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Varujmo okolje!



KOLOFON

Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do 
petka, 31. maja 2019,
v elektronski obliki (na zgoščenki, 
USB-ključu) ali po e-pošti na 
naslov: vojnik.ogledalo@gmail.com.

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

Izid 125. številke bo v četrtek,
27. junija 2019.

Članke, prejete po 31. maju 2019, 
bomo objavili v okviru možnosti. 
Uredniški odbor si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov in spremembe 
naslovov in izbora fotografij po 
lastni presoji. Za vsebino in točnost 
podatkov odgovarja avtor prispevka. 

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

Odgovorna urednica:
Lea Sreš 

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

Boštjan Rojc Klara Podergajs in
Tanja Čretnik

Trženje oglasov:
Tanja Čretnik

Jezikovni pregled: 
Nina Jekl 

Naslovna fotografija:
Družina Žibret med čistilno akcijo  

Fotografija:
Matjaž Jambriško 

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

Tisk:
Grafika Gracer, d. o. o. 

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov 
in je brezplačno. 

V duhu solidarnosti
Kakor koli obračam vsebino Ogledala, veliko je govora o prostovoljstvu, 
solidarnosti, nesebični pomoči, pripravljenosti ljudi na sodelovanje, 
od dela v lokalni samoupravi, vključevanju v čistilne akcije, ki so 
jih organizirali v društvih, vzgojno-izobraževalnih organizacijah, 
krajevnih skupnostih, Občini Vojnik, podjetjih in še kje. Veliko ljudi 
se na takšne akcije odzove pozitivno. Skrb za okolje smo že v večini 
usvojili in sprejeli za nujno in samoumevno, vendar še ne vsi. Vsako 
leto se na čistilnih akcijah srečujemo večinoma isti ljudje, pač tisti, ki 
razumemo, da samo spremembe v odnosu do okolja vodijo k napredku 
in ohranjanju edine Zemlje, ki jo imamo. Prepričevati prepričane, da 
pobiranje smeti ni njihova stvar, je brez »veze«. Je pa bilo prav lepo 
videti vse tiste, ki so akcijo vzeli zares in so se vračali na gasilski golaž. 
Veseli obrazi otrok, mladih in manj mladih udeležencev, ki so vzeli 
sobotno čistilno akcijo kot obliko druženja, rekreacije in koristnega 
dela, so povedali veliko. 

V preteklem mesecu smo se izkazali tudi v solidarnosti. Uspešni 
dobrodelni koncert »Vojnik, stopimo skupaj« je z organizacijo, s 
sodelovanjem na odru, prodajo vstopnic, prostovoljnimi prispevki, 
promocijo in še kako pokazal, da nam je mar. Da nam je mar za 
Sandro in njena otroka, ki potrebujejo pomoč pri izgradnji doma. 
Množica obiskovalcev in tudi množica nastopajočih je dokaz, da radi 
pomagamo. V teh mesecih je veliko ljudi prispevalo in se udeležilo 
različnih dogodkov, ki so jih organizirali v Vojniku. Veliko kamenčkov 
pomeni, da je končni cilj bliže. 

Tudi vsi občinski nagrajenci, ki jih predstavljamo v Ogledalu, so 
prostovoljci, ki delujejo v društvih, prepevajo v zborih in nas v 
marsikaterem primeru s svojim petjem razveseljujejo vse življenje. 
Pišemo o medgeneracijskem sodelovanju, mladih talentih, dejavnostih 
mladih in predstavljamo utrip v šolah in vrtcih. 

Tokratno Ogledalo daje največ prostora občinskim temam: investicijam 
v letu 2018, ki predstavljajo veliko število pridobitev za naše ljudi in 
kraje. Predstavljamo teme in ljudi, ki so uspešni podjetniki, kmetje. 
Vsebina kolumne posega v neuspešno uvajanje tržnice v Vojniku. 
Projekt bo postal uspešna zgodba samo takrat, ko bomo odšli po solato 
k lokalnemu kmetu na tržnico in ne kam drugam. In seveda gledano 
s kmetove strani – solato bo prinesel na tržnico le takrat, ko jo bo kdo 
kupil. Pa smo spet pri svojih prispevkih, ki govorijo o zdravi lokalno 
pridelani hrani. 

Pred nami so prazniki. Že pogled na postavljene mlaje po naših krajih 
nas popelje z mislimi na praznične prvomajske praznike. Spomnimo se 
27. aprila, dneva upora proti okupatorju, in 1. maja, praznika dela.  

V prostih dneh si naberite energije in ne pozabite izobesiti zastave. 
Vesele praznike!

Lea Sreš,
odgovorna urednica

UVODNIK
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»Takrat, ko veselje drugih postane tvoje 
veselje, takrat, ko trpljenje drugih postane 
tvoje trpljenje, takrat lahko rečeš, da ljubiš.« 
              

       (Michael Quoist)

ŽUPANOVA BESEDA

DEJAVNI NA ŠTEVILNIH 
PODROČJIH

Spoštovani!

Bili smo na dobrodelnem koncertu v pomoč mladi 
družini v stiski, ki ga je organiziral odbor »Vojnik, 
stopimo skupaj«. Obiskovalci so napolnili dvorano, 
številni nastopajoči pa so izvedli bogat program. 
Vzdušje je bilo polno pozitivne energije in ljubezni. 
Iskreno čestitam organizatorjem in hvala vsakemu, 
ki je z nakupom vstopnice ali z nastopom pomagal 
po svojih močeh. Da, to je Vojnik, na katerega sem 
ponosen, to ste ljudje, ki vas imam preprosto rad.

Čistilna akcija je bila konec marca in kot vsako leto smo se 
odzvali povabilu in se je udeležili. Odziv je bil zelo dober. 
V vseh treh krajevnih skupnostih smo bili uspešni. Posebej 
ste se izkazali člani različnih društev in tudi šole ter vrtci. 
Z dobro voljo smo naredili nekaj dobrega za okolje, pa 
tudi za nas same, saj je bila to priložnost tudi za pogovor 
s prijatelji. Iskrena hvala vsem v organizaciji kot seveda 
vsem udeležencem akcije. Tudi prihodnje leto jo bomo 
organizirali in želim si še večjega odziva, tudi občanov, ki 
niste člani kakšnega društva. Preprosto, pridite.

Na aprilski seji občinskega sveta smo obravnavali zaključni 
račun za leto 2018. Odhodki v višini pribl. 8 mio. EUR 
so bili za 24 % višji kot v letu 2017. Tudi za investicije je 
bilo namenjeno 2,8 mio. EUR, kar je v skupnem deležu 
proračuna 35,7 % in je za 82 % več kot leta 2017. To je še 
toliko bolj pomembno, ker žal sredstev s strani Evropske 
unije občini ni bilo na voljo. Res pa je, da se je nekaj večjih 
investicij lani zaključilo. V tej številki smo predstavili vse 
izvedene investicije v letu 2018. Lahko rečemo, da je bilo 
lansko leto zelo uspešno in da smo dobro gospodarili, 
saj smo vrnili tudi nekaj posojila in znižali zadolženost, 

kot z ostankom sredstev na računu na dan 31. 12. 2018 
zagotovili, da je realnost izvedbe proračuna za letošnje 
leto zagotovljena. Seveda je zaključni račun le povzetek 
dela prejšnjega leta. Vse naše delo pa je že usmerjeno v 
izvedbo zastavljenih ciljev v tekočem letu. Zelo sem vesel, 
da so sveti krajevnih skupnosti, odbori in občinski svet 
začeli dobro delovati, kar je nujno za dobro delo občine.

S podžupanom g. Hribernikom sva se udeležila številnih 
občnih zborov naših društev. Na vsakem sva se prepričala 
o dobrem delu in o tem, da je naša občina dejavna in da 
ste krajani dejavni na številnih področjih. Takšnega dela si 
seveda želim tudi v prihodnje, saj je zato življenje v občini 
Vojnik bogatejše in lepše. Potrudili se bomo, da boste imeli 
vedno na voljo tudi nekaj sredstev za svoje delo. V sklopu 
veliko prireditev, ki jih društva organizirate preko leta, 
sem še posebej vesel nove gledališke predstave, ki jo je 
premierno uprizorila dramska sekcija KUD Vojnik. Iskrene 
čestitke režiserju in igralcem. Vsekakor priporočam ogled 
katere od ponovitev vsem, ki ste zamudili premiero.

V rokah imate prvo številko Ogledala, ki jo je pripravil nov 
uredniški odbor pod uredništvom Lee Sreš. Vsem iskrena 
čestitka (saj veste, prvega ne pozabiš nikoli) in dobre želje 
pri vašem delu tudi v prihodnje.

Spoštovani, pred nami so prvomajski prazniki. Vsem 
iskreno čestitam ob prazniku dela z željo, da bi pošteno 
delo imelo v našem življenju pravo mesto in pravo veljavo. 
Častno in spoštovano!

Vaš župan Branko Petre
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Občinski svet Občine Vojnik je na 4. redni seji
28. 2. 2019: 
- potrdil zapisnik 3. redne seje Občinskega sveta Občine 

Vojnik, 

- sprejel informacijo o delovanju Zdravstvenega doma 
Celje, 

- sprejel Letni program športa občine Vojnik za leto 2019, 

- potrdil cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na 
domu v občini Vojnik, 

- potrdil predlog sprememb kadrovskega načrta 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva, 

- imenoval člane Komisije za pripravo in spremljanje 
strategije s predstavitvijo programa dela, potrdil predlog 
priprave Vizije in strategij občine Vojnik 2020–2030 
in imenoval odgovorno urednico in člane Uredniškega 
odbora, 

- se seznanil s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega 
načrta Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Občine 
Vojnik in njihovih učinkih, 

- sprejel sklep o oddaji prostorov v najem za potrebe 
Centra ponovne uporabe, 

- sprejel dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik 
za leto 2019 in sklep o prodaji premičnega premoženja 
ter odpis terjatev, 

- sprejel sklep o prodaji deleža v družbi Veterinarski center, 
d. o. o., 

- sprejel osnutek Odloka o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje obvezne občinske 
gospodarske javne službe, 24-urne dežurne pogrebne 
službe v občini Vojnik in osnutek Odloka o pokopališkem 
redu v občini Vojnik, 

- sprejel sklep o uskladitvi Koncesijske pogodbe o izvajanju 
lokalne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega 
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina 

 na območju občine Vojnik, 

- sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu (OPPN) za EUP SO-42 (Kotnik), 

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave, 

- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij, 

- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov. 

  

Občinski svet Občine Vojnik je na 5. redni seji
4. 4. 2019: 
- potrdil zapisnik 4. redne seje Občinskega sveta Občine 

Vojnik, 

- sprejel Informacijo o delu policijske postaje Celje za leto 
2018, s poudarkom dela na območju občine Vojnik, 

- sprejel informacijo o delu skupne občinske uprave 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje, 
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, 
Vojnik in Zreče za leto 2018, 

- sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti za 
leto 2018 in cilje delovanja občinskih redarjev v letu 2019, 

- sprejel informacijo o predlogu ureditve degradiranega 
območja kamnoloma Frankolovo, 

- sprejel zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 
2018, 

- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov, 

  sprejel osnutek Odloka o ustanovitvi organa skupne 
občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče, 

- sprejel Odlok o predmetu in pogojih za podelitev 
koncesije za opravljanje obvezne občinske gospodarske 
javne službe, 24-urne dežurne pogrebne službe v občini 
Vojnik in Odlok o pokopališkem redu v občini Vojnik, 

- sprejel dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Vojnik 
za leto 2019, 

- podal mnenje lokalne skupnosti o kandidatki za 
ravnateljico Osnovne šole Vojnik, 

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave, 

- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij. 

OBČINSKI SVET OBČINE VOJNIK

POVZETEK FEBRUARSKE 
IN APRILSKE SEJE

Povzela: Tanja Golec Prevoršek, foto: Lea Sreš

Delovno vzdušje med sejo
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Razvoj občine je preveč pomemben, da bi ga 
prepuščali stihiji in trenutnim interesom. 
Prebivalci se bodo v občini najbolje počutili, 
če bo razvoj načrtovan, oblikovan na jasni 
viziji, ki mora temeljiti na vrednotah ljudi.
 
S tem namenom smo že pred časom sprejeli 
odločitev, da bomo pri pripravi Razvojne strategije 
občine Vojnik za obdobje 2020–2030 uporabili 
programsko orodje VIS, ki poleg priprave strategije 
omogoča tudi spremljanje doseganja zastavljenih 
ciljev. Projekt zajema več faz: anketiranje in 
zbiranje podatkov, njihovo analizo, oblikovanje 
ciljev, kazalnikov za merjenje uspešnosti izvajanja 
idr. Prvi del projekta smo izvedli leta 2018. 
Organizirane so bile delavnice, na katerih so 
prebivalci in nadpovprečno angažirani posamezniki 
preko anketnih vprašalnikov izmerili zadovoljstvo 
prebivalcev občine in česa si želijo. Anketirali pa 
smo tudi prebivalce okoliških občin, da vidimo, kako 
oni vidijo nas. Dobljene podatke so strokovnjaki 
analizirali, obdelali in pripravili poročilo, ki je bilo 
predstavljeno županu, občinskim svetnikom ter 
zaposlenim na občini. 
  
Letos pripravo razvojne strategije nadaljujemo. 
V ta namen smo meseca marca izvedli delavnice, 
na katerih smo se udeleženci najprej seznanili z 
rezultati, nato pa začeli oblikovati cilje, ki naj bi 
jih v občini dosegli do leta 2030. Delavnice so bile 
dobro obiskane, udeleženci pa zelo dejavni. Prisotni 

so imeli možnost podati svoje mnenje in poglede na 
izmerjene rezultate ter sodelovati pri postavljanju 
ciljev in ukrepov za njihovo doseganje, ki si jih želimo 
doseči do leta 2030. Cilje smo oblikovali soglasno in 
demokratično. Za vsak cilj smo določili kazalnik, s 
katerim bomo merili napredek in uspešnost izvajanja, 
ter skrbnika, ki bo poročal o stanju in napredku. 
  
Na prvi delavnici smo obravnavali področje 
gospodarstva, na drugi področje okolja in prometa 
ter na tretji delavnici področje izobraževanja in 
kakovosti življenja. Takšen način priprave strategije, 
v katero je vključeno kar največ prebivalcev, podpira 
tudi Svet EU, ki v zadnjem času v ospredje postavlja 
tri teme: kakovost upravljanja s ciljem povečanja 
učinkovitosti in zadovoljstva prebivalcev, soudeležbe 
državljanov pri sprejemanju pomembnih odločitev, 
javno etiko, ki daje prednost javnim interesom pred 
zasebnimi. Aprila je bila izvedena še delavnica s 
predstavniki društev in drugimi občani, ki jih to 
zanima. Pred sprejetjem besedilnega dokumenta 
na občinskem svetu še bo koordinacija glede 
prostorskega načrtovanja ter določitev uteži za 
posamezne kazalnike. 
Vizija in strategija občine Vojnik 2020–2030, ki 
bo najvišja možna stopnja usklajenih interesov, 
bo vsebovala konkretne kazalnike, povezane v 
celoto. Strategija je prvi korak, ki mu bodo morali 
slediti koraki izvrševanja, kar bo nedvomno izziv za 
odgovorne. 

DEJAVNO SOUSTVARJANJE

PRIPRAVA RAZVOJNE 
STRATEGIJE OBČINE VOJNIK 

ZA OBDOBJE 2020–2030
Tekst: Samo Kunej, foto: Lea Sreš 

Na delavnici: Steber gospodarstvo
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Na krasno sobotno jutro, ko se je sonce že prebudilo, 
sem se odpravila v službo, saj smo si soboto,
30. marca 2019, izbrali dan za čistilno akcijo v Vojniku. 
 
Parkirala sem pred občinsko stavbo, člani PGD Vojnik so 
bili že na delu. Možje v rumenih jaknah, z debelo cevjo 
v rokah so čistili središče kraja. S predsednico Lidijo 
Eler Jazbinšek sva za dobrodošlico pripravili kavo in 
čaj, da so udeleženci akcije laže začeli delo. Razdelili 
sva vreče in rokavice, kolikor jih nisva že med tednom, 
urednica Ogledala Lea Sreš nas je fotografirala in 
nared smo bili za akcijo. Zdenko Vrenko je v gasilskem 
domu skuhal bograč, ki je bil nared od 11.00 dalje. 
Bil je tako okusen, da so ga udeleženci pojedli do 
zadnje žlice. Enako je bilo tudi v drugih dveh krajevnih 
skupnostih, na Frankolovem in v Novi Cerkvi. Tudi tam 
sta predsednika Svetov KS, Slavko Jezernik in Dušan 
Horvat, organizirala odlično malico in poskrbela tudi za 
pijačo. Zelo lepo so se odzvala društva vseh treh KS, ki 
so še vedno gonilna sila akcije, posameznikov pa je bilo 
bolj za vzorec. Med tednom so čistili tudi otroci obeh OŠ 
ter vrtčevski otroci. 
  
Nekateri se pritožujejo, da čistijo vedno eni in isti, in se 
sprašujejo, zakaj ne pridejo na akcijo tisti, ki smetijo. Na 
to vprašanje verjetno nikoli ne bomo dobili odgovora, 
zato se potrudimo, da bomo mi boljši. Predlagam, 
da si ta dan rezerviramo kot dan za druženje ali dan 
sosedov. Zakaj ne bi po akciji malo skupaj posedeli in 
se pogovorili o predlogih, ki bi bili za vse koristni in 
se med seboj malo pošalili in bolj spoznali? Če bi cela 
družina sodelovala pri akciji, bi si doma prihranili 
kuhanje in bi lahko krenili na pohod na bližnji hrib ali 
popoldanski obisk sorodnikov, prijateljev. Mogoče bi pa 
drugo leto bolj z veseljem pomagali naravi, da ostane 
čista, in komaj čakali, da se spet srečamo, čeprav na 
čistilni akciji. 
  
V imenu narave se vam župan in Občinska uprava 
Občine Vojnik iskreno zahvaljujemo za vaš pomemben 
prispevek pri njenem varstvu. 

VARUJMO OKOLJE

ČISTILNA AKCIJA – 
PRILOŽNOST ZA DRUŽENJE  

Tekst: Irma Blazinšek, foto: Lea Sreš

Člani Društva Talon med čiščenjem

Pred odhodom na izbrane lokacije

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

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

www.aksel.si
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Pomembnejši projekti obnove so stanovanja na 
Frankolovem 7 (plačilo zadnje situacije), na Celjski cesti 
19 ter na Keršovi ulici 10 v Vojniku, obnova stavbnega 
pohištva v devetih stanovanjih na Celjski cesti 19 ter 
sofinanciranje energetske sanacije fasade in stavbnega 
pohištva na poslovno-stanovanjskem objektu Keršova ulica 12 
v Vojniku. 

61.843,15
Odhodki  2018 – EUR

2

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

Z večletno investicijo smo zagotovili 10 popolnoma 
prenovljenih energetsko varčnih javnih najemnih 
stanovanj in dva poslovna prostora v skladu z zahtevami 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Sofinanciranje 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo 
na podlagi 23. člena ZFO-1 v višini 145.254 EUR ter EKO 
sklada 32.978 EUR.

556.878,00
Odhodki  2018 – EUR

1

Rekonstrukcija 
in energetska 
sanacija poslovno-
stanovanjske stavbe 
Nova Cerkev 22 

Za Vrtec Frankolovo, ki bo izveden kot dozidava na 
zahodu OŠ A. B. Frankolovo, smo pridobili projektno 
dokumentacijo z geotehničnim poročilom. Gradnja se bo 
izvajala v letih 2019 in 2020. Celotna vrednost investicije 
je načrtovana v višini dobrih 2 mio. EUR. Načrtuje se 698 m2 
prostorov za vrtec, 664 m2 skupnih prostorov šole in vrtca 
ter 180 m2 mansarde.  

41.114,00
Odhodki  2018 – EUR

4

Izgradnja Vrtca 
Frankolovo

V letu 2017 smo pridobili dokumentacijo in začeli 
pripravljalna dela. Investicijo smo izvajali v letu 2018. V 
POŠ Socka so se pridobili prostori za društva v velikosti 
45,25 m2 ter vetrolov in stopnišče v velikosti 45,55 m2. 
Skupna vrednost investicije je 58.757 EUR. Člani društev 
so poskrbeli za končno ureditev: pleskanje, tlake in 
razsvetljavo.

46.277,00
Odhodki  2018 – EUR

3

Ureditev podstrešja 
Podružnične osnovne 
šole Socka 

Tudi leto 2018 je bilo delovno. Kljub 
težavam pri financiranju občin smo 
skušali s sredstvi, ki so nam bila na 
voljo, narediti kar največ.

Tako smo v slogi, skupaj s svetniki 
občinskega sveta in sveti vseh 
treh krajevnih skupnosti ter ob 
angažiranju svojih krajanov in 
občinske uprave, dosegli nekaj 
uspehov. Zelo sem hvaležen 
vsem, ki ste se v režijskih odborih 

dejavno vključili v delo, predvsem 
pri asfaltiranju cest in izgradnji 
vodovodov. Moj cilj je, da bi vsako 
gospodinjstvo imelo urejeno oskrbo z 
vodo in da bi se tudi vse lokalne ceste 
in javne poti, ki so kategorizirane, 
asfaltirale. Uspešni smo bili pri 
sanaciji plazov, izgradili smo nov most 
v Homcu in izvedli protipoplavne 
ureditve dela Hudinje. Vesel sem 
tudi dokončanja obnove poslovno-
stanovanjske stavbe v Novi Cerkvi, 

kamor se ponovno vrača življenje. 

Poglejte v nadaljevanje in sami 

presodite, ali smo bili uspešni.

Ob zavedanju, da so naša društva, 

šole in vrtci nemoteno delovali ter 

da smo pomagali tudi tistim, ki so v 

največji stiski, je najlepša nagrada 

vaš zadovoljen nasmeh, ker nam je to 

uspelo skupaj. Seveda si želim sloge 

in dobrega dela tudi v prihodnje.

Vaš župan Branko Petre

INVESTICIJE 
IN DOSEŽKI V LETU 2018
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Za naprave fitnes smo za OŠ A.B. Frankolovo porabili 
5.959 EUR. Pričakujemo sofinanciranje sredstev EU 
(4.000 EUR).  Za 1.612 EUR smo uredili ograjo ob 
travnatem igrišču pri POŠ Nova Cerkev ter nabavili 
gugalnico za otroško igrišče pri vrtcu Montessori v Novi 
Cerkvi.  Nakup opreme za izvedbo prireditev v telovadnici 
OŠ Vojnik je bil v višini 6.994 EUR. 
 

14.565,00
Odhodki  2018 – EUR

6

Investicije, investicijsko 
vzdrževanje športnih 
objektov in nakup 
opreme za telovadnico 
OŠ Vojnik

V Vrtcu Mavrica Vojnik so 12.000 EUR porabili za 
kombinirano vozilo, kuhinjsko, računalniško in vrtno 
opremo ter pohištvo. Vrtcu Danijelov Levček smo 
sofinancirali dodatne sanitarije v višini 2.000 EUR. V OŠ 
A. B. Frankolovo so delno obnovili šest učilnic ter sanirali 
kletne prostore za 12.500 EUR. OŠ Vojnik s podružnicami 
je s sredstvi v višini 21.560 EUR prebelila severni del fasade, 
menjala keramiko v kuhinji, zamenjala stavbno pohištvo, 
namestila žaluzije v POŠ Nova Cerkev in Socka.

48.060,00
Odhodki  2018 – EUR

5

Investicijsko 
vzdrževanje Vrtca 
Mavrica Vojnik in 
vrtca s koncesijo ter 
osnovnih šol

Začetek projekta je bil v letu 2017 (24.221 EUR): nakup 
10 stojnic in 10 mobilnih hišk ter opreme za izvedbo 
dogodkov. V odhodkih 2018 so vključeni tudi stroški 
tržnic v Vojniku (Božični Vojnik), v Novi Cerkvi in na 
Frankolovem ter 4 promocijski dogodki. Skupna vrednost 
projekta s partnerji je 96.146 EUR, dejavnosti Občine 
Vojnik so v višini 49.327 EUR. 

13.968,00
Odhodki  2018 – EUR

8

Ureditev mobilne 
tržnice in vzpostavitev 
mreže lokalnih 
ponudnikov LAS/
projekt »Na plac« 

Za širitev prostorov Knjižnice Vojnik smo v letu 2016 že 
kupili prostore za 45.000 EUR. V letu 2017 smo pridobili 
dokumentacijo in začeli pripravljalna dela investicije 
(12.993 EUR), ki se je nadaljevala v letu 2018. Uredili smo 
60 m2 prostorov ter zunanjo okolico prostorov. Prostor je 
namenjen razstavam in knjižnični dejavnosti. 

30.538,00
Odhodki  2018 – EUR

7

Širitev prostorov 
Knjižnice Vojnik

Ob mrliški vežici na pokopališču Frankolovo je bilo 
narejenih 22 žarnih grobov v vrednosti 6.664 EUR ter 
drsna vrata ALU za mrliško vežico Frankolovo v višini 
6.751 EUR. 
Na pokopališču Nova Cerkev je bila narejena zaščitna 
ograja v vrednosti 555 EUR ter drsna vrata ALU za mrliško 
vežico Nova Cerkev v višini 7.056 EUR.

21.026,00
Odhodki  2018 – EUR

10

Pokopališča in 
mrliški vežici 
Frankolovo in Nova 
Cerkev

Prostor za raztros pepela Park Tisa v velikosti pribl. 380 m2 
je umeščen na zahodnem delu pokopališča Vojnik. Travna 
površina ima utrjene poti, živo mejo ter kamnite plošče za 
imena. Vrednost je 17.158 EUR. 
Zaključni obračun investicijsko-vzdrževalnih del na mrliški 
vežici iz leta 2017 ter vzdrževalna in ostala dela v letu 
2018 v višini 24.486 EUR.

41.644,00
Odhodki  2018 – EUR

9

Pokopališče in 
mrliška vežica Vojnik
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Kupili smo zemljišče za most Razdelj ter nekaj manjših 
zemljišč (9.701 EUR). 
Stroški v višini 35.908 EUR so povezani z nakupom in 
brezplačno pridobitvijo zemljišč: cenitve, geodetske 
storitve in notarji.

45.608,00
Odhodki  2018 – EUR

12

Nakup in pridobitev 
zemljišč 

Pripravili smo projektno dokumentacijo za ureditev Ceste 
talcev v Vojniku, projekt za rekonstrukcijo in elaborat 
za izdelavo recepture za hladno reciklažo lokalne ceste 
Vojnik–Gmajna, projekt za izgradnjo hodnika za pešce 
in brv na Frankolovem (od vrtca do PGD Frankolovo) in 
projekt za cestni priključek v Novi Cerkvi. 

20.768,00 
Odhodki  2018 – EUR

11

Projekti, načrti in 
študije za prometno 
infrastrukturo

Za večjo varnost se je izvedel cestni priključek pri POŠ 
Nova Cerkev v dolžini 110 m širine 5,10 m, z urejenim 
meteornim odvodnjavanjem, na novo zgrajeno javno 
razsvetljavo 6 svetilk, razdelno cestišče, urejenim 
pločnikom ob cestnem priključku in krožiščem pri 
športnem igrišču. 

