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OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006

Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: obcina@vojnik.si

Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)

Ponedeljek od 8.00 do 12.00
Sreda od 8.00 do 12.00

od 13.00 do 16.30
Petek od 8.00 do 12.00

Glasilo Občine Vojnik
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Uvodnik

Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja in 
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala 

pričakujemo do ponedeljka, 
21. junija 2010, v tiskani in po možnosti v 
elektronski obliki (na disketi, zgoščenki,

USB-ju ali po e-pošti na naslov: 
ks-frankolovo@amis.net, jvovk46@gmail.com).

Članke, prejete po 21. juniju, bomo objavili 
v okviru možnosti.

Uredniški odbor si pridržuje pravico do 
krajšanja člankov in izbora fotografij po 

lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov 
odgovarja avtor prispevka.

Izdajatelj: Občina Vojnik 
Odgovorni urednik: 

Jure Vovk
Uredniški odbor: 

Milena Jurgec, Ines Novak,
Alenka Prebičnik Sešel, 
Alja Tihle, Sonja Jakop

in Simon Stagoj
Trženje oglasov: Ines Novak

Jezikovni pregled: 
Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:

Štorklje gnezdijo
Foto: Jure Vovk
Priprava in tisk: 
Grafika Zlatečan

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.

Spoštovane bralke 
in bralci!

Zopet je tukaj pomlad in z njo vse, kar 
ta prekrasen letni čas prinese s seboj. To 
je čas, ko si oddahnemo od (pre)dolge 
zime, ko ozeleni in zacveti narava, ko 
ptički zažvrgolijo in med nami vzklije 
marsikatera ljubezen. Žal pa povsod ne 
vedo za lepote življenja, ne razpolagajo z 
vrednotami, ki pripadajo človeku, naravne 
nesreče in krute vojne izločajo predvsem 
nedolžne ljudi in otroke.

Ob načrtovanju te številke Ogledala 
smo vas pozvali, da nam pišete. To ste 
tudi storili in nas zasuli s prispevki, ki jih 

žal nismo mogli vseh objaviti, zato že v 
naprej opravičilo. Kar bo še aktualno, 
bomo objavili v naslednji, sicer pa smo 
se potrudili, da smo kar največ objavili 
v tej številki. Marsikaj se je dogajalo v 
tem času, bili so občni zbori društev in 
organizacij, razne prireditve in čistilne 
akcije. Močno nas je presenetilo Vinarsko 
društvo iz Vojnika, ki je pripravilo kar 
nekaj srečanj in usposabljanj. Posebej 
bi opozoril na uradni del glasila, kjer 
objavljamo razpise za različna področja. 
Ne spreglejte opozorila strokovnih služb, 
inšpekcije in vodje policijskega okoliša 
Vojnik. 

Predvsem pa vam želim, da vam meseci, 
ki so pred vami, prinesejo zdravja, obilo 
zabave in osebne sreče,  naj bodo razne 
stiske preteklost  in naj se  želje staršev    
spremenijo v rojstva otrok.

Želim vam prijetne prvomajske 
praznike.

                                                                                      
Jure Vovk,

odgovorni urednik
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Beseda župana

Mnogi se sprašujete, zakaj se v občini 
Vojnik tako trudimo ohranjati kulturno 
dediščino. Preteklost nam je nekatere 
bisere onečastila do neprepoznavnosti, 
zato so tudi vložki tako veliki, da jih 
lastniki ne zmorejo oz. je obnavljanje in 
ohranjanje počasnejše, kot bi si kdo želel. 
Toda kljub vsemu – LEMBERG SE 
POČASI PREBUJA, zanj skrbi Franci 
Zidar, ki je postal lastnik tega gradu. 
Mnoge akcije (prireditev TD Nova Cerkev) 
so gradu Lemberg dale pomembno mesto 
tudi v zavesti ljudi in ko bodo odstranjene 
nevarnosti rušenja, bo objekt zagotovo 
dobil še dodatno vrednost v očeh ljudi. Tudi 
graščina SOCKA bo najbrž kmalu dobila 
novega lastnika, grad TABOR ga že ima 
– to je Matjaž Založnik. In sedaj odgovor 
na nekatera vprašanja: Občina Vojnik v 
zadnjem času v omenjene objekte, ki imajo 
znane lastnike, ni finančno vlagala. Včasih 
pomagamo pri infrastrukturi, predvsem 
opozarjamo na razpise ter poskušamo 
lastnikom pridobiti naklonjenost državnih 
uradnikov v različnih razgovorih na 
Ministrstvu za kulturo.

Pri iskanju rešitev za nadaljnjo 
izgradnjo PROTIPOPLAVNIH ukrepov 
poudarjam, da smo naročili projekte za 
ureditev Hudinje pri pokopališču in v 
Arclinu ter projekt ureditve hudourniškega 
potoka od sv. Tomaža. Močno si 
prizadevamo tudi v mnogih razgovorih na 
MOP – Oddelek za vode in na Agenciji RS 
za okolje. Najpomembnejše je seveda, da 
te projekte tudi pripeljemo v življenje.

Naša prizadevanja pa so obrodila tudi 
konkretne sadove, saj je agencija RS za 
okolje (Alenka Zupančič – vodja oddelka 

območja Savinja) sporočila, da je v letošnji 
plan sanacij po neurju v letu 2007 uvrstila 
sanacijo poškodb na Hudinji, in sicer:  

-  ureditev območja Šoštarjevega jezu, 
sanacijo dela Hudinje med graščino 
Tabor in omenjenim jezom;

-  sanacijo poškodb obrežnega zidu nad  
Cankovim  jezom; 

-  sanacijo naplavin  nad mostom v 
Arclinu.

Z deli bi naj začeli v mesecu aprilu. 

V marcu letošnjega leta je bila opravljena 
geodetska odmera v Trnovljah pri Socki, 
s katero je bila dokončno urejena meja 
in vzpostavljeni mejniki med lastniki na 
območju saniranega plazu. 

ZIMSKI VRT – UTA PRI BIFEJU JEŽ
je razvnela duhove. Poudarjam, da 
ga Občina Vojnik ni odobrila in bo o 
tem odločal Zavod za varstvo kulturne 
dediščine. 

V občini Vojnik se POGOSTO 
POJAVLJAJO POBEGLI IN 
SPUŠČENI PSI. Največjo težavo 
predstavljajo predvsem na poti v šolo ali iz 
nje manjšim otrokom, ki se jih še posebno 
bojijo. Naša inšpekcijska služba opozarja 
lastnike na omenjene težave. Po potrebi 
pa seveda opozorimo ustrezno službo, ki 
takega psa lahko tudi odpelje v zavetišče. 
Ker je v naših krajih redno nekaj psov 
na potepu, ponovno prosimo lastnike, 
da skrbijo za svoje živali, jih pravilno 
oskrbujejo in uredijo primeren privez, oz. 
jih imajo spuščene za zaprto ograjo. 

Občina načrtuje gradnjo novega vrtca 
na mestu starega pod Špesovim domom. 
LOKACIJA NOVEGA VRTCA je 
vzpodbudila kar nekaj opozoril, da je 
prostor premajhen, stisnjen in predvsem 
prometno utesnjen. Novogradnja in 
zunanja ureditev bi naj te težave odstranili 
ali vsaj zmanjšali. Predvsem pa bi rad 
opozoril, da pomenijo vrtec, Špesov dom 
ter v neposredni bližini tudi šola odlično 
možnost za medgeneracijsko sodelovanje. 
NE POZABITE, DA SO STAREJŠI 
NAJBOLJ VESELI, KO VIDIJO V 
SVOJI BLIŽINI OTROKA. Na tem 
prostoru so takšna srečanja v veselje 
starejših zelo pogosta. In konec koncev 
... drugega, primernejšega zemljišča pa 
trenutno občina tudi nima. 

Pred nekaj dnevi so nas občani 
prosili, da odmašimo ZAMAŠENO 
KANALIZACIJO. Potem ko smo 
naročili strokovno čiščenje, so delavci 
VO-KA Celje ugotovili, da je nekdo 
preprosto odložil odpadlo keramiko v 
kanal. Ali je lahko norost še večja? Kdo 
je to čiščenje poravnal? Seveda, občina! 
Preprosto prosimo, da prenehate s takšnim 
in podobnim nepravilnim, škodljivim 
odlaganjem smeti: v kanalizacijo, na polja 
in njive, na obronke gozdov, ali kar skozi 
okno avtomobila …                                           

Naj vas pomlad z obiljem dogodkov 
napolni z optimizmom, mi pa se bomo 
potrudili, da vam bomo s svojim dobrim 
delom in novimi projekti izboljšali pogoje 
za delo in življenje. 

Beno Podergajs
župan Občine Vojnik

Mnogi občni zbori, ki potrjujejo kakovostno delo naših društev, veliko nastopov 
in odlične prireditve so zaznamovali čas prebujanja pomladi. Še posebno smo bili 
veseli nove domače dramske postavitve skupine iz Vojnika in frankolovske prireditve 
Ostanimo prijatelji. 
Moja posebna zahvala pa je namenjena vsem, ki ste se združili v občinski čistilni akciji 
konec marca. Bila je odmevna, dobro organizirana in predvsem ste se je  udeležili 
v velikem številu. Prav tako ne smemo spregledati vseh tistih, ki ste se udeležili 
vseslovenske akcije Očistimo Slovenijo v soboto, 17. aprila 2010. Vsem, ki vam čisto 
okolje pomeni tako veliko, da se vključite v spomladansko čiščenje: ISKRENA HVALA!
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ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE 
VOJNIK ZA LETO 2009

Prihodki proračuna so bili realizirani v višini 
7.123 tisoč EUR oz. 87,5 % od planiranih.

Manjši prihodki od planiranih v višini 1.019 
tisoč EUR se nanašajo na nižje prihodke od 
prodaje zemljišč v znesku 828 tisoč EUR 
(zemljišče na Konjskem in v Obrtno-poslovni 
coni Arclin), sredstva Ministrstva za okolje 

in prostor (v nadaljevanju MOP) za sanacijo ceste ob Hudinji 
v Vojniku v višini 105 tisoč EUR, prihodke od nadomestila za 
uporabo stavbnih zemljišč, sredstva EU za kohezijsko politiko 
in sredstva MOP za izgradnjo kanalizacije ob protipoplavnih 
ukrepih ob Hudinji v Vojniku. 

Glavni prihodek občine je dohodnina v višini 4.457 tisoč EUR, 
med ostalimi večjimi prihodki pa so: finančna izravnava (372 
tisoč EUR), nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (116 
tisoč EUR), okoljska dajatev zaradi onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (133 tisoč EUR), prihodki od komunalnih 
prispevkov (354 tisoč EUR), sofinanciranje občin soustanoviteljic 
skupne občinske uprave inšpektorata in redarstva (125 tisoč EUR), 
sredstva za odpravo posledic po neurju 2007 (374 tisoč EUR), 
sredstva za izgradnjo kanalizacije ob protipoplavnih ukrepih  ob 
Hudinji v Vojniku (162 tisoč EUR), sredstva za rekonstrukcijo 
ceste Frankolovo-Črešnjice (128 tisoč EUR), sredstva za 
izgradnjo vodovoda Vojnik-Male Dole-Tomaž (330 tisoč EUR) 
in sredstva za izgradnjo cestne infrastrukture v Obrtno-poslovni 
coni Arclin (89 tisoč EUR). Odhodki so bili realizirani v višini 
7.257 tisoč EUR. Dodatni odhodek predstavljajo tudi odplačila 
glavnic za dolgoročne kredite, za katere znaša obveznost na dan 
31. 12. 2009 1.959 tisoč EUR. Presežek sredstev na računu na dan 
31. 12. 2008 (315 tisoč EUR) je bil namenjen pokrivanju presežka 
odhodkov nad prihodki v letu 2009.  

Tekoči odhodki predstavljajo 30 % vseh odhodkov proračuna. 
Med tekoče odhodke spadajo: izdatki za plače in druge izdatke 

zaposlenim, prispevki delodajalcev za socialno varnost, izdatki za 
blago in storitve, izdatki za plačilo obresti, proračunska rezerva. 

Tekoči transferi predstavljajo 31 % vseh odhodkov 
proračuna. Med tekoče transfere spadajo: izdatki za subvencije 
(gospodarstvo, kmetijstvo), izdatki za transfere posameznikom 
in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam ter drugi tekoči domači transferi. 

Investicijski odhodki predstavljajo 31 % vseh odhodkov 
proračuna in so bili realizirani v višini 83 % od planiranih. Med 
te odhodke spadajo izdatki za nakup opreme ter drugih osnovnih 
sredstev, izdatki za novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije, 
investicijsko vzdrževanje ter obnove, izdatki za nakupe zemljišč, 
nematerialnega premoženja, projekte in nadzor.

Investicijski transferi predstavljajo 7,4 % vseh odhodkov 
proračuna in so bili realizirani v višini 87 % od planiranih. 
Med te odhodke spadajo transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam ter transferi javnim podjetjem, ki so v lasti občin, 
investicijski transferi privatnim podjetjem  in transferi občinam 
(izgradnja RCERO) ter javnim zavodom. 

V letu 2009 so se namenila sredstva za naslednje glavne 
investicije: izgradnjo kanalizacije Pot na Dobrotin (156 tisoč 
EUR), izgradnjo kanalizacije v Arclinu – Cesta Talcev (64 tisoč 
EUR), izgradnjo kanalizacije v Novi Cerkvi (64 tisoč EUR), 
izgradnjo kanalizacije ob protipoplavnih ukrepih ob Hudinji v 
Vojniku (238 tisoč EUR), izgradnjo kanalizacije in vodovoda 
Vojniška gmajna (71 tisoč EUR), izgradnjo vodovoda Vojnik-
Tomaž-Male Dole (380 tisoč EUR), izgradnjo vodovoda Stražica 
(32 tisoč EUR), asfaltiranje cest (259 tisoč EUR), rekonstrukcijo 
ceste Frankolovo-Črešnjice (187 tisoč EUR), rekonstrukcijo ceste 
Frankolovo-Socka (69 tisoč EUR), prizidek k Osnovni šoli Vojnik 
(110 tisoč EUR) ter za večnamenski prostor v Novi Cerkvi in 
adaptacijo stare šole (400 tisoč EUR).  

  

Pripravila 
Irena Špegel Jovan

Proračun 2010
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Kanalizacija Pot na Dobrotin

V koncept razvoja kanalizacijskega 
sistema v občini spada tudi kanalizacija 

Pot na Dobrotin. 
Na obravnavanem 
območju je sedaj že 
zgrajena kanalizacija, 
za katero pa je 
potrebno pridobiti še 
uporabno dovoljenje. 
Izveden fekalni kanal 

je priključen na obstoječo kanalizacijo 
na parkirišču pod cerkvijo, ki vodi na 
čistilno napravo Škofja Vas. Na izgrajeno 
kanalizacijo bo priključen tudi stanovanjski 
objekt Vojniška gmajna.

Cesta Črešnjice    

Nadaljevanje sanacija lokalne  ceste 
Frankolovo-Črešnjice se je pričela v 
mesecu aprilu in predvideva se, da bodo 
dela zaključena do konca julija 2010. Trasa 
ceste poteka po obstoječi in se vseskozi 
vzpenja. Predmet sanacije so številni krajši 
odseki ceste, ki so poškodovani zaradi 
plazov, nekaj pa je tudi poškodb zaradi 
slabe podlage voziščne konstrukcije. Cesta 
bo v celoti asfaltirana in urejena z rešenim 
odvodnjavanjem meteornih vod. Sanacijski 
ukrepi bodo izboljšali vozno tehnične 
pogoje, podaljšali življenjsko dobo cestišča 
in zmanjšali stroške vzdrževanja, predvsem 
pa zagotovili večjo prometno varnost.

Zbirni center Vojnik

Zbirni center Vojnik na lokaciji v obrtni 
coni Arclin, bo predvidoma zgrajen do 
konca aprila 2010. Dela potekajo skupaj v 
sodelovanju z javnim podjetjem Simbio, d. 
o. o. Na zbirnem centru bo ločeno zbiranje 
komunalnih odpadkov, ki bodo odpeljana 
v nadaljnjo reciklažo. Za občino Vojnik 
bo ta investicija velika pridobitev, saj bo 
možno odpadke namesto v Bukovžlak 
pripeljati v ta center.

Urejanje krajev Vojnik, Nova Cerkev 

V mesecu aprilu je bilo posajeno 
okrasno drevje na zelenici med cesto in 
igrišči ob Keršovi ulici v Vojniku, ki bo v 
končni fazi nadomestilo brezova drevesa. 
V Novi Cerkvi pa se je zasaditev izvedla 
med regionalno cesto in parkiriščem pri 
pokopališču Nova Cerkev. Zasaditev 
se je izvedla z drevesi stebričasti gaber 
Caprinus-Betulus-Fastigiata.

 Tone Preložnik

Komunala

Nasad dreves v Novi Cerkvi pri pokopališču

Nov zbirni center v Vojniku že služi svojemu namenu
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Gospodarstvo - komunala

NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

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

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

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

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

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

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

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

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

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

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

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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Razvoj

Prijava na javni poziv 

za predložitev vlog za sofinanciranje operacij 
iz naslova prednostne usmeritve Regionalni 
razvojni programi Razvojne prioritete 
Razvoj regij Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 
za obdobje 2010–2012

Predmet javnega poziva je izbor operacij, 
katerim se dodeli nepovratna sredstva 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 

razvojne prioritete Razvoj regij, prednostne usmeritve Regionalni 
razvojni programi v okviru Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013. Občina Vojnik je 
na 25. seji občinskega sveta, dne 27. 8. 2009, sprejela sklep o 
prijavi projektov: izgradnja nizko energetskega vrtca Vojnik in 
izgradnja čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo.

Do poziva, ki je bil objavljen na začetku meseca februarja 
2010, so bile opravljene vse aktivnosti za prijavo. Pridobljena so 
bila gradbena dovoljenja, opravljena je bila revizija projektov, 
izdelana projektna in investicijska dokumentacija ter terminski 
plani izvedbe investicije. Za izgradnjo nizko energetskega vrtca 
Vojnik pa je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca del. 

V mesecu februarju se je načrtovala prijava investicije 
Izgradnja nizko energetskega vrtca Vojnik. Služba vlade RS za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj (SVLR)  je najavljen rok 
za oddajo vlog v mesecu februarju preklicala. Tako ni bilo možno 
oddati vloge. Zaradi terminskega plana izgradnje vrtca (gradnja v 
poletnih mesecih) in ignoriranja naših vlog na SVLR, da bi našo 
vlogo reševali prioritetno, smo morali spremeniti terminski plan 
izvedbe izgradnje nizko energetskega vrtca v letu 2011. Namreč 
rušenje starega dela in izgradnja novega vrtca sta v zimskih 
mesecih neizvedljiva. Pri izdelavi PGD projektov se ugotovi, da 
obstoječa komunalna infrastruktura ne zadošča novemu objektu. 
Tako je potrebno pred izvedbo izgradnje vrtca zagotoviti ustrezno 
komunalno infrastrukturo. Občina Vojnik jo bo uredila v letu 
2010. 

V letu 2010 bomo pričeli z aktivnostmi na projektu Izgradnja 
čistilne naprave in kanalizacije Frankolovo. Čistilna naprava 
Frankolovo, kapacitete 800 PE in zbirni kanal, zajema celotno 
območje odvodnjavanja preko zbirnega kanala na predvideno  
čistilno napravo. Zbirni fekalni kanal poteka na severu v lokalni 
cesti ob potoku Jesenica, skozi center Frankolovega, prečka 
cesto Vojnik-Stranice ter poteka po območju obrtne cone 
(Mercator) ob vzhodnem robu ceste Vojnik-Stranice. Kanalizacija 
obravnavanega območja je predvidena v ločenem sistemu s 
čiščenjem na lokalni ČN Frankolovo. Na predvideno fekalno 
kanalizacijo se vodijo samo fekalne in tehnološke odplake. Poleg 
območij Frankolovega, Verpet, Stražice, projekt  predvideva 
širitev urbaniziranih naselij in možnosti nadaljnje gradnje kanala.

Investicija se bo pričela izvajati, takoj ko bo pridobljen sklep 
o sofinanciranju. Za izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije 
Frankolovo sta pridobljeni gradbeni dovoljenji, v mesecu aprilu 
bomo objavili razpis za izbiro izvajalca del. Ocenjena vrednost 
investicije znaša 730.00,00 EUR. Od tega bo investicijo SVLR 
sofinancirala 282.566,00 EUR in Občina Vojnik 447.434,00 EUR.

Vesna Poteko

Čistilna akcija tudi v Globočah

Letošnje čistilne  akcije v naši občini smo se udeležili tudi v 
Globočah.  Robova glavne ceste, ki ju pridno krasijo ljudje brez 
odnosa do narave skozi celo leto, smo temeljito očistili in nabrali 
kar nekaj vreč odpadkov. Od plastenk, pločevink, PVC-vrečk, 
avtomobilskih gum, stekla ..., vse to se najde ob naših cestah.

 Potok Tesnica je pa še bolj bogat z raznimi dodatki, ki tja 
resnično ne sodijo.  Hvala Bogu, je bilo letos v in ob potoku smeti 
nekaj manj. Ali temu botruje ozaveščenost ljudi ali pa je razlog ta, 
da lansko leto ni bilo nobene večje poplave. 

Za vse nas bi bilo bolje, da bi držalo prvo.
Jože Žlavs

Obisk župana ob čistilni akciji v Globočah

Uporaba karbida načeloma dovoljena

Uporaba karbida in drugih plinskih zmesi je za pokanje sicer 
dovoljena, vendar lahko policisti kaznujejo posameznika, ki s tem 
povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, z globo v višini 
134 evrov.

Pirotehnični izdelki, katerih glavni učinek je pok, so seveda v 
tem času prepovedani, kršitelji pa so lahko oglobljeni s kaznijo od 
400 do 1200 evrov.

Zakon o javnem redu in miru v prvem odstavku 11. člena določa, 
da kdor uporablja acitilen (karbid) ali druge plinske zmesi za 
pokanje, in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, 
se kaznuje z globo 104,32 evrov. Pokanje z naštetimi sredstvi 
se izjemoma dovoljuje v času določenih praznikov, vendar se 
morajo upoštevati varnostna navodila, ki jih predvideva zakon 
o eksplozivih. Za nadzor nad tem določilom, je poleg policije 
pristojno tudi občinsko redarstvo.

Opozoriti je potrebno še, da pokanje ni dovoljeno v nočnem 
času med 22. in 6. uro, ko to lahko moti nočni mir in počitek. V 
primeru kršitve so kršitelji kaznovani najmanj z globo v višini 83 
evrov.

Medobčinski inšpektorat 
Mag. Nataša kos
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Inšpekcijske službe

M e d o b č i n s k i 
inšpektorat je bil 
ustanovljen v letu 2002 
za območje štirih občin, 
danes pa deluje kot 
Organ skupne občinske 
uprave – Medobčinski 
inšpektorat in redarstvo 
na območju osmih 

občin, in sicer Dobje, Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik 
in Zreče.

Medobčinsko redarstvo je pričelo z 
operativnim delom v letu 2009, ko so vsi 
trije občinski redarji uspešno zaključili z 
usposabljanjem in so občine ustanoviteljice 
sprejele občinske programe varnosti. 
Občinski redarji so bili opremljeni z 
uniformo ter tako postali prepoznavni 
občanom pri opravljanju klasičnih 
redarskih nalog, katere so:

-  nadzorovati varen in neoviran cestni 
promet v naseljih; 

-  varovati ceste in okolje v naseljih ter na 
občinskih cestah zunaj naselij; 

-  skrbeti za varnost na občinskih javnih 
poteh, rekreacijskih in drugih javnih 
površinah, varovati javno premoženje, 
naravno in kulturno dediščine, 
vzdrževati javni red in mir. 

Na podlagi pooblastil in pristojnosti so 
občinski redarji delovali in izvajali nadzor 
predvsem na naslednjih področjih:

-  izvajali nadzor nad nepravilno 
ustavljenimi in parkiranimi vozili na 
javnih prometnih, zelenih in drugih 
površinah ter ugotavljali istovetnost 
storilcev prekrškov;

-  odrejali odvoze dotrajanih in 
zapuščenih vozil z javnih površin;

- izrekali globe za prekrške;
- izdajali plačilne naloge kršiteljem;
-  prekrškovnemu organu posredovali 

podane ugovore, katere so kršitelji 
podali v roku na izdan plačilni nalog 
v postopkih o prekršku in o katerih je 
nadalje prekrškovni organ odločal v 
hitrem postopku z odločbo o prekršku;

-  podajali predloge za izterjavo glob 
pristojnem organu za izterjavo;

-  opozarjali na lažje kršitve predpisov 
ter v sodelovanju s službami s 
komunalnega področja zagotavljali 
primerno stanje javnih površin;

-  v sodelovanju s Svetom za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu izvajali 
preventivne akcije na področju 
mirujočega prometa, predvsem 
osveščanja ljudi, da v primeru 

napačnega parkiranja nemalokrat 
ogrožajo druge udeležence v cestnem 
prometu (pešce, kolesarje ipd.);

-  v sodelovanju s policijo izvajali 
preventivne akcije za zagotavljanje 
večjega reda na področju mirujočega 
prometa in uspešno sodelovali tudi na 
terenu pri skupnih akcijah;

-  sodelovali pri pripravi predpisov s 
področja prometa;

-  sodelovali s službami in institucijami, 
ki se ukvarjajo s problematiko prometa 
s predlogi za kakovostnejše reševanje 
mirujočega prometa;

-  sodelovali z redarskimi službami na 
območju RS pri reševanju konkretnih 
problemov s področja delovanja službe 
in se udeleževali srečanj in seminarjev, 
ki jih je organiziralo Združenje 
občinskih redarjev Slovenije.

Pri opravljanju navedenih nalog so 
redarji izrekali globe in opozorila. V letu 
2009 je bilo na območju Občine Vojnik 
zaznanih 526 cestno prometnih prekrškov. 
Od tega je bilo 404 prekrškov neznatnega 
pomena, za kar so se kršiteljem kar na kraju 
prekrška izdala opozorila. Izdanih je bilo 
93 plačilnih nalogov in 29 pisnih opozoril. 
V roku je bilo plačanih 72 plačilnih 
nalogov, prejeto je bilo 7 ugovorov, na 
davčno upravo RS je bilo posredovanih 
14 zahtev za izterjavo neplačanih glob. Na 
območju Občine Vojnik je bilo izdanih 6 
pisnih odredb na zapuščena vozila, ki pa 
so bila odstranjena v predpisanem roku. 
Vseskozi se je izvajal tudi nadzor nad 
komunalnimi odpadki, predvsem v okolici 
javnih objektov.

Na območju Vojnika je zaznanih največ 
prekrškov na pločniku, cesti in parkirišču 
pred Zdravstvenim domom, na AP, na 
prostorih, namenjenih invalidom.

Na območju Občine Vojnik je 
komunalno-cestna inšpektorica vodila 80 
inšpekcijskih postopkov, od tega:

-  10 s področja javnega reda in miru ter 
videza naselij;

- 2 s področja zapuščenih vozil;
- 35 s področja komunalnih odpadkov;
- 26 s področja cest;
- 5 s področja odvajanja odpadnih voda;
- 2 z ostalih področij.

V pristojno reševanje ostalim 
inšpekcijskim službam se je odstopilo 5 
zadev, opravljeno je bilo tudi več ogledov, 
ko pa ni šlo za upravno stvar.

 

Poleg nalog, določenih z veljavnimi 
predpisi, smo poleg navedenega še: 
sodelovali v komisijah in delovnih 
skupinah s področja cest in prometa ter v 
delovnih skupinah za pripravo sprememb 
odlokov in novih odlokov, pripravljali 
odgovore in pojasnila s področja veljavne 
zakonodaje in problematike na cestah, 
javnih površinah, komunalnih odpadkov,  
podajali predloge za izboljšanje prometne 
varnosti, pretočnosti prometa, sodelovali 
z republiškim inšpektoratom za okolje in 
prostor, prav tako s tržnim inšpektorjem 
pri izvajanju nadzora nad pobiranjem 
turistične takse ter skrbeli za sprotno 
seznanjanje upravljavcev cest in izvajalcev 
rednega vzdrževanja z novostmi v 
zakonodaji.

Mag. Nataša Kos

DELOVANJE MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA NA OBMOČJU OBČINE VOJNIK V 
LETU 2009

Na območju Občine Vojnik je komunalno-cestna inšpektorica vodila 80 
inšpekcijskih postopkov, od tega: 

- 10 s področja javnega reda in miru ter videza naselij; 
- 2 s področja zapuščenih vozil; 
- 35 s področja komunalnih odpadkov; 
- 26 s področja cest; 
- 5 s področja odvajanja odpadnih voda; 
- 2 z ostalih področij. 

 

V pristojno reševanje ostalim inšpekcijskim službam se je odstopilo 5 zadev, 
opravljeno je bilo tudi več ogledov, ko pa ni šlo za upravno stvar. 
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             Število inšpekcijskih zadev po posameznih področjih v Občini Vojnik 

 

 

 

Poleg nalog, določenih z veljavnimi predpisi, smo poleg navedenega še: 
sodelovali v komisijah in delovnih skupinah s področja cest in prometa ter v 

Število inšpekcijskih zadev po posameznih področjih v Občini Vojnik
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10 let Knjižnice Vojnik

Kako teče čas! Junija bo minilo že deset 
let, kar se knjige, knjižničarke in bralci 
srečujemo na Prušnikovi 5. Pa se zdi, kot 
da bi bilo včeraj, ko smo tistega toplega 
poletnega večera po prijetni slovesnosti 
prvič skupaj stopili v knjižnico. Takoj nam 
je bila všeč. Prijazna je, topla in barvita. 
Vabljiva. Kraj, kjer se dobro počutimo. 

