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Kazalo

Beseda urednika
Spoštovane bralke in bralci našega 
Ogledala, 

ko pišem vabilo k branju 98. številke, 
ravno naletava prvi sneg, toliko priča-
kovan in zaželen, predvsem s strani 
otrok. Imamo ga, nanj smo pripravljeni 
in nič nas ne more presenetiti. Krajevne 
skupnosti so svojo pripravljenost opi-
sale že v prejšnji številki, kjer so zadolžili 

posameznike za pluženje cest in odgovorne, da bodo naši otro-
ci varno prispeli v šole, mi pa v službe.
S to številko smo pohiteli predvsem zaradi javnih razpisov 
Občine Vojnik, ki se nahajajo v Uradnem delu Ogledala, zato 
vas vabim, da si jih ogledate in ravnate v skladu z razpisanimi 
roki in pogoji. 
Mesec december 2013 je za nami. Bil je bogat; zvrstile so se 
mnoge kulturne prireditve in tiste, katerih so bili najbolj ve-
seli otroci, saj so jih obiskali vsi trije dobri možje. O vsem tem 
pišemo na naših straneh, ne prezrite pa prispevkov, ki govori-
jo o proračunu za leto 2014, saj je to vodilo dela naše Občine, 
strokovnih služb in vseh nas, ki smo kakor koli vpeti v vsebino 
tega dokumenta in črpanja sredstev iz tega naslova. 
Naj vam bo branje prijetno, mi pa se počasi bližamo tudi stoti 
številki Ogledala, ki ga oblikujemo skupaj z vami, pa na spletno 
stran www.mojaobcina.si ne pozabite. Tudi ta je vaša. 

 Vaš urednik Jure Vovk, 
odgovorni urednik

Kolofon
OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006
Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: obcina@vojnik.si
Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00
petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00

Glasilo Občine Vojnik

Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja in s tel. številko za nasled-
njo številko Ogledala pričakujemo do ponedeljka, 17. marca 2014, v 
tiskani in po možnosti v elektronski obliki (na zgoščenki, USB-ju ali po 
e-pošti na naslov: ogledalo@vojnik.si, jvovk46@gmail.com).
(izid 99 štev. bo v četrtek, 3. aprila 2014)

Članke, prejete po 17. marcu, bomo objavili v okviru možnosti. 
Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja člankov in izbora 
fotografij po lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgo-
varja avtor prispevka.

Izdajatelj: Občina Vojnik 

Odgovorni urednik: Jurij Vovk

Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop, 
Lea Sreš, Lidija Eler-Jazbinšek,
Tjaša Podergajs in Andreja Cigelšek

Trženje oglasov: Andreja Cigelšek, ogledalo@vojnik.si

Jezikovni pregled: mag. Nataša Koražija

Naslovna fotografija: Zimska idila - vasica v Rovah

Foto: Jurij Vovk

Prelom in priprava za tisk: Nevtron & Company, d. o. o.

Glasilo izhaja v nakladi 3.500 izvodov in je brezplačno.
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Beseda Župana
Minili so prazniki in za nami je že tudi večji del januarja. Delovnim dnem se umikajo bleščice prazničnih dni in 
smreke dobivajo svojo običajno zeleno barvo. Če jih bo pobelil sneg, bodo dobile spet svojo čarobno podobo …

Za nami je tudi še eno uspešno leto, če sodim po tem, da so bili 
skoraj vsi projekti realizirani ali vsaj začeti, pri katerem izmed 
njih pa se je začetek del zavlekel zaradi pridobivanja služnosti. 
Tak primer je VODOVOD TOMAŽ, na katerem so se dela pričela 
v lanskem letu, letos pa bo dograjen njegov večji del. Podoben 
primer je tudi KANALIZACIJA RAZDELJ IN POLŽE, ki pa se še ne 
gradi, ampak so sredstva za začetek del ponovno zagotovljena 
tudi v letošnjem proračunu. 
Ko pogledamo proračun za letošnje leto, je vanj uvrščeno ve-
liko projektov, še več pa bi jih bilo, če nas ne bi v letošnjem 
letu še zavezovale obveznosti do že zgrajene telovadnice, in 
sicer tisti del, ki nam ga še dolguje ministrstvo za leto 2015. So-
financiranje telovadnice se izvaja v več letih, Občina pa mora 
svoje obveznosti do izvajalca poravnati letos. Investicijski del 
proračuna še vedno dosega preko 50% celotnega proračuna. 
Kar nekaj ljudi nas sprašuje, ali država poravnava svoje ob-
veznosti do občine, govorimo o več virih iz katerih črpamo do-
datna sredstva in lahko z veseljem zapišem , da ob vseh drugih 
težavah ,pa teh nimamo. Seveda pa je potrebno podlage za 

pridobivanje sredstev pripravljati natančno in se tudi pošteno 
in korektno dogovarjati. Prepričan sem, da sodelavci te pod-
lage dobro pripravljajo. Sicer pa predlagam, da posebej skrbno 
preberete članek, ki ga je napisala sodelavka in govori o vsebi-
ni prihodkov in odhodkov letošnjega osnovnega občinskega 
dokumenta. 
•	 Ob približno osemmilijonskem proračunu je pomembno 

zapisati to, da bo v občino Vojnik “prišlo” skozi različne pro-
jekte, največ pa za projekt protipoplavnih ukrepov, še za 
približno dve tretjini velikosti proračuna dodatnega denar-
ja. V svojih razgovorih z resornimi ministrstvi smo si največ 
prizadevali za že omenjene protipoplavne ukrepe (graben 
proti Tomažu - zadrževalniki poplavnih vod; ureditev pro-
tipoplavne zaščite v spodnjem Arclinu in ureditev Hudinje 
(razširitev) od Tuša do pokopališča, sanacija večjih plazov 
(cesta Socka–Trnovlje–Frankolovo) in sanacijo državnih cest 
(odsek sanacije še ni znan).Dokler bo Občina zmogla prido-
biti takšna sredstva in sredstva iz različnih razpisov, bo za-
gotovo investicijsko še bolj uspešna kot le z osnovnim de-
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•	 V svojih uvodnikih se držim pravila, da odgovarjam na tiste 
probleme in vprašanja, ki ste jih postavljali največkrat po 
telefonu, pisno ali ustno. Tokrat vas je zanimalo sledeče: 

•	 Najbolj vas zanima, kaj se gradi v grabnu proti Tomažu (v 
Ogledalu je poseben članek o tej gradnji). Gradita se dva 
suha zadrževalnika, ki bosta preprečevala dostop poplavnim 
vodam v center Vojnika, še posebno sedaj, ko so zgrajeni na-
sipi in škarpe ob Hudinji. 

•	 Na relaciji od tako imenovanega Povšetovega hriba nad 
Vojnikom se v smeri proti Tomažu gradi težko pričakovani 
vodovod. 

•	 Za kanalizacijo proti Socki pridobivamo služnosti in računa-
mo na gradbeno dovoljenje koncem letošnjega ali v začet-
ku naslednjega leta (ocenjena vrednost več kot en milijon 
evrov). 

•	 Prizadevamo si tudi za sekundarno kanalizacijo proti Fran-
kolovem, kjer je že narejeni osnovni kanal potrebno nadalje-
vati v smeri proti »staremu bazenu« in nadgraditi obstoječo 
kanalizacijo (ocenjena vrednost prav tako več kot milijon 
evrov). 

•	 Obstoječo kanalizacijo, ki jo gradimo v Arclinu, načrtujemo 
po sedaj podpisani pogodbi do »vrha Gmajne« in že po-
skušamo pridobiti kohezijska sredstva za njeno nadaljevan-
je proti vrhu Konjskega. Preberite poseben članek na temo 
protipoplavni ukrepi, kjer boste dobili večino odgovorov na 
vprašanja o gradnji le-teh v Arclinu.

•	 Društva in ostali, ki organizirate prireditve, jih obvezno na-
javite čim prej, ko bo to mogoče oz. ko boste imeli prvi ok-
virni datum. Ko pa se datum izvedbe približuje in s tem želite 
seznaniti javnost, pa to storite najkasneje do ponedeljka 
pred prireditvijo. Javljamo se vsako sredo, tako da vas lahko 
ob pravočasni prijavi vključimo v napovednik. Ne pozabite 
pa tudi na pravočasno odjavo prireditev, če do tega pride. 

•	 Kljub temu da o tem pogosto pišemo in govorimo, se še ved-
no pojavljajo vprašanja, kam oddati oblačila ali druge stvari, 
ki jih ne potrebujete več. CENTER PONOVNE UPORABE je tis-
ti prostor, kjer bodo sprejeli vse še kolikor toliko uporabne 
stvari. Ne vrzite jih proč, saj jih nekdo morda potrebuje. Pri-

poročilo pa tudi tistim, ki si morda ne morejo privoščiti vse-
ga novega: obiščite Center in poglejte, če se kaj najde za vas 
po simbolični ceni. V vsaki krajevni skupnosti pa imamo tudi 
posebne zabojnike, kjer lahko odlagate oblačila. 

•	 Opazili smo, da se pojavlja nova oblika vandalizma - kraja 
pokrovov na kanalizacijskih jaških, čeprav so praktično brez 
vrednosti. Če se to zgodi, nas takoj opozorite, da ne pride 
do hujše nesreče. Delujte pa tudi samozaščitno in poskuša-
jte biti pozorni na sumljive osebe, ki pa ne kradejo le omen-
jenega, ampak vdirajo v domove, napadajo starejše in ostale 
ljudi ter kradejo tudi lahko dosegljivo blago. V takih primerih 
nujno takoj pokličite 113, kajti le s hitro prijavo sumljive ose-
be lahko preprečite najhujše. 

•	 Tudi karitativna dejavnost v občini ima manj denarja, kot ga 
je imela pred leti. Zato smo se odločili, da s pomočjo RK v 
Celju ustanovimo tudi enoto v Vojniku. Vabimo vas, da se 
včlanite iz vseh treh krajevnih skupnosti in tako pomagate 
na različne načine premoščati stisko mnogih. Informacije la-
hko dobite na Občini. 

•	 Poleg tiskane verzije berite tudi spletno Ogledalo na mo-
jaobcina.si, pa boste dobili večino odgovorov tudi na tista 
vprašanja, na katera nisem mogel odgovoriti. 

Po božiču in ob novem letu se je v naši občini zvrstilo mno-
go odličnih prireditev. Čestitam vsem organizatorjem, zahval-
jujem pa se tudi občankam in občanom, ki ste te prireditve 
množično obiskali. Bile so odmevne tudi v drugih krajih, zato 
smo lahko ponosni na delo naših društev in posameznikov. 
Pred nami pa je kulturni praznik, ki ga bomo v občini sloves-
no praznovali, in sicer že danes vabljeni na prireditev, ki bo 
za spremembo v novi telovadnici v Vojniku. Torej bo prostora 
dovolj, program kvaliteten, zato iskreno vabljeni in dobrodošli 
tudi tisti, ki morda ne boste dobili vabila. 
Naj bo novo leto dobro začeto in naj se v državi Sloveniji 
končno tudi poznajo različni ukrepi, ki bi popeljali našo bar-
ko odločno naprej. Naša naloga pa je, da po svojih močeh in s 
pozitivnimi mislimi, dejanji in splošnim ravnanjem pripomore-
mo k temu.  
 

Benedikt Podergajs, župan

Obravnava proračuna na 26. seji Občinskega sveta za leto 2014.
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Brane Petre, predsednik odbora za finance in občinsko premoženje

G
O

SP
O

D
AR

ST
VO

Proračun za leto 2014

Proračun 2014 tudi  
na Odboru za finance

Proračun za leto 2014 je bil sprejet na 26. seji Občinskega sveta. 

Na 26. seji dne 19. 12. 2013 je OS Občine Vojnik soglasno sprejel predlog proračuna za leto 2014. Za 
delovanje občine in vseh drugih njenih deležnikov v OV (KS, šole, vrtci, društva ...) je proračun ključni 
in najpomembnejši dokument in pravočasen sprejem pomeni nemoteno delo občine tudi v letu 2014, 
vključno z izvajanjem začrtanih investicij.

Pomembni poudarki pri sprejemanju proračuna 2014. 
•	 Sodelovanje	 širokega	 kroga	 sodelujočih	 v	 fazi	 priprave	

osnutka proračuna z županom in strokovnimi službami 
(sveti KS, predsedniki KS, predsedniki vseh odborov). 

•	 Člani	 posameznih	 odborov	 so	 osnutek	 podrobno	
obravnavali na svojih odborih in podali svoje pripombe in 
dodatne predloge. 

•	 Po	 potrditvi	 osnutka	 na	 OS	 smo	 predlog	 obravnavali	
ponovno na odboru za finance, skupaj s predsednikoma 
odbora za komunalo in odbora za družbene dejavnosti. 

•	 OS	je	tako	pripravljen	predlog	na	26.	seji	OS	tudi	sprejel.	
 
Vsebinski poudarki s strani Odbora za finance: 
•	 Proračun je uravnotežen (prihodki in odhodki), vsebuje 

pomemben delež investicij in ne predvideva dodatnega za-
dolževanja. 

•	 Tudi v tem proračunu je pomemben delež prihodkov iz 
naslova sofinanciranja projektov tako iz RS kot iz EU. 

•	 Prioriteto ima dokončanje začetih investicij (telovadnica 
Vojnik, kanalizacija, protipoplavni ukrepi, vodovodi), tudi kar 
se tiče poplačila izvajalcev. 

•	 Zagotovljena so sredstva za normalno delovanje javnih 
zavodov. 

•	 Na področju sociale so zagotovljena sredstva za pomoč 
socialno šibkim v naši občini (plačilo doma upokojencev, 
plačila zdravstvenih zavarovanj, oskrba na domu ...) 

Prihodki proračuna so v primerjavi s planom leta 2013 nižji za 
7 % in znašajo: Tabela 1 

•	 Zagotovljena so sredstva za financiranje delovanja društev. 
•	 Nekaj sredstev pa je namenjenih tudi za projekt Invalidom 

prijazna občina in za delovanje mladih. 
Zelo pomembno pa je tudi, da je stanje zadolženosti občine 
tako po kriteriju obsega najetih kreditov kot po višini 
odplačila letne anuitete pod zakonsko določenimi mejami.  
 

Brane Petre, 
predsednik Odbora za finance in občinsko premoženje

Primerna poraba občine, katero opredeljuje Zakon o finan-
ciranju občin kot primerni obseg sredstev za izvajanje tekočih 
nalog občine, znaša 4.865 tisoč EUR. Primerna poraba se je že 
tretjo leto zapored znižala, medtem ko se naloge oz. obvezno-
sti občine niso zmanjšale.  
Med davčnimi prihodki je glavni vir dohodnina (4.865 tisoč 
EUR). Druga največja skupina so transferni prihodki. To so pri-
hodki, ki jih dobimo iz državnega proračuna za investicije (651 
tisoč EUR) in za izvajanje tekočih nalog (279 tisoč EUR), prihod-
ki občinskih proračunov za izvajanje tekočih nalog (266 tisoč 
EUR) ter prihodki iz sredstev proračuna Evropske unije (219 
tisoč EUR). 

rebalans 
proračuna 2013 

v EUR 

sprejeti 
proračun 2014 

v EUR 
v % 

PRIHODKI SKUPAJ 8.117,953   7.548,452   92,980   

DAVČNI PRIHODKI 5.342,127   5.286,005   98,950   

NEDAVČNI PRIHODKI 817,459   687,244   84,070   

KAPITALSKI PRIHODKI 153,850   161,000   104,650   

TRANSFERNI PRIHODKI 1.804,517   1.414,203   78,370   
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Irena Špegel Jovan (na sredini) je podala predlog proračuna občine Vojnik za leto 2014.
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•	 izgradnja vodovoda spodnje Brdce v višini 25 tisoč EUR,
•	 izdelava projektne dokumentacije za vodovod Straža in 

Trnovlje v višini 10 tisoč EUR,
•	 izgradnja manjše trase vodovoda v Frankolovem – vrtina 

Beli Potok v višini 10 tisoč EUR,
•	 izdelava dokumentacije za izgradnjo kolesarske poti in 

pločnika v smeri Arclin–Vojnik v višini 40 tisoč EUR, 
•	 izdelava občinskega prostorskega načrta v višini 40 tisoč 

EUR, 
•	 sofinanciranje nakupa gasilskega avta za PGD Vojnik v višini 

126 tisoč EUR, 
•	 investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice v Vo-

jniku (30 tisoč EUR), v Novi Cerkvi (7,6 tisoč EUR) ter poko-
pališča in vežici na Frankolovem in Črešnjicah (2,5 tisoč EUR),

•	 nakup stanovanja v Vojniku v višini 30 tisoč EUR,
•	 vzdrževanje stanovanj v Vojniku 30 tisoč EUR,
•	 zamenjava oken na stanovanjsko poslovni stavbi Nova 

Cerkev 22 v višini 43 tisoč EUR ter 
•	 sredstva za nakup zemljišč v višini 60 tisoč EUR. 
Med tekočimi odhodki in transferi so planirana sredstva za 
namen delovanje osnovnih šol v višini 576 tisoč EUR, finan-
ciranje predšolske vzgoje v višini 987 tisoč EUR, financiranje 
socialnega varstva starih v višini 378 tisoč EUR, za zdravstveno 
zavarovanje brezposelnih v višini 100 tisoč EUR, delovanje kn-
jižnice 90 tisoč EUR, izvajanje programov na področju športa v 
višini 131 tisoč EUR, vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 
382 tisoč EUR, urejanje krajev v višini 40 tisoč EUR, sredstva za 
delovanje gasilskih društev in zveze v višini 63 tisoč EUR, sred-
stva za razpise na področju kmetijstva v višini 66 tisoč EUR in 
gospodarstva v višini 20 tisoč EUR. 
Skupni odhodki krajevnih skupnosti so planirani v višini: 46 
tisoč EUR za KS Vojnik, 66 tisoč EUR za KS Nova Cerkev ter 60 
tisoč EUR za KS Frankolovo. 
Odplačilo glavnic najetih kreditov v preteklih letih je planira-
no v računu financiranja v višini 315 tisoč EUR. Občina je na-
vedene kredite v preteklosti najela za namen izgradnje šol v 
Vojniku in Frankolovem, večnamenske dvorane v Novi Cerkvi, 
telovadnice in vrtca v Vojniku, izgradnjo mostu v Višnji vasi ter 
izgradnjo vodovoda Jankova in Hrenova. 
 

Irena Špegel Jovan 
Foto: J. Vovk

Nedavčni prihodki zajemajo predvsem prihodke od pre-
moženja (539 tisoč EUR), globe, takse in druge nedavčne 
prihodke (prihodki od komunalnih prispevkov v višini 90 ti-
soč EUR). Med kapitalskimi prihodki so planirani prihodki od 
prodaje zemljišč.  
Odhodki v letu 2014 so planirani v višini 7.236 tisoč EUR, kar je 
za 21 % manj v primerjavi s planom preteklega leta. Struktura 
odhodkov je sledeča: Tabela 2 

 
Investicijski odhodki in transferi proračuna predstavljajo 
30 % vseh odhodkov. V tem letu so planirani naslednji več-
ji investicijski odhodki: 
•	 zaključek izgradnje telovadnice v Vojniku v višini 663 tisoč 

EUR (sofinanciranje ministrstva za izobraževanje v višini 441 
tisoč EUR ter sofinanciranje po 23. členu Zakona o finan-
ciranju občin v višini 197 tisoč EUR), 

•	 sanacija strehe POŠ Socka v višini 40 tisoč EUR, 
•	 inv. transfer OŠ Vojnik za sanacijo strehe na POŠ Nova Cerkev 

v višini 15 tisoč EUR, 
•	 izgradnja kanalizacije Vojnik–Arclin, Pot v Lešje, Konjsko 

v višini 274 tisoč EUR (sofinanciranje iz evropskih sredstev 
strukture v višini 330 tisoč EUR), 

•	 izgradnja kanalizacije v Arclinu – sekundarni del v višini 20 
tisoč EUR, 

•	 izgradnja kanalizacije Nova Cerkev–Razdelj v višini 80 tisoč 
EUR, 

•	 pridobivanje dokumentacije za kanalizacijo Nova Cerkev–
Socka v višini 20 tisoč EUR ter kanalizacije Frankolovo 7 tisoč 
EUR,

•	 nadaljevanje izgradnje vodovoda v Tomaž v višini 70 tisoč EUR, 
•	 izgradnja vodovoda Male Dole–Razgorce v višini 40 tisoč 

EUR, 

 rebalans 
proračuna 2013 

v EUR 

 sprejeti 
proračun 2014 

v EUR 
 v % 

ODHODKI SKUPAJ  9.165,612    7.235,564    78,940   

TEKOČI ODHODKI  2.569,885    2.485,217    96,710   

TEKOČI TRANSFER 2.479,67 2.594,29 104,62

INVESTICIJSKI ODHODKI 3.950,86 1.979,58  50,110   

INVESTICIJSKI TRANSFERI  165,200    176,479    106,830   
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Suhi zadrževalnik Tomaž 1 in 2

Protipoplavni ukrepi  
v občini Vojnik
V okviru projekta Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi so predvideni tudi 
ukrepi v občini Vojnik. Na reki Hudinji se bodo izvajali visokovodni zemeljski nasipi (nasip ob levem bregu 
Hudinje), ki bo varoval poselitev ob cesti Celje-Vojnik pod naseljem Arclin, na desnem bregu se bo izvedlo 
nadvišanje ceste med Arclinom in območjem Klinčevega jezu, na območju Arclina pa še lokalni nasipi ter 
visokovodni zidovi za zaščito poselitve. Za povečanje pretoka na območju mostu v Arclinu se bo na levem 
bregu Hudinje, tik ob obstoječem mostu, zgradila inundacija. Vrednost vseh del v občini Vojnik znaša 
3.676.000 EUR, investitor je v celoti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
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SUHI ZADRŽEVALNIK TOMAŽ 1 in 2 
Za zagotavljanje poplavne varnosti Vojnika sta v izvajanju dva 
suha zadrževalnika na potoku iz Tomaža. Z izgradnjo pregrad 
se bo zmanjšal odtok iz pregradnega prereza na vrednost 50 l/
sek. Na kanaliziranem delu potoka pa so predvidena sanacijs-
ka dela. Zadrževalnika imata volumen 28.300 m3, sta pa izred-
no pomembna, saj zmanjšan odtok skupaj z ostalo meteorno 
vodo iz dolvodnih prispevnih površin predstavlja ravno maksi-
malen pretok, katerega še prevaja obstoječa cev. 
Pregrada »suhega zadrževalnika Tomaž 1 in 2« je dimenzi-
onirana na osnovi analiz in optimizacij, ki so bile narejene v 
hidrološki študiji. Z analizo in optimizacijo dogodka s povratno 
dobo 100 let je bil določen maksimalni konstantni iztok 0.05 
m3/s, kar pomeni da se polnjenje zadrževalnika začne, ko je v 
pregradnem prerezu presežena ta vrednost. 
Kota visokovodnega preliva za zadrževalnik je bila določe-
na na podlagi dosežene maksimalne gladine s simulaci-
jo zadrževanja visokovodnih valov (tudi z upoštevanjem 
zadrževalnika Tomaž 2) s povratno dobo 100 let in kon-

stantnega talnega izpusta 0.05 m3/s. Za določitev maksi-
malne gladine v zadrževalniku je bila izvedena simulaci-
ja zadrževanja visokovodnih valov (tudi z upoštevanjem 
obratovanja zadrževalnika Tomaž 2) s povratno dobo 5000 
let in blokiranega talnega izpusta (Q=0 m3/s) ter širino vi-
sokovodnega preliva 4 m. 
 
Karakterističen prerez pregrade SZ Tomaž 1: 
•	 širina krone nasipa 4,0 m, 
•	 naklon brežin na zračni in vodni strani je 1 : 2.8, 
•	 z ozirom na lego okoliškega terena sta predvidena dva jarka 

ob nožici nasipa, in sicer na minimalni globini, da ni direktne 
povezave s prodno podlago, 

•	 material za vgradnjo v pregrado so predvideni prodno 
peščeni in meljasti materiali, 

•	 pregrada se izvede do hribinske podlage, ki je na globini cca. 
3 m, 

•	 tesnenje vodne pregrade na vodni strani z Bentonitno pol-
stjo. 
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Karakterističen prerez pregrade SZ Tomaž 2: 
•	 širina krone nasipa 4,0 m, 
•	 naklon brežin na zračni in vodni strani je 1 : 2,8, 
•	 material za vgradnjo v pregrado so predvideni prodno 

peščeni in meljasti materiali, 
•	 pregrada se izvede do hribinske podlage, ki je na globini cca. 

1,1 m. 
•	 tesnenje vodne pregrade na vodni strani z Bentonitno pol-

stjo BENTOFIX NSX 5300 ali ustrezna druga z enakimi karak-
teristikami.

Objekt je predviden za možno zadrževanje visokega vala, opti-
malno obratovanje in zagotavljanje varnosti pred prelivanjem 
nasipa. Objekt je armirano-betonska konstrukcija z vgrajeno 
hidromehansko opremo. Projektiran je tako, da so pri nor-
malnih odtočnih razmerah zapornice odprte, možen je odtok 
vode brez zajezitve. Pri pretokih, večjih od 50 l/s, se zapornice 
začnejo zapirati. Ob nastopu visokih vod se voda v zadrževal-
niku dviga. V primeru, da se začne gladina dvigati tudi nad 
koto Q100, se zapornice začno odpirati. Odpiranje je predvide-
no ne glede na pretoke nizvodno od zadrževalnika, saj gre že 
za varovanje pred prelivanjem nasipa. 
Varnostni preliv je predviden za primer nastopa katastrofalno vi-
sokih voda (Q5000). Visoke vode se odvajajo preko zaporničnega 
objekta, del vode pa preko bočnega preliva širine 4 m. Preliv je 
predviden na koti 288.30, to je 1,00 m (Tomaž 1), in koti 300.80, to 
je 0,95 m (Tomaž 2) pod vrhom nasipa. Prelivanje preko nasipa bo 
samo v izrednih razmerah, pri dotokih, večjih od cca Q100. 
Ureditev brežin v zaplavnem prostoru je predvidena zaščita 
brežin s kamnito oblogo. Peta obloge se vkoplje v dno struge 
in se zaščiti s kamni premera od 0,6 do 0,8 m. Kamnita oblo-
ga po brežini se gradi iz kamna premera od 0,3 do 0,8. Desna 
brežina je na posameznih odsekih v naklonu tudi do 1 : 1,2, 
tam se zaščita uredi iz kamnov v betonu. Uporabi se kamen 
premera 0,5 do 0,8 m. V kamnito oblogo iz kamna je potrebno 
vgraditi izlivke za zaledne vode.  
Prestavitev ceste 
Pregradni nasip je predviden preko lokalne ceste. Predvidena 
višina pregrade je cca. 6 m na lokaciji ceste, zato je potrebno 
cesto ustrezno prestaviti. Obstoječa lokalna cesta se uporabi 
za dostop do podslapja pregrade. Prestavitev ceste se izvede 

v dolžini 150 m. Lokalna cesta do višje ležečih stanovanjskih 
objektov se bo speljala severno nad pregrado po pobočju in 
se po cca. 150 m navezala nazaj na obstoječo cesto. Odvodnja 
zalednih vod se spelje preko betonskih kanalet v vtočni jašek 
ter preko prepusta dn 600 v potok. Iztok prepusta se izvede 
s tipsko iztočno glavo. Iztok se zavaruje s kamnom v betonu. 
Vrednost naložbe v zadrževalnika znaša 1.255.000 EUR, 
dokončanje del pa je predvideno v maju 2014. 
 
INUNDACIJA NA LEVEM BREGU HUDINJE V ARCLINU 
Izgradnja inundacijskega objekta na cesti Arclin – Lešje, ki po-
teka nad razlivnim območjem vodotoka Hudinje bo prav tako 
zgrajen v sklopu zagotovitve poplavne varnosti na porečju 
Savinje. Z novim objektom se bo omogočil neoviran pretok 
reke Hudinje, tudi ko bo prestopila bregove. Inundacijski ob-
jekt se bo na eni strani navezal na obstoječi most pri Novak-
ovem jezu, na drugi pa na protipoplavni nasip. Pri tem se na 
lokaciji odstrani obstoječ prepust, ki se nahaja na mestu nove 
inundacije in obdela navezavo novega objekta na obstoječ 
most z rušitvijo njegovih krilnih zidov in dela temelja. 
Inundacijski objekt je zasnovan kot integralno armirano bet-
onska konstrukcija, ki v radiu (R = 50 m) premošča inundacijo 
vodotoka Hudinja v treh poljih svetle dolžine 9,9 m x 10,1 m 
x 10,1 m ter širine 7,0 m. Skupna dolžina mostu znaša 31,2 m. 
Podporno konstrukcijo sestavljata krajna opornika debeline 
0,7 m ter dva vmesna stebra dimenzije 3,6 x 0,7 m z višino 5,0 
m. Temeljenje se v celoti izvede na pasovnih temeljih debeline 
0,7 m. Navezava inundacijskega objekta na obstoječ most po-
teka preko dilatacije tako, da se omogoči nemoteno gibanje 
obeh konstrukcij. To je tudi ločnica med inundacijskim objek-
tom in bodočim novim mostom, ki bo omogočal nadaljevanje 
ceste preko Hudinje v širini 5,5 m. 
Inundacijski objekt je samostojna konstrukcija, ki se lahko iz-
vede samostojno, katere izvedba bistveno izboljša pretočno 
sposobnost Hudinje na območju premostitve in s tem bistve-
no izboljša poplavno varnost območja. 
Dela se bodo izvajala v letu 2014, investicijska vrednost teh del 
pa znaša 2.350,00 EUR. 
 

Boštjan Švab

Inundacija v Arclinu
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»Marof« spreminja  
svojo podobo

Na novo prekrit dvorec  
na Frankolovem

Ugodno vreme za gradnjo omogoča hiter in viden napredek gradnje na nekdanjem gospodarskem objektu 
ob vstopu v Novo Cerkev. 

Stavba je leta 1580 pripadala Lindeškem gradu in se je imenovala »DAS GEBEU UND GEMAUERTE STOCKH 
AM REPHUENHOF IN DER ENG GELEGEN«. Bila je v posesti Hansa Siedla. Leta 1615 pa je dvorec dobil ime 
»STERNSTEIN« – zvezdni kamen. Lastniki so se menjavali, od leta 1881 do druge svetovne vojne pa je bil v 
lasti rodbine Faber.
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Obnova nekdanjega župnijskega »marofa«, ki je v lasti Ivana 
Ravnaka, je po rušenju zaradi zahtev Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Celje zahtevala veliko sredstev, časa, ročnega 
dela in utrjevanja temeljev na objektu. Podoba zgradbe, ki s 
svojo lokacijo in arhitekturo dopolnjuje veduto Nove Cerkve, 
se spreminja iz dneva v dan. Z obnovo zgradbe in novimi 
vsebinami, ki jih bo objekt ponujal, bo Nova Cerkev pridobila 
prostore za trgovino, pošto, krajevno skupnost, zobozdravst-
veno ordinacijo, bankomat, vrtec in muzej kulturne dediščine. 
Lastniku želimo uspešno delo in z veseljem pričakujemo tudi 
zunanjo ureditev in zasaditev, saj vemo, da bo kraju v ponos. 
 

Besedilo in foto: Lea Sreš 

Sedaj so v dvorcu stanovanja. Stanovalci so po Jazbinškovem 
zakonu odkupili stanovanja, vendar se takrat še niso zavedali, 
kakšno odgovornost in breme so prevzeli z nakupom teh ne-
premičnin. 
Z lastno iznajdljivostjo so sami vzdrževali objekt, vendar so kl-
jub temu leta na objektu naredila svoje. 
V letu 2011 smo se prijavili na razpis za pridobitev sredstev iz 
naslova ukrepa 323 - OHRANJENJE IN IZBOLJŠANJE DEDIŠČINE 
PODEŽELJA. Na razpisu za prekritje strehe žal nismo uspeli, ker 
so za izvedbo teh del zahtevali - za nas navadne ljudi - nera-
zumljivo in nepotrebno dokumentacijo. 
Lotiti se tako velike investicije, ki je še povrhu pod spome-
niškim varstvom, je za marsikaterega krovca zelo velik zalogaj, 
prav tako ni bilo lahko pridobiti izvajalca del, ki bi se prilagodil 
našim plačilnim sposobnostim. 
Z iskanjem ponudb nam je v letu 2013 uspelo pridobiti izva-
jalca in investitorja del. Prilagodil se je plačilnim sposobnos-
tim lastnikov in razpoložljivim sredstvom, ki so jih etažni last-

niki zbirali vsa ta leta na 
rezervnem skladu. 
Dela so se glede vre-
menskih razmer malo za-
vlekla, vendar je bilo delo 
na vsesplošno veselje 
stanovalcev dokončano v 
začetku meseca decem-
bra 2013. 
Kljub krizi in splošnemu 
nezaupanju v družbi se je 
izkazalo, da so še ljudje, 
ki so pošteni, pogumni in 
verjamejo v soljudi in bolj-
še čase. 
 

Upravnik: Valter Jelen
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Izbor semen

»Podjetno v svet  
podjetništva 2014«

Domača semena zelenjave

Za mlade brezposelne z dobro podjetniško idejo, ki jo želijo udejanjiti, je odprt JAVNI POZIV »PODJETNO 
V SVET PODJETNIŠTVA 2014«. Na RASR, Razvojni agenciji Savinjske regije, bomo 10 najboljših zaposlili 
z namenom štirimesečnega usposabljanja za ustanovitev svojega podjetja. Projekt kot realizacijo cilja 
usposabljanja šteje tudi izhod, ki jo predstavlja zaposlitev pri drugem delodajalcu. 

Prav vsakemu pridelovalcu zelenjave in pridnim vrtnarjem je poznan ljudski rek, ki pravi »Kakor boš sejal, 
tako bo žel.« Za dosego dobrih rezultatov ob »žetvi« oz. spravilu pridelkov zelenjave je potrebno poskrbeti 
tudi za ustrezno izbiro semen. Kakovostno, sortno čisto ter izenačeno seme je zelo pomembno, da bodo 
rastline dobro vznikale in čim bolje začenjale z rastjo in nadaljnjim razvojem po setvi. Ljudje smo že v 
davnini znali zelo dobro izbirati in odbirati za semenenje zgolj najboljše, dobro razvite rastline z nekimi 
želenimi lastnostmi. Le takšno ravnanje je in bo dajalo dobre rezultate, ki se pokažejo v uspešni pridelavi v 
naslednjem pridelovalnem letu. 
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Razpisna dokumentacija je na razpolago na spletni strani www.
rasr.si in na sedežu RASR, Razvojna agencija Savinjske regije. 
Skrbnica projekta na RASR je mag. Barbara Mikuš Marzidovšek 
- barbara.marzidovsek@rasr.si. 
Projekt sofinancira Evropski socialni sklad in Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
Obveščamo vas, da bomo v letu 2014 izvedli tri štirimesečna 
usposabljanja. Glede na to, da je skozi ta program mogoče po-
magati mladim brezposelnim, ki jih iz vašega okolja vi najbolje 
poznate, vas prosimo za sodelovanje. 
Iz dveh dosedanjih usposabljanj je zaposlitev skozi samostoj-

no podjetniško pot našlo devet mladih, trije pa to nameravajo 
v kratkem narediti. 
Naša izkušnja je, da je uspeh usposabljanja v največji meri 
odvisen od odličnosti podjetniške ideje in odločnosti kandida-
ta, da jo izpelje. 
Kakršnokoli dodatno informacijo vam z veseljem podamo. 
 

Janez Jazbec, direktor RASR 
 
Razpis najdete na spletni strani pod naslovom: 
www.mojaobcina.si)

Sorta – hibrid? 
Še nedavno nazaj so vrtnarji bolj pogosto sami pridelovali 
semena za nadaljnjo proizvodnjo. Danes se pridelava semen 
obuja in vrača v vrtove. Semeniti je bilo včasih veliko bolj 
enostavno vse do takrat, ko smo poznali zgolj sorte, sedaj v 
sodobnem času, ko med zelenjadnicami poznamo hibride, pa 
je potrebno pridelavo semen ustrezno prilagoditi. 
Hibridov se mnogi popolnoma neupravičeno bojijo in jih 
po nepotrebnem zavračajo. Tudi hibrid je pridobljen na 
naraven način, saj so hibridi pogosto ‘’narejeni’’ klasično 
– s samoopraševanjem. Le z več poznavanja genetike in s 
pomočjo natančno poznanih staršev (oče in mati) in njihovih 
lastnosti pridelajo hibrid, ki je rezultat križanja z genetsko 
izenačenimi potomci, ki jih gojimo tako kot vse ostale sorte 
in jih pridelujemo zaradi nekih dobrih lastnosti (barva, okus, 
vonj, dobra sposobnost skladiščenja, odpornost na nekatere 
škodljive organizme …). Poznano je tudi, da iz semen hibridnih 
rastlin več ne zrastejo njim enake rastline z istimi lastnostmi, 
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Doma pridelana hrana
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zaradi katerih smo nek hibrid pridelovali. Zato je pri pridelavi 
semena nujno potrebno poznati, ali gojimo sorto ali hibrid. 
Pri pridobivanju semen iz sort uporabimo pristop pozitivne 
selekcije in odbiramo semena zgolj od izenačenih in najboljših 
ali najlepših rastlin. Na takšen način bomo pridelali semena za 
naš kraj, kmetijo ali vrt značilne sorte –avtohtone sorte, ki bi 
sicer morale prestati še uradno preizkušnjo, da bi jo lahko res 
imenovali kot sorto. 
Ampak lastna pridelava semen je še v nedavni preteklosti bila 
stalnica kmetij in pridelovalcev, saj na trgovskih policah ni bilo 
na razpolago toliko različnih vrst in tudi ne sort ali hibridov 
zelenjadnic. Zato je bilo semeniti nuja, ki je zagotavljala obstoj 
vrste, kot tudi obstoj pridelave zelenjave na neki lokaciji. V 
primeru, da želimo za setev uporabiti hibride, le-te kupimo v 
trgovinah s semenskim materialom. 

Osnove za dobro semenarsko pridelavo 
Vsekakor je najprej potrebno poznati potrebe, možnosti za 
pridelavo semen v okolju, kjer živimo in glede na to, ali je 
zelenjadnica sposobna že v prvem letu zacveteti ali pa je za to 
potrebno neko obdobje nizkih temperatur (zima). Zato je 
pri nekaterih zelenjadnicah pridelati seme precej težko, saj 
je potrebno poskrbeti, da bodo za tvorbo cvetov preživele 
zimo. Lep primer je belo zelje, ki ga v temnih in hladnih kleteh 
prezimimo skupaj s koreninami do takrat, ko ga bomo lahko 
prestavili v ogrevan rastlinjak ali še kasneje na prosto, kjer bo 
potem v drugem letu pognal cvetno steblo in zacvetel ter 
razvil semena. Ponovno naj opozorim, da lahko s pričakovanim 
uspehom pričnemo zgolj v primeru, če imamo sorto zelja, ne 
pa hibrid. 
Nobena posebnost za pridelavo semen niso vse tiste 
zelenjadnice, kjer že uživamo semena, kot so stročnice (fižol, 

grah, soja, bob, leča …). Precej enostavno in še v prvem letu 
lahko pridelamo tudi semena zelenjadnic, ki imajo kratko 
rastno dobo in jih lahko privedemo do cvetenja še isto leto. V 
to skupino lahko prištejemo glavnato solato in večino plodovk 
(paradižnik, paprika, kumare …). Precej dlje časa traja pridelava 
semen nekaterih kapusnic (npr. cvetača, glavnati ohrovt, 
brstični ohrovt …). Med kapusnicami najhitreje pridelamo 
seme brokolija, rukole, redkvice, ki še prepogosto rade hitro 
pobegnejo v cvet, če jih ne pospravimo dovolj zgodaj. V 
takšnih primerih svetujem, da se odločite za pridelavo semen 
in da v takšnem primeru to izkoristite, še posebej, če so 
rastline zdrave in sposobne semeniti. Med enostavnejšimi za 
semensko pridelavo so tudi čebulnice (čebula, por in česen), 
kjer semena pridelamo hitro in enostavno. Le poskrbimo 
za to, da zacvetijo tiste najboljše in odporne rastline. Med 
preostalimi solatnicami semena kmalu po prehodu iz zime v 
pomlad pridelamo še z motovilcem in radičem. Pri pridelavi 
semena korenja je potrebno prezimiti koren (zasipnica, klet) in 
le-tega zgodaj spomladi presaditi na prosto, medtem ko lahko 
peteršilj semenimo skoraj brez posebnih težav, saj korenine 
te zanimive dišavnice pogosto prezimijo in potem v pomladi 
zacvetijo in tvorijo semena. Podobno lahko storimo še z blitvo. 
Ne glede na vrsto zelenjadnice se pri pridelavi semen le-teh 
ravnajmo po ključu pozitivne selekcije ali odbire, kjer semena 
pobiramo zgolj od najlepših, najboljših in tistih najbolj 
odpornih in zdravih rastlin. 
Zaključek pridelave semen nadgradimo še s primernim 
shranjevanjem semen, s katerim poskrbimo za ohranitev 
dragoceno pridelanega semena, ki predstavlja naše 
neprecenljivo bogastvo, za katerega moramo znati skrbeti. 
 
 Igor Škerbot, univ. dipl. inž. agr. 
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Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani 

www.mojaobcina.si/vojnik
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tekstil za inovativne izdelke
V občini Vojnik so odslej na novo nameščeni trije zabojniki za zbiranje oblačil, tekstila, obutve in 
modnih dodatkov Centra ponovne uporabe, Občine Vojnik in družbe Simbio, d. o. o. Zabojniki so 
nameščeni na lokacijah ekoloških otokov pri cerkvi v Vojniku, v Novi Cerkvi pri trafo postaji in na cesti 
v Tomaž. Vsak sončno rumen zabojnik je opremljen z navodilom za uporabo ter navodili za zbiranje, 
kar omogoča uporabnikom, da hitro in enostavno prepoznajo, kaj sodi v namenske zabojnike.

V zabojnikih zbrana oblačila, obutev in modne dodatke prev-
zame lokalni Center ponovne uporabe Vojnik, ki ves zbran ma-
terial pregleda in ga pripravi za nadaljnjo uporabo. Bistvena pred-
nost oddaje oblačil v namenske zabojnike je, da se ves zbran ma-
terial uporabi v lokalnem okolju, kar prispeva k razvoju novih 
delovnih mest, za razliko od drugih zbiralcev, ki imajo edini cilj 
prodajo v države tretjega sveta. Seveda od takšnih zabojnikov lo-
kalna skupnost nima prav veliko, saj posredno sodeluje pri izvozu 
delovnih mest v države tretjega sveta, kjer te izdelke sortirajo in 
prodajo. Izdelke Centra ponovne uporabe Vojnik, ki so izdelani 
iz zbranega lokalnega tekstila in oblačil, lahko dobite v zeleni 
trgovini po simboličnih cenah, od modno oblikovanih oblačil, 
blazin, predpasnikov, pregrinjal, oblačil za posebne priložnosti, 

vreč za žita, zapiralnikov vrat in še veliko drugega. Prav tako vam 
hitro in poceni popravijo vaša najljubša oblačila, kar prispeva k 
varčevanju in varovanju okolja. 
Vabimo vas, da obiščete Center ponovne uporabe na Celjs-
ki cesti 14 v Vojniku,vsak dan med 9.00 in 17.00. »Prinesite in 
odnesite«, tako bodo izdelki krožili. Ni potrebno, da kupujete 
izdelke, ki so pripeljani več 10.000 kilometrov daleč. Naj bodo 
lokalna delovna mesta in zeleni izdelki in storitve odziv na ob-
stoječo krizo in priložnost za zeleno občino Vojnik, ki svojo tra-
jnostno usmeritev dokazuje tudi v praksi. 
 
Kontakti CPU Vojnik tel: 0599 331 44, gsm: 031 641 937, www.
centerponovneuporabe.si 
 

dr. Marinka Vovk 
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Županov novoletni sprejem
V dvorani Kulturnega doma v Vojniku je v torek, 17. decembra 2013, potekal županov novoletni sprejem. 
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“Počasi ustavljamo korak proti božiču proti dnevu samostojnosti 
in enotnosti in proti novemu letu, počasi, vendar vztrajno pravi-
mo, da je te naglice dovolj, da je treba obiskati kakšno prireditev 
in narediti kaj za srce in dušo, da se je potrebno po tej naglici leta 
2013 malo ustaviti. Tudi mi smo ustavili korak za vas, spošto-
vani prisotni, zato smo vas povabili sem, da skupaj proslavimo, 
obudimo spomin, si čestitamo in se ozremo tudi v prihodnost. 
Okrasili smo vasi in trge, postavili smo lučke, da bi bilo to praz-
nično občutenje lepše, prijaznejše.” S temi besedami je župan 
občine Vojnik Benedikt Podergajs nagovoril vse prisotne na 
županovem sprejemu. 

Gospod župan se je je v svojem govoru navezal na govorni-
ka, ki je poudaril, da je pred prihajajočimi prazniki potrebno 
pozabiti in se spominjati ter poveseliti. 
V občini Vojnik ni bilo možno vsega realizirati, ker je premalo 
denarja in preveliko želja. Eden takih še nedokončanih pro-
jektov je prostorski plan, ki še ni zaključen zaradi vedno novih 
uredb in zahtev. Večina neuresničenih projektov ima vzrok v 
pomanjkanju finančnih sredstev. To je za pozabo, vendar za 
kratko pozabo, saj bo po novem letu potrebno narediti vse, da 
bodo stvari stekle. 
Z veseljem pa je naštel dokončane projekte: nov vrtec, nova 
telovadnica, kanalizacija, vodovod, pločnik, paviljon, ki se jih je 
ob iztekajočem letu vredno spomniti in veseliti. 

“Veselimo se lahko, da smo imeli vedno pripravljene projekte, da 
smo lahko pridobili evropska sredstva, veselimo se dejstev, da 
smo vsako leto ob proračunu dobili še dodatna sredstva, ki so 
pomenila velike projekte - kot so protipoplavni ukrepi in ukrepi na 
državnih cestah.” 

Svojo hvaležno zahvalo je župan namenil vsem, ki so zag-
on društvenega, družbenega, političnega, karitativnega, 
poslovnega in gospodarskega življenja v občini. Misijon je v 
dveh župnijah občine pomenil duhovno spodbudo. Ponosni 
smo lahko, da so prvič v času občine Vojnik skavti prinesli luč 
miru, da je bila Župnija Vojnik tista, kjer se je ta luč delila za 
Štajersko, Koroško in Prekmursko regijo. 
V sklepnem delu govora je župan občine Vojnik voščil veliko 
dobrega ob božičnih dneh, veselja ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti, veliko sreče, zdravja in poslovnih uspehov v letu, ki 
je pred nami, in zaključil s Slomškovo poslanico:
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Nas Slovence naj bistri prebrisana glava.
Glava in srce dajeta možu poštenje in čast.
Lepo naj bo cvetje našega uma,
pa tudi stas našega dejanja obilen.
Naj cvet brez sadu ne odpade.
Prijatli, nikdar ne pozabimo, da smo pošteni
in delovni SLOVENCI.