143.333,00
Odhodki  2018 – EUR

14

Novogradnja ceste 
pri POŠ Nova Cerkev

Skupaj smo asfaltirali 4.869 m javnih poti.
Daljši cestni odseki:
odcep Pavrič–Gregorc (Beli Potok): 321 m;
Frankolovo–Pinter–Kolar: 195 m;
Stražica (cesta v Gojko): 180 m;
Selce (Delčnjak–Šibanc–Kotnik): 610 m; 
Polže (Toman–Kramar–Naglič): 460 m; 
Hrenova (Pozjak–Gobec): 230 m;
Male Dole–Jankova: 420 m;
Sv. Tomaž nad Vojnikom: 310 m;
Čepin–Devica Marija: 200 m.

207.431,00
Odhodki  2018 – EUR

13

Asfaltiranje lokalnih 
cest in javnih poti

Porušil se je dotrajan most in zgradil nadomestni dolg 
14,30 m in širine vozišča med robniki 4,50 m. Svetla 
odprtina mostu znaša 8,50 m. Zgradila se je tudi cesta 
od R3-693 do mostu dolga 60 m, širine 5 m z urejenim 
meteornim odvodnjavanjem. Vrednost projekta je dobrih 
230.000 EUR. Ministrstvo za okolje in prostor projekt 
sofinancira v višini 163.500 EUR. 

133.958,00
Odhodki  2018 – EUR

16

Izgradnja ceste 
in nadomestnega 
mostu čez Hudinjo 
v Razdelju–Homec 

Na lokaciji od R3-693 Nova Cerkev–Vitanje do PGD Socka 
se je zgradil pločnik v dolžini 175 m in širine 1,20 m. Na 
novo se je uredila meteorna kanalizacija, ki se steka v 
obstoječe prepuste. 

53.447,00
Odhodki  2018 – EUR

15

Izgradnja pločnika v 
Socki
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Sredstva amortizacije smo porabili za sofinanciranje 
obnove čistilne naprave v Škofji vasi, na katero je 
priključena kanalizacija Arclina in Vojnika: obnova 
in nadgradnja (6000 PE) mehanske stopnje čiščenja 
(zadrževalni bazen, črpališče, grobe grablje s pripadajočim 
objektom). 

307.954,00
Odhodki  2018 – EUR

18

Obnovitvene 
investicije v 
kanalizacije in 
čistilne naprave

Uredili smo obvozno cesto za potrebe izgradnje mostu čez 
Dobrnico v Spodnji  Hrenovi. Investicija se nadaljuje v letu 
2019. Dolžina povozne mostne plošče bo 7,70 m in širine 
4,63 m. Izdelala se bosta nova opornika v dolžini 5,50 m. 
V območju mostu se bodo vzporedno z gradnjo zavarovale 
tudi brežine reke Dobrnice v dolžini 10 m in višine 2 m. 

5.826,00 
Odhodki  2018 – EUR

17

Rekonstrukcija 
mostu v Spodnji 
Hrenovi 

V letu 2018 smo sredstva porabili za projektno 
dokumentacijo. V letu 2019 smo pridobili gradbeno 
dovoljenje. Prijavljali se bomo na evropska sredstva. 
Z investicijo bomo predvidoma začeli v letu 2020. 
Projektantska vrednost investicije za 2861 m kanalizacije, 
na katero se bo predvidoma priključilo 59 objektov, je 
970.409 EUR. 

14.316,00
Odhodki  2018 – EUR

20

Izgradnja 
kanalizacije 
v Vojniku – 
aglomeracije

V letu 2018 smo nadaljevali z izgradnjo 493 m sekundarne 
kanalizacije (za 20 objektov) v vrednosti 100.262 EUR na 
območju Dol pod Gojko, Stražica in v parku Frankolovo ter 
pridobili uporabno dovoljenje. 
Na območju JZ od Mercatorja Frankolovo smo v letu 2018 
gradili sekundarno kanalizacijo v dolžini 788 m (za 28 
objektov) v vrednosti 123.050 EUR. 

226.813,00
Odhodki  2018 – EUR

19

Izgradnja 
sekundarne 
kanalizacije na 
Frankolovem

V letu 2017 smo izgradili 543 m novega vodovoda, v letu 
2018 pa še 444 m in zaključili investicijo. Vodovodne cevi 
so premera PE100. Na vodovod se bo lahko priključilo 8 
objektov. 

45.944,00 
Odhodki  2018 – EUR

22

Izgradnja vodovoda 
Male Dole–Razgorce

Iz sredstev amortizacije smo investirali v naslednje večje 
obnove vodovodov na območju občine Vojnik: 
vodovodni sistem Bezenškovo Bukovje–Ilovca–Jankova; 
vodovod pod Hudinjo, odcep Polže; 
vodovod Socka–Nova Cerkev; 
prevzem in obnova lokalnega vodovoda Čreškova. 

282.588,00
Odhodki  2018 – EUR

21

Obnovitvene 
investicije v 
vodovode
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V preteklih letih smo v vodovod že vložili 52.909 EUR. V 
letu 2018 smo obnovili raztežilnik in pridobili uporabno 
dovoljenje za I. fazo. V letu 2019 bomo nadaljevali z 
izgradnjo II. faze. Na vodovod v dolžini 650 m se bi naj 
priključilo 10 objektov. 

20.138,00
Odhodki  2018 – EUR

24

Izgradnja vodovoda 
Spodnje Brdce 

V letu 2018 smo pridobili projektno dokumentacijo za 
razširitev javnega vodovoda in gradnjo vodohrana za 
potrebe naselja Beli Potok. Predvidena dolžina vodovoda 
je 982 m, nanj se bo priključilo 11 objektov. Izvajanje del 
se bo začelo na podlagi gradbenega dovoljenja po izboru 
izvajalca v letu 2019. 

5.144,00 
Odhodki  2018 – EUR

23

Izgradnja vodovoda 
Frankolovo–Beli 
Potok

V letu 2017 smo pripravili dokumentacijo za sanacijo 
vozišča in dveh plazov v Črešnjicah (12.351 EUR). Skupaj 
je bila vrednost investicije 181.560 EUR. Sanacija je bila 
izvedena s podporno kamnito zložbo, sanacijo cestišča in 
ureditvijo odvoda površinskih in zalednih vod. 
Ministrstvo za okolje in prostor je sofinanciralo 
127.729 EUR.

169.209,00
Odhodki  2018 – EUR

26

Sanacija plazu in 
cestišča LC 464041 v 
Črešnjicah

Konec leta 2017 smo začeli z izgradnjo 520 m vodovoda, 
od tega se je obnovilo 220 m starega vodovoda ter 
dogradilo 300 m novega vodovoda. Na nov vodovod se 
bo lahko priključilo 10 objektov. Investicija se je zaključila 
v letu 2018, ko smo pridobili tudi uporabno dovoljenje. 
Skupni strošek investicije je bil 99.471 EUR. 

61.389,00
Odhodki  2018 – EUR

25

Izgradnja vodovoda 
Straža pri Dolu

Uspešno smo sanirali večji zemeljski plaz v križišču k 
hiši Lipa 12/A. Izvedli smo odvodnjavanje površinskih 
vod: uredili jarke, asfaltne mulde, prepuste in linijske 
požiralnike in odvodnjavanje pronicajočih vod z 
drenažnimi rebrami ter sanacijo vozišča z asfaltiranjem. 
Ministrstvo za okolje in prostor je sofinanciralo 
165.670 EUR.

209.921,00
Odhodki  2018 – EUR

28

Sanacija plazu Lipa 
pri Frankolovem na 
JP 964441 

Na območju zdrsa na desni brežini smo izvedli podporno 
kamnito zložbo, sanacijo cestišča in uredili odvod 
površinskih in zalednih vod tako, da smo na dnu 
kamnite zložbe položili drenažne cevi ter betonski jašek. 
Uredili smo tudi pravilno odvodnjavanje na križišču 
manjšega zaselka hiš.  Ministrstvo za okolje in prostor je 
sofinanciralo 50.113 EUR.

64.620,00
Odhodki  2018 – EUR

27

Sanacija plazu 
Ivenčnik in cestišča 
JP 369011 v Bovšah
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V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik-Dobrna 
je bilo izvedeno sofinanciranje – investicijski transfer do 
PGD Socka za nakup gasilskega vozila: avtocisterne (AC 
16-50). V letu 2019 načrtujemo financiranje še v višini 
30.000 EUR.

40.000,00 
Odhodki  2018 – EUR

33

Nakup gasilskega 
vozila za 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Socka 

INVESTICIJE 2018
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2018
OBČINA VOJNIK

Sredstva v obliki investicijskega transferja so bila 
namenjena za obnovo dveh gasilskih garaž. 

13.000,00
Odhodki  2018 – EUR

30

Investicijska sredstva 
za Prostovoljno 
gasilsko društvo 
Vojnik

Iz sredstev amortizacije smo za investicijsko vzdrževanje 
Regijskega centra za ravnanje z odpadki namenili 
9.149 EUR ter za obnovo stare infrastrukture 2.313 EUR. 

11.462,00  
Odhodki  2018 – EUR

29

Obnovitvene 
investicije v 
odlagališča in 
RCERO

V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik-Dobrna 
je bilo izvedeno sofinanciranje – investicijski transfer do 
PGD Frankolovo za nakup gasilskega vozila za prevoz 
moštva (GVM-1). V letih 2016–2017 smo že financirali 
20.000 EUR, v letu 2019 še načrtujemo financiranje v 
višini 10.000 EUR.

10.000,00
Odhodki  2018 – EUR

32

Nakup gasilskega 
vozila za 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Frankolovo

V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik-Dobrna 
je bilo izvedeno sofinanciranje – investicijski transfer do 
PGD Nova Cerkev za nakup gasilskega vozila za prevoz 
moštva (GVM-1). V letih 2015–2017 smo že financirali 
30.000 EUR. 

10.000,00
Odhodki  2018 – EUR

31

Nakup gasilskega 
vozila za 
Prostovoljno gasilsko 
društvo Nova Cerkev

2.939 EUR je bilo namenjenih za osebno zaščitno opremo in 
tehnično opremo reševalnih enot: drugi del nakupa strojne 
lope za protipoplavne zagatnice.  Na podlagi razdelitve 
sredstev, ki jo je pripravila GZ Vojnik-Dobrna, je 8000 EUR 
namenila za nakup osebne zaščitne opreme – delovnih 
oblek sorazmerno vsem gasilskim društvom v občini.

10.939,00 
Odhodki  2018 – EUR

34

Nakup opreme in 
vzdrževanje za 
civilno zaščito ter 
nakup gasilske 
opreme



14

INVESTICIJE 2018
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2018
OBČINA VOJNIK

Direkcija RS za infrastrukturo: nadaljevanje in zaključek obnove RC Nova Cerkev – Socka (2.23 km). Vrednost 
513.726 EUR v letu 2018, skupaj z letom 2017 vrednost investicije 727.465 EUR.
Idejna zasnova za kolesarsko povezavo Vojnik – Frankolovo – Zreče – Slovenske Konjice: sorazmerni del stroškov za 
6,68 km povezave v občini Vojnik ca. 26.000 EUR.  
Ministrstvo za okolje in prostor: urejanje voda Hudinja, Rovski potok in Dajnica v vrednosti 221.986 EUR.   

761.712,00
Odhodki 2018 (v EUR)

35

Regionalne ceste (RC), pločniki, 
kolesarske steze ob RC in urejanje voda  

• Občina Vojnik je v letu 2018 celovito 
pristopila k oblikovanju vizije in 
strategije (VIS) razvoja občine za 
obdobje 2020–2030. Osnovni cilj 
projekta VIS občine Vojnik je, da 
na podlagi analitičnega pristopa ob 
sodelovanju lokalnega prebivalstva 
dosežemo konsenz o viziji in smereh 
razvoja svoje lokalne skupnosti, 
ki temelji na vrednotah tukaj 
živečih ljudi. Na delavnicah in z 
anketiranjem prebivalcev smo izvedli 
analizo obstoječega stanja in želje 
v prihodnje po razvojnih stebrih: 
gospodarstvo, okolje, promet, 

izobraževanje in kakovost bivanja.

• Prejeli smo področni certifikat 
ISSO Zlati kamen 2018 za področji 
demografija in izobrazba, kar po 
metodologiji pomeni, da dosegamo 
standard občine dobrega življenja na 
teh področjih.

• V okviru projekta Občina po meri 
invalidov smo obveščali občane 
o aktualni problematiki s tega 
področja. Medobčinsko društvo 
delovnih invalidov Celje je v 
prostorih KUD Vojnik tedensko 

 VREDNOTE TUKAJ 
ŽIVEČIH LJUDI  

V preglede smo vključili večino pomembnejših investicij in projektov iz leta 2018, 
ki so povezani z naložbami. Vseh drugih rednih dejavnosti in tekočega vzdrževanja, 

predvsem s področja izobraževanja, sociale, društev, turizma, podjetništva in 
kmetijstva, v to predstavitev nismo vključili. 

Občina je bila dejavna in uspešna tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z 
investicijami. Seznanjamo vas z naslednjimi pomembni projekti in informacijami 

preteklega leta: 

ISSO ZLATI KAMEN 2018

PODROČNI CERTIFIKAT

za področja:

DEMOGRAFIJA 
IZOBRAZBA

Področni certifikat Zlati kamen prejme občina,  
ki po metodologiji ISSO dosega standard občine dobrega 

življenja na določenih področjih.

VOJNIK

v letu 2018
prejme občina

Mag. Robert Mulej
Vodja ISSO

Peter Ribarič
Izvršni direktor Planet GV
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izvajalo meritve krvnega tlaka in 
holesterola. Inštitutu Vir smo za 
vključenega invalida v javno delo 
financirali regres. Pri rekonstrukciji 
poslovno-stanovanjskega objekta 
smo zagotovili stanovanje 
invalidnemu občanu. 

• Vključeni smo bili v projekt »Moja 
zgodba za tvojo varnost« skupaj 
z zavodom Vozim in Thermano, 
d. d. Laško. Projekt je trajal od 
septembra 2017 do septembra 
2018. Soustvarjalci in soizvajalci 
programa so bili invalidi – 
poškodovanci prometnih nesreč, ki 
so s svojimi izkušnjami izobraževali 
osnovnošolce ter jih informirali, kako 
so si kot invalidne osebe organizirali 
življenje in se ponovno vključili v 
družbo.  

• Vključili smo se v pilotni projekt 
zagotavljanja dolgotrajne oskrbe 
starejših. Vodilni partner je 
Zdravstveni dom Celje. Projekt 
je financiran s strani evropskega 
socialnega sklada Evropske unije in 
Republike Slovenije. Konec leta 2018 
je bila vzpostavljena t. i. vstopna 
točka. Storitve v okviru tega projekta 
se izvajajo skupaj s podpornimi 
partnerji na območju občin Celje, 
Štore, Dobrna in Vojnik. Glavni cilj 
projekta je dostop uporabnikom do 
individualne in multidisciplinarne 
obravnave ter spremljanje in 
vrednotenje sprememb v okviru 
testiranja orodja in postopkov za 
oceno upravičenosti do dolgotrajne 
oskrbe. S tem projektom bomo 
v enotno mrežo povezovali 
različne oblike zdravstvene in 
socialnovarstvene pomoči starejšim 
in osebam, starejšim od osemnajst 
let, ki so potrebni pomoči zaradi 
invalidnosti, imajo duševne težave 

po zakonu o duševnem zdravju oz. 
posebne potrebe.

• Sprejeli smo dva sklepa ter en sklep o 
dopolnitvi sklepa o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Občinskega 
prostorskega načrta občine Vojnik, 
štiri sklepe o začetku priprave 
Občinskih podrobnih prostorskih 
načrtov (v nadaljevanju OPPN), dva 
sklepa o javni razgrnitvi OPPN ter 
dva odloka o OPPN. 

• Spremljali smo Občinski program 
varnosti in Lokalni energetski 
koncept ter skupaj z EKO skladom 
zagotavljali tedensko energetsko 
svetovanja v prostorih občine. 

• V juniju 2018 je bila s podjetjem 
VOC, d. o. o., Celje sklenjena 
koncesijska pogodba za obdobje 
desetih let za opravljanje obvezne 
lokalne gospodarske javne službe 
rednega vzdrževanja občinskih 
lokalnih javnih cest v občini Vojnik.

• Izdali smo štiri številke brezplačnega 
občinskega glasila Ogledalo, 
dodatno številko za lokalne volitve in 
informirali občane preko spletnega 
medija Mojaobcina.si.

• V februarju smo izvedli peti dan 
odprtih vrat Občine Vojnik v Novi 
Cerkvi, kjer smo poleg preteklih 
in prihodnjih dejavnosti občine 
predstavili varovanje kulturne 
dediščine v središču Nove Cerkve: 

rekonstrukcijo in energetsko sanacijo 
poslovno-stanovanjskega objekta 
Nova Cerkev 22 in obnovo sakralnih 
objektov. Zbrani so si ogledali 
toplotno podpostajo daljinskega 
ogrevanja v gasilskem domu Nova 
Cerkev, osrednjo kurilnico na 
biomaso ter popolnoma prenovljen 
poslovni objekt kulturne dediščine 
zasebnega investitorja, v katerem 
je vrtec Hiša otrok, glasbena 
šola, frizerski salon, muzej starih 
avtomobilov idr.

• Ob svetovnem dnevu okolja v juniju 
smo skupaj s Centrom ponovne 
uporabe in javnim podjetjem Simbio 
vzpostavili ekokotiček ponovne 
uporabe na lokaciji Zbirnega centra 
Vojnik v Arclinu.

• Od junija do oktobra smo skupaj 
s šolami, vrtcem in Turistično-
kulturnim društvom Globoče 
sodelovali v okviru Evropskega leta 
kulturne dediščine v projektu Kjer 
preteklost sreča prihodnost. V okviru 
zaključne prireditve



16

INVESTICIJE 2018
OBČINA VOJNIK

INVESTICIJE 2018
OBČINA VOJNIK

• Odkrivanje kulturne dediščine 
v ogledalu preteklosti smo v 
oktobru izvedli svetovanje Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine v 
prostorih Občine Vojnik ter odprli 
razstavo v Jernejevem domu. 

• Organizirali smo tradicionalne 
prireditve: 31. pustni karneval v 
Novi Cerkvi skupaj s PGD Nova 

Cerkev, 16. narodno-zabavni 
koncert »Ostanimo prijatelji« 
na Frankolovem s Prosvetnim 
društvom Anton Bezenšek 
Frankolovo in skupaj s Turističnim 
društvom Vojnik ter številnimi 
drugimi društvi in občani pripravili 
četrti Božični Vojnik. 

• Ob občinskem prazniku je prejel 
gospod Marjan Oprčkal zlati 

vojniški grb in tako postal častni 
občan občine Vojnik. 

• Ob kulturnem prazniku 2018 
smo tretjič podelili priznanje za 
življenjsko delo s področja kulture, 
ki ga je prejel gospod Peter Selčan. 

• Sofinanciramo kmetijske 
dejavnosti, podjetništvo ter 
društvene dejavnosti na podlagi 
javnih razpisov.

• Izvajamo redno vzdrževanje 
mostov, lokalnih cest in javnih 
poti ter skrbimo za okolje tudi z 
urejanjem krajev. 

• Občina ima najetih osem posojil. Na dan 31. 12. 2018 
je bilo njihovo stanje 2.131.302 EUR in zapadejo 
v obdobju 2018–2028. Posojila so bila sklenjena 
v preteklih letih predvsem za večje investicije: 
nizkoenergetski vrtec v Vojniku, OŠ Frankolovo in 
OŠ Vojnik, telovadnico Vojnik, ureditev podstrešja 
na Podružnični osnovni šoli Nova Cerkev in na OŠ 
Vojnik, most Višnja vas, asfaltiranja ter rekonstrukcijo 
poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22. V 
letu 2018 smo odplačali za 275.037 EUR glavnic 
posojil, hkrati pa smo črpali povratna sredstva 
Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj RS 
v višini 145.254 EUR, ki jih za prijavljeni investicijski 

projekt lahko prejme občina brezobrestno za dobo 
vračila v 10 letih. Po razpoložljivi kvoti v letu 2018 je 
občina zadolžena v višini 51 % zakonsko dovoljene 
zadolžitve. V letu 2018 se je v celoti odplačalo 
posojilo za večnamensko dvorano POŠ Nova Cerkev. 

• Občina Vojnik je v letu 2018 povečala investicijska 
vlaganja, saj je vložila 37,4 % sredstev proračuna 
za investicije. Z vizijo in strategijo 2020–2030 si 
želimo konsenz o viziji in smereh razvoja občine, ki 
temelji na vrednotah tukaj živečih ljudi. Investicijska 
sredstva naj bodo še bolj učinkovita in doprinesejo 
kakovostnejše življenje večjemu številu občanov. 

Povzela in uredila: 
mag. Mojca Skale 

Fotografije: 
Lea Sreš, Petra Pehar Zgajner, Boštjan 

Švab,  Ida Grobelnik, Dušan Horvat
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V zimski sezoni 2018/2019 je kot vsako leto prišlo 
do uničenja makadamskih cest in bankin. Krajevna 
skupnost Nova Cerkev je k sanacijam bankin in 
makadamskih cest pristopila takoj, ko so to dopuščale 
vremenske razmere. Zahvaljujem se tudi vsem 
krajanom, ki ste že sami poskrbeli za ureditev brežin 
ob javnih poteh.
 
Zimska služba, ogledi in sanacija cest 
Zahvalil bi se vsem izvajalcem zimske službe v sezoni 
2018/2019 za korektno in dobro opravljeno delo. 
Zahvaljujem se tudi vsem krajanom za strpnost in 
razumevanje, saj se moramo zavedati, da v času močnih 
snežnih padavin in nizkih temperaturah ni mogoče vsega 
naenkrat posuti oz. splužiti. 
Opravljen je bil ogled vseh javnih makadamskih poti v KS. 
Na osnovi ogleda so se sanirale najnujnejše poškodbe cest 
z navozom materiala in čiščenjem jarkov. Opravljen je bil 
tudi ogled posameznih asfaltnih javnih poti, ki se bodo 
sanirale v mesecu maju in juniju. Asfaltiranje javnih poti se 
bo prva tako izvedlo v maju in juniju. 
  
Zahvala udeležencem čistilne akcije 
Hvala vsem društvom, organizacijam in krajanom, ki ste 
se tudi letos vključili v akcijo čiščenja okolja. Vsak izmed 
vas, ki se udeležuje teh dogodkov, nosi v sebi zavest, da je 
to delo potrebno in koristno. Nova Cerkev po čiščenju in 
urejanju okolja znova zasije v vsej svoji lepoti. Pa še prošnja 
za vse – poskrbimo, da kraj ostane čist skozi vse leto. 
Zahvala tudi za vse člane Turističnega društva Nova 
Cerkev, ki vsako leto poskrbijo za zasaditev cvetličnih gred 
v naši krajevni skupnosti. 

Prvomajske budnice 
Godba na pihala Nova Cerkev bo kot vsako leto tudi letos 
poskrbela za budnice v Lembergu, Novi Cerkvi, Socki, na 
Frankolovem in v Vojniku. Za celotno popestritev bodo 
prav tako poskrbeli  Možnaristi Nova Cerkev–Lanšperg, ki 
spadajo med sekcijo Godbe na pihala Nova Cerkev. 
  
Obvestilne table za defibrilatorje 
KS je dala predlog, da se ob glavnih cestah postavijo 
obvestilne table za samodejne defibrilatorje, ki so na 
gasilskih domovih v Lembergu, Socki in Novi Cerkvi. 
  
Projekti 
Vsi projekti, ki so bili v načrtu in tudi potrjeni v proračunu 
leta 2019, se bodo izvajali, kot je bilo predvideno.

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV 

DELOVNI 
POMLADNI MESECI
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš 

Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS 
Nova Cerkev

Člani PGD Nova Cerkev so vsakoletni udeleženci čistilne akcije.

MEDNARODNI PREVOZI / VULKANIZERSTVO ZA OSEBNA VOZILA, TOVORNA 
VOZILA IN TRAKTORJE  /  PREKLADI IN SKLADIŠČENJE

Celjska cesta 53
3212 Vojnik
+ 386 (0)3 780 06 80
kargo.trade@kargotrade.si
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Občinski svet je 4. 4. 2019 na 5. seji sprejel 
zaključni račun proračuna za leto 2018. Podlage 
za izvrševanje proračuna za leto 2018 so bile 
opredeljene v Odloku o proračunu Občine Vojnik 
za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
59/2017) ter Odloku o rebalansu proračuna Občine 
Vojnik za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 80/2018).
 
Proračun sestavljajo tri bilance: bilanca prihodkov 
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter 
račun financiranja. Rezultat naštetih bilanc predstavlja 
presežek prejemkov nad izdatki v višini 91.332 EUR. 
  
Povzetek bilance prihodkov in odhodkov:

V računu finančnih terjatev in naložb je izkazan prejemek 
od prodaje kapitalskih deležev v višini 60 EUR (delnice 
Gorenja).
V računu financiranja je izkazana brezobrestna 
zadolžitev pri Ministrstvu za gospodarski razvoj 
in tehnologijo v višini 145.254 EUR za namen 
rekonstrukcije poslovno-stanovanjske stavbe Nova 
Cerkev 22 ter odplačila v preteklosti najetih dolgoročnih 
posojil za investicije s področja družbenih dejavnosti 
in komunale v višini 275.037 EUR, tako znaša stanje 
zadolženosti konec leta 2018 v višini 2.131.302 EUR. Za 
plačilo obresti teh posojil se je namenilo 7.223 EUR. 

Realizacija odhodkov proračuna po proračunskih 
uporabnikih z deleži, ki jih predstavljajo v proračunu:

Celotni zaključni račun proračuna je objavljen na spletni 
strani občine: 
http://www.vojnik.si/obcina-vojnik/proracun-in-
zakljucni-racun. 

PRORAČUN

ZAKLJUČNI RAČUN 
PRORAČUNA OBČINE VOJNIK 

ZA LETO 2018
Tekst: Irena Špegel Jovan 

        Naročila napisov po tel.: 041 611 087

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

iz Šmartnega v Rožni dolini 
vam nudi  nagrobne spomenike 

po ugodnih cenah.

Naročila po tel.: 041 428 471

15% gotovinski popust

NAGROBNI SPOMENIKI
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V zadnjem obdobju smo v svojem 
kraju zgradili nekaj prepotrebnih 
odsekov kanalizacijskega omrežja. 
Vse tiste, ki imate pogoje za 
priključitev na kanalizacijo, 
pozivam, da se javite podjetju VO-
KA, kjer vam bodo posredovali vse 
podatke za izvedbo priklopa.