To se vidi tudi na številkah, ki jih 
knjižničarji skrbno zbiramo, ker nam 
kažejo, kako uspešni smo v svojih 
prizadevanjih, da knjigo in znanje 
približamo uporabnikom: V letu 2009 je 
skoraj 2000 Vojničanov redno obiskovalo 
knjižnico. Našteli smo 26.194 obiskov, 
največ zaradi izposoje in uporabe 
računalnikov, videvali pa smo se tudi na 
prireditvah in ob bibliopedagoškem delu. 
Izposojenih je bilo blizu 140.000 knjig, 
revij in časopisov, filmov in glasbenih 
CD-jev. V zadnjih desetih letih se je obisk 
povečal za skoraj trikrat, izposoja pa za 
več kot petkrat.

Ko smo se pred desetimi leti vselili na 
Prušnikovo 5, je knjižnična zbirka štela 
11.382 enot, sedaj pa jih je že preko 
20.000. V zadnjih letih smo jo izdatno 
obogatili ne le s knjigami, pač pa tudi s 
filmi, z risankami, zvočnimi pravljicami 
in glasbenimi posnetki. Na policah postaja 
tesno in še dobro, da so vse novejše knjige 
več na obisku pri bralcih, kot pa na knjižnih 
policah. 

V letu 2007, ko  smo svoje člane z anketo 
prosili za mnenje o knjižničnih storitvah 
in predloge za njihovo izboljšanje, 
smo zaznali zelo odločno zahtevo po 

podaljšanju delovnega časa knjižnice. S 
podporo Občine Vojnik, ki je omogočila 
tudi zaposlitev dodatne knjižničarke, smo 
to zahtevo lahko uresničili v letu 2008.

Naše poslanstvo pa ni le izposoja knjig. 
Spodbujati želimo branje, širiti znanje 
in zbirati ljudi s podobnimi interesi. Že 
vrsto let sodelujemo z Vrtcem Mavrica. V 
projektu Mavrični bralček je v letu 2009 
prejelo priznanja 270 otrok, srečujemo pa 
se tudi ob drugih projektih, na pravljičnih 
urah  in ob čisto običajnih obiskih skupin 
in njihovih vzgojiteljic, ko nam otroci 
s svojo živahnostjo in radovednostjo 
popestrijo delovni dan. Skupaj s šolarji se 
veselimo počitniških dejavnosti s knjigami 
v naravi in ustvarjalnih delavnic ob 
različnih priložnostih, z odraslimi občani 
pa se srečujemo na različnih predavanjih, 
razstavah in drugih kulturnih prireditvah. 

Pred desetimi leti smo ob odprtju 
knjižnice zapisali: “Potrudili se bomo, 
da bomo prispevali k živahnemu in 

prijaznemu utripu kraja in da se bo okrog 
knjižnice v tem okolju zbiralo vse tisto, kar 
je živo, se je pripravljeno učiti, ustvarjati 
in deliti svoje ustvarjanje z drugimi.”

Upamo, da smo izpolnili vaša 
pričakovanja, da nas boste potrebovali in 
podpirali še naprej ter da se bomo vedno z 
veseljem srečali. 

Knjižničarki:
  Marija, Betka

Krajevna skupnost
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Delavnica ……… 4 

S knjigo v naravi

Spoštovane občanke in 
občani Občine Vojnik!

Prvega maja delavci po 

vsem svetu praznujejo 

svoj praznik, ki je izvorno 

spomin na demonstracije v 

ameriškem Chicagu.

Praznik v Sloveniji 

zaznamujejo številne 

prireditve, postavljanje 

mlajev in budnice.

Ob 1. maju, prazniku dela, 

vam iskreno čestitamo 

in vam želimo prijetne 

praznične dni v krogu vaših 

najdražjih!

Beno Podergajs, župan 
in Marjan Kovač, 

predsednik OO SLS Vojnik
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Gospodarstvo - komunala

ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

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

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

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

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

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

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

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

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

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

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

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

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

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

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

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

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

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

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

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

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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Optika Leban

Brigita Leban je Vojničanka, lastnica 
Optike Leban, s. p., ki  ima svoje prostore 
v Zdravstvenem domu Vojnik. V svojem 
podjetju ponuja celovito ponudbo optičnih 
storitev ter pripomočkov.

Kdaj je v vas dozorela odločitev, da 
postanete optik? 

Moja poklicna pot v optiki se je pričela 
pred 28 leti popolnoma naključno. Za tiste 
čase je bila odločitev, zaposliti se v zasebni 
optiki, zelo pogumna.

Delo v optiki zahteva natančnost in 
strokovnost. Kako vam je to uspevalo?

Z dobrim mentorskim delom svojega 
delodajalca sem vsa dela res hitro osvojila, 
glede na to, da to ni bil moj osnovni poklic. 
Je pa lep in zanimiv, prinaša vedno nekaj 
novega. Kar delam v tem poklicu, je razvoj 
optike sploh bliskovito napredoval. Vsako 
leto so izboljšave, največ v CR-izvedbah, 
kar dela steklo še lažje in tanjše. Kar se tiče 
okulistike, pa je napredek z uvedbo laserja 
res ogromen.

Po letih dela v drugi optiki ste se pred 
enajstimi leti odločili za samostojno 
podjetje. Kaj za vas in za vaše paciente 
pomeni Optika Leban v Vojniku? 

Po 17 letih dela v Celju je glede na to, 
da sem pričakovala naraščaj, dozorela 
odločitev, da uberem svojo pot. Ob 
podpori domačih, prijateljev in ZD 
Vojnik, ki so imeli nezasedene prostore, 
mi je to tudi uspelo. Mislim, da so tudi 
pacienti zadovoljni, da jim za marsikatero 
popravilo in kontrolo vida za očala ni 
potrebno v Celje. V 10 letih so se Vojničani 
že navadili, da lahko skoraj vse opravijo 
pri nas. Od leta 2008 pa imam tudi pomoč 
v svoji pomočnici Mojci.

Kaj ponuja vaša ambulanta? 

Naša ambulanta ponuja kontrolo 
vida za očala, kontaktne leče in veliko 
izbiro svetovno priznanih proizvajalcev 
kakovostnih stekel za očala. Na izbiro 
imamo lepo število modnih okvirjev za 
vse generacije, kontaktne leče priznanih 
proizvajalcev – 14-dnevne, mesečne – in 
zaščitna sončna očala. 

Smo tudi  pogodbeni dobavitelj 
medicinskih tehničnih pripomočkov 
ZZZS!

Česa ste pri svojem delu najbolj 
veseli?

Pri svojem delu štejem za uspeh, da smo 
ljudem približali optiko in jih osvestili, 
da so potrebne redne kontrole vida, da 
ni vseeno, kakšna očala nosijo – sploh 
stekla. Zelo redki imajo namreč na obeh 
očeh enako dioptrijo, da si lahko kupujejo 
cenena gotova očala, kar povzroča 
glavobole in zaradi slabih materialov tudi 
razna vnetja. 

Kaj svetujete ljudem glede varovanja 
oči in glede uporabe očal?

Ljudem glede njihovega vida svetujemo 

redne kontrole, sploh sladkornim bolnikom 
in starejšim nad 60 let kontrolo zaradi zelo 
pogosto prisotne sive mrene; za varovanje 
oči pa čim večjo uporabo zaščitnih očal.

Želja Brigite Leban je, da bi ljudje s 
pripomočki dobro videli, moja pa, da bi 
bilo njeno delo čim uspešnejše in še naprej 
tako kakovostno.

Milena Jurgec

Intervju

GSM: 041 383 383
www.biomasa.si

Kotli na lesno biomaso
FRÖLING

- polena
- peleti

- sekanci

PRAZNOVANJE  DNEVA ŽENA 
IN 40 MUČENCEV DRUŠTVA 
TALON 

V soboto, 13. marec 2010, je društvo 
Talon Frankolovo priredilo tradicionalno 
praznovanje dneva žena in 40 mučenikov v 
sejni sobi KS Frankolovo. 

Na samo prireditev smo povabili vse naše 
zveste člane. Pripravili smo pogostitev za 
žene in za moške. Z malo pozornostjo 
smo obdarili vse člane in članice, ki so 
se srečanja udeležili kar v lepem številu. 
Ob prigrizku in napitku smo pokramljali o 
preteklih, kakor tudi o bodočih zastavljenih 
ciljih našega društva pod vodstvom nove 
predsednice Nade Kužner. Manjkalo pa ni 
tudi lepih slovenskih pesmi, saj so nekatere 
članice napisale besedila,  jih razmnožile  
in tako smo vsi  skupaj zapeli.  

Zahvaljujemo se vsem članom in 
članicam, ki so kakor koli pripomogli k 
izpeljavi praznovanja. Vabilo velja tudi za 
prihodnje leto!  

Dragica Mlinar

Specialist za male skupine

Poglejte si našo ponudbo na 
www.condor-travel.com 

ali nas pokličite!

California & co. – 10 dni 
že za 1.895 €

Potovanje okoli sveta – 22 dni 
samo 4.990 €

POSEBNA PONUDBA
OB 10. OBLETNICI!

03/428 45 50
01/300 27 07
059 084 768
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Iz pisarne PP Vojnik

POMLAD NI LE LEPA, JE TUDI 
NEVARNA

 
Po precej hladni in s 

snegom radodarni zimi, 
smo vsi že komaj čakali, 
da na vrata potrka tako 
dolgo pričakovana 
pomlad. Ni lepšega kot 
prebujajoči se travniki 
in gozdovi, ki nas 
vabijo med svoje dišeče 

plodove, živahno žvrgolenje ptic pa tudi v 
nas prebudi razigrani nemir. Tako kot je 
pomlad lepa, je lahko tudi nevarna, saj na 
plano ne prižene le trobentic, zvončkov, 
teloha …, ampak tudi pohodnike, kolesarje, 
motoriste in delovne stroje.

 
Pogosto ob manj prometnih cestah, kjer 

ni pločnikov, srečujemo pohodnike, ki  se 
v spomladanskem veselju premalokrat 
zavedajo, da niso sami na cestah in da 
tudi za njih obstajajo pravila, katerih se 
je potrebno držati. Pešci morajo, kadar 
ob vozišču ni pločnika, hoditi po levi 
strani vozišča, razen na odsekih, kjer bi to 
predstavljalo preveliko tveganje zanje, ob 
mraku in v temi pa morajo uporabljati luči 
ali odsevnike, ki morajo biti obrnjeni proti 
vozišču in vidni tako s prednje, kakor tudi 
zadnje strani. Policisti pa tudi na splošno 
pešcem priporočamo svetlejša oblačila, 
saj jih bodo vozniki opazili precej prej, 
kakor pa če bodo nosili temnejša oblačila.  
Predpisana globa za neupoštevanje teh 
pravil je 40 EUR, vendar pa naj bo vodilo 
za naše pravilno ravnanje in obnašanje v 
prometu, skrb za lastno varnost in varnost 
drugih, ne pa strah pred kaznijo.  

 
Enako seveda velja tudi za kolesarje, ki 

so v spomladanskih in poletnih mesecih 
pogosto udeleženi v prometnih nesrečah, 
na žalost prevečkrat v tistih z najhujšimi 
posledicami. Policisti ne samo otrokom do 
14 leta, za katere je to obvezno, ampak tudi 
odraslim voznikom koles svetujemo, da 
med vožnjo uporabljajo zaščitno čelado, 
saj je pri padcu udarec z glavo ob trda tla,  
kakšen drug del vozišča ali predmet ob 
njem, lahko usoden. 

Ravno tako kolesarji, ki vozijo v 
skupinah, zmotno mislijo, da lahko, ker 
so v skupini, vozijo vzporedno drug ob 
drugem, kar pa ne drži. Na cestah, kjer 
ni kolesarskih poti, je  takšna vožnja 
prepovedana, globa za tak prekršek pa 
znaša 80 EUR.  Vzporedno lahko vozijo 

le kolesarji iz skupine, ki opravlja trening 
in ima za to izdano veljavno licenco 
Kolesarske zveze Slovenije ali druge 
mednarodne kolesarske organizacije, pa še 
ti le pod določenimi pogoji.  

 
Posebna kategorija udeležencev v 

cestnem prometu  so seveda vozniki 
motornih koles, ki se ob prvih sončnih 
žarkih že začenjajo pojavljati na cestah. 
Letos že beležimo nekaj smrtnih žrtev 
med njimi, bojimo pa se, da jih bo do 
konca poletne sezone še precej več. Po 
nekajmesečnem premoru motoristi nismo 
v takšni vozni kondiciji, da bi takoj 
lahko začeli z vragolijami, katerih smo 
bili sposobni ob koncu prejšnje sezone. 
Potrebno je ponovno pridobiti občutek, 
prevoziti nekaj kilometrov in počakati, 
da se ceste ogrejejo, predvsem pa vožnjo 
prilagoditi našim sposobnostim in se 
ustrezno opremiti. Motoristi v kavbojkah 
in kratkih majicah brez čelade niso 
motoristi. Najpogostejši vzroki hudih 
prometnih nesreč, katerih udeleženci so 
vozniki motornih koles, so nepravilna 
stran vožnje, nepravilno prehitevanje, 
izsiljevanje prednosti, skoraj vedno, 
oziroma zelo pogosto pa je prisotna tudi 
prevelika hitrost.  Vozniki motornih koles 
se dostikrat ne zavedamo, da nas pri velikih 
hitrostih vozniki drugih vozil lahko kaj 
hitro spregledajo. Dostikrat se vozilu pred 
seboj, katerega imamo namen prehiteti, 
približamo prehitro, da bi nas voznik 
uspel opaziti, ko pa smo v njegovem 
mrtvem kotu, nas tako ali tako ne more več 
videti, zaradi česar se pred prehitevanjem 
dejansko dobro prepričajmo, da voznik 
pred nami nima namena napraviti manevra, 
s katerim bi nas lahko ogrozil. 

 
Pomlad pa s sabo pripelje tudi zemeljska 

opravila, teh pa si ne moremo več 
predstavljati brez traktorjev in drugih 
delovnih strojev, to pa na ceste pripeljejo 
tudi nevarnosti, povezane z njimi. Traktorji 
so praviloma počasni in neokretni, zaradi 
česar morajo biti vozniki le-teh  pri 
vključevanju v promet z obdelovalnih 
površin na javne prometne površine še 
posebej previdni, da z izsiljevanjem 
prednosti ne bi ogrožali drugih udeležencev 
v prometu, ravno tako pa morajo biti drugi 
vozniki pozorni na takšna vozila in se 
zavedati, da so počasnejša in manj okretna 
ter temu prilagoditi tudi svojo vožnjo. 
Ravno tako morajo vozniki traktorjev 
in drugih strojev ali vozil, preden se z 

zemljiške površine vključijo na javno 
prometno površino, z vozila odstraniti 
zemljo in blato, katero bi lahko onesnažilo 
cesto, saj so lahko v nasprotnem primeru 
kaznovani z 250 EUR globe. 

 
Na koncu pa bi rad opozoril tudi 

tiste, ki med spomladanskimi opravili 
zažigajo travo in kurijo različne odpadke 
in ostanke, da naj bodo pri tem početju 
skrajno previdni, da ne zanetijo požarov 
večjih razsežnosti, s katerimi bi ogrozili 
premoženje in življenja ljudi, saj v teh 
primerih ne bodo več odgovarjali le za 
prekršek, ampak za kaznivo dejanje.

 
Vsem želim, da bi preživeli lepo, 

razigrano  in varno pomlad.
 

 Aleš ŠTORMAN,
 vodja policijskega okoliša

Stranka ZARES 
– nova politika 

Vojnik
vsem delavkam in 

delavcem čestita ob 

1. maju, prazniku dela.

 Praznik je ponovno 
pridobil na pomenu, saj 

opominja na spoštovanje 
delavskih pravic, ki so 

danes vedno bolj kršene. 
Ob tem želimo, da bi bilo 

kar največ delavcev, 
ki bodo praznovali 1. 

maj zaposlenih v Občini 
Vojnik.  

 
Lep delavski praznik in veselo 

praznovanje 
vam želi vaš ZARES 

– nova politika Vojnik
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Energetsko varčno bivanje v 
središču Vojnika

V središču Vojnika, v  neposredni 
bližini vseh storitvenih dejavnosti in le 
korak od gozda, je podjetje MIK, d. o. 
o. v sodelovanju z arhitektom Igorjem 
Žnidarjem iz arhitekturnega ateljeja 
Doming, d. o. o., zasnovalo enega 
najsodobnejših energetsko varčnih 
stanovanjskih objektov v Celjski regiji. 
Stanovanjski objekt s 50 nadstandardnimi 
stanovanji bo zaključen in novim lastnikom 
na voljo v mesecu oktobru 2010, prodaja 
stanovanj in predstavitev potencialnim 
kupcem pa se je pričela z 13.3.2010.

Stanovanjski kompleks Vojniška gmajna 
je sestavljen iz dveh lamel z ločenimi vhodi 
in skupnimi kletnimi ter garažnimi prostori. 
V kompleksu bo skupaj 50 stanovanj v 
velikosti od 37 m2 do 125 m2. V pritličju 
bo možnost varovanih stanovanj, vsa 
stanovanja pa bodo prilagojena, dostopna 
invalidom. Znotraj ograjenega kompleksa 
sta predvidena tudi manjši park in otroško 
igrišče, zaradi trikotne oblike objekta in 
lege pa temačnejših severnih stanovanj ni.

Bodočim kupcem bo na ogled 
pripravljeno vzorčno stanovanje, na 

podlagi katerega se bo kupec odločil, ali 
bo kupil stanovanje na ključ ali pa bo 
opremo izbiral sam. Vsa stanovanja bodo 
klimatizirana, opremljena z nadstandardno 
sanitarno opremo in talnimi oblogami 
višjega cenovnega razreda. Večje drsne 
stene in balkonska vrata bodo imela senčila 
na električni pogon, okna bodo imela 
troslojno zasteklitev, v večini primerov 
bodo opremljena z vgrajenim samodejnim 
prezračevalnim sistemom GECCO in 
komarniki. Arhitekturna in funkcionalna 
zasnova kompleksa je v prvi meri 
usmerjena v  kakovost bivanja in energetsko 
učinkovitost objekta. Klub velikim 
steklenim površinam, ki omogočajo večji 
stik stanovalcev z zunanjo okolico, spada 
objekt med visoko energetsko učinkovite 
gradnje. Sama gradnja kakor tudi uporaba 
izbranih nadstandardnih materialov in 
stavbnega pohištva zagotavljata kar 45 
odstotkov manj toplotnih izgub, kot je 
standard za tovrstni tip objektov. Kljub 
temu, da zakonska obveza še ne obstaja, 
bo za objekt Vojniška gmajna izdelana 
energetska izkaznica, iz katere bodo 
razvidni najpomembnejši kazalci rabe 
energije v stavbi in kakovost toplotnih 
lastnosti stavbe.

Teja Luknar

5. javni poziv Razvojne 
prioritete Razvoj regij

S strani Vlade 
Republike Slovenije 
je bila v začetku tega 
leta izdana Uredba 
o dodeljevanju 
regionalnih razvojnih 
spodbud, ki je pred 
objavo 5. javnega 
poziva Regionalni 

razvojni programi v okviru Operativnega 
programa Krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007–2013, 
Razvojne prioritete Razvoj regij (objavljen 
29. 1. 2010), podrobneje določila 
pogoje, merila in postopek dodeljevanja 
regionalnih spodbud. 

Zaradi tega je bila, po navodilih Službe 
vlade Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko 
(SVLR), potrebna dopolnitev Izvedbenega 
načrta Regionalnega razvojnega programa 
(IN RRP) Savinjske regije za obdobje 
2010–2012 v mesecu januarju 2010. V 
skladu z nalogo za dopolnitev IN RRP 
Savinjske regije 2010–2012, ki je bila na 
seji sveta regije, 26. januarja 2010, zaupana 
Razvojni agenciji Sotla, v koordinaciji 
z območnimi razvojnimi partnerstvi 
Savinjske regije, so projekte na sejah 
obravnavali štirje odbori pri Regionalnem 
razvojnem svetu (RRS) Savinjske regije, 
in sicer: Odbor za gospodarstvo, Odbor 
za razvoj človeških virov, Odbor za 
komunalo, okolje in prostor ter Odbor 
za turizem in podeželje ter Regionalni 
razvojni svet Savinjske regije. Člani le-teh 
so soglasno potrdili predlog projektov z 
ustreznimi dopolnitvami. 

V začetku meseca februarja je bil 
Izvedbeni načrt Savinjske regije oddan 
na SVLR; po pregledu dokumenta je 
bilo s strani te službe podano Mnenje 
glede usklajenosti Izvedbenega načrta 
Regionalnega razvojnega programa 
Savinjske regije za obdobje 2010–2012 
s kriteriji, za vsakega izmed predvidenih 
projektov pa podana priporočila in 
opozorila. 

Na podlagi tega so bile, na operativni 
ravni, pripravljene dopolnitve omenjenega 
dokumenta, katerega je potrdil svet regije, 
dne 25. marca 2010 na korespondenčni 
seji.    

Na nivoju subregije Osrednje Celjsko, je 
bila, skupaj z občinskimi upravami občin 
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Vojnik, Štore, Laško, Dobrna in Mestne 
občine Celje, pripravljena Indikativna 
finančna razdelitev po projektih in po 
letih glede na kvoto iz naslova razvojne 
prioritete Razvoj regij ter projektni 
predlogi.  

Za sedem projektov petih občin 
subregije Osrednje Celjsko znaša 
predvidena vrednost sofinanciranja SVLR 
skupaj 6.812.858 EUR. Vsebinsko lahko 
projekte subregije Osrednje Celjsko, glede 
na upravičene namene javnega poziva, 
razdelimo na naslednje sklope: razvoj 
urbanih območij (celovita prenova starih 
mestnih jeder in zgodovinskih mest – 
objekti, ulice, trgi), socialno infrastrukturo 
(vrtci kot nizkoenergetski objekti) in 
okoljsko infrastrukturo (oskrba z vodo in 
zmanjšanje vodnih izgub na vodovodnih 
sistemih ter odvajanje in čiščenje odpadnih 
voda ter manjše čistilne naprave).

Mestna občina Celje bo na zgoraj 
omenjeni razpis prijavila celovit projekt 
Obnova dela starega mestnega jedra v 
Celju, Občina Laško dva projekta, in 
sicer: Vodovod Vrh-Radoblje-Globoko 
ter Obnova starega mestnega jedra Laško, 
Občina Dobrna Vrtec Dobrna, Občina 
Štore projekt Rekonstrukcija in prizidek 
vrtca Lipa v Štorah ter Občina Vojnik 
prav tako dva projekta, in sicer: Izgradnja 
nizkoenergetskega vrtca Vojnik ter Čistilna 
naprava in kanalizacija Frankolovo. Občine 
bodo projekte prijavljale po predvidenih 
rokih za predložitev vlog v tem letu.

V času do ustanovitve nove razvojne 
agencije Savinjske regije, predvidoma 
do sredine leta, so župani sveta regije 
podaljšali status za izvajanje nalog v 
javnem interesu Razvojni agenciji Sotla, ki 
opravlja naloge v koordinaciji z območnimi 
razvojnimi partnerstvi Savinjske regije. 

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

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

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

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

Jelka Žlaus

Društva

Oktet In spiritu, vodja Korotana mag. Anton Levstek, direktor družbe Študentski dom 
Korotan Mitja Valič, direktor Mohorjeve družbe iz Celovca Anton Koren, veleposlanik 
Aleksander Geržina, predsednik Slovenske zveze na Koroškem Karel Smole, dirigent 
Uroš Lajovic,  župan Beno Podergajs in grafik Jože Žlaus
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G• 041/ 76 35 01

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

popravilo TV, radio, video, audio naprav

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

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

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

Ivan Robačer

V SPOMIN 

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

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

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

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

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maši smo imeli še ogled dela Gorenjske 

OGLEDALO 72 ok.indd   42 27.10.2009   12:59:45

Veselo v Špesovem domu

Čeprav se nekateri s starostjo neradi 
pohvalijo, se v Špesovem domu veselimo 
vsakega praznovanja rojstnega dne. Za 
stanovalce, ki praznujejo rojstni dan v 
tekočem mesecu, pripravimo posebno 
praznovanje. Zanje nastopijo otroci iz 
Vrtca Mavrica, ki vsakemu prinesejo tudi 
darilo. Skupaj se nato poveselimo ob 
torti, katero spečejo v domski kuhinji, in 
nazdravimo s kozarčkom vina. V domu, 
kjer je povprečna starost moških 76 let in 
žensk 83 let, imamo kar 21 stanovalcev ki 
so oziroma še bodo v tem letu dopolnili 
90 let ali več. Zato vam predstavljamo 
stanovalke, ki so v prvih treh mesecih 
praznovali častitljive jubileje. 

V mesecu marcu je praznovala 99 let naša 
najstarejša stanovalka Frančiška Pociask. 
Njenega praznika smo se skupaj z njo 
veselili stanovalci in zaposleni Špesovega 
doma in skupaj z njo že odštevamo dneve 
ter se veselimo praznovanja 100-letnice. 
Ob praznovanju njenega rojstnega dne 
smo v goste povabili ansambel Mikola, 
ki nam večkrat polepša popoldneve z 
narodnozabavno glasbo. Gospa biva v 
domu od leta 2006 dalje, še posebej pa 
nas vedno znova navdušuje z zgodbami iz 
Amerike, kjer je preživela večino svojega 
življenja, z utrinki s potovanj ali pa nas 
nauči kakšno angleško besedo.

Prav tako je v mesecu marcu praznovala 
visoki jubilej Justina Povše iz Vojnika. 
Kljub 95 letom je gospa vedno nasmejana, 
najbolj pa se razveseli obiskov svojcev.  
Januarja je praznovala 92 let Pavla Štepihar 
iz Nove Cerkev, s katero radi obujamo 
spomine na mladost, saj ve povedati veliko 

zanimivega o naših krajih iz preteklih dni. 
Tudi Ana Siter, ki je januarja praznovala 
91 let, prihaja iz naše občine, natančneje 
iz Pristave. Za vsakega zaposlenega vedno 
najde kompliment oziroma ga kar strese 
iz rokava, zato je v njeni družbi nadvse 
prijetno.  Zelo rada posedi na recepciji, 
kjer prebere časopis, poleg tega pa rada 
ustvarja na prostočasnih aktivnostih. 91 
let sta februarja praznovali tudi Gizela 
Zavadlav iz Celja, ki se rada udeležuje 
prireditev, katerih v našem domu res ni 
malo, in  Jožefa Korenčič iz Brezove. 

V letu 2010 smo praznovali že štiri 
90-letnice. V mesecu februarju sta 
praznovali  Marija Zakošek iz Pilštanja 
in Pavla Jezernik iz Prebolda, v mesecu 
marcu pa  Rozalija Tanko iz Šentjurja 
ter Silva Pikl iz Žalca. Slednja je prava 
enciklopedija znanja, najraje pa prebira 
knjige v svoji sobi in ob zvokih klasične 
glasbe. 

 Vsem jubilantkam ponovno čestitamo 
ob njihovem prazniku, vsem stanovalcem 
pa želimo veliko zdravja in prijetnih 
trenutkov v Špesovem domu ter veliko 
cvetlic v šopku življenja. 

»Življenje je kot rožni vrt,
ljudje le enkrat skozenj smemo.
Vsakdo nabira si svoj šopek let,

koliko cvetov bo v njem, 
nikdar ne vemo.

Zato tembolj skrbno ohranjajmo 
v spominu,

vsak vonj na najlepše, kar imamo, 
na najboljše, kar lahko damo,

kar lahko privoščimo drug drugemu
in vam želimo vse najboljše 

in najlepše ...«

Estera Štante

Na sliki od leve proti desni stojijo gospe: Jezernik, Zavadlav, Pikl; sedijo gospe: 
Povše, Zakošek, Sitar in Pociask 
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Krajevna skupnost

ČISTILNA AKCIJA V KS VOJNIK

Občina Vojnik vsako leto organizira enotedensko čistilno akcijo. 
Predhodno na krajevno običajen način obvesti občane, kdaj se bo 
to dogajalo in jih povabi k sodelovanju. Po zaselkih v KS po dan 
ali dva stojijo kontejnerji, kamor lahko krajani odlagajo odpadke, 
ki so se jim nabrali skozi celo leto. Krajani so letos to s pridom 
izkoristili, saj so kontejnerje napolnili takoj, ko so bili postavljeni 
na določeno stojno mesto. 

Žal pa nekaterim ni mar, če je kontejner že poln in odložijo 
svoje smeti kar poleg. Samo da se znebijo svojih smeti, kdo jih bo 
potem pospravil, pa jim ni mar. 

Glavna čistilna akcija, ko sodelujejo vsa društva, organizacije in 
posamezniki, je bila letos v soboto, 27. marca. Kljub bolj kislemu 
vremenu je bi odziv lep, saj se je akcije  v naši KS udeležilo več kot 
100 udeležencev. Pohvaliti moramo vsa društva, ki so sodelovala: 
Čebelarsko, Planinsko, Vinogradniško-vinarsko, Ribiška družina 
iz Celja, Mladinsko društvo, društvo Extrem, Turistično-kulturno 
društvo Globoče  in seveda PGD Vojnik, ki je na koncu poskrbelo 
za okusen golaž za vse udeležence akcije. Posebej veseli pa 
smo, da so se akciji pridružile tudi tri skupine krajanov, in sicer  
v Ivenci, pri njih je postalo to že tradicija, na Gmajni, skupina 
stanovalcev iz Keršove 3 ter nekaj posameznikov. Vse to kaže 
na to, da jim ni vseeno, v kakšnem okolju živijo in potem svoje 
okolje tudi bolj čuvajo. 