V prazničnem programu je nastopil Orkester Viktorja Kreblja 
domačega kulturnega društva in Dekliška vokalna skupina 
Kolorina pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan. 
Županov novoletni sprejem pa je bil obeležen tudi z izidom 
5000 izvodov turističnega prospekta Dobrodošlica raznoliko-
sti, ki je zgodba naših krajev, naše dediščine in v besedi, sliki ter 
ob motivih škarjerezov Doroteje Hauser vabi na ogled krajev v 
občini Vojnik. 

Lidija Eler Jazbinšek 
Foto: J. Vovk

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

Občinska uprava

Študentje, pozor!

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

Urška Mužar, Svetovalka za družbene dejavnosti 
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Božični oratorij v Vojniku
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Božični oratorij  
Camilla Sain-Saënsa v Vojniku
V soboto, 28. 12. 2013, se je ob 18. uri v Vojniku združilo več kot sto zborovskih pevcev. Zadonela je 
čudovita pesem, sicer v latinskem jeziku, a ob prevodu razumljiva vsem poslušalcem.

Pod vodstvom Simona Jagra se je predstavilo pet solistov 
(Primož Krt, Miha in Lucija Lenarčič, Tea Kus Grilanc, Mojca 
Žerjav), štirje instrumentalisti (Tomaž Marčič, Miha Firšt, 
Tina Svet in Veronika Tadina) ter Komorni zbor Forte, Mešani 
cerkveni pevski (zb. Tomaž Marčič), Moški pevski zbor KUD 
France Prešeren in Vokalna skupina Kolorina (zb. Emilija 
Kladnik Sorčan). Iz grl odličnih pevcev in instrumentalistov 
je po petih letih znova zazvenel Božični oratorij Camilla Sain-
Saënsa (Oratorio de Noël). Poslušalci, ki so napolnili veliko 

vojniško cerkev, so bili navdušeni nad čudovitim petjem. 
Slovesni prireditvi je prisostvoval tudi celjski škof dr. Stanislav 
Lipovšek, ki je čestital pevcem in instrumentalistom. Ponosen 
ob čudovitem glasbenem dogodku je bil tudi domači župnik 
Anton Perger. Druženje pevcev se je nadaljevalo v učilnicah, 
kjer je pevce pričakal prigrizek, kuhano vino in čaj. 
 

Milena Jurgec 
Foto: Jure Vovk



Voščilo predsednice KS Vojnik Lidije Eler Jazbinšek ob jubileju.
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Dvajset let Emilije Kladnik 
Sorčan v Vojniku
V nedeljo, 22. 12. 2013, je prvič v novi telovadnici Osnovne šole Vojnik zazvenel lep božično-novoletni 
koncert. Sovpadal je z jubilejem – 20-letnico delovanja zborovodkinje Emilije Kladnik Sorčan v Vojniku. 

Nastopili so vsi zbori, ki jih vodi zborovodkinja Emilija, in sicer 
Otroški pevski zbor OŠ Vojnik, Mladinski pevski zbor OŠ Vo-
jnik, Ženski pevski zbor OŠ Vojnik, Vokalna skupina Kolorina 
ter Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik, ki ga vodi 
že dvajset let. Kot gost je nastopila Vokalna skupina Glasovir 
iz Šentjurja, katere članica je tudi Emilija. Zbori so nastopili 
samostojno ali skupaj. Pesmi s praznično vsebino so čudo-
vito zazvenele, zbudila so čustva poslušalcev, ki so se v ve-
likem številu udeležili prireditve. Svojega prihoda v Vojnik in 
sodelovanja na glasbenem področju se Emilija Kladnik Sorčan 

spominja: »Res je, da je v decembru minilo dvajset let, kar sem 
prvič kot zborovodkinja moškega zbora prišla na vajo v Vojnik. 
A ta, na videz dolga doba je minila kakor v enem zamahu. Samo 
slike in posnetki povedo, koliko smo se v tem času spremnili na 
boljše ali na slabše, koliko smo se postarali in predvsem koliko 
lepih trenutkov smo preživeli skupaj. Ob koncu koncerta mi je bilo 
namenjenih kar nekaj izbranih besed, ki jih nisem pričakovala, 
saj sam dogodek ni bil organiziran s tem namenom. Naša šola 
namreč tradicionalno prireja vsaki dve leti podoben koncert v 
predbožičnem času, na katerem prepevajo otroci, v gosteh pa so 



Voščilu se je pridružil Franci Korošec, predsednik MPZ France Prešern Vojnik.

V čast jubilantke je zapel tudi pevski zbor učiteljiv OŠ Vojnik

večkrat tudi odrasle zasedbe. Tokrat pa je bilo res malo drugače: 
želeli smo preizkusiti novi prostor v telovadnici, ki se je ob prim-
erni ozvočitvi izkazal za dovolj ustreznega za izvedbo zborovs-
kega koncerta. Velikost prizorišča je omogočila tudi vsem, okoli 
dvesto nastopajočim, da so lahko v miru spremljali petje ostalih 
zborov, kar je bila moja dolgoletna želja. Tako se mi je uresniči-
la zamisel, da bi vse zasedbe, s katerimi sodelujem, nastopile na 
skupnem koncertu. Dodana vrednost našemu srečanju je bila 
seveda tudi razstava vojniških likovnikov, ki so pod okriljem Tur-
ističnega društva v sodelovanju s šolo donirali slike za potrebe 
Šolskega sklada. Tako je imel dogodek različne razsežnosti, sama 
pa sem se največ posvečala izboru skladb in dramaturgiji koncer-
ta, da bi obiskovalci odšli domov z veseljem v srcu in z občutkom, 
da je bilo lepo biti zraven. In če je takšen občutek preveval tudi 
večino nastopajočih, sem lahko maksimalno zadovoljna. Seveda 
se vsa moja prizadevanja na tem in vseh preteklih dogodkih ne bi 
mogla uresničevati, če ne bi bilo tihe, a zelo pomembne podpore 
sodelavcev, tako tistih, ki so na prireditvi sodelovali kot nastopa-
joči kot tehnični in organizacijski suport, kot tudi vseh, ki nas pri-
hajajo vzpodbujat kot poslušalci.« 
Zaradi vsega naštetega sem zadovoljna s svojo odličitvijo 
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izpred let, da bo Vojnik postal moja poklicna destinacija, in 
občutek, da je moje delo v kraju cenjeno, je zame največja na-
grada. 
Vsak človek ima ob novem letu tudi načrte in želje. Ima jih 
tudi Emilija: »Sem v tisti skupini ljudi, ki puščajo v življenju tudi 
veliko prostora za presenečenja in nenadajane priložnosti, ki se 
zgodijo sproti, nepričakovano. Zato moji načrti nikoli niso zelo 
trdno zakovani in nespremenjlivi. Če bom ostala zdrava, moram 
predvsem zmerno preživeti leto 2014 – saj napovedujejo, da bo 
kriza še kar trajala. Zapravila bom toliko, kolikor bom zaslužila. 
Na posebne spremembe ne računam, upam pa, da bodo vedno 
pozitivne. Želim si, da prijatelji ostanemo prijatelji, da nihče, ki še 
ni vsega na svetu naredil, letos ne odide od nas. Če bomo ob vsem 
tem še kdaj dobre volje in lepo zapeli katero od novih pesmi, bo 
leto gotovo uspešno.« 
Poleg koncerta je bila tudi otvoritev prodajne slikarske raz-
stave vojniških amaterjev, ki so v organizaciji Turističnega 
društva Vojnik izkupiček namenili Šolskemu skladu OŠ Vojnik. 
 

Milena Jurgec
Foto: Jure Vovk 
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Koncert je pripravil KUD Godba na pihala in njen dirigent Tomi Majcen. 

Program je povezovala Jerneja Kompan.

Ob koncertu: Tomi Majcen  
in KUD Godba na pihala  
Nova Cerkev
Na božično novoletnem koncertu KUD Godba na pihala smo doživeli prijetno presenečenje, saj je bil izbor 
izvajanih skladb in nastop glasbenikov odličen.
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Na koncertu se je predstavila Godba na pihala Nova Cerkev, pro-
gram pa so dopolnjevali Otroški pevski zbor POŠ Nova Cerkev, 
ansambel Die Mooskirchner iz Avstrije, domači ansambli Tapra-
vi gasilci, Veseli potepuhi in Klateži ter ansambel Sekstakord. 
Koncept koncerta je bil nekakšen kolaž nastopajočih, kjer so se 
predstavili izvajalci z zelo različnim glasbenim znanjem in kljub 
temu je koncert deloval kot lepa celota. Program je povezova-
la Jerneja Kompan. Vsi nastopajoči so stkali praznično vzdušje 
in vzbudili v poslušalcih prijetne občutke. Koncert je pripravil 
KUD Godba na pihala in njen dirigent Tomi Majcen. Prav je, da 
spoznamo njegovo ustvarjalno glasbeno pot in načrte za pri-
hodnost, ki posegajo tudi v ustvarjalnost domače godbe.  

Tomi Majcen je dirigent in umetniški vodja KUD Godba na 
pihala Nova Cerkev. 
S Tomijem sva se pogovarjala, ko se je prvo navdušenje poslušal-
cev nad izvedenim programom na koncertu že malo poleglo. Bil 
je ponosen nad igranjem svojih instrumentalistov v godbi na 
pihala, nad njihovim pristopom do dela v ansamblu in pripravl-
jenostjo, da se učijo. Njegova glasbena pot v godbi na pihala 
sega v čas nastanka godbe, takrat je bil sedmošolec. Vsa leta 
delovanja godbe je igral trobento, od februarja 2013 je njihov 
dirigent in umetniški vodja. Veseli ga, da se v godbo vključuje-
jo mladi, ki jemljejo igranje kot čas za druženje ob glasbi. Vkl-
jučevanje mladih pomeni tudi dvigovanje ravni glasbene izo-
brazbe instrumentalistov in seveda to pogojuje izbor programa 
in kakovost izvedbe. Na koncertu smo poslušali izbor skladb, ki 
je predstavljal za vsakega nekaj, od maršev do popevk. Godbe-
niki so dobro naštudirali vsak komad po delih, tako da so dobro 
zaigrali tudi tisti, ki niso glasbeno aktivni vsak dan. Tomi Majcen 
je prepričan, da bo godba v obdobju treh let dosegla visok nivo 

izvajanja glasbe. Odziv na uspešno izveden koncert je tudi zani-
manje mladih glasbenikov, ki se želijo pridružiti godbi. 

Tomi Majcen ima bogato zgodovino glasbenega ustvarjanja. 
Tomi je vedel, da bo glasbenik, že v prvem razredu. Njegov os-
novni poklic je glasbenik, kar pomeni, da je obiskoval srednjo 



Ansambel Die Mooskirchner iz Avstrije

Nakovalo kot instrument

glasbeno šolo v Mariboru, igral je trobento in študiral jazz v 
Celovcu. Vsak njegov dan je izpolnjen z vadbo na trobenti po 
tri ure dopoldne in tri ure popoldne. V okviru študija se izo-
bražuje tudi z igranjem na klavir. Pri tako napornem delu je 
pomemben čas za odklop, ki ga izkoristi s tekom in kolesar-
jenjem. Delovni teden je izpolnjen s študijem, dnevi ob koncu 
tedna pa z nastopi, ki ga vodijo po celi Evropi. Zaradi igran-
ja in študija preživi veliko časa v avtomobilu, saj se vsak dan 
giblje med Socko, Celovcem, Gradcem in Ljubljano. Takšen 
način življenja pomeni, da mora skrbeti za fizično kondicijo in 
zdrav način prehranjevanja. Lahko bi rekli, da kljub umetniški 
duši živi urejeno in zmerno. Njegova glasbena pot ustvarjan-
ja je raznovrstna in glasba mu pomeni vse. Kot član ansambla 
Vagabundi je od 1991 nastopal po Evropi in po celem svetu, 
od ZDA do Kitajske. Ob igranju v tem ansamblu se je naučil 
profesionalizma in zahtev nastopanja pred zahtevno publiko. 
Z osebno rastjo in novimi znanji je nekako prerasel Vagabunde 
in leta 2009 postal član ansambla Die Mooskirchner, vodilnega 
narodno zabavnega ansambla iz avstrijske Štajerske. Skupino 
sestavljajo študirani glasbeniki, v njej igrajo dobri izvajalci, 
pripravljeni na delo in natančnost izvedbe. Ansambel je dobil 
pet zlatih plošč, igra po Evropi in igranje v ansamblu pomeni 
zanj veliko čast in odgovornost, pomeni popolno zavezanost 
igranju. Tomiju takšne zahteve ustrezajo, ker je prepričan, da 
je potrebno v vsaki zvrsti glasbe strmeti za popolno izvedbo. 
Za njihove nastope je značilna brezhibna izvedba in visoka 
kvaliteta nastopov. Iz razgovora sem razbrala, da se bo to obd-
obje kmalu končalo, saj je Tomi v tej zvrsti glasbe dosegel vrh 
in nima več pravega motiva. 
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Tomi Majcen ima rad jazz. 
Na vseh področjih glasbenega ustvarjanja, ki je kljub njegovi 
mladosti časovno dolgo, se je Tomi spogledoval tudi z jazzom. 
Seveda naši kraji niso vspodbudno okolje za to zvrst glasbe, 
spoznavati jo je začel v obdobju srednje šole. Pred desetimi 
leti se je pridružil jazz orkestru Žabe iz Celja. Tu je našel navdih 
in vspodbudo pri dirigentu Davidu Jarhu in se odločil za študij 
jazza v Celovcu. Trenutno nastopa v treh jazz zasedbah: Žabe, 
Vox big band iz Velenja in v univerzitetni zasedbi iz Celovca. 
Iz razgovora in žara v njegovih očeh sem razbrala, da ima jazz 
zelo rad in se v bodoče vidi v tem glasbenem področju. Njegov 
pogled v prihodnost zajema zelo širok spekter dogodkov, ki 
nastajajo s spoznavanjem novih stvari, ki širijo znanja in gradi-
jo človeka, mnogo projektov čaka na realizacijo. Želi si še več 
glasbene izobrazbe, sodelovanja z glasbeniki in morda izpol-
njevanje v jazzu v Ameriki. Na področju ustvarjanja piše kom-
pozicije in aranžmaje za različne zvrsti glasbe. Njegove želje 
segajo v vode moderne orkestralne glasbe. Kolikor poznamo 
Tomija in njegovo delo, smo lahko prepričani, da bomo za ime 
Tomi Majcen še slišali. Danes mu glasba pomeni vse in želim, 
da tako ostane tudi v prihodnje. Naša želja je, da ostane in de-
luje tudi v našem okolju in popelje KUD Godba na pihala na 
nivo, ki ga želijo doseči vsi dobri glasbeniki. Fantje in dekleta 
iz godbe so na koncertu dokazali, da so na dobri poti, mi pa si 
želimo še takšnih nastopov. 
 

Lea Sreš 
Foto: Jure Vovk



Bronasti vojniški grb  
za »Vrajevo peč«
Utemeljitev na podelitvi: Bronasti grb prejme Etno glasbena skupina »Vrajeva peč« iz Socke za 
tridesetletno delovanje na področju ohranjanja etno glasbe, kulturno udejstvovanje v kraju in širšem 
območju ter za sodelovanje z občino. 
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Od podelitev priznanj ob praznovanju občinskega praznika 
je preteklo že nekaj časa. Pa je vseeno potrebno predstaviti 
etno skupino »Vrajeva peč« iz Socke. Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja je ocenila, da je njihova pris-
otnost na širšem kulturnem prostoru pustila v vseh letih delo-
vanja vidno sled. Trideset let delovanja skupine je lepo obdob-
je, polno spominov, ki jih je za nas podoživljala gospa Ivanka 
Koprivnik. Njeni spomini so urejeni, polni dogodivščin z vaj in 
nastopov. Kljub dolgim letom nastopanja v skupini ji še vedno 
zasije iskrica v očeh, ko govori o nastajanju skupine in res ve-
likem številu nastopov. 
“Skupina je nastala leta 1978 na pobudo Pavla Švaba, ki je iz-
bral tudi ime Vrajeva peč - po skali, ki leži nad Socko. Imela je 
dva člana, ki sta igrala na harmoniko in metlin »štil«. Leta 1983 
so se jima pridružili še ostali člani, ki so se z leti menjavali, in 
danes nastopa v skupini šest izvajalcev, občasno osem. Člani 
so: Ivanka Koprivnik (»riflo« in kuhalnica), Vlado Koprivnik 
(»berdo«), Herman Felicijan (lopar, harmonika), Denis Štimu-
lak (pevec, harmonika), Franci Čerenak (pevec in lončeni bas), 
Silvo Petre (bršljanov list, harmonika), Janez Belej (trage) in 
Franci Božnik (žlice). Vsi člani skupine so dobri pevci.” Vese-
li so, da so se skupini pridružili tudi mladi člani, ki nadaljuje-
jo tradicijo in se spoznavajo z dediščino. Vsa leta delovanja 
so zbirali stara besedila krajevnih in narečnih pesmi, ki so jih 
naštudirali in z njimi nastopali. »Vrajeva peč« ima svojo himno, 
Soška dolina, besedilo je napisala Katica Pešak, uglasbil jo je 
Franci Božnik. Vsi člani so glasbeni samouki, glasbila izbirajo 
po posluhu. 
Njihova ljudska glasba in izbira glasbil je pred tridesetimi leti 
pomenila osvežitev na našem področju. Danes je že kar nekaj 
skupin, ki izvajajo podobno zvrst glasbe, pa so še vedno zelo 
iskani za nastope v ožji in širši okolici. So redni gostje na veliko 
prireditvah v domači občini, sodelujejo na prireditvah v kraju, 
nastopajo v Termah Zreče in Dobrna, predstavili pa so se tudi 

po Evropi. Največja vrednost etno glasbene skupine je ohran-
janje ljudske pesmi in ljudskih glasbil. Njihovo poslanstvo je 
ohranjanje dediščine, zabava ljudi na drugačen način in izka-
zovaje pripadnosti domačemu kraju. Vse našteto jim uspeva 
že leta, njihova želja je pomladitev skupine in nadaljevanje 
uspešne glasbene poti. Vsem članom etno skupine »Vrajeva 
peč« za prejeto priznanje iskreno čestitam in jim želim še ve-
liko doživetih »ljudskih« nastopov. 
 

Lea Sreš

Priznanje je v imenu skupine sprejela Ivanka Koprivnik.

Etno glasbena skupina Vrajeva peč



Mešani pevski zbor pod vodstvom Darinke Stagoj

Otroški cerkevni pevski zbor z Jano Deželak ob spremljavi Urške Oprčkal
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Bogato sporočilo božične noči je dobilo ob glasbi še večjo 
doživljajsko vrednost kot protiutež sodobnemu času, ki nas 
odvrača od poglobljenega praznovanja. Priprave so se začele 
v adventu, a božične pesmi in tudi domovinska so pristno 
zazvenele prav v bližini jaslic na božič in na Štefanovo. In ravno 
to so poleg gostitelja Mešanega pevskega zbora pod vodstvom 
Darinke Stagoj spodbudili še gostje: Štajerski rogisti, Otroški 
cerkevni pevski zbor z Jano Deželak ob spremljavi Urške 
Oprčkal in mladih harmonikarjev, Švoh oktet z vodjo Markom 
Žibretom, kantavtor Vasja Markič, tudi v duetu s solistko Špelo 
Šemrov, harfistka Veronika Tadina, Duet Brigita in Vesna Petre 
z violinistom Gvidom Hauptmanom in pianistko Janjo Belej. 
Mešani zbor so spremljali pianistka Natalija Podogoršek ter 
še instrumentalisti s kitaro, harmoniko in bobnom, sicer tudi 
pevci mešanega zbora. 

17. Tradicionalni božični koncert
Mešani cerkveni pevski zbor sv. Lenarta Nova Cerkev je na Štefanovo, 26. decembra, ki je tudi državni 
praznik, organiziral 17. Tradicionalni božični koncert. 

Mešani zbor je najprej zapel pesem Dar za vsakogar. Ta koncert 
je z glasbenim delom ter s prepričljivimi besedami patra Branka 
Cestnika o pomenu praznikov, podžupana občine Vojnik 
Branka Petreta in dekana Alojza Vicmana bil kot dar, darilo za 
vsakogar, ki se je namenil ta večer v župnijsko cerkev v Novi 
Cerkvi. Koncertu je prisluhnil in vse navzoče razveselil celjski 
škof, msgr. dr. Stanislav Lipovšek. Veselo druženje se je, kot je 
že tradicija, nadaljevalo ob prazničih dobrotah pred cerkvijo. 
Pevci mešanega zbora so se kot gostitelji potrudili za vsebinsko 
bogat kulturni program.Tako se je tudi Župnija Nova Cerkev 
letos veličastno približala novorojenemu detetu v jaslicah in 
mu prinesla svoj dar, pesem, besedo, mir ... 
 

Špela Oprčkal 
Foto: J. Vovk 
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Velik pomen za človeka v stiski ima sočutje in bližina, same 
besede niso dovolj. 
Župnijska kašča je gostila že nekaj znanih predavateljev. V no-
vembru je bilo predavanje in razmišljanje patra Karla Gržana 
z naslovom Le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko 
trpečih? Udeležencem je predstavil knjigo, ki je izšla septem-
bra 2013. Dr. Karel Gržan je po poklicu duhovnik, vendar je tudi 
pisatelj, mislec, ustanovitelj komun za odvisnike, odkriva stara 
gradišča, ukvarja se z zgodovino, filozofijo in je doktor znano-
sti s področja literarnih ved. Seznam njegovega ustvarjanja 
je dolg, piše za mladino in odrasle, piše o stiskah sodobnega 
človeka. O delu Le kaj Bog počne v nebesih, ko je na zemlji to-
liko trpečih? meni, da ga je napisal zaradi trpljenja nemočnih 
ljudi in živali. Knjiga je nastala po resničnem dogodku, ki je v 
njem sprožil številna vprašanja, kje je Bog, kaj počne in zakaj 
ne ukrepa ob trpljenju ljudi. Naslov knjige je provokativen, 
avtor skuša skozi celoten tekst razumeti vlogo Boga skozi ra-
zlična zgodovinska obdobja. Vsebina nas vabi k razmišljanju 
in ne ponuja dokončne resnice, ki ob stiskah človeka sili, da 
vedno išče dokončne resnice naprej. Na predavanju je iz-
postavil pomanjkanje srčnosti, duhovnosti in nevarnost, da je 
sama človeška pamet lahko nevarna. Prepričan je, če trpečemu 
ponudimo sočutno bližino, sami pridobimo, saj sta tedaj oba 
notranje manj sama. Predavanje je popestril Miha Hliš z igran-
jem na kitaro.  

Bogat kulturni utrip na 
Večerih v kašči v Novi Cerkvi
Jesenske in zimske večere v Novi Cerkvi je mogoče preživeti prijetno in poučno. Obnovljena župnijska 
kašča omogoča župniji, da organizira izobraževalna predavanja, ki so zanimiva za verujoče in neverujoče 
krajane. Pripravili so niz predavanj, ki se bodo nadaljevala tudi v prve mesece leta 2014. V prijetnem 
okolju se zbirajo tisti, ki jih zanimajo duhovna vprašanja, življenjske resnice, vrednote in svetovna 
vprašanja. Predavanja so doživeta, podprta z glasbenimi dogodki, in se zaključujejo z razgovori. 

Ali veste, da je krščanstvo 
najhitreje rastoča religija 
na svetu?  
V drugem Večeru v kašči je bil 
gost pater Branko Cestnik, 
slovenski teolog, filozof, pater 
klaretinec. Naslov njegovega 
predavanja je bil Ali veste, da 
je krščanstvo najhitreje ras-
toča religija na svetu? Govoril 
je o prihodnosti krščanstva v 
svetu, predstavil krščanstvo 
kot globalno religijo in položaj 
krščanstva danes. Njegovo 
predavanje je bilo pronicljivo 
in kot dober poznavalec je 

poiskal prave vzroke za družbene pojave doma in v svetu. 
Tematika obeh predavateljev je bila aktualna in zanimiva. Na 
tretjem Večeru v kašči bo predstavljena nova življenjska tema, 
ki bo pritegnila poslušalce in nam širila obzorja. Prireditelji 
bodo povabili strokovnjaka, ki bo z nami delil svoje izkušnje, 
poglede in znanje. 
 

Lea Sreš 
Foto: J. Vovk

Udeleženci so prisluhnili podajanju teme o religiji.

Pater Branko Cestnik o krščanstvu



Tomaž Marčič
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Mogočnost vsake cerkve v večji meri predstavljajo orgle. Ni jih 
pa veliko, ki lahko v celoti pokažejo svojo moč. Vojniške imajo to 
srečo. Vsako nedeljo se na njih razigra Tomaž Marčič. Dobesedno. 
Medtem ko z eno roko brska po pesmarici in išče pesem, ki jo želi 
slišati župnik Anton Perger, z drugo že vleče čudovit uvod. Ko 
končno uporabi vse okončine, to spet naredi tako lahkotno, da 
ima medtem še čas cerkvenim pevcem dajati navodila in znake, 
kdaj sploh začeti peti. Saj, kako pa naj bi reveži vedeli za vstop, če 
pa so njegovi uvodi vedno tako edinstveni in neponovljivi. 
Njegovo ime je v zadnjem mesecu leta večkrat izstopalo tudi 
drugje. Z gimnazijskim zborom prve gimnazije je, kot vsako 
leto v tem času, pripravil čudovit predpraznični koncert, nato 
je skupaj z Goranom Bojčevskim koncertiral v celjskem lokalu, 
sledil je podvig, ko je v domači cerkvi zbral vse možne vojniške 
pevce in pevke, soliste in glasbenike, ki jih je navdušil za pevs-
ko ne ravno enostaven Saint-Saënsov Božični oratorij, prve dni 
letošnjega leta so pa odlične vojniške pevce imeli priložnost 
slišati še v Celju in Ljubljani. 
Vse zgoraj našteto še ne razkriva vseh darov, ki jih za nasme-
janim obrazom skriva skromni Tomaž Marčič. Čeprav je danes 
vrhunski harmonikar, ki to znanje na celjski glasbeni šoli 
prenaša na mlajše rodove, se je njegova glasbena pot začela 
povsem drugače. »Ko so me starši vpisali v glasbeno šolo, je 
bil za razliko od danes velik naval za harmoniko, zato sem se tri 
leta učil rog, nato trobento, vzporedno pa sem na ‘privat’ ure 
harmonike hodil še Matjažu Krušiču. Ob vpisu v srednjo glas-
beno šolo sem sprva kolebal, kateri inštrument bi vpisal. Na 
koncu sem se odločil za harmoniko, ker sem pri njej takrat že 
imel več uspehov,« pripoveduje in se, zvest svoji skromnosti, 
izmuzne nadaljnjemu naštevanju svojih uspehov. 
Orgle so »prišle« spontano, farna cerkev je namreč dobesedno 

Občani, ki sežejo čez planke 

Glasbo ima v mezincu
Tomaž Marčič je v Vojniku sinonim za cerkveno glasbo, ostalo njegovo udejstvovanje sokrajani ujamemo le 
»po slučaju«, saj je skromnost ena njegovih bolj očitnih lastnosti



Na koncertu je sodelovala tudi harfistka Veronika Tadina.

Je vsakoletni »krivec« za uspešno izvedene bogate božične kon-
certe, ki jih nemalokrat obogatijo tudi instrumentalisti. Tokrat ni 
dirigiral (za tovrstno pomoč je poprosil prijatelja glasbenika, novo-
pečenega Vojničana Simona Jagra)
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njegova prva soseda na desni. »Včasih sem šel malo poskus-
iti nanje. Gospod Perger mi je dal note za začetnike, tako sem 
nekako postopoma začel igrati. Določene stvari so namreč zelo 
podobne kot pri harmoniki. In ko sem neko soboto popoldne 
vadil, so k meni prišli pevci iz Ljubečne in me poprosili, če bi 
jim dajal intonacijo, ker bodo peli pri poročni maši. Pa sem 
začel kar zraven igrati.« 
Ni bilo dolgo, ko ga je za pomoč poprosil tudi župnik, da je 
prevzel vodenje cerkvenega zbora. Potem so ga »našli« še 
celjski pevci skupine Orfej, pa domači, vojniški fantje, ki so 
ustanovili skupino In spiritu, nekje vmes je prevzel še vodenje 
gimnazijskega zbora (z vsemi bi se lahko pohvalil, saj so pod 
njegovim vodstvom marsikaj dosegli, a se spet temu izogne), 
pa še priložnostnega mešanega pevskega sestava Forte iz Vo-
jnika … In zmanjkalo mu je časa ne le za svojo harmoniko, za 
katero je dodiplomski kot tudi podiplomski študij opravil v 
Nemčiji, ampak skorajda tudi za svojo mlado družino, katero 
naravnost obožuje. 

Človek, ki je s harmoniko nastopal po odrih Nemčije, Švice, 
Francije, Italije, Hrvaške, kot solist igral z orkestrom Mariborske 
filharmonije, Ansamblom za novo glasbo Würzburg ter Duna-
jskim komornim orkestrom, je zavoljo sebe moral sprejeti težke 
odločitve. Poslovil se je od Orfeja, In spirituja, skupine, ki jo je 
postavil na noge in jo naredil prepoznavno daleč naokoli, in se 
znova posvetil svojemu osnovnemu instrumentu. »Saj bi bilo 
žalostno, da nekaj, kar si študiral in si bil pri tem dokaj dober, pus-
tiš ob strani,« spet, ne glede na zavidljive uspehe na različnih tek-
movanjih, skromno doda. »V bodoče bi rad igral še več in veliko 
različnih zvrsti. V tej smeri se vedno bolj trudim.« S harmoniko, ki 
ima po domače rečeno na obeh straneh ogromno tipk, namreč 
lahko igra od baročne, renesančne do sodobne glasbe. Če je ne bo 
dovolj, bo pa najverjetneje sam spisal katero. Če jo morda že ni ... 
Priredb je namreč naredil že precej.  
 

Rozmari Petek 
Foto: J. Vovk
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Družina Gregorc z ansamblom Mikola Cerkveni pevski zbor Frankolovo

Frankolovčani - 
Frankolovčanom
… so frankolovska društva v predpreteklem letu poimenovala in izvedla prireditev, ki so jo poklonila 
sokrajanom in vsakomur, ki je prav na božični praznik želel »zaužiti« še delček kulturne pogače. Tudi za 
pravkar minuli božič je organizator letošnje prireditve, Prosvetno društvo A. Bezenšek Frankolovo, k 
sodelovanju povabil domala vse domače glasbene in pevske poustvarjalce ter bivšega domačega župnika, 
sokrajana in uglednega misleca, patra Branka Cestnika. Povsem napolnjena dvorana OŠ Frankolovo in 
živopisana paleta nastopajočih je potrjevala, da ob vseh zmožnostih sodobnega komuniciranja ljudje 
postajamo lačni osebnih srečanj in pretakanja človeške energije v živo.
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Prireditev so pevsko in glasbeno obarvali: otroški in mladinski pe-
vski zbor OŠ Frankolovo, MoPZ Anton Bezenšek, Cerkveni pevski 
zbor Frankolovo, Sekstet Lindek, Družina Gregorc z ansamblom 
Mikola, Bratje Pinter, Domen Jevšenak in Kvartet Frankolovo. 
Posebno pozornost je pritegnil p. Branko, ki je v svojem na-
govoru osvetlil pomen in sporočilno vrednost praznikov in 

praznovanja: »Beseda praznik izhaja iz praznine in pomeni, 
da nečesa ni. Torej je danes, na sam božič praznina? Ja, v tem 
smislu, da za praznik damo vstran vse tisto, kar nas napoln-
juje z vsakodnevnim urnikom. Praznike potrebujemo, da se 
ustavimo in na življenje pogledamo malo drugače, da začu-
timo svoje dostojanstvo. Tudi pregovor, da je življenje brez 

MoPZ Anton Bezenšek
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Nastop Taščic na Martinovanju v Vojniku.

Otroški pevski zbor OŠ Frankolovo

Sekstet Lindek

Mladinski pevski zbor OŠ Frankolovo

Kvartet Frankolovo
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praznikov kot dolga pot brez gostiln, potrjuje potrebo po 
praznikih. Takrat posrkamo vase najboljši sok naših čustev, 
spominov, sorodnikov, prijateljev. Za praznike ne delamo, jih 
z veseljem pričakujemo, takrat postavimo na mizo najboljše, 
kar premoremo. Z družino ali skupnostjo, ki ji pripadamo, se 
takrat tesneje povežemo. Dober praznik v družini »poštima« 
stvari za nazaj in utira poti naprej. Za praznično mizo najlaž-
je saniramo zrahljane vezi in gradimo prihodnost. Sicer ne-
koliko kruti dalmatinski pregovor, ki pravi: ‘Boljše, da umre 
človek, kot da umre tradicija’, je na dolgi rok še kako življenjs-
ki. Če umre izročilo, kultura in naši prazniki, izumre cel narod. 
Tradicija sicer ne sme ovirati napredka, vendar napredek 
brez tradicije spodkopava temelj narodu. Danes je družinski 

praznik – božič, in vsi tukaj zbrani smo dokazali, da hočemo 
biti več kot le bežni sosedje, da znamo praznovati kot velika 
družina, ki se zaveda svojih korenin, ohranja tradicijo in gradi 
prihodnost.« 
Prav je, da v teh zmedenih časih, ko se zdi, da vse bolj postajamo 
družba jamrajočih posameznikov, apatično čakajočih na boljše 
čase, zmoremo kdaj ustaviti korak in s prazničnimi doživetji na-
polniti svoje »notranje prostore«. In ob minulem božiču, ko smo 
družinskim praznovanjem dodali še širšega krajevnega, smo lahko 
vsrkali novih moči in volje za leto, v katerega smo pravkar vstopili.  
 

Sonja Jakop 
Foto: J. Vovk

Taščice posnele nov CD
Ljudske pevke Taščice smo posnele novo CD ploščo na kat-
eri je 15 ljudskih pesmi. 

Nekaj teh pesmi bomo zapele na našem koncertu ob deset 
letnici delovanja. V ta namen bomo pripravile letni koncert, ki 
bo v kulturnem domu v Vojniku, 9. 3. 2014, ob 16. uri. 
 
Vabimo vas, da se nam pridružite. 
 

Jelka Žlaus
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Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni 
strani www.mojaobcina.si/vojnik
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Jesenski projekt smo uspešno zaključili z otvoritvijo razstave 
22. 12. 2013 v dvorani telovadnice OŠ Vojnik skupaj s čudovi-
tim koncertom vokalnih skupin ob obletnici delovanja zboro-
vodkinje Emilije Kladnik Sorčan. 
K sodelovanju so se odprtih src odzvali tako akademski kot lju-
biteljski slikarji domačega Vojnika in širše: 
Verica Rihar (Vojnik), Drago Medved (Nova Cerkev), Peter 
Zupanec (Celje), Karin Manninger (Ljubljana), Marjana Man-
ninger (Ljubljana), Tomaž Milač (Celje), Barbara Zupanc (Celje), 
Maja Saijnkar (Celje), Albina Kragelj (Radenci), Stanko Guzej 
(Vojnik), Lea Jurak (Vojnik), Dragica Petrej (Vojnik), Andreja 
Zeme (Vojnik), Simon Kosovič (Celje), Silvija Mikuš (Vojnik), 
Nastja Ledinek (Vojnik) in Sandi Petrej (Vojnik). 
Razstava slikarskih del je bila odprta tudi na božični večer v 
prostorih OŠ Vojnik, kjer smo si jo lahko ogledali vse do božič-
no novoletnega koncerta našega društva dne 27. 12. 2013. 
Na ta večer smo v galeriji Kulturnega doma Vojnik avkcijo tudi 
uspešno zaključili. Sredstva so v celoti namenjena Šolskemu 

Uspelo dobrodelno  
slikarsko srečanje
V Turističnem društvu Vojnik smo s toplino v srcu tik pred uspešno zaključenim prvim Slikarskim 
srečanjem Vojnik 2013. Dobrodelni projekt smo ga izpeljali pod vodstvom Sandija Petreta, izkupiček pa 
smo v celoti namenili Šolskemu skladu Osnovne šole Vojnik. 

skladu Osnovne šole Vojnik in bodo predana vodstvu sklada, o 
čemer bomo podrobneje obveščali v naslednji številki ogledala. 
Zahvaljujemo se vsem donatorjem, vsem, ki ste se odzvali in 
kakorkoli pomagali pri realizaciji dobrodelne akcije. Hvala pod-
jetjema Mik Celje ter Dinocolor. Tako smo s skupnimi močmi in 
z velikim čutom do sočloveka ustvarili nekaj dobrega in lepega 
za naše otroke in s tem lepše trenutke jutrišnjega dne. 
 

Nataša Kovačič

Kupci slik na avkciji za šolski sklad OŠ Vojnik.
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Komú narpred veselo
zdravljico, bratje! čmo zapét’!
Bog našo nam deželo,
Bog živi ves slovenski svet,
brate vse,
kar nas je
sinov sloveče matere!

 (France Prešeren)

Obred blagoslova konj je tudi 
kulturna dediščina
Sveti Štefan je krščanski svetnik, ki je bil leta 34 našega štetja obsojen na smrt s kamenjanjem. Ljudje so 
ga razglasili za zavetnika konj in živine. Goduje 26. decembra in na ta dan je pogost običaj blagoslova 
konj. Obred blagoslova je na naših tleh prvi opisal Janez Vajkard Valvazor v Slavi vojvodine Krajnske. Po 
mnenju etnologov segajo korenine tega dogodka že v predkrščansko obdobje. 
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V Novi Cerkvi obujamo ta običaj že vrsto let. Organizatorji 
prireditve so Krajevna skupnost Nova Cerkev, gospod Alojz 
Vicman in Turistično društvo Nova Cerkev. Namen blagoslo-
va je, da poskrbi za zdravje in dobro rast konj in druge živine. 
V današnjih časih postaja konj vse manj pomemben sodela-
vec kmeta, saj so kmečka opravila mehanizirana. Konjereja 
ima drugačen pomen, konje gojimo za drugačne namene. 
Na našem območju je kar nekaj rejcev, ki spoštujejo tradicijo 
blagoslova in sodelujejo na tej prireditvi. Letošnji deževni dan 
na Štefanovo ni bil prijazen do konj in jezdecev, saj se jih je 
udeležilo zelo majhno število. Gospod Vicman je opravil obred 
blagoslova ter s kruhom in soljo zaščitil naše živali. Glasbeniki 
KUD Godba na pihala Nova Cerkev so poskrbeli za praznično 
vzdušje pred cerkvijo in na vasi, kjer so se udeleženci okrepčali 
in družili. Člani Turističnega društva so obložili nekaj stojnic, 
Branko in Čato sta skuhala zelo dober golaž, za otroke pa smo 
pripravili palačinke. 
Prav je, da ohranjamo tradicijo in se zavemo, da so že od nek-
daj ljudje skrbeli za svoje živali. Obred blagoslova konj na Šte-
fanovo je primer, ko si sežeta v roke verski pomen praznika in 
ohranjanje kulturne dediščine. 
 

Lea Sreš 
Foto: J. Vovk

Vljudno vabljeni na 
prireditev v počastitev

slovenskega kulturnega praznika,
ki bo

v petek, 7. februarja 2014, ob 18. uri
v telovadnici Osnovne šole Vojnik.

Nastopili bodo:

Andreja Zakonjšek Krt,
solistka mariborske opere,

Renato Jenček,
dramski igralec, član SLG Celje,

Mešani mladinski pevski zbor in orkester
I. gimnazije v Celju

pod vodstvom Tomaža Marčiča,

baletne plesalke društva HARLEKIN.

Skozi večer nas bo popeljala
Greta Kokot Rajkovič.
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Ustvarjalna delavnica prazničnih 
voščilnic v Novi Cerkvi
Prednost doma izdelane voščilnice je oseben umetniški prispevek in misel na naslovnika.
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Čas neusmiljeno hiti in nas priganja. Komaj se dobro zavemo, 
smo v mesecu decembru, v mesecu obdarovanja, druženja in 
drobnih pozornosti. Naše turistično društvo že vrsto let skrbi, 
da si krajani pravočasno izdelamo praznične voščilnice. Vem, 
trgovine ponujajo veliko število vseh vrst voščilnic, vendar 
osebno izdelano voščilo pomeni nekaj več od dolžnosti ob 
prazniku. Naša želja je, da obiskovalcem delavnice pokažemo 
postopek izdelave, nabavimo material in priskrbimo mentor-
ja, najmlajšim pa pomoč pri ustvarjanju. Letošnja delavnica 
je bila nekaj posebnega, saj smo delali pod vodstvom Jožeta 
Žlavsa, priznanega grafika. Poučil nas je o posebnostih postop-
ka izdelave voščilnice, značilnostih materialov in nam seveda 
pomagal narediti odtise. Vsi udeleženci, tudi najmlajši, smo z 
velikim užitkom izdelovali svoje voščilnice. Vsak je izbral svojo 
tehniko okrasitve čudovitih grafičnih odtisov. Izdelki, ki so nas-
tali, so bili estetski in narejeni v želji, da ugajajo prejemniku. 
Vsak izmed udeležencev je izdelal voščilnice za svoje prijatel-
je in pri tem delu užival. Čestitke imajo kljub vsej računalniški 
tehnologiji še vedno poseben čar. Izdelovanje čestitk je lah-
ko zelo zabavno, še posebej, če pri izdelovanju pomaga kdo 
izmed mlajših. Vse, kar potrebujete, je nekaj osnovnih potre-
bščin in veliko ustvarjalnega navdiha. Na ustvarjalni delavnici 
smo sodelovale tri generacije. 
 
Prednost doma narejenih čestitk so tudi njihovi teksti 
Naučili smo se, da se ročno izdelana voščilnica dotakne 
naslovnika in mu prinese praznično vzdušje, če poleg oseb-

nega umetniškega prispevka dopišemo tekst, ki je namenjen 
samo naslovniku. Vsak izmed udeležencev je že ob izdelavi 
voščilnice, izbiri motiva, barve in besedila ustvarjal voščilnico 
za določeno osebo. Največja vrednost takšnega izobraževanja 
je mladim ponuditi ustvarjalne ideje, jih uvajati v sprejeman-
je lepega in negovati običaje. In kaj pridobimo na delavnici 
starej ši udeleženci? Poleg spoznavanja novih tehnik si izdela-
mo voščilnice in znamo ločiti lepe stvari od navadnega kiča. 
 

Lea Sreš 
Foto: J. Vovk
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK

ŠT. 5/98, 30. JANUAR 2014

OBČINA VOJNIK

1.
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2014

2.
JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik v letu 2014

3.
JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik v letu 2014.
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje lju-
biteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik in Odloka o pro-
računu Občine Vojnik za leto 2014
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/13) objavlja za leto 2014 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega  

proračuna za leto 2014

1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja ljubi-
teljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike ustvarjan-
ja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin 
na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, 
likovne, lutkovne in literarne dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja

S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja vse-
bina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, 

kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejav-
nosti registrirano tudi kulturno dejavnost,

– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in sredn-
ješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki 
presega vzgojno izobraževalne programe,

– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kul-

turnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje ter inves-
ticije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško 
varstvene akcije.

3. Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo nasled-
nje pogoje:
– imajo sedež v občini Vojnik,
– so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj eno 

leto pred objavo razpisa,
– imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organi-

zacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– imajo evidenco o članstvu,
– opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi,
– pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poroči-

la o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih na prim-

eren način predstavljajo Občino Vojnik.

4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 26.000 €. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter 
za dodelitev sredstev

Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila 
v obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika za vred-

notenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti po-
rabljena v letu 2014. 

7. Razpisni rok

Rok za oddajo prijav je do vključno 7. 3. 2014. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati os-
ebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, 
da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za 
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. 
ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja

Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa inter-

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

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem raz-
pisu,

- natančen opis programov,
- poročilo porabe sredstev za leto 2013, 
- plan dela za leto 2014 in
- posebna dokazila o delovanju društva na medobčinski, regi-

jski, državni oz. meddržavni ravni.
Če v okviru društva deluje več skupin, je potrebno za vsako 
skupino izpolniti poseben obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2014«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa

Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb začel 
roku osmih dni po zaključku razpisnega roka, v prostorih 
Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila pre-
jetih vlog odpiranje ne zaključi v enem dnevu, se nadaljuje 
naslednji dan. 
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene dejav-
nosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkas-
neje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik 
bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju 
kulturnih programov po potrditvi predloga na seji Odbora za 
družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje in-
formacij v zvezi z razpisom

Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji 
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev v 
času uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene dejavnosti 
Urško Mužar, tel. 7800-623 in 7800-620, e-mail: druzbene.de-
javnosti@vojnik.si.

Vojnik, 14. 1. 2014 Benedikt Podergajs,
Številka: 610-0001/2014-1  župan Občine Vojnik
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2013 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2013, z dne 31.12.2013) 
in Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdob-
je 2007–2013 (Uradni list RS, št. 57/07) (v nadaljevanju: pravil-
nik) Občinska uprava Občine Vojnik  objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva 

in podeželja v občini Vojnik v letu 2014

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna fi-
nančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podežel-
ja za leto 2014 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, sklad-
no z  Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije 
(ES) št. 1998/2006 in Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 
15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči 
de minimis).

II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku) Višina sredstev

1.
Naložbe v kmetijska  

gospodarstva za primarno  
proizvodnjo (UKREP 1)

50.000,00 EUR

2. 
Naložbe za opravljanje  

dopolnilne dejavnosti na  
kmetijah (UKREP 2)

8.000,00 EUR

SKUPAJ 58.000,00 EUR

III. UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA ZA DO-
DELITEV SREDSTEV
Do sredstev so upravičeni:
(1) za UKREP  1:
•	 nosilci	 kmetijskih	gospodarstev	 	 -	 pravne	 in	 fizične	osebe,	

ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, 
imajo sedež na območju občine in so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih 
gospodarstev);

Sredstva so v proračunu omejena. V kolikor sredstev na posa-
mezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko ta 
prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z 
odlokom o proračunu občine Vojnik za leto 2014.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in 
meril, ki so navedeni pri ukrepu tega razpisa. 
(2) za UKREP 2:
•	 nosilci	 kmetijskih	 gospodarstev	 in	 člani	 kmetijskega	 gos-

podinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca 
dejavnosti; ko so ali se bodo registrirali za opravljanje dopol-
nilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci dopolnil-
nih dejavnosti);

IV. UKREPA

1 . NALOŽBE  V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO 
PROIZVODNJO  (UKREP 1)
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 50.000,00EUR.