 

Čistilna akcija na Frankolovem 

Letošnja čistilna akcija je bila 
izvedena zadnjo soboto v marcu, 
ob lepem vremenu in v dobrem 
vzdušju. Večina udeležencev se je 
kot vsako leto ob 8. uri zbrala pred 
krajevno skupnostjo. Ob kavici smo 
razdelili vrečke za smeti in rokavice 
ter uskladili odseke čiščenj za 
posamezne skupine, ki so že nekaj 
let iste. Tudi udeležba po društvih je 
vsako leto podobna. Čistilne akcije 
se žal udeležujejo pretežno člani 
društev, izjema so le krajani vasi 
Rove, Lipa, Beli Potok in Črešnjice, ki 
so pripravljeni sodelovati. Letošnje 
čistilne akcije se je udeležilo več 
kot 60 krajanov. Središče kraja smo 
pred čistilno akcijo pometli s strojno 
metlo, kar je pogoj za pranje površin, 
ki so ga tudi letos izvedli člani PGD 
Frankolovo. 

Stanje na terenu se je v zadnjih 
letih izboljšalo, vendar ostajajo 
nekatere črne točke, ki občutek 
optimizma pokvarijo. Nerazumljivo 
in nedopustno je, da kljub dobro 
organiziranemu odvozu odpadkov in 
lepo urejenemu ter vsem dostopnem 
zbirnem centru v Vojniku še vedno 
prihaja do odlaganja odpadkov v 
naravo. 

Akcija je bila uspešno zaključena 

po dobrih treh urah. Sledil je 
tradicionalni zaključek pred 
gasilskim domom ob hrani in pijači 
ter dobrim razpoloženjem. Na 
koncu druženja je sledila zahvala za 
sodelovanje v želji, da se naslednje 
leto spet vidimo. 

  

Kanalizacija Frankolovo 

V zadnjem obdobju smo v svojem 
kraju zgradili nekaj prepotrebnih 
odsekov kanalizacijskega omrežja. 
Pri gradnji kanalizacije nam je z 
dodatnimi sredstvi uspelo dograditi 
tudi ostalo infrastrukturo (robnike, 
pločnike, meteorno kanalizacijo, 
zaščitne cevi za javno razsvetljavo s 
stojnimi mesti za droge idr.). 

Gradnja kanalizacija je velikega 
pomena, občutno se izboljšata 
kakovost in pogoji življenja v 
kraju. Žal predpisi in pogoji za 

sofinanciranje izgradnje podobnih 
manjših kanalizacijskih omrežij ne 
omogočajo prijave na razpis. Zato se 
izgradnja naše kanalizacije prepočasi 
odvija, saj se financira izključno iz 
proračuna Občine Vojnik. Marsikdo 
izmed naših krajanov bi se želel 
priključiti na javno kanalizacijo, 
pa glede na opisano stanje žal to 
še dolgo ne bo mogoče. Po končani 
izgradnji in uspešno opravljenem 
tehničnem pregledu za posamezne 
odseke smo pridobili uporabno 
dovoljenje, ki je pogoj za priključitev 
objektov na kanalizacijsko omrežje. 
Zato vse tiste, ki imate pogoje za 
priključitev na kanalizacijo, pozivam, 
da se javite podjetju VO-KA, kjer vam 
bodo posredovali vse podatke za 
izvedbo priklopa. 

Hvala za razumevanje. 

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO 

ŽIVAHNO
V POMLAD
Tekst in foto: Dušan Horvat

Dušan Horvat, 
predsednik Sveta KS 
Frankolovo

Udeleženci čistilne akcije v Rovah
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V okviru humanitarnega projekta, Vojnik, stopimo 
skupaj, smo 22. 3. 2019 skupaj s Škofijsko Karitas 
Celje organizirali dobrodelni koncert, na katerem 
smo zbirali sredstva za družino Janc, Sandro, Lovra 
in Matevža, za katero bomo zgradili nov dom. S svojo 
dobroto in posluhom za stisko družine so na koncertu 
nastopili narodno-zabavni ansambli in skupine, ki so 
se odrekli honorarju. Nastopili so: Modrijani, Gadi, 
Kvatropirci, Zaka pa ne, ansambel Posluh, Joškova 
banda, Vrtec Mavrica Vojnik, Osnovna šola Vojnik, 
Zavod Montessori Svet Celje, Ljudske pevske Taščice, 
vokalna skupina Kolorina, Mladinski orkester in Godba 
na pihala Nova Cerkev in Twirling in mažoretni klub 
5 elementov. Moderatorka dobrodelnega koncerta je 
bila Alja Tihle Hren.
 
Organizatorji smo bili najbolj veseli, ko smo v Športni 
dvorani Vojnik videli množico ljudi. Z nakupom vstopnice 
so izrazili sočutje in dobroto do družine, ki je ostala brez 
očeta in ki ji bomo stisko ob izgubi omilili tako, da ji bomo 
omogočili, da bodo živeli v lepih in svetlih prostorih. Z 
nakupom vstopnic za koncert je bilo zbranih 7.000,00 EUR. 
Pri izvedbi koncerta so sodelovali mnogi donatorji in 
ostali posamezniki ter skupine, brez katerih ne bi mogli 
izvesti koncerta. Seznam vseh, ki so na kakršni koli način 
sodelovali pri organizaciji koncerta, je objavljen na spletni 
strani. 
  

V okviru celotne akcije zbiranja finančnih sredstev je bilo 
do zdaj zbranih skupaj 50.000,00 EUR. Prav tako je bilo 
izdano že gradbeno dovoljenje. Na podlagi sklepa Odbora 
z dne 2. 4. 2019 bomo začeli rušitvena dela v mesecu 
maju. Velikodušno so naš projekt podprli tudi mnogi 
podjetniki in zasebne gospodarske družbe iz Vojnika in 
širše okolice, tako da bodo prispevali gradbeni material, 
elektroinštalacije, vodovodne inštalacije, material oz. 
opremo za ogrevanje, storitve odvoza materiala, notranjo 
opremo in ostale storitve. 
        
Hvaležni smo vsem, ki ste se vključili v ta projekt na 
kakršni koli način in dokazali, da sta sočutje in dobrota še 
vedno vrednoti, ki štejeta in ki nas osrečujeta. Hvala vam, 
dobri ljudje. 

Pri organizaciji in izvedbi koncerta so pomagali: Andrej 
Cimperšek, Promedij, d. o. o., Radio Celje, Radio Rogla, 
Radio F, Štajerski val, VTV Velenje, Radio Veseljak, Vihra, 
Klavdija Winder Pantner in Iztok Pantner, Pekarna Geršak 
– Rafael Brance, Gostilna Turist – Franci Kralj, Marjan 
Majder, Vrtnarstvo Krašovec, Cvetličarna Maja, Škofijska 
karitas Celje Občina Vojnik, Krajevna skupnost Vojnik, 
Osnovna šola Vojnik, Vrtec Mavrica Vojnik, Vinogradniško-
vinarsko društvo Vojnik, Robi Pilih, Sandi Petrej, Urška 
Mužar, Urban Podergajs, režijski obrat, Bine Kus in Matjaž 
Rebernik, Primož Petek, Stanko Bobik, Maja Belak, Albina 
Karmuzel, Alja Tihle Hren, PGD Vojnik, SAZAS.

DOBRODELNI KONCERT  

ENERGIJA DOBROTE, KI JE 
POVEZALA NASTOPAJOČE IN 

POSLUŠALCE
Tekst: Vida Podergajs, foto: Lea Sreš 

ELEKTRO KOVAČIČ
neskončna energ i ja
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 meritve

www.elektro-kovacic.si

Zadovoljni obiskovalci in izvajalci
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Tretja seja sveta KS 
Na seji smo se srečali s predsedniki 
in predstavniki društev in se 
dogovorili za izvedbo čistilne akcije 
ter za sodelovanje in načrtovanje 
prireditev ob prazniku KS Vojnik. V 
nadaljevanju seje je Tanja Čretnik, 
računovodkinja, članom sveta 
predstavila in obrazložila letno 
poročilo za leto 2018. Zaključni 
račun proračuna krajevne skupnosti 
je sestavni del proračuna Občine 
Vojnik. Letno poročilo krajevne 
skupnosti zajema tri dele: poročilo 
o realizaciji finančnega načrta KS, 
poslovno poročilo in računovodsko 
poročilo z obrazložitvami. 
  
Pomladno delo v KS Vojnik 
Ob nekaterih javnih poteh, kjer 
vegetacija sega v cestno telo, je bilo 
opravljeno njeno odstranjevanje, 
prav tako smo začeli čiščene jarkov.  
Nadaljevali bomo z gramoziranjem 
javnih poti. Na nas se s prošnjo po 
gramoziranju obrača vedno več 
lastnikov zasebnih zemljišč, po 
katerih potekajo poti, ki so si jih za 

dostop uredili sami. Občina ima, 
skladno z veljavno zakonodajo, 
dolžnost in pravico vzdrževati in 
urejati kategorizirane občinske 
lokalne javne ceste, ki jih zanjo ureja 
koncesionar VOC, krajevna skupnost 
pa ureja javne poti. Občina in 
krajevna skupnost nekategoriziranih 
poti ne moreta vzdrževati in 
urejati, zato teh potreb ne moremo 
uresničiti. Opravljena je bila 
javna razgrnitev idejnega osnutka 
ureditve prvega dela Ceste talcev, ki 
ga je pripravil Milan Šetina. 
  
Čistilna akcija 
Zadnjo soboto v marcu smo tudi 
člani Sveta KS Vojnik poskrbeli za 
organizirano čiščenje narave, saj 
smo v svojih vaških skupnostih oz. 
ulicah pomagali pri odstranjevanju 
odpadkov. Čistilno akcijo so 
v četrtek in petek začeli že 
osnovnošolci, ki so očistili šolske 
poti in okolico šole. Najzgodnejši v 
soboto so bili gasilci PGD Vojnik, ki 
so z vodnimi curki oprali cestišča 
ulic. Na čistilni akciji so se nam 

pridružili člani društev in lepo 
število prostovoljcev in očistili smo 
sprehajalne poti, pobrali smeti po 
parku, ulicah. Največ odvrženih 
odpadkov v obliki plastenk, 
pločevink in odpadne embalaže 
hrane smo pobrali v obcestnih jarkih 
in poteh. Hvala vsem sodelujočim, 
ki ste z nami že vrsto let, in vsem, ki 
ste se nam pridružili v skupni skrbi 
za čisto naravo. Hvala tudi Zdenku 
Vrenku, ki je kot vsako leto skuhal 
okusen golaž za vse udeležence 
akcije.

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica Sveta KS 
Vojnik

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK 

NOVA SESTAVA 
SVETA
Tekst: Lidija Eler Jazbinšeks, foto: Zvonka Grum

Karli Brezovšek, Marjan Lipovšek, Jure Ferlež, Miran Skutnik ml., Martin Jošt, Karli Turk, Dragica Mirnik, Lidija Eler Jazbinšek,
Ksenija Pristovšek

Udeleženci čistilne akcije
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V soboto 2. marca 2019, je bil v Novi Cerkvi 32. 
tradicionalni pustni karneval, ki ga organizirata 
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev in 
Krajevna skupnost Nova Cerkev v sodelovanju 
z društvi, organizacijami, šolami, vrtci, 
posamezniki občine Vojnik, sosednjo občino 
Dobrna, občino Radeče ter krajani nekaterih 
zaselkov v KS Nova Cerkev.
 
Priprave na karneval so se začele meseca decembra 2018 
in nadaljevale meseca februarja 2019 z zbiranjem raznih 
afer po državi, svetu in lokalni skupnosti. V pustni povorki 
je sodelovalo več kot 800 nastopajočih, ki so opravili 
ogromno prostovoljnih ur, da so si pripravili maske in 
uredili vozove ter avtomobile. Še posebej gre poudarit vse 
osnovne šole in vrtce, ki so množično sodelovali. V povorki 
je sodelovalo rekordnih 47 skupin, od tega »peš maske« in 
motorizirane skupine. Posebna zahvala gre Občini Vojnik 
za pokroviteljstvo karnevala in seveda županu Občine 
Vojnik Branku Petretu. 

Ob 32. pustnem karnevalu bi se posebej zahvalil za 
sodelovanje in pomoč: povezovalcu in humoristu Dušanu 
Cafuti, ansamblu Tio Pogladič, Štajerskim rogistom, policiji 
karnevala, simbolu karnevala rdeči petelin – Aleksandru 
Legvartu, Godbi na pihala Nova Cerkev, Mladinskemu 
orkestru Godba na pihala Nova Cerkev, vodji varde – Fegy, 
Možnaristom Lanšperg–Nova Cerkev, Janezu Močeniku 
– patria, OŠ Vojnik, OŠ Anton Bezenšek Frankolovo, POŠ 
Šmartno v Rožni dolini, POŠ Socka, POŠ Nova Cerkev, 
vsem učiteljicam, učiteljem in staršem vseh šol in vrtcev, 
Vrtcu Mavrica Vojnik in enotam vrtca Nova Cerkev, Socka, 
Frankolovo in Šmartno v Rožni dolini, Vrtcu Danijelov 
levček Vojnik, Mažoretkam Radeče, Borisu Čatru in Milanu 
Petroviču, Albinu Marcenu in Lauri Jesenek, PGD Dobrni, 

Štefanu Pohajaču s sodelavci, Turističnemu društvu Nova 
Cerkev, Turističnemu društvu Vojnik, Kulturnemu društvu 
Vojnik, ekipi karnevalskega zmaja – PGD Nova Cerkev, 
Vinogradniško-vinarskemu društvu Vojnik – karnevalsko 
vino, krajanom Vin – drugi tir, krajanom Novak – zapori 
Dob, Frajtonar bojsem – Rok Švab, v gondoli Jamesa Bonda 
– Jože Jezernik, Društvu upokojencev Vojnik, Društvu 
Dobra volja iz Pristave, Turistično-kulturnem društvu 
Globoče – globoška garda, Smučarskemu društvu Vizore 
– Franc Kotnik, KUD Nova Cerkev in Jaku Krajncu – pokop 
pusta, Avtohiši RO-SO, Avohiši Čepin, podjetju Peor, d. o. o., 
avtoprevozništvu Romanu Cehnerju, avtoprevozništvu 
Mitju in Branku Gobcu, Remontu Celje, d. d., Riveri, d. o. o. 
Slovenska Bistrica, Aljažu Majcenu, kurentom iz Vojnika, 
ostalim »peš maskam«, ki so se vključile v karneval. 
  
Zahvala velja tudi PGD iz Vojnika, Frankolovega, Nove 
Cerkve, Socke, Lemberga in Dobrne za redarsko službo 
ter članom razporeda povorke, Boštjanu Štanteju, Ivanu 
Jezerniku, Mateju Jezerniku in Boštjanu Selčanu. Prav 
tako se zahvaljujemo sodelavcem režijskega obrata Občine 
Vojnik ter Izletniški kmetiji »Pri Marku« iz Nove Cerkve 
za odstop zemljišča pri postavitvi tribun. Hvala Ines 
Novak za administrativno pomoč pri izvedbi pustnega 
karnevala ter Mitji, Juretu in Sandiju Kovaču za odlično 
pripravljen bograč za pogostitev nastopajočih v karnevalu 
ter vsem prisotnim članicam in članom PGD Nova Cerkev 
za pomoč pri razdelitvi hrane in pijače. Še posebej se 
zahvaljujem vsem obiskovalkam in obiskovalcem, da ste 
množično podprli pustni karneval in s tem nagradili vse, 
ki ga pripravljamo. Hvala tudi Televiziji Celje za promocijo 
in snemanje pustne povorke. Spoštovani, iskreno se 
vam zahvaljujem za sodelovanje in pomoč z željo, da v 
prihodnjem letu spet s skupnimi močmi pripravimo 33. 
pustni karneval. 

Na častni tribuni so se zbrali občinski in krajevni možje.

32. PUSTNI KARNEVAL

ČAS ZA RAJANJE
Tekst: Slavko Jezernik,  foto: Matjaž Jambriško
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Povezovalec Dušan Cafuta Slavko Jezernik, vodja karnevala

Ansambel Trio Pogladič je vsakoletni gost karnevala. Fanfare in Štajerski rogisti KUD Nova Cerkev

Mažoretke iz Radeč

Godba na pihala KUD Nova Cerkev

Karnevalska policija in Jože Jezernik Simbol karnevala Aleksander Legvart
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Karnevalski zmaj s posadko PGD Nova Cerkev Gozdne živali iz Vrtca Mavrica Vojnik – enota Nova Cerkev

Mački Muriji iz Vrtca Mavrica Vojnik – enota Socka Pajki iz Vrtca Mavrica Vojnik, igralnica 11

Pisane mavrice iz Vrtca Mavrica Vojnik, igralnica 11 Mali čebelarji iz Vrtca Mavrica Vojnik, enota Frankolovo

Sove in čuki so prileteli iz Vrtca Danijelov levček.
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Ribji akvariji drugošolcev POŠ Nova Cerkev
Tretješolci POŠ Nova Cerkev so napovedali vojno plastični embalaži.

Učenci 4. razreda POŠ Nova Cerkev z razredničarko Petro na 
stojnicah

Četrtošolci OS Vojnik na cvetličnem travniku

Mačke iz POŠ Socka
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Učenci POŠ Šmartno v Rožni dolini kot šolarji v preteklih 
stoletjih.

Žabji kralji in princese, 63 prvošolcev iz Osnovne šole Vojnik

Kozjanski kmet je vsakoletni obiskovalec Nove Cerkve.

Učenci 2. b-razreda OŠ Vojnik so raziskovali vesolje.

OŠ Anton Bezenšek Frankolovo in kmečka »ohcet« po domače

Učenci 2. a-razreda OŠ Vojnik so bili zelo prijazni marsovčki.
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TD Nova Cerkev in njihovih 50 let
TD Vojnik z maskotama Božičnega Vojnika

Frajtoner bojsi iz šole Roka Švaba Janez Jurko iz Ostrožnega kot James Bond

KUD Vojnik je prinesel pomlad. Lepa prihodnost za upokojence iz DU Vojnik

Karnevalsko vino in Vinogradniško-vinarsko društvo 
Vojnik
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Visok politični vrh z B. Čatrom, O. Ramšakom, M. 
Petrovičem, B. Jezernikom, T. Krnjavškom in V. Založnikom 

Andrej Fegeš kot vodja Štajerske varde

Možnaristi Lanšperg-Nova Cerkev

Patrija Štajerska varda v izvedbi Janeza Močenika

Strici iz ozadja so bili Lavra Jesenek, Albin Marcen in voznik
iz RO-SO.

Globoška grda in Turistično-kulturno društvo Globoče
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Društvo Dobra volja na vojniških županskih volitvah
Krajani Vin in izgradnja drugega tira

Parlamentarne volitve v izvedbi Štefana Pohajača s prijatelji Smučarsko društvo Vizore, kjer se je kalil Timi Zajc.

KUD Nova Cerkev s pustnim krematorijem in Jaka Krajnc

Kurenti iz Vojnika in Celja
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Občina Vojnik je objavila Sklep o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
občine Vojnik št. 3.
 
Ponovno vas obveščamo, da je Občina Vojnik začela nov 
postopek zbiranja pobud za spremembo Občinskega 
prostorskega načrta (OPN). 
  
Na spletni strani http://www.vojnik.si/okolje-prostor-ter-
komunala/opn je objavljen obrazec, na katerem je treba 
posredovati pobudo najkasneje do vključno 31. 5. 2019 
na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik ali na e-naslov 
obcina@vojnik.si. 
  
Vsi pobudniki, ki ste pobude oddali pred tem pozivom, 
ste dolžni pobude ponovno podati na predpisanih 
obrazcih in poravnati pristojbine: 
  

- za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 200 EUR, 
- za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 
150 EUR. 
Za spremembo namembnosti zemljišča v primarno rabo 
(gozdna, kmetijska, vodna) se pristojbina ne plača.  
  
Če se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno 
pobudo šteje pobuda, dana za spremembo namembnosti 
na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote 
urejanja prostora. 
  
Prav tako zakon in odlok določata, da je plačilo 
pristojbine pogoj za obravnavo pobude, vendar pa plačilo 
pristojbine ne zagotavlja spremembe namenske rabe 
prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti 
pobude z vidika njene skladnosti s temelji urejanja 
prostora. 

PONOVNI POZIV ZA ZBIRANJE 

POBUDE ZA SPREMEMBO 
OBČINSKEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA 
Tekst: Jelka Gregorc

Se vidimo "Na plac"!
18. maj 2019 od 8. do 12. ure

22. junij 2019 od 8. do 12. ure

Kdaj:

Kje: Ob trgovskem kompleksu KZ Vojnik

Vljudno vabljeni k sodelovanju in k prodaji vaših pridelkov in
izdelkov. Več informacij na telefonska številka 03 78 00 647
ali 051 315 841, Petra. 

V primeru slabega vremena bo prodaja v manjšem obsegu pri Kmetijski zadrugi. 

Zasebna samoplačniška zobna ambulanta 
RAID WAHIBI,  dr. dent. med.

Nudimo vam: 
• estetske storitve konzervative in protetike,

• najsodobnejše tehnike zdravljenja z laserjem,
• implantate,

• zdravljenje zob in dlesni,
• ekstrakcije zob,

• čiščenje zob in oblog z UZ-čistilcem in s peskanjem.

WAHIBI D. O. O., zDRAvstvene stORItve, CeljskA CestA 26, 3212 vOjnIk

Ultrazvočna samoplačniška ambulanta
MlADen MAlInAR, dr. med. spec. radiologije

Prim. IVAN ŽURAN, dr. med., specialist interne medicine

• vratnih žil,
• aorte trebušne votline,
• srca,
• ven in arterij okončin.

• trebušnih organov,
• dojk in pazduh,
• ščitnice in vratu,
• mod in dimelj,

TEL.:  051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.

Nudimo vam preglede:

Delovni čas po dogovoru
na tel. št. 031 745 927.
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Enkrat bolj drugič manj zasedene 
stojnice tvorijo našo lokalno 
ponudbo; in sicer nam nekaj 
vztrajnih zanesenjakov vsako soboto 
ponuja domače pridelke in izdelke.  

Že pred leti je Občina Vojnik pred 
trgovski kompleks KZ v Vojniku 
postavila stojnice za prodajo lokalne 
ponudbe. Z željo, da občina Vojnik 
dobi pravo tržnico, pa ne moremo 
mimo dejstva, da je naša ponudba 
oziroma ponudnikov malo. Da 
preverimo stanje in spodbudimo 
zavest tudi svojih občanov, smo v 
okviru projekta Ureditev mobilne 
tržnice in vzpostavitev mreže 
lokalnih ponudnikov »Na plac« 
izvedli kar nekaj tržnic, tako 
v Vojniku, Novi Cerkvi kot na 
Frankolovem. V okviru projekta smo 

kupili opremo, 
nekaj dodatnih 
stojnic in hiške. 
Kljub vsemu pa 
odziva ni oz. 
vedno znova 
slišimo s strani 
potencialnih 
ponudnikov, da 
se ne splača, 
na drugi strani 
pa občani raje 
kot na tržnico 
zavijemo v prvo trgovino. 

  

Ali počnemo kaj narobe? Z 
zavidanjem prebiram članke o 
uspešnih tržnicah z različnih 
koncev Slovenije. Cel svet govori 
o pomembnosti medsebojnega 
sodelovanja držav pri razvoju 
in ohranjanju kmetijstva pri 
zagotavljanju trajnostne oskrbe s 
hrano, pri čemer glede na razvoj 
globalne trgovine poudarja 
pomen lokalno pridelane hrane.  
Slovenija z domačo pridelavo ne 
pokriva svojih potreb po kmetijsko-

živilskih proizvodih. Smiselno je 
torej spodbujati lokalno okolje, da 
se samooskrbuje in s tem poveča 
kakovost življenja vseh, vključenih v 
ta proces. 

Pa se ponovno vprašam, kaj pa jaz 
kot posameznik naredim za to, 
da bi bila v občini večja ponudba 
lokalnih pridelkov in s tem večja 
stopnja samooskrbe? Ne kaj dosti. 
Se pa počasi zavedam, da bi bila 
tržnica polna, ko bi že desetič na 
stojnici vprašala: »A, solate pa danes 
nimate?« Saj veste, povpraševanje 
narekuje ponudbo. Če ne bomo 
kupovali naših pridelkov in izdelkov, 
jih kmalu več ne bo in zdaj tiste 
akcije, ki nas premamijo v trgovske 
verige, ne bodo več tako ugodne, 
cene bodo šle v nebo, naš težko 

zaslužen denar pa v blagajno 
trgovskih velikanov. 

Zatorej, kupujmo na tržnici, pri 
sosednjem kmetu, naj nam ne 
bo težko dati kdaj tudi evro več, 
saj vemo, da je nekaj domače, 
sveže in pridelano z ljubeznijo in 
da ohranjamo podeželje in svoje 
krajine. Razmislimo, kam gre svet.  

  

V občini Vojnik imamo potencial, prav 
tako se počasi zavedamo pomena 
zdrave prehrane. Ne razumite tega 
napačno, vsak gospodari po svoje, a s 
tem, ko bomo kupili med pri Jerneju, 
domačo zelenjavo pri Nataliji ali ročno 
izdelam prt pri Jožici, pomagamo 
pri razvoju kmetijstva, posredno pa 
skrbimo za utrip tržnice, dajemo 
možnost lokalnim ponudnikom, da se 

predstavijo in 
ne nazadnje od 
tega tudi živijo. 

  

Z gotovostjo 
lahko trdim, 
da bo Občina 
Vojnik na 
področju 
zagotavljanja 
lokalne 
samooskrbe 
v okviru 

zakonskih možnosti še naprej 
dejavno povezovala in nudila 
strokovno podporo, z iskanjem 
odgovorov na vprašanja, s katerimi 
se zaradi zahtevnih postopkov in 
zakonskih omejitev spopadajo tako 
ponudniki kot javni zavodi. Zakaj 
ne bi bila lokalna oskrba s hrano 
ena od ključnih usmeritev občine, 
tako zaradi izjemno pozitivnih 
gospodarskih kot tudi okolijskih 
učinkov.

Mnenje avtorja ne odraža stališč uredništva.

IZZA (O)GLEDALA  

SANJE O TRŽNICI 
 Tekst: Petra Pehar Žgajner, foto: osebni arhiv

»A, solate pa danes 
nimate?« Saj veste, 

povpraševanje narekuje 
ponudbo.  
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Življenje je le drobec časa, ki nam 
daje priložnosti. Pa vendarle gremo 
včasih naprej, včasih nazaj. Tudi v 
Klubu podjetnikov občine Vojnik 
(KpOV) se nam to dogaja. Na prvi 
del afriškega pregovora smo že 
skoraj pozabili: »Če hočeš iti hitro, 
pojdi sam.« Mi želimo iti drug z 
drugim, pa četudi ne (pre)daleč.
 
Klub podjetnikov občine Vojnik 
(KpOV) stopa v tretje leto svojega 
delovanja. Cilji kluba, ki so zapisani 
v statutu, so še vedno isti in po vsej 
verjetnosti se bistveno ne razlikujejo 
od vseh ostalih klubov podjetnikov, ki 
delujejo na področju naše države. 
Skupščine KpOV, ki se je odvijala na 
prvi pomladanski dan, se je udeležilo 
45 odstotkov članov in kaže na to, 
da se podjetniki ta hip zagotovo v 
prvi vrsti srečujemo s pomanjkanjem 
primernih kadrov, nestabilnim 
domačim poslovnim okoljem, 
nevarnostjo nove velike krize. 
  