Seveda pa ni šlo brez naših osnovnošolcev in najmlajših v vrtcih, 
ki jim že od zibelke vcepljamo skrb za čisto naravo. Osnovnošolci 
so  čistili že v petek, 26. marca, in so očistili vse šolske poti od 
Arclina, središča Vojnika, okoli šole, proti Konjskemu, Tomažu, 
Bovšam, Pristavi, Razgorju in Malim Dolam. Vrtčevski otroci pa 
so se potrudili okoli obeh vrtcev. Velika zasluga za tako aktivno 
vključitev v akcijo gre nedvomno obema ravnateljicama, vodjem 
in kolektivom šole ter obeh vrtcev,  s katerimi že vseskozi zgledno 
sodelujemo.   

Iz malega raste veliko in verjamemo da čez nekaj let sploh ne 
bomo več potrebovali čistilnih akcij, saj bo mladi rod odrasel in 
privzgojeno, ne samo v besedah, ampak tudi z vzgledom,  prenesel  
v življenje.

 Irma B.

Ob prazniku krajevne 

skupnosti, 20. junija, 

čestitam vsem krajankam 

in krajanom in vas vabim, 

da se udeležite prireditev, 

ki  so organizirane v času 

praznovanja krajevnega 

praznika.

Mirko Krašovec, 

predsednik Sveta KS 

Vojnik
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Krajevna skupnost

ČISTILNA AKCIJA V KS NOVA CERKEV

Občina Vojnik je v sodelovanju s krajevnimi skupnosti, v času 
od 22. do 27. marca 2010, organizirala akcijo čiščenja okolja z 
namenom, da postorimo nekaj pozitivnega in nujno potrebnega 
za naravo.

V Krajevni skupnosti Nova Cerkev je bila čistilna akcija 27. 
marca 2010. Pred tem smo v času od 22. do 27. marca 2010 na 
različne lokacije dostavili kontejnerje, v katere so krajani lahko 
odlagali svoje odpadke in z avto metlo očistili asfaltne površine 
v središčih naselij, ob robovih cestnih robnikov in pločnikih, 
avtobusnih postajališčih ter parkirnih prostorih. Tako so naša 
gasilska društva imela lažje delo pri pranju omenjenih površin. 
Prali in očistili so tudi vsa avtobusna postajališča v krajevni 
skupnosti.

Ob 8. uri zjutraj so se zbrali člani Prostovoljnih gasilskih 
društev Nova Cerkev, Socka in Lemberg, Turističnega društva 
Nova Cerkev, Športnega društva in Športno kolesarskega društva 
Nova Cerkev, Smučarskega društva Vizore, Kulturnega društva 
Nova Cerkev in Socka, Športnega društva Socka  ter drugi krajani 
v Novi Cerkvi, si razdelili vrečke za smeti ter se odpravili na že 
predhodno določena območja za čiščenje.  Pogled na množico 
ljudi v delovnih oblekah je bil lep in vzpodbuden. Čistili so 
brežine Dobrnice in Hudinje  ter korita potokov Vizorščice in  
Novaščice, obcestne jarke, pešpoti, javne poti, lokalne in  državne 
ceste, igrišča, okolico večnamenske dvorane v Novi Cerkvi ter 
pridno polnili vrečke za smeti, katere so odpeljali naši javni 
delavci v Občini Vojnik. V čistilni akciji so sodelovali tudi učenci 
in učitelji Podružničnih osnovnih šol Nova Cerkev in Socka ter 
otroci in vzgojiteljice Vrtca Mavrica, oddelka v Novi Cerkvi in 
Socki. Čistili so okolico šol in telovadnic, igrišč, poti do graščine 
in šolske poti v Socki, cesto proti Veliki Ravni, poti skozi novo 
naselje in vas v Novi Cerkvi, okolico župnišča in obzidja, 
spominsko obeležje in okolico gasilskega doma v Novi Cerkvi. 
Pridružili  so se jim tudi učenci višjih razredov Osnovne šole 
Vojnik, s čiščenjem poti proti vasem Novake, Polže in Vizore.

Menimo, da so take čistilne akcije potrebne, predvsem pa 
koristne, saj se odstranijo odpadki, ki v naravo ne sodijo. Samo 
tako bomo lahko živeli v čisti naravi, največ  k temu pa vsekakor 
pripomoremo sami. Zato upamo, da bomo  poskrbeli za ohranjanje 
in čuvanje narave in naredili še več na tem področju.

Vsem, ki ste si vzeli čas in sodelovali, se lepo zahvaljujemo 
z željo, da se v prihodnjem letu spet vidimo in da se nam 
pridruži še kdo. V Letošnji čistilni akciji je sodelovalo preko 
130 članov društev in organizacij ter 155 otrok z učiteljicami in 
vzgojiteljicami.

Slavko Jezernik, 
Mihaela HREN
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30 LET  PREDSEDOVANJA  IN  
POVELJEVANJA V  PGD  NOVA  
CERKEV

Sobota, 20. februarja, je bil dan, ko 
so gasilci Prostovoljnega društva Nova 
Cerkev na svojem občnem zboru opravili 
pregled poslovanja, uspehov, zastavljenih 
ciljev. Lepo se je ozreti nazaj, pa ne samo 
v zadnje leto. Že vrsto let društvo uspešno 
napreduje in se razvija. Prišli smo do 
mejnikov, ki jih bo težko preseči. Največje 
zasluge za to lahko gotovo pripišemo 
bratoma Slavku in Ivanu Jezerniku. 
Januarja je namreč minilo 30 let, odkar 
sta prevzela odgovorni funkciji v društvu. 

Slavko je v tridesetletnem predsedovanju 
v društvu poskrbel, da smo gasilski dom 
popolnoma prenovili, tehnično močno 
opremili, kadrovsko pa smo se neverjetno 
okrepili. Z njegovo zagnanostjo nam že 
vrsto let uspeva, da so naše prireditve 
(veselice, pustni karnevali …) vedno boljše 
in zelo obiskane. Pred prevzemom funkcije 
predsednika je bil  7 let tudi poveljnik 
društva.  Poleg predsedovanja društvu pa 
zmore delovati še na večih pomembnih 
področjih, saj je predsednik Krajevne 
skupnosti Nova Cerkev, predsednik Godbe 
na pihala Nova Cerkev in svetnik v Občini 
Vojnik, kar vse skupaj doprinese za skupne 
uspehe, tako v društvu, kot v kraju  Nova  
Cerkev.

Ivan nas je kot priznan mednarodni 
sodnik in eden največjih strokovnjakov 

na področju gasilsko-športnih disciplin 
pripravil, da smo se udeležili dveh 
gasilskih olimpijad, kar pomeni vrhunec 
športnih tekmovanj. V letu 2009  je s 
svojim vztrajnim delom in strokovnim 
znanjem omogočil, da se je z občinskega 
tekmovanja kar devet naših ekip 
uvrstilo na regijsko tekmovanje, od tam 
pa vse nastopajoče ekipe na državno 
tekmovanje, kar je rezultat in dogodek, ki 
se na področju Gasilske zveze Slovenije 
in verjetno tudi izven naših meja še ni 
zgodil ter je ostaja zapisan v zgodovino 
gasilstva. Poleg tekmovanj je pravi motor 

pri inovacijah – posodabljanju tako 
domačega društva, kot ostalih na širšem 
področju. Nikoli mu ne zmanjka energije 
in idej, vedno si zamisli in izpelje kaj 
novega. Kot poveljnik Gasilske zveze 
Vojnik - Dobrna in podpoveljnik Gasilske 
regije Celje, pa je zaradi nezdružljivosti 
funkcij po tridesetih letih poveljevanja 
v društvu prepustil poveljniško funkcijo 
dosedanjemu podpoveljniku, katerega 
je že v preteklosti pripravil tako, da bo 
njegovo  delo potekalo v dovolj dobri in 
strokovni obliki, ob podpori Ivana kot 
člana višjih poveljstev na nivoju Gasilske 
zveze Slovenije. Vso to delo pa je bilo 
vse skozi v tesni medsebojni povezavi s 
predsednikom društva in z ostalimi člani.

Na občnem zboru smo ju gasilci PGD 
Nova Cerkev malo presenetili in se jima za 
dosedanje delo zahvalili z veliko torto, ki 
pa sta jo delila z nami vsemi.

Gasilci PGD Nova Cerkev

Krajevna skupnost
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Krajevna skupnost

ODLAGANJE GOSPODINJSKIH ODPADKOV NA 
POKOPALIŠČU V NOVI CERKVI

Krajevna skupnost Nova Cerkev ima na pokopališču postavljen 
kontejner, ki je namenjen samo odpadkom s pokopališča. 

V zadnjem času opažamo, da se ga poslužuje vse več krajanov 
za odlaganje domačih, gospodinjskih  odpadkov. Da bi preprečili 
to odlaganje, bomo namestili opozorilno tablo, občasno pregledali 
odpadke in  s pomočjo redarja izvajali nadzor.

Zato vas prosimo, da to obvestilo sprejmete kot dobronamerno 
in v kontejner ne mečete gospodinjskih odpadkov, ker ne sodijo 
tja. Stroški odvoza so veliki, plačati pa jih mora Krajevna skupnost 
s sredstvi, namenjenimi pokopališču. 

Mihaela Hren
Kontejner na pokopališču v Novi Cerkvi 

100 LET MATILDE KERNER IZ HOMCA PRI 
NOVI CERKVI

6. marca 2010 je praznovala visoki jubilej, svoj 100. rojstni dan 
naša najstarejša krajanka v Krajevni skupnosti Nova Cerkev in 
v Občini Vojnik  – Matilda KERNER iz Homca pri Novi Cerkvi.

Častitljivi jubilej je praznovala v krogu svoje družine in sosedov. 
Ob tej priložnosti sta ji prav na dan rojstnega dne dekan Alojz 
Vicman iz Nove Cerkve in župnik iz Brestanice, Jože Špes, ki je 
tudi njen nečak, darovala sveto mašo v prisotnosti  predstavnikov 
Župnijske Karitas iz Nove Cerkve.

Obiskali smo jo tudi predstavniki Krajevne skupnosti Nova 
Cerkev, župan Občine Vojnik Beno Podergajs, predstavniki 
uredništva Novega tednika in Radia Celje ter televizije Celje in 
Velenje. Čestitali smo ji za visoki jubilej in jo obdarili z lepim  
šopkom in drugimi dobrotami. Zapeli  so ji tudi člani moškega 
pevskega zbora KUD Frane Prešern iz Vojnika, na harmoniko pa 
ji je zaigral 10-letni Jure Kovač iz Nove Cerkve.  Našega obiska, 
čestitk in želja je bila zelo vesela. Glede na videz ji ne bi prisodili 
100 pomladi, zato smo prepričani, da se bomo ob praznovanju 
rojstnega dne še večkrat srečali.

Mihaela HREN

Matilda Kerner s sinovoma in hčero

Blažu v spomin

V domačem kraju je bil 
Blaž zelo dejaven član 
Športnega društva Socka, 
idejni vodja kolesarskega 
vzpona in gorskega teka 
na Kislico, aktiven pa je 
bil tudi v drugih društvih. 
Ukvarjal se je z različnimi 
športi, njegova ljubezen 
pa je bila kolesarstvo. 
S prijatelji se je Blaž 

velikokrat podajal na kolesarske podvige. Nekoč je 
zapisal: »Kolesarim za svojo dušo, tekmujem sam 
s sabo in to so moje najboljše tekme.«  Blaževa 
želja je bila biti vedno prvi na vrhu hriba, biti 
prvi na smučišču, da je lahko videl sledi svojih 
smuči. V zadnjih letih se je podajal na potovanja 
čez ocean, da bi spoznaval nove kulture in užival 
v drugačnosti. Že zelo zgodaj je vzljubil naravo, 
z zanimanjem raziskoval njene lepote v okolici in 
odkrival njen skrivnostni svet, kar je dokazoval 
z zbirko  raznobarvnih in raznovrstnih kamnin in 
fosilov. V letošnjem letu je zaključeval zelo uspešno 
pot študija gospodarskega inženiringa strojništva.

Na prezgodnjem koncu njegove poti lahko o 
Blažu povzamemo: njegovo osebnost in življenjsko 
filozofijo se da neomejeno opisovati le s superlativi 
… Njegov nalezljiv smeh, entuziazem, volja do 
življenja, do učenja, prijaznost, pozitivnost, 
vztrajnost, spoznavanje novega in optimizem pa ne 
bodo nikoli pozabljeni.

Člani ŠD Socka



18OgledalO 4/75               30. april 2010   

ČISTILNA AKCIJA V KS FRANKOLOVO

Člani društev in organizacij smo se v soboto, 27. marca 2010,  
ob 8. uri zbrali pred KS Frankolovo na čistilni akciji v okviru 
akcije Očistimo okolje. V oblačnem jutru je predsednik Krajevne 
skupnosti Frankolovo Dušan Horvat pozdravil vse navzoče, 
predstavil in opisal potek akcije, nato pa smo si razdelili vrečke 
za smeti. Cilj akcije je med drugim, poleg samega pobiranja smeti 
in urejanja okolice, vključeval tudi pregled in nadzor področja 
v smislu odkrivanja večjih količin nelegalno odloženih smeti in 
drugih nevarnih odpadkov. 

Po uvodnih pojasnilih so se člani društev razdelili v skupine in 
odšli v različnih smereh, gasilci pa so z vodnim curkom očistili 
avtobusne postaje, parkirišče pred cerkvijo in šolo. Po približno 
eni uri so se prve skupine že javljale in naročale odvoz vreč s 
pobranimi odpadki. Gospod Anton Ofentavšek je s traktorjem 
pobiral vreče in jih odpeljal v kontejner v graščinskem parki na 
Frankolovem. 

Ob 13.00 se je akcija uradno zaključila in smo se vsi zbrali 
v gasilskem domu, kjer je sledila skromna malica. Zbranih je 
bilo kar nekaj smeti, večjih nevarnosti in nelegalnih odlagališč 
pa v centru Frankolovega nismo odkrili. Glavnina del je bila 
opravljenih na potoku Tesnica, v smeri Kuretnice, odseka bazen-
Črešnjice, potoka Jesenica od odcepa Dol pod Gojko. Okolico 
šole, cerkve in od vrtca mimo gasilskega doma so očistili učenci 
Osnovne šole Frankolovo. Glede na dogajanje v preteklih letih 
in zbrano količino odpadkov ter stanje na terenu ugotavljamo, 
da je osveščenost prebivalcev in vaščanov na zavidljivo visokem 
nivoju. Večja količina odpadkov se je pojavila ob glavni cesti na 

Krajevna skupnost

relaciji Slovenske Konjice-Celje. Ocenjujemo, da je to posledica 
nevestnega ravnanja voznikov in tranzitnih obiskovalcev našega 
kraja, ki se za okolico in usodo smeti na tujem ozemlju ne zmenijo.

Z akcijo si tudi v bodoče želimo prvenstveno očistiti naš kraj, 
poleg tega pa so naša prizadevanja usmerjena v podporo akciji 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu, o tem pa več v naslednji 
številki Ogledala.

Želja, da bi se nam na čistilni akciji pridružil kakšen krajan, ki 
ni član društva, se žal ni uresničila. 

Vsem, ki ste si vzeli čas in sodelovali, se iskreno zahvaljujem in 
upam, da nas bo naslednje leto še več. HVALA!

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo

PGD FRANKOLOVO V MINULEM OBDOBJU

V minulem obdobju so bili člani PGD Frankolovo aktivni tako 
na gasilskem, kakor na področju obujanja kulturne dediščine.

Ekipa štirih članov se je udeležila tečaja za tehničnega 
reševalca na izobraževalnem centru IG v okviru Gasilske zveze 
Vojnik-Dobrna. Izpeljali smo občni zbor društva pomladek-člani 
in članice. Operativa je imela intervencijo ob travniškem požaru 
v Sojeku. Sodelovali so še PGD Vojnik.

Podjetju AVTO CELJE smo nudili pomoč pri izpeljavi 
organizacije tehničnih pregledov traktorjev na našem področju. 
Ob čistilni akciji v KS Frankolovo smo s čiščenjem avtobusnih 
postajališč in centra Frankolovo sodelovali v akciji, ki jo 
organizira Občina Vojnik. Letos smo že tradicionalno izdelali 
butaro, in sicer 10 po vrsti, in velikonočni pirh ob sodelovanju s 
KS Frankolovo, z Občino Vojnik in donatorjem, za kar se jim še 
enkrat prav lepo zahvaljujemo.

Ob vseh teh delih smo si prizadevali za nabavo novega 
gasilskega vozila, ob pomoči deleža Občine Vojnik, nas in vas, 
krajanov. Naši člani se bodo oglasili pri vas in vas poprosili za 
finančno pomoč, za kar se vam že v naprej najlepše zahvaljujemo.

Z gasilskim pozdravom na pomoč!

Drago Brecl,
predsednik PGD Frankolovo

Spoštovani!
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BAZEN FRANKOLOVO

V zadnjih letih je občinska uprava 
Občine Vojnik oziroma Odbor za finance 
in občinsko premoženje že večkrat 
predlagal Svetu KS Frankolovo, naj prične 
s postopkom prodaje bazena Frankolovo. 
Omenjena namera se utemeljuje s 
prevelikimi stroški, katerih Občina Vojnik 
v bodoče ne namerava več financirati iz 
občinskega proračuna. 

Vse lepo in prav, če gledamo nastalo 
situacijo samo z ene strani. V bistvu 
je aktualna problematika veliko boj 
kompleksna, kot si jo marsikdo predstavlja. 
Dovolite mi, da na kratko predstavim 
zgodovino tega nesrečnega bazena, ki 
nekatere v občini tako moti. Obstoječi 
bazen je v bistvu nadomestni bazen, ki 
so ga krajani Frankolovega zahtevali ob 
zaprtju starega bazena Toplice. 

Pri izgradnji novega zajetja v neposredni 
bližini Toplice so strokovnjaki, ki so 
projektirali vrtine, odločili, da se mora 
stari bazen ukiniti. Komunala Celje 
je imela takrat velike težave z oskrbo 
Celja in okolice s pitno vodo. Na osnovi 
naštetih dejstev je bilo v letih 1987-1991 
na Frankolovem zelo vroče. Krajani so za 
vsako ceno zahtevali nadomestni bazen in 
na številnih zborih krajanov vztrajali pri 
svoji odločitvi. Če je bila to takrat najbolj 
optimalna rešitev, ne vem, vem pa, da je 
bila to volja ljudstva, ki se mora vsekakor 
upoštevati. 

Zgodovina Toplice sega v zadnjo četrtino 
devetnajstega stoletja, ko je Anglež Faber 
kupil graščino in zemljo okoli toplega 
vrelca. V letih 1902-1910 je na tem mestu 
zgradil pokrit bazen za zabavo in užitek 

in je bil za tiste čase luksuzno opremljen. 
Nato je bazen prišel v roke Faberjevega 
naslednika, ki ga je leta 1938 prodal 
gospodu Karlovšku, ki je od obiskovalcev 
pobiral vstopnino. Ob asfaltiranju ceste 
Celje-Maribor so nad bazenom odprli 
kamnolom, kamenje pa je poškodovalo 
ograjo in sam bazen. Karlovšek je bazen 
zanemaril in ga pustil, da je propadal. 

V petdesetih letih je bilo v kraju 
ustanovljeno Turistično društvo 
Frankolovo, katerega vodilni člani so 
bili zelo zavzeti in odločni, da se zgradi 
nov, večji in modernejši bazen na novi 
lokaciji. Ne boste verjeli, predvidena 
lokacija bazenskega kompleksa sovpada z 
lokacijo sedanjega nadomestnega bazena. 
Zanimivo je, da obstaja programski in 
lokacijski elaborat iz leta 1962, osnove za 
projekt pa so analize vode iz leta 1952. Pri 
izdelavi dokumentacije je sodeloval tudi 
ing. Stanko Bloudek, ki je bil zaposlen 
na Projektivnem biroju Športne zveze 
Slovenije. 

Toliko o zgodovini, predvsem za tiste, 
ki tega niste vedeli. Izgradnja bazena se 
je začela leta 1991, ko smo spadali še pod 
Občino Celje. Spremljala ga je obilica 
težav, dogovorov, reklamacij in finančnih 
problemov. Po desetih letih, torej leta 
2001 je bazen končno dobil uporabno 
dovoljenje, za kar je Občina Vojnik 
prispevala svoj delež. Žal je od tu naprej 
bazen postal objekt ne bodi ga treba v očeh 
večine občinskih svetnikov iz mandata v 
mandat. V teh letih se bazenski kompleks 
ni primerno vzdrževal, kar dokazuje 
zdajšnji izgled objekta. 

Člani Sveta KS Frankolovo se zavedamo, 
da je status bazena aktualna tema predvsem 
za mlajšo generacijo, ki vsako leto 
sprašuje, kaj bo z njim v prihajajoči sezoni. 
Ponavljajo se vprašanja, ali bo odprt in ali 
bodo lahko igrali odbojko na mivki, ki je v 
ograji bazenskega kompleksa. Zavedati se 
moramo, da v kraju ni primernih objektov 
in lokacij, ki bi omogočali članom različnih 
društev izvajanje njihovih aktivnosti. 

V našem kraju smo v preteklosti že 
marsikaj izgubili, zato moramo biti v 
podobnih situacijah v bodoče previdnejši 
in preudarnejši. Smatramo, da prodaja 
bazenskega kompleksa v gospodarski 
krizi, v času recesije ni najbolj pametna 
rešitev, saj ne bi iztržili dovolj ugodne 
cene. 

Vsekakor bo morala biti odločitev 
o prodaji bazena potrjena na zboru 
krajanov in to pod pogojem, da se denar 
od morebitne prodaje namensko vloži v 
infrastrukturo, ki jo koristijo vsa društva in 
organizacije v kraju. Svet KS Frankolovo 
je na zadnji seji sprejel sklep, da se za leto 
2010 poskuša podaljšati najemna pogodba. 
Dogovori so že v teku in vsi upamo, da bo 
bazen v kopalni sezoni odprt. 

Dobrodošli na Frankolovem!

Ob prazniku krajevne 
skupnosti, 23. maja, čestitam 
vsem krajankam in krajanom 
in vas vabim, da se udeležite 
prireditev, ki  so organizirane 
v času praznovanja krajevnega 
praznika.

Dušan Horvat, 
predsednik Sveta KS Frankolovo



20OgledalO 4/75               30. april 2010   

OBISKALI SMO STAREJŠI KRAJANKI 

V mesecu marcu so predstavniki Krajevne skupnosti Frankolovo, 
Komisija za socialna vprašanja skupaj s predstavnico Župnijske 
Karitas Frankolovo obiskali naši krajanki, ki sta praznovali 
visoki jubilej v krogu svojih najdražjih.

S skromnim darilcem smo jima polepšali njun vsakdanjik. 
Obe sta se za naš obisk iskreno zahvalili, saj sta ob prijetnem 
kramljanju dobile občutek in potrditev, da nista pozabljeni.

Prva je bila gospa Frančiška Šošter iz Dola pod Gojko, ki je 3. 
marca 2010 praznovala 92 let. Njena hči Olga nas je peljala v njen 
nobel apartma, kjer ji pogled skozi okno seže v prijetno naravo.

Druga jubilantka je bila gospa Leopoldina Slemenšek iz Brdc 
pri Frankolovem, ki je 23. marca 2010 čila in zdrava dopolnila 
95 let. Prav prijetno je bilo poklepetati z njo. Še zelo zgovorna in 
brez tarnanja je vesela vsakega dne, ki ji prihaja naproti.

Ob koncu pa naj v imenu vseh nas še enkrat čestitam obema 
slavljenkama. Želimo vama zdravja, veselja in prijetnega počutja 
v domačem in prijateljskem okolju.

Ines Novak
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DOBRODELNI KONCERT 
ZA OBNOVO VEČNAMENSKEGA 

PROSTORA V GRAŠČINSKEM PARKU 
NA FRANKOLOVEM

V nedeljo, 30. maja 2010, ob 18. uri, društva in 
organizacije v kraju skupaj s Krajevno skupnostjo 
Frankolovo organizirajo dobrodelni koncert za 
obnovo večnamenskega prostora v graščinskem parku 
na Frankolovem. Kot sami veste, je objekt v zelo 
slabem stanju in neprimeren za izvedbo kakršnih koli 
prireditev odprtega tipa. 

V KS Frankolovo različna društva vsako leto 
prirejajo tradicionalne prireditve in se poslužujejo 
prostora v parku, predvsem pa samega objekta. 
Zavedamo se, da je lokacija objekta skupaj s 
prireditvenim prostorom idealna za prireditve na 
prostem, ki jih v našem kraju ne manjka. Želimo si, 
da bi objekt čim prej obnovili in bi nam bil vsem v 
korist in ponos. 

Na dobrodelnem koncertu bodo nastopili različni 
glasbeni gostje, poskrbljeno bo tudi za humor. 
Koncert bosta povezovala Janez Dolinar in Danica 
Godec.

Vse vljudno vabimo, da se dobrodelnega koncerta 
udeležite in s tem prispevate k obnovi objekta v 
graščinskem parku na Frankolovem.

Društva in organizacije skupaj s KS Frankolovo
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Uradni del

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 
69/03, 18/04, 47/06, 45/08 in 57/08), Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 
114/06 in 11/09), Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list 
RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06, 126/07 in 65/08), Zakona o 
socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 3/07 – ZSV-UPB2) in sklepa 
Občinskega sveta Občine Vojnik, sprejetega na 30. seji, dne 6. 4. 
2010

OBČINA VOJNIK
Keršova 8, Vojnik

objavlja

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ 

V NAJEM za leta 2010–2012

1 PREDMET RAZPISA

1.1 Predmet razpisa
Občina Vojnik (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo 
neprofitnih stanovanj, ki se bodo izpraznila ali na novo pridobila 
v letih 2010, 2011, 2012 v najem. Število dodeljenih stanovanj bo 
odvisno od števila praznih stanovanj, ki bodo na razpolago v letih 
2010–2012, oziroma do objave novega razpisa. 

Oblikovana bo prednostna lista za stanovanja, predvidena za 
oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 
9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem 
(v nadaljevanju: Pravilnik) oproščeni plačila lastne udeležbe in 
varščine.

Na prednostno listo se bodo uvrstili prosilci, ki bodo izpolnjevali 
dohodkovni kriterij iz točke 2.2. 

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

1.2 Neprofitna najemnina
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena 
na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v 
neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje 
subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04 in 
99/08) oziroma na podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja 
najemne pogodbe. 

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet 
let preveriti, ali najemnik in uporabniki neprofitnega stanovanja 
še izpolnjujejo dohodkovne pogoje za uporabo neprofitnega 
stanovanja po veljavnem pravilniku na dan preverjanja. 
Podatke o denarnih prejemkih za preteklo koledarsko leto pred 
preverjanjem izpolnjevanja pogojev za uporabo neprofitnega 

stanovanja pridobiva najemodajalec iz uradnih evidenc in drugih 
zbirk osebnih podatkov upravljavcev zbirk podatkov, v skladu z 
zakonom. Najemniki morajo na zahtevo najemodajalca predložiti 
vse zahtevane  izjave in dokazila zase in za uporabnike v roku 
30 dni od prejema zahteve. Če najemnik ni več upravičen do 
neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni 
v najemno pogodbo za tržno stanovanje skladno z 90. členom 
Stanovanjskega zakona. 

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

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v velikosti 55 m², 
točkovano s 320 točkami, je znašala najemnina v mesecu avgustu 
2009, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 
184,86 EUR. 

1.3 Površinski normativi
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji 
površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja brez plačila 
lastne udeležbe in varščine

1-člansko od 20 m² do 30 m²
2-člansko nad 30 m² do 45 m²
3-člansko nad 45 m² do 55 m²
4-člansko nad 55 m² do 65 m²
5-člansko nad 65 m² do 75 m²
6-člansko nad 75 m² do 85 m²

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega 
in gornjega razreda povečajo za 6 m².

2 RAZPISNI POGOJI

2.1 Splošni pogoji
Upravičenci do dodelitve neprofitnih stanovanj v najem morajo 
izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 
-  da so državljani Republike Slovenije; 
- da imajo stalno prebivališče na območju občine Vojnik; 
-  da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik 

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

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

-  da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 
2009 gibljejo v mejah, določenih v  točki razpisa 2.2; 

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

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

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

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

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

2.2 Dohodkovni kriterij
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, 
če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2009 ne presegajo v 
preglednici pod to točko določenih odstotkov od povprečne neto 
plače v državi, ki je v letu 2009 znašala 930,00 EUR.

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

Velikost 
gospodinjstva

DOHODEK
% Meja neto doh. v EUR

1-člansko 90 % 837,00
2-člansko 135 % 1.255,50
3-člansko 165 % 1.534,50
4-člansko 195 % 1.813,50
5-člansko 225 % 2.092,50
6-člansko 255 % 2.371,50

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica 
nadaljuje s prištevanjem po 20 odstotnih točk.

2.3 Premoženje gospodinjstva
Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega 
premoženja ne sme presegati naslednjih zneskov:

Število članov 
gospodinjstva

Vrednost drugega premoženja, ki 
ne sme presegati 40 % vrednosti 

primernega stanovanja

1-člansko 15.148,80 EUR
2-člansko 18.515,20 EUR
3-člansko 23.564,80 EUR
4-člansko 27.604,48 EUR
5-člansko 31.980,80 EUR
6-člansko 35.347,20 EUR

Opomba: Kot osnova za določitev vrednosti primernega 

stanovanja se upošteva stanovanje, otočkovano s 320 točkami, 
vrednost točke 2,63 EUR in površina stanovanja v povezavi 
s številom uporabnikov stanovanja, slednje v višini gornjih 
razponov, predvidenih za stanovanja s plačilom lastne udeležbe 
in varščine.
 
3 KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE 
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH   RAZMER 
PROSILCEV

3.1 Prednostne kategorije prosilcev
Prednostne liste upravičencev za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem bodo sestavljene na podlagi kriterijev, ki jih določa 
Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem. Poleg 
kriterijev iz prejšnjega odstavka, se v skladu s 6. členom Pravilnika 
upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev: mladi 
in mlade družine; družine z več otroki; invalidi in družine z 
invalidnim članom; družine z manjšim številom zaposlenih; 
državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa 
so podnajemniki; žrtve nasilja v družini; osebe s statusom žrtve 
vojnega nasilja. 