Predmet pomoči:

1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko 
in rastlinsko proizvodnjo:
•	 naložbe	v	posodobitev	hlevov	s	pripadajočo	notranjo	opre-

mo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, 
mesa in jajc;

•	 naložbe	v	skladišča	za	krmo	s	pripadajočo	opremo;
•	 nakup	kmetijske	mehanizacije	in	opreme,	vključno	z		raču-

nalniško programsko opremo;
•	 nakup	 kmetijskih	 zemljišč,	 v	 vrednosti	 do	 10%	 celotne	

naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del ce-
lotne investicije;

•	 prva	postavitev	ekstenzivnih	travniških	sadovnjakov	ter	prva	
postavitev oz.  prestrukturiranje intenzivnih trajnih nasadov 
sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadov ter hmeljišč;

•	 nakup	in	postavitev	rastlinjakov,	plastenjakov	vključno	s	pri-
padajočo opremo;

•	 nakup	in	postavitev	mrež	proti	toči.

2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
•	 naložbe	 v	 postavitev	 pašnikov	 za	 nadzorovano	 pašo	

domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
•	 naložbe	v	 izvedbo	agromelioracijskih	del	 in	ureditev	dost-

opov (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na 
kmetiji) na kmetijskih gospodarstvih.

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proiz-
vodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih 
pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči 
dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. 

Cilji ukrepa:
•	 zmanjšanje	proizvodnih	stroškov,
•	 izboljšanje	in/ali	preusmeritev	proizvodnje,
•	 izboljšanje	kakovosti,
•	 ohranjanje	in	izboljšanje	naravnega	okolja	in	izboljšanje	hi-

gienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.

Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.

Pogoji za pridobitev sredstev:
•	 vloga	za	dodelitev	nepovratnih	sredstev	mora	biti	predlože-

na v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije,
•	 investicija	mora	biti	zaključena	pred	izplačilom	sredstev,
•	 vlagatelj	 mora	 biti	 nosilec	 kmetijskega	 gospodarstva	 in	

mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gos-
podarstva,

•	 vsi	računi	in	dokazila	o	plačilih	se	morajo	glasiti	na	ime	nos-
ilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vkl-
jučena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospo-
darstva davčni zavezanec,

•	 kmetijsko	gospodarstvo	ne	sme	biti	podjetje	v	težavah,
•	 kmetijsko	gospodarstvo	mora	z	investicijo	prispevati	k	izpol-

njevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa,
•	 na	 kmetijskem	gospodarstvu	morajo	 biti	 ob	 oddaji	 vloge,	

glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pride-
lave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-varst-
venih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živa-
li; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih 
mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zakl-
jučka investicije,

•	 nosilec	 kmetijskega	 gospodarstva	 mora	 imeti	 ob	 oddaji	
vloge vsaj 1 ha primerljivih površin.
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•	 po	zaključku	investicije	bo	le	ta	v	uporabi	za	namen	za	ka-
terega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po iz-
plačilu sredstev,

•	 vlagatelj	 lahko	vloži	 vlogo	za	 izključno	za	en	predmet	po-
moči. 

*Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
(1) 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali 
(2) 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnja-

kov (GERK 1222) ali
(3) 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
(4) 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vi-

nogradov (GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov 
(GERK 1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali

(5) 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v 
drevesnicah in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali

(6) 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
(7) 8 ha gozdov ali 
(8) 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
(9) 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin 

(GERK 1321).

V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 
1 ha primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.

Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o 
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje 2007-2013 
in hkrati predložiti še dodatno dokumentacijo:
•	 izdelan	načrt	izvedbe	projekta		s	popisom	del,	opreme	in	teh-

nologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna institucija;
•	 ponudbo	oziroma	predračun	za	nameravano	investicijo;
•	 pridobljeno	ustrezno	dovoljenje	za	izvedbo	investicije,	v	ko-

likor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
•	 gradbena	dela	morajo	biti	izvedena	v	skladu	z	veljavnimi	pred-

pisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja,
•	 mnenje	o	upravičenosti	 in	ekonomičnosti	 investicije,	 ki	ga	

pripravi pristojna strokovna služba;
•	 naložba	mora	biti	v	skladu	s	Standardi	Skupnosti;
•	 kmetijsko	 gospodarstvo	 	 mora	 prispevati	 k	 izpolnjevanju	

vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar 
mora biti razvidno iz vloge;

•	 po	zaključku	investicije	mora	kmetijsko	gospodarstvo	izpol-
njevati standard za dobro počutje živali;

•	 do	pomoči	so	upravičena	kmetijska	podjetja,	ki	niso	podjet-
ja v težavah.

Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
•	 davke,	razne	takse	in	režijske	stroške,
•	 stroške	zavarovanja,
•	 stroške	za	refinanciranje	obresti,
•	 za	 že	 izvedena	 dela,	 razen	 za	 izdelavo	 projektne	 doku-

mentacije,
•	 investicije	povezane	z	namakanjem	in	drenažiranjem	kmeti-

jskih zemljišč,
•	 samostojen	 nakup	 živali	 in	 samostojen	 nakup	 kmetijskih	

zemljišč,
•	 nakup	enoletnih	rastlin,
•	 investicije	v	naložbe	trgovine,
•	 investicije,	ki	se	izvajajo	izven	območja	občine,
•	 investicije,	ki	so	financirane	iz	drugih	javnih	sredstev	Repub-

like Slovenije in EU,
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•	 nakup	proizvodnih	pravic.

K vlogi mora upravičenec predložiti še dodatno dokumentacijo:
•	 zbirno	vlogo	za	neposredna	plačila	za	tekoče	leto	Agencije	

RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
•	 mnenje	o	upravičenosti	 in	ekonomičnosti	 investicije,	 ki	ga	

pripravi pristojna strokovna služba; 
•	 ponudbo	oziroma	predračun	za	nameravano	investicijo	oziro-

ma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o izdelavi,
•	 v	primeru	investicij	povezanih	z	graditvijo	objektov:	ustrez-

no prostorsko dokumentacijo,
•	 v	primeru	agromelioracijskih	del:	kopijo	katastrskega	načrta	

in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.

Upravičeni stroški:
•	 stroški	 posodobitve	 hlevov	 (gradbena	 in	 obrtniška	 dela,	

oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna oprema, 
prezračevalni sistemi, napajalni sistemi, …); 

•	 stroški	nakupa	in	montaže	nove	tehnološke	opreme	(za	krm-
ljenje,  molžo in izločke,....), 

•	 stroški	nakupa	materiala,	opreme	in	stroški	novogradnje	po-
možnih živinorejskih objektov;

•	 stroški	nakupa	nove	kmetijske	mehanizacije	in	opreme,	vkl-
jučno z  računalniško programsko opremo;

•	 stroški	prve	postavitve	ekstenzivnih	trajnih	nasadov	ali	posta-
vitve oz. prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih inten-
zivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore in ogra-
je, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti toči, …);

•	 stroški	nakupa	in	postavitve	rastlinjaka	ali	plastenjaka	s	pri-
padajočo opremo;

•	 stroški	nakupa	in	postavitve	mrež	proti	toči;
•	 stroški	nakupa	opreme	za	ureditev	pašnikov	in	obor	(opre-

ma za ograditev  in pregraditev pašnika na pašne čredinke, 
pašni aparat, ureditev napajališč, …);

•	 stroški	izvedbe	agromelioracijskih	del,	razen	drenažna	dela	
in material za drenažo (stroški odstranjevanja zarasti, skal, 
planiranja, stroški vzpostavitev travinja, razen drenažna dela 
in material za drenažo, …);

•	 splošni	 stroški,	 povezani	 s	 pripravo	 in	 izvedbo	 investicije	
(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študi-
je za izvedljivost, nakup patentov in licenc,…);

Dodatna merila za ocenjevanje:
•	 ali	vsebina	vloge	ustreza	namenu	ukrepa,
•	 ali	je	investicija	finančno	upravičena,
•	 ali	je	kmetijsko	gospodarstvo	ustrezne	velikosti,
•	 ali	 je	 kmetijsko	 gospodarstvo	 že	 prejelo	 javna	 sredstva	 za	

namen investicije.

Višina sofinanciranja: 
- Do 40% upravičenih stroškov investicije.
- Najvišji znesek dodeljene pomoči je 2.500,00 EUR/letno na 

posameznika/samo en predmet pomoči.
- Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne 

sme preseči 400.000,00 € v obdobju treh proračunskih let.

2. NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI 
NA KMETIJAH (UKREP 2)

Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša_8.000,00 
EUR.
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Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in 
ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položa-
ja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. 
Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja 
dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe dopol-
nilne dejavnosti
 
Cilji ukrepa:
•	 povečanje	števila	kmetijskih	gospodarstev,	ki	opravljajo	do-

polnilne dejavnosti na kmetiji.

Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih  v 

Prilogi 1 (mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih 
izdelkov, rastlinskih in živalskih olj in maščob, pripravljenih 
krmil za živali, drugih živil, pijač, lesa), medu in čebeljih 
izdelkov, zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih sortimentov),

(2) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmeti-
jah, 

          neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven  kmetije,
(3) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejav-

nost – ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice 
kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske 
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejav-
nosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi vo-
zili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja športnih 
rekvizitov, oddajanje površin za piknike) );

(4) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicio-
nalnimi znanji na kmetiji ( oglarstvo, tradicionalno krovstvo 
s slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava 
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava pod-
kev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč in 
dišavnic);

(5) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov 
na kmetiji;

(6) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opre-
mo, orodji in živalmi ter oddaja le teh v najem,

(7) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, go-
zdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,

(8) zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
(9) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd iz lastne-

ga cvetja in drugih okrasnih rastlin. 

Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.

Splošni pogoji upravičenosti:
•	 izdelan	 načrt	 izvedbe	 projekta	 	 s	 popisom	del,	 opreme	 in	

tehnologijo , ki ga opravi za to pooblaščena pristojna insti-
tucija;

•	 ponudbo	oziroma	predračun	za	nameravano	investicijo;
•	 pridobljeno	ustrezno	dovoljenje	za	izvedbo	investicije,	v	ko-

likor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
•	 mnenje	pristojne	strokovne	službe	o	upravičenosti	vlaganja	

v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
•	 gradbena	 dela	morajo	 biti	 izvedena	 v	 skladu	 z	 veljavnimi	

predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu 
okolja;

•	 naložba	mora	biti	v	skladu	s	Standardi	Skupnosti;
•	 upravičenci	 morajo	 po	 kočani	 investiciji	 izpolnjevati	 vse	

pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v 

javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o 
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti 
na kmetiji;

•	 fotokopija	 dovoljenja	 o	 registraciji	 dopolnilne	 dejavnosti	
ali izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje 
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le - ta še ni 
registrirana;

•	 dejavnost	se	mora	opravljati	v	okviru	dopolnilne	dejavnosti	
na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. 

Upravičeni stroški:
•	 gradbena	in	obrtniška	dela;
•	 stroški	 nakupa	nove	opreme,	 vključno	 z	 računalniško	pro-

gramsko opremo;
•	 stroški	promocije;	
•	 stroški	udeležbe	na	izobraževanjih	in	usposabljanjih;
•	 splošni	stroški,	povezani	s	pripravo	in	izvedbo	projekta.

Podpore se ne dodelijo za:
•	 davke,	razne	takse	in	režijske	stroške,
•	 stroške	zavarovanja,
•	 stroške	za	refinanciranje	obresti,
•	 za	 že	 izvedena	 dela,	 razen	 za	 izdelavo	 projektne	 doku-

mentacije,
•	 investicije,	ki	se	izvajajo	izven	območja	občine,
•	 investicije,	ki	so	financirane	iz	drugih	javnih	sredstev	Repub-

like Slovenije in EU in nakup proizvodnih pravic.

Višina sofinanciranja: 
- Do 50% upravičenih stroškov investicije.
- Najvišji znesek dodeljene pomoči je_2.500,00 EUR/letno 

na posameznika.
- Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli 

podjetju, ne sme presegati 200.000,00 € bruto v  katerem 
koli obdobju treh proračunskih let.

V. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev pomoči  za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik v 
letu 2014«, 

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

Vloga bo na voljo od dneva te objave v času uradnih ur v 
sprejemni pisarni Občine Vojnik ali na spletni strani Občine 
Vojnik: www.vojnik.si in www.mojaobcina.si.
Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 7.3. 2014. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadn-
ji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali do 12.00 ure oddana v tajništvu Občine Vojnik v 
zaprtih kuvertah, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETI-
JSTVO 2014«. 

ROK ZA PRIJAVO DATUM  
ODPIRANJA VLOG

ROK ZA ODDAJO 
ZAHTEVKA

7.3.2014 10.3.2014 25.4.2014

Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 
roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
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VI. OBRAVNAVANJE VLOG

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo 
imenuje župan. Popolne vloge upravičencev se bodo obravna-
vale po kronološkem vrstnem redu, v kolikor več vlog prispe 
isti dan se šteje ura oddane vloge na pošti ali prejete vloge v 
vložišču.  

Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog na 
podlagi meril in pogojev navedenih v javnem razpisu. Odpira-
je vlog ne bo javno.  

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske 
uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s 
sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep 
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Upravičenec 
pred izdanim sklepom ne sme pričeti izvajati aktivnosti za kat-
era so sredstva namenjena. 

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži 
pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev 
župana je dokončna. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene 
pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja 
sredstev.

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

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

Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transak-
cijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati 
dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentaci-
jo glede na posamezen ukrep.  Zahtevek in pogodba morata 
biti dostavljena na Občino Vojnik najkasneje do datumov na-
vedenih v javnem razpisu.

Računi in dokazila o plačilu obveznosti za izvedene aktivnosti 
za vse ukrepe, razen ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah, morajo biti z datumom po prejemu 
sklepa. Račune z datumom pred izdajo sklepa o odobritvi 
sredstev, kot račune z datumom po roku za oddajo zahtevka 
komisija ne bo upoštevala.

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

za leto 2014,
•	 zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sred-

stev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik 
za leto 2014. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2014.

VII. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in 
razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik spremlja in pre-
verja pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za 
področje kmetijstva, na terenu pa namensko porabo sredstev  

komisija, ki jo imenuje župan. 
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih 
po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje 
2007 – 2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripada-
jočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do 
pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve 
leti.
Opomba: Občinska uprava lahko po odpiranju vlog vzorčno 
preveri  resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovl-
jenih neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen 
namen odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja 
proračunskih sredstev za naslednjih pet let.

VIII. MESTO ODDAJE VLOGE

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

IX. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresir-
ani dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 
03/78 00 620/640/647 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali 
v informacijski pisarni Občine Vojnik.

Številka: 330-0001/2014-1
Datum: 20.1.2014
 Benedikt Podergajs l.r.
  Župan
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2014 
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2013, z dne 31.12.2013) 
ter Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševan-
je razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik (Uradni list RS, 
št. 61/04 in št. 33/2007) župan Občine Vojnik objavlja
 

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja 

malega gospodarstva
v občini Vojnik v letu 2014.

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki 
dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na pod-
lagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gos-
podarstva  v občini Vojnik, znaša  20.300,00 €.

2. NAMENI, UKREPI IN POGOJI 

Finančna sredstva se namenijo za:

1. Stroške izdelave projektne dokumentacije in stroške in-
vesticijskih programov za mala in srednje velika podjetja se 
krijejo stroški do 45 % oz. do maksimalne višine 1.000,00 € od 
5. 10. 2013 dalje. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 
25 % vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v 
občini vsaj 5 let.

2. Odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitve. Po-
moč za nove zaposlitve in samozaposlitev se lahko dodeli 
za zaposlovanje ljudi, samozaposlitev ali pa ob spremembi 
zaposlitve delavca iz določenega v nedoločen čas. 

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

občini Vojnik v maksimalni višini 900,00 €;
•	 občan	občine	Vojnik,	katerega	sedež	podjetja	je	v	občini	Vo-

jnik v maksimalni višini 1.500,00 €.

Izpolnitev kriterija se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev 
v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. 
Pri odpiranju novih delovnih mest in zaposlovanju ljudi mora 
prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 % sredstev iz lastnih 
virov, ki ne smejo vsebovati pomoči. Nova zaposlitev mora biti 
ohranjena v regiji prejemnici pomoči vsaj dve leti. 
Na javni razpis se lahko prijavijo tiste osebe, ki so se zaposlile 
od dne 5. 10. 2013 do vključno dneva roka za oddajo vloge. 

3. UPRAVIČENCI
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki 
imajo sedež ali enoto na območju občine Vojnik in da poteka 
investicija na območju Občine Vojnik, in sicer:
•	 samostojni	 podjetniki	 in	 gospodarske	 družbe,	 pri	 čemer	

se smiselno uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima 
manj kot 50 zaposlenih, ima letni promet, ki je manjši od 7 
mio EUR, ali bilančno vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR in je 
neodvisno podjetje ter 

•	 srednje	 velika	 podjetja,	 ki	 imajo	manj	 kot	 250	 zaposlenih,	
letni promet je manjši od 40 mio EUR, ali bilančno vsoto, 

manjšo od 27 mio EUR, in je neodvisno podjetje.
Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, 
premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namen-
jena spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena majhna in srednje velika 
podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so 
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta 
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe.

4. VSEBINA VLOGE
Vloga bo na voljo v tajništvu občine v času uradnih ur od dneva 
objave dalje ali na internetni strani  http://www.vojnik.si.
Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
* za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih pro-
gramov:
- dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in in-

vesticijskih programov,
- račun;
* za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitve:
- odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje 

pridobitne dejavnosti in priglasitveni list za s. p.,
- dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas (obrazec M1),
- dokazilo o povprečni letni plači samozaposlenega delov-

nem mestu,
- potrdilo o stalnem prebivališču samozaposlenega,
- potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila samozaposle-

na oseba, katera uveljavlja subvencijo, registrirana kot brez-
poselna oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve ali 
dokazila, da se oseba prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali 
overjena izjava vlagatelja) ali dokazilo o spremembi zapos-
litve delavca iz določenega v nedoločen čas,

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

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE RAZPISA
Vloge za dodelitev sredstev morajo vlagatelji poslati s pri-
poročeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik najkasneje do petka, 25. 4. 2014. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan 
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko 
ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik. Prijave morajo 
biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za dodelitev 
finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v občini Vojnik v letu 2014 - NE ODPIRAJ« osebno ali 
priporočeno po pošti na zgornji naslov. Vloge ni mogoče odd-
ati v elektronski obliki.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca zahteva tudi 
dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnje-
na v določenem roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za dodelitev 
sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe 
o dodelitvi sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v 
roku 40 dni od poteka roka za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova 
ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu (03) 78-00-620/640/647, 051 
315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti  obcina@vojnik.si.
 
Datum: 16. 1. 2014
Št.: 300-0001/2014-1
         Benedikt Podergajs, l. r.
                      župan 
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EL Zbirni center  

- Arclin Vojnik
DELOVNI ČAS
Četrtek: 14.00–19.00 (15. marec – 15. november)
Četrtek: 14.00–18.00 (16. november – 14. marec)
Sobota:    8.00–12.00

V zbirni center lahko pripeljete in brezplačno oddate:
1. Vse ločeno zbrane odpadke (ni omejitve oz. ni »norme« štirih 

avto prikolic letno):
- Papir
- Steklo
- Plastična in kovinska embalaža
- Biorazgradljive odpadke
- Nevarne odpadke iz gospodinjstev
2. Kosovne odpadke ( v velikosti ene avto prikolice, največ 

štirikrat letno):
- Staro pohištvo, keramika, bela tehnika, električna in elek-

tronska oprema ipd.

Tel.: 03 425 64 00, info@simbio.si                        
 Upravljalec:  SIMBIO d.o.o. 

Obvestilo
Občanom, lastnikom zemljišč glede določanja 
namenske rabe zemljišč in zemljišč za gradnjo 
stavb. 

Spoštovani občani, lastniki zemljišč! V občinski upravi smo 
pripravili podatke glede razvrščanja zemljiških parcel v 
zemljišča za gradnjo stavb. 
 
Razvrščanje in določanje zemljišč za gradnjo stavb poteka 
po procesu in v skladu s kriteriji, določenimi v Pravilniku o 
določanju zemljišč za gradnjo stavb (Pravilnik), ki ga je sprejel 
minister za infrastrukturo in prostor v avgustu 2013. 
 
Občina Vojnik je posredovala podatke na Geodetsko upravo 
RS (v nadaljevanju GURS) do petka 10. 1. 2014. Prejeli smo tudi 
potrdilo GURS, da so podatke prejeli in jih bodo vnesli v bazo 
predvidoma do 20. 1. 2014. 
 
Lastniki zemljišč si lahko podatke ogledate s prostim dostopom 
na portal Prostor Geodetske uprave Republike Slovenije, pri 
čemer na naslovni strani izberete možnost »Javni vpogled v 
podatke o nepremičninah«. Zaradi številčnih vpogledov bo 
dostop v prvih dneh moten oz. ne bo možno dostopati. 
 
Priporočljivo je, da lastniki podatke o svojih parcelah preverite, 
saj se je izkazalo, da 
nekatere parcele podatkov o namenski rabi sploh nimajo 
(razlogi so različni: napake pri prenosu vsebin, nove parcelacije 
… ), nekateri podatki o namenski rabi pa so navedeni napačno. 
 

Jelka Gregorc, občina Vojnik 

Kocbekova ulica 2, Celje
P. Keršova ulica 8, Vojnik
P. Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
P. Šmihelska cesta 2, Mozirje

- prve pomoèi
- cestno prometnih predpisov
- varne vožnje
- izbris kazenskih toèk
- voditelj èolna ter VHF GMDSS
- vilièarje in T.G.M
- varno delo s traktorjem
- temeljne poklicne kvalifikacije

- pouèevanje mladostnikov za
  vožnjo s spremljevalcem
- obnovitveni teèaji, vožnje

ODLIÈNE CENE !

Vsi aktualni 
dogodki se 
nahajajo na 

spletni strani 
www.mojaobcina.si/

vojnik
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»Novela Zakona o graditvi objektov (v nadaljevanju: zakon), ki 
predvideva uvedbo moratorija na izvršbe inšpekcijskih odločb 
o rušenju nedovoljenih gradenj, je začela veljati dne 28. 12. 
2013. 

Moratorij na rušenje  
črnih gradenj
V zadnjem času smo bili priča rušitvam črnih gradenj ljudi, katerih žalostne zgodbe so nas še posebej 
prizadele. Glede na to, da je vlada spremenila Zakon o graditvi objektov ravno v delu, ki se nanaša na črne 
gradnje, smo o tem povprašali odvetnico Katjo Koprivšek, ki nam je zadevo podrobneje predstavila.

Zakon v svojem 156. a členu po novem določa, da se izvršbe 
inšpekcijskih ukrepov, ki se nanašajo na nelegalno gradnjo, ne-
skladno gradnjo ali objekt, ki se uporablja brez predpisanega 
uporabnega dovoljenja, odložijo. Predviden je enoletni mora-
torij na rušenje stanovanjskih stavb, v katerih bivajo ljudje, in 
gospodarskih stavb, v katerih se neprekinjeno opravlja gospo-
darska dejavnost in bi zavezanec v primeru rušitve izgubil ed-
ini vir dohodka oz. bi mu grozila hujša gospodarska škoda ali 
pa bi bila odločitev inšpekcije razlog za odpuščanje delavcev. 
Če je lastnik objekta dal pobudo za spremembo prostorskega 
akta, ki jo je občina že vključila v postopek sprememb pros-
torskega akta in se je pisno opredelila, da jo bo upoštevala pri 
naslednjih spremembah, se izvršba odloži za največ tri leta, v 
primeru, ko je inšpekcijski zavezanec vložil popolno zahtevo 
za izdajo gradbenega ali uporabnega dovoljenja, pa odlog vel-
ja do izdaje gradbenega dovoljenja. Moratorij ni predviden za 
druge kršitve v zakonu in za nevarne gradnje, ravno tako ne 
velja za gradnje, pričete po uveljavitvi tega zakona. 
Namen zakonodajalca je, da se v enakopraven položaj postavi 
državljane, katerim so že bile izdane inšpekcijske odločbe, in 
tiste, ki še nimajo odločb oz. zoper njih še ni uveden inšpek-
cijski postopek, pa bi njihovi objekti lahko bili predmet legal-
izacije. 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor sicer v marcu 2014 na-
poveduje sprejem Zakona o legalizaciji nedovoljenih gradenj, 
ki bi naj uredil pogoje za legalizacijo neproblematičnih gra-
denj, zato bomo o vsem lahko več povedali takrat.« 
 

Jurij Vovk
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ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

Štipendije iz Regijske Štipendijske 
sheme Savinjske regije so namenjene 
dijakom in študentom, ki se izobražujejo 
doma ali v tujini in se bodo po končanem 
Šolanju oziroma Študiju zaposlili na 
območju Savinjske regije. Štipendije so 
tako podeljene kadru, ki ustreza razvojni 
potrebi podjetij in perspektivnosti oz. 
deficitarnosti poklica v Savinjski regiji.

Vire financiranja štipendijske sheme
opredeljuje Zakon o Štipendiranju, sredstva 
v viŠini 50 % Štipendij zagotavlja Javni 
sklad RS za razvoj kadrov in Štipendije, 
preostalo polovico pa zagotavljajo 
delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti 
zaposlili za čas trajanja izobraževalnega 
programa oz. za čas sklenitve pogodbe 
o štipendiranju. Podjetja, vključena v 
projekt, pridobijo pravico do polovičnega 
sofinanciranja štipendiranja, štipendisti
pa zagotovljeno delovno mesto za dobo, 
enakovredno času prejemanja štipendije.

Regionalna razvojna agencija Celje 
je izvajalec Savinjske štipendijske sheme 
že peto leto, v okviru projekta Enotnih 
regijskih štipendijskih shem pa tretje leto. 
Dne 23. 4. 2009 je bil objavljen poziv 
podjetjem Savinjske regije k oddaji potreb 
po kadru, ki ga želijo štipendirati. Komisija 
za štipendiranje je prejela vloge 24 podjetij, 
ki so skupaj posredovala 142 potreb, od 
tega 31 po kandidatih v srednjeŠolskem 
ali poklicnem izobraževanju in 111 v 
dodiplomskem. 

Dne 7. 9. 2009 je RRA Celje na 
svoji spletni strani www.rra-celje.si 
objavila razpis za štipendije, namenjene 
dijakom in študentom. Rok za oddajo 
vlog je bil 10. 10. 2009. Nove štipendije 
bodo predvidoma podeljene v decembru 
2009.

V šolskem/študijskem letu 2008/2009 
je Regijski Štipendijski shemi Savinjske 
regije sodelovalo 32 delodajalcev, ki so 
podeli 143 štipendij, 90 študentom in 53 
dijakom. Ena štipendija je bila podeljena 
tudi dijaku iz občine Vojnik. To dejstvo 
je najbrž posledica tega, da v Regijsko 
štipendijsko shemo Savinjske regije žal 
ni vključen noben delodajalec iz občine 

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska Štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

Če se vaš malček kopa v visoki vročini, 
silovito bruha, ima tekoče blato, poleg 
tega pa kašlja in mu iz nosu curlja, je prav 
mogoče, da se je okužil z Rota virusom. 

Krivec za Rota virozo je sila odporen 
virus, zaradi katerega vsaj enkrat zboli 
vsak otrok v starosti do petih let. V 
nerazvitih državah povzroči virus visoko 
smrtnost, saj na vsakih 250 okuženih otrok 
eden umre. Zdravila za to obolenje ni, 
edino preprečevanje hudih oblik bolezni je 
cepljenje. Ker pri majhnih otrocih bolezen 
poteka v težjih oblikah, tudi hitreje pride do 
izsušitve, je zaščita s cepljenjem predvsem 
pomembna pri najmlajših. Zato je cepljenje 
namenjeno le dojenčkom in ga je potrebno 
zaključiti najkasneje do dopolnjenega 
24. tedna starosti (6 meseca).  Cepljenja 
izvajajo izbrani osebni zdravniki otrok.

Cepljenje se lahko začne po 6 tednu 
starosti. Otrok cepivo popije, ni ga 
potrebno zbadati. Za učinkovito zaščito 
sta potrebni dve dozi cepiva, med katerima 
morajo preteči vsaj 4 tedni. 

Raziskave kažejo, da je cepivo varno. 
Cepljenih je bilo več kot 60.000 otrok v 
različnih državah po svetu. 

Kot vsa cepiva pa ima tudi to cepivo 
lahko neželene učinke. Najpogosteje so se 
pojavljali: izguba apetita, razdražljivost, 
poviŠana telesna temperatura, utrujenost, 
blaga prehodna driska oz. bruhanje, vendar 
pri zelo majhnem številu otrok.

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

lahko prenašajo. Velike količine Rota 
virusov se izločajo z blatom okuženih 
oseb, z rokami pa se prenesejo na različne 
predmete. Otroci lahko izločajo Rota 
viruse že pred in tudi po pojavu driske. V 
družini se ti virusi pogosto prenesejo na 
ostale družinske člane in bližnje kontakte.  

Cepljenje proti Rota virusni okužbi 
ni v programu obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, zato morajo cepivo plačati 
starši.

Doza stane 72 €, torej je potrebno 
odšteti 144 €.

V tej situaciji – gospodarski krizi – je 
za mnoge starše to velik izdatek.

Nekateri si cepljenja ne morejo 
privoščiti, zato stopimo korak naproti 
in podprimo možnost brezplačnega 
cepljenja. 

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

Sporočamo vam, da bomo tudi v 
Občini Vojnik zbirali podpise za podporo 
tej akciji.  Za vse dodatne informacije se 
lahko obrnete na kroselj.majda@gmail.
com ali na članice Ženskega odbora SDS 
Vojnik. 

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU

Končali smo z deli, ki smo jih omenjali
v prejšnji številki Ogledalo, kot so:

- sanacija ceste po neurju 2007 – 
asfaltiranje ceste ob Hudinji;
- sanacija brežine za stanovanjskim 
objektom Kotnik v Socki;
- sanacija plazu pri stanovanjskem 
objektu Buckseek;
- sanacija plazu na cesti Frankolovo 
– Črešnjice;
- asfaltiranje ceste pri objektu Vegrad na 
Frankolovem; 
-  izdelava strehe na brvi v Vojniku.

BoŠtjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

Občinski redarji imajo od sprejetja 
novele Zakona o varnosti cestnega 
prometa poleg drugih pooblastil tudi 
pooblastilo za opravljanje nadzora 
prometa s samodejnimi merilnimi 
napravami za nadzor prometa, v katerih 
se prekrški slikovno dokumentirajo.

Za izvajanje tovrstnega nadzora 
morajo občinski redarji opraviti ustrezno 
strokovno usposabljanje za delo s 
samodejno merilno napravo, ki beleži 
prekrške. Naprava mora imeti certifikat
o ustreznosti, ki ga je izdalo Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
v soglasju z Uradom RS za meroslovje.

Občine ustanoviteljice Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva so v proračunih 
za leto 2010 načrtovale nakup oziroma 
najem samodejne merilne naprave, tako 
da bodo občinski redarji v prihodnjem 
letu pričeli z občasnim izvajanjem 
meritev prekoračitve dovoljene hitrosti 
na odsekih občinskih in državnih cest v 
naseljih občin ustanoviteljic. 

Občinski redarji bodo tako kršiteljem, 
ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost v 
času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila 
samodejna merilna naprava, vročili 
plačilni nalog. S plačilnim nalogom bo 
izrečena globa za storjeni prekršek in 
določene kazenske točke, odvisno od 
višine prekoračitve hitrosti.

Prehitra vožnja je poleg vožnje 
pod vplivom alkohola najpogostejši 
vzrok za povzročitev večjega števila 
prometnih nesreč, tudi v naseljih. Na 
ta način bo redarstvo skupaj s policijo 
skušalo zagotavljati dodatno varnost 
udeležencem v prometu.

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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- sanacija plazu pri stanovanjskem 
objektu Buckseek;
- sanacija plazu na cesti Frankolovo 
– Črešnjice;
- asfaltiranje ceste pri objektu Vegrad na 
Frankolovem; 
-  izdelava strehe na brvi v Vojniku.

BoŠtjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

Občinski redarji imajo od sprejetja 
novele Zakona o varnosti cestnega 
prometa poleg drugih pooblastil tudi 
pooblastilo za opravljanje nadzora 
prometa s samodejnimi merilnimi 
napravami za nadzor prometa, v katerih 
se prekrški slikovno dokumentirajo.

Za izvajanje tovrstnega nadzora 
morajo občinski redarji opraviti ustrezno 
strokovno usposabljanje za delo s 
samodejno merilno napravo, ki beleži 
prekrške. Naprava mora imeti certifikat
o ustreznosti, ki ga je izdalo Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
v soglasju z Uradom RS za meroslovje.

Občine ustanoviteljice Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva so v proračunih 
za leto 2010 načrtovale nakup oziroma 
najem samodejne merilne naprave, tako 
da bodo občinski redarji v prihodnjem 
letu pričeli z občasnim izvajanjem 
meritev prekoračitve dovoljene hitrosti 
na odsekih občinskih in državnih cest v 
naseljih občin ustanoviteljic. 

Občinski redarji bodo tako kršiteljem, 
ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost v 
času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila 
samodejna merilna naprava, vročili 
plačilni nalog. S plačilnim nalogom bo 
izrečena globa za storjeni prekršek in 
določene kazenske točke, odvisno od 
višine prekoračitve hitrosti.

Prehitra vožnja je poleg vožnje 
pod vplivom alkohola najpogostejši 
vzrok za povzročitev večjega števila 
prometnih nesreč, tudi v naseljih. Na 
ta način bo redarstvo skupaj s policijo 
skušalo zagotavljati dodatno varnost 
udeležencem v prometu.

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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Gospodarstvo - komunala

NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

V Občini Vojnik se je v zadnjih letih 
razširilo območje gradnje stanovanjskih in 
drugih objektov, kar narekuje potrebo po 
formiranju novih ulic. V Obrtno-poslovni 
coni Arclin je v teku gradnja stanovanjskih 
in stanovanjsko-poslovnih stavb ter nove 
ulice, ki je dobila ime Ulica Janeza Žige 
Popoviča. 

Ulica nosi ime vsestranskega učenjaka 
in poliglota, rojenega leta 1705 v Arclinu, 
katerega polno ime je bilo Janez Žiga 
Valentin Popovič. Popovič je napisal 
knjigo »Raziskave morja«, knjiga 
pa predstavlja zbirko naravoslovnih, 
jezikoslovnih, arheoloških, geografskih in 
kulturno-političnih prispevkov. V uvodu 
knjige je posebej poudaril, da je Slovenec. 
Njegove razprave o morju pomenijo 
začetek oceanografije. Izdal je tudi
nemško slovnico za avstrijske šole, zbiral 
je slovarsko gradivo, kar vse izkazuje 
njegovo vsestransko dejavnost na področju 

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

v širšem družbenem okolju, s svojim delom 
pa je prispeval k prepoznavnosti rojstnega 
kraja.

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

Občinski svet je na 26. seji, dne 29. 9. 
2009, sprejel rebalans proračuna. Prihodki 
so se   povečali  za 18 % in tako znašajo 
skupaj 8.142.000 EUR, odhodki pa so se 
povečali za 22 % ter znašajo 8.237.000 
EUR. Realizacija proračuna v letu 2008 je 
bila nižja od plana, zato so se investicije, 
za katere so bili predvideni prihodki in 
odhodki v letu 2008 in ti niso bili realizirani 
v planirani višini, upoštevali v sprejetem 
rebalansu. Med večjimi investicijami 
so: izgradnja kanalizacije Vojnik ob 
protipoplavnih ukrepih, ki je financirana
iz dveh virov (Ministrstva za okolje in 
prostor in evropskih sredstev), izgradnja 
kanalizacije Pot na Dobrotin in v Arclinu 
(financiramo iz okoljske dajatve).  

Povečal se je prihodek od komunalnih 
prispevkov od izgradnje večstanovanjskega 
objekta »Vojniška Gmajna«, za kar mora 
občina zagotoviti ustrezno komunalno 
infrastrukturo (izgradnja kanalizacije in 
vodovoda, nakup zemljišča za pločnik). 
Sredstva Službe Vlade RS za lokalno 
politiko in regionalni razvoj so se z 

rebalansom povečala za 59.000 EUR 
in namenila za financiranje izgradnje
vodovoda Vojnik – Tomaž – Male Dole. 
Ministrstvo za okolje in prostor bo občini 
za odpravo posledic po neurju, ki je bilo v 
septembru 2007, namenilo slabih 500.000 
evrov, kar se bo porabilo za sanacijo 
plazov. 

Z rebalansom so se načrtovala sredstva 
za nakup stanovanja na Frankolovem, 
izdelavo idejne zasnove dograditve 
Vrtca Mavrica Vojnik in pridobivanje 
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije 
na Frankolovem  ter nakup zemljišča za 
izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem. 
Povečali so se prihodki iz naslova primerne 
porabe (dohodnina, finančna izravnava, vsi
davčni prihodki) za skupaj 345.000 EUR 
in so namenjeni za opravljanje tekočih 
zakonskih nalog občine, ki ob sprejemu 
proračuna za leto 2009 niso bila planirana v 
zadostni višini. Sredstva so se namenila za 
materialne stroške in vzdrževanje osnovnih 
šol, plačilo razlike do ekonomske cene in 
plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije 
stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb 
brez prejemkov, sofinanciranje domske
oskrbe,  vzdrževanje asfaltnih cest in 

mostov, zimsko službo, javno razsvetljavo, 
urejanje krajev ter odvoz kosovnih 
odpadkov.

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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Utrinki iz šole in vrtca

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ 
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

DruŠtvo Izvir iz Nove Cerkve je vse 
bližje svojemu že pred leti zastavljenemu 
cilju – prvi gozdni učni poti v Vojniku. 
Svoj delček lahko prispevate tudi vi. 
In sicer tako, da se 22. novembra ob 
18. uri v večnamenski dvorani v Novi 
Cerkvi udeležite koncerta, ki ga društvo 
pripravlja skupaj s priljubljenim narodno-
zabavnim ansamblom Modrijani ter učenci 
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.

Naj spomnimo, društvo Izvir je obljubo 
o prvi gozdni učni poti v Vojniku dalo že pred 
letom dni, ko so v okviru majskega Tedna 
prijaznosti in dobrih dejanj in osrednje teme 
Prijaznost do narave, obljubili, da bodo 
vsa zbrana sredstva v tem tednu namenili 
za izgradnjo prve gozdne učne poti. Skupaj 
s temi (skromnimi) sredstvi ter sredstvi, ki 
so jih dobili na evropskem razpisu, so že 
oblikovali prisrčen logotip gozdne poti ter 
z geometri in gozdarji označili pot. Po njej 
se boste (upajmo, da zelo kmalu) lahko 
sprehodili, če boste šli po poti od cerkve 
Svetega Florijana do Svetega Tomaža. 

Kako hitro boste lahko uporabljali 
gozdno učno pot Modrijančkov, pa je 
v veliki meri odvisno tudi od vas. Zato 
vas vljudno vabimo, da z udeležbo na 
koncertu pomagate uresničiti želeni cilj. 
Vidimo se torej 22. novembra ob 18. uri v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.  

R. P.

OTVORITEV VRTCA LEVČEK

»Obogatimo življenje svojih otrok, 
ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s 
stvarmi, ki so vrednote!« je bilo geslo, ki je 
vabilo starše, otroke in krajane iz Vojnika v 
nedeljo, 11. 10. 2009, na slovesno odprtje 
oddelka Vrtca Danijelov levček v Vojniku. 

Najprej so se vsi zbrali pri sveti maši v 
župnijski cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku, 
ki jo je daroval celjski opat Marjan Jezernik 
ob somaševanju domačega župnika. Pri 
slovesnosti so sodelovali tudi otroci in 
vzgojiteljice, ki so že vključeni v vojniško 
enoto.

Slovesnost se je nadaljevala v prostorih 
vrtca, ki gostuje v prostorih Kmetijske 

zadruge v Vojniku. Najprej so opravili 
besedno bogoslužje, nato pa so spregovorili 
župan Beno Podergajs, Direktor zadruge 
Marjan Kovač, vodja Danijelovega 
levčka Jure Levart in domači župnik 
Anton Perger. Vsi so si bili enotni, da je 
to poseben dogodek, ki je v današnjem 
času nujen, poleg tega pa so ponosni, da je 
kljub številnim težavam oddelek v Vojniku 
zaživel, saj so v njem že trije oddelki. 
Gospod opat je blagoslovil prostore vrtca. 
Vodja oddelka v Vojniku je vzgojiteljica 
Renata Koštomaj. 

Milena Jurgec

 
Proizvodnja in prodaja sveč 

Igor Lužar s.p. 
Lemberg 13b Nova Cerkev 

Vabimo vas v prenovljeno,večjo 
trgovino z še večjo ponudbo vseh 

vrst nagrobnih sveč in veliko 
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim 

rednim strankam se 
zahvaljujemo za zaupanje. 

Vljudno vabljeni ! 
Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188 
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

Vse župnije v dekaniji Nova Cerkev 
premorejo enega ali celo več pevskih 
zborov in skupin. Večina teh se enkrat 
letno predstavi na skupnem srečanju, ki ga 
po sistemu rotacije vsako leto organizira 
druga župnija. Tokrat je ta čast pripadla 
Frankolovčanom, ki so v mesecu septembru 
pevce povabili na Gojko. 

Uvodne besede o glasbi in petju nasploh 
je prisotnimi izrekel domači župnik, p. 
Branko Cestnik, ki je razmišljal takole: 
»Celotno človeško telo od kosti naprej 
sprejema in posluša glasbo, podobno 
pa pri pevcu tudi celotno telo sodeluje 
pri proizvajanju glasu. To pomeni, da 
se človekova duša in telo lahko v celoti 
izrazita z glasbo. Po nemškem filozofu
Kantu je glasba najbolj ponotranjena zvrst 
umetnosti, najglobja in najbliže mistiki.« 
Vsak zbor se je predstavil s po dvema 
pesmima, s skupno pesmijo »Zazvonite 
zdaj zvonovi« pa so počastili spomin na 
blaženega A. M. Slomška. Toplo jesensko 
vreme je na ta priljubljeni grič k cerkvi 
Sv. Trojice privabilo lepo število ljudi, ki 
so imeli kaj slišati, najprej znotraj, nato 
pa še v podaljšku zunaj cerkvenih zidov. 
Organizatorji so upoštevali tudi dejstvo, da 
pesem in vino gresta skupaj in ob spoštljivih 
količinah obojega je bil dogodek prijetna 
popestritev že tako lepega nedeljskega 
popoldneva.

Za pevce, predvsem pa za zborovodje 
so tovrstna srečanja tudi priložnost za 
izmenjavo izkušenj in pogledov na pomen 
cerkvenega petja. Eni in drugi morajo 
vedeti, kaj, kdaj in zakaj pojejo, saj imajo 
»nastop« tako rekoč vsako nedeljo. In 
vsi ti bi lahko poleg svojega zavetnika 
»godovali« tudi na dan sv. Cecilije (22. 
novembra), zavetnice cerkvenega petja.

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

V društvu Talon smo se odločili, da 
popeljemo svoje člane na jesenski izlet 
in hkrati   raziščemo našo prelepo 
domovino.

V sončnem sobotnem jutru nas je 
vodila pot s Frankolovega, mimo Celja 
in Ljubljane v mirno vasico Bistro pri 
Vrhniki, kjer smo si ogledali Tehniški 
muzej Slovenije. Za večino od nas je 
bilo to prvo srečanje s tem muzejem. V 
manjših skupinah smo si ga podrobno 
ogledali, predvsem moški del se ni mogel 
ločiti od poslopja, kjer so razstavljeni 
Titovi avtomobili. Ob sprehodu skozi 
prostore s prevoznimi sredstvi se je utrnil 
marsikateri spomin na stara kolesa, motorje 
in avtomobile. Čas, ki smo ga imeli na  
razpolago za ogled, je kar prehitro minil. 
Po odlični malici, ki jo je spet pripravila 
ga. Jožica, smo pot nadaljevali proti naši 
prestolnici. 

Vsi poznamo naše glavno mesto, a 
Ljubljano doživeti po turistični strani pod 
strokovnim vodenjem vodiča, je nekaj 
posebnega. Sprehod po mestnih ulicah, 
vožnja z ladjo po Ljubljanici in vzpon 
na Ljubljanski grad z gondolo, so nas 
napolnili s ponosom, ker naša prestolnica 
po zanimivostih in lepoti prav nič  ne 
zaostaja za tujimi mesti.

Ko je človeku lepo in je v prijetni 
družbi, čas kar prehitro mine. In tako se je 
tudi naš izlet bližal koncu. Naša pot domov 
je bila malo neobičajna, saj nas je vodila 
čez prelaz Črnivec, kjer nas je v prijetni 
restavraciji čakalo okusno, lahko bi rekli z 
ljubeznijo pripravljeno pozno kosilo.

Razšli smo se z željo, da se naše poti 
pod okriljem društva Talon še kdaj križajo 
in da še kdaj preživimo dan, katerega se 
bomo radi spomnili.

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

10. oktobra 2009 smo ‘kožuhali’ na 
kmetiji Stagoj v Kapli (pri Dolanovih). Na 
kmetijo smo se pripeljali kar s traktorjem 
na okrašenem vozu skupaj z muzikanti. 
‘Kožuhanje’ je potekalo ob veselem 
kramljanju in raznih šalah. Muzikanti pa 
so nam  zaigrali, kadar smo izgubili nit 
pogovora. Najmljajši so pridno odnašali 
zvezane storže in jih obešali na letve, 
kjer  bodo krasili kmetijo in se hkrati na 
zraku sušili do uporabe. V veseli družbi 
je čas hitro minil in kot se spodobi so nas 
domači ob zaključku ‘kožuhanja’ tudi lepo 
pogostili.

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

TD Nova Cerkev je letos drugič 
organiziralo trgatev v Moškanjcih pri 
Viktorju Šprajcu. Trgatve se je udeležilo 
okoli 50 trgačev. Vsi so dobili predpasnike 
z logotipom turističnega društva. Za 
glasbeno spremljavo pa sta poskrbela Grega 
Stolec na harmoniki in Janez Smerkolj na 
klarinetu in kitari. Domačini so nas sprejeli  
in pogostili zelo gostoljubno, mi pa smo se 
jim oddolžili s pridnim trganjem grozdja. 
Za popestritev sta poskrbela “berača” Jaka 
in Boris, smeha in veselja ni manjkalo. Da 
bo vince še slajše, so poskrbele članice 
TD Nova Cerkev. Pet junaških deklet je 
na stari način teptalo grozdje v preši. Po 
končanem delu in veselju smo se vrnili 
domov in sklenili, da naslednje leto spet 
pridemo. 