Kljub vsemu je bilo leto 2018 za 
večino podjetnikov usmerjeno v  
izpolnjevanje gore naročil, ki jih je 
prinesla konjunktura. Kako bo letos, je 
težko predvidevati. Ali je na vidiku res 
nova kriza ali ne, tega z gotovostjo ne 
more nihče napovedati. 

Po zadnjih dostopnih podatkih Ajpesa 
iz leta 2017 (v času izdaje članka še ni 
bila znana informacija o poslovanju 
gospodarskih družb in samostojnih 
podjetnikov in zadrug v savinjski regiji 
za leto 2018) je delovalo v občini 
Vojnik 187 družb in 250 samostojnih 
podjetnikov. Število zaposlenih 
v družbah in pri samostojnih 
podjetnikih se nagiba čez 1000. Po 
samem deležu števila samostojnih 
podjetnikov se občina Vojnik uvršča 
celo na 8. mesto med 31. občinami 
savinjske regije, po številu družb pa 
na 11. mesto. 
  
Da, kar veliko nas je in se med seboj 
ne poznamo dobro. Dobro pa je, da 
kot posamezniki vemo, kaj hočemo. 
Skupni interesi, združeni v KpOV, 
nam omogočajo, da postanemo 
bolj povezani in učinkovitejši. 
Vrednote, ki jih poskušamo živeti 
kot podjetniki, nam omogočajo, da 
se učimo izkoriščati svoje prednosti 
in ne zapravljamo časa s svojimi 
pomanjkljivostmi. Morda nam res 
še ni najbolje uspelo povezati se z 
vsemi. Ostaja še veliko prostora, da bi 
lahko bilo poznavanje in sodelovanje 
med podjetniki še boljše, vendar smo 
na dobri poti. Postali smo odličen 
sogovornik predstavnikom občinske 

uprave. Vsi si želimo dobre pogoje 
za delovanje in razvoj podjetništva. 
V občini Vojnik je dovolj posluha za 
dejavno partnerstvo in komunikacijo, 
ki redno poteka tudi z županom. Na 
ta način so lahko zgodbe bolj uspešne. 
Smer, po kateri gremo, je zagotovo 
prava. O tem kažejo izkušnje podjetij 
v drugih občinah, ki so jim občine 
pomagale z dobrimi rešitvami in so jih 
podjetniki delili na 4. Akademiji SBC 
(Slovenski klub podjetnikov). 
  
Naša pot je pot povezovanja in 
deljenja izkušenj med podjetniki, 
prenosa informacij in dobrih praks. O 
tem potrjuje organizirana delavnica 
o pridobivanju nepovratnih sredstev. 
Udeležba s strani podjetnikov je bila 
sicer bolj skromna. Podjetniki, ki so 
kandidirali na razpisih, pa so bili 
uspešni. In to šteje! 
  
Delujemo ali živimo v isti občini in 
verjamemo, da je vsem v interesu, da 
je naša občina –občina zadovoljnih 
podjetnikov, zaposlenih in ne 
nazadnje vseh občanov. Naši cilji 
morajo biti usmerjeni v tekmovalnost 
– zdravo tekmovalnost – na podlagi 
znanja in izkušenj. Je pa res, da nič ni 
prepuščeno naključju. Veliko tega, kar 
se nam zgodi v življenju, je odvisno 
od aktivne in odgovorne vloge, ki 
jo vsaj posameznik igra v svojem 
lastnem življenju. Saj se strinjate, mar 
ne? Življenje nam ponuja priložnosti. 
Samo prepoznati jih moramo. 
Vabimo vas, da se nam pridružite in 
nas spremljate na naši spletni strani 
www.kpov.si. Letos pripravljamo 
nekaj zanimivih vsebin, na katere 
ste poleg podjetnikov povabljeni vsi, 
ki želite biti ustvarjalni, deliti svoje 
znanje in izkušnje ter premikati meje. 

KLUB PODJETNIKOV 

ČE HOČEŠ ITI DALEČ, 
POJDI Z DRUGIMI

Tekst: Sonja Bastl, foto: Amadej Bastl

Pogled na obrtno območje iz zraka
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Pomladni meseci so čas, ko se odločamo, ali bomo 
posejali vrt, njivo. Marsikdo je prepričan, da se 
domača pridelava zelenjave ne izplača. Zelenjava je na 
razpolago v trgovinah in to po dostopnih cenah. Vendar 
tudi tukaj velja pravilo, da kupovati poceni, ne pomeni, 
da se zdravo prehranjujemo. Večina zelenjave je iz 
hidroponične pridelave, kar pomeni, da je gojena na 
vodi. Kmetijska politika v občini naj bo ciljno usmerjena 
in vodena v podporo lokalnim pridelovalcem hrane.
 
Marjan Kovač, kot poznavalec področja preskrbe s hrano, 
ocenjuje, da se premalo zavedamo, kako pomembna je 
kakovost živil. Slovenci premalo cenimo doma pridelano 
hrano, ki ima kar nekaj prednosti: zrastla je na dokaj čisti 
zemlji, ki je v primerjavi z evropsko obremenjena z manjšo 
količino gnojil in škropiv, pot od njive do potrošnika je 
kratka. Takšna živila so sveža, vsebujejo več hranilne 
vrednosti in okusa. Slovenska preskrba z lokalno pridelano 
hrano je slaba. Po Kovačevih besedah pridelamo samo 40 
do 45 odstotkov zelenjave, drugo uvažamo. V občini imamo 
veliko živinorejcev, tudi v hribih, ki pomembno vplivajo na 
preprečevanje zaraščanja. V državi pridelamo dovolj mleka 
in govejega mesa, svinjine komaj 30 odstotkov. Kmeta 
obremenjuje veliko administracije, birokracije, ki je strožja 
od evropske in premajhna podpora sonaravno pridelani 
hrani. 
  
Pomembno je znanje in zavest tistih, ki naročajo živila  
Kovač poudarja zgrešeno kmetijsko politiko, saj nima 
jasnih ciljev in ne podpira kmeta. Kmetijstvo je osnova 
gospodarstva v državi in tudi v občini. Če bi država 
podpirala in uredila javna naročila, bi se oskrba v šolah, 
vrtcih in bolnišnicah izboljšala. Lokalni pridelovalci bi našli 
kupce, ki jih zdaj premamijo nižje cene v verigah. Seveda 
je pomembno znanje in zavest tistih, ki naročajo živila, 
da izberejo zdravo in lokalno pridelano hrano. Treba je 
ozavestiti ljudi, da zdrava hrana, pridelana lokalno, stane 
več. Vprašajmo se, se nam zdi vzdrževanje avtomobila 
predrago? Izbiramo material za njegovo delovanje 
po najnižjih cenah? Ne. Pri hrani pa so naša ravnanja 
drugačna. 
  
Občinska politika kmetijstva bi morala pridelavo podpirati 
z usmerjenimi razpisi za podporo kmetijstvu, dati poudarek 
domači preskrbi, saj je razvoj in ohranitev podeželja 
osnova kmetijstva. V preteklem obdobju je bilo že nekaj 

storjenega, kmetje so lahko opremili kmetije, uveljavilo se 
je kolobarjenje. Kovač se sprašuje, zakaj nimamo v Vojniku 
prave domače gostilne? Ker nimamo lokalne ponudbe 
hrane. Podpreti je treba uvajanje tržnice in spodbuditi 
proizvajalce, da pridelajo zelenjavo in to jim pomagamo 
prodati. Poleg tržnice bi v občini nujno potrebovali vsaj 
dve kmetiji, ki bi oddajali sobe, morda zgraditi glamping. 
Za takšen razvoj v občini je nujno ljudi spodbuditi, jim 
zagotoviti sredstva in točno usmeriti razvoj. 
Kovač je direktor KZ Celje od leta 1991. Člani KZ so kmetje, 
ki so njeni lastniki in vsak izmed 96 članov ima en glas. V 
Sloveniji je 72 zadrug, ki so povezane v Zadružno zvezo. KZ 
Celje ima štiri prodajalne, prilagojene potrebam okolju, vse 
imajo svetovalno vlogo. Njihova ponudba je pestra in trudijo 
se izbirati dobre proizvajalce izdelkov, semen in sadik. 
  
Nasvet: izbirajmo domača in sezonska živila 
Kovač je tudi kmet, na 25-hektarski mehanizirani kmetiji 
se ukvarjajo z živinorejo, redijo 30 do 40 bikov, poleg krme 
gojijo tudi šparglje. Kmetijo prevzemajo mladi, v veliko 
veselje mu je pet vnukov. Želi, da bi kupci usvojili zavest, 
da je lokalno pridelana hrana prva izbira, za zdravje in za 
ohranitev kmetijstva v občini. Ponosen je, da je KZ center v 
Vojniku del uspešne zgodbe, ki se je začela 2006, ponudba 
je pestra in zadovoljuje kupce. V zadružništvu pogreša 
povezovanje in v lokalni kmetijski politiki načrtno, ciljno 
podporo kmetom pri lokalni pridelavi. 

MARJAN KOVAČ 

ZDRAVA HRANA – IZ 
ZEMLJE NA KROŽNIK

Tekst in foto: Lea Sreš 

Marjan Kovač pred Kmetijsko preskrbo v Vojniku
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Že od nekdaj ima prepevanje na območju naše občine 
zelo močno tradicijo. Morda je to posledica službovanja 
kaplana Antona Martina Slomška v Novi Cerkvi med 
letoma 1827 in 1829, kjer je imel »nedeljsko šolo kovanja 
rim«. V tistem obdobju je vzgojil mnogo pesnikov, ki 
so začeli zbirati in zapisovati ljudske pesmi in jih tudi 
prepevati. V Slomškovi šoli se je tako »rodilo« kar nekaj 
piscev in njihove pesmi še danes prepevamo. Ni čudno, 
da ima prepevanje na Frankolovskem tako močno 
tradicijo.
 
Jožef Selčan, po domače Lapornikov Pepi, je zanimiv človek, 
ki je zapisan v kraju kot dober, delaven in pošten krajan. 
Rodil se je  kot tretji od petih bratov in sestra na Lapornikovi 
domačiji v Dolu pod Gojko. Že v osnovni šoli si je pridobil 
vrline, ki so mu v življenju prišle še kako prav. Prepevanje 
v šolskem zboru, ki ga je takrat vodil učitelj Karel Šmajs, 
mu je kakor mnogim drugim vlilo v srce ljubezen do petja. 
Po osnovni šoli se je izučil za zidarja in se star komaj 22 
let poročil z ženo Dragico, rodilo se jima je šest otrok. Leto 
kasneje se je vključil v novoustanovljeni moški pevski zbor 
Anton Bezenšek in je v 46-letnem delovanju zbora z njim 
prepotoval lep kos Evrope. Gostovali so na Češkem, v Avstriji, 
Srbiji, Makedoniji, Črni gori, kar trikrat so gostovali tudi 
v Bolgariji in prepevali v krajih, v katerih je deloval in tam 
pustil svoje kulturne in literarne sledi naš rojak, stenograf 
in profesor Anton Bezenšek, po njem pevski zbor nosi tudi 
ime. Leta 2008 pa je zbor odpotoval preko luže v Kanado in 
Ameriko, kjer so prepevali našim rojakom. Iz te turneje ima 
zelo lepe spomine, najbolj pa mu je ostal v spominu neljubi 
dogodek, ko so zaradi okvare avtobusa skoraj zamudili na 
letalo. Anekdot, ki se jih Jože Selčan zelo rad spominja, se 

je v tako dolgem obdobju prepevanja v zboru zgodilo še kar 
veliko. 
Poleg dela na kmetiji in prepevanja v zboru si je po odhodu v 
pokoj pred skoraj desetimi leti našel še čas za vokalni sekstet 
Lindek. Skupina šestih prekaljenih pevcev, izvajanje narodno-
zabavne glasbe in glasbe, povzete iz bogate zakladnice 
ljudske glasbe, v spremljavi harmonike izvrstnega glasbenika 
Franca Žerdonerja, je prispevala k temu, da so posneli že 
tri zgoščenke in nekaj videospotov. Selčan vseh nastopov ni 
zapisoval, kot pa sam pravi, jih je bilo zagotovo preko 100 
doma in v tujini.
 
Selčan je še danes zelo dejaven na vseh področjih. Seveda 
je njegovo življenje najbolj zaznamovalo prepevanje, zato 
je za 25-letno delovanje v zboru že leta 1997 dobil najvišje 
priznanje za zborovsko petje, to je zlata Gallusova značka, 
leta 2007 županovo priznanje za dolgoletno zborovsko 
prepevanje in lansko leto še bronasti grb Občine Vojnik. Že 
nekaj let je član izvršilnega odbora Prosvetnega društva 
Anton Bezenšek Frankolovo in rad pomaga pri organizaciji 
različnih društvenih in drugih prireditev v kraju. Jože ni samo 
dober pevec, je tudi odličen zidarski mojster, ki je pomagal 
pri obnovi Aletinega doma, pri obnovi župnišča, cerkve na 
Frankolovem in cerkve na Gojki in še bi lahko naštevali. 
  
Čeprav bo kmalu slavil 70 let svojega bogatega življenja, ima 
še smele načrte. Z nasmeškom na obrazu mi pove, da bi rad 
v glasbi še vztrajal, dokler bo seveda zdravje to dopuščalo, in 
v krogu domačih preživel še veliko let. Ko prideš na obisk na 
Lapornikovo lepo urejeno domačijo, okoli katere so si otroci 
pozidali nove hiše, imaš občutek, da si prišel v kraj, kjer so 
prisotne tiste vrednote, ki jih redko najdeš še kje drugje. 

JOŽEF SELČAN

GLASBA JE
MOJA SPREMLJEVALKA 

Tekst: Jože Žlaus, foto: Matjaž Jambriško 

Bronasto priznanje za bogato ustvarjalno delo
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Lanskoletni dobitnik županovega priznanja občine Vojnik 
je tudi Anton Brecl s Frankolovega, ki zase pravi, da vse, 
kar naredi, naredi iz srca. Rad je v krogu prijateljev in 
sokrajanov. Nikoli ne odkloni pomoči, če ga nekdo prosi 
zanjo.
 
Že dvajset let predan gasilstvu 
Anton Brecl oziroma, kot ga kličejo prijatelji, Toni, je 
operativni član gasilskega društva Frankolovo. Udeležuje se 
veteranskih tekmovanj in vsak trenutek priskoči na pomoč. 
Tako je bil nepogrešljiv člen pri ureditvi in obnovi gasilskega 
doma Frankolovo. Požrtvovalen je tudi pri raznosu gasilskih 
koledarjev po kraju. Letos je prejel priznanje gasilske zveze II. 
stopnje. Gasilsko društvo Frankolovo že tradicionalno pred 
domačo cerkvijo postavi butaro velikanko. Idejni vodja je 
bil prav Brecl, zato se že 14 dni pred cvetno nedeljo krajani 
zbirajo na njegovem domu in izdelujejo butare. V 19-tih 
letih izdelovanja so najdaljšo naredili leta 2008. Merila je 
neverjetnih 81,779 metra. Zadnja leta izdelajo in pred vhod 
Jožefove cerkve na Frankolovem postavijo dve manjši butari, 
veliki po 18 metrov. Dogodek postavitve privabi veliko ljudi 
in prav tako tudi medijev. Z njegovo idejo pa je nastal tudi 
velikanski pirh z različnimi motivi kraja. Ob blagoslovu 
odpeljejo pirh v domačo cerkev, kasneje pa v gospodarsko 
razstavišče, kjer je na vpogled širši javnosti. 
  
Nepogrešljiv član Turističnega društva Frankolovo 
Tudi v Turističnem društvu Frankolovo je Brecl dejaven 
že skoraj 20 let. Zadnja leta je član nadzornega odbora. 
Na Frankolovem je 11 društev. Od tega je kot aktivni član 
v štirih. Da bi se društva čim bolj povezala in se družila, 
je v sodelovanju s pokojnim prijateljem Bogdanom prvi 

organiziral Golaž žur, ki je postal tradicionalen. Na 
Frankolovem po golažu zadiši prvi teden v septembru. 
Poleg druženja, dobre hrane in pijače je namen te prireditve 
privabiti čim več mladih, saj trenutno v društvu primanjkuje 
podmladka. Kuhanju še zdaleč ni konca. Toni namreč 
vsem pohodnikom novoletnega nočnega pohoda »Po 
poteh grajskih pravljic« mimo gradu Lindek, ki ga že 20 let 
organizira Turistično društvo Frankolovo, pripravi odlično 
malico. 
  
Brez padala v društvu jadralnih padalcev 
Padala nima in ne leti, se pa rad druži in pomaga. Ima roko, 
žilico in veselje do kuhanja in peke. Je nepogrešljiv član na 
srečanjih, kjer za lačne želodčke speče na žaru ali skuha 
kakšno jed na žlico, pa naj bo to kisla juha, ričet ali golaž.   
  
Ljubiteljski čebelar 
Kot dejavni član čebelarskega društva pomaga pri različnih 
prireditvah. Ker je tudi sam velik sladokusec, večkrat 
pripravi medene jedi, s katerimi prebudi brbončice 
tudi najbolj zahtevnim degustatorjem. Letos je v okviru 
Čebelarskega društva Vojnik prejel odlikovanje Antona 
Janše III. stopnje. Doma kot ljubiteljski čebelar pridela med 
in z njim razveseljuje svoje prijatelje. Ne prideluje pa samo 
medu, ampak se udeležuje tudi tekmovanj, ki jih organizira 
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik. Kot že večkratni 
dobitnik je lani prejel tudi srebrno medaljo za domačo suho 
salamo. Od osamosvojitve Slovenije je dejavni član stranke 
SDS. Od leta 2017 deluje tudi kot predsednik občinskega 
odbora SDS Vojnik. V njegovem mandatu je stranka še 
uspešnejša, saj z dobro voljo in motiviranostjo na raznih 
srečanjih združuje ljudi. 

ANTON BRECL

PRIZADEVNOST ZA 
RAZVOJ KRAJA 

Tekst: Nuša Lilija, foto: Matjaž Jambriško 

Bronasto priznanje za bogato ustvarjalno delo
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Štefan Mauh je prejemnik županovega priznanja za 
50-letno članstvo v Moškem pevskem zboru KUD 
France Prešeren Vojnik, dejavnost v cerkvenem 
pevskem zboru ter sodelovanje na krajevnih 
prireditvah in nastopih. Petje je njegova strast, ki ga 
spremlja vse življenje. Vokali Luciana Pavarottija, 
Dominga, Carrerasa, Boccellia, Il Diva, Eroike mu 
preprosto sežejo v srce. Do slovenskih pesmi čuti 
veliko odgovornost za njihovo ohranitev in ta čut želi 
prenesti na prihodnje generacije. Vse to in še več v 
nadaljevanju.
 
Kakšni so bili vaši začetki pri Moškem pevskem zboru 
KUD France Prešeren Vojnik in v cerkvenem pevskem 
zboru?  
S petjem sem začel pri rosnih 16 letih. Z Moškim pevskim 
zborom KUD France Prešeren sem začel sodelovati leta 
1970, čez tri leta smo začeli z moškim cerkvenim zborom. 
Pred tem pa sem nekaj manj kot dve leti pel pri Svobodi. 
  
Kaj vas je navdušilo za petje? 
Odkar pomnim, sem s pesmijo živel. Ko se je doma kosilo, 
»kožuhalo«, trgalo, so ljudje peli. Spomnim se, ko so se 
nekoč pojavili štirje moški, ki so se učili petja na Dobrni. 
Ko sem jih slišal, je bilo konec, vedel sem, da želim biti 
pevec. Preden sem začel v zboru, smo s kolegi ustanovili 
kvartet, v katerem smo peli mehiške, dalmatinske in 
domače pesmi. Ko smo se kasneje razšli, so me vabili nazaj 
k Svobodi, a sem želel ostati doma, v Vojniku. V zboru sem 

bil, pod takratnim zborovodjem Volaskom, določen za 
drugi tenor. 
  
Kje vse ste do zdaj nastopali z obema pevskima 
zboroma? Samo v Sloveniji ali tudi v tujini?  
Nastopali smo na Češkem in v Avstriji, saj redno 
sodelujemo. Enkrat oni pridejo k nam, drugič mi k njim. 
Kot kvartet smo nastopali po vsej Sloveniji na različnih 
prireditvah, od pevskih tekmovanj do zlatih porok, raznih 
obletnic, občinskih praznovanj, pogrebov in še bi lahko 
našteval. 
  
Lahko izmed vseh nastopov izberete enega, ki vam 
je najbolj ostal v spominu oziroma se vas je najbolj 
dotaknil?  
Spomnim se, da smo kot kvartet peli v Avstriji, kamor smo 
šli na izlet. Poslušala nas je množica Avstrijcev. Eden izmed 
njih mi je snel klobuk z glave in napolnili so ga s šilingi. 
Tudi na Češkem smo bili izjemno lepo sprejeti. 
  
Kako pa je z repertoarjem? A ga določite glede na 
dogodek, na katerem nastopate?  
Pojemo predvsem narodne in ljudske pesmi, ponarodele 
ter tudi tuje pesmi. Včasih smo celo mašo zapeli v 
latinskem jeziku. Zdaj ne posegamo več po težjih pesmih, 
saj je v zboru precej starejših ljudi, pesmi pa zelo zahtevne. 
  
Kaj pa mladi ljudje? A se vam zdi, da zanimanje za 
zborovsko petje narašča ali pada?  
Kar se fantov tiče, ni prevelikega zanimanja. Bolj jih 
zanima moderna glasba. Tu in tam se še kdo pojavi, vendar 
ne mladostniki, temveč fantje, stari dvajset, petindvajset 
let. Dekleta se bolj zanimajo za petje v pevskem zboru. 
Mladi bi morali več poslušati in peti našo glasbo. Če bo šlo 
tako naprej, bo dediščina izginila. Veliko lepih pesmi se je 
že izgubilo. 
  
Kako bi spodbudili mlade k zborovskemu petju?  
Naj pridejo poskusit in se potem odločijo. Tuji narodi so 
ponosni na svoje narodne pesmi in jih ohranjajo, saj je 
to del kulturne dediščine, na katero so ponosni. Tudi mi 
imamo kakovostno glasbo, na katero bi morali biti ponosni 
in jo ohranjati za prihodnje generacije. 
  
Prejeli ste županovo nagrado. Kaj vam pomeni?  
Nisem je pričakoval, je pa lepo, da so se spomnili name. 

ŠTEFAN MAUH

ŽIVIM
S PESMIJO 

Tekst: Boštjan Rojc, foto: Matjaž Jambriško 

Med podelitvijo priznanja
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Nikakor pa se zaradi tega ne čutim 
pomembnejšega. Je edino priznanje, 
ki sem ga obesil na steno, čeprav sem 
jih prejel že kar nekaj. 
  
Prejeli ste tudi nagrado za 
sodelovanje na krajevnih 
prireditvah in nastopih. A lahko 
naštejete nekaj prireditev, pri 

katerih ste sodelovali?  
Ob raznih praznikih, na prireditvah 
v okviru krajevne skupnosti. 
Sodelujemo tudi z drugimi pevskimi 
zbori, ki imajo pri nas koncerte. 

Kakšna pa je udeležba mladih pri 
ustvarjanju kulturnih prireditev? 
Menite, da so mladi dovolj kulturno 

ozaveščeni in da imajo interes 
sodelovati ter se ne nazadnje učiti 
od izkušenih ljudi?  
Nekateri mladi si želijo sodelovati in 
se učiti od starejših, kot na primer 
moja vnukinja. Spet drugi bi radi peli, 
a nimajo talenta. Če si mlad in želiš 
peti, boš pel. Ni vse v posluhu.

Štefan Mauh med svojimi prijatelji

 
MINERALOGRAM

22. 5. in 18. 6.  2019, od 8 H DO 19 H - rezervacije so obvezne
MASAŽNI TERAPEVTSKI CENTER TAMARA, Vojnik trg

 

1. 
IŠČE LIPOV LES, 

kakršne koli kakovosti in malo večje 
debeline (od 20 do 30 cm premera 
naprej). Les je lahko tudi votel ipd.

2. 
IŠČE VOTLA DEBLA, 

večjega premera (kateri koli les). 
Dolžina debla približno 1 m.

3. 
PROSI VSE OBČANE, DA NAM 

DARUJEJO SMREKE, BORE ALI 
DRUGE IGLAVCE, ki bi jih morda 

med letom odstranili iz svojih vrtov 
ali zelenic. Vzeli bi jih na začetku 
decembra. Višina ni omejena, saj 

se priporočamo samo za vrhove teh 
dreves do višine 5 m.

Ponudbe oz. informacije 
sprejemamo po telefonu ali preko 

e-naslova: 
031 641 431 – Beno, 

beno.podergajs@gmail.comin 
031 301 746 – Nataša, 

natasa.kovacic4@gmail.com.
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Ljudska pesem že čez stoletja živi 
med nami in je po navadi zelo 
povezana z običaji in dogodki iz 
vsakdanjega življenja. Nastajala 
je spontano in ob različnih 
priložnostih, čez stoletja se je 
od kraja do kraja spreminjala in 
se v različnih oblikah ohranila 
do današnjih dni. Podobno se je 
dogajalo tudi z melodijo ljudske 
pesmi, ki se je prav tako čez stoletja 
spreminjala. Če je bila ljudska 
pesem do 18. stoletja nekako 
odrinjena, je na pohodu romantike 
ljudska pesem pridobivala na veljavi 
in je v mnogih primerih vplivala tudi 
na naše pesnike.
 
Kako lepo lahko zveni ljudska pesem, 
so nam predstavile Ljudske pevke 
Taščice 24. marca 2019 na koncertu 
ob 15-letnici delovanja v Kulturnem 
domu Vojnik. Na koncert so povabile 
še Ljudske pevke Pušeljc, skupino 
Kitarakon, Kvartet Grče in še nekaj 
predstavnikov mlajše generacije. 
Presenečenje koncerta je pa bil 
nastop Sun Woo Irgl, predstavnice 
mednarodne federacije za mir na 
svetu. Erna Košmrl, predsednica 
federacije v Sloveniji, je podelila 
priznanja še Mariji, Malčki in Darji, 

ostale članice Taščic pa so to dobile 
že leta 2007. Predstavnik JSKD iz 
Celja je na koncertu podelil štiri 
zlate Maroltove značke za 15-letno 
prepevanje Majdi, Vidi, Mariji in Jelki 
in dve bronasti Maroltovi znački za pet 
let prepevanja Malčki in Darji.
Pevska pot Ljudskih pevk Taščic se je 
začela 5. aprila 2004, ko se je zbralo 
deset že izkušenih pevk, ki so začutile 
željo po ohranitvi ljudske pesmi. Na 
začetku so skupino sestavljale Štefka 
Žgank, Trezika Smodej, Slavica Krajnc, 
Mimica Pohajač, Jožica Koštomaj, 
Majda Brežnik, Jelka Žlaus, Alenka 
Dobrotinšek, Vida Majcen in Olga 
Pavšer. Nekaj več kot deset let je 
Taščice vodila Jelka Žlaus in so bile 
članice Turistično-kulturnega društva 
Globoče. V tem obdobju so posnele 
tudi dve samostojni zgoščenki in 
skupno zgoščenko z Joškovo bando. 
Poleg mnogih nastopov z Joškovo 
bando so imele tudi več kot 100 
samostojnih nastopov v naši občini, 
izven nje in tudi nekaj odmevnih 
nastopov v tujini. Kot odlične 
predstavnice ljudskega petja so bile 
kar nekajkrat povabljene v radijske 
in TV-programe, med njimi je bil 
najbolj odmeven nastop 19. 2. 2007 v 
oddaji Fonoteka RTV Maribor in kar 

nekajkrat so nastopile na natečaju 
»Eno pesem peti«, v organizaciji 
KUD Vladko Mohorič Zreče, Javnega 
sklada za ljubiteljsko kulturo in radia 
Ognjišče. Leta 2007 so na predlog 
»Slovenskega ženskega gibanja za mir 
v svetu« v Tinjah na Koroškem prejele 
mednarodno priznanje Univerzalne 
svetovne federacije »ambasadorke 
za mir«, leta 2009 so bile dobitnice 
županovega priznanja, ob 10. obletnici 
delovanja pa so prejele priznanje za 
ljudsko pesem – srebrno Maroltovo 
značko, ki jih podeljuje Javni sklad 
republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti – območna izpostava Celje. 
  