Točkovanje prednostnih kategorij prosilcev je določeno pod 
točko 3.3.

3.2 Dodatni pogoji
Skladno z določili 4. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem razpisnik določa še dodatna pogoja in kriterija:

- STALNOST BIVANJA PROSILCA NA OBMOČJU 
OBČINE VOJNIK:
Doba stalnega bivanja se točkuje od vključno leta 1971 dalje, ker 
za obdobje pred tem letom ni mogoče dobiti potrdila o stalnem 
bivanju na območju občine Vojnik. Upošteva se število let, 
dopolnjenih v letu objave razpisa. V primeru prekinitve stalnega 
bivanja na območju občine Vojnik se doba stalnega bivanja 
sešteva.

- UVRSTITEV NA PREDNOSTNO LISTO NA PREJŠNJIH 
RAZPISIH:
 Dodatne točke bodo lahko pridobili prosilci, ki so že vsaj 1x 
sodelovali na prejšnjih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem v Občini Vojnik in se uvrstili na prednostno listo, vendar 
niso pridobili pravice do dodelitve neprofitnega stanovanja v 
najem glede na število razpisanih stanovanj.
Točkovanje dodatnih pogojev prosilcev je podrobneje določeno 
pod točko 3.3.

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

Uradni del



24OgledalO 4/75               30. april 2010   

Uradni del

PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV: število 
točk

1. Mladi (prosilec do 30 let) in mlade družine 
(do 35 let). 60

2. Družine z večjim številom otrok – najmanj 3 oz. 
več otrok. 60

3. Invalidi in družine z invalidnim članom. 80
4. Družina z manjšim številom zaposlenih (točkuje se 
samo v primeru, ko je družina najmanj 3-članska in je 
zaposlen samo 1 družinski član oziroma nihče v 
družini ni zaposlen).

60

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

80

6. Žrtve nasilja v družini. 80
7. Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja. 60

DODATNI POGOJ: število 
točk

STALNO BIVANJE PROSILCA V OBČINI VOJNIK
nad 5 do 10 let 20
nad 10 do 15 let 40
nad 15 do 20 let 60
nad 20 let 80
UVRSTITEV PROSILCA NA PREDNOSTNO 
LISTO NA PREJŠNJIH RAZPISIH ZA 
DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V 
NAJEM V OBČINI VOJNIK VSAJ 1X.

40

4 RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo 
na razpis, v času uradnih ur od 10. 5. 2010 dalje v tajništvu Občine 
Vojnik, Keršova 8, Vojnik.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 
3,55 EUR za vlogo in 14,18 EUR za izdajo odločbe po tarifni 
številki 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni 
list RS, št. 42/07 – ZUT-UPB3 in 126/07), kar znaša 17,73 EUR. 
Upravno takso v znesku 17,73 EUR se plača v blagajno na sedežu 
Občine Vojnik ali nakaže s plačilnim nalogom na transakcijski 
račun za plačilo takse številka: 013395390309168, ref 11 76392-
7111002 – Občinske upravne takse, katerega fotokopija se priloži 
vlogi.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko zahtevajo 
oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije po 25. 
členu Zakona o upravnih taksah. Status upravičenca dokažejo 
taksni zavezanci s pravnomočno odločbo o dodelitvi denarne 
socialne pomoči, denarnega dodatka po predpisih socialnega 
varstva oziroma nadomestila za invalidnost po predpisih, ki 
urejajo varstvo odraslih telesno in duševno prizadetih oseb, ali z 
drugimi dokazili. 

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi v višini 17,73 EUR 
bo razpisnik sprejemal v tajništvu Občine Vojnik OD  17. 5. 
2010 DO 16. 6. 2010, in sicer:
- v ponedeljek od 8. do 12. Ure; 
- v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16.30 ure ter 
- v petek od 8. do 12. ure. 

Vloge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik. Šteje se, 
da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka za prijavo oddana 
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v 
tajništvu Občine Vojnik.  

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

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

ter nazivih njihovih izplačevalcev za leto 2009 (osebni 
dohodek, pokojnina, dohodek iz dela prek študentskega 
servisa, invalidnina, denarna socialna pomoč, nadomestilo za 
brezposelne itd.);

2.  dokazila o vseh izplačanih neto plačah v letu 2010, če v 
preteklem koledarskem letu ni imel dohodkov iz delovnega 
razmerja;

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

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

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

6.  izjavo o vseh plačanih obveznostih, v kolikor je prosilec že 
imel v najemu neprofitno stanovanje;

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

8.  dokazilo o zadnji plačani najemnini oziroma podnajemnini;
9.  dokazilo o kvaliteti bivanja (starejša stanovanja s 

pomanjkljivimi oziroma dotrajanimi instalacijami, za kletna, 
vlažna oziroma premalo osončena stanovanja, stanovanja 
s povsem nefunkcionalno razporeditvijo prostorov ipd.) – 
točkovalni zapisnik; 

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

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

12.  izpisek iz rojstne matične knjige za vsakega otroka;
13.  potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 15 let;
14.  zdravniško potrdilo o nosečnosti;
15.  odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev in 

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

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

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

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

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

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

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

22. odločbo o statusu žrtve vojnega nasilja;
23.  izjavo o dobi bivanja – stalnega prebivališča na območju 

občine Vojnik;
24.  izjavo o vsaj 1x sodelovanju na prejšnjih razpisih za dodelitev 

neprofitnih stanovanj v najem v Občini Vojnik. 

Prosilec in polnoletni člani gospodinjstva lahko razpisniku s 
pooblastilom dovolijo pridobivanje, vpogled, prepis, izpis ali 
kopiranje njihovih osebnih podatkov iz uradnih evidenc in zbirk 
osebnih podatkov pri vseh upravljavcih zbirk osebnih podatkov, 
ki štejejo za davčno tajnost, ter občutljivih osebnih podatkov. V 
tem primeru morajo vlogi priložiti ustrezne pisne izjave.

Potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in številu 
članov gospodinjstva bo v skladu s prejšnjim odstavkom pridobil 
razpisnik od pristojnega državnega organa, podatke o obdavčljivih 
in neobdavčljivih dohodkih ter prejemkih pa iz obstoječih zbirk 
podatkov. 

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

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

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

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

5 SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih 
vlog in njihovo popolnost ter sedanje stanovanjske razmere 
prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih 
za oblikovanje prednostne liste za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem, in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravi pri pristojnih 
organih in organizacijah ter posameznikih.

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

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa uvrščeni 
na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk. Če se 
na prednostni vrstni red uvrstijo udeleženci razpisa z enakim 
številom točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki 
so določene v obrazcu, imajo prednost pri dodelitvi neprofitnega 
stanovanja tisti prosilci, ki imajo stalno bivanje dalj časa na 
območju občine Vojnik.

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

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

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

Od razpoložljivih stanovanj v letih 2010–2012 se bodo stanovanja 
dodeljevala po vrstnem redu na prednostni listi, upoštevaje 
površinske normative, navedene pod točko razpisa1.3. 
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno preveril, 
če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila tega razpisa 
za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. 
V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na 
upravičenost, lahko razpisnik postopek obnovi in prosilca črta s 
seznama upravičencev.

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

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

- ponedeljek: od 8.00 do 12.00; 
- sreda: od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.30;  
- petek: od 8.00 do 12.00; 

ter na telefonski številki 03/7800-628 (Tanja Golec Prevoršek).

 Benedikt Podergajs,
 župan Občine Vojnik

Uradni del
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2010 
(Uradni list RS, št. 105/2009, z dne 21. 12. 2009) ter Pravilnika o 
dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Vojnik (Uradni list RS, št. 61/04 in št. 
33/2007) župan Občine Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje 

razvoja malega gospodarstva
v občini Vojnik v letu 2010

Predmet javnega razpisa

Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot 
sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi 
javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  
v občini Vojnik, znaša  15.800,00 €.

Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna sredstva se namenijo za:

I. Stroške nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, 
tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in 
blagovnih znamk: Za mala in srednje velika podjetja se krijejo 
stroški do 50 % oz. do maksimalne višine 1.700 € od 1. 1. 2010 
dalje.

II. Odpiranje novih delovnih mest v obliki samozaposlitve: 
pomoč za samozaposlitev se lahko dodeli, če je delovno mesto 
na območju občine Vojnik za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili 
zaposleni ali pa so ostali brez zaposlitve. Samozaposlena oseba, 
ki uveljavlja subvencijo, mora biti registrirana kot brezposelna 
oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve oziroma mora 
biti iz priloge razvidno, da se oseba prvič zaposluje (ftk. delovne 
knjižice ali overjena izjava vlagatelja). Če delavec ni občan 
občine Vojnik, se sredstva dodelijo v 2/3 višini.

Upravičenci so osebe, ki so se samozaposlili s 1. 1. 2010 kot 
samostojni podjetniki.

Upravičeni stroški samozaposlitve so delni stroški plačanih 
prispevkov za eno leto oziroma:
•  ni občan občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima sedež v 

občini Vojnik v maksimalni višini 800,00 €;
•  občan občine Vojnik, katerega sedež podjetja je v občini 

Vojnik v maksimalni višini 1.200,00 € ;
•  se izključno ukvarja z raziskovalnimi aktivnostmi največ 

1.500,00 €.

Pri samozaposlitvi mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 
% sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči. Nova 
zaposlitev mora biti ohranjena najmanj dve leti. 

III. Upravičenci

Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki:
•  imajo  sedež ali enoto na območju  občine Vojnik  in

• da poteka  investicija na območju Občine Vojnik,  in sicer:
  -  samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se 

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

  -  srednje velika podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih, 
letni promet je manjši od 40 mio EUR ali bilančno vsoto, 
manjšo od 27 mio EUR  in je neodvisno podjetje.

Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, 
premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena 
spodbujanju izvoza.

Do sredstev za razvoj niso upravičena majhna in srednje velika 
podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa 
so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta 
skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe.

IV. Vsebina vloge

Vloga Občine Vojnik  za posamezen namen, ki se dobi v tajništvu 
občine v času uradnih ur od dneva objave dalje ali na internetni 
strani  http://www.vojnik.si.
•  Odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih 

dejavnosti.
•  Potrdilo o plačanih davkih.
•  Izjava prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen.                                                                                                              
•  Izjava, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana 

pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega projekta.
•  Izjava, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma 

kolikšen del je že dobil iz drugih virov.

Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
*  stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih 

izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih 
znamk:

- dokazilo o plačilu, 
- račun;
* za odpiranje novih delovnih mest v obliki samozaposlitve:
- odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje,
- pridobitne dejavnosti in priglasitveni list za s. p.,
- Dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas (obrazec M1), 
-  Dokazilo o povprečni letni plači samozaposlenega delovnem 

mestu,
- Potrdilo o stalnem prebivališču samozaposlenega,
-  Izjavo, da se samozaposleni ukvarja izključno z raziskovalno 

dejavnostjo,
-  Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila samozaposlena 

oseba, katera uveljavlja subvencijo, registrirana kot 
brezposelna oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve 
ali dokazila, da se oseba prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice 
ali overjena izjava vlagatelja). 

Uradni del
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V. Rok in način prijave razpisa

Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno 
petka, 29. 10. 2010. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, 
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na 
pošti s priporočeno pošiljko s pripisom – »JAVNI RAZPIS 
GOSPODARSTVO 2010« ali do 12.00 oddana v tajništvu 
Občine Vojnik. 
Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca zahteva tudi 
dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v 
določenem roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnavala komisija za dodelitev sredstev za razvoj 
malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o dodelitvi sredstev. Z 
upravičenci bodo sklenjene pogodbe v roku 40 dni od poteka roka 
za prijave.

Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 
3212 Vojnik ali po telefonu (03) 78-00-620 (Petra Pehar Žgajner) 
ali po e-pošti: obcina@vojnik.si .

 Benedikt Podergajs,
 župan Občine Vojnik

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2010 
(Uradni list RS, št. 105/2009, z dne 21.12. 2009) in Pravilnika 
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 
podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2007–2013 
(Uradni list RS, št. 57/07) (v nadaljevanju: pravilnik) Občinska 
uprava Občine Vojnik  objavlja

JAVNI RAZPIS 
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in 

podeželja v občini Vojnik v letu 2010

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna 
finančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja 
za leto 2010 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z  
Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št. 
1998/2006.

II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku) Višina sredstev

1 Naložbe v kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo (ukrep 1) 55.000,00 EUR

SKUPAJ 55.000,00 EUR

III. UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA ZA DODELITEV 
SREDSTEV

Do sredstev so upravičeni:
(1) za ukrep  1:
• nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in fizične osebe, ki 
se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo 
sedež na območju občine in so vpisani v register kmetijskih 
gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih gospodarstev).

Sredstva so v proračunu omejena. V kolikor sredstev na 
posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko 

ta prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z 
odlokom o proračunu Občine Vojnik za leto 2010. Vloge bodo 
obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril, ki so 
navedeni pri posameznih ukrepih tega razpisa. 

IV. UKREP

1. Naložbe  v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo  (UKREP 1)
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 55.000 EUR
Predmet pomoči:

1.  Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in 
rastlinsko proizvodnjo:

•  naložbe v posodobitev hlevov s pripadajočo notranjo opremo 
(oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka, 
mesa in jajc;

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

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

naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del 
celotne investicije;

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

•  nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov, vključno s 
pripadajočo opremo;

• nakup in postavitev mrež proti toči.

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

živali in obor za rejo gojene divjadi;
•  naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov 

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

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

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

higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali.

Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.

Pogoji za pridobitev sredstev:
•  vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena 

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

mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega 
gospodarstva;

Uradni del
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•  vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime 
nosilca kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija 
vključena v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega 
gospodarstva davčni zavezanec;

• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah;
•  kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k 

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

glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske 
pridelave, upoštevane vse predpisane zahteve glede okolje-
varstvenih in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit 
živali; če je investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, 
jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do 
zaključka investicije;

•  nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge 
vsaj 1 ha primerljivih površin;

•  po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za 
katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po 
izplačilu sredstev.

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

(GERK 1222) ali
• 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
•  0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov 

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

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

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

1321).

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

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

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

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

predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu 
okolja;

•  mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba;

• naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
•  kmetijsko gospodarstvo  mora prispevati k izpolnjevanju vsaj 

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

•  po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo 
izpolnjevati standard za dobro počutje živali;

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

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

dokumentacije;
•  investicije, povezane z namakanjem in drenažiranjem 

kmetijskih zemljišč;
•  samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih 

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

Republike Slovenije in EU;
• nakup proizvodnih pravic.

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

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

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

oziroma študijo, za projektno dokumentacijo pa račun o 
izdelavi;

•  v primeru investicij, povezanih z graditvijo objektov: ustrezno 
prostorsko dokumentacijo;

•  v primeru agromelioracijskih del: kopijo katastrskega načrta 
in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba.

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

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

•  stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za 
krmljenje,  molžo in izločke, ...); 

•   stroški nakupa materiala, opreme in stroški novogradnje 
pomožnih živinorejskih objektov;

•  stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, 
vključno z  računalniško programsko opremo;

•  stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov ali 
postavitve oz. prestrukturiranja (zamenjave sort) obstoječih 
intenzivnih nasadov (priprava zemljišča in postavitev opore 
in ograje, nakup sadilnega materiala, postavitev mrež proti 
toči, …);

•  stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s 
pripadajočo opremo;

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

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

•  stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela 
in material za drenažo (stroški odstranjevanja zarasti, skal, 
planiranja, stroški vzpostavitev travinja, razen drenažna dela 
in material za drenažo, …);
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•  splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije 
(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije 
za izvedljivost, nakup patentov in licenc,…).

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

namen investicije.

VIŠINA SOFINANCIRANJA: 
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev v višini 
55.000,00 EUR.
•  Do 40 % upravičenih stroškov investicije, do porabe sredstev.
•  Najvišji znesek dodeljene pomoči je 5.000,00 EUR / letno 

na posameznika / samo en predmet pomoči. 
•  Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju 

ne sme preseči 400.000 EUR v obdobju treh proračunskih 
let.

V. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
-  izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev pomoči  za 

ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik v 
letu 2010«; 

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

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 11. JUNIJA 
2010. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko 
ali do 12.00 oddana v tajništvu Občine Vojnik v zaprtih ovojnicah, 
s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2010«. 

Rok za prijavo Datum 
odpiranja vlog

Rok za oddajo 
zahtevka

petek, 11. junij 
2010

sreda, 16. junij 
2010

petek, 3. september 
2010

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

VI. OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo 
imenuje župan. Popolne vloge upravičencev se bodo obravnavale 
po kronološkem vrstnem redu, v kolikor več vlog prispe isti dan, 
se šteje ura oddane vloge na pošti ali prejete vloge v vložišču.  
Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog na 
podlagi meril in pogojev, navedenih v javnem razpisu. Odpiraje 
vlog ne bo javno.  
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske 
uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s 
sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o 
višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Upravičenec pred 
izdanim sklepom ne sme pričeti izvajati aktivnosti, za katera so 
sredstva namenjena. 
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži 
pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana 
je dokončna. Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer 

bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane 
na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni in 
vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem 
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo 
obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski 
račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila 
o plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na 
posamezen ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena 
na Občino Vojnik najkasneje do datumov, navedenih v javnem 
razpisu.
Računi in dokazila o plačilu obveznosti za izvedene aktivnosti 
za vse ukrepe, razen ukrep Naložbe za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti na kmetijah, morajo biti z datumom po prejemu sklepa. 
Račune z datumom pred izdajo sklepa o odobritvi sredstev, kot 
račune z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija ne bo 
upoštevala.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri 
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
-  zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine 

za leto 2010;
-  zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev 

v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik za 
leto 2010. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2010.

VII. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik spremlja in preverja pri 
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje 
kmetijstva, na terenu pa namensko porabo sredstev  komisija, ki 
jo imenuje župan. 
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih 
po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje 
2007–2013, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi 
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve 
drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.

Opomba: Občinska uprava lahko po odpiranju vlog vzorčno 
preveri  resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih 
neresničnih podatkov, upravičencu ne bodo za določen namen 
odobrena sredstva in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih 
sredstev za naslednjih pet let.

VIII. MESTO ODDAJE VLOGE
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave 
Občine Vojnik od dneva te objave v času uradnih ur in  ves čas na 
spletnih straneh občine Vojnik (www.vojnik.si).
Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 
3212 Vojnik, v času uradnih ur.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani 
dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/78-
00-647 ali 051 315-841 (Petra Pehar Žgajner) ali v prostorih 
Občinske uprave Občine Vojnik. 
IX. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani 
dobijo po telefonu vsak delovni dan na tel. številki 03/780-06-47 
ali 051/315-841 (Petra Pehar Žgajner) ali v prostorih občinske 
uprave Občine Vojnik.

 Benedikt Podergajs,
 župan Občine Vojnik

Uradni del
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Občina Vojnik na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Ur. 
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 
14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2010 
(Uradni list RS, št. 105/2009, z dne 21. 12. 2009) objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na področju 

kmetijstva v občini Vojnik v letu 2010

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih 
aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva 
v občini Vojnik za leto 2010, ki ne predstavljajo državne pomoči, 
delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in 
delovanjem ni pridobivanje dobička. 

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Vojnik 
za leto 2009 predvidena sredstva v višini 4.200,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2010.

3. UPRAVIČENCI
Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju 
kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje: 
– imajo sedež v občini Vojnik;
–  so registrirana na območju Republike Slovenije, delujejo 

na območju občine Vojnik, vanj pa so vključeni tudi člani z 
območja občine Vojnik;

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

– so registrirana in delujejo najmanj eno leto;
–  imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in 

organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje 
načrtovanih aktivnosti; 

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

–  njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje dobička.

Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne stroške že 
prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Vojnik oziroma je bil 
njihov program oz. projekt v letu 2010 kakor koli že financiran 
iz proračuna Občine Vojnik, niso upravičeni do sredstev po tem 
razpisu.

4. MERILA IN KRITERIJI
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se 
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
ŠTEVILO VSEH ČLANOV DRUŠTVA
do 50 aktivnih članov 5 točk
51–100 aktivnih članov 10 točk
nad 100 aktivnih članov 15 točk
ŠTEVILO ČLANOV IZ OBČINE VOJNIK
do 50 aktivnih članov 5 točk
51–100 aktivnih članov 10 točk
nad 100 aktivnih članov 15 točk
PROMOCIJA
programi oz. projekti prispevajo k prepoznavnosti občine do 10 točk
SODELOVANJE
izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator ali 
soorganizator je Občina Vojnik do 10 točk

sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami do 10 točk

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

5. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka 
do  petka, 28. maja 2010,  za prijavo dosegljiva na spletni strani 
Občine Vojnik www.vojnik.si, v času uradnih ur pa jo lahko 
interesenti dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.

Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih 
podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, 
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 
Vlagatelji bodo o izidu  javnega razpis obveščeni najkasneje v 
roku 30 dni po zaključenem javnem razpisu. 

6. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo 
imenuje župan Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog v sredo, 
2. junija 2010. 
Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog na 
podlagi meril in pogojev, navedenih v javnem razpisu. Odpiraje 
vlog ne bo javno.  
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske 
uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s 
sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o 
višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Zoper odločitev 
iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu 
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se 
uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane 
na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. 
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni, in 
vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem 
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo 
obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 
30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo 
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji 
koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski 
račun.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri 
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih vzrokov:
•  zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine 

za leto 2010;
•  zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih sredstev 

v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik za 
leto 2010.

Uradni del
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7. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS
Izpolnjene vloge morajo biti poslane priporočeno ali oddane 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik 
v zaprti ovojnici najkasneje do vključno petka, 28. maja 2010. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali do 12.00 oddana v tajništvu Občine Vojnik.
Prijave pošljete v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, s pripisom »NE ODPIRAJ – 
JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO DRUŠTVA 2009«. Vloge 
sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 
Vojnik, v času uradnih ur

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

9. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in izpolnjevanjem 
obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 
Vojnik v času uradnih ur ali po telefonu vsak delovni dan  (Petra 
Pehar Žgajner, 03 78-00-620/647 ali 051 315-841).  

 Benedikt Podergajs,
 župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik in Odloka 
o proračunu Občine Vojnik za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 105/09) 
objavlja za leto 2010 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

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

proračuna za leto 2010

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

2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja vsebina:
•  dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, 

kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji 
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;

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

•  udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih;
•  izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih 

kulturnih dejavnosti;
•  kulturne prireditve in akcije;
•  drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.

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

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
– da imajo sedež v občini Vojnik;
–  da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih najmanj eno 

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

in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih 
dejavnosti;

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

poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za 
prihodnje leto;

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

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 20.050,00 €. 

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

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2010. 

7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 31. 5. 2010. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati osebno 
na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je 
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.00 oddana 
v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
-  izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti 

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

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

- natančen opis programov;
- poročilo porabe sredstev za leto 2009; 
- plan dela za leto 2010 in
-  posebna dokazila o delovanju društva na medobčinski, 

regijski, državni oz. meddržavni ravni.

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

Uradni del
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Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2010«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

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

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

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

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij 
v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji 
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev v 
času uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene dejavnosti, 
Urško Mužar, tel. 7800-623 in 7800-620, e-naslov: druzbene.
dejavnosti@vojnik.si.

 Benedikt Podergajs,
 župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje 
programov organizacij in društev na področju socialno-
humanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu Občine Vojnik za 
leto 2010 (Ur. l. RS, št. 105/09) objavlja za leto 2010

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov organizacij in društev 
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti,

ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega 
proračuna za leto 2010

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in 
društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev 
za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev 
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v 
zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične 
socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih 
dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: 
izvajalcev). 

Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na 
osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina 
Vojnik iz sredstev proračuna. 

Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za 
sofinanciranje:
-  programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne 

programe (zakonska ali pogodbena obveznost);
- investicij v prostore društev.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:
-  da imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na 

območju občine Vojnik oziroma ne glede na sedež, če je 
program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane 
občine Vojnik;

-  da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih dejavnosti; 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu;
-  da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine Vojnik 

redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan 
aktivnosti za prihodnje leto.

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 5.650,00 €. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za 
dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis 
programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2009 in število 
občanov občine Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega bo 
komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje 
upoštevala naslednje kriterije:
-  program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali 

zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin 
občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov 
oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v 
interesu Občine Vojnik;

-  program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem 
(za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča 
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval 
v vsakdanje življenje);

-  reference izvajalca – program se izvaja že daljše časovno 
obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let 
uspešno deluje na območju občine Vojnik;

-  realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge 
aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega 
cilja;

-  program je namenjen pomoči družinam in posameznikom 
izven organizacije;

-  program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga 
izobraževanja za člane ali širšo okolico;

-  program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma 
vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega varstva;

-  sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa (možnost 
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja).

Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu do 10 
točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma 
predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk;
b) od 20 do 40 članov – 10 točk;
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c) več kot 40 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine 
Vojnik.

Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu 
občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80 % doseženih točk.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2010. 

7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 31. 5. 2010. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati osebno 
na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je 
prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo 
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.00 oddana 
v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
-  izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti 

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

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

- natančen opis programov;
- poročilo porabe sredstev za leto 2009 in
- plan dela za leto 2010.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE 
DEJAVNOSTI 2010«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov 
prijavitelja.

9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v roku 
osmih dni po roku za oddajo prijav, v prostorih Občine Vojnik. 
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje 
ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 

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

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

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij 
v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z 
razpisom v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti, 
Urški Mužar, tel. 7800-623 in 7800-620, e-naslov: druzbene.
dejavnosti@vojnik.si. 

 Benedikt Podergajs,
 župan Občine Vojnik

POVZETEK 30. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE VOJNIK

Občinski svet Občine Vojnik je na 30. redni seji, dne 6. 4. 2010:

•  potrdil zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vojnik; 

•   sprejel sklep o sprejetju Odloka o zaključnem računu 
proračuna Občine Vojnik za leto 2009;

•  sprejel informacijo o delu Policijske postaje Celje za leto 
2009; 

•  sprejel informacijo o delu Medobčinskega inšpektorata in 
redarstva na območju občin Dobrna, Vojnik, Vitanje in Zreče 
za leto 2009;

•  sprejel sklep, da se v Vrtcu Mavrica Vojnik od dne sprejetega 
sklepa dalje oblikuje dodatna skupina, pri kateri imajo 
prednost za vključitev otroci iz občine Vojnik; 

•  sprejel Družbeno pogodbo za družbo z omejeno odgovornostjo 
RASR, Razvojna agencija savinjske regije, d. o. o. in 
pooblastil župana Občine Vojnik, Benedikta Podergajsa 
za sklenitev družbene pogodbe ter izvedbo vseh potrebnih 
dejanj v zvezi z ustanovitvijo družbe RASR, d. o. o. ter za 
izvrševanje vseh pravic Občine Vojnik kot ustanoviteljice in 
družbenice družbe RASR, d. o. o.;

•  sprejel sklep, da se objavi javni razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem za leto 2010–2012;

•  sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Nova Cerkev 2;

•  sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za 
leto 2010;

•  sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Občine 
Vojnik; 

•  sprejel sklep o možnostih investicije na strehi Osnovne 
šole Vojnik z oddajo strešnih površin za postavitev sončne 
elektrarne ter dal soglasje za pridobitev najugodnejšega 
ponudnika za izvedbo te investicije;

•  bil seznanjen s poročili o delu odborov in komisij in s 
poročilom o delu občinske uprave.

Povzela: Tanja Golec Prevoršek

Uradni del
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Kje izvem, kolikšen je nujen odmik stavbe v naseljenem okolju 
Občine Vojnik? Kako postopa upravni organ, v kolikor gre za 
legalizacijo zgrajene hiše, pa temu odmiku ni zadoščeno?

Za nujen odmik stavbe izveste na pristojni občini, v vašem primeru 
Občini Vojnik. Občine namreč sprejemajo prostorske izvedbene akte, ki 
natančno določajo pogoje gradnje na svojem teritorialnem področju.  Če 
je v prostorskem izvedbenem aktu natančno določen odmik objekta od 
parcelne meje, tolerance pa ne dopuščajo manjših odmikov, upravni organ 
ne more izdati gradbenega dovoljenja za objekt, četudi je ta že zgrajen, 
temveč mora stranka na pristojni občini sprožiti postopek za spremembo 
prostorskega akta, s katerim bo manjši odmik pod določenimi pogoji 
dovoljen.

Svojo zunanjo teraso (v izmeri 5 m x 4 m) bi rad zasteklil. Ali 
potrebujem za to gradbeno dovoljenje?

Da. Zastekljena terasa lahko predstavlja zimski vrt, ki je po Uredbi 
o vrstah objektov glede na zahtevnost uvrščen pod nezahtevne objekte, 
če je to eno etažen, pritličen, s steklom pokrit prostor, z bruto površino 
največ 30 m2 in višino najvišje točke največ 3,5 m, merjeno od 
najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom. V 
navedenem primeru izda upravni organ gradbeno dovoljenje za gradnjo 
nezahtevnega objekta v skrajšanem ugotovitvenem postopku, vlogi pa ni 
treba prilagati projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Če pa terasa 
predstavlja pohodno površino nad obstoječim prostorom, se pravi, da gre 
za nadzidavo obstoječega objekta oziroma prostora (npr. garaže), gre v 
takšnem primeru za manj zahteven objekt, za katerega se izda gradbeno 
dovoljenje na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. V 
obeh primerih pa je predhodno treba na pristojni občini preveriti, če je 
takšna gradnja skladna s prostorskim izvedbenim aktom. 

Ali je potrebno za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega 
omrežja pridobiti gradbeno dovoljenje?