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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MEMAJ ZYLFI

Keršova 3, Vojnik
Gsm: 041 720 527 in 041 561 993

Tel./Fax: 03 577 28 95

Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
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DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE
 

Iz ljubezni do glasbe in petja je leta 
1999 prvič zazvenel Duet Biser (Jožica 
in Brigita). Ob pevski in inštrumentalni 
pomoči smo leta 2004 izdali prvo 
zgoščenko »Biser sem našla«. Po desetih  
letih pa se nam je z novim projektom 
izpolnila želja po zgoščenki s skladbami 
znanih avtorjev. Pred vami so pesmi, ki 
ogrejejo srce, telo in duha. Začutite, kako 
»Toplo je v našem domu« (spremna beseda 
k novi zgoščenki).

Tako lahko v parih stavkih povzamemo 
dekado ustvarjanja Dueta Biser s prijatelji 
(Jožica Žibret, Brigita Petre, Vesna 
Kotnik, Marko Žibret). Koncert, ki se 
je, kljub električnemu mrku še 20 minut 
pred pričetkom, odvil 11. oktobra v 
večnamenski dvorani OŠ Nova Cerkev, 
je bil poleg praznovanja 10. obletnice 
in izida zgoščenke tudi uradni zaključek 
Slomškovih kulturnih dnevov v Novi 
Cerkvi. Pred polno dvorano in navdušenim 
občinstvom so poleg Dueta Biser s prijatelji 
prireditvi dodali svoj biser tudi Mešani 
cerkveni pevski zbor Nova Cerkev, KUD 
Godba na pihala Nova Cerkev, Špela 
Majcen na citrah, humoristki Slavica in 
Lizika ter Alja Tihle, ki je z izbranimi 
besedami vse povezovala v celoto. Pred- 
in pokoncertno dogajanje pa sta popestrili 
razstavi fotografij in slik z naslovom »Duet
Biser skozi destletje« ter »Ob bistrem 
potoku je mlin«, slednje učencev OŠ Nova 
Cerkev.

Člani Dueta Biser s prijatelji bi se še 
enkrat radi zahvalili nastopajočim, vsem, ki 
so jim pred, med in po koncertu pomagali 
ter KUD Nova Cerkev, katerega člani so.

 

Marko Žibret

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Svet Evrope je letošnje leto razglasil 
za leto inovativnosti in ustvarjalnosti. 
Tej temi so bili posvečeni tudi slovenski 
dnevi evropske kulturne dediščine od 26. 
septembra do 3. oktobra 2009. V okviru tega 
je tudi naše Turistično-kulturno društvo 
Globoče – Dedni Vrh  v sodelovanju s 
Porto B iz Celja in Kulturno-etnološkim 
društvom Soržev mlin dne 26. oktobra 2009 
pripravilo prireditev Ob bistrem potoku je 
mlin. Mlinarsko obarvana prireditev se je 
odvijala pod kozolcem v idiličnem okolju 

Soržovega mlina.  V kulturnem programu 
so nastopili otroci POŠ Nova Cerkev, 
otroci Vrtca Mavrica iz Nove Cerkve, 
ljudske pevke Taščice, Joškova banda, o 
svojem mlinu in zgodovini mlinarstva na 
reki Hudinji je spregovoril Oton Samec, 
program pa je povezovala simpatična 
»mlinarica« Andreja Štravs. Dobrote iz 
mlevskih izdelkov so predstavile članice 
društva Meta iz Vojnika. 

Člani našega društva se vsem sodelujočim 
v programu iskreno zahvaljujemo.

 Jože Žlaus
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VOJNIČANI NA SLAVNOSTNEM 
ODPRTJU RAZSTAVE GRAFIK 
»HALLERSTEIN« V 
KOROTANU NA DUNAJU

V letu astronomije so v Slovenskem 
kulturnem centru Korotan na Dunaju 
14. oktobra 2009 odprli razstavo grafik 
z naslovom »V znamenju AvguŠtina 
Hallersteina«, ki je posvečena našemu 
velikemu astronomu, matematiku, teologu 
in misijonarju Hallersteinu. Rodil se je 27. 
avgusta 1703 v Ljubljani, kjer je obiskoval 
jezuitski kolegij, nadalje je Študiral 
teologijo, medicino, astronomijo in 
matematiko v Celovcu, Leobnu in Gradcu. 
Leta 1721 je na Dunaju vstopil v jezuitski 
red in bil 1734 posvečen v duhovnika. 

Leta 1739 ga je kitajski cesar poklical na 
dvor v Peking, kjer je deloval v cesarskem 
astronomskem uradu, l. 1746 prevzel 
njegovo vodstvo in ga vodil do svoje smrti 
l. 1774. Za njegove zasluge mu je cesar 
podelil rang mandarina 3. stopnje. 

Razstavo je pripravilo sedem avtorjev 
– grafikov iz Slovenije, med njimi tudi Jože 
Žlaus iz Globoč. V kulturnem programu je 
s svojim petjem navduŠil oktet In spiritu 
iz Vojnika, prisoten je bil tudi župan 
občine Beno Podergajs. Razstava grafik v 
Korotanu na Dunaju želi približati velikana 
Hallersteina, ki je premalo poznan tako 
slovenski kot avstrijski javnosti, zato se bo 
selila tudi po galerijah v Sloveniji.

Jelka Žlaus

Društva

Oktet In spiritu, vodja Korotana mag. Anton Levstek, direktor družbe Študentski dom 
Korotan Mitja Valič, direktor Mohorjeve družbe iz Celovca Anton Koren, veleposlanik 
Aleksander Geržina, predsednik Slovenske zveze na Koroškem Karel Smole, dirigent 
Uroš Lajovic,  župan Beno Podergajs in grafik Jože Žlaus

T•03/ 781 28 81 F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01

e-mail: zip.gorecan@t-2.net

popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

in nato pozno kosilo v Gorenji vasi. Imeli 
smo se lepo. V ponedeljek, 5. oktobra, 
smo imeli piknik pod šotorom na igrišču v 
Vojniku. Po kratkem kulturnem programu, 
ko so nas razveselili otroci iz Osnovne Šole 
Vojnik in pevci naŠega komornega zbora, 
ter pozdravu župana Bena Podergajsa smo 
pričeli naš piknik »pod šotorom«, ki je 
posvečen tudi prazniku Občine Vojnik in 
je postal že tradicionalen. Tu smo se ob 
jedači, pijači in glasbi zadržali kar pozno v 
večerne ure. Veseli smo, da je piknik uspel, 
prišlo vas je kar lepo število in želimo si, 
da bi vas v naslednjem letu bilo še več. 

O zaključnem izletu 29. oktobra bom 
poročal v naslednjem Ogledalu. V oktobru 
gre naših 50 upokojencev za en teden na 
dopust v Izolo. Sledi Še martinovanje 
11. novembra na Tinskem, v četrtek, 3. 
decembra, gremo po nakupih za Miklavža 
na Madžarsko in 29. decembra na prazničen 
zaključek leta na kmečki turizem Kaučič 
pri Lenartu. 

To je kratka predstavitev našega dela 
v DruŠtvu upokojencev Vojnik do konca 
leta 2009. V letoŠnjem letu se bomo v 
Ogledalu  srečali še enkrat in prav zares 
zaključili to leto. Pridite k nam, družite se 
z nami, saj nam bo skupaj lepše in lažje 
bomo prebrodili jesen življenja, ki je še 
pred nami.

Ivan Robačer

V SPOMIN 

V teh jesenskih 
dneh smo se 
na vojniŠkem 
p o k o p a l i š č u 
poslovili od 
p r e j e m n i k a 
b r o n a s t e g a 
vojniŠkega grba 
Jožeta Kraljiča iz 
Arclina. Priznanje 
Občinskega sveta 
Občine Vojnik 

je prejel pred desetimi leti za dolgoletno 
uspeŠno gospodarsko dejavnost mizarstva 
in aktivno vključenost v lokalno okolje. 
S svojim poslovnim in osebnim delom je 
bogatil naše življenje. Spominjali se ga 
bomo s hvaležnostjo v srcu.  

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

Spoštovani upokojenci, člani našega 
druŠtva! Kot ste opazili, se je leto nagnilo v 
drugo polovico, kar pomeni, da zapuščamo 
poletje in jesen ter se približujemo zimi. V 
druŠtvu smo zadovoljni z delom, ki smo 
ga opravili do sedaj. Vsi izleti, srečanja in 
druge aktivnosti so se odvijali po programu, 
ki smo si ga zastavili na začetku leta. 

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maŠi smo imeli Še ogled dela Gorenjske 
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Gospodarstvo - komunala

Izdelali se bodo Široki strojni izkopi za 
razširitev cestnega profila, na katerega se
naredi nasip v debelini 50 cm iz zmrzlinsko 
odpornega kamnitega materiala CBR = 
10 %. Na obstoječe vozišče in na planum 
nasipa razširitve se vgradi v zgornji ustroj 
tamponski drobljenec, širine 4,0 m. Po 
opravljenih meritvah nosilnosti  se vgradi 
5 cm nosilnega sloja bituminiziranega 
drobljenca in 3 cm obrabnozapornega 
sloja bitumenskega betona širine 3,0 m. 
Obojestransko se izdelajo asfaltne mulde.

OBNOVA BRVI

V mesecu avgustu se je obnovila brv 
v Vojniku, ki povezuje trg z naseljem z 
desnim bregom Hudinje. Obnovo je izvajal 
Montles, v višini 4.600,00 EUR. Naročena 
pa je že tudi strešna konstrukcija, ki 
bo varovala leseno brv pred različnimi 
vremenskimi vplivi.

BoŠtjan Švab

V okviru Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Občin Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik 
in Zreče s sedežem v Vojniku, Keršova 
ulica 8, delujeta na območju Občine Vojnik 
komunalno-cestna inšpektorica in občinski 
redar. 

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

Uradne ure, namenjene poslovanju s 
strankami, na sedežu Medobčinskega 
inšpektorata,
vsak ponedeljek od 8.00 do 12.00; v tem 
času se zagotavljajo tudi uradne ure po 
telefonu.
tel.: (03) 78 00 638
telefaks: (03) 78 00 637
e-pošta: inspekcija@vojnik.si

Občinski redar
Damjan Vahter

Uradne ure, namenjene poslovanju s 
strankami, na sedežu Medobčinskega 
inšpektorata,
vsako sredo od 8.00 do 10.00; v tem času se 
zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu.
tel.: (03) 78 00 629
telefaks: (03) 78 00 637
e-pošta: damjan.vahter@gmail.com 

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

- na prehodu za pešce in na razdalji 
manj kot 5 m pred prehodom; zagrožena 
globa je 40 evrov;

- na kolesarski stezi, kolesarski poti, 
pločniku, pešpoti, kolesarskem pasu ali na 
tirnicah; zagrožena globa je 80 evrov;

- na označenem avtobusnem 
postajališču; zagrožena globa je 40 evrov;

- na delu ceste, kjer bi bil prost prehod 
med ustavljenim oziroma parkiranim 
vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali 
usmerjevalnim poljem na vozišču ali 
nasprotnim robom vozišča ali kakšno 
drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m; 
zagrožena globa je 80 evrov;

- na označenem parkirnem prostoru 
za invalide oziroma invalidke; zagrožena 
globa je 80 evrov;

- na označenih poteh, namenjenih 
intervencijskim vozilom; zagrožena globa 
je 80 evrov.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih 
objektov ter postavljanje kakrŠnih koli 
drugih objektov ali naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste je dovoljena le s 
soglasjem pristojne službe občinske 
uprave. Z globo 209 evrov se kaznuje 
fizična oseba, ki prične z deli brez tega
soglasja.

Prepovedano je odvajati na cesto vodo, 
odplake in druge tekočine. Zagrožena 
globa je 209 evrov za fizično osebo.

Na javnih povrŠinah je prepovedano 
voditi pse brez vrvice in jih puščati brez 
ustreznega nadzora. V primeru onesnaženja 
teh povrŠin s pasjimi iztrebki morajo 
lastniki oziroma vodniki psov le-te takoj 
odstraniti. Zagrožena globa je 100 evrov.

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

* terapevtska ročna masaža
* reflekconska masaža stopal
* klasična švedska masaža
* pedikura
* Bownova terapija

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

3212 Vojnik
Tel.: (0) 577 33 30
GSM: 041 731 060

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
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Ustvarjalne delavnice na 
Osnovni šoli Vojnik
V petek, 13. decembra 2013, smo na Osnovni šoli Vojnik izvedli ustvarjalne delavnice za učence od 
četrtega do devetega razreda. V delavnice so bili povabljeni identificirano nadarjeni učenci in vsi tisti, ki 
radi sami ustvarjajo. 
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Delavnice so bile izvedene že tretje leto zapored. Na letošnjih 
delavnicah smo dali poudarek izdelavi izdelkov iz predvsem 
naravnih materialov, ki so si jih udeleženci lahko nabrali v nar-
avi. Vse izdelane izdelke so učenci lahko odnesli domov, saj jim 
bodo lahko služili za dekoracijo v prihajajočih prazničnih dneh. 
Učenci četrtih in petih razredov so imeli na razpolago tri 
delavnice, in sicer izdelovanje pujskov iz fimo mase, ki jo je 
vodila Lea REZAR, izdelovanje novoletnih okraskov iz nara-
vnih materialov, ki jo je vodila Metka KLINC, ter izdelovanje 
aranžmajev iz orehovih luščin, ki jo je vodila Vilma OŠLAK. 
Učenci od šestega do devetega razreda pa so imeli na razpola-
go kar štiri delavnice, in sicer so lahko izdelovali aranžmaje iz 
naravnih materialov pod vodstvom Milene JURGEC, jelenčke iz 
lesa pod vodstvom Dušana ŽGAJNERJA in Petre STRNAD, an-

gelčke iz volne pod vodstvom Jožice POVŠE ter sestavljanke iz 
lesa pod vodstvom Jožeta ŽLAUSA. 
Učenci so na teh delavnicah izdelali zelo veliko izvirnih in 
domiselnih izdelkov, saj so polni svežih idej in pripravljeni de-
lati. Pokazali so, da radi ustvarjajo, pa čeprav morajo priti v šolo 
v popoldanskem času. 
Vsako leto nam pri izvedbi ustvarjalnih delavnic poleg zapos-
lenih na šoli pomaga tudi Jožica POVŠE, ki ima vedno krasne 
ideje za izdelke in zna naše učence z njimi tudi navdušiti. V 
imenu vseh zaposlenih na šoli se Jožici Povše zahvaljujem, saj 
je svoj prosti čas pripravljena preživeti z otroki in jim posredo-
vati svoje znanje. 
 

Vilma Ošlak
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Otrok – čudežno bitje. 
Toplo, iskreno, vedoželjno, igrivo, polno smeha in nalezljive 
radosti.
Privoščite si vsaj enkrat v letu biti otrok.
Čudežno bo.

Priprave na dogodek, ki je skušal pričarati delček čudežnosti, 
so se začele že v mesecu novembru, ko smo skupaj s starši, 
babicami in otroki izdelovali različne izdelke, ki so se proda-
jali na prazničnem bazarju. Na dan bazarja so pri nas potekale 
različne zanimivosti, ki so dobro dele našim očem, ušesom in 
napolnile dušo in srca vseh nas.
Na začetku so s spremljavo harmonike, na katero je igral 
Matej Mogu, nastopili otroci Mavričnega zborčka s pesmijo o 
Božičku. Na obraze obiskovalcev so pričarali nasmeh in milino 
v očeh. 
Nato smo si ogledali odlično dramatizacijo OŠ Vojnik z naslo-
vom Lunino kraljestvo, ki nam je pričarala še posebno pravl-
jično vzdušje. Ob koncu so se s pesmijo o snežinki še enkrat 
predstavili pevci Vrtca Mavrica Vojnik.
Med predstavo je v drugem prostoru potekalo pripovedovanje 
zgodbic, ki jih je pripovedovala babica, zunaj pa so se prodajali 
različni izdelki in dobrote.
Denarna sredstva, ki so se nabrala, pa bodo namenjena za sk-
lad vrtca, torej za naše otroke.
Čisto ob koncu nam je popoldan popestrila Janja Mogu, ki 
nam je zapela nekaj božičnih pesmi in nam pripeljala Božička, 
ki je vse otroke obdaril z drobno pozornostjo.
Da bi se v teh mrzlih zimskih dneh malo pogreli in podkrepili, 

Pravljični bazar  
Vrtca Mavrica Vojnik
V vrtcu Mavrica Vojnik smo tudi letos pripravili bazar in si vsi skupaj pričarali čarobno popoldne ter za 
nekaj trenutkov odšli v svet domišljije in igrive radosti.

smo si privoščili še piškote in čaj. Bilo je prijetno vzdušje, polno 
lepih trenutkov, ki je obiskovalcem in otrokom risal nasmeh na 
obraz.
Zato vsak dan v letu poklonimo drug drugemu dlan in pusti-
mo, da stvari prihajajo in odhajajo same.

Katarina Antloga, dipl. vzg. 
Foto: J. Vovk
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Ko sončni žarki počasi izgubljajo svojo moč in se sonce skrije 
za hribe, takrat je čas za pravljico in sanje. Toda celodnevne do-
godivščine otrokom večkrat ne dajo zaspati, zato jih domišljija 
ponese v svet navihanosti. 
Takšen pravljični otroški svet so na novoletni prireditvi skušali 
pričarati nastopajoči s svojimi učiteljicami. 
Drugošolci z Damjano Ferlic so čas večerne zarje pripeli s pe-
smijo Svetlo sonce se je skrilo ter nadaljevali s spletom otroških 
rajalnih plesov in izštevank iz zakladnice ljudskega izročila. 
Učenci dramskega krožka četrtega in petega razreda z Lidijo 
E. Jazbinšek so se s petjem, plesom in igro predstavili v pravl-
jici o redoljubni luni in njenih zvezdicah, ki se venomer jezijo 
na drugačne zvezde packe. Po spletu različnih dogodkov pa 
zvezde packe ugotovijo, da prijazna beseda in prijateljstvo 
premaga vse ovire, zato so medse povabili tretješolce gospe 
Maše Stropnik, ki so vsem voščili z lepimi mislimi in željami za 
novo leto. 
Tako so otroci vse obiskovalce skušali povabiti v pravljični svet, 
kjer živijo zvezdice v miru in sreči, in se vsako noč, če jim le 
oblaki ne ponagajajo, smejijo in svojo srečo delijo. 
Otroci so zaključili z mislijo:« Le ozrite se v nebo in poiščite 
svojo zvezdo. Če boste dobro pogledali, boste videli, da vam 
maha in stresa na vas prgišče sreče.« 
 

Lidija Eler Jazbinšek 
Foto: Jure Vovk 

Novoletna prireditev  
OŠ Vojnik
Decembrskemu pestremu mozaiku dogodkov so svoj delež prazničnosti prispevali tudi učenci OŠ Vojnik, ki 
so se 19. 12. 2013 predstavili na odru Kulturnega doma Vojnik.
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Folklorna skupina POŠ Nova Cerkev

Najmlajši iz Vrtca Mavrica, enota Nova Cerkev
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Ko se prižgejo praznične lučke, so izložbe trgovin vabljivo 
okrašene, doma iz kuhinje  zadiši po sveže pečenih piško-
tih. Takrat je december, praznični čas, ko na šoli pripravi-
mo prednovoletno prireditev.

Prazniki že trkajo na vrata. Že razmišljamo o darilih. Mi smo na-
klonjeni majhnim, a dragocenim – takšnim, ki jih pripravimo 
sami. Takšnim, ki so pripravljena z ljubeznijo in radostjo. 
Našim staršem, krajanom in gostom smo podarili prireditev, ki 
jo je četrtošolec Anžej otvoril s tole pesmico (melodija čebelice 
Maje):
Nekoč že dolgo je tega
v deželi res ne vemo kje,
živela je družinica,
imela je prelep TV.
Vsi, ki so jih poznali, so jim rekli: ‘Pridi!
Ugasni škatlo in se mal’ razmigi.
Pojdi ven na sveži zrak.
in ne bodi tak bedak.’

Šolarjem so družbo na odru delali otroci vrtca in naš nekdanji 
učenec Nejc Cehner, ki je danes član simpatičnega ansambla 
Klateži.
Obiskovalcem smo želeli sporočiti, da življenje deluje najbolje 
takrat, kadar smo srečni, kadar se imamo radi. Pogosto je za to 
potrebno zelo malo. 
Velja si zapomniti, da nam vesolje vrne vedno to, kar je naša 
notranja vibracija. 

Učenci in zaposleni POŠ Nova Cerkev

Mednarodni projekt 
Holiday card exchange
Otroci pripravijo voščilnice za svoje prijatelje po svetu, 
vanje napišejo voščilo, se predstavijo, predstavijo naše 
navade in običanje ob praznovanju božiča in novega leta, 
predstavijo Slovenijo in ob prebiranju voščil in pisem 
sodelujočih šol spoznavajo običaje, navade in praznovan-
ja drugih držav.
V letošnjem šolskem letu že četrtič sodelujemo v mednarodnem 
projektu Holiday Card Exchange. 
Šole, ki si letos dopisujejo z nami, so šola iz Rusije, Belorusije, 
dve šoli iz Taiwana, šola iz Velike Britanije, ZDA (Indianapolis) 
in šola iz Ukrajine. Voščila nam je tako poslalo okoli 460 otrok.
Mi smo za svoje nove prijatelje v šoli izdelali voščilnice, v 
katere smo napisali voščilo v slovenskem in angleškem jeziku, 
napisali smo pismo v angleščini, pripravili pakete, v katere smo 
priložilli tudi promocijski material o Sloveniji (za katerega se 
lepo zahvaljujemo TIC-u Celje) in jih odposlali.

Na kulturni dan, 24. 12., smo odprli pakete, ki so na našo šolo 
že prišli. Prebrali in ogledali smo si voščilnice ter pošto, ob 
koncu dneva pa domov odnesli voščilnice z dobrimi željami 
naših prijateljev. 

Maja Kovačič
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V Socki so zvezdice doma
Nekaj dni pred novim letom smo za starše, babice, dedke in krajane pripravili novoletno prireditev z 
naslovom Kjer so zvezdice doma.
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Z igro, pesmijo in plesom smo rešili kraljestvo zlate lune in na 
nebu so spet zažarele zlate zvezdice. Poiskali smo zvezdo sreče, 
veselja, zdravja , prijateljstva in miru. Na ta poseben večer, smo 
si segli v roke, se zazrli v oči in drug drugemu zaželeli sreče 
in zdravja za leto, ki se na novo rodi. Na koncu prireditve 
smo za učiteljice naredili presenečenje in se jim zahvalili za 
njihov trud. Nas pa so presenetili starši z novoletno smrečico 
z okraskom za vsakega izmed nas in jaslice. To pa še ni bilo 
vse: dobili smo tudi paket v katerem so nas čakali bonboni in 
pismo z zahvalo nam in učiteljicam. Leto smo veselo zaključili 
in zaželeli SREČNO 2014. 

 Četrtošolke POŠ Socka: 
 Ingrid, Saša, Bet in Riana 

Ljubezen do narave 
in glasbe je združil v lovski kulturi 
In tako je po mnogih polno preživetih desetletjih, prepletenih 
z nešteto hudomušnimi prigodami in tudi kakšno nezgodo, 
domačo prav vsakemu življenju, še danes. Viktor Kovač brez 
glasbe ne more. Že več kot 20 let je zagnano, z določeno mero 
strogosti, predvsem pa z dušo neutrudno gonilo Kulturno 
umetniškega društva Štajerski rogisti. 
Viktorju v otroštvu – preživel ga je v Lembergu pri Novi Cerkvi 
– ni bilo postlano z rožicami. Izšolal se je za tesarja, vendar ga 
je nato za volan zvabila cesta. Avtoprevozništvu je ostal zvest 
do upokojitve. 
Že kot fanta ga je privlačila narava, zato se je leta 1971 vpisal 
v zeleno bratovščino. Kot vesten član velike lovske družine 
se je udeleževal vseh delovnih akcij, od gradnje lovskega 
doma, lovskih opazovalnic, negovanja gozda in življenja v 
njem. Deloval je v več lovskih odborih kot kinološki referent 
(1983–1984) in strelski referent (1984–1988), bil je tudi 
delavec v gradbenem odboru (1988–1990), član komisije za 
lovsko glasbeno kulturo pri LZS (2002–2006). 
 
Zvestoba glasbi 
A ob vseh teh funkcijah ni nikoli pozabil na ljubezen do glasbe. 

Intervju

Viktor Kovač
Vitalnemu in uglajenemu gospodu se še pri skorajšnjih 85 letih najbolj zasvetijo oči, ko beseda nanese na 
glasbo. Še posebej pa lovske rogove. Viktorju Kovaču so že  20. 4. 1929 ob rojstvu rojenice napovedovale: 
‘Zeleno, ljubil bom zeleno…’, sojenice ob njegovi zibelki pa so pridale: ‘In ljubil bom glasbo …’  

Že leta 1946 je začeli igrati pri godbi na pihala, ko pa je Lovska 
zveza Celje iskala lovske glasbenike, se je vključil med lovske 
rogiste, pri katerih je igral 10 let v B-izvedbi. Ta glasba ga je tako 
prevzela, da se je odločil ustanoviti skupino lovskih rogistov. In 
prav to se šteje med Viktorjevo pionirstvo, saj je z ustanovitvijo 
KUD Štajerski rogisti postavil temeljni kamen za izvedbo ES v 
Sloveniji, ki omogoča skoraj kompletno tonsko lestvic, s tem 
pa izvajanje zahtevnejših skladb. 
 
Strog, a srčni vodja 
Glasbeni presežki Štajerskih rogistov tudi zaradi predsednika 
Viktorja Kovača, ki jih je vsa ta leta predvsem z vztrajnim 
prigovarjanjem uspel v skupini zadržati za trdno jedro, odmevajo v 
tujini. Z mednarodnih tekmovanj se vsako leto znova s tekmovanj 
vračajo z najvišjimi priznanji. Viktor s ponosom pripoveduje o 
ganljivih Hubertovih mašah, ki jih glasba rogov oplemeniti do 
popolnosti, pohvali se z nešteto nastopi na srečanjih lovskih 
pevskih zborov in lovskih rogistov, raznih drugih prireditvah in 
tudi na lovskih pogrebih. Najbolj nepozaben nastop rogistov se 
Viktorju zdi v Mariboru, ko so na rdečih preprogah, v svečanih 
oblačilih in ob rogovski glasbi igrali ob prihodu nekdanjega 
papeža Janeza Pavla II. na obisk v Slovenijo. 
Posebej ponosen je Viktor na 1. mednarodno tekmovanje 
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lovskih rogistov, ki ga je na njegovo pobudo leta 2005 
organizirala Občina Vojnik in na katerem je sodelovalo je 62 
skupin iz 6 držav Evrope. Ponosen ne le na uspehe ‘svojih’ 
rogistov in njihovega podmladka, pač pa tudi na to, da se 
tekmovalcem iz tujine še danes toži po vojniški gostoljubnosti 
in ustrežljivosti. 
Viktorju sta preplet lovstva in glasbe prinesla številne nagrade: 
priznanje Zveze kulturnih organizacij Slovenije –Zveze 
slovenskih godb (1998), Zlato Gallusovo značko od Občinske 
zveze kulturnih organizacij za uspešno delo v ljubiteljski 
glasbeni dejavnosti, priznanje LD Dobrna za vztrajno in 
požrtvovalno delo v lovstvu (1986), Odlikovanje z znakom za 
zasluge LZS (1988), odlikovanje z redom za lovske zasluge 
3. stopnje LZS (2003), Plaketo LZS za dolgoletni prispevek 
slovenski lovski kulturi (2008). 
Čeprav jih bo kmalu dopolnil 85, pa se Viktor lahko pohvali z 

odličnim zdravjem. To in pa dobra volja oziroma hudomušen 
pogled na svet ga držijo pri močeh, da še vedno največkrat sam 
organizira številne nastope na občinskih in lovskih prireditvah, 
pripravlja skupino na tekmovanja, hkrati pa je skoraj vedno sam 
tudi taksist. No, med rogisti se govori tudi to, da jih Viktor pride 
iskat kar na dom, če kakega rogista le predolgo ni na vajo … 
Sicer pa se Viktorju tudi ob pripovedovanju številnih pobalinskih 
anekdot svetijo oči, rogisti pa si namesto besed, da ostane čim 
več zamolčanega, med hahljanjem raje kar mežikajo.  
Na jesen življenja si Viktor še naprej želi dobrega zdravja. 
Seveda pa v željah za prihodnost ostaja zvest tudi svoji 
ljubezni: upa še na kakšen uspešen podvig na bolj zahtevnih 
francoskih rogovih. 
 

Ana-Marija Bosak 
Foto: J. Vovk 
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Arterijska hipertenzija in vzroki zanjo
Krvni tlak je zvišan, kadar so izmerjene vrednosti višje od 140/90 
milimetrov živega srebra (mm Hg). Kadar večkrat izmerimo 
zvišane vrednosti krvnega tlaka, govorimo o arterijski hiperten-
ziji. Hipertenzija je pomemben dejavnik tveganja za nastanek 
mnogih bolezni srca in žilja: možganske kapi, srčne kapi, srčnega 
popuščanja, kronične ledvične bolezni in periferne žilne bolezni. 
Zdrav življenjski slog in zdravljenje arterijske hipertenzije z zdravili 
zmanjšata verjetnost za nastanek možganske kapi za več kot 35 %, 
srčne kapi za več kot 20 % in srčnega popuščanja za več kot 50 %.
Kar v 90 % vzroka za zvišan krvni tlak ne poznamo in v tem primeru 
govorimo o primarni ali esencialni hipertenziji. Kljub temu pa vemo, 
da lahko na nastanek in poslabšanje bolezni vpliva nezdrav življenjs-
ki slog (telesna nedejavnost, uživanje alkohola, dosoljevanje hrane, 
debelost, kajenje), na nastanek bolezni pa vpliva tudi dednost.
Pri preostalih 10 % bolnikov s hipertenzijo je vzrok bolezni 
obolenje ledvic, nadledvične železe, ščitnice in uživanje nekat-
erih zdravil, ki zvišujejo krvni tlak. Takšna zdravila so denimo 
tudi zdravila proti bolečinam, ki jih bolniki pogosto jemljejo in 
spadajo v skupino nesteroidnih antirevmatikov. Kadar je vzrok 
za hipertenzijo znan, govorimo o sekundarni hipertenziji in v 
tem primeru zdravimo vzrok bolezni.

ki jih izvajajo doma. Krvni tlak naj si občasno izmerijo tudi tisti 
družinski člani, ki nimajo zvišanega krvnega tlaka.

Preglednica: Klasifikacija hipertenzije 
(mm Hg / milimetri živega srebra)

Kategorija Sistolični krvni 
tlak (mm Hg)

Diastolični krvni 
tlak (mm Hg)

Optimalen < 120  < 80

Normalen 120 - 129  80 - 84

Visoko normalen 130 - 139  85 - 89

Hipertenzija 1. stopnje 140 - 159  90 - 99

Hipertenzija 2. stopnje 160 - 179  100 - 109

Hipertenzija 3. stopnje ≥ 180        ≥ 110

Izolirana sistolična 
hipertenzija

≥ 140 < 90

Dejavniki tveganja za nastanek zvišanega krvnega tlaka, 
na katere lahko vplivamo
Zdrav način prehranjevanja, ki vključuje več sadja, zelenjave in 
balastnih snovi ter manj maščob in kuhinjske soli, znižuje tako 
zgornji (sistolični) kot spodnji (diastolični) krvni tlak. Uživan-
je hrane, ki vsebuje več sadja in zelenjave in manj nasičenih 
maščob, zniža zgornji krvni tlak za od 8 do 14 mm Hg.
Dokazana je povezanost med tveganim uživanjem alkoholnih 
pijač in zvišanim krvni tlakom.  
Prekomeren vnos soli je dokazan dejavnik tveganja za nas-
tanek povišanega krvnega tlaka. Zmanjšanje vnosa soli na eno 
majhno kavno žličko na dan dokazano zniža zgornji krvni tlak 
za od 2 do 8 mm Hg.. Bolniki z zvišanim krvnim tlakom naj ne 
dosoljujejo hrane in naj ne uživajo močno soljenih prehranskih 
izdelkov in konzervirane hrane.
Tako zmerna kot intenzivna telesna vadba dokazano znižujeta 
krvni tlak. Redna zmerna aerobna telesna dejavnost (30 minut na 
dan, večino dni v tednu) zmanjša vrednosti zgornjega krvnega 
tlaka za od 4 do 9 mm Hg. Številne raziskave so pokazale tesno 
povezanost med telesno težo in krvnim tlakom. Pri debelih ose-
bah je tveganje za nastanek arterijske hipertenzije od 2 do 6–krat 
večje kot pri osebah z normalno telesno težo. Normalizacija te-
lesne teže pri prekomerno prehranjenih in debelih osebah zniža 
tako zgornji (sistolični) kot spodnji (diastolični) krvni tlak. Znižanje 
telesne teže za 10 kilogramov zniža vrednosti sistoličnega krvne-
ga tlaka za od 5 do 20 mm Hg (milimetrov živega srebra). Trebuš-
na debelost je pomemben dejavnik tveganja za nastanek arteri-
jske hipertenzije kot tudi za nastanek bolezni srca in žilja. 

Zdravljenje arterijske hipertenzije
Zdravljenje zvišanega krvnega tlaka traja celo življenje, saj je 
arterijska hipertenzija kronično obolenje. Zvišan krvni tlak v 
začetku bolniku ne povzroča večjih težav, zato bolniki pogosto 
ne sodelujejo v procesu zdravljenja, ne jemljejo zdravil in ne 
upoštevajo zdravnikovih navodil. 

Piše: Prim. Jana Govc Eržen, dr. med. 
specialistka družinske medicine,  
vodja OE Zdravstvene postaje Vojnik-Dobrna

Merjenje krvnega tlaka in  
prepoznavanje arterijske hipertenzije
Merjenje krvnega tlaka izvajamo z merilci, ki delujejo na različne 
načine. Poznamo živosrebrne manometre, manometre na pero 
in elektronske merilce. Slednji so najbolj uporabni za bolnike, 
ki si krvni tlak nadzorujejo doma. Merilci, ki merijo krvni tlak na 
podlahti, so manj natančni kot tisti, ki merijo krvni tlak na nadla-
hti. Meritve krvnega tlaka izvajamo umirjeni, v sedečem položa-
ju, merilnik naj bo v višini srca. Roka, na kateri izvajamo meritev, 
naj počiva na podlagi. Če opravimo več meritev v krajšem času, 
izračunamo povprečje teh meritev. O pogostosti in času mer-
itev naj se bolnik posvetuje s svojim zdravnikom, ob obisku v 
ambulanti pa naj bolniki vedno prinesejo s sabo zapise meritev, 
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Zdravstvena aktivnost  
Društva upokojencev Vojnik

Zdravnik se odloči za zdravljenje na podlagi natančnega 
kliničnega pregleda, izmerjenih vrednosti krvnega tlaka, lab-
oratorijskih preiskav, EKG posnetka in ocene tveganja za nas-
tanek srčno-žilnih zapletov. Vrsto in jakost zdravil prilagaja 
vsakemu bolniku individualno, dokler niso dosežene ciljne oz. 
normalne vrednosti krvnega tlaka in se s tem tveganje za srč-
no-žilna obolenja zmanjša. Vsak bolnik je deležen tudi sveto-
vanja o zdravem načinu življenja, ki prispeva k učinkovitemu 
zdravljenju in je tudi del zdravljenja. 
V Zdravstveni postaji Vojnik imamo dve referenčni ambulan-
ti, v katerih diplomirana medicinska sestra kontrolira vredno-
sti krvnega tlaka pri preventivnih pregledih in pri kroničnih 
bolnikih. Če ugotovi povišane vrednosti krvnega tlaka, o tem 
obvesti zdravnika, ki se skupaj z bolnikom odloči za nadaljn-
je ukrepanje. Diplomirana medicinska sestra ugotavlja tudi 
druge dejavnike tveganja za kronične bolezni in bolnikom 
svetuje, kako poskrbeti za bolj zdrav način življenja.

Terapevtske skupine zdravil
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je 
6.1.2014 razvrstil zdravila za zdravljenje zvišanega krvnega 
tlaka in zniževanje holesterola v krvi v tako imenovane ter-

apevtske skupine zdravil. S tem ukrepom namerava ZZZS 
prihraniti 19 milijonov evrov. Kaj to pomeni za bolnike? ZZZS 
določi najvišjo priznano vrednost za razvrščena zdravila iz 
terapevtskih skupin zdravil z najugodnejšim razmerjem med 
stroški in učinki zdravljenja in tako krije vse odmerke vsaj en-
ega zdravila v posamezni terapevtski skupini zdravil. Prepros-
to povedano to pomeni, če bolnik ne želi doplačati zdravila, 
ki ga trenutno prejema, naj se oglasi pri osebnem zdravniku, 
ki bo poiskal drugo zdravilo v terapevtski skupini zdravil, ki 
ga ni potrebno doplačati. 
Vsaka sprememba, ki je povezana z zdravjem, zdravljenjem, 
predpisovanjem zdravil in iskanjem ustreznih rešitev, ki bodo 
najboljše za bolnike, terja veliko časa in razumevanja. Slaba 
volja in iskanje krivcev med zdravstvenim osebjem in osebjem 
v lekarnah vsekakor ne prinašata nobenih rešitev. Zdravstveno 
osebje in zaposleni v lekarnah moramo upoštevati navodila 
plačnika zdravstvenih storitev, ta pa je v našem primeru ZZZS. 
Bolnikom svetujem, da se v primeru nejasnosti, ki so povezane 
z zdravljenjem in predpisanimi zdravili, posvetujejo s svojim 
osebnim zdravnikom, ki bo pretehtal vse možnosti in se skupaj 
z bolnikom odločil za predpis najbolj učinkovitega in varnega 
zdravila za bolnika.

Društvo upokojencev Vojnik že od leta 2003 dalje, sicer z majhnimi prekinitvami, organizira merjenje krvnega 
sladkorja, holesterola in krvnega tlaka. Meritve so se izvajale od 8. do 9. ure vsako prvo sredo v mesecu v 
društvenih prostorih v Vojniku, drugo sredo (na tri mesece) v Aletinem domu na Frankolovem in vsako tretjo 
sredo v mesecu v namenskem prostoru, nasproti pošte v Novi Cerkvi. Ker je društvo invalidov pričelo z istimi 
meritvami vsako sredo v mesecu od 9. do 10. ure v prostorih Planinskega društva, smo se dogovorili, da 
krajani Vojnika in okolice hodijo od meseca februarja dalje na njihovo odvzemno mesto. V Novi Cerkvi in na 
Frankolovem pa se nadaljuje po ustaljenem redu.

Zaradi zavedanja, kako je preventiva pomembna za naše 
zdravje, opravlja strokovno delo članica društva mag. Jožico 
Žibret zastonj, ravno tako tudi osebe, ki skrbijo za administra-
tivne posle; to sta Hedvika Trobiš in Milica Novak. Plačajo se 
samo materialni stroški. K meritvam so povabljeni tudi vsi os-
tali, čeprav niso člani društva. 

V letu 2013 je meritve opravilo 200 oseb na vseh treh odvzem-
nih mestih (graf 1). Največji obisk je bil v Novi Cerkvi. Na Fran-
kolovem opravljamo meritve vsake tri mesece (marec, junij, 
september in december), ker je bil v preteklih letih odziv ljudi 
zelo slab. Rezultati, ki bodo nadalje predstavljeni, prikazujejo 
število meritev, saj so v opazovanem letu prihajale ene in iste 
osebe tudi večkrat.

Merjenje krvnega sladkorja: Za orientacijsko merjenje slad-
korja v krvi se pri DU Vojnik uporablja digitalni aparat “Multi 
Care in”. Meritev se izvaja na tešče. Seveda je posebej pomem-
bno, da si sladkor redno merijo sladkorni bolniki. Ker pa gre za 
eno najpogostejših t. i. civilizacijskih bolezni, je koristno, če to 
vsaj od časa do časa stori vsakdo med nami! 
Iz grafa je razvidno, da je bilo kar 38 % vzorcev krvi nad dovol-
jeno mejo. Od tega je bilo osem oseb, ki niso prišle tešče na 
odvzem. Štirje so imeli vrednost pod 8 mmol/l, kar je še v meji 
normale, štirje pa so imeli nad 8 mmol/l do 16 mmol/l, kar je 
previsoko.
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Graf 1: Število meritev v letu 2013.
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Graf 2 prikazuje rezultate merjenja vrednosti krvnega sladkorja.

Zap. št. Interpretacija vrednosti Št. oseb

1 pod 4,4 mmol/l = prenizka vrednost 1

2 od 4,5 mmol/l do 6,1 mmol/l = normal-
na vrednost 

116

3 od 6,2 mmol/l do 7,7 mmol/l = tveganje 
za hiperglikemijo

39

4 od 7,8 mmol/l dalje = hiperglikemija 36

5 ni merilo 8
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Graf 2: Rezultati merjenja krvnega sladkorja.

Merjenje holesterola: Holesterol je vosku podobna snov, ki 
nastane v jetrih, kar nekaj pa ga telo dobi s hrano. Ločimo: 
•	 “škodljive” lipoproteine – LDL, ki omogočajo kopičenje ho-

lesterola v žilni steni, in 
•	 “koristne” lipoproteine – HDL, ki holesterol iz žilnih sten 

odstranjujejo. 
Naš cilj je, da bi bilo škodljivih lipoproteinov v krvi čim manj, 
holesterola HDL pa čim več.
Z aparatom “Multi Care in”, ki ga uporabljamo za merjenje sk-
upne vrednosti holesterola, smo v letu 2013 dobili naslednji 
prikaz rezultatov (graf 3):

Zap. št. Interpretacija vrednosti Št. oseb

1 pod 4,4 mmol/l = prenizka vrednost 1

2 od 4,5 mmol/l do 6,1 mmol/l 
= normalna vrednost 116

3 od 6,2 mmol/l do 7,7 mmol/l 
= tveganje za hiperglikemijo 39

4 od 7,8 mmol/l dalje = hiperglikemija 36

5 ni merilo 8
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Graf 3: Rezultati merjenja celokupnega holesterola.
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holesterola povišana. V 20 % vzorcev je bila pod normalno 
vrednostjo, kar gre na račun oseb, ki iz zdravstvenih razlogov 
jemljejo zdravila za nižanje.
Merjenje krvnega tlaka: Poznamo sistolični (“zgornji”) krvni 
tlak, ki ga izmerimo takrat, kadar srce iztisne kri v ožilje, in di-
astolični (“spodnji”) krvni tlak, ki ga izmerimo, ko srčna mišica 
počiva. 

Graf 4 nam prikazuje rezultate merjenja krvnega tlaka v letu 
2013.

Zap. št. Interpretacija vrednosti Št. oseb

1 pod 4,4 mmol/l = prenizka vrednost 1

2 od 4,5 mmol/l do 6,1 mmol/l = nor-
malna vrednost 

116

3 od 6,2 mmol/l do 7,7 mmol/l = tveg-
anje za hiperglikemijo

39

4 od 7,8 mmol/l dalje = hiperglikemija 36

5 ni merilo 8
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Graf 4: Rezultati merjenja krvnega tlaka.

79 % je bilo povišanih vrednosti krvnega tlaka, od tega kar 4 % 
nad 180/110, kar je zaskrbljujoče. Aparat, ki ga uporabljamo za 
meritev, omogoča zaznavanje motenj v srčnem ritmu. Takšno 
težavo je imelo 11 oseb.
V opazovanem enoletnem vzorcu v letu 2013 je bilo vkl-
jučenih 200 opazovanj oseb, ki so večinoma upokojene, le 
13 jih je še aktivnih. Rezultati kažejo slabo zdravstveno stanje 
ljudi. Pomembno je, da redno spremljamo rezultate rizičnih 
faktorjev. Vendar to ni dovolj. Potrebno je skrbeti za primerno 
prehrano in redno telesno aktivnost, primerno vsakemu posa-
mezniku, njegovim letom in zdravstvenemu stanju. Skrbeti 
moramo, da leta, ki so nam odmerjena, preživimo aktivno in 
kvalitetno. Skrb za zdravje je v prvi vrsti skrb in dolžnost vsake-
ga posameznika. To smo dolžni sebi, svoji družini in družbi.

   mag. Jožica Žibret 
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2. decembra 2013 so v prostorih Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Celje potekale 
gospodinjske delavnice članic slepih in slabovidnih s pričetkom ob 10. uri. Dve uri in pol kasneje se je 
članicam pridružila mentorica profesorica Dragica Kreše. Še pred prihodom mentorice so članice umesile 
testo za potice in kasneje še za kvašene rogljičke, parkeljne in prašičke, ki so bili del darila za vse goste. 

Najbolj zanimiva izkušnja je zame definitivno prišla z ustvarjan-
jem parkeljnov. Čez oči sem dobila prevezo in v popolni temi 
15 minut gnetla testo. Normalna reakcija, ki je sledila, je bila, 
da mi je po približno petih minutah postalo slabo, saj nenado-
ma izgubiš vid in s tem tudi prostorsko orientacijo. Zato gre 
vsem slepim in slabovidnim gospodinjam izreči spoštovanje. 
Sploh zato, ker se je tokrat celotna delavnica izvajala brez vseh 
posebnih pripomočkov za slepe in slabovidne. Torej brez go-
voreče tehtnice in indukcijske pečice, kar kuhinja v prostorih 
društva sicer vsebuje. Imajo pa tudi posebne nedsreče pladn-
je, ki jih tokrat članice in tudi en član niso uporabili. 
Takoj ko je testo dovolj vzhajalo, smo začeli oblikovati prašičke, 
kot nam je pokazala mentorica, in do 16. ure je bilo vse nared, 
ko so pričeli prihajati gostje in člani društva. Najprej sta prišli 
sestri iz patronažne postaje v Celju, ki sta vsem izmerili vseb-
nost sladkorja v krvi, holesterol in krvni tlak. Take meritve 
opravljajo vsake tri mesece. 
Uro kasneje se je že pričelo miklavževanje za otroke, starši pa 
so v tem času prisluhnili predavanjem. Najprej je zbrane starše 
in oba gosta pozdravila in nagovorila tajnica društva, gospa 
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dacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, 
ki v večini financira programe in izvedbo le-teh, ter tudi Lions 

in Leo klubov Slovenije. Članici društva, gospa Kristina Pod-
goršek in gospa Barbara Trbovc, sta se še posebej potrudili. 
Gospa Trbovc je za otroke spekla kvašene parkeljne, ki so bili 
pravo umetniško delo, o tem ni dvoma. Gospa Podgoršek pa je 
oblikovala lepe košarice, v katerih smo vsi dobili bonbončke. 
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kega društva slepih in slabovidnih Celje, gospe Alojzije Pečnik, 
ki zelo suvereno pomaga in združuje ter ohranja aktivnost 
žena, bodisi v obliki raznoraznih ročnih delavnic, od izdelovan-
ja advetnih venčkov do gospodinjskih delavnic. 
 