V decembru 2014 so se Ljudske 
pevke Taščice vključile v KUD France 
Prešeren Vojnik in od takrat jih 
vodi Majda Brežnik. V tem obdobju 
so imele več kot 80 nastopov v 
domovih starejših v celjski regiji, 
na regijskih srečanjih ljudskih 
pevcev, na prireditvah v občini in 
na mnogih prireditvah izven nje. 
Kot »ambasadorke za mir v svetu« 
so 14. decembra 2018 nastopile 
tudi v mali dvorani Parlamenta v 
Ljubljani. Zaradi starosti in bolezni 
je prišlo tudi do sprememb v sestavi 
Ljudskih pevk, Taščice so se nekoliko 
pomladile, nazadnje je v skupino 
prišla Darja, ki je prepevanje ljudskih 
pesmi obogatila z lepim glasom in 
z retoričnimi spretnostmi. Danes 
Ljudske pevke Taščice sestavlja šest 
pevk: Majda Brežnik – vodja, Marija 
Korošec, Vida Majcen, Malčka Jošt, 
Darja Flis in Jelka Žlaus in imajo za 
delovanje v prihodnje še smele načrte. 
Njihova želja je nastopati in ponesti 
ljudsko prepevanje med ljudi, ki radi 
prisluhnejo tovrstnemu ljudskemu 
prepevanju, zato je njihov moto: »Kdor 
poje, zlo ne misli«. 

VOKALNA SKUPINA PRAZNUJE

15 LET LJUDSKIH
PEVK TAŠČIC 

Tekst: Jože Žlaus, foto: Loti Žlaus

Taščice – prejemnice Maroltove značke
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Ko zaslišim ime Rok Švab, najprej 
pomislim na narodno-zabavni 
ansambel Modrijani. Hkrati pa 
se spomnim na simpatičnega, 
prijaznega in sramežljivega fanta, 
s katerim sva skupaj žulila šolske 
klopi. Rokov konjiček iz otroštva 
je postal njegov poklic in njegovo 
življenje je v celoti povezano z 
glasbo: uživa v ustvarjanju glasbe, 
je direktor in lastnik podjetja VOX 
NOVA, d. o. o. in vodja zasebne 
glasbene šole.
 
Zasebna glasbena šola Roka Švaba 
ima sedež v Novi Cerkvi, v poslovnih 
prostorih »marofa«, deluje pa tudi 
drugod – v Ormožu, Slovenski Bistrici 
in Brezovici pri Ljubljani. Učenje na 
diatonično harmoniko je prilagojeno 
posamezniku, saj se učenci učijo 
pesmi po prijemih. Rezultat tega je, 
da se igranja harmonike lahko nauči 
vsak, saj Rok meni, da je »dobra volja 
najbolja«. Učne ure so individualne, 
saj sta prisotna samo učenec in učitelj. 
Pouk se izvaja po dogovoru, večinoma 
v popoldanskem času, učenje poteka 
enkrat ali večkrat tedensko po trideset 
minut. Pri vpisu ni datumskih omejitev, 
saj se v šolo lahko vpisujete kadar koli 
med letom. 
  
Glasbena šola deluje od leta 2004 
in je izpolnitev Rokove otroške 
želje, da bi svoje znanje prenašal na 
mlajše generacije oz. na vse tiste, ki 
imajo veselje za igranje z diatonično 
harmoniko, zato se v njegovo šolo 
vpisujejo različne generacije. V šoli si 
prizadevajo vsakega naučiti ljubezni 
do glasbe in tega, kako si z glasbo 
polepšati življenje, kako se v hitrem 
tempu življenja za trenutek ustaviti 
in prisluhniti lepi skladbi ali zaigrati 
prijetno melodijo. Svoje znanje 

uspešno prenaša na svoje učence, 
saj se rezultati dela pokažejo tudi na 
različnih tekmovanjih, prav tako pa 
imajo njegovi učenci dobro odskočno 
desko za igranje v različnih ansamblih 
in drugih skupinah. 
  
Skozi vaje in igranje postanejo Rok in 
njegovi učenci velikokrat prijatelji, saj 
jim poleg predaje znanja pomaga, da 
se prebijejo skozi različna življenjska 
obdobja in preizkušnje. Ob tem se 
izkaže, da ima Rok razvit socialen čut 
za pomoč sočloveku, saj ob pogovoru 
zaupa različne zgodbe iz svojega 
delovanja in pomoči drugim. Poleg 
tega je inovativno naravnan, saj 
neprestano išče nove ideje za lažje 
učenje igranja harmonike in večjo 
uspešnost pri tem oz. razvija tudi 
druge podjetniške ideje. 
  
Poleg zasebne glasbene šole je Rok 
Švab tudi avtor več kot 120 različnih 
skladb, med katerimi so tudi glasbene 
uspešnice Kiss me (Modrijani), Če 
lahko bi me slišala (Naveza), Hočeš, 
nočeš (Akordi), in hkrati soavtor 
uspešnic, kot je Ti moja rožica in 
drugih. Pri tem deluje tako na področju 
ustvarjanja glasbe kot tudi aranžmajev. 
Prav tako je lastnik in direktor 
podjetja VOX NOVA, d.  o.  o., 
ki se ukvarja z izdajo glasbenega 
in knjižnega programa, izdelavo 
in prodajo diatoničnih harmonik, 
izdelavo zgoščenk in s spletno prodajo. 
Glasbena založba VOX (latinski izraz 
za glas) je največja založba za domačo 
narodno-zabavno glasbo v Sloveniji, 
saj so specializirani za tovrstno glasbo. 
Poleg narodno-zabavne glasbe pa 
založba v manjšem obsegu izdaja tudi 
zabavno, ljudsko in zborovsko glasbo. 
Podjetje se ukvarja tudi z izdelavo in s 
prodajo diatoničnih harmonik, pri tem 

pa sodeluje s partnerskim podjetjem 
iz Italije, ki naredijo harmonike po 
Rokovi zasnovi, zato so harmonike Vox 
takšne harmonike, kot si jih predstavlja 
Rok Švab. 
  
Ob koncu pogovora spoznam, da je 
sramežljivost iz šolskih let izginila, 
prijaznost pa je še vedno ostala. Občuti 
se njegova strast do glasbe in vse, kar 
je povezano z njo, zato je pogovor z 
njim navdihujoč in zanimiv. 
Rok, želim ti, da ti veselje in volja do 
tvojega dela nikoli na usahneta in da 
bomo lahko slišali še mnogo lepih 
pesmi. 

ROK ŠVAB

HARMONIKA – VEČNA 
IGRA IN STRAST

Tekst: Tanja Čretnik, foto: osebni arhiv

Glasba mu je poklic in razvedrilo
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Nives in Nastja Čakš sta sestri in 
članici dueta N & N music. Večkrat 
sta že nastopili na vojniških odrih. 
Čeprav sta si različni, se v glasbi 
ujameta. 

Kako sta sestri začeli skupaj 
nastopati?
Nives: Začelo se je v moji sobi. Na vsak 
način sem se želela naučiti igrati kitaro. 
Pri tem mi je pomagal oče (kitarist 
skupine Feferoni) in mi pokazal prve 
štiri prijeme na kitari, naprej pa sem se 
učila kar sama. Ni bilo boljšega občutka 
kot ta, da sem lahko svojo najljubšo 
pesem zapela in zaigrala sama. Vse 
to sem počela na skrivaj, saj nikoli 
nisem želela peti pred drugimi. To se 
je spremenilo, ko se je Nastja vrnila iz 
Madrida in se mi pri petju pridružila. 
Dvoglasje in vse skupaj je vedno 
zvenelo tako naravno, zato se nama 
nikoli ni bilo treba posebej prilagajati. 
S časoma sva začeli nastopati v ožjih 
krogih, kasneje pa sva se prebili v 
javnost. Trenutno sva poznani pod 
imenom N & N music. To ime si je 
izmislila najina mami, saj se ji je zdelo 
neverjetno oprijemljivo. Midve sva si 
seveda želeli nekaj drugačnega, zato 
sva ime že nekajkrat spremenili. Po 

vsem poskušanju in nezadovoljstvu 
sva ugotovili, da je bilo prvo ime še 
najboljše in bo N & N music kar ostal. 
Bravo, mami!
  
Kakšno vrsto glasbe izvajata? 
Za zdaj lahko rečeva, da preigravava 
predvsem pop-rock glasbo. Tako 
kot angleške skladbe se v najinem 
repertoarju se najde tudi nekaj 
slovenskih pesmi. Glasba je raznolika. 
Praviva ji tudi glasba za dušo in srce, 
saj je poleg energične glasbe najin 
repertoar napolnjen z veliko umirjeno-
močne glasbe. Največkrat naju lahko 
vidite v kavarnah, barih, na rojstnih 
dnevih, porokah ali pa tudi lokalnih 
festivalih. Vsekakor ima občinstvo 
veliko vlogo, da pride do tiste prave 
energije na odru. 
 
Kaj vama sploh pomeni glasba in 
ustvarjanje? 
Nives: Pa naj se sliši še tako klišejsko, a 
brez glasbe si ne predstavljam življenja. 
Vsi okoli mene vedo, da je glasba z 
mano povsod: v kopalnici, na sprehodu, 
ob vadbi. Vsepovsod. 
Nastja: Glasba nama pomeni tudi 
sprostitev in oddih od vsakdanjega 
kaosa. Sva ustvarjalni dušici in je to 

nekaj, kar naju totalno prevzame. Kadar 
imava nekaj časa za druženje, piševa 
pesmi, čeprav še niso za v javnost. 
Zapisanih imava že dosti besedil ter 
melodij, ki pa čakajo na pravi trenutek, 
da pridejo na plan. 

Kdo so vajini glasbeni vzorniki? 
Nives: Mislim, da nimava obe istih 
glasbenih vzornikov, se pa zagotovo 
najde kakšen skupen. Tisti, ki naju 
že poznajo in so bili kdaj na najinem 
koncertu, so zagotovo izvedeli, da se je 
vse začelo, ko sem se na vsak način želela 
naučiti kitaro, da lahko sama zaigram 
pesmi Ed Sheerana. V zadnjem času 
vedno več navdiha za novo ustvarjanje 
jemljem od novih ali pa tudi ne tako 
novih skupin, kot so: Kaleo, Daughtry, 
Siddartha, Tabu idr. Najljubši koncert je 
bil koncert skupine Guns N' Roses.

Kaj menita o današnji glasbeni sceni, 
tako tuji kot slovenski, ko sta pri 
mladih popularna tako narodno-
zabavna glasba kot rock? 
Vedno sva bili privrženki angleške 
glasbe. Nekako sva se bolj našli v 
angleških besedilih. A morava priznati, 
da se v najinih izborih najde vedno več 
slovenskih pesmi. Zavedava se, da je naš 
jezik izredno lep in ga je treba vzdrževati 
tudi v glasbi. Kar se tiče drugih žanrov, 
kot je naša narodno-zabavna glasba, sva 
kar odprtih glav. Res je, da te glasbe ne 
poslušava v prostem času, jo pa izredno 
radi slišiva na slovenskih veselicah.

Kakšne so vajine želje in načrti za 
naprej?
Fokus je ustvarjanje. Tako priredbe kot 
avtorska glasba. Z vsakim nastopom 
si nabirava kilometrino in s tem tudi 
izboljšujeva kakovost. Želiva si čim več 
koncertov, saj se le na tak način lahko uigrava 
in naprej gradiva pravo glasbeno pot.

ZA DUŠO IN SRCE

N & N MUSIC: GLASBA JU 
POPOLNOMA PREVZAME

Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Nives in Nastja Čakš
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•

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov s področja turizma v občini Vojnik v letu 2019
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Na podlagi Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/2016) in Odloka o proračunu Občine 

Vojnik za leto 2019 (Uradni glasilo slovenskih občin, št. 
67/2018) Občina Vojnik objavlja:

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju malih čistilnih naprav (individualnih ali 

skupinskih) na območju občine Vojnik v letu 2019.

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

2. SPLOŠNI POGOJI IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV 
SREDSTEV
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje MČN za komunalne 
odpadne vode na območju občine Vojnik. Sredstva so 
zagotovljena v proračunu za leto 2019 v višini 10.000,00 EUR. 
Sofinanciralo se bo 50  % vrednosti posamezne investicije 
oziroma največ 2.000  EUR, vključno z DDV. Sofinancira se 
nabava ene MČN za en stanovanjski objekt, kot tudi nabava 
ene MČN za več stanovanjskih objektov.

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

4. POGOJI IN TEHNIČNE ZAHTEVE:
• MČN mora imeti certifikat oz. listino o skladnosti izdelka z 

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

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

• MČN mora biti na seznamu Gospodarske zbornice Slovenije.
• MČN mora biti postavljena izven aglomeracij, znotraj 

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

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

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

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

• Upravičenec mora biti lastnik zemljišča, na katerem načrtuje 
postavitev MČN.

• Razpisni pogoji veljajo za stanovanjske objekte, ki so 

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

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

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

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

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

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Prijave oziroma vloge z vsemi dokazili je treba oddati osebno 
ali poslati po pošti na naslov:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik s pripisom »NE 
ODPIRAJ – RAZPIS MČN 2019«, najkasneje do 15. 11. 2019. 
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.

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

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

9. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko 
prejmete v času uradnih ur na sedežu Občine Vojnik, Keršova 
ulica 8, 3212 Vojnik in po telefonu (Boštjan Švab: 03 78 00 634 
ali Mateja Kozikar: 03 78 00 626).

Številka: 354-0007/2019-1 
Datum: 29. 3. 2019

Branko Petre
Župan Občine Vojnik
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Številka: 371-0007/2019-2 
Datum:

VLOGA – PRIJAVNI OBRAZEC – SOFINANCIRANJE MČN 2019

1. OSEBNI PODATKI VLAGATELJA

Ime in priimek:    

Stalno prebivališče:    

EMŠO:     Davčna številka:  

Številka transakcijskega računa (TRR):    

Telefonska številka:    

2. PODATKI O OBJEKTU

Naslov:    

Parcelna št.:    Katastrstka občina:  

Število oseb s stalnim prebivališče na naslovu:    

Znesek investicije (zbir računov):    EUR brez DDV

Izjavljam, da so podatki, navedeni v vlogi resnični.

Kraj in datum:  Podpis: 

NAVODILA:
 
A. OBVEZNE PRILOGE K VLOGI 

-	Situacija z mikrolokacijo, iz katere je razvidna lokacija MČN 
(katastrski načrt). 

-	Veljavno gradbeno dovoljenje po Zakonu o graditvi 
objektov (ZGO-1).

-	Dokazilo o lastništvu objekta oz. zemljišča – izpisek iz 
zemljiške knjige. 

-	Predračun dobavitelja/izvajalca MČN, izdelan skladno z 
razpisnimi pogoji.

-	MČN mora biti postavljena izven aglomeracij, znotraj 
katerih se predvideva izgradnja kanalizacijskega omrežja, 
skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode Republike Slovenije, za območje 
občine Vojnik – mnenje za upravičenost izgradnje poda 
izvajalec javne službe (Vodovod kanalizacija, d. o. o.).

-	Izjavo izvajalca oziroma dobavitelja MČN, da je opravil 
poseg, skladno z veljavnimi predpisi (obrazec priložen).

-	Izjava o lastnostih izdelka v skladu s predpisi, ki urejajo 

gradbene proizvode, in z zahtevami glede mejnih vrednosti 
parametrov odpadnih vod. 

-	Certifikat oz. listina o skladnosti izdelka v slovenskem 
jeziku z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov 
odpadnih vod.

-	Kopija sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, 
da izvajalec izpolnjuje pogoje za opravljanje ustrezne 
dejavnosti.

B. ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO 

Priloge: 

-	Izjava o zaključku naložbe (obrazec priložen). 
-	Dokazilo o nakupu MČN, iz katerega morajo biti razvidni 

cena, vrsta in tip čistilne naprave ter podatek, da je nakup 
opravil vlagatelj. 
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IZJAVA LASTNIKA NEPREMIČNINE

Ime in priimek:    
 
Stalno prebivališče:    

Telefonska številka:  

Kot lastnik nepremičnine na naslovu    ,

na parc. št.  , k. o.  ,

skladno z določili javnega razpisa Občine Vojnik za dodelitev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih in 
skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode izjavljam, da so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa 
dela, skladna z nameni iz razpisa Občine Vojnik.

Kraj in datum:  

Podpis lastnika oz. upravičenca:  

IZJAVA DOBAVITELJA/IZVAJALCA MČN

Naziv:  

Sedež:   

Investitor:   
 
Naslov objekta ali investitorja:   
 
Odgovorna/kontaktna oseba izvajalca:   

Izjavljamo, da je priloženi predračun oziroma račun za dobavo in montažo male čistilne naprave izdelan skladno s predpisi in 
javnim razpisom Občine Vojnik za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) 
čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode ter da bodo vse dobave opreme in dela potekale skladno z veljavno 
zakonodajo. 

Predračun zajema vse potrebno za normalno obratovanje opreme. 

Občina Vojnik ima pred izplačilom sredstev pravico preveriti namensko porabo sredstev. 

Datum:   Žig:  Podpis:  
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MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
            
 DA NE

1. Nepremičnina stoji na vodovarstvenem območju. 50 0

2. Vlagatelj rešuje čiščenje dveh ali več 50 0
 stanovanjskih objektov (PE).

3. Objekt, za katerega se gradi MČN, je 50 0
 trajno poseljen.

ZAHTEVEK ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZGRADNJO MČN

Upravičenec:   

Naslov:   

V skladu s Sklepom Občine Vojnik št.   z dne   , 

izstavljam zahtevek za dodelitev odobrenih sredstev za izgradnjo MČN v višini   EUR. 

Datum:  

Podpis upravičenca:  

Priloge: 

• izjava o zaključku naložbe (obrazec priložen)

• kopija računa

• kopija potrdila o plačilu računa

IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE

Podpisana   kot investitor in   kot 

dobavitelj/izvajalec del pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljava, da so bila dne   

zaključena vsa dela in dobavljena vsa oprema po predračunu št.     ki je bil 

podlaga za dodelitev finančne pomoči za nakup in vgradnjo MČN. 

Datum:    Datum:  

Investitor:    Izvajalec:  

   Žig 



50

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/2017), 19. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/2016) in 6. člena Odloka o postopku 
in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 
občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin 18/2018) 
je Občinski svet Občine Vojnik 28.  2.  2019 na 4. redni seji 

sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2019.

I. (UVOD)

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

II. (VSEBINA LETNEGA PROGRAMA)

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

1 ŠPORTNI PROGRAMI

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 
MLADINE

1.1.1	 Promocijski športni programi

v višini 300,00 EUR
Promocijski športni programi so: Mali sonček, Ciciban 

planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan in 
Mladi planinec. V programih se vrednoti materialni strošek 
programa (propagandno gradivo) na udeleženca, če to ni 
brezplačno. Sredstva iz LPŠ se namenjajo za promocijske 
programe le v primeru, če ti niso del rednega ali razširjenega 
predšolskega in šolskega programa izobraževanja. 

1.1.2	 Celoletni športni programi predšolskih otrok

v višini 2.300,00 EUR
Je športna dejavnost otrok do vstopa v šolo, ki so prostovoljno 
vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo 
posamezne elemente športa.

1.1.3	 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok

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

1.1.4	 Šolska športna tekmovanja
       

v višini 1.800,00 EUR 
Šolska športna tekmovanja se izvajajo izključno v vzgojno-
izobraževalnih zavodih in predstavljajo udeležbo šolskih 
ekip na organiziranih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem 
Zavoda za šport RS Planica. Udeležba učencev na tekmovanju 
se vrednoti glede na raven tekmovanja.

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

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

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

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

v višini 16.000,00 EUR 
V skladu s potrjenimi uradnimi tekmovalnimi sistemi se v 
programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, vrednotijo programi izvajalcev 
v naslednjih starostnih kategorijah, ki praviloma niso mlajši 
od 12 oziroma 10 let. 
V programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
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kakovostni in vrhunski šport, se uvrstijo programi izvajalcev, 
v katere so vključeni registrirani športniki v starosti najmanj 
12 oziroma 10 let. Programi so razdeljeni v štiri starostne 
kategorije. V kolektivnih športnih panogah se v isti 
starostni kategoriji lahko uvrsti več vadbenih skupin, če so 
samostojno vključene v uradni tekmovalni sistem. 

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

V programih se vrednotijo strokovni kadri in objekti v 
programu redne vadbe.

1.1 KAKOVOSTNI ŠPORT

v višini 10.000,00 EUR 
V kakovostnem športu se vrednotijo programi športnikov 
in športnih ekip, ki nastopajo v članski kategoriji na 
tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. 
Programi se vrednotijo v štirih kakovostnih ravneh. V I. 
kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki ima v 
svoji sredini kategoriziranega športnika državnega razreda, 
v II. kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki v 
svoji sredini nima kategoriziranega športnika in tekmuje 
na najvišji državni ravni, v III. kakovostni ravni se vrednoti 
program izvajalca, ki tekmuje na nižjih ravneh državnih 
tekmovanj, v IV. kakovostno raven se uvrstijo programi 
izvajalcev, ki tekmujejo na ravni regije. 
V programih kakovostnega športa se vrednoti objekt za 
izvedbo redne vadbe.

1.2  ŠPORT INVALIDOV

v višini 300,00 EUR 
Šport invalidov obsega tekmovalne športne programe, 
v katere so vključeni invalidi. Programi se vrednotijo pod 
enakimi pogoji in kriteriji kot programi športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 
kakovostni in vrhunski šport ob upoštevanju zmanjšane 
velikosti vadbene skupine za 50 %.

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov

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

izobraženih strokovnih kadrov.

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

1.1  Delovanje športnih organizacij 

v višini 4.650,00 EUR 
Temelj slovenskega športa so športna društva kot interesna 
in prostovoljna združenja občanov. Na lokalni ravni se lahko 
zagotavljajo sredstva za delovanje športnih društev, ki 
prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve.

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

1.1  Druge športne prireditve 
v višini 6.150,00 EUR 

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske 
kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, 
imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen 
za razvoj in negovanje športne kulture.

Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ 
(državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ni 
predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.

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

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

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

1.2  Nagrade za športne dosežke

v višini 2.000,00 EUR 
Sredstva so namenjena za nagrade klubom in športnikom 
iz občine Vojnik za osvojene medalje na državnem, 
evropskem, svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih igrah.

(IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMOV 
ŠPORTA)

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

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

Zahteve razpisa in postopek so opredeljeni v Odloku o 
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v občini Vojnik. Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba 
o sofinanciranju športa za leto 2019, ki jo podpiše župan.
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III. (SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA)

V proračunu Občine Vojnik za leto 2019 se zagotavljajo 
sredstva s področja športa.

Sredstva za sofinanciranje vsebine letnega programa športa 
za leto 2019 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk 
40306 – ŠPORT. 

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 
OBČINI VOJNIK ZA LETO 2019

PREGLED RAZPOREDITVE SREDSTEV LPŠ 
2019 VREDNOST PROGRAMOV

1 ŠPORTNI PROGRAMI 42.300,00 EUR

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA 
OTROK IN MLADINE 16.000,00 EUR

1.1.1 Promocijski športni programi 300,00 EUR

1.1.2 Celoletni športni programi 
predšolskih otrok 2.300,00 EUR

1.1.3 Celoletni športni programi 
šoloobveznih otrok 7.000,00 EUR

1.1.4 Šolska športna tekmovanja 1.800,00 EUR

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

4.600,00 EUR

1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 
MLADINE USMERJENE V KAKOVOSTNI IN 
VRHUNSKI ŠPORT

16.000,00 EUR

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

16.000,00 EUR

1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT 10.000,00 EUR

1.4 ŠPORT INVALIDOV 300,00 EUR

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORT 1.500,00 EUR

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov 1.500,00 EUR

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 4.650,00 EUR

3.1 Delovanje športnih organizacij 4.650,00 EUR

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA 
ŠPORTA 6.150,00 EUR

4.1 Druge športne prireditve 6.150,00 EUR

VSI PROGRAMI SKUPAJ 54.600,00 EUR

Sofinanciranje športnih programov poteka v skladu s 
sprejetim proračunom Občine Vojnik za leto 2019.

Številka: 671-0005/2019-1
Vojnik, 28. 2. 2019

Branko Petre, 
župan Občine Vojnik

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/2017) 
in 7. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v občini Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 18/2018), Odloka o proračunu Občine 
Vojnik za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
67/2018) in Letnega programa športa občine Vojnik za leto 
2019 objavlja Občina Vojnik

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

športa,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega 

proračuna za leto 2019.

I. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih 
programov:

1 ŠPORTNI PROGRAMI

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 
MLADINE

1.1.1 Promocijski športni programi

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok

1.1.4 Šolska športna tekmovanja

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

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

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

1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT

1.4 ŠPORT INVALIDOV

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTu

     2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

 3.1 Delovanje športnih organizacij

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

1.1 Druge športne prireditve

Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno 
opredeljene v Letnem programu športa občine Vojnik za 
leto 2019 (sprejetem 28. 2. 2019 na 4. redni seji Občinskega 
sveta Občine Vojnik).

II. Pogoji za pridobitev sredstev za 
sofinanciranje športnih programov

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

· so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi 
predpisi;

· je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih 
dejavnosti;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

izvajajo javnoveljavne programe;
5. samostojni podjetniki, gospodarske družbe, 

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

6. zasebni športni delavci.

IV. Okvirna vrednost sredstev in obdobje 
uporabe

Okvirna vrednost, ki je na razpolago za sofinanciranje 
navedenih predvidenih programov športa, je 54.600,00 EUR. 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v 
proračunskem letu 2019 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

V. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati: 

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

-	 dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 

tem javnem razpisu;
-	 natančen opis programov s seznamom udeležencev, 

krajem izvajanja programov in urnikom vadbe;
-	 program mora biti finančno ovrednoten z načrtom 

stroškov in navedeni morajo biti viri sofinanciranja;
-	 društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge 

ustanove morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo 
o registraciji za opravljanje športne dejavnosti.