Za izgradnjo kanalizacijskega in vodovodnega omrežja si morate 
pridobiti gradbeno dovoljenje. K vlogi za pridobitev gradbenega 
dovoljenja morate priložiti dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, druge listine, če tako določa zakon in dokazilo o pravici 
graditi, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo.  

Če pa gre za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega priključka na 
javno vodovodno omrežje (povezava objekta z omrežjem), pa spadata 
takšna priključka po Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost med 
enostavne objekte, za katere ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja. 

Kako se pridobi status turistične kmetije? Kdo je pristojen in 
katera dovoljenja je potrebno pridobiti ter kakšni so stroški?

Pogoje za opravljanje turistične dejavnosti na kmetiji opredeljujejo 
Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) in Zakon o gostinstvu 
(Uradni list RS, št. 93/07) ter podzakonski predpisi, ki določajo 
minimalne tehnične pogoje in minimalni obseg storitev za opravljanje 
turistične dejavnosti na kmetiji, pogoje glede kategorizacije turističnih 
kmetij z nastanitvijo, sanitarno zdravstvene pogoje za prostore, opremo, 
naprave in osebe ter veterinarske pogoje za proizvodno živil živalskega 
izvora. Oblike turistične dejavnosti na kmetiji se delijo na gostinsko 
(kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoč, osmica in planšarija) 
in negostinsko dejavnost (ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled 
okolice kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske 
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji, turistični prevoz potnikov z vpreženimi vozili, ježa živali, 
žičnice, vlečnice in sedežnice, oddajanje športnih rekvizitov, oddajanje 
površin za piknike). Glede na vrsto dejavnosti, ki se opravlja na turistični 
kmetiji, so odvisni pogoji, ki jih nosilec dejavnosti mora izpolnjevati 
pred pričetkom opravljanja dejavnosti. 

Nosilec, ki želi opravljati turistično dejavnost na kmetiji kot dopolnilno 
dejavnost na kmetiji, mora vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za 
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji na pristojno upravno enoto. 
Za opravljanje vsake nove dopolnilne dejavnosti je potrebno pridobiti 
dovoljenje pristojne upravne enote. Vsako spremembo, ki se nanaša 
na vsebino vloge in prenehanje izvajanja teh dejavnosti, mora nosilec 
dejavnosti sporočiti pristojni upravni enoti v roku 30 dni od nastanka 
spremembe. 

Gostinsko turistično dejavnost na kmetiji lahko opravlja tudi 
samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki mora biti registriran/-a za 
opravljanje te dejavnosti in izpolnjevati vse pogoje, ki jih glede obsega in 
pogojev opravljanja dejavnosti določajo predpisi, ki urejajo opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji.                             

Načelnik Damjan Vrečko

Kotiček Upravne enote Celje
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Intervju

Anton Kosem, novi 
predsednik NSi v Vojniku

Pred nedavnim si prevzel funkcijo 
predsednika stranke Nove Slovenije-
NSi v Vojniku. Kaj te je prepričalo in 
pretehtalo k odločitvi, da si jo sprejel?

To funkcijo sem prevzel na pobudo 
nekaterih dolgoletnih članov NSi. 
Prepričali so me s svojim optimizmom, z 
iskrenostjo in delovnim elanom. Pretehtalo 
pa je dejstvo, da je s podporo takšnih 
članov mogoče na eni strani aktivno poseči 
v reševanje lokalnih zadev, na drugi pa 
preko NSi delovati v širšem prostoru.

Nova Slovenija se predvsem v 
zadnjem času aktivno vključuje v vse 
pore družbenega življenja. Katere so 
tiste najpomembnejše naloge, ki ste si 
jih zadali v tekočem programskem letu?

Ko govorimo o delu NSi na občinskem 
nivoju, je naša osnovna naloga priprava na 
lokalne volitve. V sklopu tega pripravljamo 
volilni program, v katerega bomo 
poskušali zajeti tiste potrebe in želje naših 
občanov, ki so uresničljive v naslednjih 
štirih letih. Poleg priprave programa smo 
v fazi evidentiranja kandidatov za volitve 
članov Občinskega sveta in članov v Svete 
krajevnih skupnosti.

Na državnem nivoju se je NSi posvetila 
poudarjanju pomena vrednot, brez katerih 
ne bo mogoč izhod iz sedanje krize. 
Aktivno se je vključila v javno razpravo k 
predlogu novega družinskega zakonika, ki 
je nesprejemljiv, saj izenačuje istospolne 
skupnosti z družino.

Predlog družinskega zakonika je 
v neskladju z družbenimi normami. 

Zakonska zveza med možem in ženo, ki 
je odprta za življenje, je velika vrednota 
in edina, ki lahko spočne življenje ter nudi 
najboljše okolje za zdrav razvoj otrok. V 
to mnenje nas prepričujejo državljani, ki se 
množično odzivajo na Zbore za vrednote 
in tako izkazujejo podporo tradicionalni 
družini, ki je ena najpomembnejših 
vrednot. Nova Slovenija se bo v okviru 
Zbora za vrednote še naprej borila ZA 
družino. V primeru sprejetja družinskega 
zakonika smo pripravljeni na zbiranje 
podpisov za referendum, ki bo zaščitil 
družino.

Čemu dajete prednost pri 
uresničevanju nalog iz programa vašega 
dela?

Prednost dajemo delu z ljudmi na 
terenu, kajti na ta način najhitreje zaznamo 
težave, ki jih potem preko svojih članov 
Občinskega sveta poskušamo tudi reševati.

Kako ste organizirani v občini in v 
krajevnih skupnostih, ali se povezujete 
navzven? 

Na nivoju občine se člani povezujemo 
preko občinskega odbora, na čelu katerega 
je izvršni odbor, ki je sestavljen tako, da so 
njegovi člani iz vseh krajevnih skupnosti. 
Mandat izvršnega odbora in predsednika je 
dve leti. Občinski odbori se povezujejo v 
regijske.

Pri delu ti želim veliko uspeha, 
predvsem pa naj se ti uresničijo cilji, ki 
si jih imel v mislih ob prevzemu funkcije 
predsednika.

Hvala za lepe želje.

 Jure Vovk
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

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

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

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

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

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

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

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

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

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

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

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

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

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

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

Spoštovane upokojenke in upokojenci! 
Čas beži, za nami sta zima, norčavi pust, 
prišla je pomlad. Pomladanska dela smo 
opravili in misli uhajajo na poletje, ko 
načrtujemo izlete. Tako smo že bili v 
četrtek, prvega aprila, na Madžarskem in 
po nakupih, zase in nekaj gotovo tudi za 
velikonočna darila. 

V maju bo prvi izlet, in sicer si bomo 
ogledali del Primorske. Začeli bomo v 
Pivki, kjer nas bo čakal vodič, in nadaljevali 
skozi kraško pokrajino do Brkinske 
slemenske ceste, skozi kraje Gaberk, 
Rjavče, Trate vse do Slivja. Ogledali 
si bomo jamo Hudičeva prekajevalnica 
mesa. Sledi pokušnja brkinskih dobrot in 
še kaj lepega bo videti. Vračali se bomo 
popoldan po poznem kosilu. Prijavite se, 
ne bo vam žal, saj bo to lep in prijeten 
izletniški dan! Sledijo še drugi izleti po 
naši domovini. Junija bomo organizirali 
izlet v Avstrijo.

Pa še nekaj besed o našem delu v društvu. 
Po letnem planu smo pokrili letno kegljišče 
za rusko kegljanje. Sedaj bo možno 
kegljati tudi v slabem vremenu in v vročih 
dneh v senci. Vabim naše upokojence, 
da se prijavijo v sekcijo kegljačev. Ne 
smemo pozabiti na sekcijo strelcev, ki 
deluje že vrsto let in ima treninge na 
našem avtomatskem petsteznem strelišču. 
Tudi komorni zbor našega društva pridno 
vadi in nastopa na raznih prireditvah in 
revijah. Nastopil je v Cankarjevem domu 
in tudi v tem letu bo pokazal svoje znanje 
v Ljubljani. Vabimo ljubitelje petja, ki bi 
želeli sodelovati v našem pevskem zboru, 
da se jim pridružite. Tu je še sekcija žena. 
Zbirajo se ob sredah v našem domu. Med 
klepetom šivajo, pletejo in se predvsem 
družijo. Želimo si, da bi zaživela tudi 
sekcija za šah, ki deluje v naših prostorih 
ob četrtkih. 

Na koga se lahko obrnete oz. ga 
pokličete, da dobite točne informacije: za 
pevce je odgovorna Ivanka Koprivnik iz 
Socke, za kegljače Viki Žgajner iz Vojnika, 
za strelce  Franci Kuzman iz Vojnika, za 
šah Pavle Leskovar, prav tako iz Vojnika  
in za sekcijo žena Majda Tajnšek iz Nove 
Cerkve. Sicer pa informacije dobite tudi na 
našem društvu, vsako sredo in petek med 
9. in 12. uro.

Smo na začetku leta in za to vabim vse 
tiste upokojence, ki še niste naši člani, da 
se nam pridružite in preživite z nami lepe 
trenutke in jesen življenja.

Ivan Robačer,
predsednik DU
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TINKARA ŽNIDAR – ODLIČNA FLAVTISTKA

Tinkara je živahno desetletno dekle, ki 
poleg šolskih obveznosti počne še veliko 
zanimivih stvari. Največ časa posveča glasbi 
in svoji veliki ljubezni, flavti. V njene čudovite 
zvoke se je zaljubila že kot čisto mala deklica, 
ko je z družino obiskovala različne glasbene 
prireditve. Zvok flavte jo je pomirjal in hkrati 
buril njeno domišljijo. Še danes vse skladbe 
najprej opremi z zgodbicami, v katere vnaša 
veliko čustev in energije, ki je zgovorni deklici 
nikoli ne zmanjka.

Glasba zapolni velik del njenega časa. Zlasti v tem šolskem 
letu je večino dni v tednu preživela v glasbeni šoli in na različnih 
nastopih. Uspehi, ki jih je požela, so rezultat skrbnega, rednega 
dela in uspešnega sodelovanja z mentorico, prof. Mirjano 
Božičnik, in korepetitorko, prof. Katarino Arlič Leban. V začetku 
marca se je udeležila mednarodnega tekmovanja pianistov in 
flavtistov v Beogradu in osvojila odlično zlato priznanje ter prvo 
nagrado. Na regijskem tekmovanju flavtistov je osvojila zlato 
priznanje in se udeležila državnega tekmovanja, kjer je osvojila 
srebrno priznanje.

Vsakodnevne vaje, nastopi, tekmovanja in poleg tega še vedno 
več šolskih obveznosti  so za Tinkaro tudi naporni, zato si mora 
dobro organizirati čas in marsikaj postoriti takrat, ko so njeni 
vrstniki že prosti. Toda ljubezen do glasbe in podpora njene 
družine ji pomagata, da uspeva.

Čeprav Tinkara zelo rada potuje po svetu, je najraje doma. 
Uživa, ko ima čas in se lahko udobno namesti s kakšno zanimivo 
knjigo v roki. Takrat odplava v svoj domišljijski svet. Rada ima 
živali, doma skrbi za ribico in hrčka Štupsija. Želi si psa, za 
katerega pa zaenkrat družina še nima dovolj časa.

Veseli se počitnic in prostega časa. Takrat je veliko s prijatelji 
in poskuša nadoknaditi čas med šolskim letom, ko ji ga navadno 
zmanjkuje. Zelo rada  sodeluje in pomaga v kuhinji, je pa tudi 
tehnični tip otroka in ji ni težko kaj sestaviti, priklopiti, popraviti 
ipd.

Ne ve še, kaj bo postala, ko bo velika, saj ima veliko želja, 
ve pa, da se bo odločila za nekaj, kamor jo bo vleklo srce in bo 
povezano z ljudmi. Ker je tudi sama občutljiva in nežna dušica, 
hitro najde stik z ljudmi in pomaga, če le more.

Milena Jurgec

MLADI GLASBENIKI PONOVNO 
RAZVESELJEVALI

V torek, 23. marca, torej ravno v času, ko so otroci pridno 
pripravljali drobna presenečenja v šolah za svoje matere, so 
učenci dislociranega oddelka Glasbene šole Celje v Vojniku na 
osnovni šoli pripravili že svoj drugi glasbeni nastop. 

Nastopilo je 11 učencev, ki so se predstavili kot solisti, pianisti pa 
so nastopili tudi v duetih. Očarana publika je prisluhnila zvokom 
klavirja, kljunaste flavte in klarineta ter vsakega nastopajočega 
posebej nagradila z bučnim aplavzom. 

Pouk na dislociranem oddelku na OŠ Vojnik poteka nemoteno 

in že v ustaljenem ritmu. Učenci in starši so zadovoljni, saj je 
dislociran oddelek resnična pridobitev za otroke in starše Vojnika 
in okolice. Glasbena šola Celje sodi v sam vrh slovenskih glasbeno-
izobraževalnih ustanov, kar je ponovno dokazala z uspehi svojih 
učencev in dijakov na mednarodnih in državnem tekmovanju 
Mladih glasbenikov RS Slovenije, saj so tekmovalci dosegli 
številna zlata, srebrna in bronasta priznanja. Mladi glasbeniki 
Občine Vojnik so na drugem nastopu ponovno dokazali, da z 
vestnim delom lahko že v manj kot letu dni naredijo ogromno 
in pridobijo veliko novega znanja, ki so ga uspešno prikazali na 
prikupnem nastopu. 

Metka Lipovšek, 
Glasbena šola Celje

GOSTOVANJE GLEDALIŠKE SKUPINE KD 
SKORBA

Gledališka skupina KD Skorba s svojimi komedijami že vrsto 
let gostuje v našem kraju. V letošnjem letu so se nam predstavili s 
komedijo Podnajemnik, ki je dodobra nasmejala ljubitelje odrskih 
desk. 

Po predstavi smo ob pogovorih in pogostitvi izmenjali mnenja 
in občutke, vse v želji po nadaljnjem uspešnem prijateljskem 
sodelovanju. 

Na sploh je sodelovanje med člani Prosvetnega društva Anton 
Bezenšek Frankolovo in različnimi društvi v Občini Hajdina na 
zelo visokem in prijateljskem nivoju. Pevci moškega pevskega 
zbora Anton Bezenšek velikokrat gostujejo v različnih krajih te 
občine in vsakokratni nastopi so povezani s prijetnim druženjem 
ter z željo po ponovnem snidenju.

Dušan Horvat

Kultura



3730. april 2010  OgledalO 4/75

Šole in vrtci

Nov izbirni predmet 
Varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami

Z naslednjim šolskim letom prihaja 
v šole nov izbirni predmet varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

S svojo vsebino prinaša pomembna 
znanja, ki so v času vedno večjih naravnih 
nesreč človeku nujno potrebna. Predmet 
bodo na šolah poučevali učitelji, ki 
imajo gasilsko izobrazbo ali jo bodo 
pridobili. Vsem učiteljem je omogočeno 
za ta predmet dodatno izobraževanje. 
Vodstvo Gasilske zveze Vojnik-Dobrna je 
v dogovoru s Prostovoljnimi gasilskimi 
društvi že potrdilo vsestransko pomoč pri 
izvajanju praktičnega dela pouka. Učenci, 
ki so člani PGD, bodo s tem izobraževanjem 
dobili tudi veliko gasilskega znanja, ki jim 
bo omogočalo uspešno napredovanje v 
gasilskem izobraževanju.  

Izbiro predmeta Varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami zelo priporoča 
Gasilska zveza Slovenije in vsi, ki program 
poznamo. 

Milena Jurgec

Medobčinsko tekmovanje 
osnovnošolskih ekip prve 
pomoči

Na OŠ Vojnik so tudi letos v okviru 
krožka Rdeči križ, katerega mentorica je  
šolska svetovalna delavka Irena Kalšek, 
izurili kar dve ekipi za prvo pomoč. 

Učenci so pridno vadili in se 
v četrtek, 1. aprila 2010, v Celju 
udeležili  medobčinskega tekmovanja 
osnovnošolskih  ekip  prve pomoči. Ekipe 
so svoje znanje pokazale z reševanjem 
testov iz prve pomoči, cestno prometnih 
predpisov za kolesarje in zgodovine 
gibanja RK ter s praktičnim delom, kjer 
so morali oskrbeti štiri poškodovance s 
hudimi telesnimi poškodbami. 

Naša ekipa, ki so jo sestavljali Špela 
Majcen, Ines Kotnik, Urša Sitar, Taja 
Kuzman, Domen Simonič in Jernej 
Gačnikar, je osvojila prvo mesto, drugo 
meto pa tudi ekipa iz OŠ Vojnik v sestavi 
Aleksandre Rošer, Katje Komplet, 
Matica Žvižeja, Tilna Kozoleta, Amadeja 
Anderliča in Špele Medved. S tem sta si 
obe ekipi pridobili pravico do udeležbe na 
regijskem tekmovanju, ki bo potekalo 14. 

4. 2010 v Šmarju pri Jelšah. Mentorici in 
tekmovalcem čestitamo za tako lep uspeh.

Zahvaljujemo pa se tudi gospodu 
Vladimirju Mikušu, ki je ekipi pomagal pri 
praktičnem urjenju.

Irena Kalšek

10. SREČANJE MLADIH 
RAZISKOVALCEV OSNOVNIH 
IN SREDNJIH ŠOL

Srečanja, ki je potekalo v soboto, 27. 3. 
2010, na OŠ Janka Glazerja v Rušah, se je 
udeležilo naših devetnajst raziskovalcev in 
pet mentorjev.

Pred šestnajstimi različnimi strokovnimi 
komisijami smo zagovarjali deset letošnjih 
raziskovalnih nalog in bili pri tem uspešni, 
saj smo v zelo hudi konkurenci, v kateri 
odločajo podrobnosti, dosegli kar 2 zlati, 
3 srebrne in 1 bronasto priznanje. Za dve 
nalogi se je strokovna komisija odločila, 
da nas bosta lahko zastopali na državnem 
tekmovanju.

Tudi naloge, ki posebnih nagrad niso 
dobile, so bile pohvaljene kot zelo dobre, 
tako da smo na skupen dosežek res ponosni 
in nam daje motivacijo za nadaljnje delo 
na raziskovalnem področju.

Naši dosežki:

Naslov raziskovalne 
naloge Mentor Avtor Dosežek

1. Gozdno rastlinstvo 
in njegove funkcije Nataša Jager

Klara Podergajs 
Anja Suholežnik 
Hana Potočnik

Zlato priznanje in 
udeležba na državnem 

tekmovanju

2.
Vpliv kamninske 

in tektonske zgradbe 
na relief

Nataša Jager Ana Potočnik 
Alja Sinkovič Srebrno priznanje

3. Ekologija smrekovega 
lubadarja v gozdovih Vojnika

Polona Bastič 
Boštjan Hren Jernej Gačnikar Srebrno priznanje

4. Hrup – naša srečanja 
z njim in posledice Edi Fidler

Martin Hostnik  
Katja Komplet  
Matic Žvižej

Bronasto priznanje

5. Nečloveško ravnanje 
z živalmi Edi Fidler Špela Medved 

Urška Sitar
6. Stres in stresorji pri 

devetošolcih Simona Žnidar Ula Selčan  
Aleksandra Rošer Srebrno priznanje

7. Oh, ta nova gripa Tatjana Hedžet Lucija Dolšek 
Taja Kuzman

Zlato priznanje in 
udeležba na državnem 

tekmovanju
8. Zajtrk – zdrava navada 

osnovnošolca Polona Bastič Veronika Pirman

9. Kriteriji izbire 
družinskega avtomobila Simona Žnidar Jani Kamenik

10. Glasba v svetu mladega 
človeka

Emilija Kladnik 
Sorčan

Ana Majcen 
Katarina Taina

Raziskovalna dejavnost ima na šoli dolgoletno tradicijo. Ker ima srečanje z metodami 
raziskovalnega dela veliko pozitivnih učinkov na mladega človeka, se za mentorsko delo odločamo 
ljudje  s posluhom in občutljivostjo za njegovo kreativnost.

H končni podobi naloge veliko prispevajo tudi naši slavisti, gospa Amalija Kožuh, gospa 
Barbara Ojsteršek Bliznac in gospod Aleš Kolšek. 

Zahvaljujem se avtorjem, mentorjem, slavistom, računalnikarju, vsem učiteljem in vodstvu šole 
za podporo in promocijo raziskovalne dejavnosti.

Vse naloge bomo učencem od 6. do 9. razreda predstavili na kulturnem dnevu, ki bo v torek, 11. 
maja 2010 dopoldne, v Kulturnem domu v Vojniku.

                                  Pripravila: Simona Žnidar, 
koordinatorica raziskovalne dejavnosti na šoli
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PUST

Na pusta smo se letos dobro pripravili. Želeli smo zares 
odgnati dolgo in mrzlo zimo. Skupaj s starši smo v popoldanskih 
delavnicah izdelovali pustne kostume. Narediti smo morali veliko 
mišk in nekaj velikanskih sirov, saj smo se bali, da jih miške ne bi 
prehitro pojedle. Te maske smo predstavili na pustnem karnevalu 
v Novi Cerkvi. 

Na pustni torek pa smo odšli po Socki. Tokrat smo bili oblečeni 
v vse mogoče šeme. Obiskali smo vaščane, jim zapeli pesmice in 
uspešno odgnali zimo. Pomlad, hitro pridi!

SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI V 
KRAJU

V petek, 19. 2. 2010, je skozi Socko, po poti XIV. divizije, 
potovala slovenska konjenica. Ustavila se je v Socki pri Šešku, kjer 
so učenci naše šole sodelovali s kulturnim programom in skupaj z 
gosti obujali spomine na težke vojne čase. Z enominutnim molkom 
smo počastili spomin na padlega pesnika Karla Destovnika – 
Kajuha.  

 
V soboto, 27. 2., so v vasi Vrba postavili spominski kamen. 

Postavljen je bil na mestu,  kjer je bilo leta 1944 sestreljeno 
zavezniško letalo. Na letalu je bila ekipa 10 ljudi. Preživela sta 
le dva člana posadke. Učenci naše šole so tudi tukaj sodelovali s 
kratkim kulturnim programom. 

V soboto, 20. 3., je bil v Socki občni zbor Lovske družine 
Dobrna. S kulturnim programom so ga prav tako popestrili učenci 
naše šole.

V torek, 23. 3., pa so nas obiskale članice TD Nova Cerkev. 
Učencem 1. razreda so pomagale pri izdelovanju daril za mamice. 
Najlepša hvala članicam TD za njihovo pomoč!

Učiteljice POŠ Socka

24. FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA 
GLAVA

V torek, 6. aprila 2010, je v Celju potekala predstavitev tržnic v 
sklopu 24. festivala Turizmu pomaga lastna glava. Letošnja tema 
je bila Moj kraj – moj ponos, potrebno pa je bilo predstaviti čim 
bolj zanimivo točko v domačem kraju. 

V Celju se je predstavilo 18 šol, med njimi Osnovna šola Vojnik 
z raziskovalno nalogo s področja turizma Vojčeva romarska pot. 
Vojnik je  zanimiv po tem, da ima na tako majhnem prostoru štiri 
cerkve, ki imajo vsaka svojo zanimivo preteklost in turistično 
pomembne značilnosti. Vojčeva pot se delno prekriva s planinsko 
potjo, ki vodi do Koče pri Tomažu. 

Učenci so skupaj z mentorji Dragico Filipčič, Mileno Jurgec in 
Dušanom Žgajnerjem izdelali resnično uporabne spominke, ki bi 
jih lahko imeli v koči, na šoli, v občinskih prostorih in cerkvah, 
prav tako pa bi z njimi obogatili zbirko spominkov za Turistično 
društvo Vojnik. Za svojo nalogo in predstavitev na turistični 
tržnici so dobili srebrno priznanje Turistične zveze Slovenije. 
Pravo presenečenje pa je bilo zlato priznanje Turistične zveze 
Slovenije za najzanimivejšo stojnico in predstavitev na tržnici 
po mnenju obiskovalcev, s  tem pa sodelovanje na zadnji tržnici 
v Ljubljani, v torek, 20. 4. 2010,  ko so se  predstavili med 32 
najboljšimi slovenskimi šolami.

Milena Jurgec
Otroci ustvarjali za otroke

Učenci z OŠ Vojnik, ki po pouku preživljajo čas v oddelkih 
podaljšanega bivanja, in njihove učiteljice so se v predprazničnem 
času vključili v dve akciji pomoči. 

S svojimi izdelki so razveselili bolne otroke in bolnike s 
travmatološkega oddelka v Celju. V okviru akcije Pezovo 
obdarjanje so izdelali najrazličnejše lutke iz blaga, ki so jih 
prejeli otroci po slovenskih bolnicah. Da bi okrasili travmatološki 
oddelek celjske bolnišnice, pa so izdelali stenske okraske z 
božično tematiko in tako bolnim popestrili božično-novoletni čas.  

B. O. B.
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Rdeča kapica malo drugače

V četrtek, 8. 4. 2010, so učenci 4. in 5. razreda pripravili kulturni 
program za sovrstnike razredne stopnje in družinske člane. Svoje 
ustvarjalne moči so združili mali igralci pod vodstvom Polone 
Ahtik in Jureta Štokovnika ter pevci otroškega zbora s člani 
orffove skupine Metuljčki z mentorico Emilijo Kladnik Sorčan. 

V prvem delu se je predstavil pevski zbor z osmimi skladbicami, 
nato je sledila zgodba o Rdeči kapici, opremljena z glasbeno 
spremljavo in s petjem. Liki iz znane pravljice so na odru oživeli 
v kostumih Dušana Žgajnerja, sceno pa so pomagale izdelovati 
pridne roke najmlajših iz oddelkov podaljšanega bivanja in 
njihovih mentoric. Tako mladi gledalci, ki so si ogledali predstavo 
že dopoldan, kot kasneje starši so se pohvalno izrazili o vsebini 
in izvedbi prireditve. Najpomembneje pa je, da so ob samem 
nastajanju predstave vsi nastopajoči z veseljem in sproščeno 
sodelovali.

Milena Jurgec

Učenci OŠ Vojnik očistili okolico 

V petek, 26. 3 2010, so učenci Osnovne šole Vojnik sodelovali v 
čistilni akciji. V svojih okoljih so bili razdeljeni v skupine. 

Skupaj s spremljevalci, z delavci šole, so pobirali odpadke, ki so 
se nabrali od zadnjega čiščenja. Veliko otrok je bilo zelo delovnih 
in so napolnili precejšnje število vreč. Škoda, da ljudje ne dajejo 
smeti sproti tja, kamor spadajo. Že nekaj dni po čistilni akciji so 
ponekod spet ležale pločevinke, plastenke, cigaretne škatlice ipd. 
Očitno je težje nositi s seboj prazno embalažo kot pa polno.

Milena Jurgec

Šole in vrtci

OBISKALA NAS JE STAREJŠA UČITELJICA

V četrtek, 7. 1. 2010, nas je obiskala gospa Hedvika Trobiš. 
Pripovedovala nam je, kako je bilo včasih v šoli težko.

Najprej se je predstavila. Nato smo morali ugotoviti, koliko je 
že učiteljica stara in Timej je to kar hitro ugotovil. Gospa Hedvika 
je Timeju povedala, da je dober v računstvu. 

Povedala nam je, da takrat, ko je ona hodila v šolo, niso imeli 
več oslovske klopi. Pred tablo je bil oder. Tudi tabla je bila 
drugačna, kot je danes. Povedala je, da so že pisali v zvezke, 
ampak še niso imeli nalivnikov, imeli so peresnike. Knjižnice 
včasih ni bilo, knjige so bile kar v razredu. Tudi predmeti niso bili 
takšni, kot so danes. 

Gospa Hedvika nam je na tablo napisala nekaj črk v cirilici, 
katerih se je še spomnila. Povedala je tudi, da so včasih hodili 
v šolo peš in da se niso izgubili, je hodilo več otrok skupaj. 
Govorila nam je tudi o svojem šolanju. Obiskovala je nižjo 
gimnazijo v Vojniku. Ko jo je končala, sta ji starša dovolila, da se 
lahko šola naprej. Izšolala se je za učiteljico. Najprej je poučevala 
v Črešnjicah, in sicer kar tri razrede skupaj. Nato pa je prišla 
poučevat na Frankolovo, kjer je poučevala do upokojitve. Čisto 
na koncu smo se ji zahvalili za obisk v našem razredu in ji zaželeli 
srečno novo leto.

Ura je bila zanimiva in je zelo hitro minila.

Manica Petrej, 4. razred

Šmartinčani po obronkih Šmartnega

V soboto, 9. 1. 2010, smo se s planinskim krožkom POŠ Šmartno 
v Rožni dolini odpravili na 2. planinski pohod, po severnih 
obronkih Šmartnega. 

Ob 8.00 smo se odpravili na pot po zasneženi zimski idili. Pot 
nas je vodila skozi Jezerce in Lanšperg, kjer smo se okrepčali in 
pogreli s toplim čajem. Del poti nas je spremljalo tudi sneženje, 
vendar se nismo pustili zmotiti, saj smo bili dobro opremljeni tudi 
za sneženje. Prišli smo do Gore, kjer smo se malo spočili in se 
okrepčali. Na vrsti je bil najzabavnejši del pohoda – kepanje. 

Dobre volje smo se vrnili v dolino, kjer so nas ob 14. uri že 
čakali starši.

Mojca Podjavoršek

    

OBČINSKI ODBOR VOJNIK 
Globoče 14/b 
3212 Vojnik 
 

ČESTITKA OB 1. MAJU 
 

Občinski odbor LDS Vojnik iskreno čestitamo vsem delovnim ljudem oziroma vsem 
občanom občine Vojnik ob prazniku dela 1. maju! 

Ob tem želimo vse dobro in veliko uspeha ter zadovoljstva v bodoče! 
 