Sara Ivaniševič 

www.mojaobcina.si/vojnik
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Predsednica društva Irma Blazinšek daje navodila pohoda.

Zadnja postojanka pri Gorškovih

Okrepčilo pohodnikov z vročim čajem in domačim kruhom.Prva postojanka »pri Šibanc« po domače.  

Grajske pravljice na novo leto 
Novo leto, mejnik med starim in novim. V nas je, da pozabimo, kar ni bilo prijetno, in se spominjamo 
tistega, kar je vredno zapisati med spomine. Prav zato se v Turističnem društvu Frankolovo že prvi dan 
leta potrudimo, da se leto prične prijetno in sproščeno, začinjeno z dobrimi željami in toplimi stiski rok. 
Tradicionalni novoletni nočni pohod »Po poteh grajskih pravljic« na grad Lindek z vmesnimi postanki na 
treh kmetijah, ki je bil letos organiziran že šestnajstič, zagotovo pripomore k temu. 

D
RU

ŠT
VA

O lindeških graščakih krožijo različne pravljice, ki še danes buri-
jo ljudsko domišljijo. Pravijo, da Lindeški niso bili preveč prijazni, 
zato so večkrat prišli v spor z drugimi grofi. Naropali so si lepo bo-
gastvo in ga hranili v votlini pod gradom, ki pa si ga do danes ni 
mogel prisvojiti nihče. Tisti redki, ki so dobili možnost, da bi ga 
videli, pa so si ga ogledovali tako dolgo, da so ostareli in jih ob 
povratku svojci niso več prepoznali. Zadnji lastniki lindeškega 
gradu so dokončno propadli v 18. stoletju. 
V kratkem kulturnem programu so organizatorji pohodnikom 
zaželeli, naj bo pot skozi leto 2014 tako čarobna, kot pot »po poteh 
grajskih pravljic«. Malo ovinkasta, včasih speljana v breg, vesela, 
romantično razsvetljena, prijazna in polna prijetnih presenečenj.  
 

Irma Blazinšek, Predsednica TD Frankolovo 
Foto: J. Vovk 
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ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

Štipendije iz Regijske Štipendijske 
sheme Savinjske regije so namenjene 
dijakom in študentom, ki se izobražujejo 
doma ali v tujini in se bodo po končanem 
Šolanju oziroma Študiju zaposlili na 
območju Savinjske regije. Štipendije so 
tako podeljene kadru, ki ustreza razvojni 
potrebi podjetij in perspektivnosti oz. 
deficitarnosti poklica v Savinjski regiji.

Vire financiranja štipendijske sheme
opredeljuje Zakon o Štipendiranju, sredstva 
v viŠini 50 % Štipendij zagotavlja Javni 
sklad RS za razvoj kadrov in Štipendije, 
preostalo polovico pa zagotavljajo 
delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti 
zaposlili za čas trajanja izobraževalnega 
programa oz. za čas sklenitve pogodbe 
o štipendiranju. Podjetja, vključena v 
projekt, pridobijo pravico do polovičnega 
sofinanciranja štipendiranja, štipendisti
pa zagotovljeno delovno mesto za dobo, 
enakovredno času prejemanja štipendije.

Regionalna razvojna agencija Celje 
je izvajalec Savinjske štipendijske sheme 
že peto leto, v okviru projekta Enotnih 
regijskih štipendijskih shem pa tretje leto. 
Dne 23. 4. 2009 je bil objavljen poziv 
podjetjem Savinjske regije k oddaji potreb 
po kadru, ki ga želijo štipendirati. Komisija 
za štipendiranje je prejela vloge 24 podjetij, 
ki so skupaj posredovala 142 potreb, od 
tega 31 po kandidatih v srednjeŠolskem 
ali poklicnem izobraževanju in 111 v 
dodiplomskem. 

Dne 7. 9. 2009 je RRA Celje na 
svoji spletni strani www.rra-celje.si 
objavila razpis za štipendije, namenjene 
dijakom in študentom. Rok za oddajo 
vlog je bil 10. 10. 2009. Nove štipendije 
bodo predvidoma podeljene v decembru 
2009.

V šolskem/študijskem letu 2008/2009 
je Regijski Štipendijski shemi Savinjske 
regije sodelovalo 32 delodajalcev, ki so 
podeli 143 štipendij, 90 študentom in 53 
dijakom. Ena štipendija je bila podeljena 
tudi dijaku iz občine Vojnik. To dejstvo 
je najbrž posledica tega, da v Regijsko 
štipendijsko shemo Savinjske regije žal 
ni vključen noben delodajalec iz občine 

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska Štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

Če se vaš malček kopa v visoki vročini, 
silovito bruha, ima tekoče blato, poleg 
tega pa kašlja in mu iz nosu curlja, je prav 
mogoče, da se je okužil z Rota virusom. 

Krivec za Rota virozo je sila odporen 
virus, zaradi katerega vsaj enkrat zboli 
vsak otrok v starosti do petih let. V 
nerazvitih državah povzroči virus visoko 
smrtnost, saj na vsakih 250 okuženih otrok 
eden umre. Zdravila za to obolenje ni, 
edino preprečevanje hudih oblik bolezni je 
cepljenje. Ker pri majhnih otrocih bolezen 
poteka v težjih oblikah, tudi hitreje pride do 
izsušitve, je zaščita s cepljenjem predvsem 
pomembna pri najmlajših. Zato je cepljenje 
namenjeno le dojenčkom in ga je potrebno 
zaključiti najkasneje do dopolnjenega 
24. tedna starosti (6 meseca).  Cepljenja 
izvajajo izbrani osebni zdravniki otrok.

Cepljenje se lahko začne po 6 tednu 
starosti. Otrok cepivo popije, ni ga 
potrebno zbadati. Za učinkovito zaščito 
sta potrebni dve dozi cepiva, med katerima 
morajo preteči vsaj 4 tedni. 

Raziskave kažejo, da je cepivo varno. 
Cepljenih je bilo več kot 60.000 otrok v 
različnih državah po svetu. 

Kot vsa cepiva pa ima tudi to cepivo 
lahko neželene učinke. Najpogosteje so se 
pojavljali: izguba apetita, razdražljivost, 
poviŠana telesna temperatura, utrujenost, 
blaga prehodna driska oz. bruhanje, vendar 
pri zelo majhnem številu otrok.

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

lahko prenašajo. Velike količine Rota 
virusov se izločajo z blatom okuženih 
oseb, z rokami pa se prenesejo na različne 
predmete. Otroci lahko izločajo Rota 
viruse že pred in tudi po pojavu driske. V 
družini se ti virusi pogosto prenesejo na 
ostale družinske člane in bližnje kontakte.  

Cepljenje proti Rota virusni okužbi 
ni v programu obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, zato morajo cepivo plačati 
starši.

Doza stane 72 €, torej je potrebno 
odšteti 144 €.

V tej situaciji – gospodarski krizi – je 
za mnoge starše to velik izdatek.

Nekateri si cepljenja ne morejo 
privoščiti, zato stopimo korak naproti 
in podprimo možnost brezplačnega 
cepljenja. 

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

Sporočamo vam, da bomo tudi v 
Občini Vojnik zbirali podpise za podporo 
tej akciji.  Za vse dodatne informacije se 
lahko obrnete na kroselj.majda@gmail.
com ali na članice Ženskega odbora SDS 
Vojnik. 

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU

Končali smo z deli, ki smo jih omenjali
v prejšnji številki Ogledalo, kot so:

- sanacija ceste po neurju 2007 – 
asfaltiranje ceste ob Hudinji;
- sanacija brežine za stanovanjskim 
objektom Kotnik v Socki;
- sanacija plazu pri stanovanjskem 
objektu Buckseek;
- sanacija plazu na cesti Frankolovo 
– Črešnjice;
- asfaltiranje ceste pri objektu Vegrad na 
Frankolovem; 
-  izdelava strehe na brvi v Vojniku.

BoŠtjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

Občinski redarji imajo od sprejetja 
novele Zakona o varnosti cestnega 
prometa poleg drugih pooblastil tudi 
pooblastilo za opravljanje nadzora 
prometa s samodejnimi merilnimi 
napravami za nadzor prometa, v katerih 
se prekrški slikovno dokumentirajo.

Za izvajanje tovrstnega nadzora 
morajo občinski redarji opraviti ustrezno 
strokovno usposabljanje za delo s 
samodejno merilno napravo, ki beleži 
prekrške. Naprava mora imeti certifikat
o ustreznosti, ki ga je izdalo Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
v soglasju z Uradom RS za meroslovje.

Občine ustanoviteljice Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva so v proračunih 
za leto 2010 načrtovale nakup oziroma 
najem samodejne merilne naprave, tako 
da bodo občinski redarji v prihodnjem 
letu pričeli z občasnim izvajanjem 
meritev prekoračitve dovoljene hitrosti 
na odsekih občinskih in državnih cest v 
naseljih občin ustanoviteljic. 

Občinski redarji bodo tako kršiteljem, 
ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost v 
času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila 
samodejna merilna naprava, vročili 
plačilni nalog. S plačilnim nalogom bo 
izrečena globa za storjeni prekršek in 
določene kazenske točke, odvisno od 
višine prekoračitve hitrosti.

Prehitra vožnja je poleg vožnje 
pod vplivom alkohola najpogostejši 
vzrok za povzročitev večjega števila 
prometnih nesreč, tudi v naseljih. Na 
ta način bo redarstvo skupaj s policijo 
skušalo zagotavljati dodatno varnost 
udeležencem v prometu.

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku

OGLEDALO 73.indd   6 15.12.2009   14:17:29

6OgledalO 12/73 22. december 2009

Gospodarstvo - komunala

OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU

Končali smo z deli, ki smo jih omenjali
v prejšnji številki Ogledalo, kot so:

- sanacija ceste po neurju 2007 – 
asfaltiranje ceste ob Hudinji;
- sanacija brežine za stanovanjskim 
objektom Kotnik v Socki;
- sanacija plazu pri stanovanjskem 
objektu Buckseek;
- sanacija plazu na cesti Frankolovo 
– Črešnjice;
- asfaltiranje ceste pri objektu Vegrad na 
Frankolovem; 
-  izdelava strehe na brvi v Vojniku.

BoŠtjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

Občinski redarji imajo od sprejetja 
novele Zakona o varnosti cestnega 
prometa poleg drugih pooblastil tudi 
pooblastilo za opravljanje nadzora 
prometa s samodejnimi merilnimi 
napravami za nadzor prometa, v katerih 
se prekrški slikovno dokumentirajo.

Za izvajanje tovrstnega nadzora 
morajo občinski redarji opraviti ustrezno 
strokovno usposabljanje za delo s 
samodejno merilno napravo, ki beleži 
prekrške. Naprava mora imeti certifikat
o ustreznosti, ki ga je izdalo Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
v soglasju z Uradom RS za meroslovje.

Občine ustanoviteljice Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva so v proračunih 
za leto 2010 načrtovale nakup oziroma 
najem samodejne merilne naprave, tako 
da bodo občinski redarji v prihodnjem 
letu pričeli z občasnim izvajanjem 
meritev prekoračitve dovoljene hitrosti 
na odsekih občinskih in državnih cest v 
naseljih občin ustanoviteljic. 

Občinski redarji bodo tako kršiteljem, 
ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost v 
času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila 
samodejna merilna naprava, vročili 
plačilni nalog. S plačilnim nalogom bo 
izrečena globa za storjeni prekršek in 
določene kazenske točke, odvisno od 
višine prekoračitve hitrosti.

Prehitra vožnja je poleg vožnje 
pod vplivom alkohola najpogostejši 
vzrok za povzročitev večjega števila 
prometnih nesreč, tudi v naseljih. Na 
ta način bo redarstvo skupaj s policijo 
skušalo zagotavljati dodatno varnost 
udeležencem v prometu.

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku

OGLEDALO 73.indd   6 15.12.2009   14:17:29

6OgledalO 12/73 22. december 2009

Gospodarstvo - komunala

OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU

Končali smo z deli, ki smo jih omenjali
v prejšnji številki Ogledalo, kot so:

- sanacija ceste po neurju 2007 – 
asfaltiranje ceste ob Hudinji;
- sanacija brežine za stanovanjskim 
objektom Kotnik v Socki;
- sanacija plazu pri stanovanjskem 
objektu Buckseek;
- sanacija plazu na cesti Frankolovo 
– Črešnjice;
- asfaltiranje ceste pri objektu Vegrad na 
Frankolovem; 
-  izdelava strehe na brvi v Vojniku.

BoŠtjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

Občinski redarji imajo od sprejetja 
novele Zakona o varnosti cestnega 
prometa poleg drugih pooblastil tudi 
pooblastilo za opravljanje nadzora 
prometa s samodejnimi merilnimi 
napravami za nadzor prometa, v katerih 
se prekrški slikovno dokumentirajo.

Za izvajanje tovrstnega nadzora 
morajo občinski redarji opraviti ustrezno 
strokovno usposabljanje za delo s 
samodejno merilno napravo, ki beleži 
prekrške. Naprava mora imeti certifikat
o ustreznosti, ki ga je izdalo Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
v soglasju z Uradom RS za meroslovje.

Občine ustanoviteljice Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva so v proračunih 
za leto 2010 načrtovale nakup oziroma 
najem samodejne merilne naprave, tako 
da bodo občinski redarji v prihodnjem 
letu pričeli z občasnim izvajanjem 
meritev prekoračitve dovoljene hitrosti 
na odsekih občinskih in državnih cest v 
naseljih občin ustanoviteljic. 

Občinski redarji bodo tako kršiteljem, 
ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost v 
času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila 
samodejna merilna naprava, vročili 
plačilni nalog. S plačilnim nalogom bo 
izrečena globa za storjeni prekršek in 
določene kazenske točke, odvisno od 
višine prekoračitve hitrosti.

Prehitra vožnja je poleg vožnje 
pod vplivom alkohola najpogostejši 
vzrok za povzročitev večjega števila 
prometnih nesreč, tudi v naseljih. Na 
ta način bo redarstvo skupaj s policijo 
skušalo zagotavljati dodatno varnost 
udeležencem v prometu.

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku

OGLEDALO 73.indd   6 15.12.2009   14:17:29

12OgledalO 11/72 3. november 2009

Gospodarstvo - komunala

NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

V Občini Vojnik se je v zadnjih letih 
razširilo območje gradnje stanovanjskih in 
drugih objektov, kar narekuje potrebo po 
formiranju novih ulic. V Obrtno-poslovni 
coni Arclin je v teku gradnja stanovanjskih 
in stanovanjsko-poslovnih stavb ter nove 
ulice, ki je dobila ime Ulica Janeza Žige 
Popoviča. 

Ulica nosi ime vsestranskega učenjaka 
in poliglota, rojenega leta 1705 v Arclinu, 
katerega polno ime je bilo Janez Žiga 
Valentin Popovič. Popovič je napisal 
knjigo »Raziskave morja«, knjiga 
pa predstavlja zbirko naravoslovnih, 
jezikoslovnih, arheoloških, geografskih in 
kulturno-političnih prispevkov. V uvodu 
knjige je posebej poudaril, da je Slovenec. 
Njegove razprave o morju pomenijo 
začetek oceanografije. Izdal je tudi
nemško slovnico za avstrijske šole, zbiral 
je slovarsko gradivo, kar vse izkazuje 
njegovo vsestransko dejavnost na področju 

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

v širšem družbenem okolju, s svojim delom 
pa je prispeval k prepoznavnosti rojstnega 
kraja.

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

Občinski svet je na 26. seji, dne 29. 9. 
2009, sprejel rebalans proračuna. Prihodki 
so se   povečali  za 18 % in tako znašajo 
skupaj 8.142.000 EUR, odhodki pa so se 
povečali za 22 % ter znašajo 8.237.000 
EUR. Realizacija proračuna v letu 2008 je 
bila nižja od plana, zato so se investicije, 
za katere so bili predvideni prihodki in 
odhodki v letu 2008 in ti niso bili realizirani 
v planirani višini, upoštevali v sprejetem 
rebalansu. Med večjimi investicijami 
so: izgradnja kanalizacije Vojnik ob 
protipoplavnih ukrepih, ki je financirana
iz dveh virov (Ministrstva za okolje in 
prostor in evropskih sredstev), izgradnja 
kanalizacije Pot na Dobrotin in v Arclinu 
(financiramo iz okoljske dajatve).  

Povečal se je prihodek od komunalnih 
prispevkov od izgradnje večstanovanjskega 
objekta »Vojniška Gmajna«, za kar mora 
občina zagotoviti ustrezno komunalno 
infrastrukturo (izgradnja kanalizacije in 
vodovoda, nakup zemljišča za pločnik). 
Sredstva Službe Vlade RS za lokalno 
politiko in regionalni razvoj so se z 

rebalansom povečala za 59.000 EUR 
in namenila za financiranje izgradnje
vodovoda Vojnik – Tomaž – Male Dole. 
Ministrstvo za okolje in prostor bo občini 
za odpravo posledic po neurju, ki je bilo v 
septembru 2007, namenilo slabih 500.000 
evrov, kar se bo porabilo za sanacijo 
plazov. 

Z rebalansom so se načrtovala sredstva 
za nakup stanovanja na Frankolovem, 
izdelavo idejne zasnove dograditve 
Vrtca Mavrica Vojnik in pridobivanje 
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije 
na Frankolovem  ter nakup zemljišča za 
izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem. 
Povečali so se prihodki iz naslova primerne 
porabe (dohodnina, finančna izravnava, vsi
davčni prihodki) za skupaj 345.000 EUR 
in so namenjeni za opravljanje tekočih 
zakonskih nalog občine, ki ob sprejemu 
proračuna za leto 2009 niso bila planirana v 
zadostni višini. Sredstva so se namenila za 
materialne stroške in vzdrževanje osnovnih 
šol, plačilo razlike do ekonomske cene in 
plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije 
stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb 
brez prejemkov, sofinanciranje domske
oskrbe,  vzdrževanje asfaltnih cest in 

mostov, zimsko službo, javno razsvetljavo, 
urejanje krajev ter odvoz kosovnih 
odpadkov.

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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Utrinki iz šole in vrtca

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ 
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

DruŠtvo Izvir iz Nove Cerkve je vse 
bližje svojemu že pred leti zastavljenemu 
cilju – prvi gozdni učni poti v Vojniku. 
Svoj delček lahko prispevate tudi vi. 
In sicer tako, da se 22. novembra ob 
18. uri v večnamenski dvorani v Novi 
Cerkvi udeležite koncerta, ki ga društvo 
pripravlja skupaj s priljubljenim narodno-
zabavnim ansamblom Modrijani ter učenci 
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.

Naj spomnimo, društvo Izvir je obljubo 
o prvi gozdni učni poti v Vojniku dalo že pred 
letom dni, ko so v okviru majskega Tedna 
prijaznosti in dobrih dejanj in osrednje teme 
Prijaznost do narave, obljubili, da bodo 
vsa zbrana sredstva v tem tednu namenili 
za izgradnjo prve gozdne učne poti. Skupaj 
s temi (skromnimi) sredstvi ter sredstvi, ki 
so jih dobili na evropskem razpisu, so že 
oblikovali prisrčen logotip gozdne poti ter 
z geometri in gozdarji označili pot. Po njej 
se boste (upajmo, da zelo kmalu) lahko 
sprehodili, če boste šli po poti od cerkve 
Svetega Florijana do Svetega Tomaža. 

Kako hitro boste lahko uporabljali 
gozdno učno pot Modrijančkov, pa je 
v veliki meri odvisno tudi od vas. Zato 
vas vljudno vabimo, da z udeležbo na 
koncertu pomagate uresničiti želeni cilj. 
Vidimo se torej 22. novembra ob 18. uri v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.  

R. P.

OTVORITEV VRTCA LEVČEK

»Obogatimo življenje svojih otrok, 
ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s 
stvarmi, ki so vrednote!« je bilo geslo, ki je 
vabilo starše, otroke in krajane iz Vojnika v 
nedeljo, 11. 10. 2009, na slovesno odprtje 
oddelka Vrtca Danijelov levček v Vojniku. 

Najprej so se vsi zbrali pri sveti maši v 
župnijski cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku, 
ki jo je daroval celjski opat Marjan Jezernik 
ob somaševanju domačega župnika. Pri 
slovesnosti so sodelovali tudi otroci in 
vzgojiteljice, ki so že vključeni v vojniško 
enoto.

Slovesnost se je nadaljevala v prostorih 
vrtca, ki gostuje v prostorih Kmetijske 

zadruge v Vojniku. Najprej so opravili 
besedno bogoslužje, nato pa so spregovorili 
župan Beno Podergajs, Direktor zadruge 
Marjan Kovač, vodja Danijelovega 
levčka Jure Levart in domači župnik 
Anton Perger. Vsi so si bili enotni, da je 
to poseben dogodek, ki je v današnjem 
času nujen, poleg tega pa so ponosni, da je 
kljub številnim težavam oddelek v Vojniku 
zaživel, saj so v njem že trije oddelki. 
Gospod opat je blagoslovil prostore vrtca. 
Vodja oddelka v Vojniku je vzgojiteljica 
Renata Koštomaj. 

Milena Jurgec

 
Proizvodnja in prodaja sveč 

Igor Lužar s.p. 
Lemberg 13b Nova Cerkev 

Vabimo vas v prenovljeno,večjo 
trgovino z še večjo ponudbo vseh 

vrst nagrobnih sveč in veliko 
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim 

rednim strankam se 
zahvaljujemo za zaupanje. 

Vljudno vabljeni ! 
Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188 
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

Vse župnije v dekaniji Nova Cerkev 
premorejo enega ali celo več pevskih 
zborov in skupin. Večina teh se enkrat 
letno predstavi na skupnem srečanju, ki ga 
po sistemu rotacije vsako leto organizira 
druga župnija. Tokrat je ta čast pripadla 
Frankolovčanom, ki so v mesecu septembru 
pevce povabili na Gojko. 

Uvodne besede o glasbi in petju nasploh 
je prisotnimi izrekel domači župnik, p. 
Branko Cestnik, ki je razmišljal takole: 
»Celotno človeško telo od kosti naprej 
sprejema in posluša glasbo, podobno 
pa pri pevcu tudi celotno telo sodeluje 
pri proizvajanju glasu. To pomeni, da 
se človekova duša in telo lahko v celoti 
izrazita z glasbo. Po nemškem filozofu
Kantu je glasba najbolj ponotranjena zvrst 
umetnosti, najglobja in najbliže mistiki.« 
Vsak zbor se je predstavil s po dvema 
pesmima, s skupno pesmijo »Zazvonite 
zdaj zvonovi« pa so počastili spomin na 
blaženega A. M. Slomška. Toplo jesensko 
vreme je na ta priljubljeni grič k cerkvi 
Sv. Trojice privabilo lepo število ljudi, ki 
so imeli kaj slišati, najprej znotraj, nato 
pa še v podaljšku zunaj cerkvenih zidov. 
Organizatorji so upoštevali tudi dejstvo, da 
pesem in vino gresta skupaj in ob spoštljivih 
količinah obojega je bil dogodek prijetna 
popestritev že tako lepega nedeljskega 
popoldneva.

Za pevce, predvsem pa za zborovodje 
so tovrstna srečanja tudi priložnost za 
izmenjavo izkušenj in pogledov na pomen 
cerkvenega petja. Eni in drugi morajo 
vedeti, kaj, kdaj in zakaj pojejo, saj imajo 
»nastop« tako rekoč vsako nedeljo. In 
vsi ti bi lahko poleg svojega zavetnika 
»godovali« tudi na dan sv. Cecilije (22. 
novembra), zavetnice cerkvenega petja.

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

V društvu Talon smo se odločili, da 
popeljemo svoje člane na jesenski izlet 
in hkrati   raziščemo našo prelepo 
domovino.

V sončnem sobotnem jutru nas je 
vodila pot s Frankolovega, mimo Celja 
in Ljubljane v mirno vasico Bistro pri 
Vrhniki, kjer smo si ogledali Tehniški 
muzej Slovenije. Za večino od nas je 
bilo to prvo srečanje s tem muzejem. V 
manjših skupinah smo si ga podrobno 
ogledali, predvsem moški del se ni mogel 
ločiti od poslopja, kjer so razstavljeni 
Titovi avtomobili. Ob sprehodu skozi 
prostore s prevoznimi sredstvi se je utrnil 
marsikateri spomin na stara kolesa, motorje 
in avtomobile. Čas, ki smo ga imeli na  
razpolago za ogled, je kar prehitro minil. 
Po odlični malici, ki jo je spet pripravila 
ga. Jožica, smo pot nadaljevali proti naši 
prestolnici. 

Vsi poznamo naše glavno mesto, a 
Ljubljano doživeti po turistični strani pod 
strokovnim vodenjem vodiča, je nekaj 
posebnega. Sprehod po mestnih ulicah, 
vožnja z ladjo po Ljubljanici in vzpon 
na Ljubljanski grad z gondolo, so nas 
napolnili s ponosom, ker naša prestolnica 
po zanimivostih in lepoti prav nič  ne 
zaostaja za tujimi mesti.

Ko je človeku lepo in je v prijetni 
družbi, čas kar prehitro mine. In tako se je 
tudi naš izlet bližal koncu. Naša pot domov 
je bila malo neobičajna, saj nas je vodila 
čez prelaz Črnivec, kjer nas je v prijetni 
restavraciji čakalo okusno, lahko bi rekli z 
ljubeznijo pripravljeno pozno kosilo.

Razšli smo se z željo, da se naše poti 
pod okriljem društva Talon še kdaj križajo 
in da še kdaj preživimo dan, katerega se 
bomo radi spomnili.

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

10. oktobra 2009 smo ‘kožuhali’ na 
kmetiji Stagoj v Kapli (pri Dolanovih). Na 
kmetijo smo se pripeljali kar s traktorjem 
na okrašenem vozu skupaj z muzikanti. 
‘Kožuhanje’ je potekalo ob veselem 
kramljanju in raznih šalah. Muzikanti pa 
so nam  zaigrali, kadar smo izgubili nit 
pogovora. Najmljajši so pridno odnašali 
zvezane storže in jih obešali na letve, 
kjer  bodo krasili kmetijo in se hkrati na 
zraku sušili do uporabe. V veseli družbi 
je čas hitro minil in kot se spodobi so nas 
domači ob zaključku ‘kožuhanja’ tudi lepo 
pogostili.

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

TD Nova Cerkev je letos drugič 
organiziralo trgatev v Moškanjcih pri 
Viktorju Šprajcu. Trgatve se je udeležilo 
okoli 50 trgačev. Vsi so dobili predpasnike 
z logotipom turističnega društva. Za 
glasbeno spremljavo pa sta poskrbela Grega 
Stolec na harmoniki in Janez Smerkolj na 
klarinetu in kitari. Domačini so nas sprejeli  
in pogostili zelo gostoljubno, mi pa smo se 
jim oddolžili s pridnim trganjem grozdja. 
Za popestritev sta poskrbela “berača” Jaka 
in Boris, smeha in veselja ni manjkalo. Da 
bo vince še slajše, so poskrbele članice 
TD Nova Cerkev. Pet junaških deklet je 
na stari način teptalo grozdje v preši. Po 
končanem delu in veselju smo se vrnili 
domov in sklenili, da naslednje leto spet 
pridemo. 

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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MEMAJ ZYLFI

Keršova 3, Vojnik
Gsm: 041 720 527 in 041 561 993

Tel./Fax: 03 577 28 95

Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
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DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE
 

Iz ljubezni do glasbe in petja je leta 
1999 prvič zazvenel Duet Biser (Jožica 
in Brigita). Ob pevski in inštrumentalni 
pomoči smo leta 2004 izdali prvo 
zgoščenko »Biser sem našla«. Po desetih  
letih pa se nam je z novim projektom 
izpolnila želja po zgoščenki s skladbami 
znanih avtorjev. Pred vami so pesmi, ki 
ogrejejo srce, telo in duha. Začutite, kako 
»Toplo je v našem domu« (spremna beseda 
k novi zgoščenki).

Tako lahko v parih stavkih povzamemo 
dekado ustvarjanja Dueta Biser s prijatelji 
(Jožica Žibret, Brigita Petre, Vesna 
Kotnik, Marko Žibret). Koncert, ki se 
je, kljub električnemu mrku še 20 minut 
pred pričetkom, odvil 11. oktobra v 
večnamenski dvorani OŠ Nova Cerkev, 
je bil poleg praznovanja 10. obletnice 
in izida zgoščenke tudi uradni zaključek 
Slomškovih kulturnih dnevov v Novi 
Cerkvi. Pred polno dvorano in navdušenim 
občinstvom so poleg Dueta Biser s prijatelji 
prireditvi dodali svoj biser tudi Mešani 
cerkveni pevski zbor Nova Cerkev, KUD 
Godba na pihala Nova Cerkev, Špela 
Majcen na citrah, humoristki Slavica in 
Lizika ter Alja Tihle, ki je z izbranimi 
besedami vse povezovala v celoto. Pred- 
in pokoncertno dogajanje pa sta popestrili 
razstavi fotografij in slik z naslovom »Duet
Biser skozi destletje« ter »Ob bistrem 
potoku je mlin«, slednje učencev OŠ Nova 
Cerkev.

Člani Dueta Biser s prijatelji bi se še 
enkrat radi zahvalili nastopajočim, vsem, ki 
so jim pred, med in po koncertu pomagali 
ter KUD Nova Cerkev, katerega člani so.

 

Marko Žibret

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Svet Evrope je letošnje leto razglasil 
za leto inovativnosti in ustvarjalnosti. 
Tej temi so bili posvečeni tudi slovenski 
dnevi evropske kulturne dediščine od 26. 
septembra do 3. oktobra 2009. V okviru tega 
je tudi naše Turistično-kulturno društvo 
Globoče – Dedni Vrh  v sodelovanju s 
Porto B iz Celja in Kulturno-etnološkim 
društvom Soržev mlin dne 26. oktobra 2009 
pripravilo prireditev Ob bistrem potoku je 
mlin. Mlinarsko obarvana prireditev se je 
odvijala pod kozolcem v idiličnem okolju 

Soržovega mlina.  V kulturnem programu 
so nastopili otroci POŠ Nova Cerkev, 
otroci Vrtca Mavrica iz Nove Cerkve, 
ljudske pevke Taščice, Joškova banda, o 
svojem mlinu in zgodovini mlinarstva na 
reki Hudinji je spregovoril Oton Samec, 
program pa je povezovala simpatična 
»mlinarica« Andreja Štravs. Dobrote iz 
mlevskih izdelkov so predstavile članice 
društva Meta iz Vojnika. 

Člani našega društva se vsem sodelujočim 
v programu iskreno zahvaljujemo.

 Jože Žlaus
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VOJNIČANI NA SLAVNOSTNEM 
ODPRTJU RAZSTAVE GRAFIK 
»HALLERSTEIN« V 
KOROTANU NA DUNAJU

V letu astronomije so v Slovenskem 
kulturnem centru Korotan na Dunaju 
14. oktobra 2009 odprli razstavo grafik 
z naslovom »V znamenju AvguŠtina 
Hallersteina«, ki je posvečena našemu 
velikemu astronomu, matematiku, teologu 
in misijonarju Hallersteinu. Rodil se je 27. 
avgusta 1703 v Ljubljani, kjer je obiskoval 
jezuitski kolegij, nadalje je Študiral 
teologijo, medicino, astronomijo in 
matematiko v Celovcu, Leobnu in Gradcu. 
Leta 1721 je na Dunaju vstopil v jezuitski 
red in bil 1734 posvečen v duhovnika. 

Leta 1739 ga je kitajski cesar poklical na 
dvor v Peking, kjer je deloval v cesarskem 
astronomskem uradu, l. 1746 prevzel 
njegovo vodstvo in ga vodil do svoje smrti 
l. 1774. Za njegove zasluge mu je cesar 
podelil rang mandarina 3. stopnje. 

Razstavo je pripravilo sedem avtorjev 
– grafikov iz Slovenije, med njimi tudi Jože 
Žlaus iz Globoč. V kulturnem programu je 
s svojim petjem navduŠil oktet In spiritu 
iz Vojnika, prisoten je bil tudi župan 
občine Beno Podergajs. Razstava grafik v 
Korotanu na Dunaju želi približati velikana 
Hallersteina, ki je premalo poznan tako 
slovenski kot avstrijski javnosti, zato se bo 
selila tudi po galerijah v Sloveniji.

Jelka Žlaus

Društva

Oktet In spiritu, vodja Korotana mag. Anton Levstek, direktor družbe Študentski dom 
Korotan Mitja Valič, direktor Mohorjeve družbe iz Celovca Anton Koren, veleposlanik 
Aleksander Geržina, predsednik Slovenske zveze na Koroškem Karel Smole, dirigent 
Uroš Lajovic,  župan Beno Podergajs in grafik Jože Žlaus

T•03/ 781 28 81 F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01

e-mail: zip.gorecan@t-2.net

popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

in nato pozno kosilo v Gorenji vasi. Imeli 
smo se lepo. V ponedeljek, 5. oktobra, 
smo imeli piknik pod šotorom na igrišču v 
Vojniku. Po kratkem kulturnem programu, 
ko so nas razveselili otroci iz Osnovne Šole 
Vojnik in pevci naŠega komornega zbora, 
ter pozdravu župana Bena Podergajsa smo 
pričeli naš piknik »pod šotorom«, ki je 
posvečen tudi prazniku Občine Vojnik in 
je postal že tradicionalen. Tu smo se ob 
jedači, pijači in glasbi zadržali kar pozno v 
večerne ure. Veseli smo, da je piknik uspel, 
prišlo vas je kar lepo število in želimo si, 
da bi vas v naslednjem letu bilo še več. 

O zaključnem izletu 29. oktobra bom 
poročal v naslednjem Ogledalu. V oktobru 
gre naših 50 upokojencev za en teden na 
dopust v Izolo. Sledi Še martinovanje 
11. novembra na Tinskem, v četrtek, 3. 
decembra, gremo po nakupih za Miklavža 
na Madžarsko in 29. decembra na prazničen 
zaključek leta na kmečki turizem Kaučič 
pri Lenartu. 

To je kratka predstavitev našega dela 
v DruŠtvu upokojencev Vojnik do konca 
leta 2009. V letoŠnjem letu se bomo v 
Ogledalu  srečali še enkrat in prav zares 
zaključili to leto. Pridite k nam, družite se 
z nami, saj nam bo skupaj lepše in lažje 
bomo prebrodili jesen življenja, ki je še 
pred nami.

Ivan Robačer

V SPOMIN 

V teh jesenskih 
dneh smo se 
na vojniŠkem 
p o k o p a l i š č u 
poslovili od 
p r e j e m n i k a 
b r o n a s t e g a 
vojniŠkega grba 
Jožeta Kraljiča iz 
Arclina. Priznanje 
Občinskega sveta 
Občine Vojnik 

je prejel pred desetimi leti za dolgoletno 
uspeŠno gospodarsko dejavnost mizarstva 
in aktivno vključenost v lokalno okolje. 
S svojim poslovnim in osebnim delom je 
bogatil naše življenje. Spominjali se ga 
bomo s hvaležnostjo v srcu.  

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

Spoštovani upokojenci, člani našega 
druŠtva! Kot ste opazili, se je leto nagnilo v 
drugo polovico, kar pomeni, da zapuščamo 
poletje in jesen ter se približujemo zimi. V 
druŠtvu smo zadovoljni z delom, ki smo 
ga opravili do sedaj. Vsi izleti, srečanja in 
druge aktivnosti so se odvijali po programu, 
ki smo si ga zastavili na začetku leta. 

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maŠi smo imeli Še ogled dela Gorenjske 
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Izdelali se bodo Široki strojni izkopi za 
razširitev cestnega profila, na katerega se
naredi nasip v debelini 50 cm iz zmrzlinsko 
odpornega kamnitega materiala CBR = 
10 %. Na obstoječe vozišče in na planum 
nasipa razširitve se vgradi v zgornji ustroj 
tamponski drobljenec, širine 4,0 m. Po 
opravljenih meritvah nosilnosti  se vgradi 
5 cm nosilnega sloja bituminiziranega 
drobljenca in 3 cm obrabnozapornega 
sloja bitumenskega betona širine 3,0 m. 
Obojestransko se izdelajo asfaltne mulde.

OBNOVA BRVI

V mesecu avgustu se je obnovila brv 
v Vojniku, ki povezuje trg z naseljem z 
desnim bregom Hudinje. Obnovo je izvajal 
Montles, v višini 4.600,00 EUR. Naročena 
pa je že tudi strešna konstrukcija, ki 
bo varovala leseno brv pred različnimi 
vremenskimi vplivi.

BoŠtjan Švab

V okviru Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Občin Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik 
in Zreče s sedežem v Vojniku, Keršova 
ulica 8, delujeta na območju Občine Vojnik 
komunalno-cestna inšpektorica in občinski 
redar. 

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

Uradne ure, namenjene poslovanju s 
strankami, na sedežu Medobčinskega 
inšpektorata,
vsak ponedeljek od 8.00 do 12.00; v tem 
času se zagotavljajo tudi uradne ure po 
telefonu.
tel.: (03) 78 00 638
telefaks: (03) 78 00 637
e-pošta: inspekcija@vojnik.si

Občinski redar
Damjan Vahter

Uradne ure, namenjene poslovanju s 
strankami, na sedežu Medobčinskega 
inšpektorata,
vsako sredo od 8.00 do 10.00; v tem času se 
zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu.
tel.: (03) 78 00 629
telefaks: (03) 78 00 637
e-pošta: damjan.vahter@gmail.com 

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

- na prehodu za pešce in na razdalji 
manj kot 5 m pred prehodom; zagrožena 
globa je 40 evrov;

- na kolesarski stezi, kolesarski poti, 
pločniku, pešpoti, kolesarskem pasu ali na 
tirnicah; zagrožena globa je 80 evrov;

- na označenem avtobusnem 
postajališču; zagrožena globa je 40 evrov;

- na delu ceste, kjer bi bil prost prehod 
med ustavljenim oziroma parkiranim 
vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali 
usmerjevalnim poljem na vozišču ali 
nasprotnim robom vozišča ali kakšno 
drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m; 
zagrožena globa je 80 evrov;

- na označenem parkirnem prostoru 
za invalide oziroma invalidke; zagrožena 
globa je 80 evrov;

- na označenih poteh, namenjenih 
intervencijskim vozilom; zagrožena globa 
je 80 evrov.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih 
objektov ter postavljanje kakrŠnih koli 
drugih objektov ali naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste je dovoljena le s 
soglasjem pristojne službe občinske 
uprave. Z globo 209 evrov se kaznuje 
fizična oseba, ki prične z deli brez tega
soglasja.

Prepovedano je odvajati na cesto vodo, 
odplake in druge tekočine. Zagrožena 
globa je 209 evrov za fizično osebo.

Na javnih povrŠinah je prepovedano 
voditi pse brez vrvice in jih puščati brez 
ustreznega nadzora. V primeru onesnaženja 
teh povrŠin s pasjimi iztrebki morajo 
lastniki oziroma vodniki psov le-te takoj 
odstraniti. Zagrožena globa je 100 evrov.

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

* terapevtska ročna masaža
* reflekconska masaža stopal
* klasična švedska masaža
* pedikura
* Bownova terapija

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

3212 Vojnik
Tel.: (0) 577 33 30
GSM: 041 731 060

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
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Vinogradniki in planinci pri sveti maši Veselje se je nadaljevalo v Planinski koči.

Mirko Krašovec, predsednik Vinogradniško-vinarskega društva, se 
je vsem prisotnim zahvalil za dobro sodelovanje.

D
RU

ŠT
VABlagoslov vina

V petek, 27. 12. 2013, je v cerkvi svetega Tomaža v Vojniku sveto mašo daroval celjski škof dr. Stanislav 
Lipovšek ob somaševanju domačega župnika Antona Pergerja. 
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ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

Štipendije iz Regijske Štipendijske 
sheme Savinjske regije so namenjene 
dijakom in študentom, ki se izobražujejo 
doma ali v tujini in se bodo po končanem 
Šolanju oziroma Študiju zaposlili na 
območju Savinjske regije. Štipendije so 
tako podeljene kadru, ki ustreza razvojni 
potrebi podjetij in perspektivnosti oz. 
deficitarnosti poklica v Savinjski regiji.

Vire financiranja štipendijske sheme
opredeljuje Zakon o Štipendiranju, sredstva 
v viŠini 50 % Štipendij zagotavlja Javni 
sklad RS za razvoj kadrov in Štipendije, 
preostalo polovico pa zagotavljajo 
delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti 
zaposlili za čas trajanja izobraževalnega 
programa oz. za čas sklenitve pogodbe 
o štipendiranju. Podjetja, vključena v 
projekt, pridobijo pravico do polovičnega 
sofinanciranja štipendiranja, štipendisti
pa zagotovljeno delovno mesto za dobo, 
enakovredno času prejemanja štipendije.

Regionalna razvojna agencija Celje 
je izvajalec Savinjske štipendijske sheme 
že peto leto, v okviru projekta Enotnih 
regijskih štipendijskih shem pa tretje leto. 
Dne 23. 4. 2009 je bil objavljen poziv 
podjetjem Savinjske regije k oddaji potreb 
po kadru, ki ga želijo štipendirati. Komisija 
za štipendiranje je prejela vloge 24 podjetij, 
ki so skupaj posredovala 142 potreb, od 
tega 31 po kandidatih v srednjeŠolskem 
ali poklicnem izobraževanju in 111 v 
dodiplomskem. 

Dne 7. 9. 2009 je RRA Celje na 
svoji spletni strani www.rra-celje.si 
objavila razpis za štipendije, namenjene 
dijakom in študentom. Rok za oddajo 
vlog je bil 10. 10. 2009. Nove štipendije 
bodo predvidoma podeljene v decembru 
2009.

V šolskem/študijskem letu 2008/2009 
je Regijski Štipendijski shemi Savinjske 
regije sodelovalo 32 delodajalcev, ki so 
podeli 143 štipendij, 90 študentom in 53 
dijakom. Ena štipendija je bila podeljena 
tudi dijaku iz občine Vojnik. To dejstvo 
je najbrž posledica tega, da v Regijsko 
štipendijsko shemo Savinjske regije žal 
ni vključen noben delodajalec iz občine 

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska Štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

Če se vaš malček kopa v visoki vročini, 
silovito bruha, ima tekoče blato, poleg 
tega pa kašlja in mu iz nosu curlja, je prav 
mogoče, da se je okužil z Rota virusom. 

Krivec za Rota virozo je sila odporen 
virus, zaradi katerega vsaj enkrat zboli 
vsak otrok v starosti do petih let. V 
nerazvitih državah povzroči virus visoko 
smrtnost, saj na vsakih 250 okuženih otrok 
eden umre. Zdravila za to obolenje ni, 
edino preprečevanje hudih oblik bolezni je 
cepljenje. Ker pri majhnih otrocih bolezen 
poteka v težjih oblikah, tudi hitreje pride do 
izsušitve, je zaščita s cepljenjem predvsem 
pomembna pri najmlajših. Zato je cepljenje 
namenjeno le dojenčkom in ga je potrebno 
zaključiti najkasneje do dopolnjenega 
24. tedna starosti (6 meseca).  Cepljenja 
izvajajo izbrani osebni zdravniki otrok.

Cepljenje se lahko začne po 6 tednu 
starosti. Otrok cepivo popije, ni ga 
potrebno zbadati. Za učinkovito zaščito 
sta potrebni dve dozi cepiva, med katerima 
morajo preteči vsaj 4 tedni. 

Raziskave kažejo, da je cepivo varno. 
Cepljenih je bilo več kot 60.000 otrok v 
različnih državah po svetu. 

Kot vsa cepiva pa ima tudi to cepivo 
lahko neželene učinke. Najpogosteje so se 
pojavljali: izguba apetita, razdražljivost, 
poviŠana telesna temperatura, utrujenost, 
blaga prehodna driska oz. bruhanje, vendar 
pri zelo majhnem številu otrok.

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

lahko prenašajo. Velike količine Rota 
virusov se izločajo z blatom okuženih 
oseb, z rokami pa se prenesejo na različne 
predmete. Otroci lahko izločajo Rota 
viruse že pred in tudi po pojavu driske. V 
družini se ti virusi pogosto prenesejo na 
ostale družinske člane in bližnje kontakte.  

Cepljenje proti Rota virusni okužbi 
ni v programu obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, zato morajo cepivo plačati 
starši.

Doza stane 72 €, torej je potrebno 
odšteti 144 €.

V tej situaciji – gospodarski krizi – je 
za mnoge starše to velik izdatek.

Nekateri si cepljenja ne morejo 
privoščiti, zato stopimo korak naproti 
in podprimo možnost brezplačnega 
cepljenja. 

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

Sporočamo vam, da bomo tudi v 
Občini Vojnik zbirali podpise za podporo 
tej akciji.  Za vse dodatne informacije se 
lahko obrnete na kroselj.majda@gmail.
com ali na članice Ženskega odbora SDS 
Vojnik. 

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU

Končali smo z deli, ki smo jih omenjali
v prejšnji številki Ogledalo, kot so:

- sanacija ceste po neurju 2007 – 
asfaltiranje ceste ob Hudinji;
- sanacija brežine za stanovanjskim 
objektom Kotnik v Socki;
- sanacija plazu pri stanovanjskem 
objektu Buckseek;
- sanacija plazu na cesti Frankolovo 
– Črešnjice;
- asfaltiranje ceste pri objektu Vegrad na 
Frankolovem; 
-  izdelava strehe na brvi v Vojniku.

BoŠtjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

Občinski redarji imajo od sprejetja 
novele Zakona o varnosti cestnega 
prometa poleg drugih pooblastil tudi 
pooblastilo za opravljanje nadzora 
prometa s samodejnimi merilnimi 
napravami za nadzor prometa, v katerih 
se prekrški slikovno dokumentirajo.

Za izvajanje tovrstnega nadzora 
morajo občinski redarji opraviti ustrezno 
strokovno usposabljanje za delo s 
samodejno merilno napravo, ki beleži 
prekrške. Naprava mora imeti certifikat
o ustreznosti, ki ga je izdalo Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
v soglasju z Uradom RS za meroslovje.

Občine ustanoviteljice Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva so v proračunih 
za leto 2010 načrtovale nakup oziroma 
najem samodejne merilne naprave, tako 
da bodo občinski redarji v prihodnjem 
letu pričeli z občasnim izvajanjem 
meritev prekoračitve dovoljene hitrosti 
na odsekih občinskih in državnih cest v 
naseljih občin ustanoviteljic. 