VI. Rok in način prijave na razpis
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s 
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina 
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik najkasneje do 29. 5. 2019. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali do 11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: OBČINA VOJNIK, 
Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK, s pripisom: 
»NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS: ŠPORT 2019«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

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

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

Številka: 671-0005/2019-2
Vojnik, 28. 2. 2019

Branko Petre, 
župan Občine Vojnik
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Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), 4. člena Pravilnika 
o sofinanciranju programov s področja turizma v občini 
Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o 
proračunu Občine Vojnik za leto 2019 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 67/2018) Občina Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov s področja turizma v občini 

Vojnik v letu 2019.

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

2. Okvirno višino razpisanih sredstev za izvajanje 
razpisanih programov ima Občina Vojnik v proračunu za 
leto 2019 predvidenih 12.000,00  EUR. Sredstva morajo biti 
porabljena do 31. 12. 2019.

3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z 
ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo 
na področju turizma na območju občine Vojnik, njihovi 
programi pa vsebujejo naslednje dejavnosti:
- ohranjanje kulturne in naravne dediščine, 
- urejanje in varstvo okolja,    
- organiziranje in usklajevanje prireditev,   
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,  
- izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za  
 delovanje na področju turizma, 
- projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih  
 in drugih društev ter drugih organizacij.

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

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

- dokazilo, da ima društvo sedež na območju občine 

Vojnik;
- da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po 

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

2018;
- vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2019, ki 

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

oziroma številom članov.

Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do 
vključno petka, 31. 5. 2019, do 12. ure na naslov Občina 
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave morajo 
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za 
sofinanciranje programov s področja turizma 2019 – 
NE ODPIRAJ«, osebno ali priporočeno po pošti na zgornji 
naslov, če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, 
če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma 
in ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki.

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

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

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

Številka: 320-0001/2019-1
Datum: 28. 2. 2019

Branko Petre,
 župan Občine Vojnik 

V pripravi je nov Pravilnik o dodeljevanju finančnih 
sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje 
inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega 
gospodarstva v občini Vojnik. Nov pravilnik bo vseboval 
nabor ukrepov, ki bodo usmerjeni:
• v ustvarjanje novih delovnih mest,
• v izboljšanju turistične ponudbe,
• k spodbujanju začetnih investicij in investicij v 

razširjanje dejavnosti,
• k spodbujanju razvoja socialnega podjetništva,
• k spodbujanju projektov inovacij,
• k subvencioniranju stroškov za delovanje mladih 

inovativnih podjetij,
• k spodbujanju prijav na državne in mednarodne 

razpise,
• k spodbujanju promocije in prodora na tuje trge,
• k spodbujanju sobodajalstva,

• k spodbujanju delovanja strokovnih društev in 
združenj s področja podjetništva za izvajanje 
dejavnosti, ki izboljšujejo uspešnost in učinkovitost 
podjetniškega okolja,

• k sofinanciranju zagona podjetij v inkubatorjih in 
tehnoloških parkih.

 
Sredstva se bodo po tem pravilniku dodeljevala glede na 
sprejeta sredstva v občinskem proračunu in na podlagi 
javnega razpisa, ki bo letos objavljen v junijskem glasilu 
Občine Vojnik. Odbor za gospodarstvo in turizem občine 
Vojnik želi z novim pravilnikom in naborom ukrepov, 
ki spodbujajo inovacije, turistično dejavnost in razvoja 
malega gospodarstva, posredno doseči cilje in kazalnike 
dolgoročne strategije občine Vojnik. 

Tekst: Petra Pehar Žgajner

Pestra paleta ukrepov v predlogu Pravilnika za 
pospeševanje malega gospodarstva v občini Vojnik
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Vsaki dve leti nas dramska skupina KUD France 
Prešeren Vojnik preseneti s skrbno izbrano in dobro 
odigrano predstavo. In tudi letos ni bilo nič drugače. 
Za letošnjo pomlad so izbrali dve enodejanki, Oblast 
in Analfabet, ki so ju premierno predstavili 6. aprila 
v domačem kulturnem domu.
 
Oblast, komedijo v enem dejanju, je v 30. letih 
prejšnjega stoletja napisal Branislav Nušić. Na oder jo 
je tokrat postavil režiser Igor Žužek, ki je sicer redni 
član SLG Celje že od leta 1996, kot režiser pa sodeluje 
z mnogimi amaterskimi gledališči. V Vojniku je poleg 
letošnje režiral še naslednje komedije: Tripče de Utolče, 
Sumljiva oseba, Zmeda v kopalnici in Zadnji tango 
v Vojniku. Pohvali se lahko tudi z nagradami, med 
drugimi je leta 1989 na srečanju gledaliških skupin 
Slovenije prejel nagrado za režijo predstave Hrup za 
odrom. Vojniška dramska skupina je sodelovala tudi z 
drugimi znanimi režiserskimi imeni, Tonetom Zorkom 

in Marjanom Pušavcem, v letih 2000 in 2016 pa je 
komediji na oder postavil Renato Jenček, član SLG 
Celje. 
  
Da lahko amaterska skupina deluje profesionalno, so 
člani vojniške dramske skupine dokazali že mnogokrat, 
saj so v vseh teh letih delovanja uprizorili mnogo 
avtorjev in njihove komedije, med njimi najbolj 
odmevne: Balerine, kurbe in vojakinje, Niti tat ne 
more pošteno krasti, Zadnji tango v Vojniku, Mama je 
umrla dvakrat in mnoge druge. Kot amaterska dramska 
skupina se redno udeležujejo tudi Linhartovega 
tekmovanja – festivala amaterskih gledaliških skupin, ki 
je nekakšna potrditev, da delajo dobro in kakovostno. 
Tekmovanje poteka najprej na območni, regijski in 
nazadnje na državni ravni, kar je dramski skupini Vojnik 
enkrat celo uspelo. Med močno konkurenco so se prebili 
do državnega tekmovanja, ki se ga nato zaradi bolezni 
v ansamblu niso mogli udeležiti. To jim sicer ni pobralo 
volje in poguma, ampak so dobili še večji zagon, da se v 
prihodnje ponovno prebijejo do državnega tekmovanja. 
Izkušnje, ideje in navdihe si člani ansambla pridobivajo 
tudi na Novačanovih gledaliških srečanjih, ki vsako leto 
oktobra in novembra potekajo v Trnovljah pri Celju.

 
Tokratni enodejanki sta na oder prinesli vedno aktualno 
temo – politiko. Družina, katere član je postal minister, 
je v tem takoj videla možnosti za osebno korist, a jih je 
nedostopnost ministra in vzvišenost njegove žene hitro 
razočarala. Bližnje in daljne sorodstvo je tako ostalo 
praznih rok, gledalcem v dvorani pa sta na koncu igre 
stric Arsa in tast Miloje nazorno pokazala in razložila, 

NA ODRU 

KO OBLAST PREVZAME 
DRAMSKA SKUPINA

Tekst: Nina Mlinar, foto: Edi Fidler 

Poklon občinstvu
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kaj oblast pravzaprav je in kako je 
videti od spodaj. Igralce je občinstvo 
nagradilo z bučnim ploskanjem, saj 
so politiko prikazali na zabaven in 
razumljiv način. Njihovo ljubiteljsko 
in dejavno trdo delo je na koncu 
predstave potrdil in nagradil tudi 
predstavnik JSKD Vinko Sentočnik, 
saj jim je podelil Linhartove 
jubilejne značke Javnega sklada 
Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti s področja gledališke in 
lutkovne dejavnosti. Nagrajencev 
je bilo 13, med njimi je bronasto 
značko za več kot 5 let udejstvovanja 
v gledališču prejel Žiga Golobič, 
srebrno značko za več kot 10 let 
je prejela Albina Ločnikar, zlato 
značko za več kot 15 let pa so prejeli 
Albin Apotekar, Nataša Ajlec, Gregor 
Korošec in Tina Krivec. Častno 
Linhartovo značko za 30 let in več so 

prejeli Tatjana Štante Selčan, Magda 
Golobič, Brane Leban, Marjana in 
Matjaž Kovač, Tomo Gorenšek in 
Uroš Krivec. 
  
Gledališka skupina se med letom 
srečuje od novembra do aprila, 
enkrat- do dvakrattedensko po dve 
uri, v času premiere pa imajo vaje 
tudi do trikrat na teden. Igralci se 
najprej srečajo z bralnimi vajami, ki 
jim kmalu sledi postavitev na oder. 
Tam branju igre sledijo že premiki 
in scena, ki jo velikokrat pomagajo 
izdelati kar člani sami. Polletnemu 
trdnemu delu v mesecu aprilu ali 
maju sledi premiera v domačem 
kulturnem domu, do junija pa nato 
odigrajo še kakšno predstavo. V 
poletnih mesecih si igralci in igralke 
vzamejo čas za zaslužen počitek. 
V mesecu septembru se potem 

posvetijo ponovitvi aktualne igre, 
saj kasneje sledijo gostovanja in 
tekmovanja. 
  
Kljub vsem številnim uspešno 
odigranim predstavam, gostovanjih, 
tekmovanjih in drugih uspehih, 
ki jih žanje gledališka skupina, se 
srečujejo tudi s težavami. Trenutno 
ansambel sestavlja le osem članov, 
kar je za uprizoritev daljše komedije 
očitno premalo. Vseskozi se število 
članov giblje med šest in deset, 
temu primerno pa potem izbirajo 
igro, ki jo bodo igrali. Zelo veseli bi 
bili novih članov, saj bi tako lahko 
posegali tudi po drugih zvrsteh, 
imeli bi več izbire med liki, hkrati pa 
bi se lahko udeležili še več srečanj in 
tekmovanj, igro pa bi tako večkrat 
postavili na oder.

V okviru projekta »Ozaveščanje o 
pomenu hortikulturne ureditve 
okolja in sobivanja z naravo 
v Laškem« je Občina Laško v 
sodelovanju z Občino Vojnik 
izvedla delavnico s poudarkom 
zboljšanja stanja naravnega okolja 
in uporabe trajnic.
 
Predaval nam je Matic Sever, ki 
velja za enega največjih slovenskih 
poznavalcev trajnic. Zelo zanimivo 
je, da danes pozabljamo na pisane 
travnike, gozdne jase, kar bi morala 
biti osnova ali posnemanje pri 
trajnostnih zasaditvah v občinah. Ta 
način urejanja okolice s souporabo 
trajnic na dolgi rok dokazano 
zmanjšuje porabo ur za vzdrževanje, 
vplive na okolje, zmanjšuje porabo 
sredstev za nakup enoletnih sadik. 
Predavatelj nam je na konkretnih 
primerih pokazal, kako zelo 

pomembno je, da k zasaditvi 
in urejanju okolice pristopamo 
strateško, saj hitre odločitve 
po navadi botrujejo kasnejšim 
dražjim in rigoroznejšim ukrepom. 
Z uporabo trajnic izboljšujemo 
mikroklimo, dobro vplivamo na 
ljudi, trajnice so dobra paša za 
čebele. Avtor mnogih uspešnic, kot 
so Vroče kombinacije o zasaditvah 
trajnic na vročih legah vrta ali 
Vroče trajnice, nas je poučil tudi 
o številnih zanimivih cvetlicah, ki 
so primerne za slovenske vrtove, 
predvsem take, ki ne zahtevajo 
veliko dodatnega zalivanja. 

TRAJNA ZASADITEV

VEČ ZELENJA,
VEČ ZDRAVJA 

Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

 



57

Čebelarstvo ima  tako v Sloveniji kot v sodobnem 
svetu zelo  velik gospodarski pomen. Čebelje 
pridelke, kot so med, cvetni prah, vosek, propolis, 
matični mleček in čebelji strup, človek uporablja 
za hrano in kot pomoč pri lajšanju zdravstvenih 
težav. Prav tako pa so ti pridelki pomembni kot 
surovina za pridobivanje  nekaterih živilskih  in 
drugih  proizvodov. Vrednost vseh čebeljih pridelkov 
pa je veliko manjša od koristi, ki jo imamo zaradi 
opraševanja čebel.
 
Čebele lahko med obiskovanjem cvetov pridejo v stik 
s škodljivimi snovmi, ki se v kmetijstvu uporabljajo za 
zaščito rastlin. Ker kmetijski pridelovalci  za opraševanje 
svojih  pridelkov potrebujejo čebele, morajo ves čas 
skrbeti za  kočljivo  uravnoteženost med obvarovanjem 
njihovih pridelkov pred škodljivimi organizmi  
in obvarovanjem čebel.  V intenzivnem načinu 
pridelovanja hrane se uporabi FFS ni mogoče povsem 
izogniti, zaradi česar je sodelovanje kmetovalcev in 
čebelarjev na območjih intenzivnega kmetovanja ne 
samo zaželeno, ampak celo nujno. V Sloveniji poznamo 
številne zgledne primere sodelovanja sadjarjev in 
vinogradnikov z okoliškimi čebelarji, vseeno pa se 
pojavljajo tudi drugačni primeri, ki bi jih bilo treba v 
prihodnje izboljšati.
 
Čeprav so pravilna raba, promet in kazni v primeru 
nepravilne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) 
predpisane v Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih, 
skoraj ne mine leto brez pomorov čebel, zato je nujno 
ozaveščanje vseh uporabnikov za pravilno uporabo FFS.
 
Čebelarji uporabnike FFS prosimo, da jih uporabljajo v 
skladu z načeli dobre kmetijske prakse in varstva okolja 
ter da so pri tem pozorni zlasti, da:
• pred načrtovano uporabo FFS natančno preberejo 

priložena navodila, saj je v njih in tudi na embalaži 
opozorilo, ali je sredstvo strupeno za čebele;  FFS, 
ki so škodljiva za čebele, so na etiketi označena 
kot »Nevarno za čebele« in opremljena s posebnim 
grafičnim znakom

• priporočena sredstva uporabljajo v najnižjih 
priporočenih odmerkih;

•  pred načrtovanim škropljenjem pokosijo cvetočo 
podrast v sadovnjaku ali vinogradu;

• škropijo v večernih urah ali ponoči in v brezvetrju;
• čebelarja obvestijo o nameravanem škropljenju rastlin 

s strupenimi ali škodljivimi FFS za čebele.
 
V primeru, da bodo uporabniki FFS  uporabljali v 
skladu z navodili, bodo čebelje družine v njihovi okolici 
zdrave in bolje preskrbljene, ter dobro opravljale vlogo 
opraševanja rastlin.

 ZAKON O  FFS SREDSTVIH

RABA,
PROMET IN KAZNI 

Tekst: Vladimir Auguštin, foto: arhiv ČZS

Pri Kozolcu
1815

Gostilna Pri Kozolcu

Odprto samo za zaključene družbe po predhodnem dogovoru!

Rojstni dnevi, obletnice, novoletne zabave,  
poslovne zabave, organizirana kosila in večerje  

za večje skupine, obhajila, birme, poroke, sedmine…
Za več informacij pokličite na telefonsko številko

031/362 749
www.g o s t i l n a p r i kozo l c u . s i
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Kot vsako leto je bilo tudi letos snidenje prijateljev 
na Frankolovem veselo. Na 28. srečanju narodno-
zabavnih ansamblov »Ostanimo prijatelji«, ki je bilo 
na začetku marca na Frankolovem, so se občinstvu 
predstavili bolj ali manj znani ansambli. Njihovi 
nastopi nas niso pustili hladne. 
 
Lep nedeljski marčevski popoldan je na Frankolovo ponovno 
privabilo zelo veliko ljubiteljev narodno-zabavne glasbe, saj je 
Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo organiziralo 
že tradicionalno 28. prireditev »Ostanimo prijatelji«. Kot 
otvoritveni ansambel so na oder priigrali Žurerji, ki so tudi 
prvič nastopili na tej prireditvi. Povezovalka Alja Tihle Hren 
je pozdravila obiskovalce, nastopajoče, podžupana Občine 
Vojnik Vilija Hribernika ter predsednika KS Frankolovo 
Dušana Horvata. Zahvalila se je več kot 150 donatorjem, 
Dušan Horvat pa vsem, ki so omogočili, da je prireditev vsako 
leto boljša. Največja nagrada njihovega dela je bila dvorana 
z več kot 500 zadovoljnih in nasmejanih obiskovalcev.  

Organizatorji se trudijo, da na prireditev pripeljejo 
vedno nekaj svežine. Od devetih narodno-zabavnih 
ansamblov jih je bilo kar pet, ki so letos na Frankolovem 
nastopili prvič. V dveh urah smo slišali zelo lepe 
melodije ansamblov: Savinjski Kvintet, Mladi Pomurci, 
Euro kvintet in Ansambel Jureta Zajca. V tej dvorani so 
igrali že Gorenjski kvintet, Navihanke in kot vsakoletni 
nastopajoči, so nam tudi tokrat zaigrali nekaj skladb 
Vižarji, ki so se predstavili v novi zasedbi. Poleg dobre 
glasbe pa ni manjkalo smeha, za katerega je poskrbel 
Pohorski klatež.

Nepozaben zaključek prelepega popoldneva so 
pripravili gostje prireditve, skupina Gadi, ki so na 
Frankolovem igrali že pred leti. 
Kot se za tovrstno prireditev spodobi, so ansambli na 
koncu zaigrali že znano skladbo Ostanimo prijatelji ter 
nepogrešljivo Golico.

28. PRIREDITEV OSTANIMO PRIJATELJI

LJUBITELJI
NARODNO-ZABAVNE
GLASBE NAVDUŠENI

Tekst: Nuša Lilija, foto: Dolfi Jakop

Vižarji so se predstavili v novi zasedbi. Polna dvorana in navdušeno občinstvo

Navihanke v »elementu« 
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V četrtek, 7. 3. 2019, je v dvorani Kulturnega doma 
France Prešeren v Vojniku potekalo že tradicionalno 
območno srečanje malih pevskih skupin, pod imenom 
Nocoj je en lep večer. Srečanje poteka v organizaciji 
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne 
dejavnosti, Območne izpostave Celje, v sodelovanju 
z Občino Vojnik kot gostiteljico večera. Vse zbrane je 
v uvodnem nagovoru pozdravil župan občine Branko 
Petre, ki ni skrival zadovoljstva ob številnih nastopajočih. 
Hkrati pa je izkoristil trenutek in vsem predstavnicam 
nežnejšega spola zaželel lep dan žena.
 
Na letošnje srečanje se je prijavilo 10 pevskih skupin, in 
sicer Oktet Kajuh in Dekliški oktet Brina, oba pod vodstvom 
Tomaža Marčiča iz I. gimnazije v Celju, Družina Gregorc 
s Frankolovega, katere vodja je Anton Gregorc, Vokalna 

skupina Cvet KUD Nova Cerkev, pod vodstvom Špele 
Kasesnik, Štorsko pevsko društvo Osti jarej z Radojko Kragelj, 
Sekstet Lindek Frankolovo, z vodjem Francem Žerdonerjem, 
Kvartet Frankolovo, Nonet Gimnazije Celje - Center, pod 
vodstvom Anje Zdolšek, Vokalna skupina Kolorina Vojnik, 
z vodjo Janjo Belej, ter Mešani vokalni kvartet Shalom KUD 
Ljubečna, ki ustvarjajo pod vodstvom Aleša Kolška. 
  
Nastope vseh skupin je strokovno spremljala Bernarda 
Preložnik Kink, ki bo pripravila pisno oceno vseh 
nastopajočih. Pevsko obarvan večer je povezovala Urška 
Majcen, za pogostitev vseh lačnih in željnih pa so poskrbeli 
na turistični kmetiji Goršek, saj so po zaključku pripravili 
bogato obloženo mizo, ob kateri so se z veseljem družili vsi 
nastopajoči in obiskovalci tega srečanja. 

OBMOČNO SREČANJE MALIH VOKALNIH SKUPIN

NOCOJ JE
EN LEP VEČER

Tekst: Urša Majcen, foto: Jure Cvitan, Lea Sreš

Družina Gregorc, Frankolovo

Vokalna skupina Cvet, KUD Nova Cerkev

Goste iz Ljubečne so navdušili.

Štorsko Pevsko društvo Osti jarej
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Filip Brezovšek je, v sodelovanju z Občino Vojnik, v 
petek, 22. februarja 2019, na Vojniški glasbeni večer v 
Jernejev dom prinesel svež glasbeni dogodek. Izvajalci 
so predstavili delo W. A. Mozarta, Ah, ko bi le imeli 
še klarinet, in navdušili poslušalce. Nastopili so: 
Jure Hladnik, klarinet, Domen Marn, klarinet, Filip 
Brezovšek, klarinet in Tomaž Adamič, klarinet. Lep 
glasbeni dogodek je Vojniku postregel tudi s klasično 
glasbo.    

Tekst in foto: Lea Sreš 

V Vojniku 
so zazveneli 
klarineti 

01

Na pomlad smo se iz Špesovega doma udeležili 
zadnje kvalifikacijske tekme slovenske košarkarske 
reprezentance z ekipo Belorusije v ljubljanskih 
Stožicah. Povabili smo tudi varovance in zaposlene 
CUDV Dobrna, s katerimi že več let dobro sodelujemo. 
Videli smo dobro predstavo domače ekipe, ki je ob lepo 
napolnjeni dvorani, tudi z našo spodbudo, premagala 
nasprotno ekipo. 
 

Tekst in foto: Elči Gregorc 

Na obisku v 
Stožicah 

02

V nedeljo, 24. marca 2019, smo presenetili svojega 
sovaščana Tomija Mirnika iz Pristave, ki je praznoval 
50. rojstni dan. Marjan Majger, kot glavni organizator, 
člani Društva Dobra volja ter sosedje so vse pripravili: 
okrasili smreko, priskrbeli narezke, spekli domač kruh 
in pecivo. Zbralo se nas je lepo število in presenečenje 
je uspelo. Svojemu abrahamovcu želimo veliko zdravja 
in sreče. 

Tekst in foto: Marjana Bobik

Presenečenje 
za abrahama 

03

Na lep sončni sobotni dan so bile Taščice povabljene v 
Dobje pri Planini, da s svojim petjem popestrijo občni 
zbor DU iz Dobja. Predsednica, ki je mimogrede hči 
Vojničanke ge. Mlinarjeve, najstarejše gasilke PGD 
Vojnik, je petje Taščic slišala na Proseniškem in se ji 
je njihovo petje zdelo primerno tudi za njihov OZ. 
Nastopile so kot presenečenje večera in bile sprejete z 
navdušenjem. Pri nekaterih pesmih so tudi udeleženci 
pomagali pri petju. Druženje smo zaključili  z obljubo, 
da se še srečamo.   

Tekst in foto: Franc Lebič

Taščice v 
Dobju 

04

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC
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V Novi Cerkvi so plavale barčice že peto leto, tokrat po 
daljši poti, saj je KS poskrbela za očiščena bregova kanala 
vse od jezu. Sodelovali so učenci, njihovi starši in učitelji, 
Oton Samec in gasilci, ki so skrbeli za varnost. Člani TD 
so nas tudi tokrat razvajali. V prihodnje bomo izdelovali 
gregorčke, kot so jih izdelovali nekoč. Za spodbudo so ga 
letos izdelali pri Neži Majcen Ravnak. Pohvala vsem.  

 
Tekst: Ida Grobelnik, foto: Ana Ravnak

Plavajoče 
lučke v 
Polžah  

05

Člani Društva upokojencev Vojnik smo se 12. marca 
2019 podali na pohod. Table in markacije so nas že 
usmerjale na grad Lindek, Kislico in Stenico. Pot se je 
začela vzpenjati po kolovozu, kjer je na desni strani 
struga Belskega potoka, ki spremlja popotnika s svojim 
žuborenjem, in nas je pripeljala do 9 metrov visokega 
Lindeškega slapu. Nadaljevali smo v smeri razvalin 
gradu. Vhod v grad je zaprt, vendar nas je nekaj 
radovednežev vseeno vstopilo vanj. Pogledi na bližnjo 
okolico so bili prečudoviti.     

Tekst: Štefka Naglič , foto: Marijan Kajzba

Pohod na grad 
Lindek 
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Slovenska 
himna ob 
kulturnem 
prazniku v 
Zagrebu 

07

Praznovali smo 21. marca in uživali v bogatem kulturnem 
programu, ki sta ga pripravili Tatjana in Hedvika. 
Vsi so bili izvrstni: Maša Mužar na violini, brat Jakob 
na harmoniki, naš ansambel Trs, Tatjana, ki je čutno 
prebrala črtico o mami. Program je popestrila Maša 
Čretnik, pika na »i« je bil nastop vokalne skupine Stari 
prijatelji. Plesali smo, da se ni videlo, »kdaj de pod nóga 
udar«, kot je dejal naš sloviti pesnik.  

Tekst in foto: Marijan Kajzba   

Praznovanje 
dneva žena in 
materinskega 
dne v DU 
Vojnik 

08

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

Osrednja knjižnica Celje, Medobčinski muzej Kamnik 
in Galerija Maleš, pod pokroviteljstvom slovenskega 
veleposlaništva v Zagrebu, so v počastitev kulturnega 
praznika v Slovenskem domu v Zagrebu odprli razstavo 
Prešernov Sonetni venec z ilustracijami Mihe Maleša. V 
programu je nastopila vokalno-instrumentalna skupina 
Kitarakon s slovensko himno v izvedbi solistke Brigite 
Petre.     

Tekst: Srečko Maček, foto: Jože Žlaus
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V Knjižnici Vojnik smo otroke vseh starosti razveselili 
z lutkovno predstavo Zvezdica Zaspanka, ki so jo 
izvrstno izvedli lutkarji Smolčki Slovenija iz Društva za 
medkulturno sodelovanje Gallus. Veseli nas, da so otroci 
uživali v predstavi, ki jih je popeljala v čudovit svet 
pravljic. Ni večje čarovnije kot spremljati spreminjanje 
sveta, biti priča čarovniji in doživljanja.   

Tekst: Betka Hutinski, foto: Lea Sreš 

Lutke v 
Knjižnici 
Vojnik 
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Na mednarodnem turnirju v Lendavi je Anita Kramar 
dosegla drugo mesto do 57 kg, na državnem prvenstvu 
kadetov v judu (26. 1. 2019) v Slovenski Bistrici pa 
tretje mesto. Na državnem prvenstvu za starejše deklice 
je Noeli Knafelc osvojila tretje mesto v kategoriji do 
40 kg. Na članskem državnem prvenstvu v Kopru pa je 
Anita postala državna prvakinja in peta na mladinskem 
državnem prvenstvu. Anita je kot kadetinja osvojila tudi 
drugo mesto na državnem prvenstvu za člane v Lendavi.  
 

Tekst in foto: Judo Shido 

Novi uspehi 
Anite Kramar 
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Ponovno smo z veliko dobre volje in srčnosti uspeli 
stopiti na zmagovalne stopničke. In to že tretjič, odkar 
Mercator prireja vseslovensko akcijo. Vključili smo svoje 
prijatelje, znance, sošolce, krajane, sosede in še mnogo 
drugih in z njihovo pomočjo presegli zastavljen znesek 
slovenskih tolarjev in zbrali kar 175.380 SIT, kar znaša 
dobrih 700 EUR. Zagotovili smo si prvo mesto in s tem 
prvo nagrado v vrednosti kar 12.000 EUR. Denar bo 
porabljen za razvoj naših skakalcev in skakalk.     