 
Mag. Adolf Videnšek, 
predsednik OO LDS VOJNIK 
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ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL

V četrtek, 1. 4. 2010, je na OŠ Frankolovo potekalo šolsko 
tekmovanje v okviru projekta Šolski plesni festival, ki ga podpirata 
Plesna zveza Slovenije in Ministrstvo za šolstvo in šport. 

V letošnjem letu je tekmovalo 54 plesalk in plesalcev, ki so se 
pomerili v posamičnih plesih: hip hop, pop in latino. Tekmovali 
so v treh starostnih skupinah. V skupini A (1.–3. razred) so prvih 
šest mesto osvojili: Sara Brezovnik (1.), Eva Mlakar (2.), Vanesa 
Ramšak (3.), Jaka Krnjovšek (4.), Tadej Hrvatin (4.), Maša Štante 
(6.).

V skupini B (4.–6. razred) se je prvih šest tekmovalk uvrstilo na 
področno tekmovanje. To so: Tinkara Flis (1.), Kaja Skaza (2.), 
Ines Srebot (3.), Maruša Čretnik (4.), Eva Čretnik (5.), Klavdija 
Kračun (6.).

Tudi iz skupine C (7.–9. razred) se je šest tekmovalk uvrstilo 
na področno tekmovanje, ki bo 22. 4. 2010 v Celju. To so: Ana 
Marzidovšek (1.), Petra Žlaus (2.), Katja Suholežnik (3.), Lara 
Pušnik (4.), Lucija Stermecki (5.), Hana Šlaus (6.).

Odlično vzdušje in podpora sošolcev sta tekmovalce spodbudili 
k profesionalnim nastopom, v katerih smo vsi uživali. Koreografije 
so bile zelo zahtevne, zato so plesalci svojo nalogo opravili 
odlično. Program so popestrili še plesalci plesne šole Plesni val 
iz Celja. 

Čestitke vsem tekmovalcem in veliko uspeha na področnem 
tekmovanju!

Suzana Šafarič

SODELOVANJE S TD NOVA CERKEV
 
POŠ Socka pridno sodeluje s turističnim društvom. Letos smo 

z njimi skupaj sestavljali ptičje krmilnice, ki so jih učenci nato 
odnesli domov. Udeležili smo se še njihovega Miklavževega 
sejma. Učenci so tam obiskovalcem ponudili izdelke, ki so jih 
sami naredili. Denar od prodaje smo namenili šolskemu skladu.

Maja Kovačič

OBISK GALERIJE  JOŽETA ŽLAUSA

18. in 19. februarja  letos smo se v Galeriji PIROS v Globočah 
zvrstili vsi učenci naše šole. 

Ustvarjalec grafik in strasten zbiralec predmetov etnološke 
dediščine nas je na zelo zanimiv način popeljal  med svojimi 
bogatimi zbirkami. Čas je prehitro minil, zato smo se dogovorili 
za naslednje srečanje, kjer bomo spoznali postopke izdelave grafik 
na kopiji Valvasorjeve preše. Gospodu Jožetu se za zanimivo 
dopoldne lepo zahvaljujemo.

Učenci in učiteljice POŠ Nova Cerkev

Nagrajenci likovnega natečaja PGD Vojnik

V soboto, 27. 2. 2010, so na občnem zboru PGD Vojnik podelili 
nagrade petim učencem naše šole, ki so naredili najlepše in 
najbolj izvirne osnutke za nov logotip PGD Vojnik ob 130-letnici 
obstoja ali za Društvo Mladi gasilec OŠ Vojnik, ki praznuje 
30-letnico obstoja.

Nagrajeni učenci so: Špela Lužar, Sonja Marguč, Urška Gorkič, 
Nejc Novak Novačan in Maja Felicijan. Mentorici nagrajenim 
učencem sta bili Lidija Eler Jazbinšek in Milena Jurgec. Pri PGD 
Vojnik je razpis vodil Karl Kasesnik. Vsi učenci, ki so sodelovali 
s svojimi umetninami, so si prislužili skromno darilo. 

Člani Društva Mladi gasilec OŠ Vojnik so na občnem zboru 
podali poročilo o delu, člani lutkovnega krožka pa so v igrici 
predstavili zgodovino DMG. 

Milena Jurgec

Šole in vrtci
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NAJLEPŠE DARILO V DECEMBRU

V mesecu decembru so se tudi v našem vrtcu izvajale dejavnosti 
v prazničnem vzdušju. Okrasili smo prostore vrtca, postavili 
božično drevo, katerega smo okrasili z  okraski, ki so jih 
otroci ustvarjalno izdelali iz različnih materialov. Vzdušje smo 
popestrili s prepevanjem otroških pesmi, vlak Rogač pa nas je 
veselo popeljal Dedku Mrazu in Božičku naproti ter nas razveselil 
z darili, ki so nas čakala pod božičnim drevesom.

Vendar najlepše darilo smo si v skupini prvega starostnega 
obdobja pričarali z dramatizacijo pravljice z naslovom Najlepše 
darilo, ki so jo na skupnem srečanju izvedli starši naših najmlajših. 
Ob ogledu pravljice so se v naša srca prikradli pravljični junaki 
(medved, veverica, ježek in zajec), ki so s svojo zgodbo pričarali 
nasmešek na obraz in sporočilo pravljice kot vodilo v prihodnje, 
da odpiramo vrata ljubezni, miru, zdravja in prijateljstva, da 
imamo drug drugega.

Naj nam plamen v prižgani božični lučki, ki smo jih z otroki 
izdelali, še okrepi prijateljske vezi.

Hvala vsem staršem, še posebej pa sodelujočim v naši pravljici, 
ki so s svojim trudom pripomogli k uresničitvi naših želja.

Strokovni delavki Klaudija in Lucija,
OE Frankolovo

MANSARDA V VRTCU MAVRICA SE PREDSTAVI
 
ZIMA ... mehko šumečo preprogo jesenskega listja na tleh je 

prekrila z nežnim puhom neštetih snežnih kristalov. Ko smo 
izkoristili snežne radosti in zabavo ob sankanju, nam je ostalo še 
dovolj energije za igro, učenje, raziskovanje. 

Naš sopotnik pri raziskovanju v skupini je lutka, ki so ga otroci 

poimenovali Miha. Popeljal nas je v svet pravljičnosti in dovolil, 
da pridejo do izraza otrokova čustva, domišljija in govorna 
ustvarjalnost. S svojim prihodom je zelo popestril naše dni v vrtcu. 
Prinaša nam navihanost, sproščenost, veselje in kot takšnega 
so ga otroci sprejeli. Je igračka, otroško ogledalo, motivacijsko 
sredstvo, tolažnik, ter pomočnik za doseganje ciljev. Potrdil je 
najino prepričanje, da je lutka pomemben člen pri vzgojnem delu 
z otroki v vrtcu.

Vesna in Luka

Izdelovanje lectovega srca

22. marca smo se prav vsi na šoli v Novi Cerkvi razveselili 
delavnice z Vikico Pintar z Lipe nad Frankolovim, ki nas je 
resnično navdušila nad lectarstvom. 

Očitno je svoje spretnosti  zelo dobro prenesla na nas, saj smo 
ugotovili, da nam gre delo nadvse dobro in nad izdelki smo bili 
navdušeni. Lectovo srce smo podarili mamicam za praznik. Gospe 
Vikici se za čudovit dan iskreno zahvaljujemo.

Ida G.

Otroci in kalilnik

Ena od mamic nam je že minulo leto prinesla kalilnik, za 
katerega pa nismo vedeli, kaj bi z njim. Ko pa smo si postavili 
vprašanje, kako bi pozimi pripravili svežo zelenjavo, je bil 
odgovor na dlani.  

Z otroki smo dali v kalilnik seme, ga poimenovali, primerjali 
in opazovali, kako raste, skrbeli zanj, ga pridno spirali in uredili 
kakovosten kotiček. Kalčke 
smo začeli uporabljati 
kot dodatek v vsakdanji 
prehrani, v kateri postajajo 
le-ti vse pomembnejši.

Magda in Nataša z otroki

Šole in vrtci

ČE  SI  DRUGAČEN

Če si drugačen, si napačen ...

Če si grši,
so oni lepši.

Če si debelejši,
so oni vitkejši.

Če si mlajši,
so oni starejši.

Če si počasnejši,
so oni hitrejši.

Vendar ni pomembna zunanjost,
ampak notranjost.

Žak - Mihael Pesan, 5. razred, POŠ Socka
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PREDAVANJE O SADJU TOPLIH KRAJEV – KIVI

Kivi je bil na začetku znan kot kitajska kosmulja, nato pa so 
ga, sredi dvajsetega stoletja, preimenovali zaradi tržnih razlogov 
najprej v melono, nato pa v kivi. To ime je kivi dobil po ptiču kiviju 
z Nove Zelandije, saj naj bi bil olupek tega sadja podoben perju 
ptiča kivija.

Čeprav se je zadnjih nekaj let kivi že popolnoma udomačil in 
dobro uspeva tudi pri nas, ga sadjarji še vedno uvrščajo med sadje 
toplih krajev.

Pravzaprav je kivi trdoživ sadež, ki dozori šele oktobra in 
novembra; včasih se zgodi, da nam kisli sadeži še konec zime 
povlečejo usta skupaj. Okus pride najbolj do izraza, ko je sadež 
še čvrst, pri peclju nekoliko mehak in ko lepo diši. Uživamo ga 
surovega, lahko ga tudi olupimo, ali pa ga jemo z lupino, če ga 
pred tem temeljito operemo in se tako znebimo neprijetnih dlačic.

V torek, 16. marca 2010, pa nam je nekaj več o samem kiviju 
in podobnih sadežih, ki se sadijo v tem času, predaval predsednik 
Vinogradniško-vinarskega društva Občine Vojnik Mirko 
Krašovec. Predavanje je potekalo v dvorani Kulturnega doma v 
Vojniku, ki pa je bila zaradi velikega odziva skoraj premajhna. 
Lepo je bilo videti ljudi, ki jih zanima sajenje tega čudovitega 
sadeža, saj vsebuje izjemen vir vitaminov. Po končanem 
predavanju pa je vsak obiskovalec prejel po dva kivija, ki ju je 
pridelal  Mirko Krašovec.  

Iskreno se zahvaljujemo predsedniku Vinogradniškega-
vinarskega društva Vojnik za strokovno predavanje. Prav tako se 
zahvaljujemo članom društva in vsem ostalim, ki so kakor koli 
pripomogli pri izpeljavi predavanja. 

Upamo, da bodo v prihodnosti še organizirali podobna 
predavanja in da bo udeležba na njih še večja. Vsem udeležencem 
predavanja pa želim, da vam sajenje in nadaljnja oskrba sadeža 
uspe, da boste lahko čez tri leta poskusili svoj kivi, pridelan na 
vašem zemljišču.

Ines Novak

V objemu cvetja na sejmu Flora 2010

Kot že nekaj let zapovrstjo je tudi letošnje leto Odbor za 
kmetijstvo in razvoj podeželja Občine Vojnik omogočil članom 
društev, ki delujejo na področju kmetijstva in razvoja podeželja, 
da se udeležijo sejma Flora in Poroka v Celju. 

Sejem je potekal od petka, 19. marca, do nedelje, 21. marca 
2010, in v tem času je celjsko sejmišče sprejelo preko 22.000 
obiskovalcev, ki so si lahko ogledali okrog 300 razstavnih 
prostorov. Na našem razstavnem prostoru smo v času sejma 
predstavili dejavnosti Društva kmetic Meta, Vinogradniško-
vinarskega društva občine Vojnik in Čebelarskega društva Vojnik. 
Poleg promocije naše ponudbe s področja razvoja podeželja 
in turizma, so lahko obiskovalci na našem prostoru poizkusili 
medene dobrote, domačo kapljico pridnih vinogradnikov in 
pecivo naših kmečkih žensk. Jožkova banda je ob odprtju sejma 
poskrbela, da se je ljudska glasba naših pevcev razlegala po celi 
dvorani in tako privabila radovedne obiskovalce. Jelka Žlaus je s 
posebno batik tehniko obudila stare šege in način, kako pobarvati 
pisanice; za to priložnosti je naslikala štajersko pisanico. Zahvala 
gre tudi Mirku Kraševcu ter njegovi ekipi, ki vsa ta leta skrbi, da 
je naš razstavni prostor eden izmed najbolj cvetočih in pisanih na 
sejmu. 

Petra Pehar Žgajner

Kmetijstvo

Joškova banda na sejmu Flora 2010
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SPET REKORDNA LETINA – BERA VOJNIŠKIH 
VINOGRADNIKOV

Na VII. ocenjevanju vin letnika 2009 so spet padali rekordi. 
Največ vzorcev vin, 169, največ zlatih priznanj, 76, najvišja 
skupna ocena pa 18.02!

Najvišja je ocena za sorto chardonnay PT z oceno 18.60 Mirka 
Krašovca, omenimo pa tudi 34 izločenih vzorcev. Komisija pod 
vodstvom mag. A. Vodovnika je v prijetnih prostorih KZ Vojnik 
kot do sedaj strogo ocenila vse prinesene vzorce. Moto komisije 
namreč je: Dobro nagradim, slabo kaznujem. Prvič so ocene 
publiki prenesli na platno v sosednji prostor.

Sedaj že kar dobro utečena ekipa je VII. ocenjevanje vin 
vzorno organizirala. Mirko, Jože, Vanč, Franci, Jože, Pavle, Peter, 
Minka, blagajna je bila v rokah gospe Štokojnik in ta je v projekt 
vložila, verjemite, res ogromno truda in prostega časa. Vzorce so 
prevzemali v KLETI, ocenjevanje pa je potekalo v prostorih KZ 
Vojnik. Zato so bili izvajalci še posebej veseli pohvale strokovne 
komisije, da je bila izvedba res na visokem nivoju. Posebej 
pa ob tej priložnosti zapišimo izjemen strokovni prispevek 
in  trud MIRANA KOVAČA – društvenega kletarja. Za svoja 
kakovostna vina je prejel 5 zlatih diplom, od tega so 4 prvaki sort. 
ČESTITAMO!  On je tudi negoval društveno vino VOJNIČAN, 
ki je dobilo oceno 18.27 (zlato diplomo). To je društveni ponos! 
Samo iz dobrega, zdravega grozdja se predela dobro vino!

Vsem vinogradnikom čestitamo za lepe ocene, predvsem pa za 
korajžo, da so svoj pridelek pokazali tudi drugim. Naslednje leto 
pa spet na svidenje! V petek, 23. aprila, ob 19. uri pa le pridite v 
Kulturni dom Vojnik. Na IV. PRAZNIKU VINA bo spet veselo!

Pij malo, pij dobro!
Pavle Leskovar

TURISTIČNO DRUŠTVO 
FRANKOLOVO

OBJAVLJA OZ. RAZPISUJE

N A T E Č A J  
ZA PRIZNANJE GRAJSKEGA VRTNARJA

za najlepšo skulpturo iz zelenja ali cvetja ob stanovanjski 
hiši, kmetiji ali drugem objektu. Ko bo najlepše cvetela ali 

ko bo najlepša, nas pokličite in nam pošljite sliko, 
da jo pridemo pogledat. 

Vsi ki želite, da vas obiščemo in si vašo skulpturo ogledamo, 
prosim pokličite Irmo Blazinšek, tel. št. 031 384-399 ali 

Minko Zazijal, tel. št. 041 624-520. Sodelujejo lahko 
krajani KS Frankolovo. Na natečaj lahko prijavite tudi 

soseda, znanca,  prijatelja … Lastniku najlepše skulpture 
bo TD Frankolovo podelilo priznanje grajskega vrtnarja  na 

naslednjem Občnem zboru v letu 2011.

UO TD Frankolovo 

Kmetijstvo

Komisija je strogo ocenjevala vina

V pričakovanju rezultatov ocenjenih vin

KRIŽEV TEDEN 

Naravne ujme lahko uničijo pridelek in kmetovo delo je bilo 
zaman. Prednik je skušal s procesijami pri stvarniku izprositi 
dobro letino. Markova procesija (25. april) je skušala polja 
obvarovati pred slano. Križeve procesije pa so obvarovale polja 
neurja, toče in suše.

 Na začetku so trajali križevi obhodi teden dni pred vnebohodom, 
kasneje samo tri dni. Križev ali prošnji teden se imenuje zaradi 
križev, ki jih nosijo pred procesijami, in prošenj ali odpevov med 
obhodom. Po ljudskih izkušnjah rado v križevem tednu dežuje, 
češ da počisti za ljudmi iz procesije.

Vnebohod (letos 13. maja) zaključi velikonočno štiridesetdnevje. 
Po cerkvah ugasnejo velikonočno svečo, ki je gorela pri obredju 
vse od vstajenja naprej. Vnebohod je eden najstarejših praznikov 
v krščanstvu, obhajali so ga že v 4. stoletju. Na vnebohod se je 
včasih moralo jesti meso, zato je veljal rek: »Še tič tiča poje, samo 
da meso je«. 

Tomi  Kramaršek
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Gospodarstvo - komunala

OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU

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

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

Boštjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

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

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

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

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

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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Gospodarstvo - komunala

OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU
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PRAZNOVANJE MATERINSKEGA DNE

Občinski odbor SDS Vojnik je tudi to leto pripravil tradicionalno 
praznovanje MATERINSKEGA  DNE.

Naše srečanje oziroma praznovanje je bilo v gostišču Koprivnik 
v Socki, dne 26. 3. 2010. Vse mame in žene smo obdarili s 
skromno lončnico.  Praznovanje je potekalo v prijetnem vzdušju 
ob dobri hrani, zraven sta se prav prilegla kruh iz krušne peči 
in domače pecivo. Za ples in zabavo je s svojimi lepimi vižami 
poskrbel prijeten  domač ansambel. Naše praznovanje se je 
raztegnilo dolgo v noč. Veseli nas, če smo našim mamam, ženam 
in dekletom podarili droben košček razvedrila in sreče.

Imeli smo tudi gostji: Sonjo Ramšak, podpredsednico stranke 
SDS in Zofijo Mazej Kukovič, sedanjo evropsko poslanko. 
Obe sta  nam  na kratko predstavili svoje bogate izkušnje, kako 
usklajujeta materinstvo, biti žena in poslovno uspešna ženska. 
Vse se da uskladiti, seveda ob podpori družine.

Kaj nam pomeni MATERINSKI DAN oziroma beseda MAMA?
Beseda MAMA v vsakem izmed nas prebudi posebne čute, 

občutja, lepe spomine na otroške dni in na vsej naši življenjski 
poti. Mama je tista, ki vso družino povezuje in jo obdaja s svojo 
ljubeznijo in toplino. Materinska ljubezen je le ena in naredi 
žensko veliko bolj močno, a tudi ranljivo. Vedno je pripravljena za 
svojo družino narediti vse, kar je v njeni moči, da se v njej občuti 
toplina, varnost in ljubezen. Mnogokrat pozabi tudi sama nase, na 
svoje osebne želje in potrebe. Vemo, da so ženske in njihovo delo 
mnogokrat premalo cenjene. A zgodovina nam razvidno kaže, da 
so lahko ženske zelo uspešne na mnogih področjih. Klub temu pa 
smo ženske še vedno MAME in ŽENE.

Vsem občankam in občanom  želim veliko lepega, prijetnega in 
polno uspehov na njihovi  poti.

Majda  Krošelj

1. maj
Maj je lep mesec. Zato ker včasih, na kakšen zelo lep dan, že 

diši po poletju. Zato ker je trava živo zelene barve in so rože 
posebno pisane. Prvi maj prinese tudi mogočne in čudovite mlaje. 

Praznik dela. 1. maja ga vsako leto praznujejo v večini držav 
sveta. Izvirno je praznik spomin na krvave demonstracije v 
ameriškem Chicagu leta 1886 in tudi največje praznovanje 
socialnih in gospodarskih dosežkov mednarodnega delavskega 
gibanja. 

Ameriški delavci so v 70 letih 19. stoletja zahtevali več 
delavskih pravic, med njimi predvsem uzakonjen 8-urni delavnik. 
V Chicagu so se organizirale množice delavcev in začele s splošno 
stavko, ki jo je policija zatrla. 8-urni delavnik je bil kasneje vseeno 
uveljavljen.

Po teh dogodkih se je prvi majski dan v delavskih krogih 
smatral za praznik dela, ki so ga ljudje obeleževali z različnimi 
rituali, med drugim s kurjenjem kresov v spomin na dogodke leta 
1886. V 20. stoletju je prvi maj pridobil uraden status praznika 
dela, najprej v Sovjetski zvezi. 

V ZDA praznika dela danes ne praznujejo več na 1. maj, temveč 
na prvi ponedeljek septembra, ko obeležujejo pomen ameriških 
delavcev pri blaginji in moči države. 

V Sloveniji smo praznik dela začeli praznovati šele v 20. stoletju, 
kot državni praznik je bil uzakonjen leta 1948. Tradicionalno se 
je praznovanje začelo z godbami, ki so igrale delavske budnice. 
To tradicijo še vedno ohranjajo v številnih krajih po Sloveniji. 
Temu je nato sledil sprehod delavcev na bližnji hrib ali v gozd, 
kjer so se poveselili ob hrani in pijači. S sabo so nosili simbola 
prvomajskega praznovanja – nagelj in značko. V Sloveniji je 
za prvi maj poleg kresov na predvečer značilen še ena šega - 
postavljanje mlaja.

Zgodilo se je 1. maja:
1786 –  Na Dunaju premierno uprizorijo Mozartovo opero 

Figarova svatba.
1840 –  V Združenem kraljestvu izdajo prvo lepljivo poštno 

znamko.
1931 –  V New Yorku uradno odprejo Empire State Building, 

takrat najvišjo zgradbo na svetu.
1959 – Izide prva številka časopisa Delo.
2004 – Slovenija postane članica Evropske skupnosti.

Imeti delo že dolgo ni več samoumevno. Tisti, ki imamo to 
srečo, smo lahko hvaležni vse leto, ne le prvega maja. 

Vsak zase boste našli način, kako obeležiti praznik. Vzemite 
si čas za lepe reči. Pridružite se skupinam pohodnikov ali kako 
drugače preživite čas s svojimi najdražjimi. Privoščimo vam delo. 
Takšno, ki vas bo razveseljevalo. Da boste lahko brez skrbi.

Živel 1. maj!
Alja Tihle

Društva

                           1. maj
DELO JEMLJE ČAS,  A PODALJŠUJE ŽIVLJENJE. 

DNEVI ČLOVEKA, KI NIMA DELA, SO NAJDALJŠI.

DA BI SI OB PRAZNOVANJU PRVEGA MAJA NABRALI 
NOVIH MOČI ZA VELIKO USPEŠNIH, VESELIH DNI!

SOCIALNI DEMOKRATI (SD) VOJNIK
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Še en pomemben dogodek za krajane 
Gradišča pri Vojniku

V nedeljo, 21. marca 2010, ob 10. uri, smo bili priča še zadnjemu 
zaključnemu dejanju, ki se je nanašalo na izvedbo prireditve 9. 
srečanje Gradišč Slovenije 2009, katerega organizatorji smo skupaj 
z Občino in Krajevno skupnostjo Vojnik bili prav vaščani iz Gradišča 
pri Vojniku. 

V skrbno varovano prehodno vpisno knjigo smo se vpisali in 
podpisali vsi organizatorji in soustvarjalci srečanja, in sicer župan 
Občine Vojnik Benedikt PODERGAJS, predsednik Krajevne 
skupnosti Vojnik Mirko KRAŠOVEC, predstavnik Turističnega 
društva Vojnik Karli LEBER in organizacijski odbor, ki ga 
sestavljajo Martin GOLEŠ, Jožica GOLEŠ, Martin JOŠT in Stanislav 
PEČNIK. Za izjemno umetniško izdelavo grafike in pisave gre 
zasluga Jožetu ŽLAUSU in Klavdiji SIMLER, katerih korenine 
segajo prav v Gradišče pri Vojniku in bi se jim ob tej priložnosti v 
imenu vseh Gradiščanov zahvalil za izjemno storitev. Zahvala gre 
prav vsem, ki so kakor koli pripomogli k po mnenju udeležencev 
nadvse uspešni organizaciji in izvedbi prireditve. Podpisana vpisna 
knjiga in prehodni meč sta tako dokončno pripravljena za predajo 
letošnjemu organizatorju srečanja, to pa je Gradišče pri Podsredi, ki 
jim ob predaji knjige in meča želimo čim boljšo in uspešno izvedbo 
prireditve. Srečanje bo 26. junija 2010. Ob tem bi pozval vse vaščane 
Gradišča pri Vojniku, da se v čim večjem številu odzovemo povabilu 
na to srečanje, kajti to je dobra priložnost za druženje, saj sedanji 
tempo življenja ne ponuja dosti takšnih priložnosti. Podpisu knjige 
je v prijetnem vzdušju in zanimivih pogovorih sledila še pogostitev, 
za katero so poskrbeli nadvse skrbni domačini Gradišča, ki jim gre 
vsa zahvala.  

    Stanislav PEČNIK

VOJNIČAN DR. STANISLAV LIPOVŠEK – NOVI 
CELJSKI ŠKOF

Papež Benedikt XVI. je v 
ponedeljek, 15. marca 2010, 
za novega celjskega škofa 
imenoval msgr. dr. Stanislava 
Lipovška. 

Škofovsko posvečenje bo 
prejel v soboto, 24. 4. 2010, 
v celjski stolni cerkvi Sv. 
Danijela.

Veseli in ponosni smo, da 
je bil izbran prav naš rojak, 
doma iz Jankove pri Vojniku. 
Pridružujemo se iskrenim 
čestitkam.

Milena Jurgec

NA FRANKOLOVEM ŽE TRETJA PISANICA 
VELIKANKA

Verjetno smo edini v Sloveniji, ki se lahko ponašamo s pisanico 
velikanko. Že tretje leto zapovrstjo je bila predstavljena in 
blagoslovljena na veliko soboto ob blagoslovu jedi v frankolovski 
cerkvi. 

Kreatorji pisanice velikanke so bili Bogdan Lilija, ki je poskrbel 
za material, Igor Rotar je oblikoval velikanko in nazadnje jo je 
Jože Žlaus poslikal z motivom gradu Lindek ter z ornamentom iz 
bogate zakladnice ljudske dediščine. Organizacijski odbor si bo 
prizadeval, da izdelava velikanke postane tradicionalna in da bo 
poskrbljeno za ustrezno hrambo velikank.

Jelka Žlaus

Društva

Primopredaja meča in knjige v Gradišču Podsreda
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SKUPŠČINA ZDRUŽENJA 
BORCEV ZA VREDNOTE NOB 
VOJNIK – DOBRNA

Delegati Skupščine Združenja borcev 
za vrednote NOB Vojnik – Dobrna (v 
nadaljevanju združenje) so pregledali 
in ocenili delo  ter finančno poslovanje 
v preteklem letu. 

Seja je potekala 31. marca 2010, v 
prostorih Kulturnega doma Dobrna. Vodil 
jo je Jure Vovk ob pomoči Albina Coceja in 
Branka Delčnjaka. Predsednica združenja 
Andreja Stopar je v poročilu povedala, da 
so bile vse načrtovane aktivnosti izvedene, 
kar z drugimi besedami pomeni, da so 
člani združenja, v decembru 2009 jih je 
bilo tristo petinosemdeset, vsak mesec 
pripravili najmanj eno aktivnost, izlet, 
pohod, prireditev ali obdaritev starejših in 
bolnih. 

Vse aktivnosti so bile izvedene v okviru 
finančnih zmožnosti združenja. Predsednik 
nadzornega odbora združenja Bojan 
Trkaj je v poročilu o nadzoru poslovanja 
ugotovil, da je le-to potekalo v skladu z 
veljavno zakonodajo.

Za delo v letu 2010 so pomembni 
predvsem sklepi, ki so jih na skupščini 
sprejeli delegati krajevnih organizacij 
Združenja borcev za vrednote NOB z 
Dobrne, s Frankolovega, iz Nove Cerkve 
in Vojnika:

-  Za članico Glavnega odbora Zveze 
združenj borcev za vrednote NOB 
Slovenije je bila izvoljena Andreja 
Stopar.

-  Po izdaji uporabnega dovoljenja 
večstanovanjskemu objektu v 
neposredni bližini spomenika NOB 
v Vojniku, se od Občine Vojnik in 
njenega župana zahteva ureditev 
okolice spomenika, kot je bilo to 
tudi dogovorjeno in sprejeto na 
občinskem svetu, saj sklep seje 
občinskega sveta vključuje stališče 
združenja.

-  Sprejet je bil predlog sprememb 
v priloženem čistopisu statuta 
združenja. Izvršnemu odboru je 
bilo dano pooblastilo za uskladitev 
posameznih členov.

-  Program dela je bil soglasno sprejet. 
Prav tako pobuda, da se o njem in 
o njegovem uresničevanju obvešča 
člane in ostale preko Ogledala, 
Dobrčana in poverjenikov.

Med drugim sta bili na skupščini podani 
pobudi, ki sta bili uvrščeni v program dela 
in zaradi svoje vsebine zaslužita objavo 
tudi v tem kratkem poročilu.

Med nami živi vse manj tistih, ki so na 
lastni koži občutili grozote II. svetovne 
vojne. Z vodstvi šol bomo pripravili 
razgovor o načinu vključevanja njihovega 
sporočila v šolski program.

Narodnoosvobodilna borba je vrednota. 
Predstavniki združenja bodo opravili 
razgovor s predstavniki ustanoviteljev 
(Občini Dobrna in Vojnik) ter z vodstvi 
šol o vrnitvi imen šolam, ki izvirajo iz 
narodnoosvobodilnega boja in ki so jih 
šole do nedavno nosile.  