Občinski redarji bodo tako kršiteljem, 
ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost v 
času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila 
samodejna merilna naprava, vročili 
plačilni nalog. S plačilnim nalogom bo 
izrečena globa za storjeni prekršek in 
določene kazenske točke, odvisno od 
višine prekoračitve hitrosti.

Prehitra vožnja je poleg vožnje 
pod vplivom alkohola najpogostejši 
vzrok za povzročitev večjega števila 
prometnih nesreč, tudi v naseljih. Na 
ta način bo redarstvo skupaj s policijo 
skušalo zagotavljati dodatno varnost 
udeležencem v prometu.

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

V Občini Vojnik se je v zadnjih letih 
razširilo območje gradnje stanovanjskih in 
drugih objektov, kar narekuje potrebo po 
formiranju novih ulic. V Obrtno-poslovni 
coni Arclin je v teku gradnja stanovanjskih 
in stanovanjsko-poslovnih stavb ter nove 
ulice, ki je dobila ime Ulica Janeza Žige 
Popoviča. 

Ulica nosi ime vsestranskega učenjaka 
in poliglota, rojenega leta 1705 v Arclinu, 
katerega polno ime je bilo Janez Žiga 
Valentin Popovič. Popovič je napisal 
knjigo »Raziskave morja«, knjiga 
pa predstavlja zbirko naravoslovnih, 
jezikoslovnih, arheoloških, geografskih in 
kulturno-političnih prispevkov. V uvodu 
knjige je posebej poudaril, da je Slovenec. 
Njegove razprave o morju pomenijo 
začetek oceanografije. Izdal je tudi
nemško slovnico za avstrijske šole, zbiral 
je slovarsko gradivo, kar vse izkazuje 
njegovo vsestransko dejavnost na področju 

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

v širšem družbenem okolju, s svojim delom 
pa je prispeval k prepoznavnosti rojstnega 
kraja.

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

Občinski svet je na 26. seji, dne 29. 9. 
2009, sprejel rebalans proračuna. Prihodki 
so se   povečali  za 18 % in tako znašajo 
skupaj 8.142.000 EUR, odhodki pa so se 
povečali za 22 % ter znašajo 8.237.000 
EUR. Realizacija proračuna v letu 2008 je 
bila nižja od plana, zato so se investicije, 
za katere so bili predvideni prihodki in 
odhodki v letu 2008 in ti niso bili realizirani 
v planirani višini, upoštevali v sprejetem 
rebalansu. Med večjimi investicijami 
so: izgradnja kanalizacije Vojnik ob 
protipoplavnih ukrepih, ki je financirana
iz dveh virov (Ministrstva za okolje in 
prostor in evropskih sredstev), izgradnja 
kanalizacije Pot na Dobrotin in v Arclinu 
(financiramo iz okoljske dajatve).  

Povečal se je prihodek od komunalnih 
prispevkov od izgradnje večstanovanjskega 
objekta »Vojniška Gmajna«, za kar mora 
občina zagotoviti ustrezno komunalno 
infrastrukturo (izgradnja kanalizacije in 
vodovoda, nakup zemljišča za pločnik). 
Sredstva Službe Vlade RS za lokalno 
politiko in regionalni razvoj so se z 

rebalansom povečala za 59.000 EUR 
in namenila za financiranje izgradnje
vodovoda Vojnik – Tomaž – Male Dole. 
Ministrstvo za okolje in prostor bo občini 
za odpravo posledic po neurju, ki je bilo v 
septembru 2007, namenilo slabih 500.000 
evrov, kar se bo porabilo za sanacijo 
plazov. 

Z rebalansom so se načrtovala sredstva 
za nakup stanovanja na Frankolovem, 
izdelavo idejne zasnove dograditve 
Vrtca Mavrica Vojnik in pridobivanje 
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije 
na Frankolovem  ter nakup zemljišča za 
izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem. 
Povečali so se prihodki iz naslova primerne 
porabe (dohodnina, finančna izravnava, vsi
davčni prihodki) za skupaj 345.000 EUR 
in so namenjeni za opravljanje tekočih 
zakonskih nalog občine, ki ob sprejemu 
proračuna za leto 2009 niso bila planirana v 
zadostni višini. Sredstva so se namenila za 
materialne stroške in vzdrževanje osnovnih 
šol, plačilo razlike do ekonomske cene in 
plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije 
stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb 
brez prejemkov, sofinanciranje domske
oskrbe,  vzdrževanje asfaltnih cest in 

mostov, zimsko službo, javno razsvetljavo, 
urejanje krajev ter odvoz kosovnih 
odpadkov.

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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Utrinki iz šole in vrtca

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ 
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

DruŠtvo Izvir iz Nove Cerkve je vse 
bližje svojemu že pred leti zastavljenemu 
cilju – prvi gozdni učni poti v Vojniku. 
Svoj delček lahko prispevate tudi vi. 
In sicer tako, da se 22. novembra ob 
18. uri v večnamenski dvorani v Novi 
Cerkvi udeležite koncerta, ki ga društvo 
pripravlja skupaj s priljubljenim narodno-
zabavnim ansamblom Modrijani ter učenci 
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.

Naj spomnimo, društvo Izvir je obljubo 
o prvi gozdni učni poti v Vojniku dalo že pred 
letom dni, ko so v okviru majskega Tedna 
prijaznosti in dobrih dejanj in osrednje teme 
Prijaznost do narave, obljubili, da bodo 
vsa zbrana sredstva v tem tednu namenili 
za izgradnjo prve gozdne učne poti. Skupaj 
s temi (skromnimi) sredstvi ter sredstvi, ki 
so jih dobili na evropskem razpisu, so že 
oblikovali prisrčen logotip gozdne poti ter 
z geometri in gozdarji označili pot. Po njej 
se boste (upajmo, da zelo kmalu) lahko 
sprehodili, če boste šli po poti od cerkve 
Svetega Florijana do Svetega Tomaža. 

Kako hitro boste lahko uporabljali 
gozdno učno pot Modrijančkov, pa je 
v veliki meri odvisno tudi od vas. Zato 
vas vljudno vabimo, da z udeležbo na 
koncertu pomagate uresničiti želeni cilj. 
Vidimo se torej 22. novembra ob 18. uri v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.  

R. P.

OTVORITEV VRTCA LEVČEK

»Obogatimo življenje svojih otrok, 
ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s 
stvarmi, ki so vrednote!« je bilo geslo, ki je 
vabilo starše, otroke in krajane iz Vojnika v 
nedeljo, 11. 10. 2009, na slovesno odprtje 
oddelka Vrtca Danijelov levček v Vojniku. 

Najprej so se vsi zbrali pri sveti maši v 
župnijski cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku, 
ki jo je daroval celjski opat Marjan Jezernik 
ob somaševanju domačega župnika. Pri 
slovesnosti so sodelovali tudi otroci in 
vzgojiteljice, ki so že vključeni v vojniško 
enoto.

Slovesnost se je nadaljevala v prostorih 
vrtca, ki gostuje v prostorih Kmetijske 

zadruge v Vojniku. Najprej so opravili 
besedno bogoslužje, nato pa so spregovorili 
župan Beno Podergajs, Direktor zadruge 
Marjan Kovač, vodja Danijelovega 
levčka Jure Levart in domači župnik 
Anton Perger. Vsi so si bili enotni, da je 
to poseben dogodek, ki je v današnjem 
času nujen, poleg tega pa so ponosni, da je 
kljub številnim težavam oddelek v Vojniku 
zaživel, saj so v njem že trije oddelki. 
Gospod opat je blagoslovil prostore vrtca. 
Vodja oddelka v Vojniku je vzgojiteljica 
Renata Koštomaj. 

Milena Jurgec

 
Proizvodnja in prodaja sveč 

Igor Lužar s.p. 
Lemberg 13b Nova Cerkev 

Vabimo vas v prenovljeno,večjo 
trgovino z še večjo ponudbo vseh 

vrst nagrobnih sveč in veliko 
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim 

rednim strankam se 
zahvaljujemo za zaupanje. 

Vljudno vabljeni ! 
Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188 
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

Vse župnije v dekaniji Nova Cerkev 
premorejo enega ali celo več pevskih 
zborov in skupin. Večina teh se enkrat 
letno predstavi na skupnem srečanju, ki ga 
po sistemu rotacije vsako leto organizira 
druga župnija. Tokrat je ta čast pripadla 
Frankolovčanom, ki so v mesecu septembru 
pevce povabili na Gojko. 

Uvodne besede o glasbi in petju nasploh 
je prisotnimi izrekel domači župnik, p. 
Branko Cestnik, ki je razmišljal takole: 
»Celotno človeško telo od kosti naprej 
sprejema in posluša glasbo, podobno 
pa pri pevcu tudi celotno telo sodeluje 
pri proizvajanju glasu. To pomeni, da 
se človekova duša in telo lahko v celoti 
izrazita z glasbo. Po nemškem filozofu
Kantu je glasba najbolj ponotranjena zvrst 
umetnosti, najglobja in najbliže mistiki.« 
Vsak zbor se je predstavil s po dvema 
pesmima, s skupno pesmijo »Zazvonite 
zdaj zvonovi« pa so počastili spomin na 
blaženega A. M. Slomška. Toplo jesensko 
vreme je na ta priljubljeni grič k cerkvi 
Sv. Trojice privabilo lepo število ljudi, ki 
so imeli kaj slišati, najprej znotraj, nato 
pa še v podaljšku zunaj cerkvenih zidov. 
Organizatorji so upoštevali tudi dejstvo, da 
pesem in vino gresta skupaj in ob spoštljivih 
količinah obojega je bil dogodek prijetna 
popestritev že tako lepega nedeljskega 
popoldneva.

Za pevce, predvsem pa za zborovodje 
so tovrstna srečanja tudi priložnost za 
izmenjavo izkušenj in pogledov na pomen 
cerkvenega petja. Eni in drugi morajo 
vedeti, kaj, kdaj in zakaj pojejo, saj imajo 
»nastop« tako rekoč vsako nedeljo. In 
vsi ti bi lahko poleg svojega zavetnika 
»godovali« tudi na dan sv. Cecilije (22. 
novembra), zavetnice cerkvenega petja.

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

V društvu Talon smo se odločili, da 
popeljemo svoje člane na jesenski izlet 
in hkrati   raziščemo našo prelepo 
domovino.

V sončnem sobotnem jutru nas je 
vodila pot s Frankolovega, mimo Celja 
in Ljubljane v mirno vasico Bistro pri 
Vrhniki, kjer smo si ogledali Tehniški 
muzej Slovenije. Za večino od nas je 
bilo to prvo srečanje s tem muzejem. V 
manjših skupinah smo si ga podrobno 
ogledali, predvsem moški del se ni mogel 
ločiti od poslopja, kjer so razstavljeni 
Titovi avtomobili. Ob sprehodu skozi 
prostore s prevoznimi sredstvi se je utrnil 
marsikateri spomin na stara kolesa, motorje 
in avtomobile. Čas, ki smo ga imeli na  
razpolago za ogled, je kar prehitro minil. 
Po odlični malici, ki jo je spet pripravila 
ga. Jožica, smo pot nadaljevali proti naši 
prestolnici. 

Vsi poznamo naše glavno mesto, a 
Ljubljano doživeti po turistični strani pod 
strokovnim vodenjem vodiča, je nekaj 
posebnega. Sprehod po mestnih ulicah, 
vožnja z ladjo po Ljubljanici in vzpon 
na Ljubljanski grad z gondolo, so nas 
napolnili s ponosom, ker naša prestolnica 
po zanimivostih in lepoti prav nič  ne 
zaostaja za tujimi mesti.

Ko je človeku lepo in je v prijetni 
družbi, čas kar prehitro mine. In tako se je 
tudi naš izlet bližal koncu. Naša pot domov 
je bila malo neobičajna, saj nas je vodila 
čez prelaz Črnivec, kjer nas je v prijetni 
restavraciji čakalo okusno, lahko bi rekli z 
ljubeznijo pripravljeno pozno kosilo.

Razšli smo se z željo, da se naše poti 
pod okriljem društva Talon še kdaj križajo 
in da še kdaj preživimo dan, katerega se 
bomo radi spomnili.

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

10. oktobra 2009 smo ‘kožuhali’ na 
kmetiji Stagoj v Kapli (pri Dolanovih). Na 
kmetijo smo se pripeljali kar s traktorjem 
na okrašenem vozu skupaj z muzikanti. 
‘Kožuhanje’ je potekalo ob veselem 
kramljanju in raznih šalah. Muzikanti pa 
so nam  zaigrali, kadar smo izgubili nit 
pogovora. Najmljajši so pridno odnašali 
zvezane storže in jih obešali na letve, 
kjer  bodo krasili kmetijo in se hkrati na 
zraku sušili do uporabe. V veseli družbi 
je čas hitro minil in kot se spodobi so nas 
domači ob zaključku ‘kožuhanja’ tudi lepo 
pogostili.

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

TD Nova Cerkev je letos drugič 
organiziralo trgatev v Moškanjcih pri 
Viktorju Šprajcu. Trgatve se je udeležilo 
okoli 50 trgačev. Vsi so dobili predpasnike 
z logotipom turističnega društva. Za 
glasbeno spremljavo pa sta poskrbela Grega 
Stolec na harmoniki in Janez Smerkolj na 
klarinetu in kitari. Domačini so nas sprejeli  
in pogostili zelo gostoljubno, mi pa smo se 
jim oddolžili s pridnim trganjem grozdja. 
Za popestritev sta poskrbela “berača” Jaka 
in Boris, smeha in veselja ni manjkalo. Da 
bo vince še slajše, so poskrbele članice 
TD Nova Cerkev. Pet junaških deklet je 
na stari način teptalo grozdje v preši. Po 
končanem delu in veselju smo se vrnili 
domov in sklenili, da naslednje leto spet 
pridemo. 

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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MEMAJ ZYLFI

Keršova 3, Vojnik
Gsm: 041 720 527 in 041 561 993

Tel./Fax: 03 577 28 95

Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
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DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE
 

Iz ljubezni do glasbe in petja je leta 
1999 prvič zazvenel Duet Biser (Jožica 
in Brigita). Ob pevski in inštrumentalni 
pomoči smo leta 2004 izdali prvo 
zgoščenko »Biser sem našla«. Po desetih  
letih pa se nam je z novim projektom 
izpolnila želja po zgoščenki s skladbami 
znanih avtorjev. Pred vami so pesmi, ki 
ogrejejo srce, telo in duha. Začutite, kako 
»Toplo je v našem domu« (spremna beseda 
k novi zgoščenki).

Tako lahko v parih stavkih povzamemo 
dekado ustvarjanja Dueta Biser s prijatelji 
(Jožica Žibret, Brigita Petre, Vesna 
Kotnik, Marko Žibret). Koncert, ki se 
je, kljub električnemu mrku še 20 minut 
pred pričetkom, odvil 11. oktobra v 
večnamenski dvorani OŠ Nova Cerkev, 
je bil poleg praznovanja 10. obletnice 
in izida zgoščenke tudi uradni zaključek 
Slomškovih kulturnih dnevov v Novi 
Cerkvi. Pred polno dvorano in navdušenim 
občinstvom so poleg Dueta Biser s prijatelji 
prireditvi dodali svoj biser tudi Mešani 
cerkveni pevski zbor Nova Cerkev, KUD 
Godba na pihala Nova Cerkev, Špela 
Majcen na citrah, humoristki Slavica in 
Lizika ter Alja Tihle, ki je z izbranimi 
besedami vse povezovala v celoto. Pred- 
in pokoncertno dogajanje pa sta popestrili 
razstavi fotografij in slik z naslovom »Duet
Biser skozi destletje« ter »Ob bistrem 
potoku je mlin«, slednje učencev OŠ Nova 
Cerkev.

Člani Dueta Biser s prijatelji bi se še 
enkrat radi zahvalili nastopajočim, vsem, ki 
so jim pred, med in po koncertu pomagali 
ter KUD Nova Cerkev, katerega člani so.

 

Marko Žibret

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Svet Evrope je letošnje leto razglasil 
za leto inovativnosti in ustvarjalnosti. 
Tej temi so bili posvečeni tudi slovenski 
dnevi evropske kulturne dediščine od 26. 
septembra do 3. oktobra 2009. V okviru tega 
je tudi naše Turistično-kulturno društvo 
Globoče – Dedni Vrh  v sodelovanju s 
Porto B iz Celja in Kulturno-etnološkim 
društvom Soržev mlin dne 26. oktobra 2009 
pripravilo prireditev Ob bistrem potoku je 
mlin. Mlinarsko obarvana prireditev se je 
odvijala pod kozolcem v idiličnem okolju 

Soržovega mlina.  V kulturnem programu 
so nastopili otroci POŠ Nova Cerkev, 
otroci Vrtca Mavrica iz Nove Cerkve, 
ljudske pevke Taščice, Joškova banda, o 
svojem mlinu in zgodovini mlinarstva na 
reki Hudinji je spregovoril Oton Samec, 
program pa je povezovala simpatična 
»mlinarica« Andreja Štravs. Dobrote iz 
mlevskih izdelkov so predstavile članice 
društva Meta iz Vojnika. 

Člani našega društva se vsem sodelujočim 
v programu iskreno zahvaljujemo.

 Jože Žlaus
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VOJNIČANI NA SLAVNOSTNEM 
ODPRTJU RAZSTAVE GRAFIK 
»HALLERSTEIN« V 
KOROTANU NA DUNAJU

V letu astronomije so v Slovenskem 
kulturnem centru Korotan na Dunaju 
14. oktobra 2009 odprli razstavo grafik 
z naslovom »V znamenju AvguŠtina 
Hallersteina«, ki je posvečena našemu 
velikemu astronomu, matematiku, teologu 
in misijonarju Hallersteinu. Rodil se je 27. 
avgusta 1703 v Ljubljani, kjer je obiskoval 
jezuitski kolegij, nadalje je Študiral 
teologijo, medicino, astronomijo in 
matematiko v Celovcu, Leobnu in Gradcu. 
Leta 1721 je na Dunaju vstopil v jezuitski 
red in bil 1734 posvečen v duhovnika. 

Leta 1739 ga je kitajski cesar poklical na 
dvor v Peking, kjer je deloval v cesarskem 
astronomskem uradu, l. 1746 prevzel 
njegovo vodstvo in ga vodil do svoje smrti 
l. 1774. Za njegove zasluge mu je cesar 
podelil rang mandarina 3. stopnje. 

Razstavo je pripravilo sedem avtorjev 
– grafikov iz Slovenije, med njimi tudi Jože 
Žlaus iz Globoč. V kulturnem programu je 
s svojim petjem navduŠil oktet In spiritu 
iz Vojnika, prisoten je bil tudi župan 
občine Beno Podergajs. Razstava grafik v 
Korotanu na Dunaju želi približati velikana 
Hallersteina, ki je premalo poznan tako 
slovenski kot avstrijski javnosti, zato se bo 
selila tudi po galerijah v Sloveniji.

Jelka Žlaus

Društva

Oktet In spiritu, vodja Korotana mag. Anton Levstek, direktor družbe Študentski dom 
Korotan Mitja Valič, direktor Mohorjeve družbe iz Celovca Anton Koren, veleposlanik 
Aleksander Geržina, predsednik Slovenske zveze na Koroškem Karel Smole, dirigent 
Uroš Lajovic,  župan Beno Podergajs in grafik Jože Žlaus

T•03/ 781 28 81 F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01

e-mail: zip.gorecan@t-2.net

popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

in nato pozno kosilo v Gorenji vasi. Imeli 
smo se lepo. V ponedeljek, 5. oktobra, 
smo imeli piknik pod šotorom na igrišču v 
Vojniku. Po kratkem kulturnem programu, 
ko so nas razveselili otroci iz Osnovne Šole 
Vojnik in pevci naŠega komornega zbora, 
ter pozdravu župana Bena Podergajsa smo 
pričeli naš piknik »pod šotorom«, ki je 
posvečen tudi prazniku Občine Vojnik in 
je postal že tradicionalen. Tu smo se ob 
jedači, pijači in glasbi zadržali kar pozno v 
večerne ure. Veseli smo, da je piknik uspel, 
prišlo vas je kar lepo število in želimo si, 
da bi vas v naslednjem letu bilo še več. 

O zaključnem izletu 29. oktobra bom 
poročal v naslednjem Ogledalu. V oktobru 
gre naših 50 upokojencev za en teden na 
dopust v Izolo. Sledi Še martinovanje 
11. novembra na Tinskem, v četrtek, 3. 
decembra, gremo po nakupih za Miklavža 
na Madžarsko in 29. decembra na prazničen 
zaključek leta na kmečki turizem Kaučič 
pri Lenartu. 

To je kratka predstavitev našega dela 
v DruŠtvu upokojencev Vojnik do konca 
leta 2009. V letoŠnjem letu se bomo v 
Ogledalu  srečali še enkrat in prav zares 
zaključili to leto. Pridite k nam, družite se 
z nami, saj nam bo skupaj lepše in lažje 
bomo prebrodili jesen življenja, ki je še 
pred nami.

Ivan Robačer

V SPOMIN 

V teh jesenskih 
dneh smo se 
na vojniŠkem 
p o k o p a l i š č u 
poslovili od 
p r e j e m n i k a 
b r o n a s t e g a 
vojniŠkega grba 
Jožeta Kraljiča iz 
Arclina. Priznanje 
Občinskega sveta 
Občine Vojnik 

je prejel pred desetimi leti za dolgoletno 
uspeŠno gospodarsko dejavnost mizarstva 
in aktivno vključenost v lokalno okolje. 
S svojim poslovnim in osebnim delom je 
bogatil naše življenje. Spominjali se ga 
bomo s hvaležnostjo v srcu.  

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

Spoštovani upokojenci, člani našega 
druŠtva! Kot ste opazili, se je leto nagnilo v 
drugo polovico, kar pomeni, da zapuščamo 
poletje in jesen ter se približujemo zimi. V 
druŠtvu smo zadovoljni z delom, ki smo 
ga opravili do sedaj. Vsi izleti, srečanja in 
druge aktivnosti so se odvijali po programu, 
ki smo si ga zastavili na začetku leta. 

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maŠi smo imeli Še ogled dela Gorenjske 
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Izdelali se bodo Široki strojni izkopi za 
razširitev cestnega profila, na katerega se
naredi nasip v debelini 50 cm iz zmrzlinsko 
odpornega kamnitega materiala CBR = 
10 %. Na obstoječe vozišče in na planum 
nasipa razširitve se vgradi v zgornji ustroj 
tamponski drobljenec, širine 4,0 m. Po 
opravljenih meritvah nosilnosti  se vgradi 
5 cm nosilnega sloja bituminiziranega 
drobljenca in 3 cm obrabnozapornega 
sloja bitumenskega betona širine 3,0 m. 
Obojestransko se izdelajo asfaltne mulde.

OBNOVA BRVI

V mesecu avgustu se je obnovila brv 
v Vojniku, ki povezuje trg z naseljem z 
desnim bregom Hudinje. Obnovo je izvajal 
Montles, v višini 4.600,00 EUR. Naročena 
pa je že tudi strešna konstrukcija, ki 
bo varovala leseno brv pred različnimi 
vremenskimi vplivi.

BoŠtjan Švab

V okviru Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Občin Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik 
in Zreče s sedežem v Vojniku, Keršova 
ulica 8, delujeta na območju Občine Vojnik 
komunalno-cestna inšpektorica in občinski 
redar. 

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

Uradne ure, namenjene poslovanju s 
strankami, na sedežu Medobčinskega 
inšpektorata,
vsak ponedeljek od 8.00 do 12.00; v tem 
času se zagotavljajo tudi uradne ure po 
telefonu.
tel.: (03) 78 00 638
telefaks: (03) 78 00 637
e-pošta: inspekcija@vojnik.si

Občinski redar
Damjan Vahter

Uradne ure, namenjene poslovanju s 
strankami, na sedežu Medobčinskega 
inšpektorata,
vsako sredo od 8.00 do 10.00; v tem času se 
zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu.
tel.: (03) 78 00 629
telefaks: (03) 78 00 637
e-pošta: damjan.vahter@gmail.com 

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

- na prehodu za pešce in na razdalji 
manj kot 5 m pred prehodom; zagrožena 
globa je 40 evrov;

- na kolesarski stezi, kolesarski poti, 
pločniku, pešpoti, kolesarskem pasu ali na 
tirnicah; zagrožena globa je 80 evrov;

- na označenem avtobusnem 
postajališču; zagrožena globa je 40 evrov;

- na delu ceste, kjer bi bil prost prehod 
med ustavljenim oziroma parkiranim 
vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali 
usmerjevalnim poljem na vozišču ali 
nasprotnim robom vozišča ali kakšno 
drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m; 
zagrožena globa je 80 evrov;

- na označenem parkirnem prostoru 
za invalide oziroma invalidke; zagrožena 
globa je 80 evrov;

- na označenih poteh, namenjenih 
intervencijskim vozilom; zagrožena globa 
je 80 evrov.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih 
objektov ter postavljanje kakrŠnih koli 
drugih objektov ali naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste je dovoljena le s 
soglasjem pristojne službe občinske 
uprave. Z globo 209 evrov se kaznuje 
fizična oseba, ki prične z deli brez tega
soglasja.

Prepovedano je odvajati na cesto vodo, 
odplake in druge tekočine. Zagrožena 
globa je 209 evrov za fizično osebo.

Na javnih povrŠinah je prepovedano 
voditi pse brez vrvice in jih puščati brez 
ustreznega nadzora. V primeru onesnaženja 
teh povrŠin s pasjimi iztrebki morajo 
lastniki oziroma vodniki psov le-te takoj 
odstraniti. Zagrožena globa je 100 evrov.

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

* terapevtska ročna masaža
* reflekconska masaža stopal
* klasična švedska masaža
* pedikura
* Bownova terapija

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

3212 Vojnik
Tel.: (0) 577 33 30
GSM: 041 731 060

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
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NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009
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Utrinki iz šole in vrtca

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ 
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

OTVORITEV VRTCA LEVČEK

 
Proizvodnja in prodaja sveč 

Igor Lužar s.p. 
Lemberg 13b Nova Cerkev 

Vabimo vas v prenovljeno,večjo 
trgovino z še večjo ponudbo vseh 

vrst nagrobnih sveč in veliko 
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim 

rednim strankam se 
zahvaljujemo za zaupanje. 

Vljudno vabljeni ! 
Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188 
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

“KOŽUHANJE” 

TRGATEV 2009

Društva
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DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

42

VOJNIČANI NA SLAVNOSTNEM 
ODPRTJU RAZSTAVE GRAFIK 
»HALLERSTEIN« V 
KOROTANU NA DUNAJU

Društva

T•03/ 781 28 81 F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01

e-mail: zip.gorecan@t-2.net

popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK
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 Zasebna samoplačniška 
zobna ambulanta

 

Raid Wahibi 

Celjska cesta 26 v Vojniku vam nudi:

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

- estetske storitve konzervative 
  in protetike
- najsodobnejše tehnike
  zdravljenja z zobnim laserjem
- implantati
- zdravljenje zob in dlesni
- ekstrakcije zob
- čiščenje zobnih oblog z 
  UZ čistilcem in peskanjem

Sveta maša je bila namenjena zahvali za uspešno, že desetletno de-
lovanje Vinogradniško-vinarskega društva Vojnik in blagoslovu vina, 
ki je bilo pridelano v tem letu. Škof je čestital pridelovalcem žlahtne 
trte, poleg tega pa opozoril na kulturo pitja te dragocene kapljice, saj 
imajo za svoje geslo: ‘’Pij malo – pij dobro’’. Prisotne je pozdravil in se 
za sodelovanje zahvalil predsednik društva Mirko Krašovec. 
Zadnjih nekaj let se vinogradniki redno zbirajo na praznik 
svetega Janeza Krstnika v tej cerkvi, ki je bila nekoč, delno pa 
je še danes obdana z vinogradi. Tukaj je prve vinogradniške 
izkušnje pridobival tudi sedanji škof, ki ima zdaj poseben in ve-
liko večji vinograd božjega občestva. 
Večina prisotnih je prišla k sveti maši peš. Po končani sveti 
maši so se ustavili v planinski koči pod cerkvijo, kjer je bil vsem 
namenjen dober golaž in seveda dobro vino. 
 

Milena Jurgec
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Miklavževanje otrok  
v MDSSCE
December je mesec, namenjen otrokom, tistim najmlajšim 
in tistim, ki so to še vedno po srcu. Lesket snega v jasni 
noči, zaledenele veje, zimske radosti. In pa seveda trije do-
bri možje, katerih se veseli vsak. Ne samo otroci, ampak 
tudi odrasli. Že zaradi tega, ker vidijo veselje v očeh svoje-
ga otroka, ko se mu izpolni želja in dobi tisto, kar si je želel. 

in daril, med katerimi so bile tudi košarice z bonboni, ki jih je 
prispevala Kristina Podgoršek, prav tako članica MDSSCE, ki je 
sama oblikovala in naredila košarice. 
Ko so bila darila podeljena, so otroci prisluhnili dvema pravlji-
cama, ki sta jim jih prebrali članici LK Mozaik. Prav neverjetno 
je, kako zbrano in tiho so prisluhnili ter kakšna tišina je nastala 
v prostoru. Tako so še enkrat dokazali, da so si res zaslužili dari-
la. Po celotnem programu se je zopet razlegla pesem, smeh in 
veselje po prostorih društva. Rajanje se je končalo, ko so prišli 
po otroke starši, ki so med miklavževanjem prisluhnili preda-
vanju diplomiranega psihologa Mateja Žnuderla z naslovom 
Moja samopodoba. 
Otroci so se vsem zbranim tudi lepo zahvalili in nastopajočim 
v znak zahvale podarili ročno izdelane testene prašičke, ki 
veljajo za simbol sreče, še kako dobrodošlo darilo ob začetku 
novega leta. Te so izdelale članice društva in članice v komisiji 
Slepih in slabovidnih za aktivnost žena. 
 
 

Sara Ivaniševič
 

V društvu vsako leto  
praznujemo  
mednarodni dan invalidov
3. december je dan, ko invalidi še posebej opozorimo nase, 
na svoje težave in tudi z veseljem povemo, kaj se nam je 
lepega zgodilo.

To so želeli uresničiti tudi v Medobčinskem društvu slepih in 
slabovidnih Celje, skupaj s pomočjo Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), katera v veči-
ni financira te pograme. Omeniti velja tudi Leo in Lions klube 
Slovenije, ki so se zopet izkazali pri pomoči, in sicer v obliki de-
narnih donacij oz. sta otroke dve članici LK Mozaik razveselili s 
prebiranjem pravljic. 
2. decembra ob 17. uri je otroke v prostorih društva obiskal 
sveti Miklavž. Vendar pa vse le ni šlo tako zlahka. Otroci so se 
začeli zbirati od 16.30 dalje in pol urice kasneje je bila učilnica 
društva polna otrok, ki so nestrpno pričakovali prvega od treh 
dobrih mož. Pričakovanje je naraščalo, na obrazih otrok pa se 
je zrcalilo tisto tipično pričakovanje in nestrpnost, kdaj bodo 
zaslišali zvonec sv. Miklavža. 
Najprej je otroke pozdravila tajnica društva, gospa Nada Moče-
nik, in nato še predsednik Ladi Humski, ki je otrokom zaželel 
lepo praznovanje in veliko daril. Kot že omenjeno, so veliko 
donirali tudi Leo in Lions klubi Slovenije, zato je vse zbrane 
nagovoril tudi član kabineta guvernerke distrikta 129, gospod 
Brane But, ki je tudi pooblaščenec za pomoč slepim in slabo-
vidnim ter hkrati član celjskega društva slepih in slabovidnih. 
Pričakovanje se je stopnjevalo. Ker so otroci društva izjemno 
talenirani in znajo zaigrati na kakšen inštrument in zapeti, jim 
je ga. Močenik dejala, da naj Miklavža prikličejo z glasbo. Radi 
so jo ubogali. Kmalu po prvih taktih pesmi se je zaslišal zvonec 
in skozi vrata je stopil sveti Miklavž. V prostoru je nastala tišina, 
napetost pa se je stopnjevala. Nato je vsakega od otrok pokli-
cal k sebi in mu izročil darilo. Seveda pa najprej vprašal, če je 
bil priden, da se je prepričal, ali si zasluži darilo. Prav vsi so prišli 
na vrsto in dobili svoje presenečenje, tudi parkeljna, ki je tokrat 
ostal samo v testu. Parkeljne je spekla članica MDSSCE Barbara 
Trbovc posebej za otroke. Pridni otroci si pač ne zaslužijo obis-
ka hudičkovih pomočnikov, ampak samo obisk svetega moža 

Miklavževanje otrok v MDSSCE

Tudi v našem društvu se lahko pohvalimo, da se nam prisluhne, 
da nas skušajo razumeti. Občina Vojnik je prisluhnila naši dol-
goletni želji, da se prijavimo na razpis, ki ga vsako leto razpiše 
ZDIS, za častno listino Občina po meri invalidov. 
Na naš praznik smo se zbrali v prostorih Občine Vojnik na 
prvem sestanku, ki so se ga udeležili predstavniki invalidskih 
društev, ki delujejo v občini. Spregovorili smo o ovirah, ki vsa-
kodnevno spremljajo invalide. Potrebna bo skrbna analiza in 
akcijski načrt, ki bo pot do marsikatere rešitve ovir in preprek, 
ki se bodo odpravile v prihodnosti. Veliko se je v ta namen 
v občini že naredilo, in s skupnimi močmi upamo, da se bo 
marsi katera ovira odstranila. 

Dragica Mirnik Amon, predsednica
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Božiček pri  
članih MDDI Celje 
Božično-novoletni čas je vedno čudovit. Je čas miru, je tudi 
čas, ko se spomnimo preteklosti in pričakujemo prihod-
nost in se želja po sreči in zdravju seli iz srca v srce. Naj se 
vam uresničijo želje, ki jih sanjate vse leto.  

Polni pričakovanja in želja, da preživimo večer ob družen-
ju z dragimi osebami, smo se člani MDDI Celje zbrali v 
restavraciji Etra, da tudi mi uresničimo delček svojih sanj. 
Ob prihodu sem člane društva pozdravila in jim zaželela pri-
jetno počutje. 
Kmalu po zdravici sta nas obiskala Božiček in njegov pripravnik 
Gabrijel. Povedala sta, da sta med potjo slišala, da praznujemo 
in sta se oglasila. Kaj je lepšega kot trenutki radosti in sreče, ki 
jih želimo deliti s prijatelji, se poveseliti in pozabiti na vsakod-
nevne tegobe in skrbi. Nad marsikaterimi vsakdanjimi dogodki 
smo razočarani in jih skušamo pozabiti. Spomnili pa se bomo 
prehojene poti letošnjega leta. Pot, po kateri je vsak izmed nas 
hodil, je imela številne ovinke in ovire, ki smo jih z vztrajnostjo 
in dobro voljo premagali. 
Božička sta nam razdelila skromna darila in obljubila, da se 
bosta drugo leto zopet spomnila na nas. Do takrat sta nam 
zaželela zdravja, uspehov, medsebojnega razumevanja in 
sožitja z ljubeznijo ter s prijateljstvom. 

Hvala, Božička! 
Po večerji je bil čas za 
klepet, nekateri udeležen-
ci so ob glasbi tudi zaple-
sali. Manjkalo ni niti dru-
žabnih iger. Karaoke so 
bile tako izvirne, da bomo 
resno razmislili o ustano-
vitvi pevske skupine. 
Čas je prehitro bežal, 
nazdravili smo s šampanj-
cem in se posladkali s tor-
tico. 
Zahvalila sem se tajnici in 
Mirku z željo, da še naprej 
pomagata in sprejemata 

ljudi, ki prihajajo po pomoč, po veselje, in tudi žalost je kdaj 
treba deliti. Naši poverjeniki so svilena nit našega društva. 
Vestno in marljivo se razdajajo članom društva. Z informaci-
jami in toplo besedo velikokrat preženejo tegobo in žalost iz 
srca sočlanov. Naj se niti tkejo še naprej. 
Spoštovani člani in prijatelji! Dan, teden in leto kar hitro odhiti-
jo mimo nas. Ustavimo se, vzemimo si čas, vzemimo si čas 
za ljudi, ki nas potrebujejo, ki so veseli srečanja z nami, nam 
zaupajo, vedo, da bodo pri nas našli toplo besedo, stisk roke in 
pomoč iz stiske. 
Vsem želim zdravja, sreče, ljubezni in medsebojnega razume-
vanja. To nam bo dalo moč in elan, da bomo prepreke in ovire 
lažje prenašali in šli po poti naprej. Želim si še naprej veliko 
sodelovanja, medsebojne pomoči in prijateljstva. 
Kako malo je včasih potrebno, da nekoga osrečimo, in tako 
smo srečni tudi mi. 
 

Dragica Mirnik Amon, predsednica

Dobrodelna peka 
Člani dveh društev, Turističnega društva Vojnik in Društva 
Dobra volja so združili moči, da bi z napečenimi dobrotami 
polepšali praznike pomoči potrebnim ljudem.

V prostorih gostišča Lej pri Luku v Vojniku so spretne roke čla-
nic obeh društev pod taktirko Marije Žerjav in Romane Štrljič 
umesile testo za številne potice ter pripravile zmes za sadne 
kruhe, ki se je v pečicah vojniškega gostišča tudi speklo. Ma-
rija Žerjav je povedala, da ji je bilo v veselje sodelovati s tako 
spretnimi peki, ki niso potrebovali usmerjanja, saj so bili vešči 
tega dela. 
Dišeče praznične dobrote so dobrodelni člani podarili vojniški 
župnijski Karitas, katere člani so poskrbeli, da so zadišale v tis-
tih domovih, kjer si jih zaradi socialne stiske sami ne bi mogli 
pripraviti. 
Člani Društva Dobra volja pa so sprazničnimi dobrotami in pa-
keti obdarili še družino s petimi otroki. 
Dišeča peka je v veliko src, tako tistih, ki so darovali, kot tistih, 
ki so bili obdarovani, naselila praznično vzdušje. 
 

Lidija Eler Jazbinšek 
Foto: J. Vovk 

Izdelava prazničnih  
pogrinjkov za  
članice Gasilske zveze 
Vojnik-Dobrna
Kvalitetno pripravljen pogrinjek prav gotovo povzdigne 
praznično vzdušje. Gasilke Gasilske zveze Vojnik-Dobrna 
smo si v nedeljskem popoldnevu pridobile nekaj nove-
ga znanja in izkušenj, ki nam ga je posredovala Cecilija 
Božnik, specialistka na tem področju.

Komisija za delo s članicami v GZ Vojnik-Dobrna, ki jo uspešno 
vodi Danica Jezernik, je v nedeljo, 15. 12. 2013, v prostorih PGD 
Nova Cerkev za članice gasilskih društev organizirala prednovo-
letno delavnico. Prisotne članice je na začetku pozdravil Benedikt 
Podergajs, predsednik GZ Vojnik-Dobrna in župan občine Vojnik. 
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Delavnico je vodila Cecilija Božnik, pomagala pa ji je Megi Med-
ved, uspešna dijakinja Srednje šole za gostinstvo in turizem Cel-
je. Najprej sta predstavili nekaj osnovnih zakonitosti pogrinjka, 
nato pa praktično prikazali tri vrste pogrinjkov. Članice smo se 
naučile nekaj načinov zlaganja prtičkov, kar bo prav gotovo priš-
lo v tem času zelo prav. Ugotovile smo, da se da mizo lepo prip-
raviti na zelo enostaven način, le malo idej je potrebnih. 
Po praktičnem delu je sledilo še prijetno druženje, in tako smo 
članice zaključile delo v letošnjem letu. 
Hvaležne smo vsem, ki nam poleg gasilskega znanja omogoča-
jo pridobiti tudi druge spretnosti za lepše življenje. 
 

Milena Jurgec 
Foto: M. Jurgec 

Darila, darilca ...
Advent, prednovoletni čas, čas praznovanja, umiritve in 
sprostitve. Čas pričakovanja rojstva božjega deteta. Čas 
treh dobrih mož, ki prinašajo darila. Otrokom se zasveti-
jo oči ob pogledu na lepo zavito darilo. Tudi odrasli smo 
srečni, ko podarjamo in ko smo obdarjeni. Ni potrebno ve-
liko. Pomembna je pozornost in darilo, dano iz srca. 

V Turističnem društvu Frankolovo se tega zavedamo. Zaveda-
mo se tudi, da danes ne podarjamo tako velikih daril, da pa 
morajo biti tista, ki jih podarjamo, lepo zavita, saj na tak način 
izkažemo obdarovancu spoštovanje. Da bi letos to nalogo kar 
najboljše in najceneje opravili, smo povabili našo novo krajan-
ko Dejo Horvat, da nam je na delavnici v začetku decembra 
posredovala nekaj svojih bogatih izkušenj. Pri svojem delu se 
je obnašala zelo ekološko, saj je pokazala, kako je mogoče up-

orabiti tudi odsluženo embalažo: navaden eko papir, potiskan 
s pobarvanim žigom iz krompirja, nekaj ostankov volne, nekaj 
lepila, barv, domišljije in spretne roke. 
Udeleženci so bili zadovoljni. Osvežili so ideje in verjamem, da 
so letos podarili lepo in domiselno zavita darila. 
 

Irma Blazinšek, TD Frankolovo

Pevci DU Vojnik se radi 
tudi poveselimo
Pevci Društva upokojencev Vojnik se radi tudi poveselimo, 
še posebej ko zaključimo uspešno sezono in po napornih 
vajah. 

Tako smo ob koncu leta 2013 pripravili družabno srečanje, na 
katerem smo uprizorili tudi zabavno igro in skupaj zapeli ob 
spremljavi harmonike nekaj najbolj priljubljenih pesmi. 
Vsi člani zbora smo celo leto pridno in vestno hodili na vaje ter 
nastope. Trud je bil poplačan, saj smo bili mi in naši poslušalci 
na vseh nastopih zelo zadovoljni. Srečanje smo si pripravili v 
Gostišču Koprivnik v Socki. Bilo je veselo in zabavno. 
Seveda pa smo se tudi pomenili o delu v letu 2014, o nastopih 
in vajah, katerih se radi udeležujemo. 
V imenu zbora želim vsem, ki nas imate radi in poslušate naše 
pesmi, srečno in zdravo novo leto 2014. 
 

Ivanka Koprivnik 
Foto: J. Vovk

Organizacija Rdečega 
križa znova v Vojniku
Po mnogih letih, ko v Vojniku ni delovala Krajevna organi-
zacija Rdečega križa, se z letošnjim letom njeno delovanje 
oživlja. Občni zbor društva bo v ponedeljek, 10. 2. 2014, ob 
18. uri v prostorih Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.  

V današnjem času se pojavlja čedalje več potreb po pomoči lju-
dem v stiski. Zelo veliko skrb za te ljudi ima Župnijska Karitas, 
sedaj pa prihaja v pomoč še organizacija Rdečega križa Slovenije.  
Delovanje Krajevnega odbora RK bo usmerjeno v sodelovanje 
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s Karitas in nikakor ni namenjeno konkurenci te 
organizacije, poleg tega pa približati pomoč 
ljudem, ki jim pripada.  
Krajevni odbor RK bo ustanovljen za občino 
Vojnik; tako bodo sodelovale v njem vse tri 

KS iz Občine Vojnik. K sodelovanju vabimo čim 
več ljudi iz cele občine.  

Prva pošiljka paketov, ki je bila namenjena ljudem v 
naši občini, je že bila razdeljena v Vojniku, in sicer 19. decem-
bra. Naslednja delitev paketov pomoči za občane, ki bodo 
oddali vlogo na RK v Celju, bo v četrtek, 30. 1., od 10. do 11. 
ure v prostorih Občine Vojnik. Po ustanovitvi KORK-a v Vojniku 
bodo lahko prošnje oddajali v Vojniku. 
Organizacija RK v Vojniku že organizira letno dve krvodajalski 
akciji, poleg tega pa bodo v prihodnje še nekatere druge ak-
tivnosti. 
Vse, ki si želite vključiti v Krajevno organizacijo RK, prijazno va-
bimo na ustanovni občni zbor. 
 

Milena Jurgec 

Društvo TALON  
v praznični Zagreb
Pred koncem preteklega leta, na petek, 20. decembra, se je 
zbrana družba pod pokroviteljstvom Društva Talon iz Fran-
kolovega ob natanko 16. uri odpravila na pot do praznične-
ga Zagreba. Avtobus je bil poln veseljakov, navdušenih, da 
bomo lahko v zabavnem prazničnem duhu skupaj s prijatel-
ji obiskali čudovito okrašeno hrvaško prestolnico.

Med samo potjo ni manjkalo prazničnih dobrot, zapete pe-
smi, smeha in zabavnih pogovorov. Vmes se je avtobus ustavil 
na Petrolu, kjer smo se lahko vsi udeleženci na račun društ-
va okrepčali s sveže skuhano kavico in kakšnim prigrizkom. 
Predsednica društva Nada Kužner in član Peter Rupnik, ki se 
je odlično znašel tudi v vlogi vodiča, sta sijajno opravila svo-
je delo po organizacijski in animacijski plati; vsi smo bili pre-
skrbljeni z vsemi potrebnimi informacijami in napotki ter se ob 
vseh domislicah sproščeno zabavali. 
V Zagreb oziroma na naše izstopno mesto, parkirišče pred kat-
edralo, smo prispeli ob 20.30. Vodič nas je peljal na Trg Bana 
Jelačiča, kjer smo skupaj spili kuhano vino, se naužili krasot 
prazničnih ulic, se veselili skupaj z domačini, ki so počasi na-
polnili trg do zadnjega kotička, kajti na odru na sredi so se 
zvrstili sami odlični aktualni glasbeniki na hrvaški zabavni sce-

ni. Tudi trgovine so bile odprte do poznih ur, tako da je Zagreb 
ponudil res veliko zanimivega za vse okuse. Udeleženci izleta 
smo bili zavezani, da se zberemo pred avtobusom ob 22.30, 
nekaj minut za tem pa je sledila pot domov. 
Vsi smo bili zadovoljni in polni lepih vtisov, kar rahlo utrujeni pa 
smo sproščeno klepetali ob zvokih dalmatinske glasbe vse do 
zadnje postaje, gasilskega doma na Frankolovem. Organizatorji 
so se vsem zahvalili za udeležbo ter šoferju za varno in prijetno 
vožnjo. Z veseljem so napovedali, da podobni izleti sledijo že 
kmalu, ter vsem navzočim zaželeli še naprej krasne praznične dni. 
 

Natalija Hudin 

Vojniški vinogradniki
Vojniški vinogradniki na polno migajo tudi pozimi. Ne le 
kar zadeva nego trsov in kleti, tudi rednih prireditev ne 
opuščajo. 