Tekst: Andreja Preložnik, foto: arhiv SD Vizore 

Zgodba o 
vizorskih 
skakalcih, 
slovenskih 
tolarjih in ...

11

V Društvu podeželskih žena Meta negujemo tradicijo 
priprave dobrot velike noči. Na svoji delavnici smo v torek, 
26. marca, prikazali postopek priprave in peke prazničnih 
dobrot. Izmenjale smo zanimive spretnosti, trike, namige 
in dobre izkušnje. Poleg Olge in Majde, ki sta nam to 
pozno popoldne popestrili s pekovsko delavnico, se nas je 
zbralo še deset novih, izzivov voljnih žena.   

Tekst in foto: Irena Šelih

Na delavnici 
Društva Meta 

12
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Katoliško-kulturno društvo »Ivan Šopar« Vojnik in 
Župnija Vojnik sta pripravila že drugi koncert Marijinih 
pesmi. Dogodek je bil v soboto, 30. marca 2019, v cerkvi 
sv. Jerneja v Vojniku. Predstavili so se Mešani cerkveni 
pevski zbor Dobrna, Lucija Lenarčič, Miha Lenarčič, 
Tomaž Marčič, Mešani cerkveni pevski zbor Prihova, 
Mešani pevski zbor Forte Vojnik in Otroški cerkveni 
pevski zbor Hozana Vojnik.   

Tekst in foto: Lea Sreš 

Drugi koncert 
Stabat mater   

13

Mešani pevski zbor DU Vojnik je 6. marca 2019 priredil 
enourni koncert v Špesovem domu v Vojniku. Nanj smo 
se dobro pripravili, saj smo pred tem nastopom opravili 
dvodnevne intenzivne pevske vaje. Tam smo imeli dovolj 
časa, da smo z zborovodkinjo in profesorico Katjo Klinc 
pripravili ustrezni koncertni program. Poslušalci in pevci 
smo bili zadovoljni, koncert smo zaključili s skupnim 
petjem ob spremljavi Rajka Sentočnika.  

Tekst in foto: Marjan Čretnik 

Koncert MePZ 
DU Vojnik v 
Špesovem 
domu 
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Čistilne akcije se je 30. marca 2019 udeležilo 14 čebelarjev 
ČD Vojnik. Počistili smo okolico društvenega čebelnjaka. 
Med nami je sodeloval tudi podžupan Občine Vojnik 
Vili Hribernik. Nekaj čebelarjev je prav tako sodelovalo 
pri čiščenju na terenu v svojih krajevnih skupnostih. 
Po končanem delu smo s sosedi lovci na lovskem domu 
Lovske družine Vojnik skupaj pomalicali. Hvala njim in 
hvala Vročemu kotličku za dober golaž! 

Tekst in foto: Martin Goleš 

Člani 
Čebelarskega 
društva Vojnik 
na čistilni 
akciji 
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Člani DJP Kajuh smo v letu 2018 v 457-ih preletih 
preleteli skupaj 6350 km in bili v zraku 402 h. Poleg 
letenja društvo odlično sodeluje s krajem in drugimi 
društvi v kraju in občini Vojnik. Posebej pa smo ponosni 
na urejeno vzletišče na Konjiški gori, ki je znano prav 
vsem padalcem naše domovine. V društvu smo za 
najdaljše polete po kategorijah padal za preteklo leto 
podelili priznanja in prehodni pokal. Priznanja so prejeli: 
Grega Delčnjak, Slavko Kok, Matjaž Šajtegel, Boris 
Podjavoršek in Dušan Orož.  
 

Tekst in foto: Slavko Kok 

Živahno 
v Društvu 
jadralnih 
padalcev 
Kajuh 

16
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Vsako leto program društva pestro zastavimo in glavni 
namen je dejavno preživljanje prostega časa vseh 
generacij. V društvu izvajamo različne delavnice in 
prireditve: športne, jezikovne, izobraževalne in kulturne. 
 
Društvo Most mladih deluje že od leta 2011
Dejavni prostovoljci organiziramo in izvedemo programe 
v okviru svojih časovnih zmožnosti in v programu 
dogodkov se za vsakega najde program prav vsak mesec 
v letu. Predsednica društva je Simona Matko Počivalšek, 
ki je dejavna občanka občine Vojnik in z velikim veseljem 
sodeluje z Občino Vojnik, ki je dober  sogovornik za izvedbo 
programov. Društvo sodeluje tudi z Osnovno šolo Vojnik, 
Vrtcem Mavrica Vojnik, občinsko upravo Vojnik, Ljudsko 
univerzo Celje in drugimi v bližnji okolici. V društvu 
spodbujamo povezovanje z drugimi društvi in zavodi, 
rezultat tega je odmevna prireditev Veter v laseh, ki je nastala 
s povezovanjem športnih društev v občini. Lani so bili najbolj 
obiskani jezikovni tečaji in tradicionalne prireditve društva. 
 
Delavnice in prireditve so namenjene vsem občanom 
občine Vojnik
 V društvu se nam lahko pridružite kot dejavni član, saj 
so prostovoljci dobrodošli. Za vse dodatne informacije o 
udeležbi na programih nam lahko pišete na elektronski 
naslov društva most.mladih@gmail.com ali nas pokličete 
v času uradnih ur, vsak dan od 17 h do 19 h (031 878 547). 
Večina naših programov je za udeležence brezplačna. 
  
Dejavnosti v letu 2019 
V januarju je bil izveden seminar za vsa društva, poudarek 
je bil na zakonitem poslovanju v društvih in priprava ter 
oddaja letnih poročil. Na seminarju so bili poudarjeni primeri 
iz prakse, ki jih je strokovna predavateljica podkrepila z 
zakonodajo. V marcu smo že šesto leto zapored organizirali 

pustno rajanje za otroke v Squash klubu v Vojniku. Vsako leto 
nas obišče čarodej in popestri dogajanje več kot 100 otrokom. 
Najlepše maškare so bile nagrajene, prav vse so se posladkale 
s pustnimi krofi.  
  
Pomladni in jesenski meseci so čas za medgeneracijsko 
sodelovanje in ohranitev zdravja
 V društvu bomo v marcu in aprilu izvedli računalniške 
delavnice za odrasle in upokojence, kjer spodbujamo 
računalniško pismenost med starejšo populacijo. Na 
delavnicah mladi učimo starejše dela z računalnikom 
in pametnim telefonom. Spoznamo internet in socialna 
omrežja ter delovno okolje za oblikovanje vabil, tabel in 
druga aktualna področja. S strokovnjaki bomo pripravili 
dve delavnici s področja zdravja: za zdravo hrbtenico in o 
duševnem zdravju. V juniju bo delavnica o zdravem načinu 
življenja, kjer bodo udeleženci preko strokovnih predavanj in 
praktičnih vaj poskrbeli za svoje zdravje in pridobili smernice 
za vzdrževanje zdravega načina življenja.
 
Poletje je namenjeno predvsem mladim  
Športna prireditev Veter v laseh bo letos že četrtič zapored 
na športnem igrišču v Vojniku. Prireditev obišče več kot 
100 otrok, ki jih s športno animacijo animirajo vsa športna 
društva iz občine Vojnik. Počitniško varstvo za otroke 
organiziramo v manjših skupinah otrok. Program je športno 
in ustvarjalno naravnan. V septembru bo delavnica, kjer se 
bomo naučili izdelati karierni načrt, ki je namenjen mladim, 
ki vstopajo na trg dela.  
Jesenski meseci  prinašajo zanimive teme za odrasle: drugi 
del računalniške delavnice, z Marijano Kolenko in Ljudsko 
univerzo Celje se bomo spoznavali z retoriko. V okviru 
Božičnega Vojnika bo poskrbljeno še posebej za otroke: 
gledališka predstava in otroški novoletni ples z obiskom 
Božička.  

ZA VSE GENERACIJE

DEJAVNO PREŽIVLJANJE 
PROSTEGA ČASA  

Tekst in foto: Simona Matko Počivalšek

Veliko gibanja in veselja Maškare na ogled
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V soboto, 23. marca 2019, so se 
učenci planinskega krožka OŠ 
Antona Bezenška Frankolovo zbrali 
ob vznožju Konjiške gore, od koder 
se je začel vzpon na njen najvišji vrh 
Stolpnik, ki je visok 1012 m. Prvi del 
poti je potekal skozi gozd, kjer se 
nismo mogli načuditi celim zaplatam 
čemaža in množici zvončkov. Med 
potjo nas je spremljalo ptičje petje, 
ki nas je spomnilo, da je pomlad že 
tu. Osrednji dogodek in doživetje je 
bil vzpon na razgledni stolp, kamor 
smo se povzpeli v več skupinah. Od 
tod je bil dober in vznemirljiv razgled 
na vrhove daleč naokrog. Še malica 
in malo lovljenja in pred nami je bil 
že drugi del poti, ki je pomenil spust 
s Stolpnika, po gozdu in kasneje po 
travnikih, mimo domačij, vikendov 
do višine 410 m, v dolino do Žičke 
kartuzije. Po celotni poti nas je 
varno vodil planinski vodnik Mirko 
Blazinšek. Po štirih urah hoje po sicer 
lahki planinski poti smo prijetno 
utrujeni in veseli zaključili drugi 
planinski izlet v tem šolskem letu. 

Učenci 6. razreda OŠ Antona Bezenška 
Frankolovo smo od 4. 3. do 8. 3. 
2019 preživeli pet nepozabnih in zelo 
dejavnih dni v zimski šoli v naravi na 
Treh kraljih, kjer smo izpopolnjevali 
svoje veščine smučanja. Bivali smo v 
prijetnem hotelu Jakec, ki slovi po svoji 
domačnosti, kar smo začutili tudi mi, 
saj so nas zelo lepo sprejeli in razvajali 
vse dni v tednu. Učenje smučanja je 
potekalo dvakrat dnevno. Bilo je kar 
naporno, vendar smo vseeno našli 
čas za zabavo. Ob večerih smo imeli 
različne dejavnosti – seznanili smo se 
z varnostjo na smučišču, tekmovali 
v bovlingu, se odpravili na nočni 
pohod s svetilkami, kjer smo iskali 
ozvezdja, si izdelali pustno masko 
in na pustni torek tudi zarajali. Ob 
zaključku ZŠN je sledil končni preizkus 
smučanja, kjer smo učenci pokazali, 
koliko smo se v teh dneh naučili. Še 
posebej je navdušila skupina, ki še 
nikoli ni stopila na smuči. Sledila je 
tudi zaključna podelitev diplom za 
uspešno opravljen smučarski tečaj. 
Šola v naravi je bila poučna, vzgojna, 
ustvarjalna, prijetna in zabavna.   

V soboto, 2. marca 2019, se je v Novi 
Cerkvi odvijal zdaj že tradicionalni 
največji pustni karneval v naši regiji. 
Pustnega karnevala so se udeležili 
tudi učenci OŠ Antona Bezenška 
Frankolovo. Ker letošnje šolsko leto na 
naši šoli poteka v znamenju projekta 
Odkrivanje kulturne dediščine, so se 
šestošolci odločili, da bodo predstavili 
tipično kmečko »ohcet po domače«. 
»Ohcet« je potekala po pravem starem 
kmečkem običaju. Tako niso manjkali 
ne »šrangarji« ne pravi »muzikantje«, 
ki so poskrbeli, da dobre volje ni 
manjkalo. 

OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO 

POMLAD V ŠOLI 
Tekst: Tamara Blazinšek, Andrej Milčinović, Vid Žveglič, foto: arhiv šole

Imate kaj za pusta hrusta?

Uspelo nam je – postali smo pravi smučarji!
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Predšolsko obdobje je obdobje 
temeljnega gibalnega razvoja. Otrokov 
organizem je najbolj izpostavljen 
vplivom okolja v zgodnjem otroštvu, 
prav to pa vpliva na razvoj njegove 
osebnosti. Vsega, kar otrok zamudi v 
zgodnjem otroštvu, kasneje ne more 
nadomestiti. Otrokove dejavnosti 
v prvih letih življenja so podlaga za 
kasnejše športne dejavnosti, hkrati pa 
vplivajo tudi na razvoj in oblikovanje 
vrste njegovih sposobnosti, lastnosti, 
zmožnosti in značilnosti. Prav zaradi 
tega je treba otrokom omogočiti in jih 
spodbujati, da z različnimi dejavnostmi 
v prostoru in na prostem razvijajo 
sposobnosti, usvajajo osnovne gibalne 
zasnove oz. sheme in osnovne elemente 
različnih športnih zvrsti.

Seznanitev z eno izmed športnih zvrsti 
so imeli tudi otroci, stari od 5 do 6 let 
(šolski novinci), saj so na začetku meseca 
marca obiskovali smučarski tečaj na 
Rogli pod vodstvom Alpske šole. Otroci 
so vsak dan z velikim navdušenjem in 
pričakovanjem vstopali na avtobus, ki 
nas je odpeljal na Roglo, saj so komaj 
čakali, da se spustijo po belih strminah. 
Tečaj je potekal od ponedeljka do petka, 
ko so otroci lahko staršem prikazali svoje 
osvojene smučarske veščine. Preživeli 
smo res lep teden, ki je predvsem otroke, 
starše in tudi strokovne delavce obogatil s 
prekrasno »dogodivščino«. 
  
In kaj so zapisali starši o tečaju (nekaj 
izjav staršev): 
• »Smučarski tečaj se mi zdi res čudovita 

pozitivna izkušnja. Dosežen rezultat je 
izjemen. Za našega M. je bilo to nekaj 
popolnoma novega, tudi vožnja z 
avtobusom. Res, vse pohvale vsem.« 

• » Zelo sem vesela, da moj E. od zdaj 
naprej smuča. Vsako jutro znova je 
bil strašanski upor in izziv, kako ga 
spraviti od doma. Pa sva šla, skregana, 
objokana, polna obljub … Danes pa 
smuča. Vesela sem, da je vrtec sprejel 
ta izziv in obogatil otroke, starše, 
zaposlene za novo izkušnjo – velika 
odgovornost za strokovne delavce in 
velik korak za otroke. Hvala.« 

• » Čudovita dogodivščina za otroke. 
Osvojili so veliko smučarskih veščin. 
Sicer pa dobro izbran termin, dobra 
organizacija in lep način, da se 
smučanje približa otrokom, pa tudi, da 
spodbudi starše.« Deček J.: »Učitelji so 
bili prijazni, upam, da se bomo še kdaj 
srečali.« 

• »Zahvaljujemo se vzgojiteljem in 
učiteljem, ki so en teden skrbeli za 
otroke in jim omogočili lepo izkušnjo 
na smučišču – pokazali prve smučarske 
zavoje in se posvetili vsakemu 
posamezniku. Čeprav je bil prvič na 
smučkah, se prvič peljal z avtobusom, 
je vsak dan veselo pripovedoval, kaj 
se je dogajalo na smučišču in se veselil 
novega dne.« 

VRTEC MAVRICA VOJNIK

NA SMUČARSKEM TEČAJU 
NA ROGLI 

Tekst in foto: Sabina Tavzes 

Zadnje dni zime je bilo dogajanje za učence od 1. 
do 3. razreda skakalno obarvano, saj smo gostili 
ekipo Mini Planice, ki je učencem pripravila mobilno 
miniskakalnico, kjer so lahko opravili prvi skok. Pred 
samim skokom so se pogovorili o varni izvedbi in se 
oblekli v skakalno opremo ter tako neposredno izkusili 

priprave, ki jih opravijo skakalci na velikih skakalnicah. 
  
Pustni karneval v Novi Cerkvi 
Na tradicionalnem pustnem karnevalu se že nekaj let 
zapored pridružuje tudi matična šola Vojnik z vsemi 
podružničnimi šolami. Skupinske maske otrok so nastajale 

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

ZIMSKI SKOK V POMLAD  
 Povzela: Lidija Eler Jazbinšek, foto: arhiv OŠ Vojnik

Smučarski tečaj je čudovita izkušnja
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pri pouku, pri nekaterih so pri pripravi 
sodelovali tudi starši na šolskih 
delavnicah. Z raznolikimi idejami in 
skupinskimi maskami so bili učenci 
naše šole med najštevilčnejšimi 
udeleženci tradicionalnega pustnega 
rajanja v Novi Cerkvi. Povorka je 
pospremljena z glasbo in predstavitvijo 
vsake skupine. Seveda pa na takšni 
prireditvi ni manjkala niti pogostitev s 
slastnimi krofi, s katerimi je vse maske 
pogostil organizator. 
  
Gregorjevo 
Obeležitvi gregorjevega s spuščanjem 
ladjic z lučkami, ki že peto leto poteka 
v Novi Cerkvi v sodelovanju POŠ, TD 
in PGD Nova Cerkev, so se letos prvič 
pridružili tudi učenci matične šole Vojnik, 
v sodelovanju s TD Vojnik in PGD Vojnik. 
S spuščanjem gregorčkov so v obeh krajih 
pozdravili prihod sonca in pomladi. 

Zimska šola v naravi 
Februarja so se šestošolci udeležili 
petdnevne zimske šole v naravi. 
Potekala je na Rogli, kjer so jih 
pričakali urejene proge in prijetno 
vreme. Učenci so pridobivali nova 

znanja in se urili v veščinah alpskega 
smučanja. Ravnateljica Olga Kovač: 
»Uživali smo na snegu in v drugih 
dejavnostih. Z Rogle smo se vrnili 
utrujeni, a zadovoljni in ponosni na 
svoje smučarsko znanje.«

Zimska šola v naravi

Pred nekaj dnevi sem bil na obisku 
pri družini Armič v Lembergu, 
da bi poizvedel kaj več o mladem 
in, z velikim talentom za glasbo, 
nadarjenem Niku. Že ob vstopu 
v njihovo lepo urejeno hišo dobiš 
občutek, da si prišel v družino, kjer 
imajo radi glasbo. Zato se ni čuditi, 
da je v Niku, ki je že pri 15 letih 
nanizal veliko uspehov, skritih še 
mnogo glasbenih želja in idej. 
 
Niko Armič, ki bo letos star 16 let, 
je dijak 1. letnika predšolske vzgoje 
na gimnaziji v Celju. Končal je tudi 
nižjo glasbeno šolo v Celju, kjer je 
bila njegova mentorica na diatonični 
harmoniki Marija Božnik. Zdaj 
nadaljuje šolanje na diatonični 
harmoniki v Glasbeni šoli Banovšek, 
njegov učitelj je Matej Turinek. Pred 
kakšnim letom je spoznal, da mu 
diatonična harmonika ni zadosti, zato je 
začel vaditi tudi bariton. Glede na velik 
glasbeni talent, ki je skrit v Niku, lahko 
pričakujemo še kakšno presenečenje. 
  

Ob pogledu na vsa priznanja, ki jih je 
Niko že prejel, moram nanizati vsaj 
tista, na katera je najbolj ponosen. 
Začelo se je leta 2014, ko je osvojil 3. 
mesto na tekmovanju harmonikarjev 
v Šmartnem v Tuhinjski dolini, v letih 
2015, 2016 in 2017 je prejel dve srebrni 
in bronasto priznanje na mednarodnem 
tekmovanju harmonikarjev za nagrado 
Avsenik. V letih 2015, 2016 in 2017 je 
prejel bronasto in dve srebrni plaketi na 
državnem prvenstvu Zlata harmonika 
Ljubečne, leta 2016 je bil dobitnik 
srebrnega priznanja na državnem 
prvenstvu za nagrado Cirila Demiana v 
Termah Olimje, leta 2017 in 2018 je bil 
3. in 2. na tekmovanju za pokal Rutar v 
Rikarji vasi na Avstrijskem Koroškem. 
Najbolj ponosen pa je na letošnje 
zlato priznanje na 13. mednarodnem 
tekmovanju za nagrado Avsenik v 
Begunjah na Gorenjskem. 
Niko ima še veliko želja in izzivov. 
Pred nedavnim se je preizkusil 
tudi kot humorist in posnemovalec 
znanih Slovencev. Rad se preobleče 
v Klobasekovega Pepija ali celo v 

Heleno Blagne in nastopa na raznih 
praznovanjih. Najbolj pa si želi, da 
bi imel svoj ansambel, v katerega bi 
vključil tudi brata Roka, in da bi se 
uspešno vpisal na glasbeni konservatorij 
v Mariboru ali v Gradcu. 

NIKO ARMIČ

FANT Z VELIKIM TALENTOM 
Tekst in foto: Jože Žlaus

Niko Armič in zlato Avsenikovo priznanje 2019
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PRIZNANJE MATEVŽA HACETA
ZA IVANA JEZERNIKA
Tekst: Benedikt Podergajs, GZ Vojnik-Dobrna, foto: lastni arhiv 

Gasilska pot Ivana Jezernika se je začela daljnega 
leta 1964. V 55-letni karieri odličnega gasilca si je 
pridobil sloves izredno priznanega strokovnjaka 
prav na vseh področjih gasilskega delovanja. Vstop v 
društvo pri sedmih letih starosti je pomenil, da je ob 
starejših članih GD, družinskih članih in sovrstnikih 
hitro začel črpati znanje in srkati bogate osnove za 
svoje izjemno in redko videno gasilsko udejstvovanje v 
kasnejših letih. Njegovo napredovanje, ob vse boljšem 
poznavanju gasilskih veščin in ob prepoznavnem 
dejstvu, da je bil ob svojih toplih značajskih potezah 
vse bolj spoštovan tudi kot človek, je bilo skokovito.

Njegova marljivost in učljivost (ter s tem napredovanja 
znotraj slovenskega prostora) sta bila dva tehtna razloga, da 
so ga vodstva in organizatorji tekmovanj hitro prepoznali 
kot poštenega, sposobnega in tako iskanega svetovalca, 
predavatelja in sodnika pri različnih kategorijah in 
drugih vsebinah gasilskih dejavnosti. Njegove uspešne 
in korektne nastope je bilo mogoče videti od različnega 
društvenega dela do sojenja in vodenja slovenskih ekip na 
gasilskih olimpijadah. Njegovo praktično delo, povezano 
s človekoljubnostjo, je pustilo mnoge pozitivne posledice 
tudi pri vzgoji in izobraževanju mladih, saj so se ekipe pod 
njegovim mentorstvom uspešno udeleževale tudi najvišjih 
državnih tekmovanj kot tudi mnogih olimpijad. Najvišja 
prepoznavnost njegovega dela so zagotovo pozitiven odnos 
in pristop, pošten način razmišljanja in privlačen stik s 
sogovorniki. Pomembno je tudi to, da bogate palete svojega 
znanja ni ljubosumno čuval zase ali za svoje društvo, ampak 
jo je nesebično in nevsiljivo delil z vsemi, ki so ga za to prosili 
ali jo potrebovali. In kot se za pravega gasilca tudi spodobi! 

  

Potrditev njegovega vsestransko angažiranega dela je 
prepoznala tudi lokalna skupnost in mu podelila najvišje 
priznanje Občine Vojnik – zlati občinski grb. Za resnično 
vsakodnevno vpetost v živobarvno paleto gasilskega 
prostovoljstva in družbenega dela je priznanje Matevža 
Haceta vsaj delna, a vseeno velika zahvala in potrditev 
njegovega dela. 

ZUNANJI, VEDNO DOSTOPNI: 
• PGD Frankolovo, 
 na stavbi gasilskega doma,
 Stražica 2, Frankolovo 

• PGD Nova Cerkev, 
 na stavbi gasilskega doma,
 Nova cerkev 21/D, Nova Cerkev 

• PGD Lemberg, 
 na stavbi gasilskega doma,
 Lemberg 19, Nova Cerkev 

• PGD Socka, 
 na stavbi gasilskega doma,
 Socka 64, Nova Cerkev 

• PGD Vojnik, 
 na stavbi gasilskega doma,
 Celjska cesta 21/A, Vojnik 

 Srečko Lipnik, 
 na zunanji steni delavnice, 
 Pristava 6/A, Vojnik

V OBJEKTIH ALI USTANOVAH: 
• Zdravstvena postaja Vojnik,
 Keršova ulica 1, Vojnik 
 (dva defibrilatorja) 

• Contraco – Špesov dom Vojnik,
 Cesta v Tomaž 6/A, Vojnik 

• Psihiatrična bolnišnica 
Vojnik,

 Celjska cesta 37, Vojnik (dva 
defibrilatorja) 

• Telovadnica OŠ Vojnik, 
Prušnikova 14, Vojnik

 (od meseca oktobra do maja) 

• Bazen Frankolovo 
 (od meseca maja do oktobra) 

KJE SE NAHAJAJO 
DEFIBRILATORJI V 
OBČINI VOJNIK? 

Ivan Jezernik med svojci in prijatelji po podelitvi priznanja
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ABECEDA ODGOVORNEGA RAVNANJA
Tekst: mag. Nataša Kos

Medobčinski inšpektorat in redarstvo nas vsako leto 
opozarja na pravila ravnanja, tokrat na kaj moramo 
biti pozorni ob kurjenju odpadkov in kako ravnamo kot 
odgovorni lastniki psov.

 

Kaj moramo vedeti o kurjenju odpadkov? 

V času, ko začenjamo z urejanjem okolice, se vrtičkarji in 
sadjarji vprašajo, ali lahko zakurijo odpadno vejevje, ki ga 
obrežejo spomladi, in ostali zeleni odpad, ki jim ostane pri 
njihovi dejavnosti. Abeceda odgovornega ravnanja z odpadki 
veleva, da je odpadke prepovedano sežigati. Med odpadke 
sodijo tudi zeleni oziroma biološki odpadki. 

Prepoved kurjenja v naravnem in bivalnem okolju v Sloveniji 
ureja več predpisov. Uredba o ravnanju z odpadki določa, 
da morajo biti vsi odpadki, tudi naravni, primerno obdelani, 
ali predelani ali odstranjeni v skladu z določili uredbe. To 
pa lahko stori ali imetnik odpadkov sam ali pristojne službe. 
To pomeni, da je tudi kurjenje odpadkov v naravi kot način 
njihovega nenadzorovanega odstranjevanja prepovedano. 

V skladu z Uredbo o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov 
obdelava pomeni kompostiranje, mehansko-biološko 
obdelavo ali kateri koli postopek higienizacije teh odpadkov, 
nikakor pa ne sežiganje v naravnem okolju. Določena pravila 
veljajo tudi za oddajo odpadkov, saj mora imetnik odpadkov 
zagotoviti, da se odpadki ne mešajo, zato da jih je kasneje 
mogoče obdelati. 

  

Odlok o javnem redu in miru ter videzu naselij v občini 
Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2015) v drugi 
točki 9. člena zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja 
med drugim prepoveduje v bivalnem okolju sežigati oz. 
kuriti na prostem travo, listje ali druge odpadke, če se s tem 
moti okolico ali povzroča nevarnost požarov. Omenjeni 
odlok določa globo za kršitev tega določila v višini 250 EUR 
posamezniku, 500 EUR pravni osebi ali samostojnemu 
podjetniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja 
dejavnost, ter 300 EUR odgovorni osebi pravne osebe ali 
samostojnega podjetnika ali posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost. 