Andreja Stopar

Turistično društvo Nova 
Cerkev v akciji Očistimo 
Slovenijo

Člani našega društva se vsako leto vestno 
in odgovorno pridružimo akciji čiščenja 
okolja v občini Vojnik. Tudi letos smo se 
odzvali in očistili glavno pot v smeri proti 
Dobrni, Socki in Novakam. Čistili smo tudi 
potoke, ribnike in vso nesnago blizu svojih 
domov, predvsem divjih odlagališč, ki so 
se zopet pojavila v našem okolju. Prav 
zato smo se odzvali na vseslovensko akcijo 
Očistimo Slovenijo, ki jo bomo izvedli v 
Novi Cerkvi v soboto, 17. 4. 2010. Očistili 
bomo divje odlagališče v Novakah. Vse, 
ki imate odnos do okolja in se nam želite 
pridružiti, vabimo v soboto ob 8.00 v Novo 
Cerkev pod lipe, od koder bomo odšli na 
čistilno akcijo (op. prispevek je nastal pred 
akcijo).

Kako je z odlaganjem smeti v naših 
krajih?

Odkar ni več ekološkega otoka, 
smo opazili porast divjih odlagališč. 
Pričakujemo, da bo tu kaj storjenega. 
Obljublja se ekološki otok v Arclinu, a v 
enem letu je bilo storjeno že veliko škode. 
Upamo, da bo tudi zavest ljudi večja in 
se bodo zavedali, da ne moremo v teh 
časih odlagati svojih smeti v sosednjem 
gozdu, za potokom ali na kašnem drugem 
skrivnem kotičku. 

Od kod toliko smeti?
Odlaganje smeti se začne že v trgovini. 

Ne kupujmo plastenk, pločevink, plastike, 

Društva

Andreja Stopar, predsednica Združenja borcev za vrednote NOB Vojnik - Dobrna
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ampak stekleno embalažo, ki jo  je treba 
seveda zamenjati. Le kdo bo nosil v 
trgovino še steklenice? Nas naš način 
življenja torej sili, da bomo zopet živeli 
z divjimi odlagališči? Le kdo bo še čistil 
nesnago za drugimi?

Naj s temi vprašanji zaključim in 
vas nagovorim k bolj premišljenemu 
ravnanju z odpadki, z okoljem in s 
samim seboj.

Alenka Prebičnik Sešel

OBČNI ZBOR DRUŠTVA 
KMETIC META

Občni zbor je potekal 13. 3. 2010, v OŠ 
Vojnik. Udeležilo se ga je 67 članic, naša 
strokovna sodelavka Vesna Mihalič in 
edini gost Mirko Krašovec. Kljub mrzlemu 
vremenu je bilo vzdušje na prireditvi toplo, 
vsaka žena pa vem, da je odšla domov 
vesela.

Program dela za leto 2009 je bil v celoti 
uresničen. Naj omenim le pomembnejše:

•  Izvedle smo delavnico kisanja repe in 
zelja s pokušnjo.

•  Na pustno nedeljo smo sodelovale 
na TV Celje, kjer je Darinka Rečnik 
v živo spekla krofe, Slavica Kranjc 
je skuhala prekajeno kračo, Majda 
Brežnik, Anica Žagar, Terezija 
Smodej, Eva Brecl, Silva Krulec in 
Olga Brežnik pa so izdelovala cvetje 
iz krep papirja.

•  V prostorih Kmetijske zadruge v 
Vojniku smo imele predavanje o 
balkonski rastlinah in gredicah.

•  Na povabilo Občine Vojnik smo 
sodelovale na sejmu Flora, Poroka, 
Altermed, na njem pa ponudile svoje 
dobrote.

•  Na Festivalu potic v Preboldu 
je Lojzka Operčkal dobila zlato 
priznanje za orehovo potico, bron 
za orehov šarkelj, Slavica Leva pa 
zlato priznanje za orehovo potico. 
Sodelovale so še Olga Lečnik, Slavica 
Lipovšek in Lenka Dobrotinšek. Vsem 

iskrena zahvala za sodelovanje, ker 
je prireditev dobrodelna, saj potice 
podarijo preboldskemu domu za 
ostarele.

•  V mesecu maju smo pri Svetem Jožefu 
v Celju organizirale tečaj priprave 
slavnostnega kosila.

•  Sodelovale smo na razstavi Dobrote 
slovenskih kmetij na Ptuju, kjer 
je Darinka Rečnik dobila kar štiri 
priznanja. Zlato za vložene kumarice, 
vloženo papriko in orehov kruh, 
srebrno za češnjev kompot, zlato 
priznanje sta dobili tudi Mojca 
Krašovec za marmelado iz izabele ter 
Štefka Žlavs za kvašene rogljičke.

•  Podale smo se na strokovno ekskurzijo 
z namenom, da si ogledamo 
lepote in spoznamo del zgodovine 
Mariborskega Pohorja. Ogledale smo 
si muzej Pohorskega bataljona na 
Osankarici. Na biološki kmetiji Marije 
Cohter smo si ogledale podeželski vrt. 
Ustavile smo se ob vznožju Kozjaka, 
na kmetiji Hauptmanovih, kjer redijo 
govedo po principu Pohorje beef, 
ter na posestvu Meranovo, katerega 
vinogradi uživajo velik ugled; tam so 
leta 1832 ustanovili tudi vinogradniško 
šolo.

•  Na povabilo Občine Vojnik smo se 
predstavile na sejmu obrti v Celju.

•  Na Slomškovi Ponikvi smo pomagale 
pri pogostitvi Vseslovenskega shoda 
kmetov. Tam smo prejele posebno 
zahvalo predsednika KGZS Cirila 
Smrkolja in direktorja KGZS-Zavod 
Celje Stanka Jamnika.

•  V novembru smo izvedle predavanje 
na temo Družinski prejemki in 
invalidsko zavarovanje.

•  Šle smo pa tudi na obisk v Špesov dom 
za ostarele, jim pripravile razstavo 
naših kmečkih dobrot in jih potem 
tudi razdelile. Dan smo jim polepšale 
s pesmijo v izvedbi Ljudskih pevk z 
Dobrne, dramska skupina pa jim je 
zaigrala igro Jurček, ki jo je napisal 
Pavel Golja. Rade bi, da bi razstavo v 
Špesovem domu vsako leto ponovile 
in jim s tem prinesle nekaj domačnosti.

•  Dramska skupina je lansko leto 
igrala igrico Jurček še v Vitanju in 
Domu Sveti Jožef. Letos smo igro 
sooblikovale same in ji dale naslov 
Kako gre kmečka žena na izlet. Na 
občnem zboru smo jo zaigrale prvič 
in bile vesele, da je bila udeleženkam 
všeč.

•  Večer na občnem zboru smo popestrile  
z oddajo Piramida. Tri teme so nas 
razvnele, da smo lahko tudi me, 
kmetice, svoje mnenje povedale na 
glas. Zato so poskrbeli Erika – Nataša 
Kveder in poštarka Joži – Sabina 
Lipovšek.   

Skozi vse leto sodelujemo na prireditvah 
v vseh treh občinah, iz katerih izhajamo: 
Celje, Vojnik, Dobrna. Vsako soboto je 
na stojnici pred Tušem prodaja kruha ter 
ostalih krušnih dobrot. Ker pa se Vojnik 
razvija in je vse več stanovalcev, bi bilo 
dobrodošlo, da se še katera žena odloči 
prodajati vrtnine.

Za leto 2010 spet načrtujemo sodelovanje 
na različnih prireditvah in razstavah. Ker je 
bilo vreme v februarju sneženo, smo morale 
prestaviti dvodnevne duhovne vaje na 
Ljubelju. Upamo, da jih bomo izvedle konec 
avgusta. V mesecu aprilu si bomo ogledale 
kmetijo Podpečan (s pokušnjo). V maju 
bomo organizirale tečaj kuhanja. Podan je 
bil predlog za ogled repnic na Bizeljskem. 
Strokovno ekskurzijo načrtujemo v mesecu 
oktobru na Primorsko, kjer bo tisti čas 
praznik kakija.

Že kar nekaj časa se dogovarjamo 
z Inštitutom Antona Trstenjaka, z dr. 
Jožetom Ramovšem, o tečaju nege bolnika 
oz. starostnikov na domu. Začel bi se naj 
novembra, pa prosimo vse, tudi tiste, 
ki niste naše članice, ki se zanimate za 
tovrstno problematiko, da se javite pri naši 
predsednici Štefki Žlavs, na telefon 031/ 
866-776 ali na e-naslov drustvo.kmetic.
meta@gmail.com. Predavanja naj bi 
potekala v Občini Vojnik. 

Vabimo pa tudi vse tiste žene, ki bi bile 
rade naše članice, da se nam pridružijo. 
Članarina znaša 7 €. Prijavite se lahko pri 
kateri koli članici ali pa pokličete na zgoraj 
navedene naslove.

Za  vsako delo v društvu, sodelovanje 
in ideje se članicam in predsednici iskreno 
zahvaljujemo. Želimo si, da bi še naprej 
delale vestno in z dobro voljo, ki jo dobimo 
s tem, ko smo uspešne. Zahvaljujemo se 
Jožici Povše za dekorativne lončke, Nataši 
Kveder, Sabini Lipovšek, Marici Gorenak 
za dekoracijo odra in dobro torto ter Nataši 
Kveder, Marjanu Lipovšku, ml. pa še 
posebej za prijetna presenečenja. Hvala 
Mirku Krašovcu in Miranu Kovaču za 
podarjeno vino. Naši Vesni Mihalič želimo 
prijetno porodniško in veliko veselja z 
otročkom.

Zdaj, ko zunaj življenje se poraja, vse diši  
in brsti in raste. Zdaj, ko velika noč prihaja, 
vam želimo, da pri Vstalem Jezusu dobite 
moči in upanja. Naredite si praznike dišeče, 
vonj po kruhu in potici, vonj po kadilu da 
hiši toplino, prijaznost. Tone Pavček pravi 
takole: »Dober dan, življenje! Silno in 
milo. Kot na praznik prihajam v tvoj hram 
in ti šepetam na uho besedilo zaljubljenih: 

Rad te imam!«  

Veronika Marguč 

Društva
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66. OBLETNICA STRMOGLAVLJENJA 
ZAVEZNIŠKEGA LETALA 

V zapisih žandarmerije in ameriških letalskih enot je zapisano, 
da je 25. 2. 1944 v kraju Vrba strmoglavilo ameriško letalo. 
Od desetih članov posadke je bilo sedem mrtvih, trije so 
strmoglavljenje preživeli, vendar je bil eden od njih hudo opečen.

V spomin na ta dogodek in v opomin, da se grozote vojne 
ne bi ponovile, predvsem pa v zahvalo ameriškim vojakom, 
ki so žrtvovali svoja življenja za osvoboditev ljudi izpod 
nacifašističenga jarma, je Združenje borcev za vrednote NOB 
pripravilo spominsko slovesnost v sodelovanju z občinama 
Dobrna in Vojnik ter njenimi udeleženci, ki je potekala dne 27. 2. 
2010 ob cesti Vrba - Čreskova, pri odcepu do kmetije Glažarjevih. 
Posebna zahvala velja Glažarjevim, da so dovolili uporabo 
svojega zemljišča za izvedbo slovesnosti in za postavitev osnove 
za spominsko obeležje. Natančneje je dogodek v slavnostnem 
nagovoru opisal Marko Zdovc. 

Brez sodelovanja gardne enote Slovenske vojske bi bila 
prireditev mnogo manj slovesna, zato se ob tej priložnosti vodstvu 
Slovenske vojske še posebej zahvaljujemo za sodelovanje.

Župana občin Dobrna, Martin Brecl, in Vojnika, Benedikt 
Podergajs, sta s kratkima nagovoroma pozdravila navzoče in 
izrazila spoštovanje do preminulih. Učiteljici Nataša Čerenak in 
Stanka Štrovs sta s skupino osnovnošolcev iz Socke izvedli recital, 
ki je s svojo vsebino izpovedal bistvo narodnoosvobodilnega 
boja. Za posebej prijetno vzdušje je poskrbel harmonikar Rudi 
Kotnik z igranjem partizanskih pesmi.

Vnukinja, Ines Kotnik, je povedala, kaj ji je o tistem daljnem 
25. februarju 1944 pripovedoval njen ded. Dedki in babice ali 
stari ateji in mame, ne pozabite, potrebujemo vas tudi za to, da 
nam poveste, od kod smo!

Prisotni so se po končani slovesnosti okrepili s toplim čajem in 
si obljubili, da se snidejo ob postavitvi napisne table na obeležje 
padlim, ki bo najkasneje ob letu.

Andreja Stopar 

OBČNI ZBOR KUD ŠTAJERSKI ROGISTI

Bližal se je konec leta 2009 in potrebno je bilo pripraviti 
poročilo o delu društva v tem letu. Še preden pa smo analizirali 
in zbrali vse potrebne podatke in poročila, je bilo do konca leta 
še nekaj nastopov.

Posebno veseli in zadovoljni smo bili, ko sta se nam v lanskem 
letu pridružila dva mlada člana, Tadej in Matej. S pridnim in z 
vztrajnim delom sta že na prvih nastopih pokazala primerno 
znanje in tako doživela polno pohvalo vseh, kjer smo nastopali. 
Občni zbor smo pripravili z obširnim poročilom predsednika 
in ostalih članov društva. Z delom v letu 2009 smo zadovoljni. 
Uspeli smo tudi na mednarodnem tekmovanju. Sodelovali smo z 
Občino Vojnik na vseh njenih prireditvah.

Da je občni zbor potekal v prijetnem vzdušju, so člani zaigrali 
svoj novejši repertuar. Tudi v letošnjem letu želimo delovati tako 
uspešno.

Prijazna nagrada župana Bena Podergajsa pa je bila njegova 
vedno vzpodbudna beseda s čestitkami in pohvalami ob zaključku 
uspešno izvedenega občnega zbora.

Anica Senegačnik

Društva

Ob razkritju spominskega obeležja je sodelovala častna četa 
slovenske vojske

Dogodke izpred 66. let je opisal Marko Zdovc

Štajerski rogisti se pojavljajo na vseh prireditvah v občini 
Vojnik in tudi širše
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Prireditev OSTANIMO PRIJATELJI

Na zadnjo nedeljo v mesecu marcu, letos je bila to cvetna 
nedelja, se je v večnamenski dvorani Osnovne šole Frankolovo 
zopet veselo igralo in pelo ter večkrat ponavljalo znani slogan 
Ostanimo prijatelji. Dežurni krivec za živahno nedeljsko popoldne 
je Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo, ki je tokrat 
organiziralo že 19. tradicionalno srečanje narodno-zabavnih 
ansamblov OSTANIMO PRIJATELJI. 

Obiskovalci prireditve so lahko uživali v dve in pol urnem 
muziciranju znanih glasbenih skupin. Ansambli Prosen, Golte, 
Navihanke, Vitezi celjski in Roka Žlindre so praviloma s po tremi 
zaigranimi skladbami dokazali, da zadevo zelo dobro obvladajo. 

Člani ansambla Okrogli muzikanti so poleg klasičnega igranja 
izvajali še prave akrobacije s svojimi instrumenti, z iskrivim 
humorjem pa so občinstvo krepko nasmejali. Gostje prireditve so 
bili tokrat Slovenski muzikantje, ansambel, ki je bolj kot doma 
poznan na tujih tleh. Kot že mnogo tovrstnih prireditev doslej, 
je tudi letošnjo povezoval izvrstni poznavalec narodno-zabavne 
glasbe in voditelj istovrstne oddaje na Radiu Celje, Tone Vrabl.  

Dober obisk in tradicija prireditve sta trdna temelja za 
organizacijo jubilejne, 20. prireditve v naslednjem letu, ki jo 
organizator že ima v načrtu. Ne samo člani prosvetnega društva, 
tudi številni drugi posamezniki in organizacije so pripomogli, da 

je prireditev uspela. Čeprav se radi pošalimo, da hvala žepov ne 
trga, prav to besedo izreka organizator vsem soustvarjalcem tega 
veselega popoldneva.     

Sonja Jakop

Društva

Spoštovani bralci, 
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OBČNI ZBOR DRUŠTVA DJP  
KAJUH FRANKOLOVO

Občni zbor je potekal v petek, 26. 
3. 2010, v prostorih Gasilskega doma 
Frankolovo. Udeležilo se ga je 23 članov, 
predstavniki društev in organizacij v kraju 
in gost, Srečko Jošt iz DJP Albatros Celje. 

Program dela za leto 2009 je bil 
v celoti uresničen. Naj omenim le 
najpomembnejše:

•  Ureditev  vremenske postaje na Mali 
gori.

•  Izvedba  tradicionalne prireditve 
Blagoslov padal v mesecu oktobru 
pri bazenu na Frankolovem.

Skozi celotno leto so sodelovali z 
različnimi društvi v kraju pri njihovih 
prireditvah. Prav tako so sodelovali pri 
izdelavi pustne maske Frankolovega in 
vsakoletni čistilni akciji samega kraja. 

Za leto 2010 spet načrtujejo sodelovanje 
na različnih prireditvah ter sodelovanje z 
društvi.

Na letošnjem občnem zboru pa so 
prvič podelili tudi prehodni pokal ZLATI 
KAJUH članu Urošu Detičku za najdaljši 
let s Konjiške gore v letu 2009, za kar mu 
iskreno čestitajo. 

Za prijetno vzdušje je poskrbel mladi 
ansambel  Te pa te s Frankolovega, ki so 
igrali tako poskočno, da samo tisti najbolj 
utrujeni niso plesali. 

Društvo jadralnih padalcev  Kajuh je 

nekoliko posebno društvo, v katerem se 
zbirajo člani tudi iz sosednjih krajev in 
celo občin. S svojim letenjem popestrijo 
vsako prireditev in s tem promovirajo tako 
kraj kot občino.

Vsem članom želimo, da s svojimi 
pisanimi padali še naprej krasijo nebo, 
odličen pogled na pokrajino, nad katero 
letijo, predvsem pa varne in mehke 
pristanke. 

Ines Novak

Društva

ASO D.O.O. 
Trnoveljska c.4a, 3000 Celje

Tel: 03 42 60 700, www.aso.si
 

Pooblaščeni prodajalec in serviser
čistilnih naprav KÄRCHER

PREIZKUS REZERVNEGA 
PADALA

Tudi ko nam vreme za letenje ni 
naklonjeno, se v DJP Kajuh Frankolovo  
nekaj dogaja. Tako smo v dneh 10. in 11. 
aprila na našem pristanku pri bazenu 
na Frankolovem skupaj z društvom 
Jadralnih padalcev Albatros iz Celja in 
Sky paragliders s Češke izvedli stimulacijo 
resničnega odmeta rezervnega padala. 
Seveda si vsi želimo, da nam ga nikoli ne 
bi bilo potrebno uporabiti, ko pa so tam 
zgoraj  zračni tokovi nekoliko močnejši 
in nas mogoče tudi nekontrolirano 
premetava, vsakdo pomisli na rezervno 
padalo, varno shranjeno pod našim 
sedežem. In ker ga v resnici še nihče od 

MEMAJ ZYLFI

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

Tel./Fax: 03 577 28 95

Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
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nas ni uporabil, smo to naredili tako, da je bilo to varno, kljub 
temu pa je vsakdo dobil občutek, kako to gre in se bo podal pod 
oblake s še več samozavesti. 

Za izvedbo smo postavili 12 m visok stolp, na njega naslonili 
gasilsko lestev, napeli jeklenico, jo na drugi strani pripeli za 
traktor, se pripeli za škripec in spustili. Dogodek, kakršnega 
v Sloveniji še ni bilo, je pritegnil preko 70 padalcev in še vsaj 
toliko spremljevalcev. Vsem se je zadeva zdela potrebna, saj 
se je izkazalo, da bi mnogi v kritični situaciji porabili preveč 
dragocenega časa za izmet. Nekaj je bilo tudi takih, ki rezervnega 
padala sploh niso mogli izvleči, eden pa padala ni imel pravilno 
nameščenega, tako da se je le-to odprlo in se utrgalo, sam pa je 
odletel po jeklenici naprej. 

Lepo je bilo v teh dneh biti kajuh. Stolp, lestev, jeklenico, traktor 
in vse ostalo smo postavili kot pravi mojstri in priznavajo nam, da 
ni padalskega društva, ki bi mu to uspelo bolje kot je nam. V resnici 
pa nas je bilo precej strah, kako bo vse skupaj delovalo. Hvala  
PGD Vojnik za lestev, Elektroinžiniringu Lilija za stolp, Srečku 
Joštu iz Albatrosa za koordinacijo in seveda vsem članom DJP 
Kajuh za vsa tista večja in manjša dela. Žal nam naš gost s Češke 

Tomaš Lednik, eden 
najboljših akro pilotov, 
zaradi neprimernega 
vetra ni mogel prikazati 
svojega znanja. Ostal 
pa je z nami v prijetnem 
druženju do poznega 
večera.

Upam,  da smo s 
tem nekaj prispevali k 
varnosti letenja, mnogi 
pa so tudi spoznali naše 
društvo in naš kraj. Na 
svidenje leta 2011!

Karli B.,
DJP Kajuh

Zvončnice celo leto mislimo na mame

V delavnici ročnih del skozi vse leto pletemo Miline copatke z 
namenom, da izvedemo tradicionalni projekt POZDRAV NOVIM 
ŽIVLJENJEM.

Ročno izdelane in umetniško spisane lepe želje pridejo izpod 
rok naše Urške. Kljub temu, da ji letošnje leto ni naklonjeno, saj je 
veliko časa preživela v bolnici, je vizitke izdelala z vsem svojim 
žarom in veseljem.

Žal sta v letošnjem letu dve zvončnici bolni in ju v delavnici 
zelo pogrešamo. Zbrali smo se v pisarni, kjer nas je ob prazniku 
obiskalo nekaj naših članov. Med njimi je bil tudi prvi predsednik 
našega društva, ki je bil nad projektom navdušen in  ponosen na 
nas.

Odpravile smo se v porodnišnico in  razmišljale … Na  svetu 
je toliko čudes, ki kar kličejo, da jih obiščemo, pa jih mnogokrat 
nimamo volje. Naše življenje obdajajo čustvo sreče in lepote, ki 
razveseljuje naša srca. Eno največjih čudes sveta so naše mame. 
Vse so lepe, bogate, prijazne, ker imajo rade otroke in jih vedno 
stisnejo v objem in nikoli ne rečejo ne, ko jih je treba obiskati. 
Vedno so  njihova največja radost in ljubezen otroci. Njihove oči 
so vpete na vse strani, tako da vidijo skozi zaprta vrata. Postati 
mati je čudovit občutek. Iz svojega telesa rodiš nekaj, kar je 
nenadomestljivo, kar je tvoje, to je otrok, za katerega najprej 
upaš, da bo zdrav, ljubljen in na koncu srečen. Vez med materjo 
in otrokom je posebna in čudovita. Nihče nam je ne more vzeti. 
Ko razmišljam, kaj je še najdragocenejše, ugotovim, da je to samo 
otrok … Prispemo. Sprejme nas prijazna glavna sestra, gospa 
Marija.

Drage mame, bodite zdrave, srečne ob sreči, ki se ji reče  
OTROK.

Dragica Mirnik

Društva

JOŠKOVA BANDA, TAŠČICE IN KITARAKON  na 
skupni zgoščenki

V začetku leta 2010 je v studiu Multimedia v Zrečah nastal 
zanimiv glasbeni izdelek – zgoščenka z 20 vižami iz naše bogate 
zakladnice ljudske glasbe in petja. 

Joškova banda, Ljudske pevke Taščice in Kitarakon so skupine, 
ki delujejo pod okriljem Turistično-kulturnega društva Globoče–
Dedni Vrh in ki so se odločile za predstavitev svojih viž in 
pesmi na skupnem  glasbenem projektu. Zgoščenka je izšla v 

samozaložbi. 
Kdor bi si 
želel imeti 
ta zanimiv 
g l a s b e n i 
i z d e l e k , 
ga dobi na 
n a s l o v u 
društva v 
Globočah ali 
pri Taščicah v 
Vojniku.

Jože Žlavs
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ŠE POMNITE, … GOSPE IN 
GOSPODJE?

Bilo je pred leti, ko nam je obljubljal, da 
bo naše sreče kovač. In bili so časi, ko smo 
mu verjeli. Zato je danes tam, kjer lahko 
po pravilih demokracije v našem imenu 
odloča (tudi) o naši (ne)sreči. Ker pa vemo, 
da hkrati vodi tudi hmeljsko podjetje, kaj 
mislite, ali mu je še kaj do naše sreče?

 Pomlad je in kmalu bo vse vzbrstelo, 
tudi hmelj, ki je za našega sreče kovača 
– sreča – velika skoraj kot polovica 
doline pod Florjanom, če jo pogledamo 
iz ptičje perspektive. Če pa gledamo na 
hmelj s stališča okoliških prebivalcev in 
v povezavi z njegovim škropljenjem, pa 
je zanje – ena sama velika nesreča. In to 
škropljenje se bo, žal, kmalu zopet tudi 
pričelo. Zakaj, žal? Zato, ker doktrina, 
da škropljenje hmelja poteka vselej  po 

predpisih, ni tako enoznačna, kot bi jo 
radi nekateri prikazali in da bi ji lahko 
mi, ki se počutimo ogrožene, kar brez 
pomislekov verjeli. Še pomnite, o tem se 
je pisalo tudi v Ogledalu!? In če bi naj bilo 
škropljenje hmelja res neproblematično, 
odkod potem že dolgo znana ugotovitev, 
da je zemlja prav v hmeljiščih najbolj 
onesnažena? In taka bo, žal, ostala tudi še 
dolga desetletja! Tragično in zaskrbljujoče 
pa je tudi dejstvo, da se v Vojniku goji 
hmelj skoraj sredi trga, kakor tudi, da se 
njegovo škropljenje opravlja tako rekoč 
na županovem pragu! Pri dokazovanju, da 
gre pri tem vse po predpisih, se navaja tudi 
podatek, da je poskrbljeno za 20-metrski 
varovalni pas, ki zadošča, da preko njega ne 
pobegne nobena kapljica fitofarmacevtskih 
sredstev, kar pa je navadno sprenevedanje, 
da ne rečem norčevanje iz državljanov. 
Ja, morda bi lahko verjeli, če bi videli, 
da naše sreče kovač škropi hmelj z ročno 
škropilnico, ki proizvaja kapljice. Tako pa 
vemo, da škropi s traktorsko škropilnico, 
ki proizvaja meglo in jo pošilja tudi visoko 
nad hmelj, kjer jo še tako majhne sapice 
ujamejo in jo ponesejo še stotine in stotine 
metrov daleč, v smeri, kamor pač tistikrat 
pihlja vetrc. Če sploh pihlja in kam pihlja, 
pa našega sreče kovača sploh ne zanima, 
saj nas niti ne obvešča, kdaj bo škropil, niti 
s čim bo škropil. Vem, da obvešča šole in 
da mu po predpisih ni potrebno obveščati 
nas, ki tja ne hodimo več. Vendar, ali nam 
ni obljubil, da bo naše sreče kovač …!? 
Dne 9. 12. 2009 smo ga pri obravnavi OPN 
vprašali, ali ne bi umaknil tega hmelja malo 
bolj vstran od trga, da bi lahko dihali bolj 
čist zrak, pa je odgovoril, da tega ni moč 
storiti, ker ta hmelj potrebujejo Japonci. 
In se sprašujem: čigave sreče pa je sedaj 
ta kovač!? In za konec: da čebele umirajo 
zaradi škropljenja, smo že dojeli. Da enako 
usodo doživlja človek, pa še ne!? 

Pa naj razume to kdo, če more.      
              

Edvard Krajnc, Vojnik

Pisma bralcev

Uredništvo objavlja pisma bralcev 
po svoji presoji in v skladu z uredniško 
politiko, razen ko gre za odgovore in 
popravke v skladu z Zakonom o medijih. 
Dolžina naj ne presega 30 vrstic, daljše 
prispevke avtomatično zavrnemo. Da 
bi se izognili nesporazumom, morajo 
biti pisma podpisana in opremljena 
s celotnim imenom, naslovom in 
telefonsko številko avtorja, na katero 
lahko preverimo njegovo identiteto. V 
glasilu pismo podpišemo z imenom in s 
priimkom avtorja.

Prireditev ob materinskem 
dnevu v Novi Cerkvi

V četrtek, 25. 3. 2010, je v večnamenski 
dvorani v Novi Cerkvi že drugo leto zapored 
potekala prireditev ob materinskem dnevu 
z naslovom Vse mame sveta. Ustvarjalci 
KUD Nova Cerkev, učenci POŠ Nova 
Cerkev in otroci iz Vrtca Mavrica – enota 
Nova Cerkev, so ob pomoči učiteljic in 
vzgojiteljic pripravili zanimiv in pester 
kulturni program.

Zelena nit prireditve so bile štiri 
pomladne vile – Veronika, Julija, Špela 
in Jerneja – učenke 3. razreda, ki so pod 
mentorstvom učiteljice Ide Grobelnik 
uspešno pripovedovale skrbno izbrane 
misli o mamah, se izkazale z igranjem na 
violino in flavto, na koncu pa so mamice 
v dvorani razveselile tudi z občutno 
izvedeno pevsko točko. Prav tako je z 
izbranimi besedami zgodb za srečo v 
družini nastopala Andreja Štravs.

S svojim prisrčnim nastopom so mamice 
razveselili najmlajši nastopajoči v kraju 
Nova Cerkev, otroci iz Vrtca Mavrica 
– enota Nova Cerkev, ki so s pomočjo 
vzgojiteljic Sabine Tavzes in Tatjane Pinter 
pripravili deklamacijo in dve pevski točki.

Izredno bogat in raznolik program je 
izvedel tudi Otroški pevski zbor iz Nove 
Cerkve, pod vodstvom zborovodkinje 
Sabine Penič (zbor je na klaviaturah 
spremljal Matevž Zaveršnik), kateremu 
se je v dveh točkah pridružil tudi Duet 
Biser s prijatelji, sicer ustvarjalci iz KUD 
Nova Cerkev. Skupaj so zapeli dve pesmi 
z njihove nove zgoščenke: Otroške želje in 
Toplo je v našem domu. Kulturni program 
prireditve so popestrile še plesalke 1., 2. in 
3. razreda, ki so pod mentorstvom učiteljice 
Suzane Jelenski zaplesale razigran Pikin 
ples. Ob koncu prireditve je mamam zapel 
še Moški pevski zbor iz Nove Cerkve, ki s 
svojo ubranostjo vedno znova navduši. 