Tako so konec decembra na sv. Janeza Evangelista god obudili 
star običaj žegnanja vina. Lahko njim, ko imajo v svoji sredi vinske-
ga viteza Draga Medveda, ki razlage teh običajev stresa iz rokava! 
Tako je med drugim razkril, da so blagoslovljeni sodček, ki je vel-
jal za najboljše vino, dobri gospodari vedno postavili v kot, da je 
čim dlje ostal. »Od tod reklo, natoči nam onega boljšega iz kota,« 
je spomnil Medved. Predsednik vojniških vinogradnikov Mirko 
Krašovec ima verjetno v svoji kleti precej takšnih kotov … 
 

Rozmari Petek

Turistično društvo
December je bil za člane Tur-
ističnega društva Vojnik ne le 
veseli, temveč tudi izredno de-
loven mesec. Pripravili so kup 
prireditev, medse pa so pov-
abili tudi priznanega etnologa 
Damjana Ovsca, ki je razkril 
ozadja današnjih praznovanj, 
verovanj in običajev ter se 
poglobil tudi v kulinarične 
znamenitosti Slovenije.  
 

Rozmari Petek
Etnolog Damjan Ovsec
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Jesensko zimska 
doživetja Društva Talon 
Frankolovo
Društvo TALON je v mesecu novembru 2013 organiziralo 
martinovanje in istočasno spoznavanje lepot Slovenije. 
Tokrat smo se odpravili v Podčetrtek, Olimje, vmes na de-
gustacijo piva in degustacijo vina. Ogledali smo si cerkev, 
samostan in čokoladnico v Olimju, proti večeru pa dan zak-
ljučili z martinovo večerjo. Uživali smo ob lepem vremenu 
in čudovitih pogledih narave, kar je nudila ta pokrajina. 

Prijetno vzdušje se je začelo že ta-
koj na avtobusu, saj so nekateri 
posamezniki poskrbeli za sladko 
dobrodošlico in aperitiv, spet dru-
gi za slastno malico in dobro vol-
jo. Pričetek popoldneva je bil zelo 
obetaven, zato smo se veselili načr-
tovanih doživetij. Potepanje po 
Ljubljani, ogled gradu, postanek na 
Tromostovju, kjer smo se ogreli s ku-
hanim vinom in posladkali s pečen-
im kostanjem, je bilo ravno dovolj, 
da smo nestrpno pričakovali ogled 
igre Art v SNG drami. Zgodba, ki so 
jo odigrali odlični igralci, in sicer Bo-

jan Emeršič, Jernej Šugman in Aleš Valič, predstavlja tri prijatelje, ki 
živijo ustaljeno, bolj ali manj uspešno življenje. Ko pa eden od njih 
kupi drago, a nekoliko nenavadno umetniško delo, se prijateljstvo 
nevarno zamaje. Sporočilo igre je bilo le potrditev tega, da družen-
je prijateljstvo utrjuje in je zato močnejše tudi v težjih časih. 
Naše druženje smo zaključili s postankom na Trojanah, kjer smo 
ob hrani in prijetnem kramljanju temu potepu dodali piko. 
V tem letu si želimo takšnega sodelovanja na vseh področ-
jih našega delovanja. Vsem našim članom kot tudi drugim 
občanom pa želimo prijetno leto, takšno, ki vas bo razveselje-
valo in osrečevalo prav vse dni. 
 

Predsednik IO SDS, Milan Dečman 
Foto: J. Vovk

Še eno leto je za nami
Za nami je staro leto, ki je imelo nekaj slabih strani in tudi 
nekaj teh 365 listov leta 2013 bo ostalo lepo popisanih. 
Seveda smo še na lanske liste zapisali, da naj bo leto 2014 
boljše, lepše in zdravo. Naj se nam želje uresničijo.

Tako kot v lanskem, tudi v tem letu ne bomo mirovali. Tudi v 
tem letu bomo praznovali, se zabavali, hodili na izlete, se druži-
li in na vsemogoče načine poizkusili izboljšati in nam olepšati 
jesen življenja. Da to znamo, smo že večkrat dokazali. Neka-
teri pravijo, da je bilo nepozabno zadnje srečanje 30. decem-
bra 2013 pri MEDVEDU v Škofji vasi, ko smo imeli upokojenci 
zaključek leta. Veliko je takšnih, ki jim je žal, da na srečanje 
niso mogli priti, a naj povem, da bo kmalu spet prilika, da se 

Decembra smo izdelovali igrače oz. darila za otroke v vrtcu na 
Frankolovem, katerih so bili otroci zelo veseli. Tudi novoletne 
voščilnice so izdelali otroci sami. Društvo se je letos odločilo, 
da polnočnice obiščejo na Frankolovem. Člani in članice so 
spekli razna peciva, potico, ponudili so kuhano vino, vroč čaj 
ter vsakega obiskovalca polnočnic obdarili s čestitko in tako 
pričarali malo božičnega vzdušja, pa čeprav brez snega. 
Vabijo pa vas zopet letos na pomladanski in poletni kramarski 
sejem, kjer se vedno nekaj dogaja in vsak lahko najde kaj zase. 
 
 

Dragica Mlinar 
Foto: J. Vovk

Praznični potep  
po Ljubljani
V prednovoletnem času smo načrtovali potepanje po 
praznično okrašeni Ljubljani in ogled operne ali gledališke 
predstave. Uspelo nam je izvesti nepozaben dan, praznič-
no vzdušje, ki smo ga doživeli, pa nas je spremljalo vse 
prednovoletne dni.

Srečanje upokojencev 2013 v Vojniku
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srečamo, saj je pred nami norčavi pust v začetku marca, takoj 
za njim pa dan žena oz. materinski dan. Teh dveh srečanj ne 
smete zamuditi. Naše srečanje na Občnem zboru v začetku 
februarja bo že za nami, ko smo podali račune za delo v lan-
skem letu in podali plane ter želje za naprej. Ponovno smo rekli 
»horuk«, gremo naprej novim dogodivščina nasproti. 
Kaj kmalu bo tudi velika noč. Kot že nekaj let doslej, se bomo tudi 
v tem predvelikonočnim času odpravili po nakupih na Madžar-
sko. Tisti, ki so bili na Madžarskem ob Miklavževem, lahko povedo, 
da se tam nakup še vedno izplača. Če bo vreme dopuščalo, bo 
prvi izlet že proti koncu maja ali v začetku junija, ostali si bodo 
sledili po planu, ki smo si ga zadali na letni konferenci. 
Povedati tudi moram, da tudi na starejše nismo pozabili. Vse 
tiste, ki so bili v tem letu stari 80 ali več let, smo povabili na 
skupno kosilo, klepet, druženje ob kozarcu rujnega vinca, ob 
prijetnih zvokih harmonike pa so se tudi veselo zavrteli. Ob 
božično-novoletnih praznikih smo obiskali naše člane, ki so 
bolni ali kako drugače onemogli, jih obdarili s skromnim dari-
lom ter jim zaželeli več sreče in zdravja v letu 2014. 
Je začetek leta. Tisti upokojenci, ki si želite postati naši člani in 
del te velike družine, vabljeni, da se vključite v naše društvo, 
saj 7 € letne članarine ne more in ne sme predstavljati velikega 
stroška. Prosimo tudi tiste, ki ste za lansko leto pozabili plača-
ti članarino, da to poravnate ob plačilu letošnje. Hvala za ra-
zumevanje in nasvidenje. 
 

Ivan Robačer 
Foto: J. Vovk

Spomnili smo se  
soustanoviteljev našega 
strelskega društva
23. decembra smo se zbrali na Dobrotinu, na domačiji, kjer 
so živeli soustanovitelji našega strelskega društva.Tu so žive-
li bratje Dobrotinšek, ki so bili leta 1942 v Celju ustreljeni, ker 
so predstavljali nevarnost za Nemce prav zaradi članstva v 
takratni Strelski družini Vojnik, ki je bila ustanovljena ravno z 
namenom usposabljanja ljudi za obrambo domovine.

Ravno s tem namenom smo se strelci zbrali na kmečkem tur-
izmu na Dobrotinu, katerega vodi nečakinja naših soustano-
viteljev Alenka, da bi bili naši novi člani seznanjeni s korenin-
ami in nastankom drugega najstarejšega društva v Vojniku. 
Takoj za gasilci smo najstarejši. Že davnega leta 1932 je bila 
v Runtolah otvoritev strelišča, uradna ustanovitev pa je bila 
leta 1935. Vojna je potem zatrla delovanje strelske družine, 
leta 1948 pa je pričelo ponovno delovanje, in takrat so 
določili ime družine po bratih Dobrotinšek. Ker smo pridobili 
v naše vrste nekaj novih članov, smo se odličili malo osvežiti 
spomin na začetke delovanja. Bili smo prijetno presenečeni 
nad čudovito in okusno večerjo, katero nam je pripravila ga. 
Alenka s svojo družino. Preživeli smo čudovit večer, ki nam 
bo ostal v lepem spominu. Mislim, da je popolnoma pravil-
no, da se spomnimo ljudi, ki so v naši občini storili karkoli 
dobrega za skupnost. Tako smo tudi ob tej priliki soglasno 
sklenili, da naš dolgoletni član (od leta 1966) Ivan Robačer, 
sicer predsednik Društva upokojencev Vojnik, postane častni 
član našega društva. Društvo upokojencev nam brezplačno 

nudi prostore za naše delovanje, zato se jim še enkrat od srca 
zahvaljujemo za razumevanje in podporo. 
Leto 2013 smo zaključili z dobrimi rezultati, čeprav so naše 
želje seveda večje, vendar smo glede na situacijo v naši obči-
ni in nasploh kar zadovoljni, zato se ob tej priložnosti zah-
valjujemo tudi našemu županu, ki nam je prisluhnil in po 
zmožnostih Občine priskočil na pomoč v tem letu. Hvala 
vsem in vsakomur posebej. Še enkrat pa hvala Kmetiji Dobro-
tin za ves trud in lep večer.  
 

Franc Lebič

Gasilke na čudoviti 
baletni predstavi
V petek, 3. 1. 2014, smo si gasilke GZ Vojnik-Dobrna ogle-
dale čudovito baletno predstavo Petra Iljiča Čajkovskega 
Hrestač – Božična zgodba v režiji Yourija Vamosa in z diri-
gentom Igorjem Švaro.
 

Danica Jezernik, predsednica 
komisije za delo s članicami v GZ 
Vojnik-Dobrna, skupaj s predsed-
nikom Benediktom Podergajsom 
vsako leto za članice društev or-
ganizira krajšo ekskurzijo in nato 
kulturno prireditev. Letos je bil to 
ogled praznične stare Ljubljane 
ter obisk baletne predstave, ki si 
jo je ogledalo 53 članic. Čudovita 
glasba in kvalitetni izvajalci baleta 
so pričarali pravljično popraznič-
no vzdušje, obenem pa smo tudi 
v tej predstavi dobile sporočilo, da 

‘’človeka osreči prijaznost in sočutje do drugih ljudi’’. Pomoč 
bližnjemu, prijaznost in sočutje pa so tudi gasilske vrline. 

Milena Jurgec 

Predsednica  
Danica Jezernik
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Okrogla miza je bila odprtega tipa, še posebej pa so bili po-
vabljeni vsi predstavniki invalidskih organizacij in odgovorni 
predstavniki javnih služb ter podjetij, ki so predstavili pred-
loge in pobude glede problematike invalidov. Na okroglo 
mizo smo povabili tudi posameznike, ki so želeli z nami deliti 
lastne izkušnje o obravnavanih temah: osveščanje javnosti o 
problematiki invalidov, dostopnost za vse, pomoč pri zdrav-
ljenju in rehabilitaciji, vzgoja in izobraževanje invalidov, delo 
in zaposlovanje invalidov, finančna, materialna pomoč in so-
cialna varnost, sodelovanje invalidov v kulturnem življenju, re-
ligiji, rekreaciji in prostočasnih dejavnostih. Uvod okrogle mize 
so popestrili folkloristi v organizaciji OŠ Vojnik in učenec OŠ 
Vojnik, ki je prebral spis na temo invalidnosti. 
Glavne aktivnosti, ki smo jih organizirali pred okroglo mizo: 
Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje je predlagalo 
županu, da se Občina Vojnik vključi v projekt »Občina po meri 
invalidov«, ki ga je Zveza delovnih invalidov Slovenije ob-
likovala z namenom, da bi še v večji meri spodbudila lokalne 
skupnosti k načrtnim in trajnim aktivnostim za doseganje več-
je kvalitete življenja invalidov v njihovem okolju, za socialno 
vklju čenost invalidov in njihovo sodelovanje v družbenem živ-
ljenju kraja, pa tudi k reševanju problematike ostalih kategorij 

Okrogla miza  
»OBČINA PO MERI INVALIDOV«
V ponedeljek, 13. januarja, smo ob 16. uri organizirali okroglo mizo v avli OŠ Vojnik, saj smo želeli pridobiti čim več 
predlogov, mnenj in pobud za uspešnejše ter kvalitetnejše življenje vseh občanov v občini. 

občanov (pr. starejših, mamic z otroki, bolnikov …). Občina 
Voj nik si prizadeva za zagotavljanje čim bolj ugodnih razmer 
za vse občane in tudi za invalide, za enake možnosti dostopa 
do dobrin, možnosti kvalitete bivanja in udeležbe v družben-
em življenju občine. Na mednarodni dan invalidov, 3. decem-
bra, smo v sodelovanju z Medobčinskim društvom delovnih 
invalidov Celje organizirali sestanek z namenom povezovanja 
vseh invalidov oziroma invalidskih organizacij na lokalni ravni 
in zbiranja predlogov o pomoči invalidov v prihodnjih letih. 
Župan Benedikt Podergajs je soglašal z vključitvijo v projekt Obči-
na po meri invalidov in sprejel delovno skupino Komisijo za prip-
ravo analize položaja invalidov v Občini Vojnik v naslednji sestavi: 
Janez Hudej (Predstavnik Društva paraplegikov JZ Štajerske), 
Milan Zupanc (Društvo gluhih in naglušnih Celje), Slavica 
Bezovnik (Predstavnica Ustanove Mali vitez), Martin Lažeta 
(Predsednik Društva cerebralne paralize Sonček Celje), Dragica 
Mirnik Amon (Predstavnica Medobčinskega društva delovnih 
invalidov Celje), Branko Delčnjak (Predstavnik Medobčinskega 
društva delovnih invalidov Celje), Marija Jevšenak (Predstavni-
ca Društva upokojencev Vojnik) in Jasmina Jakopič (Pred-
stavnica Občine Vojnik). Naloga komisije je priprava analize 
o položaju invalidov v Občini Vojnik in Akcijskega načrta za 
projekt »Občina po meri invalidov«. V Akcijskem načrtu bo de-
lovna skupina predstavila ukrepe in rešitve za izpostavljene ter 
obravnavane probleme na okrogli mizi. 
Projekt se odziva na potrebe in interese vseh občanov, torej 
tudi za starejše, mamice z otroki, in tudi tiste, ki jim je tako ali 
drugače pomembna pomoč; skrbi za bolj kvalitetno življenje 
v lokalni skupnosti in pri tem upošteva različnost njihovih po-
treb in možnosti. S projektom želimo spodbuditi ljudi, da se 
začnejo ozirati na ostale in si pomagati ter odpraviti ovire, da 
se bodo občani čim bolje počutili. 
 

Jasmina Jakopič. Občina Vojnik 
Foto: J. Vovk 
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Merjenja tlaka se udeležuje vse več ljudi.
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Ob koncu leta so naši skrbni poverjeniki obiskali in skromno 
obdarili naše člane, ki zaradi bolezni ali oviranosti večino časa 
preživijo doma. Mnogi dan za dnem občutijo samoto. Njihovi 
otroci so odšli vsak na svoje, sami pa prepogosto ostajajo sami, 
bolni in nemočni. 
Nekaj naših dolgoletnih članov pa ima nov dom, nov dom v 

Preteklost ni nepomembna, 
zaradi preteklosti  
je sedanjost lepša
In člani našega društva se tega prav dobro zavedamo. Naši predniki so se po svojih močeh trudili in ustanovili 
društvo z namenom, da pomagajo drug drugemu, da se družijo, da postanejo in ostanejo prijatelji. Naš moto je 
nadgrajevanje osnovnih nalog

domu upokojencev ob Savinji, v Špesovem domu, domu Lipa 
v Štorah ali kje drugje. 
Predstavniki našega društva te člane obiskujemo ob praznikih, 
in tako smo storili tudi letos po novem letu. Vse tri domove 
smo obiskali in naše člane skromno obdarili, jim prinesli znam-
kice in koledarje, na katerih so zapisane naše dejavnosti. 
Njihov pogled in veselje ob stisku rok je povedal več kot tisoč 
besed. Veseli so bili obiska in hiteli pripovedovati, kaj počno, 
kaj delajo, kako radi prepevajo, kako radi obujajo spomine. 
Spomine in čase aktivnosti v našem društvu večkrat obujajo. 
Radi se spomnijo dni, ko so lahko hodili na izlete, delavnice, in 
nekateri so bili tudi naši poverjeniki. 
Veseli so, da niso pozabljeni in da se tudi mi zavedamo, kako 
prijetno in lepo je srečati prijatelje. Mi pa smo ponosni na njih 
in veseli, da so v novih domovanjih veseli, zadovoljni in varni. 
Vsi so v novih domovih zelo zadovoljni, saj osebje lepo skrbi za 
njih. Tu je njihov novi dom in tu se počutijo doma. 
Naj bo dolgo še tako in kmalu spet nasvidenje. 
 

Dragica Mirnik Amon

Skrb za zdravje invalidov
Zvišan krvni tlak je eden glavnih dejavnikov tveganja za razvoj 
bolezni srca in ožilja, zato je pomembno, da poznate vrednost 
svojega krvnega tlaka. Merjenje krvnega tlaka doma vam lahko 
pomaga odkriti zvišane vrednosti, če ste že zboleli pa pripomore k 
boljšemu nadzorovanju bolezni. Zato ob sredah v času uradnih ur 
med 9. in 10. uro Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje v 
prostorih Planinskega društva Vojnik organizira merjenje krvnega 
tlaka, krvnega sladkorja in enkrat letno holesterola v krvi za člane 
brezplačno. Za nečlane znaša prispevek merjenja treh funkcij 5 
evrov. Pomembno je, da si krvni tlak večkrat izmerite, saj je možno, 
da zaradi različnih okoliščin niste povsem pripravljeni na meritev, 
npr. zaradi neustreznega počitka pred meritvijo, hrupnega 
okolja, zaužite hrane pred meritvijo ipd. Z dobrim merilnikom in 
ustreznim znanjem si lahko merite krvni tlak tudi doma, vendar 
je ob tem potrebna previdnost. Če je merilnik nenatančen ali ga 
uporabljate neprimerno, si lahko bolj škodujete kot koristite. 
 

Jasmina Jakopič, Občina Vojnik 
Foto: J.Vovk

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje 
organizira brezplačno merjenje krvnega tlaka vsako 
sredo za člane društva.
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Prvi skupni grob ustreljenih talcev, ob njem vnuk Tihomir,  
mama Jožefa (Pepca), ter brat Stanko.
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ALOJZ KOTNIK – borec 
Šercerjeve brigade (1. 6. 1919–9. 3. 1944)
Pred 70 leti je v mesecu februarju leta 1944 slavna XIV. divizija v mrazu, gladu in snežnih viharjih bojevala 
hude boje za svoj in narodov obstoj tudi v naših krajih. Legenda o padlih junakih bo večno živela in se bo 
prenašala kot sveto izročilo narodovega spomina prihodnjim rodovom. 

Z opisom usode enega izmed 
borcev slavne XIV. divizije pa želim 
tudi sam dodati droben kamenček 
v mozaik spominov na slavne dni 
upora slovenskega naroda proti 
okupatorju. V nadaljevanju po-
dajam zgodbo partizana borca 
Šercerjeve brigade Alojza Kotnika 
iz Nove vasi pri Blokah, ki je bil v 
mesecu februarju 1944 v bojih 
z Nemci ranjen na Konjiški gori 
(domnevno je bil ranjen nekje 
med 14. in 16. februarjem 1944, 
ko se je XIV. divizija prebijala skozi 
naše kraje, kdaj točno so ga Nem-
ci kasneje ujeli ni poznano). Brata 
pokojnega Alojza Kotnika, gospo-
da Staneta Kotnika iz Črnuč sem 

spoznal leta 2012, ko sem se v Zrečah udeležil komemoracije v 
spomin dvajsetim ustreljenim talcem, ki jih je nemški okupator 
9. marca 1944 ustrelil v Novi Dobrovi pri Zrečah. Kasneje mi 
je poslal kar nekaj podatkov o svojem bratu, vključno z nekaj 
starimi fotografijami, ki jih v tem članku povzemam, fotografi-
je, originale hrani družina Kotnik, pa mi je prav tako prijazno 
dovolil uporabiti za objavo v tem članku. 
Alojz Kotnik oziroma Lojze, kot so ga domači klicali, je bil rojen 
1. junija 1919 v Novi vasi na Blokah v kmečki družini Kotnikovih, 
v kateri je bilo deset otrok. Oče Franc Kotnik (rojen 1. novembra 
1876) je bil doma iz Lipsenja (zaselek Podšteberk) pri Grahovem, 
občina Cerknica, in je bil v času od 1908 do 1911 na delu v rudni-
ku v Ameriki. Po vrnitvi se je poročil z Jožefo (Pepco) Lenarčič (ro-
jeno 5. marca 1888), ki je bila doma iz Nove vasi, kjer sta zakonca 
kasneje tudi živela na majhnem posestvu, ki ga je oče plačal s 
prihranki iz Amerike, delno pa sta ga morala odslužiti. Kotnikova 
hiša v Novi vasi je do konca druge svetovne vojne nosila številko 
41, potem pa so jo čez nekaj let spremenili na številko 23. Lo-
jze je bil četrti otrok, bil je zelo samosvoj in precej nagajiv fant, 
večkrat je rad kakšno ušpičil. Osnovno šolo je obiskoval v Novi 
vasi, potem pa je hodil na delo po kmetijah in k starim staršem 
na Lipsenj. V vojski kraljevine Jugoslavije je služil 2 leti, in sicer v 
Srbiji in v Makedoniji. Kot se spominja Stanko, je Lojze je služil 
vojsko v neki posebni specialni enoti kraljeve vojske. Vojska 
Kraljevine Jugoslavije je v začetku leta 1940 ustanovila specialne 
enote, ki so se najprej imenovale četniki. Vsaka armada (bilo jih je 
5) je imela po en bataljon četnikov. Prve uniforme za nove četniške 
enote so bile predpisane maja 1940, julija je bilo ime spremenjeno 

v Jurišne enote. Uniforma je ostala enaka vse do vojne aprila 1941. 
Vojaki so imeli vsakdanjo in paradno uniformo. Vsakdanja se je 
v paradno spremenila tako, da so namesto šajkače dali na glavo 
kalpak. To je bila črna kučma iz ovčjega krzna, pri kateri je poseben 
vrh visel postrani navzdol. Pri vsakdanji uniformi so nosili šajkačo, 
na kateri je bil podoficirski znak, kot je bil za vse podoficirje uve-
den 1939. V jurišnih bataljonih so podoficirski znak na kapah nosili 
tudi navadni vojaki, enako kot pri graničarjih. Bluza in hlače so bile 
podobne kot pri planinskih enotah. Posebnost suknjičev je bil črn 
našitek na vsaki strani ovratnika, na njem je bil znak v obliki mrt-
vaške glave s prekrižanima kostema. Imeli so posebne bajonete, 
ki so danes po zbirkah zelo redko videni. Pomembno je vedeti, da 
te enote nimajo popolnoma nič skupnega s četniki, ki jih je potem 
med vojno vodil general Draža Mihajlovič. Ti jurišni bataljoni so bili 
del redne vojske. Aprila 1941 so propadli skupaj z poraženo kraljevo 
vojsko (vir: Janez J. Švajncer – Vojni muzej Logatec). 
Pred napadom agresorjev na Jugoslavijo leta 1941 je bil Alojz 
vpoklican v vojsko in nato zajet od Nemcev ter odpeljan v voj-
no ujetništvo v Nemčijo. Iz ujetništva se je vrnil v začetku leta 
1942. Februarja 1942 pa so ga zaprli italijanski okupatorji in in-
ternirali v taborišče Padova, nato pa v koncentracijsko taborišče 
Gonars, kjer je ostal do kapitulacije Italije v mesecu septembru 
1943. V taborišču se je vključil v tajno delo Osvobodilne fronte. 
Iz taborišča se je z drugimi interniranci vračal peš v Slovenijo. 
Reko Sočo so prebrodili pod Gorico in prišli v Opatje selo, kjer 
so prenočili. Zjutraj 12. septembra 1943 pa se je priključil parti-
zanom. Kmalu je bil ranjen in se je zdravil v partizanski bolnišni-
ci blizu Ribnice. Po zasilnem okrevanju je vstopil v Šercerjevo 
brigado, s katero se je udeležil bojev pri napadu partizanske 

Lojze Kotnik: rojen: 1. 6. 
1919, ustreljen kot talec v 
Novi Dobrovi pri Zrečah 
dne 9. 3. 1944.
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Lojze (na desni) s prijateljem v kraljevi jugoslovanski vojski.
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vojske na sovražne postojanke v Grahovem, Velikih Laščah in 
Kočevju. Bil je hraber borec. Zadnjikrat se je Stanko s svojim bra-
tom videl v času bojev pri napadu na sovražnikovo postojanko v 
Kočevju (med 9. in 12. decembrom 1943). Takrat sem bil Stanko 
kurir v Tomšičevi brigadi in je nesel neko pošto v štab Šercerjeve 
brigade. Moral bi preko strelne linije, ki so jo obvladovali domo-
branci. Tam je naletel na brata Lojzeta in ga povprašal, če morda 
ve, kje je štab Šercerjeve brigade. On pa mu je vzel pismo in ga 
kar sam odnesel preko strelne črte ter se kmalu vrnil nazaj s poš-
to za štab Tomšičeve brigade. Dal mu je tudi porcijo golaža, ki so 
ga prav takrat prinesli na položaj, in žlico, ki jo je Stanko potem 
še dolgo uporabljal, kdaj je to žlico odložil ali izgubil, pa se Stan-
ko ne spominja več. V mesecu januarju je Lojze z svojo brigado 
odšel na Štajersko (pohod XIV. divizije). V zasneženi zimi je bil v 
hudih bojih na Konjiški gori ranjen. Po pripovedovanju borcev 
so ga partizani pustili pri nekem kmetu. Tam pa so ga odkrili 
nemški vojaki, ga aretirali ter odpeljali v mariborske zapore. Od 
tam so ga skupaj s ostalimi talci odpeljali v Zreče (Nova Dobro-
va pri Zrečah) in ga 9. marca 1944 ustrelili. Kotnikova družina je 
bila zavedna partizanska družina. V partizanih so bili trije bratje 
in ena sestra. Tri sestre pa so bile aktivistke Osvobodilne fronte 
(OF) na terenu. Najstarejša sestra Marica je bila zaradi tega zapr-
ta v Italijanskem taborišču Gonars. 
Ko so po vojni posmrtne ostanke talcev prekopali iz prvotne-
ga skupnega groba z namenom da njihove posmrtne ostan-
ke prenesejo na novo urejen prostor na starem pokopališču, 
so družini poslali brzojavko, kdaj se bo prekop vršil in da naj 
se dogodka udeležijo z namenom prepoznave Lojzeta. Tja se 
je odpravil najstarejši brat France. Oče mu je pred odhodom 
naročil, da naj Lojze počiva tam, kjer je padel in kjer je poko-
pan. Na domačem pokopališču pa so kasneje na spomenik 
napisali njegovo ime. Ko se je France vrnil domov, je povedal, 
da je prepoznal posmrtne ostanke brata Lojzeta, vendar se je 
držal očetovega navodila. Povedal je tudi, da so svojci nekega 
talca, ki je bil doma iz Ljubljane, njegove posmrtne ostanke 
prenesli v Ljubljano. Stanko se spominja, da je družina dolgo 
časa sprejemala pisma v zvezi z ustreljenimi talci na naslov 
družine Kotnik v kraj Martinjak, ker da je tak naslov menda dal 
Lojze Nemcem v zaporu. V Martinjaku pa so živeli le njihovi 
sorodniki. Domači so domnevali, da je Lojze mogoče res dal 
takšen naslov, verjetno zaradi tega, ker se je bal, da bodo Nem-

ci izvajali represalije nad starši, če bi izvedeli za njihov točen 
naslov. Lahko pa da so takšne podatke pri njemu našli Nemci. 
Še več let zatem se je zaradi tega napačno navajalo, da je bil 
Lojze rojen v vasi Martinjak, čeprav so domači napako stalno 
popravljali. Dokončno se je neljuba nevšečnost rešila, ko so 
posmrtne ostanke talcev ponovno prekopali in jih prenesli na 
novo pokopališče v Zrečah. 
 
Naj zaključim članek z verzom, ki je zapisan na sedanjem 
spomeniku talcev na pokopališču v Zrečah: 
 
‘’Zdaj veter raznaša 
besede njegove, 
prisluhni natanko, 
da čuješ glasove: 
Lepo je, veš, mama, 
lepo je živeti, 
toda, za kar sem umrl, 
bi hotel še enkrat umreti!’’ 

Karel Destovnik Kajuh 
 

Marko Zdovc , Vojnik pri Celju 
 
Vir: 
- Ogledalo št. 93, april 2013, članek ‘’Streljanje talcev v Novi Dobrovi pri Zrečah’’. 
- Osebna korespondenca avtorja z g. Stanetom Kotnikom (Črnuče). 
- Osebna korespondenca avtorja z g. Janezom J. Švajncerjem (Vojni muzej Lo-
gatec). 
- Avtorjevi zapiski in fototeka.
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V prvem delu programa smo udeležencem pripravili zanimi-
vo pot, na naketeri so »gledali drugače«, kar je geslo letošn-
je poslanice. Kup krame je tako postal orkester; na soljudi 
smo pogledali z drugimi očmi in premagovali predsodke, se 
pomerili v debatah, kjer smo bili primorani pogledati drugače, 
pogled iz cerkvenega zvonika nam je odprl oči, kako Vojnik 

Regijski sprejem Luči miru iz Betlehema letos gostili skavti 
Rakove Steze 1 v Vojniku 

Odpri oči. Razumi. Sprejmi. 
Poglej drugače.
V nedeljo, 15. 12. 2013, je Vojnik postal središče skavtske mariborske regije. Skavti Rakove Steze 1 smo 
gostili regijski sprejem luči miru iz Betlehema (LMB). Skupaj smo se zbrali skavti iz 28 različnih stegov (od 
Prekmurja do Krškega), dogodka pa so se udeležili tudi taborniki in skupina odraslih skavtov. Napolnjena 
cerkev sv. Jerneja (dogodku je prisostvovalo okrog 400 udeležencev) je pričakovala namreč pomembnega 
gosta: plamen, ki je pripotoval dolgo pot iz Betlehema preko Dunaja do Vojnika, od tod pa se bo širil naprej po 
štajerskih, prekmurskih, koroških domovih ...

vidijo cerkveni golobi, s pisanimi očali na nosu je svet postal 
mavričnih barv, sladki muffini pa so z drugačnim pogledom 
postali mini tortice. 
Vrhunec večera je bil prihod luči miru, ki jo je iz Dunaja prinesla 
slovenska delegacija ter jo slovesno izročila celjskemu škofu, g. 
Lipovšku. Ta jo je razdelil med vse skavtske delegate, ki so jo 
odnesli v svoje kraje in z njo širijo sporočilo miru. 
Dogodek smo pripravili skavtski voditelji Rakove Steze 1 in naš 
duhovni asistent pater Branko Cestnik. Hvala za pomoč gos-
podu Pergerju za posluh pri uresničevanju velikega dogodka 
za naš steg, občini in gospodu županu za nagovor in pozdrav 
vseh zbranih, staršem za organizacijo pogostitve obiskovalcev, 
ključarju Viliju za pomoč pri pripravi okolice, Urbanu Podergaj-
su za tehnično pomoč ter staro-novemu Rak’n bendu za glas-
beno piko na i. 
Plamen miru iz Betlehema smo v nedeljo, 22. decembra, delili 
po mašah, skupaj s poslanstvom miru in z željo, da bo v ljudeh 
spodbudil, da gledajo na svet drugače, boljše. 
Več o dogajanju in fotogalerijo najdete na naši spletni strani: 
http://rakova-steza1.skavt.net/ 
 

Skavtski voditelji Rakove Steze 1

Na delavnici Kako iz krame nastane glasba (poglej drugače!)

Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani 

www.mojaobcina.si/vojnik
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Učitelj za življenje
Poslušala sem jih. Nagovo-
re. Precej jih je bilo, ki so se 
želeli z izbranimi besedami 
posloviti od častnega obča-
na Vojnika Antona Pešaka. 
Večina se jih je spomnila 
in omenila njegove velike 
zasluge, da sta Nova Cerkev 
in Socka kulturno napre-
dovali. Nekdanji ravnatelj 
tamkajšnjih podružničnih 
osnovnih šol, predvsem 
pa Učitelj z veliko začetni-
co Anton Pešak je namreč 
v kraj prinesel dramsko 

igro, pa pevski zbor, kup kulturnih prireditev (tudi v okviru 
šole), znanje o sadjarjenju, čebelarjenju. Celo ideja, kako se 
lotiti gradnje cest in ostale infrastrukture, mu ni bila tuja. 
Spomnili so se tudi njegovih bolj grenkih dni, ko ljudje brez 
hrbtenice človeku, ki je s svojim delom imel kaj pokazati, 
niso privoščili napredovanja … 

Meni in vsem tistim, ki niso nikoli bili na položajih, ki so pre-
dobro poznali in poznajo skromno življenje malega človeka, 
pa bo najbolj v spominu ostalo njegovo široko srce. Večkrat 
je zavoljo šibkejšega bil pripravljen izpostaviti svojo kožo, 
se postaviti ob bok nevarnostim, da bi le lahko rešil kožo 
drugega. Kdo si danes upa stopiti pred nasilnega soseda in 
mu jasno in glasno razložiti, da je pretepanje žene dejanje 
strahopetca? Kdo bi danes tvegal in se v noči, ko se je po 
cesti delal zlovešč led, odpeljal v bolnišnico po umirajočega 
soseda? Navsezadnje, kdo od šolnikov si danes upa z otroki 
v gozd zato, da bi nabrali suhljat za prizadeto in od vseh 
zasramovano ženičko? Kdo je pripravljen za dobrobit svojih 
učencev žrtvovati večino svojega prostega časa in celo sam 
iskati denarne vire za izpeljavo šole v naravi? Kdo si upa učiti 
z zgledi ne pa po birokratskem šolskem načrtu? 
Precej njegovih dobrih dejanj so z leti na tem svetu pozabili, 
nekje višje pa so se nizala v dolgo biserno ogrlico. Prijaznost, 
ki jo je izkazoval otrokom, sploh prizadetim … nežnost, s kat-
ero je obsipaval ženo … pomoč, ki jo je skupaj z ženo nese-
bično razdajal krajanom, ki so se znašli v stiski … Niti slučajno 
ne poznam vseh primerov, v katerih je Anton skupaj s svojo 
Katico nadomeščal socialno službo in ljudem vračal upanje v 
boljši jutri. Zaradi nenadnega slovesa je precej zgodb ostalo 
nepovedanih, precej stisk zakritih. A že tiste, ki sem jih imela 
čast slišati, presegajo povprečje običajnega smrtnika. 
V času nalezljive pasivnosti spomin na Antona Pešaka ni le 
poklon človeku, ki je premogel dovolj hrabrosti, da je živel 
tako, kot mu je narekovalo srce. Je opomin »razviti« družbi, 
ki vedno bolj pozablja na sočloveka, pozablja, da ima tudi 
sama na tem svetu svoje poslanstvo. Anton je svoje poslan-
stvo učitelja izpolnil prav v vseh pogledih. Vsem, ki so mu 
bili poslani na pot, je v misli in srce položil znanje za pravič-
no in zadovoljno življenje. Mar ni srž besede učitelj prav to? 
 

Rozmari Petek

Okrogli jubilej dr. Vinka 
Kraljiča
Duhovnik dr. Vinko Kraljič, ki poldrugo leto vodi Župnijo 
Črešnjice, je v nedeljo, 12. januarja, zaokrožil častitljivi živl-
jenjski jubilej - 80 let. Njegovi farani so ga pri jutranji maši 
presenetili s prisrčnim voščilom v obliki govorjene besede 
in pesmi, pri čemer ni manjkala niti harmonika. Z enakim 
namenom ga je pri drugi maši nagovoril tudi župan Občine 
Vojnik, Beno Podergajs. 

Spomnimo, da ima gospod Kraljič za sabo že polnih 53 let 
mašništva. Večino svojih študijskih in delovnih let je preživel 
v tujini, kar dobra tri desetletja je župnikoval v Ilbenstadtu v 
Nemčiji. Ves čas je bil povezan s Cerkvijo v Sloveniji in s svojo 
rodno Novo Cerkvijo, kamor se je redno vračal. Predlani se je 
vrnil za stalno. Ker je pri nas veliko pomanjkanje duhovnikov, 
je kot župnik prevzel v upravljanje Župnijo Črešnjice. Farani 
čutijo, da je njegovo delo prežeto z veliko delovno vnemo, 
z ljubeznijo do Najvišjega in do bližnjega ter z glasbo, ki je 
nepogrešljiv del njegovega življenja. Ponosni in veseli so, da 
njihovemu župniku zdravje še tako dobro služi in da kljub 
letom, ki so za marsikoga že sama po sebi preveliko breme, 
zmore s tolikšno požrtvovalnostjo in vso skrbnostjo opravljati 
poslanstvo dušnega pastirja. Njihovo voščilo je bilo hkrati tudi 
zahvala za vse njegovo delo v tej mali podeželski župniji, ki se 
odraža tako na pastoralnem kot na gospodarskem področju. 
 
Iskrene čestitke tudi v imenu uredništva občinskega glasila! 
 

Sonja Jakop
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Jaslice 2013
V razstavno protokolarnem centru Sv. Martina oz. v samo-
stanski kleti v Sv. Trojici se je letos odprla 3. razstava jaslic 
»Sveta Trojica 2013«. 

Razstava iz leta v leto prerašča svoje okvirje; še posebej to vel-
ja za letošnjo. V samostanski kleti je bilo razstavljenih okoli 50 
najrazličnejših jaslic ali drugih izdelkov na temo božiča, ki so 
jih, kot je že v navadi, izdelala domača naselja, društva, učen-
ci šole ter seveda številni posamezniki in umetniki od blizu 
in daleč. Tudi letos je bila med razstavljavci Občina Vojnik in 
Župnija Vojnik ter se podobno kot lani predstavila z največjimi 
jaslicami, ki so jih postavili vojniški jasličarji. Letos je razstavo 

Mladi iskalci zaposlitve  
aktivni na poti k zaposlitvi
Zaposlitveni klub pod vodstvom Nefiksa, ki ga sestavljamo mladi iskalci zaposlitve iz Vojnika in Šentjurja, 
pridno deluje. Vsak teden se srečujemo z istim ciljem, in sicer, da bomo vsak dan bližje zaposlitvi. 

V ta namen smo se že poglobili v svoje življenjepise in jih izbol-
jšali, saj se zavedamo, da navadno delodajalci dobijo kopico 
življenjepisov, in mi ne želimo biti med tistimi, ki bodo končali 
na kupu neprepričljivih in neustreznih. Medse smo povabili 
tudi strokovnjaka, gospoda Mateja Kosija iz Kariernega centra 
Maribor, ki nas je nagovoril, da je iskanje službe naporno delo, 
ki te mora zaposliti vsaj 8 ur na dan. 
V prihodnje bomo obiskali tudi različna podjetja (SPIRIT, Zavo-
da za varstvo narave Celje in druge), kjer bomo pobližje spozna-
li njihovo delovanje, in upamo, da pustili pozitiven pečat, da 
smo prav mi tisti, ki bi lahko bili nekoč nepogrešljiv del njiho-
vega kolektiva. V kratkem se bomo udeležili tudi zaposlitvenih 
zmenkov, kjer bomo stopili v direkten stik s predstavniki pod-
jetij. Če katero izmed podjetij/organizacij v naši občini in tudi 
širše vidi možnost sodelovanja z našim zaposlitvenim klubom 
(predstavitev podjetja, pomoč pri stimulacijskih zaposlitvenih 
intervjujih, mentorstvo, morebitna pripravništvo, zaposlitev 
…), bomo veseli vsake pobude. 
Jasmina Jakopič se je že med študijem ukvarjala z mladinskim 
delom. Zaradi aktivnega dela v mednarodni organizaciji za 
študente tehnike BEST so jo opazili na Študentski organizaciji 
Univerze v Mariboru, kjer so ji zaupali v vodstvo Oddelek za 
mednarodno sodelovanje. Organizirala je različne projekte 
za tuje študente in se udeleževala številnih konferenc, kjer je 
zastopala stališča mladih. Zadnje leto študija je predsedovala 
entiteti EGEA Maribor (Mednarodna organizacija za študente 
geografije) in organizirala dve mednarodni izmenjavi. Po izo-
brazbi je profesorica geografije in slovenščine. Dve leti in pol je 
poučevala na OŠ in gimnaziji. Trenutno je zaposlena kot koor-
dinatorka za mlade na Občini Vojnik. 
Kontakt: druzbene.dejavnosti(at)vojnik.si 
Lara Žmaher je vodja mladinskega centra, svetovalka za raz-
voj in vodja centra za usposabljanje za razvoj podeželja. Ima 
leta izkušenj dela na področju razvoja, vodenja in izvajanja ra-
zličnih razvojnih projektov, zadnjih pet let pa intenzivneje na 

področju dela z mladimi. Je tudi NLP praktik, mojster in coach 
(INLPTA) in vaditeljica joge smeha. 
Kontakt: lara.zmaher(at)ra-kozjansko.si 
 
Udeleženci zaposlitvenega kluba: 
•	 Aljaž, 27 let, univerzitetni diplomirani inženir telekomunik-

acij: »Želim si delati kot inženir telekomunikacij.« 
•	 Ana, 26 let, univerzitetna diplomirana inženirka krajinske 

arhitekture: »Želim si delati na področju prostorskega načr-
tovanja.« 

•	 Ana, 25 let, študentka turizma in hotelirstva: »Zaposlitev bi 
rada našla v turizmu.« 

•	 Danijela, 27 let, diplomirana biologinja: »Želim si delati na 
raziskovalnem naravoslovnem področju.« 

•	 Dejan, 27 let, dipl. Inženir medijskih komunikacij: »Želim 
plačano prakso ali pripravništvo na oglaševalski agenciji, ali 
na oddelku za komunikacijo« 

•	 Doroteja, 25 let, diplomirana kemičarka: »Želim dobiti 
zaposlitev na področju kemije.« 

•	 Emanuela, 26 let, univerzitetna diplomirana etnologinja in 
kulturna antropologinja, študentka turizma: »Želim delati na 
področju turizma in kulture.« 

•	 Klavdija, 25 let, diplomirana ekonomistka: »Želim se zapos-
liti na področju marketinga.« 

•	 Marjetka, 29 let, diplomirana upravna organizatorka: 
»Želim zaposlitev na področju javne uprave.« 

•	 Nina, 29 let, doktorica veterinarske medicine: »Želim zapos-
litev na področju veterinarske mikrobiologije in higiene živil.« 

•	 Petra, 28 let, diplomirana varstvoslovka: »Želim si delati na 
področju mladinskega dela ali na področju preventivnega 
ozaveščanja mladih.« 

 
Ana Hotk
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Božiček v PGD Vojnik

Priznanje so prejeli tudi vojniški jasličarji.
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Decembrski utrinki iz 
Špesovega doma
Decembrski kratki dnevi niso bili nič kaj zimski, zato pa 
toliko bolj veseli, saj so si kar po vrsti sledile zanimive 
prireditve, s katerimi smo si krajšali dolge popoldneve. 
Že na začetku meseca nas je obiskal Miklavž in obdarov-
al naše stanovalce, družbo pa so mu delali člani Folklorne 
skupine Osnovne šole Vojnik.Ob tem bi se seveda radi zah-
valili vojniški Karitas, ki vsako leto ob tej priložnosti ne 
pozabi na nas.

Spomine na poletje in toplo Dalmacijo so nam pričarali člani 
vokalno-instrumentalne skupine 5plus iz Ljubečne, prireditev z 
naslovom “Veseli december“ pa nam je predstavilo kar 30 članov 
– pevcev in glasbenikov društva upokojencev Luče ob Savinji. 
Posebno doživetje pa nam je prineslo glasbeno popoldne s 
člani znanega ansamla Vitezi polk in valčkov, s katerimi je zai-

gral tudi naš stanovalec, njihov član Tone Videc. Veseli smo, da 
smo lahko pri nas v živo slišali, kako zaigrajo največji mojstri 
narodnozabavne glasbe, in to same znane melodije, ter skupaj 
z njimi tudi zaplesali in zapeli. 
Zaključno prireditev smo, kot vsako leto, pripravili zaposleni 
sami. Za dobro vzdušje so poleg nas poskrbeli člani ansambla 
Sekstakord, direktor Doma pa je tako stanovalcem kot zaposlen-
im zaželel lepe in mirne praznike ter srečno v prihajajočem letu. 
In z veliko mero optimizma tudi mi upamo, da bo vsako nasled-
nje leto boljše od prejšnjega! 

Elči Gregorc

Praznično delovanje  
v PGD Vojnik
Na povabilo Gasilske zveze Vojnik-Dobrna so se naše 
članice 15. decembra v Novi Cerkvi udeležile delavnice na 
temo Izdelava prazničnih pogrinjkov, ki ga je vodila gospa 
Cecilija Božnik. 

krasila podoba vojniške pokrajine, ki je med drugim vsebovala 
cerkev device Marije, kapelice, mlin, žago, kozolec, planinski 
dom … in še mnogo podrobnosti, ki pripovedujejo o življenju 
nekoč in podoživljajo predbožični čas na poseben način. Letos 
je otvoritvena slovesnost in podelitev priznan razstavljavcem 
in organizatorjem razstave potekala 26. 12. 2013 v samostanki 
kleti. Priznanje so prejeli tudi vojniški jasličarji in tako zaokrožili 
že drugo gostovanje vojniških jaslic v Sveti Trojici. 
 