  

Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Vojnik 
(Uradni list RS, št. 82/2009 in Uradno glasilo slovenski 
občin, št. 21/2012) povzročitelje odpadkov zavezuje, da 
ločeno zbirajo odpadke v tipiziranih posodah, namenskih 
zabojnikih in tipiziranih vrečah. Biološke odpadke odložimo 
v rjave zabojnike ali na kompostnik, večje količine pa se lahko 
pripeljemo v najbližji zbirni center in brezplačno oddamo. 
Glavni razlog za prepoved kurjenja je predvsem v tem, da se 
zaradi požarov v naravi povzroča tudi velika okoljska škoda 
in da se pri kurjenju širi neprijeten vonj, kar je posebej zoprno 
v strnjenih naseljih. Posebej skrb vzbujajoče pa je dejstvo, 

da se zaradi ognja, ki ne razvije dovolj visoke temperature, v 
zrak sproščajo strupeni plini, dim ter saje, ki so po dognanjih 
strokovnjakov lahko toksični in karcinogeni. 

  

Kako ravnamo s psi? 

Ponovno opozarjamo na težavo, ki jo povzročajo iztrebki 
naših ljubljenčkov – psov. Opaziti jih je povsod: na cestah in 
pločnikih, še več pa na travnikih ter igriščih, ki so namenjena 
otrokom. Odlok o javnem redu in miru ter videzu naselij v 
občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/15) v  
VI. poglavju  določa obveznosti lastnikov in vodnikov psov ter 
drugih živali. Ta prepoveduje voditi pse in druge živali, razen 
službenih psov in psov vodičev slepih, na: 

 •      otroška in športna igrišča, 

•       zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov, 

•       zelenice, 

•       pokopališča, 

•       javne površine, ki so označene s posebnimi oznakami. 

  

Lastnik ali vodnik psa ali druge živali je dolžan za živaljo 
počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj 
ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob 
pozivu pokazati pristojnemu organu. Vsak lastnik ali vodnik 
živali je v urbanem okolju dolžan upoštevati in uporabljati 
označene koše oziroma tam, kjer le teh ni, v zabojnike za 
komunalne odpadke. Globa za lastnika oziroma vodnika 
psa, če v primeru onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki, 
teh ne odstrani, je 170,00 EUR. Nadalje je treba opozoriti, 
da predstavlja srečanje s psom, ki je brez nadzora, določeno 
nevarnost. Če želimo otrokom in vsem občanom zagotoviti 
zdravo okolje ter zmanjšati nevarnosti, ki jim grozijo, 
moramo sodelovati vsi, predvsem lastniki psov. 

  

Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – UPB) v 11. 
členu določa, da mora skrbnik hišnih živali z zagotovitvijo 
osamitve, kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali 
preprečiti rojstvo nezaželenih živali. Skrbnik živali mora z 
ustrezno vzgojo in šolanjem psa oziroma z drugimi ukrepi 
zagotoviti, da žival ni nevarna okolici. Skrbnik psa mora na 
javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes 
na povodcu. Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo 
uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter 
inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, in policisti, vsak 
v okviru svojih pooblastil in pristojnosti. Poleg policistov, 
ki imajo pristojnost nadzora nad izvajanjem fizičnega 
varstva psov na javnih mestih, je ta pristojnost dodeljena 
tudi občinskim redarjem. Lastniku psa, ki na javnih mestih 
ne zagotovi fizičnega varstva za svojega psa, se lahko izreče 
globa v višini 200 EUR. 
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S sogovorniki, predstavniki 
košarkarske družine – kot 
Košarkarskem klubu Vojnik pravijo 
sami, smo se dotaknili izjemno 
zanimivih tem o poslanstvu kluba, 
porastu zanimanja za košarko in 
vedno večji obiskanosti njihovih 
tekem.
 

Klub, ki ima pod okriljem Košarkarske 
zveze Slovenije kar devet ekip, uživa 
ogromen ugled v celjski regiji in 
širše pri delu z mladimi, zato lahko 
poleg domačih, lokalnih igralcev 
spremljamo tudi košarkarje iz drugih 
krajev. Kakovostno delo strokovnega 
vodstva, katerega poslanstvo je 

vključevanje otrok v socialno okolje, 
osebnostna rast ter razvoj talenta, 
je vidno tako v rezultatskem kot 
nerezultatskem pogledu. Uspešno 
delo kluba je posledica dobre 
organizacije, ki se izboljšuje iz dneva 
v dan. 
 
Košarkarski klub Vojnik sestavlja 
članska ekipa in mladinske U-19, 
U-17, U-15, U-13, U-11, U-9 
ter košarkarske šole. Člani po 
zgodovinski zmagi v četrti SKL v 
tej sezoni nastopajo v tretji SKL in 
se borijo za uvrstitev v drugo. V 
drugi ligi igra U-19, člani mladinske 
selekcije U-17, U-15, U-13 so v prvi 
slovenski ligi, U-11 in U-9 pa igrajo 
košarko v enotni ligi. Mnogi igralci 
so in sestavljajo mladinske kategorije 
slovenske reprezentance, njihove 
dobre igre in uspešno delo kluba pa 

je privedlo do kar nekaj prestopov v 
večje slovenske klube in ne nazadnje v 
Košarkarsko akademijo Madrid. Klub 
se udeležuje mednarodnih turnirjev, 
kjer s ponosom zastopajo naše barve, 
za svoje košarkarje pa vsako leto 
organizirajo letni kamp v Savudriji. 
 
V zadnjem obdobju opažajo izjemen 
porast zanimanja za košarko. Večji 
je tako vpis kot tudi sama obiskanost 
tekem, na katere prihaja tudi več kot 
štiristo gledalcev. Ta trend pripisujejo, 
poleg seveda prepoznavnosti 
kakovostnega dela kluba, izgradnji 
športne dvorane, zlati medalji 
naših reprezentantov na evropskem 
prvenstvu in seveda fantastičnemu 
Luki Dončiću, ki blesti v NBA. 
Popularnost košarke in prepoznavnost 
vojniškega kluba se med igralci kažeta 
tudi v sami pripadnosti do kluba, 

KK VOJNIK 

RAZVOJ TALENTOV IN 
POVEZOVANJE SKUPNOSTI

 Tekst: Boštjan Rojc, foto: Lea Sreš 

Trenerska ekipa Košarkarskega kluba Vojnik
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Strelsko društvo bratov Dobrotinškov Vojnik s svojimi 
strelci uspešno in aktivno uresničuje svoje cilje. 
 
V soboto, 23. 2. 2019, je osem strelcev SD bratov 
Dobrotinškov Vojnik sodelovalo na 6. Kebrovem 
memorialu v Zrečah. Naša ekipa, v sestavi Matjaža 
Žgajnerja, Janeza Pintarja in Saške Nerat, je dosegla 
3. mesto, med posamezniki pa Saška Nerat 1. mesto v 
kategoriji  članice. Čestitke vsem in pogumno naprej. 
Tistim, ki niso prejeli medalj, pa zahvala za številno 
udeležbo (povezano s financami).
 
V petek, 1. 3. 2019, smo se strelci SD bratov Dobrotinškov 
Vojnik udeležili regijskega prvenstva v streljanju z zračnim 
orožjem koroško-štajersko-zasavske regije. Glede na 
pravila regijskega tekmovanja ne smejo nastopiti mešane 
ekipe, tako da je naša najboljša strelka tekmovala v 
kategoriji posamezno, članice do 50 let, in je bila v vseh 

ženskih kategorijah najboljša z rezultatom 181 krogov 
od 200 možnih. Prejela je šopek tulipanov, čeprav bi si 
zaslužila medaljo, ampak pravila so pravila, čeprav včasih 
slaba. Ekipa Vojnika je zasedla odlično 3. mesto v sestavi 
Dušana Ravnikarja, Jerneja Obada in Franca Lebiča.

STRELSKO DRUŠTVO 

KEBROV MEMORIAL IN 
REGIJSKO PRVENSTVO 

Tekst in foto:  Franc Lebič

Regijsko prvenstvo 2019, ekipno 3. mesto

občine in države. So naši ponosni ambasadorji.
Dosedanje uspešno delo kluba je plod strokovno 
usposobljenih trenerjev, pedagogov, staršev igralcev, 
ki jim zaradi svojega angažmaja v klubu pripisujejo 
poseben pomen, in pa seveda sponzorskih sredstev, brez 
katerih uspešno delovanje ne bi bilo mogoče. Zaradi 
uspehov in posledično vse večjega zanimanja za košarko 
se klub že srečuje z omejitvami za optimalno delovanje, 
predvsem s prostorskimi in finančnimi. Verjamejo, da 
bodo deležni še večjega posluha in bodo tako lahko še 

uspešneje nadaljevali svoje delo, ki je pomembno za naše 
mladostnike in našo celotno skupnost.

Vsi vabljeni na tekme Košarkarskega kluba Vojnik, 
navijajte za naše mlade upe in jih podprite. Informacije 
o klubu ter tekmah so na voljo na spletni strani www.
kkvojnik.si in na družbenem omrežju Facebook.
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Center za krepitev zdravja v Zdravstveni postaji Vojnik z 
letom 2019 dobil razširjen tim.

Po podatkih Mednarodne zdravstvene organizacije (WHO) 
so težave s področja duševnega zdravja eden izmed glavnih 
razlogov za zmanjšano kakovost življenja oz. potrebo po 
njegovi prilagoditvi. V Evropski uniji naj bi 27 odstotkov 
odrasle populacije (18–65 let) v zadnjem letu izkusilo težave 
s področja duševnega zdravja, kar vključuje zlorabo alkohola 
oz. drog, depresivne in anksiozne motnje, motnje hranjenja 
ter psihoze. Če to številko prenesemo na slovenski prostor, 
znaša več kot 500.000 prebivalcev Slovenije oz. več, kot je 
vseh prebivalcev v petih največjih slovenskih mestih. 
  
Razloge za takšno razširjenost težav s področja duševnega 
zdravja lahko pripišemo različnim biološkim dejavnikom 
(osebnostne lastnosti, prirojena nagnjenost, telesne bolezni) 
in dejavnikom, ki izhajajo iz našega življenjskega sloga – 
vedno večje zahteve v službi, želja po uspešni karieri in težave 
pri usklajevanju kariere ter družinskega življenja. Raziskave 
pa kažejo tudi pomembno vlogo družbenih omrežij oz. 
digitalnih medijev na splošno. Kot so ugotovili raziskovalci 
(APA, 2017), lahko konstantno preverjanje družbenih 
omrežij povzroča večji stres, hkrati pa raziskovalci Univerze 
v Pittsburghu (ZDA) ugotavljajo, da je povečana uporaba 
družbenih omrežij povezana z večjo socialno izoliranostjo 
posameznika in depresijo. Pri uporabi družbenih omrežij se 
zavestno in nezavedno primerjamo z idealizirano podobo 
oz. življenjem drugih ljudi, ki so glede na življenjski položaj 
hkrati tudi bolj primerljivi, saj so to naši sosedje, sodelavci, 
prijatelji, znanci iz otroštva, sošolci idr.   

Občutki žalosti, nezadovoljstva, jeze, strahu in razočaranja 
so sestavni del človekovega življenja in so samo en pol 
pestre palete čustev, ki jih posameznik doživlja skozi celotno 
življenje in so se v evoluciji razvila z razlogom. Za ta čustva 
oz. občutke je značilno, da so kratkotrajna in minejo sama 
od sebe, o bolezenskih znakih tesnobe oz. depresije pa lahko 
govorimo, ko omenjena čustva trajajo vsaj dva tedna, je 
prisotnih več simptomov z različnih področij delovanja in 
vplivajo na naše vsakdanje delovanje.

Simptomi povišanega stresa, izgorelosti, depresije in tesnobe 
se kažejo na štirih področjih: v naših mislih, čustvih, v 
vedenju in v telesu. Posamezni simptomi se razlikujejo med 
motnjami in vključujejo negativne misli oz. povečano število 
skrbi, razdražljivost, težave s spominom in koncentracijo, 
nespečnost, glavobole, bolečine v želodcu, hitro utrudljivost, 
oteženo dihanje idr. 
  
Pri premagovanju težav s področja duševnega zdravja je 
v pomoč vključevanje prijetnih dejavnosti v vsakdanjik 
(druženje z družino in prijatelji, konjički itd.), tehnike 
sproščanja, rekreacija in spreminjanje negativnih misli, pri 
hujših težavah pa je pomembno, da posameznik poišče 
tudi strokovno pomoč pri osebnem zdravniku, psihiatru, 
psihologu in/ali psihoterapevtu. 
  
Z letom 2019 smo tudi v Centru za krepitev zdravja 
Zdravstvene postaje Vojnik dobili poln tim, ki ga poleg Urške 
Stepišnik, dipl. med. sestre, sestavljata še Urška Hajnšek, 
dipl. fizioterapevtka, in Maja Štukelj, mag. psihologije, tako 
da zdaj v Zdravstveni postaji Vojnik izvajamo programe 
tako s področja telesnega kot duševnega zdravja. Poleg 
že uveljavljenih programov Centra za krepitev zdravje: 
Zdrava prehrana, Zdravo hujšanje, Zdravo živim, Gibam se, 
Zvišane maščobe v krvi, Sladkorna bolezen in Svetovanje 
za opuščanje kajenja so zdaj krajanom Vojnika na voljo tudi 
delavnice Podpora pri spoprijemanju s stresom, depresijo, 
tesnobo in Tehnike sproščanja.
 
Vsi, ki želite izboljšati svoje telesno in duševno zdravje, 
se lahko za več informacij obrnete na svojega osebnega 
zdravnika, referenčno sestro ali neposredno na Center za 
krepitev zdravja Zdravstvene postaje Vojnik, kjer si lahko 
na spletni strani preberete več informacij oz. kontaktirate z 
nami po telefonu na št. na 03/780 05 05 ali preko e-naslovov 
urska.stepisnik@zd-celje.si in maja.stukelj@zd-celje.si. 
Pridružite se dejavnim in uživajte v zdravju! 

DUŠEVNO ZDRAVJE  

CENTER ZA KREPITEV 
ZDRAVJA V VOJNIKU 

Tekst in foto: Maja Štukelj, mag. psih.

Urška Hajnšek, dipl. fizioterapevtka, Maja Štukelj, mag. psihologije  
in Urška Stepišnik, dipl. med. sestra
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Farmacevti smo ljudem pogosto 
najbolj dostopni zdravstveni delavci 
in kot taki vse pogosteje tudi prvi, 
na katere se pacienti s svojimi 
zdravstvenimi težavami in težavami 
zaradi jemanja zdravil, obrnejo. 
Farmacevti se tako na eni strani vse 
bolj vključujemo v zaščitne dejavnosti 
preprečevanja različnih bolezni, 
predvsem pa smo pomemben člen v 
procesu zdravljenja bolezni z zdravili. 
Domena farmacevta so namreč 
zdravila in njegova glavna vloga je, 
da poskrbi za varno in učinkovito 
zdravljenje pacienta ter da mu 
posreduje potrebne informacije o 
zdravilih, neželenih učinkih zdravil, 
pozitivnih učinkih zdravljenja, 
pravilnem jemanju zdravil, o 
interakcijah med zdravili in delovanju 
predpisanih zdravil.
 
Ker si farmacevti želimo paciente čim 
bolj opolnomočiti glede zdravljenja 
z zdravili, da bodo v čim večji meri 
seznanjeni s svojo terapijo, da bodo 
poznali svoja zdravila in njihove učinke 
in da bo njihovo zdravljenje varno, 
kakovostno in učinkovito, izvajamo v 
lekarnah nove kognitivne storitve. To 
sta pregled uporabe zdravil (PUZ) in 
izdelava osebne kartice zdravil (OKZ). 
  
PUZ je poglobljen pogovor med 
pacientom in farmacevtom v lekarni o 
zdravilih na recept in brez recepta ter 
drugih izdelkih za ohranjanje zdravja, ki 
jih pacient uporablja. Tak pogovor lahko 
ima pomemben vpliv na adherenco 
(upoštevanje navodil glede jemanja 
zdravil in redno jemanje zdravil) in 
posledično na končni terapevtski izid 
zdravljenja, saj se med posvetom pacient 
bolje spozna s predpisanimi zdravili, 
neželenimi učinki, in se seznani, kako 
zdravila pravilno in varno uporabljati. 
Hkrati je PUZ tudi priložnost, da 

pacient od farmacevta pridobi dodatne 
informacije o prehranskih dopolnilih, ki 
jih ali bi jih želel ob predpisani terapiji 
s strani zdravnika dodatno jemati, 
ter drugih izdelkih, ki jih lahko kupi v 
lekarni ali specializirani trgovini. Za 
PUZ se lahko odloči in se nanj naroči 
vsakdo, ki za odpravo ali lajšanje 
zdravstvenih težav uporablja zdravila, 
izdana na recept ali brez recepta, 
prehranska dopolnila in druge izdelke 
in želi pridobiti več in bolj poglobljene 
informacije, kot jih dobi ob redni izdaji 
zdravil s svetovanjem. 
  
Druga pomembna storitev, ki jo nudimo 
farmacevti v lekarni in lahko pripomore 
k pravilnejšemu jemanju zdravil, je 
izdelava osebne kartice zdravil (OKZ). 
To farmacevt izdela v okviru storitve 
PUZ, lahko pa se pacient odloči za 
izdelavo OKZ tudi brez izbire te storitve 
(PUZ). Izdelavo OKZ svetujemo tistim 
pacientom, ki: 
 
•   jemljejo pet ali več zdravil, 
•  težko obvladujejo vsakodnevno     

  jemanje zdravil, 
•  so dobili novo zdravilo, zamenjali eno  

  ali več zdravil, 
•  jim zdravila predpisuje več zdravnikov, 
•  so bili pred kratkim odpuščeni iz      

  bolnišnice. 
  
OKZ je seznam zdravil, ki vsebuje 
podatke o predpisanih zdravilih na 
recept, o predpisanem odmerjanju, 
načinu in namenu uporabe zdravil 
in posebna navodila, na katera mora 
biti pacient pozoren ob jemanju in 
shranjevanju zdravil. Seznam vključuje 
tudi zdravila brez recepta in prehranska 
dopolnila, ki jih pacient redno ali 
občasno uporablja. Lahko se namreč 
zgodi, da ti izdelki neželeno vplivajo na 
predpisana zdravila. OKZ olajša jemanje 
zdravil in je v pomoč tudi svojcem, ki 

skrbijo, da bližnji pravilno in redno 
jemljejo zdravila. To je namreč ključ do 
varnega in učinkovitega zdravljenja. 
Hkrati je OKZ lahko tudi koristen 
pripomoček pri obisku zdravnika, saj so 
na enem mestu zbrana vsa uporabljana 
zdravila in režim jemanja. 
Farmacevti v lekarnah lahko s svojim 
znanjem in izkušnjami prispevamo h 
kakovostnejši in varnejši uporabi zdravil, 
zato vse, ki imate kakšno vprašanje v 
zvezi z zdravili oziroma zdravljenjem, 
predstavljenimi storitvami, vabimo, 
da se oglasite s svojimi vprašanji v vaši 
lekarni. 

FARMACEVT – NAJBOLJ DOSTOPEN ZDRAVSTVENI DELAVEC  

PO NASVET
V LEKARNO 

Tekst: Mateja Kadilnik, mag. farm., spec.; Veronika Rotnik, mag. farm.
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April

1
5.30

PRVOMAJSKA BUDNICA v Lembergu, 
Socki, Novi Cerkvi, na Frankolovem in 
v Vojniku
Godba na pihala Nova Cerkev

4
18.00

FLORJANOVA MAŠA, pred kapelico 
gasilskega doma v Novi Cerkvi
Prostovoljno gasilsko društvo Nova 
Cerkev

5
8.00–10.00

MERITVE KRVNEGA TLAKA, 
HOLESTEROLA, SLADKORJA V KRVI, 
večnamenska soba KS Nova Cerkev
KORK Nova Cerkev

5
10.30

SLOVESNA MAŠA V ČAST 
ZAVETNIKU GASILCEV, SV. 
FLORJANU, cerkev sv. Florjana v 
Vojniku
Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik

7
18.00

PREDAVANJE POTI IN STRANPOTI 
MODERNIH TEHNOLOGIJ, v Osnovni 
šoli Vojnik
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar 
Vojnik

8
18.00

ODPRTJE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL 
IRENE ČMER, v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

9
11.00–14.00

DELAVNICA: IZDELOVALI BOMO 
ROŽE IZ FILCA, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

11
8.00

TEKMOVANJE V KUHANJU GOLAŽA 
V NOVI CERKVI, pred gasilskim 
domom v Novi Cerkvi 
Prostovoljno gasilsko društvo Nova 
Cerkev

12
8.00

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

13
19.00

PRAZNIK VINA, SALAM IN KRUHA, 
Športna dvorana OŠ Vojnik
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

14
9.00

POHOD NA DONAČKO GORO, 
zbirališče pred cerkvijo sv. Jerneja v 
Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

15
12.00–14.00

DELAVNICA: PREOBLIKUJ SVOJO 
OBLEKO Z VEZENJEM, v Kamrici 
Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

16
7.00

IZLET V MARIJO BISTRICO, zbirališče 
pred cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

17
19.00

LETNI KONCERT MOŠKEGA 
PEVSKEGA ZBORA NOVA CERKEV, 
v večnamenski dvorani POŠ Nova 
Cerkev
Moški pevski zbor Nova Cerkev

18
19.00

KONCERT MEPZ FORTE, dom sv. 
Jerneja Vojnik
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar 
Vojnik

19
8.00

DAN ČEBEL »NA VASI V NOVI 
CERKVI«, na vasi v Novi Cerkvi
Turistično društvo Nova Cerkev

20
18.00

DELAVNICA: ZA KARIERNI NAČRT, 
Kulturni dom Vojnik
Društvo za aktivno preživljanje 
prostega časa Most Mladih

23
11.00–14.00

DELAVNICA: OBLECI SVOJ 
OBEŠALNIK, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

25
8.00

POHOD NA KOFCE–VELIKI VRH–
KLADIVO, zbirališče pred cerkvijo sv. 
Jerneja v Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

25
9.00

ŠPORTNA PRIREDITEV VETER V 
LASEH, športno igrišče v Vojniku
Društvo za aktivno preživljanje 
prostega časa Most Mladih

25
19.00

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA 
ZBORA LOS CANTATES DE MANILA 
S FILIPINOV, v cerkvi sv. Jerneja v 
Vojniku
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar 
Vojnik

29
12.00–17.00

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

31
18.00

50 LET DELOVANJA TURISTIČNEGA 
DRUŠTVA NOVA CERKEV, 
»Mlinarjeva hiša« v Sorževem mlinu
Turistično društvo Nova Cerkev

25
18.00

ODPRTJE RAZSTAVE JURIJ 
VODOVNIK – PODOBE IZ 
NJEGOVEGA ŽIVLJENJA, v Gostilni 
Turist Frankolovo
Jože Žlaus

26
19.00

LETNI KONCERT MEŠANEGA 
KOMORNEGA PEVSKEGA ZBORA 
DRUŠTVA UPOKOJENCEV VOJNIK, 
Kulturni dom Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik

Maj
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ORGANIZATORJI DOGODKOV SI 
PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.

Obvestila
Občina Vojnik organizira vsak četrtek od 16. do 18. 

ure svetovanje na področju izvedbe in financiranja 

energetsko učinkovite gradnje oziroma adaptacije. 

Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik 

po predhodni najavi po telefonu na št. 041 663 395 

(Nikolaj Torkar).

1
10.00

ODPRTJE RAZSTAVE 
KULTURNA DEDIŠČINA NOVE 
CERKVE, Marijina kapela v 
Novi Cerkvi
Turistično društvo Nova Cerkev

2
8.00

MERITVE KRVNEGA TLAKA, 
HOLESTEROLA, SLADKORJA 
V KRVI, večnamenska soba KS 
Nova Cerkev
KORK Nova Cerkev

2
15.00

FOLKLORA NA VASI V NOVI 
CERKVI, na vasi v Novi Cerkvi
Turistično društvo Nova Cerkev

4
11.00–14.00

DELAVNICA: NAREDI SAM – 
PREPROGA IZ BOMBAŽA, v 
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

7
17.30
19.00

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS, 
v prostorih Občine Vojnik
KULTURNA PRIREDITEV S 
PODELITVIJO KRAJEVNIH 
PRIZNANJ, v Kulturnem domu 
Vojnik
Krajevna skupnost Vojnik

7
20.00

KONCERT IN SPIRITU, Dom sv. 
Jerneja v Vojniku
Katoliško-kulturno društvo »Ivan Šopar« 
Vojnik

8
8.00

TRADICIONALNI POHOD 
VOJNIK–DRAMLJE, zbirališče 
pred cerkvijo sv. Jerneja v 
Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

11
8.00

POHOD NA GORO OLJKO, 
zbirališče pred cerkvijo sv. 
Jerneja v Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

11
11.00

SPOMINSKA SLOVESNOST V 
ARCLINU(pri Olčjek),  Arclin 21
ZB za vrednote NOB in KS Vojnik

12
9.00

DRUŠTVENO TEKMOVANJE V 
PIKADU OB PRAZNIKU KS, v 
prostorih društva
Društvo upokojencev Vojnik

12
16.00

SREČANJE STAREJŠIH 
KRAJANOV NAD 80 LET,  v 
Domu sv. Jerneja
Krajevna skupnost Vojnik, Katoliško-
kulturno društvo »Ivan Šopar«, Karitas in  
KO RK Vojnik 

Junij

13
9.00

MEDDRUŠTVENO 
TEKMOVANJE V STRELJANJU 
Z ZRAČNO PUŠKO OB 
PRAZNIKU KS VOJNIK, strelišče 
Društva bratov Dobrotinšek
Društvo upokojencev Vojnik

16
8.30

TRADICIONALNI BLAGOSLOV 
KOLES S KOLESARJENJEM 
PO OKOLICI, zbirališče pred 
gasilskim domom v Novi Cerkvi
Športno kolesarsko društvo Nova Cerkev

16
15.00

SOCKA POJE, PLEŠE IN IGRA, 
graščinski park Socka
Kulturno društvo Socka

18
9.00

DELAVNICA: TRAJNA 
MOBILNOST V PROMETU, v 
sejni sobi društva
Društvo upokojencev Vojnik

19
12.00–15.00

DELAVNICA: JEJMO ZDRAVO 
IN LOKALNO – ZELENJAVNA 
MINEŠTRA, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

22
8.00

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

22
14.00

POKALNO TEKMOVANJE 
STAREJŠIH GASILCEV IN 
GASILK, igrišča v Vojniku
Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik

26
12.00–17.00

REPAIR CAFE – KAVARNIŠKA 
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI, 
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
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Ekipa U-11 B (letnik 2009 – 2011) Ekipa U-13 B (letnik 2007–2008) Ekipa U-15 (2004 – 2006)

Šola košarke  – Nova Cerkev, starejši EKIPA U-9 (letnik 2010 – 2012) Ekipa U-13 A (letnik 2006 – 2007)

Ekipa U-11 A (letnik 2008)Šola košarke – DobrnaČlanska ekipa

Ekipa kadetov in mladincevŠola košarke  – Nova Cerkev,  mlajši