Urban Podergaj

Za naše pionirje in pionirke ter mladince in mladinke je bilo 20. 
decembra organizirano božičkovanje v prostorih PGD Vojnik, ki 
se ga je udeležilo 21 otrok, ki čez vse leto pridno sodelujejo pri 
aktivnostih našega društva. Na pobudo naše članice so se v de-
cembru zbirala potrebna sredstva za živali. Ker pa se zavedamo, 
da gasilci vedno prosimo za VAŠO pomoč, smo svoj čut solidar-
nosti namenili ne samo živalim, ampak tudi ljudem. Zavedamo 
se, da je med nami dosti sokrajanov in sokrajank, ki potrebuje-
jo pomoč celotne skupnosti, katere del smo tudi člani in član-
ice PGD Vojnik. Tako sta Petra in Boštjan 31. decembra zbrana 
sredstva za živali odpeljala v Zavetišče Maribor, zbrano hrano za 
naše pomoči potrebne sokrajane in sokrajanke pa smo še istega 
dne popoldne Petra, Boštjan, Barbara in Roman predali lokalni 
Karitas. 3. januarja sta Roman in Aleš odpeljala v humanitarno 
skladišče Škofijska Karitas Celje v Vrbje še zbrana oblačila, čevl-
je in plišaste igrače. V popoldanskih urah pa so se naše članice 
odpeljale v Ljubljano, kjer so si ogledale baletno predstavo 
Hrestač, ki ga je organizirala Gasilska zveza Vojnik-Dobrna. 
Hvala vsem krajanom in krajankam, ki so naše člane, ki so v de-
cembru hodili naokoli s koledarjem, srčno sprejeli in darovali 
prostovoljne prispevke. 
 

Barbara Suholežnik Kugler 
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PZS podeljuje desetim najzaslužnejšim članom najvišje priznanje, to je Svečano listino. Letos jo je dobil 
naš dolgoletni član, Ivan Trobiš. V utemeljitvi je zabeleženo:

Ivan Trobiš je bil prvi predsednik PD Vojnik. S svojimi znanji in 
izkušnjami je dal osnovo vodenja v društvu in kot dolgoletni 
aktivni markacist požrtvovalno usmerjal pri nadelavi, obnav-

ljanju in vzdrževanju planinskih poti. K delu je privabil mlade 
sodelavce in oblikoval dobro ekipo markacistov PD Vojnik. S 
svojimi idejami in predlogi je spodbujal odpiranje novih poti 
po manj obiskanih delih naše naravne dediščine ter s tem 
poživil splošno planinsko udejstvovanje v manj obiskanih 
predelih. Plodno delo pa sega tudi v razvijanje množičnega 
planinstva, pohodništva. Z OŠ in Vrtcem v Vojniku, je vodil in 
uspešno izpeljal planinske šole na Pohorju. Mnoge generacije 
so se zvrstile v njegovem izobraževanju, usmerjanju in voden-
ju skozi osnove planinstva, pohodništva, varstva in spoštovan-
ja narave; z načeli Častnega kodeksa je je seznanjal mlade in 
bil dober vzgled mlademu rodu. K sodelovanju je privabljal 
družine in jih spodbujal pri razvoju tistih vrednot, ki delajo 
planinca – planinca! Vzgajal je k skromnosti, pomoči, spošto-
vanju, sobivanju in srčni kulturi. Gojil in razvijal je planinsko 
izročilo in dobre planinske navade, običaje. Že takrat se je za-
vedal poti trajnostnega razvoja in vseživljenjskega učenja. V 
PD Vojnik je častni predsednik.
Za njegovo delo in vpliv na dobro postavljene temelje društva, 
ga ob visokem jubileju, PD  predlaga za priznanje PZS – SVEČA-
NO LISTINO.
V mesecu decembru je bila v Kopru ta svečana podelitev. Vsi, 
ki smo Ivana spremljali, smo v besedah predsednika PZS, gos-
poda Rotovnika, začutili hvaležnost in spoštovanje do prejem-
nikov priznanj.

 Za PD Vojnik Zvonka Grum 

Ivan Trobiš, prejemnik visokega priznanja.

Vedno dobro obiskan Planinski dom Vojnik.
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David kot podprvak
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RTDavid Videnšek  
– 2. v triatlonskem pokalu 
Slovenije 2013
David je zelo uspešen učenec 7. razreda Osnovne šole Vojnik. Svoje delo za šolo in prosti čas zelo razumno 
razdeli in ga kvalitetno uporabi, saj trenira triatlon. Za trening porabi veliko časa.

Starost: 12 let
Klub: Športno rekreativni klub Celje
Trener: Sandi Ivančič (triatlon), Franc Božiček (plavanje)
Cilji: Nekoč si želi uspešno tekmovati na najdaljših - Ironman 
triatlonih, kjer tekmovalci preplavajo 3,8 km, nato kolesarijo 
180 km in za zaključek pretečejo še veliki maraton 42 km
Vzorniki: David Pleše, najboljši slovenski triatlonec 
Hobi: rolanje in nogomet 
Sanjsko potovanje: na svetovno prvenstvo Ironman triatlona 
Hawaii
Treningi: vsak dan
Vidnejši rezultati: 2. mesto v triatlonskem kot tudi v duatlon-
skem pokalu Slovenije. V akvatlonih (disciplina, kjer tekmoval-
ci plavajo in nato še tečejo) enkrat zmagal (Zell Am See Iron-
man), v Celovcu (Ironman) je bil tretji, v St. Poltnu (Ironman 
70.3) pa drugi

Triatlon je športna disciplina, pri kateri zaporedoma, brez pre-
kinitve, izvedemo tri različne športne discipline: plavanje, kole-
sarjenje in tek. Zato je triatlon res prava pustolovščina in šport, 
ki danes navdušuje vse več Slovencev, še posebej mladih. 
Obstajajo različne dolžine triatlonov, tako da se lahko z njim 
ukvarja domala vsak. Najkrajši je super sprint triatlon ali triat-
lon za vsakogar, kjer udeleženci preplavajo 200-300 m, pre-
kolesarijo 8 do 12 km in pretečejo 1,5 do 2,5 km. 
V tej disciplini je nastopal David Videnšek iz Nove Cerkve in v 
letu 2013 zasedel odlično drugo mesto v slovenskem triatlon-
skem pokalu. Za prvo mesto mu je po šestih tekmah zman-
jkalo samo 7 točk. V šestih pokalnih tekmah je enkrat zmagal, 
trikrat je bil drugi in dvakrat tretji. 
Tudi v duatlonskem pokalu Slovenije 2013 je v dveh nastopih 
bil obakrat drugi in v končni razvrstitvi osvojil drugo mesto. 
Drugo mesto je v triatlonskem kot tudi v duatlonskem pokalu 
Slovenije odličen dosežek, če upoštevamo, da je v Sloveniji 18 
klubov in da nekateri že dolga leta načrtno delajo z mladimi.  
Odlično sezono je potrdil tudi na treh mednarodnih tekmovan-
jih v tujini, kjer je v akvatlonih (disciplina, kjer tekmovalci plavajo 
in nato še tečejo) enkrat zmagal (Zell Am See Ironman), v Ce-
lovcu (Ironman) je bil tretji, v St. Poltnu (Ironman 70.3) pa drugi. 
To so samo pomembnejša tekmovanja, nastopil je še na šte-
vilnih drugih. Skupno pa je v letu 2013 kar 15-krat stal na zma-
govalnih stopničkah. 
David je sicer član Športno rekreativnega kluba Celje, kjer red-
no vadi že štiri leta. Trenira vsak dan, tudi ob sobotah. Plavanje 
trenira v tekmovalni skupini plavalnega kluba Neptun Celje. 
Veliko treningov pa opravi še doma. 
S triatlonom se ukvarja vsa Davidova družina. Sestrica Neža (8 
let) že gre po njegovih stopinjah in osvaja prve pokale v cici 
akvatlonih za najmlajše. Mamica že teče mali maraton 21 km, 
ata pa z veseljem nastopa na Ironman triatlonih in maratonih. 
Šport je njihov način življenja. 
 

Sonja Marguč, 9. r., OŠ Vojnik 

www.mojaobcina.si/vojnik
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Tim Krhlanko in Urh Sitar: 

»Kamen v gol vrže vsak, 
v obrambi pa se izkaže le 
rokometni junak!«
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Starost: 14 let 
Klub: Rokometni klub Celje Pivovarna Laško 
Trener: Blaž Cizej 
Cilji:  
Tim: postati član članske ekipe in slovenske rokometne 
reprezentance. 
Urh: članska zmaga v rokometni ligi prvakov, postati najboljši 
organizator igre v slovenski rokometni ligi. 
Vzorniki:  
Tim: Vid Poteko 
Urh: Ljubomir Vranješ in Uroš Zorman 
Hobiji:  
Tim: druženje s prijatelji, igranje računalniških iger, nogometa 
in košarke, druženje s punco Laro. 
Urh: druženje s prijatelji, izvajanje trikov s skirojem - t. i. 
scootering, igranje računalniških iger, ribolov, kampiranje. 
Sanjsko potovanje:  
Tim: z nahrbtnikom okoli sveta 
Urh: Brazilija 
Vidnejši rezultati 2013/2014: 1. mesto v kategoriji starejši dečki 
B na zaključnem državnem turnirju v Velenju, 
2. mesto v kategoriji starejši dečki A na mednarodnem 
rokometnem turnirju na Madžarskem, 5. mesto v kategoriji 
starejši dečki B na državnem prvenstvu v Velenju. 

Še pod vtisom izgubljene rokometne tekme v Ormožu sta 
Arclinčana in učenca 9. razreda Osnovne šole Vojnik Tim 
Krhlanko in Urh Sitar na vprašanje, zakaj je ekipa izgubila, 
odgovorila: »Kljub najini dobri igri, skupaj sva dala 7 golov, ekipa 
ni pokazala tistega, česar smo s pravo kolektivno igro sposobni 
doseči.« Za Urha je rokomet življenje in mu pomeni vse, zato 
si najbolj od vsega želi postati profesionalni rokometni igralec. 
Tudi Timovo razmišljanje je zelo podobno, saj je rokomet del 
njegovega življenja in se z njim zelo rad ukvarja. »Najbolj sem 
vesel, ko dosežemo dober rezultat. Vsakič znova se veselim 
tudi nastopov na turnirjih,« še doda. Mlada rokometaša sta 
člana mlajše selekcije kluba –starejši dečki A in imata ogromno 
volje za treniranje. »Čeprav so treningi naporni, se jih vedno 
udeleživa in nimava izgovorov za odsotnost!« Pred kratkim 
sta se s svojo ekipo udeležila turnirja Kempa 4 sport cup 2014 
v Prešovu na Slovaškem, od koder so se vrnili z izjemnim 3. 
mestom. »Bilo nas je 18 ekip iz vse Evrope. Spoznala sva igralce 
iz Madžarske, Poljske, Romunije, Rusije, itd, kar je bila lepa 
športna izkušnja.« 
Njuna rokometna pot se je začela v prvem razredu osnovne 
šole. Prvi trener je bil Janez Goršič. Po treningih v Vojniku sta v 
petem razredu petkrat na teden pričela s treningi v šoli Toneta 

Goršiča. V celjskem rokometnem klubu tako trenirata rokomet 
od 11. leta. Enkrat na teden imajo kondicijske treninge, ostali 
treningi pa so obrambni, napadalni ali taktični. »Če zmagamo, 
si lahko privoščimo sproščujoč trening, kot je igranje 
nogometa.« »Za rokomet me je navdušil brat Žan, ki ga je prav 
tako nekaj časa treniral,« pove Urh, Tima pa je prepričal kar 
njegov najboljši prijatelj Urh (se nasmeji in pogleda Urha), kar je 
prevladalo pri izbiri med treniranjem rokometa ali nogometa. 
»Brez pomoči in podpore najinih staršev ne bi mogla trenirati. 
Vsi stroški, pa prevozi in vse kar spada zraven, pokrivajo najini 
starši. Zato hvala ati Toni in mami Tina ter ati Borut in mami 
Petra,« nasmejano dodata. 
Med pogovorom sem ju spoznala v pravi najstniški luči. 
»Najboljša prijatelja sva že od malih nog, in to je neprecenljiv 
zaklad. Na igrišču, v šoli, skračtka vsepovsod«. Tim je odličnjak, 
tekmuje tudi na matematičnih in športnih tekmovanjih, 
organizira šolske plese, vodi šolski parlament in je predsednik 
razreda. Urh je bil v sezoni 2010/2011 med najboljšimi 
klubskimi strelci v svoji kategoriji, je športni referent, ne 
prenese krivice in se v šoli za dobro štirico vedno potrudi. 
»Marljiv, inteligenten, všečen, razgledan in zabaven. To 
sem Tim. Urh pa sem mulc iz Arclina –princ Arclinc (se oba 
nasmejita), zaradi prepoznavne frizure me kličejo tudi Krtek. 
V družbi sem vedno zaželen, rad pomagam in se malo manj 
rad učim. Skupaj pa sva najboljša v zbiranju t. i. všečkov na 

Tim in Urh sta najboljša prijatelja že od malih nalog.
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Saša po poškodbi obetavno 
osvaja bele strmine
Perspektivna alpska smučarka iz Frankolovega Saša 
Brezovnik si je na treningu veleslaloma lani marca na 
Golteh spiralno zlomila levo golenico. »Po poškodbi 
sem že po nekaj dnevih pričela s treningom za krepitev 
mišic, predvsem stegenske mišice poškodovane noge. S 
pomočjo zdravniških nasvetov, predvsem Katje Knaus in 
Toma Šiblija, je rehabilitacija noge potekala tako, kot bi 
bila svetovna zvezdnica,« nasmejano doda.

Saša je ponovno dokazala vztrajnost in neizmerno voljo 
do smučanja in s prvimi kondicijskimi treningi pričela že v 
začetku lanskega junija, konec meseca pa je bila že na belih 
strminah. »Pri smučanju sem se srečala z veliko bolečino, ki jo 
je povzročal pritisk smučarskega čevlja na ploščico, ki jo imam 
privijačeno na kost. Dokler nismo našli primernega vložka 
za čevelj, je bil zame vsak smučarski zavoj obupna bolečina. 
Večkrat obiščem fizioterapevta, brez protibolečinskih tablet pa 
tudi še ne gre,« poudari. Konec sezone jo čaka še ena operacija, 
z odstranitvijo ploščice bo tako konec hudih bolečin. »Seveda 
zaradi vseh naštetih problemov ne moreš podirati rekordov, 
mi je pa vseeno uspelo doseči kar nekaj lepih rezultatov. 
Do novega leta sem uspela priti na nivo pripravljenosti – na 
stopnjo forme, kot sem jo imela pred poškodbo.« 
Kljub Sašini poškodbi velja izpostaviti letošnje 8. in 10. mesto na 
FIS tekmah v Jennerju in Gaalu v Avstriji in Nemčiji, kjer je nastopi-
lo kar nekaj tekmovalk iz svetovnega pokala. V lanskem letu pa 1., 
3. in 8. mesto v slalomu v Avstriji in Švici ter 7. mesto v veleslalomu 
v Davosu, prav tako v Švici. Pred Sašo je še več kot polovica se-
zone. Z njeno odločnostjo ji bo zagotovo uspel preboj še višje. 
 

Tjaša Podergajs 
Foto: osebni arhiv

Saša tudi po poškodbi 
dosega lepe rezultate

družbenem omrežju in imava najboljšo taktiko, kako jih doseči 
največ,« odgovorita na vprašanje, kako bi se opisala. Tim 
se želi vpisati na eno izmed celjskih gimnazij, kasneje pa na 
eno izmed fakultet v tujini. »Zaenkrat me še zanima ogromno 
področij, zato težko povem, katera smer natančno. Največja 
želja je seveda postati profesionalni igralec,« Tim opiše svoje 

Tim in Urh v akciji

želje za prihodnost. »Želim postati fizioterapevt ali mavčar. Če 
mi v športu ne uspe tako, kot si želim, bi vseeno rad z njim imel 
stik, morda kot športni fizioterapevt,« pa poudari Urh. 
Dva energična rokometaša in najboljša prijatelja že od malih 
nog. Na eni strani Urh, srednji zunanji igralec oz. organizator, 
poln energije in navihanosti. Na drugi strani Tim, desni zunanji 
igralec, ki želi po zaključku študija za nekaj časa odložiti knjige 
in prepotovati naš planet s prijateljem Urhom. Ko bo imel 
redno službo in se ustalil, pa bi rad postal kar predsednik 
slovenske vlade. 
Osnovnošolca različnih značajev, razmišljanj in pogledov 
na življenje sta me pošteno nasmejala in bila dobrodošla 
popestritev vsakdana. 
 

Tjaša Podergajs 
Foto: osebni arhiv in www. handball.4sport.sk

www.mojaobcina.si/vojnik



Novoletni dan  
vojniške košarke
V soboto, 4. 1. 2013, je v prekrasni novi športni dvorani 
OŠ Vojnik pod okriljem Košarkarskega kluba Vojnik 
potekalo božično-novoletno košarkarsko druženje vseh 
mladih igralcev in igralk ter njihovih staršev, sorodnikov, 
prijateljev in podpornikov.

Dogajanje se je pričelo že kmalu po poldnevu s tekmo 
mešanih ekip starejših dečkov in deklic (U-14), sledil je 
obračun mešanih ekip mlajših dečkov in deklic (U-12), za tem 
je so nastopile mamice, tetke in sestre, ki so se pomerile z 
mešano selekcijo deklic (U-12 in U-14). Po začetnih tekmah se 
je predstavila akrobatska skupina, ki je ob spremljanju glasbe 
prikazala atraktiven »šov« zabijanja. Med prekinitvijo je dobil 
besedo tudi predsednik kluba Marjan Oprčkal, ki je v svojem 
govoru na kratko predstavil zgodovino in dosedanje dosežke 
kluba. Ob tem pa se tudi zahvalil vsem dosedanjih sodelavcem 
- trenerjem za delovno vnemo v preteklih letih, dosedanjim 
sponzorjem, predvsem Občini Vojnik, in pa vsem, ki kakorkoli 
pomagajo in so pomagali pri delu v klubu.  
Že nekaj trenutkov za tem so na parketu svoje spretnosti in 
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razkošen talent prikazali še naši najmlajši člani (letnik 2005, 2006, 
2007 in še mlajši), ki obiskujejo šolo košarke. Sledila je tekma 
selekcij starejših dečkov (U-14) in kadetov (U-16) proti njihovim 
staršem, stricem in dedkom, še kasneje se je predstavila mladinska 
ekipa (U-18), ki se je pomerila proti trenerjem in sodnikom. Po 
tej tekmi je sledil še vrhunec večera, na vrsto je namreč prišla 
večerna tekma med aktualno člansko ekipo KK Vojnik in zasedbo 
Vojniških zvezd, ki so jo sestavljali igralci, ki so od same ustanovitve 
za obdobje več kot deset let uspešno zastopali barve kluba. Med 
četrtinami tekme zvezd sta se med sabo pomerili tudi selekciji 
najmlajših dečkov in deklic (U-10). Vse skupaj je sodelovalo več kot 
150 igralcev in igralk, na tribunah pa še dvakrat toliko gledalcev, 
na kar smo v klubu izredno ponosni, hkrati pa je to dejstvo, ki kaže, 
da smo na pravi poti in nas še dodatno motivira za nadaljnje delo. 
Tekom celotnega dneva je potekal tudi srečelov, katerega 
izkupiček bo namenjen nakupu športnih pripomočkov za dvig 
kakovosti dela z mladimi košarkarji. Ob tem je vredno poudariti, 
da so bile glavna nagrada srečelova kar 7-dnevne počitnice 
za družino v Hotelu Rogla. Pripravili smo tudi presenečenje za 
najmlajše, obiskala jih je namreč maskota letošnjega Evropskega 
prvenstva v Sloveniji, Lipko. Da pa ta čas ne bi preveč trpeli 
želodčki, je bila za vse prisotne s pomočjo staršev otrok 
pripravljena tudi pogostitev z domačimi dobrotami in pijačo. 
 

Grega O.
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Skakalni center Vizore  
je odprl svoja vrata
Ob prihodu pod skakalnice v Vizorah me je pozdravila ve-
lika bela zaplata snega. Organizatorji so se potrudili in pri-
pravili osnovne pogoje za prikaz svojega dela v skakalnem 
centru. Vsak dan srečujemo ljudi, ki delajo v društvu. Pa jih 
poznamo? 

Na dan odprtih vrat sem obiskala delavce Skakalnega 
društva Vizore, torej na dan, ko želijo predstaviti svoje delo, 
dosežke, privabiti mlade in jih povabiti v svoje vrste. Ob 
dogajanju v skakalnem centru mi je bilo jasno, da društvo 
lahko deluje le ob pomoči smučarskih zanesenjakov, staršev 
otrok in trenerjev. Tekmovalci so že bili predstavljeni. Za do-
ber skok dečka ali deklice je potrebno opraviti veliko dela. 
Potrebna je disciplina, športna vadba, telovadnica, skakalni-
ca, obleka, prevozi tekmovalcev, spremstvo, dobri zgledi, 
in vse to je v domeni trenerjev in zvestih delavcev, članov 
kluba. 

Stanislav Grm je glavni trener. 
»V našem društvu je ve-
liko dobrih skakalcev, 
med fanti in tudi med 
dekleti. Svoje znanje so 
pokazali z osvajanjem 
pokalov in drugimi do-
brimi uvrstitvami. Pre-
pričan sem, da bo kdo 
izmed njih v prihodnjih 
letih dosegel uvrstitev 
med skakalce v svetov-
nem vrhu tega športa. 
Naloge glavnega trener-
ja so obsežne, saj poleg 
dela s skakalci zajema 
še odgovornost za ska-
kalne objekte, skrbi za 
popolno opremo ska-
kalcev, za razpored in 
potek treningov, kjer mi 
pomaga pomočnik. Ska-
kalci trenirajo dvakrat 
tedensko v telovadnici, 

ob ugodnih razmerah na terenu. Težave so zaradi oddal-
jenosti primernih skakalnic. Letos smo trenirali v Planici in 
vsak trening izven kraja bivanja prinese stroške za prevoz 
in spremstvo. Vsako leto se vpiše v društvo do šest otrok, 
ostaneta pa dva. Začetniki dobijo vso opremo v društvu, 
kasneje pa so odvisni od materialne podpore staršev. Moja 
največja želja je, da dokončamo dela na petindvajset- in pe-
tintridesetmetrski skakalnici in jih plastificiramo. S tem bi 
bilo odpravljenih veliko težav za treninge v poletnem času. 
Dan odprtih vrat je priložnost, da si mladi ogledajo ska-
kalnice, spoznajo trenerje, opremo in se tako lažje odloči-
jo, da postanejo naši člani. Vendar je mnogokrat odločilno 
pomanjkanje časa staršev, tako da otroci pridejo v društvo 
in odidejo. Ostanejo najbolj vztrajni. Veliko dela z zagotavl-
janjem in iskanjem sredstev ter sponzorjev ima predsednik 
društva Feliks Skutnik.«  

 
Bogdan Robnik je pomožni trener. 

Bogdan je po poklicu 
policist in ob skakalni-
co v Vizore ga je pripel-
jala službena dolžnost. 
Spoznal je delo društva, 
pripeljal sina, ki je začel 
trenirati, in kmalu je bila 
v društvu vsa družina. 
Povedal mi je: “Oba z 
ženo sva ultramaratonca, 
vsi v družini smo športni-
ki. Počasi sem poglabljal 
svoje znanje o skakanju, 
opravil tečaj za sodnika, 
preko Smučarske zveze 
Slovenije tečaj za tren-
erja. Na skakalnici in ob 
njej je veliko dela, delo 
z mladimi je zahtevno. 
Če si otrok želi trenirati 
skoke, potem bo dosegal 
rezultate. Vsakega mla-
dega skakalca čaka trdo 
delo, potreben je tudi 

ta lent, koncentracija in domača podpora. Prepričan sem, da 
šport pozitivno vpliva na razvoj otroka, saj preživljanje proste-
ga časa v naravi in druženje v športu pomenita pravo popot-
nico za življenje in zdrav razvoj. Dan odprtih vrat Skakalnega 
društva Vizore je povabilo mladim, da pridejo iz zaprtih pros-
torov na zrak.« 
 

Stanislav Grm

Bogdan Robnik

Lea Sreš 
Foto: Lea Sreš
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Na sredini Sebastijan Leber - iz arhiva.

Ekipa Elektra Celje
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Božično-novoletni turnir v 
malem nogometu
V nedeljo, 15. 12. 2013, je v večnamenski dvorani v Novi 
Cerkvi potekal šesti tradicionalni božično-novoletni turnir 
v malem nogometu, ki ga je organiziralo Športno društvo 
Nova Cerkev.

Teniški klub Vojnik
vam želi, da bo novo leto nasmejano, drugačno, polno 
osebnih presežkov in seveda teniških dosežkov. Prav je, 
da se spomnimo tudi dosežkov naših članov v sezoni 2013.

Največ osvojenih turnirjev in teniških dosežkov je dosegel 
SEBASTJAN LEBER, ki je trenutno 32. na svetovni računalniški 
lestvici in prvi na slovenski veteranski lestvici v kategoriji 
nad 40 let. Njegovi slovenski rezultati so objavljeni tudi na 
spletni strani Teniške zveze Slovenije, rezultati za odigrane 
mednarodne turnirje pa na spletni strani ITF seniors. Tako 
je član kluba Sebastjan Leber odigral naslednje turnirje v 
Sloveniji in v tujini: 
- finale dvoranskega državnega prvenstva dvorana Milenium v 

kategoriji nad 40 let; 
- finale slovenske veteranske lige, kjer je igral za klub Velenje;  
- polfinale rekreativnega turnirja PRINCE OF SHODER v Vojniku;  
- zmaga na rekreativnem turnirju v Nazarjah;  
- državni prvak na rekreativnem državnem prvenstvu v 

Domžalah; 
- Opatija - finale 2 rang ITF; 
- Rovinj - polfinale 1 rang ITF; 
- Rogaška Slatina - zmaga 3 rang ITF; 
- Milano Marittima - četrtfinale 1 rang ITF. 
 

Prijavilo se je 10 ekip, boji so bili težki, napeti in nadvse zanimivi. 
Številni gledalci so bili navdušeni nad igro, vmes pa so se lahko 
okrepčali s toplim prigrizkom in pijačo ter v športno zabavnem 
duhu pokramljali s prijatelji. Sodnika Andrej Ramšak in Dani 
Kraljič sta odlično opravila svoje delo, sam turnir po tekmovalni 
in organizacijski plati pa je bil uspešno speljan. 
Na koncu je slavilo moštvo Atletik, ki je v finalu premagalo 
moštvo Elektra Celje. Tretje mesto pa si je priborila ekipa 
Kurirske storitve. Zmagovalci so se razveselili denarnih in 
praktičnih nagrad s pokali ter se na koncu še v prijetnem 
športnem ozračju družili s prijatelji in organizatorji. 
Organizatorji se vsem sodelujočim zahvaljujejo za udeležbo 
in pomoč ter vabijo že na 7. tradicionalni božično-novoletni 
turnir. 
 

Športno društvo Nova Cerkev, 
Natalija Hudin

Tudi ostali člani teniškega kluba Vojnik so odigrali rekreativne 
turnirje po Sloveniji in dosegali zavidljive rezultate. Med 
ženskimi članicami kluba je po svojih teniških rezultatih v 
sezoni 2013 izstopala POLONA AUDIČ BEVC, ki je osvojila 
žensko teniško ligo v Polzeli. 
  

Simona Matko

www.mojaobcina.si/vojnik
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VPIS 
ŠOLSKIH NOVINCEV

ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

NA OŠ FRANKOLOVO, BO POTEKAL

v ponedeljek, 10. 2. 2014

od 8.30 – 11. ure in

 v torek, 11. 2. 2014

 od 9. – 11. ure in od 14. – 17. ure

V PROSTORIH ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE. 

ZA DODATNE INFORMACIJE LAHKO POKLIČETE 

NA TELEFON 7801654.

VPISUJEJO SE OTROCI ROJENI V LETU 2008.

Evropska politika 
pripeljana na slovenski vrt 
 
»S knjigo in prvim natečajem sem poskušala na videz oddaljeno 
evropsko politiko približati ljudem. Tudi ljudem na vrtu. 
Največje vprašanje je razumevanje evropske politike in ta knjiga 
predstavlja en delček v tem mozaiku,« 
je povedala v začetku današnjega novinarskega zajtrka 
evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič. Spregovorila je o novi 
knjigi z naslovom Požen’ Evropo ter o nadaljevanju natečaja 
Hrana za zdravje in delovna mesta.
 

S prvim natečajem, katerega rezultati so predstavljeni v 
zadnjem delu omenjene knjige, je poslanka Zofija Mazej 
Kukovič spodbujala lokalno pridelavo, ljubezen do zemlje in 
prepoznavanje priložnosti, ki jih zemlja ponuja. Drugi natečaj 
pa bo namenjen zlasti iskanju rešitev za zdravje in delovna 
mesta, ki so lahko vezana tudi na informatiko in tehnologijo.
»Povezati moramo motiko z računalnikom. Danes imamo 
internet, mobilne telefone, dostop do celega sveta. Včasih 
tega ni bilo. Nova doba ponuja nove priložnosti za tiste 
stvari, ki so pozabljene. To moramo obuditi,« je povedala 
Mazej Kukovičeva in dodala, da so v prvem natečaju od 150 
prijavljenih natečajnikov pri kar petdesetih našli potencialno 
samozaposlitev. »Poleg tega želimo ljudem podati več 
informacij o možnostih evropskega financiranja. Ker je 
predstavitev natečaja na evropski ravni imela pozitiven odziv 
pri Nizozemcih in Ircih, pa bomo udeležence novega natečaja 
povezali s podobnimi iniciativami tudi v teh državah.«
V zaključku je evropska poslanka poudarila: »Mladim moramo 
prenesti idejo, da zemlja šteje. Odnos do zemlje je bil šestdeset 
let po drugi svetovni vojni čisto negativen, danes pa se mladih 
to še vedno drži. Že v vrtcih bi morali učiti, da je zemlja naša 
priložnost. Otroci zmagovalne šole prvega natečaja, OŠ 
Šmartno pri Slovenj Gradcu, so nam na zaključnem dogodku 
predstavili svoje znanje o zemlji in hrani. Presenečena sem 
bila, kaj vse znajo, še pomembneje pa, da bodo sedaj to znanje 
vedno nosili s seboj.«

Živa Vovk
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080 22 15 in napotki  
lastnikom nepremičnin  
za urejanje podatkov  
Sporočilo je na spletni strani GURS, na sledeči povezavi: 
http://www.gu.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/arti-
cle/4971/5529/10b81b9243ddc1586a511e368e8b5fe1/
Od 17. januarja 2014 – ima Geodetska uprava RS na vol-
jo posebno brezplačno telefonsko številko 080 22 15. 
Naročanje lastnikov za urejanje podatkov registra ne-
premičnin na telefonski številki 080 22 15 se izvaja od 
ponedeljka do četrtka od 7.30 do 15.30 in ob petkih od 
7.30 do 14.30. V tem času so na omenjeni telefonski števil-
ki dosegljivi operaterji, ki bodo lastnika naročili na eni od 
lokacij geodetske uprave. Samo spreminjanje podatkov 
pa se bo izvajalo v delovnem času posameznih organizaci-
jskih enot geodetske uprave. Lastnik bo termin, v katerem 
je naročen, prejel po elektronski pošti ali po telefonu.

Sistem naročanja za urejanje podatkov registra nepremičnin de-
luje od 13. januarja. Do sedaj smo na ta način naročili 1.894 oseb. 
Posebna številka 080  22 15 je v uporabi od 20. januarja pa vse do 
31. marca, ko se izteče rok za spreminjanje podatkov.
Lastniki nepremičnin se lahko še naprej naročajo tudi na spletu, 
prek aplikacije Spreminjanje podatkov o nepremičninah. Podatke 
urejajo s pomočjo iste aplikacije, lahko pa tudi prek vprašalnikov 
registra nepremičnin, elaborata geodetske storitve ali neposredno 
na območnih geodetskih upravah. Vpogled v podatke je možen 
na spletu, lahko pa na geodetski upravi na brezplačni številki 080 
22 15 naročijo izpis in podatke preverijo doma. Obisk geodetskih 
uprav in pisarn pa je namenjen zgolj spreminjanju podatkov.
Lastniki nepremičnin morajo na način, kot je določen s pred-
pisi o evidentiranju nepremičnin, v registru nepremičnin zag-
otavljati popolne in pravilne podatke o lastniku, uporabniku, 
najemniku in upravljavcu nepremičnine, podatke o legi in obli-
ki, površini, dejanski rabi ter drugih podatkih o nepremičninah, 
ki se zagotavljajo z vprašalnikom registra nepremičnin.
Na območnih geodetskih upravah je možno urejati podatke o last-
ništvu, površinah in dejanski rabi delov stavb. V primeru spremem-
be lastništva je potrebno priložiti pogodbo, v primeru sprememb 
povr šin skico vseh prostorov z opisom prostorov in njihovimi po-
vršinami, za spremembo dejanske rabe delov stavb pa fotografijo.
Podatkov, ki jih geodetska uprava v register nepremičnin 
prevzema neposredno od drugih upravljavcev, ni možno ure-
jati ali spreminjati na geodetski upravi. Te podatke je potrebno 
urediti neposredno pri organih, ki so pristojni za vodenje in 
vzdrževanje teh evidenc:

Prireditev »Živi zid«
Prireditev »ŽIVI ZID«  ob 70. obletnici prihoda XIV. divizije 
na Štajersko, Gračnica, Laško.

Prireditev »Živi zid« ob 70. obletnici prihoda XIV. divizije na Štajer-
sko, v spomin na težke borbe z nemškimi enotami, kjer je padel 
narodni heroj Ilija Badovinac; 
Slovesnost ob njegovem spomeniku bo v nedeljo, 9. februarja 
2014 ob 10. uri. Slavnostni govornik bo Milan Kučan – prvi pred-
sednik republike Slovenije.
Prireditev ob obletnici smrti Karla Destovnika Kajuha, Gimnazija 
Celje.
Prireditev pri spomeniku Karlu Destovniku – Kajuhu pred celjsko 
gimnazijo ob obletnici smrti, bo v četrtek, 20. februarja 2014 ob 
11. uri. Slavnostni govornik bo ravnatelj osnovne šole Ljubečna, 
tov. Martin Grosek.
Žalna prireditev ob spominu na 100 frankolovskih žrtev, Stranice 
– Frankolovo, Slovenske Konjice.
Žalna prireditev ob 69. obletnici zločina v Grabnu na Stranicah v 
spomina na 100 obešenih talcev 12. 2. 1945 bo v soboto, 15. feb-
ruarja 2014 ob 11. uri.

 Predsednik Združenja
 Marijan Petan, l. r.

V Sedlarjevo na proslavo
Vabimo vas na svečanost, ki jo prireja Združenje borcev za 
vrednote NOB Šmarje pri Jelšah, ob 70. obletnici prihoda 
XIV. divizije na Štajersko in 69. letnici prihoda brigade, 
formirane SZ v Slovenijo, 9. maja 1945. 

Prireditev bo v petek, 7. februarja 2014,  
ob 10. Uri v Sedlarjevem         
Na proslavi bodo prisotni tudi udeleženci Društva za ohranjanje spomina 
na pohod XIV. divizije na Štajersko – Laško.
Izveden bo bogat kulturni program, slavnostnI govorniK bo 
polkovnik MIHA BUTARA, član predsedstva ZZB NOB Slove-
nije. Letošnja proslava je namenjena tudi spominu prihoda 
Ruske brigade na slovenska tla. 
Odhod avtobusov izpred Glazije v Celju ob 8. uri,  z običajnimi vmesnimi 
postanki glede na prijave. 
Za vse bo organizirano kosilo v Gostilni BANOVINA pri 
Virštanju. Cena kosila in prevoza znaša 17,00 € (kosilo, prevoz 
in glasbenik).
Iz Sedlarjevega bomo odšli po proslavi v smeri Golobinjek – levo za Vir-
štanj. V Banovini nas bo čakalo kosilo in živa glasba. Dan bomo zaključili z 
veselim druženjem, petjem in plesom, ob dobri hrani in pijači. V Celje se 
bomo vrnili v popoldanskih urah, odvisno od razpoloženja.
Prijave skupaj z vplačilom zbirajo Krajevne organizacije ZB za vrednote 
NOB.
Prosimo, da prijave oddate skupaj s pobranim prispevkom 
najkasneje do torka, 4. februarja 2014 v pisarno Združenja 
borcev za vrednote NOB Celje.

  Predsednik:     
 Marijan Petan, l. r. 



PODATKI, KI JIH LASTNIKI NE UREJAJO NA GEODETSKI UPRAVI

PODATKI KJE SE UREJAJO
OSEBNA SLUŽNOST

ZEMLJIŠKA KNJIGA
JAVNO DOBRO

DEJANSKA RABA ZEMLJIŠČ
vodna zemljišča
neplodna zemljišča

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

NAMENSKA RABA ZEMLJIŠČ
ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO STAVB OBČINA

ŠTEVILKA STANOVANJA UPRAVNIK VEČSTANOVANJSKE STAVBE

PRIJAVA NA ŠTEVILKO STANOVANJA UPRAVNA ENOTA

SAKRALNI OBJEKTI
registrirana verska skupnost URAD ZA VERSKE SKUPNOSTI

KULTURNI SPOMENIKI MINISTRSTVO ZA KULTURO

HUMANITARNE ORGANIZACIJE
DAVČNA UPRAVA – po uradni dolžnostiZNIŽANJE DAVKA ZA UPRAVIČENCE DO SOCIALNE POMOČI ALI 

VARSTVENEGA DODATKA

ZNIŽANJE DAVKA ZA INVALIDNE OSEBE OZ. OSEBE, KI Z INVAL-
IDNIMI OSEBAMI BIVAJO V SKUPNEM GOSODINJSTVU DAVČNA UPRAVA – na podlagi odločbe ZZZS

NEPREMIČNINE ZA OPRAVLJANJE DIPLOMATSKIH IN KON-
ZULARNIH PREDSTAVNIŠTEV, MEDNARODNIH ORGANIZACIJ IN 
INŠTITUCIJ EU

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

ODPRTOST ZEMLJIŠČA

ZAVOD ZA GOZDOVE R SLOVENIJERASTIŠČNI KOEFICIENT

VAROVALNI GOZD, GOZDNI REZERVAT, GOZD S POSEBNIM 
NAMENOM BREZ UREJANJA

AGRARNA SKUPNOST UPRAVNA ENOTA
predsednik agrarne skupnosti

Podatki, ki se lahko urejajo šele po prejemu obvestila z informativnim izračunom davka:

ZEMLJIŠČA POD:
-    avtocesto
-    kategoriziranimi državnimi cestami
-    kategoriziranimi občinskimi cestami
-    gozdnimi cestami
-    železnicami

DARS
DRSC
OBČINA
ZAVOD ZA GOZDOVE R SLOVENIJE
SLOVENSKE ŽELEZNICE 

NELEGALNA GRADNJA INŠPEKTORAT RS ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR

OSEBA, KI OPRAVLJA LETALIŠKO DEJAVNOST MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

www.mojaobcina.si/vojnik
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Občina Vojnik vsak četrtek od 16. do 18. ure organizira svetovanje na področju izvedbe in financiranja energetsko učinkovite gradnje oziroma 
adaptacije. Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik po predhodni najavi na tel. Št. 041 663 395 (Nikolaj Torkar).

Vsako sredo od 9. do 10. ure ima Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje v prostorih Planinskega društva Vojnik uradne ure. V tem času je 
možno merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja in enkrat letno holesterola v krvi za člane brezplačno. Za nečlane znaša prispevek treh funkcij 5 eur.

KDAJ KAJ OPIS

Četrtek, 30. 
januar, ob 10. uri

ŠOLSKO DRŽAVNO 
PRVENSTVO V 
SMUČARSKIH SKOKIH

V četrtek, 30. januarja 2014, predvidoma ob 10. uri Smučarsko društvo Vizore v 
sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije organizirajo šolsko državno prvenstvo v 
smučarskih skokih na skakalnici K7 Vizore (za otroke stare od 6-10 let).

Torek, 4. februar, 
ob 13.30 uri

 PREDAVANJE IN PRIKAZ 
»ZIMSKE REZI« VINSKE 
TRTE

V torek, 4. februarja 2014, ob 13.30 Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik 
organizira pred „TRTO“ Občina Vojnik predavanje oz. prikaz ZIMSKE REZI vinske trte.
Predaval bo g. Roman Štabuc. 

Petek, 7. februar, 
ob 18. uri

PROSLAVA OB 
SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU

V petek, 7. februarja 2014, ob 18. uri Občina Vojnik organizira proslavo ob 
slovenskem kulturnem prazniku v telovanici Osnovne šole Vojnik.

Sobota, 8. februar, 
ob 17. uri

KOMEDIJA 
„POŠTAR JAKEC“

V soboto, 8. februarja 2014, ob 17. uri Turistično društvo Nova Cerkev ima v 
gosteh KUD Simon Gregorčič Velika nedelja, sekcija »Veseli oder«, kateri se bodo 
predstavili s komedijo »Poštar Jakec« v večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev. 
Predprodaja vstopnic: Okrepčevalnica STOLEC Nova Cerkev.

Sreda, 19. februar, 
ob 18. uri VARSTVO VINSKE TRTE

V sredo, 19. februarja 2014, ob 18. uri Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik 
organizira predavanje „VARSTVO VINSKE TRTE“, s poudarkom o pravilnem 
škropljenju v Kulturnem domu Vojnik. Predavala bo ga. Iris Škrbot.

Sobota, 22. 
februar, ob 18. uri

FESTIVAL  
„IN SPIRITU CANTICUM“

V soboto, 22. februarja 2014, ob 18. uri prireja vokalna skupina „IN SPIRITU“ Festival 
„IN SPIRITU CANTICUM“ - v duhu pesmi z gosti Krajnskega in Ljutomerskega okteta 
v Večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev.

Ponedeljek, 24. 
februar, ob 17. uri

DELAVNICA PEKE 
PUSTNEGA PECIVA

V ponedeljek, 24. februarja 2014, ob 17. uri Turistično društvo Frankolovo 
organizira „Delavnico peke pustnega peciva“ na kmečkem turizmu Goršek. Prijave 
na tel. 031 384 399 pri ge. Irmi.

Sobota, 1. marec, 
ob 15. uri

27. PUSTNI KARNEVAL  
V NOVI CERKVI

V soboto, 1. marca 2014, od 15. ure dalje Prostovoljno gasilsko društvo Nova 
Cerkev organizira 28. Pustni karneval v Novi Cerkvi.

Nedelja, 2. marec, 
ob 16. uri

23. SREČANJE 
NARODNO-ZABAVNIH 
ANSAMBLOV  
„OSTANIMO PRIJATELJI“

V nedeljo 2. marca 2014, ob 16. uri Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo 
organizira 23. Srečanje narodno-zabavnih ansamblov »OSTANIMO PRIJATELJI« 
v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo. Nastopajo ansambli: AKORDI, SVETLIN, 
UNIKAT, KLATEŽI, VITEZI CELJSKI, VIKEND, POSKONČNI MUZIKANTJE in ERAZEM. 
Gostje prireditve: Ans. VESELI SVATJE. Humorist: Matjaž Javšnik, prireditev pa bo 
povezoval TONE VRABL.

Četrtek, 6. marec, 
ob 19.30 uri NOCOJ JE LEP VEČER

V četrtek, 6. marca 2014, ob 19.30 uri Javni sklad RS in Občina Vojnik prirejata 
Območno revijo malih pevskih skupin „Nocoj je lep večer“ v dvorani Kulturnega 
doma Vojnik.

Sobota, 8. marec, 
ob 14. uri

DRŽAVNO TEKMOVANJE 
V SPAJANJU  
SESALNEGA VODA

V soboto, 8. marca 2014, ob 14. uri Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev 
organizira državno tekmovanje v spajanju sesalnega voda v telovadnici OŠ Vojnik.

Nedelja, 9. marec, 
ob 16. uri

JUBILEJNI KONCERT 
TAŠČICE

V nedeljo, 9. marca 2014, ob 16. uri ljudske pevke Taščice prirejajo jubilejni koncert 
z gosti v dvorani Kulturnega doma Vojnik.

Sreda, 19. marec, 
ob 18. uri „ŠNOPS“ TURNIR V sredo, 19. marca 2014, ob 18. uri PGD Nova Cerkev organizira tradicionalni 

„ŠNOPS“ turnir v dvorani gasilskega doma Nova Cerkev.
Petek, 21. marec, 
ob 17.30 uri

PRAZNOVANJE 
MATERINSKEGA DNEVA

V petek, 21. marca 2014, ob 17.30 uri Območni odbor N.Si Vojnik prireja kulturno 
prireditev ob praznovanju materinskega dne v prostorih Kulturnega doma Vojnik.

Sobota, 22. marec, 
ob 5. uri

POHOD  
NA ŠPIČASTI VRH

V soboto, 22. marca 2014, ob 5. uri Turistično društvo Frankolovo organizira jutranji 
pohod na ogled sončnega vzhoda na Špičasti vrh. Zbrali se bodo pri Pristovškovem 
križu, nad Tomažaki, Lipa 6, Frankolovo.S Špičastega vrha se vračajo po grebenu 
Kislice proti kmetiji Pinter - „MARK“, kjer čaka malica. Informacije na tel. 031 570 495 
Roman ali 031 384 399 Irma.

Nedelja, 6. april, 
ob 14. uri CVETLIČNI SEJEM

V nedeljo, 6. aprila 2014, Turistično društvo Frankolovo organizira tradicionalni 
„Cvetlični sejem“ z družabnimi igrami, bogatim srečelovom in delitvijo rož samo 
ta dan za vsakega člana TD Frankolovo in vsako gospodinjstvo v KS Frankolovo. 
Informacije na tel. 031 862 303 Edi ali 031 292 360 Marija.

Petek, 11. april  
ob 19. uri

KUD FRANCE PREŠEREN 
VOJNIK  
- REDNI LETNI KONCERT

V petek, 11. aprila 2014, ob 19. uri Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik 
prireja redni letni koncert v Kulturnem domu Vojnik.

Torek, 15. april,  
ob 13. uri 11. OCENJEVANJE VIN V torek, 15. aprila 2014 ob 13. uri Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik organizira 

11. OCENJEVNJE VIN letnika 2013 v Kulturnem domu Vojnik.

Ponedeljek,  
21. april, ob 14. uri

POHOD  
PO TONČKOVI POTI

V ponedeljek, 21. aprila 2014, ob 14. uri Turistično društvo Frankolovo organizira 
pohod po na novo urejeni učni poti Antona Bezenška, oz., Tončkovi poti“, po kateri 
vas bodo vodili ptički v 10 zvočnih hišicah, ki vam bodo na zabaven in duhovit 
način približali zgodovino kraja, življenje in delo Antona Bezenška ter šege in 
navade tukajšnjih ljudi, etnološko dediščino, kulturne znamenitosti ter približali 
živalski in rastlinski svet. Informacije na tel. 031 862 303 Edi ali 031 292 360 Irma.