Vsi nastopajoči so se resnično izkazali, 
obiskovalci pa so jih po vsakem nastopu 
nagradili z bučnim aplavzom. Mamice so 
s prireditve odšle s toplino v srcu ter vsaka 
s svojim unikatnim spominkom, ki so jih 
pripravili učenci v podaljšanem bivanju, 
pod mentorstvom Natalije Mažič in Igorja 
Fenka.

     Vsem nastopajočim se lepo 
zahvaljujem. Zahvala gre tudi učiteljicam 
in vzgojiteljicam, še posebej učiteljici 
Idi Grobelnik za aktivno sodelovanje 
pri pripravi prireditve. Prav tako se 
zahvaljujem Danici Kugler za izdelavo 
kostumov, Tonetu Hrovatu za snemanje 
in fotografiranje prireditve ter Gregorju 
Žibretu za tehnično podporo pri izvedbi 
prireditve.

Andreja Štravs
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Pogovor s predsednikom 
mladine Frankolovo

Pred nedavnim ste ustanovili Mladinsko 
društvo Frankolovo. Postali ste njen 
predsednik. Kaj je pretehtalo k odločitvi, 
da ste sprejel to funkcijo?

Mladinsko društvo Frankolovo je bilo 
ustanovljeno že leta 2004. Društvo tako 
uspešno deluje že sedmo leto. Že prej, ko 
sem bil v društvu le član, sem si želel, da 
bi bilo društvo bolj aktivno, da bi bilo na 
Frankolovem več dogodkov, pri katerih 
bi lahko sodelovali mladi. Lani decembra 
je prišlo do možnosti, da postanem 
predsednik. Po predlogu naših članov, 
da naj prevzamem društvo, enostavno 
nisem mogel reči ne. Zavedal sem se, da 
prevzemam odgovorno funkcijo, ampak 
želja, da ponudim mladim na Frankolovem 
nekaj, česar do sedaj niso imeli, je naredila 
svoje.

Sprejeli ste program dela vaše 
organizacije. Katere naloge ste si zadali?

Za letos imamo v načrtu malo bolj 
obširen program dela kot do sedaj. Z 
uresničevanjem programa smo začeli že 
naslednji dan, ko smo ga okvirno zastavili. 

V januarju smo organizirali sankanje 
in smučanje v Lindeku, za  pusta smo 
priredili ples v maskah, ki ne bi uspel brez 
pomoči Prostovoljnega gasilskega društva 
Frankolovo, saj so nam posodili prostor. 
Seveda pa smo naslednji dan z ostalimi 
društvi sodelovali tudi pri skupni maski na 
maškaradi v Novi Cerkvi.

Seveda je v našem društvu veliko 

zanimanja tudi za šport, zato smo 20. marca 
odšli v Planico na svetovno prvenstvo v 
smučarskih poletih. Vzdušje pa je bilo 
nepopisno.

Tako kot vsako leto do sedaj pa bomo 
sodelovali tudi pri čistilni akciji.

Naslednja naša naloga je Akustični 
koncert, ki bo 9. 4. 2010, ob 18. uri, v 
večnamenski dvorani na Frankolovem. 
Za dobro vzdušje bodo poskrbele plesalke 
orientalskih plesov iz Bele krajine.

Načrtujemo tudi kresovanje, turnir v 
odbojki na mivki ter seveda Rock žur, ki 
bo 28. 8. 2010 v graščinskem parku. Rock 
žur je poleg vseh ostalih dejavnosti, ki 
jih društvo izvaja, naš največji projekt. 
Tudi letos ne bo manjkalo dobre glasbe, 
nastopajoči pa naj za enkrat ostanejo še 
skrivnost.

Katerim dejavnostim dajete prednost 
pri izvajanju vašega programa?

Prednost dajemo seveda organiziranju 
Rock žura, saj nas največ ljudi pozna po 
njem. To je za nas glavni dogodek v letu 
in letos bo že sedmi. S tem projektom 
predstavljamo lokalne skupine, v katerih 
igrajo tudi naši člani in imajo tako 
priložnost, da se pokažejo pred domačim 
občinstvom. Seveda pa se trudimo, da 
dosežemo zadane cilje ter da našim članom 
ni dolgčas.

Kje in kako delujete? Kje se sestajate? 

 Delujemo seveda na Frankolovem, 
čeprav je nekaj članov tudi iz drugih 
krajev. Glavna gonilna sila je tako kot v 
vsakem društvu izvršni odbor, ki je bil tako 
kot jaz na novo izvoljen. Sestajamo pa se 
vsepovsod po malem. Za manjše sestanke 
v okviru izvršnega odbora se dobimo na 
kakšni kavici, za večje sestanke pa nam 
osnovna šola Frankolovo odstopi svoje 
prostore, saj svojih nimamo. Poleti se 
večino časa družimo na bazenu, kjer smo 
uredili igrišče za odbojko na mivki, pa 
nam bodo tako kot kaže vzeli še to. Seveda 
si kot društvo že od samega začetka želimo 
svojih prostorov, pa vedno naletimo na 
gluha ušesa. Odgovor je po navadi, da jih 
ne potrebujemo ali pa da na Frankolovem 
ni primernega prostora za naše društvo. 

Mislim, da če bi bilo na občini ali pa s 
strani župana vsaj malo interesa, bi se ta 
prostor našel, tako kot se je v Vojniku za 
njihovo mladinsko društvo. Vsi vemo, da 
je na Frankolovem stara trgovina, ki je 

prazna, ter da je nad novim Merkatorjem 
popolnoma prazen neizkoriščen prostor. Če 
bi občina stopila v dialog z Merkatorjem, 
bi se našla rešitev, ki bi bila v interesu vseh 
društev, saj veliko društev na Frankolovem 
nima svojih prostorov ...

Kako je s sredstvi? Jih dobite iz 
občinskega proračuna ali imate tudi 
članarino?

Največji problem pri našem delovanju 
je finančna omejenost. Problem pa je 
predvsem v tem, da se kot mladinsko 
društvo ne moremo prijaviti na noben 
razpis, saj občina ne razpisuje razpisov, 
povezanih z mladino. Zato smo v 
primerjavi z ostalimi društvi s strani občine 
nekoliko zapostavljeni glede sredstev iz 
proračuna Občine Vojnik. Večino sredstev 
dobimo od sponzorjev, nekaj malega pa 
tudi poberemo članarine.

Se povezujete tudi navzven z drugimi 
mladinskimi organizacijami?

Zelo si želimo sodelovanja z ostalimi 
društvi, ki delujejo na področju mladine v 
občini Vojnik, vendar do sedaj do tega ni 
prišlo. So pa ostale organizacije iz drugih 
občin bolj naklonjene sodelovanju, na 
primer celjski KŠOC.

Jure Vovk

Intervju

 OPRAVIČILO

V zadnji, 74. številki Ogledala,  je 
nehote prišlo v tiskarni do tehnične napake 
pri postavitvi gornjega reklamnega oglasa, 
za kar se opravičujemo in ga ponavljamo.

Grafika ZlatečanPredsednik Mladinskega društva 
Frankolovo, Jakob Jakop
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Letni koncert MoPZ KUD F. Prešeren Vojnik z 
gostjami Ženskim komornim zborom Jirkov 
iz Češke republike

V petek, 16. aprila 2010, smo že tretjič zapovrstjo nestrpno 
pričakovali naše gostje iz Češke republike, Ženski komorni zbor 
Jirkov. V skoraj desetletnem obdobju sodelovanja smo stkali 
prijateljske vezi, ki postajajo iz leta v leto močnejše. Prijateljstvo 
pa smo sklenili tudi s vokalno skupino Vodomke, ki jo vodi Jožica 
Soko. Z Vodomkami smo leta 2007 skupaj obiskali Jirkov in bile 
so tudi naše gostje na letnem koncertu v letu 2008.

Ženski komorni zbor Jirkov je že v petek, 16. aprila 2010, 
izvedel koncert skupaj z vokalno skupino Vodomke v Laškem. V 
soboto, 17. aprila 2010, so v Kulturnem domu Vojnik na rednem 
letnem koncertu zvenele pesmi Moškega pevskega zbora KUD 
Vojnik in Ženskega pevskega zbora Jirkov. Koncert so pričele 
pevke Ženskega komornega zbora Jirkov s slovaškimi ljudskimi 
pesmimi, nadaljevale z odlično zapetimi slovenskimi pesmimi, 
kot so Ljuba vigred se rodi, Škrjanček poje in Čej so tiste 
stezice ter zaključile z modernejšimi priredbami. Zbor sta vodili 
zborovodkinji: Šárka Navarová in Magda Martincová, na klavirju 
jih je spremljala pianistka Hana Malá.  

Koncert se je prevesil v drugo polovico večera z nastopom 
Moškega pevskega zbora KUD F. Prešeren Vojnik, pod vodstvom 

zborovodkinje Emilije Kladnik Sorčan. Izbrala je slovenske 
ljudske pesmi, ki odsevajo življenje v preteklosti. Na repertoarju 
pa niso manjkale tudi pesmi s šegavo in z vinsko vsebino. Koncert 
se je zaključil s skupnim nastopom obeh zborov: primorske 
ljudske Dober večer in moravske ljudske Veru si ty šohajίčku.

Moški pevski zbor KUD F. Prešeren Vojnik deluje neprekinjeno 
že 75. leto in mnogi pevci prepevajo v njem tudi po več desetletij. 
Predstavnik JSKD, OI Celje Živko Beškovnik je pevcem, ki 
prepevajo v zboru 5 let, podelil bronaste Gallusove značke, za 
15 let prepevanja srebrne značke in za 25 let prepevanja zlate 
Gallusove značke. Ženski komorni zbor Jirkov pa zaključuje že 
štirideseto uspešno leto delovanja z mnogimi nastopi doma in v 
tujini ter prejetimi priznanji na tekmovanjih.

Program je v pomladno obarvani dvorani, ki jo je pripravil 
Mirko Krašovec, povezoval Aleš Kolšek.

Moški pevski zbor KUD F. Prešeren Vojnik se vsem, ki so 
pomagali pri organizaciji, svoji zvesti publiki ter donatorjem 
iskreno zahvaljuje. V nedeljo popoldan je sledilo še zadnje 
druženje s prijateljicami s Češke, piknik na Šmartinskem jezeru 
ter slovo z željami, da se kmalu zopet vidimo. 

Alenka Vodončnik

Društva

Ženski komorni zbor Jirkov

MPZ KUD France Prešeren Vojnik

Nabito polna dvorana

Občni zbor Turističnega društva 
Nova Cerkev

14. 3. 2010 smo člani Turističnega društva Nova Cerkev 
imeli občni zbor v Gasilski dvorani Nova Cerkev. Na zboru smo 
pregledali delo društva v lanskem letu in finančno poročilo. 
Ugotovili smo, da je naše delovanje dalo kraju in občini pečat, 
saj smo postali prepoznavni tudi širše in da odlično promoviramo 
naš kraj ter tudi občino Vojnik. Morda se to premalo ceni. 

Sprejeli smo zelo obširen program, ki bo v tem letu predstavljal 
pomembno turistično promocijo kraja in okolice. Tudi letos bomo 
izvedli že tradicionalne prireditve, kot so: Nedeljsko grajsko 
popoldne, Miklavžev sejem, Štefanovo in tržnico na vasi.

Upamo, da bomo s svojim delom pripomogli k turistični 
promociji kraja.

Alenka Prebičnik Sešel 
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SREČANJE MALIH VOKALNIH SKUPIN

V dvorani Kulturnega doma v Vojniku je v četrtek, 11. marca 
2010, potekala Območna revija malih vokalnih skupin za območje 
Mestne občine Celje ter občin Dobrna, Štore in Vojnik. Pevska 
revija, ki jo vsako pomlad pripravi celjska izpostava Javnega 
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, nosi naslov 
Nocoj je en lep večer. Na območni reviji so sodelovale naslednje 
male vokalne skupine: Ljudske pevke iz Jezerc, Vokalna skupina 
KUD Lipa Štore, Vokalna skupina Cvet Društva medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov Celje, Vokalna skupina Vigred z 
Dobrne, Vokalna skupina Kompolčani iz Kompol nad Štorami, 
Celjski oktet, Mešani kvartet Shalom z Ljubečne, revijo pa je 
zaključila Vokalna skupina In spiritu iz Vojnika. 

Vsaka skupina se je predstavila s tremi pesmimi, njihovo 
prepevanja pa je po strokovni plati tudi letos spremljala in 
ocenjevala dirigentka, profesorica glasbe Alenka Goršič-Ernst, ki 
bo vsem sodelujočim podala pisno oceno. Po končani reviji pa 
je podala tudi kratko splošno oceno, v kateri je z zadovoljstvom 
ocenila kakovostno rast prepevanja vseh skupin, 

Zadnja leta pevska revija malih vokalnih skupin poteka 
v Vojniku, kjer pri pripravi in izvedbi organizatorji odlično 
sodelujejo z Občino Vojnik, pa tudi veliko odličnih pevcev 
prihaja prav od tam. Da je vokalna glasba v Vojniku priljubljena 
in cenjena, pa pove razveseljiv podatek, da je vojniško občinstvo 
na koncertu do zadnjega kotička napolnilo dvorano Kulturnega 
doma v Vojniku. 

Živko Beškovnik

ZBOR ČLANOV MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA 
DELOVNIH INVALIDOV CELJE

V torek, 30. marca, so člani MDDI Celje izvedli Zbor članov 
društva oz. letno skupščino  v prepolni dvorani Narodnega doma 
v Celju, ki so se ga udeležili tudi predstavniki drugih društev in 
predsednik Zveze društev invalidskih organizacij Slovenije Drago 
Novak.

Zbor članov je obogatil kulturni program folklorne skupine 
iz Blagovne ter pevski duet Vida Bukovac in Branko Dobravc. 
Na letni skupščini, ki je bila tudi volilna, je predsednica društva 

Dragica Mirnik podala poročilo o delu, ki ga je društvo opravilo v 
preteklem obdobju, ter o programu za nadaljnje obdobje.

MDDI je društvo, ki je v skladu s programskimi smernicami 
v preteklem obdobju predvsem pomagalo svojemu članstvu pri 
reševanju socialne stiske, opravilo preko poverjenikov obiske 
bolnih na domu in v domu starejših občanov, pripravilo srečanja 
težje gibljivih, številne izlete in srečanja članstva. Ne smemo pa 
pozabiti, da pri društvu deluje skupina Zvončnice, ki se dokazuje 
s prečudovitimi ročno pletenimi izdelki, namenjenimi tudi za 
obiske bolnih. Njihovi otroški copatki pa imajo poseben pomen. 
Vsako leto jih v okviru materinskega dne podarijo novorojenčkom 
v Porodnišnici Celje.

Vez med članstvom in društvom so nedvomno poverjeniki, ki 
se jim je predsednica ob tej priložnosti zahvalila za njihovo delo. 
Zahvala pa gre tudi sami predsednici, ki s svojim nesebičnim 
odnosom dvakrat tedensko v času uradnih ur sprejema člane 
v pisarni društva, prisluhne težavam ter skuša pomagati pri 
razreševanju njihove stiske. Ponovna izvolitev Dragice Mirnik za 
predsednico je dokaz, da se je s svojim delom dokazala ter da 
ima ob sebi sodelavce, ki jim lahko zaupa ter skupaj z njimi v teh 
kriznih časih pomaga članstvu. 

Dosedanje delo  in program MDDI Celje je v svoji razpravi 
pohvalil tudi predsednik ZDIS ter  se prav tako zahvalil 
predsednici za dobro sodelovanje.

Društvo je lani 
proslavilo že štirideseto 
obletnico ustanovitve. 
Med ustanovnimi člani je 
bil tudi Ludvik Pregelj, 
ki ga je Zbor članov 
razglasil za častnega 
člana. Za častnega 
člana oz. članico pa je 
bila imenovana tudi 
bivša dolgoletna tajnica 
Kristina Kitanovski.

Novemu odboru in 
predsednici Dragici 
Mirnik želim obilo 
uspehov pri nadaljnjem 
delu.

M. Bohinec

Udeleženci zbora invalidov Celje

Dragica Mirnik
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VOJNIČANI SPET LEPO 
PRAZNOVALI CVETNO 
NEDELJO

Z blagoslovom domačega župnika A. 
Pergerja 8, 7 in 6 metrov visokih butar 
so izdelovalci butar velikank na cvetno 
nedeljo doživeli lepo potrditev svojega 
dela. Butare so tudi letos postavljene 
na vidno mesto na vrhu impozantnega 
stopnišča pred farno cerkvijo Sv. Jerneja 
in lepo vidne daleč naokoli.

Tudi letos so izdelovalci že tretjič po vrsti 
ponovili idejo – motiv akcije izdelovanja 
butar. Te butare naj ne bi tekmovale po 
dolžini, lepoti,  teži ali doseganju kakih 

rekordov. S tem bi se še najbolj približala 
ljudem pomen in lepota tega verskega 
praznika. Polepšala pa bi se tudi okolica 
farne cerkve. Želja pa je seveda, da bi 
bile lepo izdelane in to po starih šegah 
(iz avtohtonih vrst lesa: pušpanj, dren, 
iva, božji les, leska, bršlja, čremsa – 7 
vrst lesa). Ideja je, da bi se iz preostalega 
rastlinja pri izdelavi butar velikank izdelale 
mini butare ter bi se ponudile v dobrodelne 
namene.

Izdelovalci, ki niso samo domačini, so 
pri delu obujali spomine na šege iz svoje 
mladosti in iz svojih krajev. Ponekod so 
na dren, ki je bil zavezan na vrhu butare v 
obliki srca, privezali lepo kmečko jabolko. 
Po blagoslovu in prihodu domov pa so ga 
sneli, shranili ter porabili na velikonočno 
nedeljo za pripravo hrena. Drugje so les 
butar (ponekod so jim rekli žegen) skrbno 
hranili. Če se je na nebu pripravljalo k 
hudemu vremenu, pa so gospodinje v peči 
zažigale blagoslovljen les. To navado bi 
letos spet ponovili na binkoštno soboto pri 
cerkvi Device Marije po vremenski sveti 
maši (binkoštni ogenj). To naj postane 
tradicionalno.

Verjetno je prav, da se stare šege naših 
prednikov spet obujajo in ohranjajo. 
Pobudnika tega in neumorna organizatorja 
pa sta Mirko Krašovec ter Ivan Pušnik, oba 
iz Arclina, s svojimi prijatelji.

Izdelovalci butar so bili veseli, da 
so se jim pridružili tudi mladi. Tri 
butare bodo sedaj nekaj časa krasile 
okolico župne cerkve. Z lepim parkom, 
parkiriščem in mogočnim stopniščem 
to predstavlja zbirališče Vojničanov ter 
številnih obiskovalcev. Tuji obiskovalci 
občudujejo lepo urejen prostor. Ne morejo 
se načuditi, da so to Vojničani sami uredili 
s prostovoljnim delom. Soseda Jožica in 
Franci K. pravita, kako so obiskovalci 
– turisti navdušeni nad urejenostjo tudi 
arhitektonsko zelo uspelega kompleksa. 
Tudi parkirišče zaradi bližine vrtca lepo 
služi namenu. Tu je trenutno posajeno 208 
grmovnic (dreves, pušpanjev, okrasnih 
trav …). V gredicah pa cveti preko 1500 
cvetlic.

Z dograditvijo lepe fontane – vodnjaka, 
kar je verjetno krona prizadevanj pobudnika 
ter neutrudnega organizatorja in graditelja 
Mirka Krašovca, pa je celoten kompleks 
dobil končno obliko. Veseli smo lahko, da 
tu ni nobenih posledic vandalizma (edino 
eno cvetočo češnjo sorte ZAN ZAN je 
oglodal voluhar). Ta kompleks naj bi bil 
oziroma je že simbol vojniške fare. 

NAJ NAM BO V PONOS!

Na Jernejevo nedeljo leta 2006 pa je 
bil celoten kompleks slovesno predan 
ključarju in vrtnarju v uporabo. Prisoten 
je bil tudi vojniški največji ponos, msgr. 
Stanko Lipovšek, sedanji celjski škof.

Z grenkobo pa gradbeni odbor ugotavlja, 
da nekaj računov za gradbeni material še ni 
poravnanih. Upajo, da bodo lahko kmalu 
zapisali: Zdaj smo delo dokončali saj smo 
tudi vse dolgove poravnali.

Pavle Leskovar

03/492-60-50, 
051/431-345, 

info@urar-lecnik.si
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PLANINSKI KOTIČEK

Telesna dejavnost v naravi je gotovo eden najboljših načinov, 
da se človek izpolni. Da sam sebi dokaže, da zmore. In druženje 
doda temu dodatno vrednost. Hoja v gore in druge dejavnosti v 
naravi kažejo, da pridobimo na kondiciji, vzdržljivosti, strpnosti, 
zaupanju, krepi se zdravje, poveča energija in naš pozitiven odnos 
do … Kdor je že kdaj šel na pot, ve, kaj pomeni zgodnje vstajanje v 
mrzlo jutro. Kaj pomeni napor ob strmem vzponu, še v polmraku. 
Ve, kaj pomeni neudobje ledenega zimskega bivaka, vlažna 
spalna vreča in pomrznjeni čevlji. Kaj sta strah in napetost, ko 
v megli iščeš naslednjega možica. Ve, kaj pomenijo solidarnost, 
pomoč, strpnost … Vse to so tiste trenutne stiske, žrtvovanja in 
odrekanja, ki že dajo slutiti nekaj velikega ... Kajti dolina je vse 
globlje, obzorja vse širša.

In trenutek, ki doda  še lepoto videnega. Čudovit razgled, težko 
dosegljiv vrh, prelep cvet ali izjemna žival. Barve neba, balzam 
za oči! Trenutek, ko si sam ponosen na svoje dejanje. Da si sam 
prišel tja in ti je bilo dano doživeti! Veseliš se s prijatelji, zapoješ 
... Malo ljudi ve, kakšna je narava. Malo ljudi živi z njo. Malo 
ljudi se zaveda, da je lahko tudi nevarna, zahrbtna, a le za tistega, 
ki je ne pozna in ne spoštuje!

Kdor pa z naravo zaživi, mu postane sopotnica, za katero ve, 
kakšna je in kako se bo obnašala. Ve, da se bo najprej odrekel, da 
bo potem pridobil. Ve, da več ko da, več mu bo dano. 

Tudi na to temo je tekla beseda, ko smo se po uradnem delu 
Občnega zbora PD Vojnik pogovarjali s planinci sosednji društev, 
našim častnim predsednikom in predsednico MDO Savinjske. 
Članstvo v tej številčni zvezi – mislim na PZS, je lepo, pa 
tudi odgovorno. Odgovorno do nas samih, do narave in naših 
zanamcev. 27. marca je predsednik Mirko na že prej omenjenem 
zboru podal prisotnim poročilo o delu društva v letu 2009. Beležili 
smo mesečne pohode, izlete, tradicionalne pohode, sodelovanje 
ob prazniku KS in Občine, aktivnosti Mavričnih planinčkov, ki so 
v letu 2009 praznovali 20 let delovanja; opravila so se tudi dela v 
koči ter ob koči; markacisti so urejali, popravljali poti in postavili 
nove table; se srečali s planinci Konjic na Stolpniku ter uživali 
na nočnem pohodu k Tomažu. Poročila o delu so podali načelniki 
vodnikov, markacistov, mladincev in vrtca. Prisotni pa so bili 
seznanjeni še z delom nadzornega odbora, častnega razsodišča in 
gospodarja koče. Zahvalili smo se Srečku Sentočniku za urejanje 
spletne strani ter Rajku za fotografije in popestritev zbora s 
posnetki z naših pohodov, akcij.

Ponovno pa so bili z nami Arclinski fantje. Udeležence zbora so 
presenetili mladi harmonikarji, učenci Roka Švaba. Vsem hvala, 
da so se odzvali vabilu. 

NAČRTUJEMO

25. 4. 2010 – TRADICIONALNI  POHOD  Vojnik-Šentjungert   
16. 5. 2010 – VOLOVJA REBER      
29. 5. 2010 – Srečanje planincev SMDO - Uršula  
Prečenje Mozirskih planin
5. 6. 2010 – Dan slov. planincev – Pečovniška koča na Grmadi
13. 6. 2010 – Uršula nad Dramljami 
20. 6. 2010 – Krvavec

LEPO VABLJENI! IN – VAREN KORAK VAM ŽELIMO
 

Zvonka Grum

Društva

ŠPIČASTI VRH

Sobota, 20. marca, ob 5. uri zjutraj. Tema se je že redčila, ko so 
se iz nje začele luščiti postave pohodnikov. To je sobota, najbližja 
prvemu pomladanskemu dnevu, ko sta dan in noč enako dolga. 
Takrat člani Turističnega društva Frankolovo že tradicionalno 
obiščemo Špičasti vrh, od koder opazujemo rojstvo novega dne, 
ko se nam prikaže žareča sončna krogla v vsej svoji lepoti.

Večina ljudi še sladko sanja v svojih posteljah, mi pa, kot da 
nam je sonce poslalo energijo že vnaprej, smo se že pozdravljali,  
se šalili in si dajali pogum za na pot.

Pot ni ravno pretežka, niti predolga, tako da je kar pravšnja za 
nabiranje kondicije. Kača več kot tridesetih pohodnikov se je vila  
proti vrhu. Vsi  smo pogledovali na vzhod, kjer so oblaki  branili 
soncu, da se nam prikaže. V daljavi se je zaslišal glas harmonike. 
Vsi  smo napeli ušesa in ugotavljali, ali se sliši od spodaj ali 
od zgoraj. Kmalu nam je bilo jasno tako v glavah kot na nebu. 
Seveda, na vrhu skale je Karli Čretnik veselo vlekel meh, na nebu 
pa je bitko z oblaki izbojevalo sonce in se pokazalo v vsem sijaju. 
Kar dih nam je zastal in neka notranja sreča nas je objela.

Seveda smo idilo poslikali, dokaz je priložen. Če se vam 
fotografija ne zdi nič posebnega, je to zato, ker niste bili zraven. 

Ob povratku smo se oglasili na ekokmetiji Mark, kjer sta 
nam hišni gospodinji Vikica in njena snaha Marjetka postregli z 
domačimi dobrotami. Mmmm, se je prileglo. Vsem Markovim 
se iskreno zahvaljujemo za izkazano gostoljubnost in se še 
priporočamo. 

Pot smo zaključili s pesmijo in ob Karlijevi harmoniki celo s 
plesom. Tisti, ki so bili letos prvič z nami in vsi ostali smo si 
obljubili, da se naslednje leto znova vidimo. 

Irma B.
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MLADINSKO DRUŠTVO VOJNIK in EKSTREM 
VOJNIK

Mladinsko društvo je preživelo v soboto, 27. 3. 2010, res aktiven dan. 
Najprej smo se udeležili tradicionalne čistilne akcije v Vojniku. Čistili 
smo ob cesti, ki povezuje Vojnik in Šmartno, Lešje ter Konjsko. Nato smo 
nadaljevali v Švic centru Vojnik, kjer smo organizirali tudi LAN-party 
(tekmovanje v računalniških igrah). Tekmovanja se je udeležilo 5 ekip. 
Zmagovalna ekipa LOSERS je prejela lepe nagrade. Ekipo so sestavljali 
Erik Polh, Žiga Lulik in Žan Slatšak. Švic centru se zahvaljujemo, da smo 

lahko ob njihovi 
pomoči izpeljali to 
prireditev.

Tadej Zabav, 
Mladinsko 

društvo Vojnik

VELIKA NOČ V KAMNI GORI
 
V Kamni Gori, mejni vasici, ki spada 

na območje pošte Frankolovo, v župnijo 
Črešnjice in v občino Slovenske Konjice, 
praznujejo veliko noč nekoliko drugače. 
Že blizu dve desetletji se vaščani na vsako 
velikonočno nedeljo zberejo na livadi, kjer 
se praviloma sreča vsa vas, kjer si izrečejo 
dobre želje, kot je navada ob praznikih, in 
kjer tradicionalno pokajo s karbidom.

Zgodovina pokanja sicer sega v 
predkrščanska, poganska verovanja. 
Preganjalo naj bi zle duhove. Mimogrede, 
tudi trkanje po lesu, ki ga danes bolj 
ali manj vsi poznamo, ima isti pomen, 
čeprav se tega niti ne zavedamo. Pokanje 
se je kasneje preneslo na krščansko 
praznovanje velike noči, pri čemer 
ponazarja velikonočni potres, ki je nastal 
ob Kristusovem vstajenju od mrtvih. 

Pokanje je osrednji vaški dogodek v 
Kamni Gori ali v Štamberku, kot vas 
imenujejo domačini. Priprave potekajo 
že več dni prej, ko se mladi fantje podajo 
po vasi, naznanijo dogodek, vaščani pa 
dobrovoljno primaknejo par evrov za 
strelivo in za kakšen priboljšek, namenjen 
udeležencem in tudi mimoidočim. 
Strelišče in vsa ostala delovna sredstva 
morajo biti nared že v soboto popoldan, 
ko se oglasijo prve častne salve. Za 
razliko od pokanja na mlekar’ce, ki smo 
ga letos slišali z marsikaterega griča, je 
tukajšnja tehnika posebnost. Po izjavah 
vaščanov se je ohranila le še pri njih, ko 
za pokanje uporabljajo nekakšne kovinske 
sode brez pokrova, v vsej bližnji okolici 
pa da uporabljajo posode s pokrovom. Za 
dobro pokanje je potrebnih nekoliko več 

priprav, je pa zato precej bolj varno. Poleg 
kovinskih sodov potrebujejo še karbid 
in izdatno količino smrekovega zelenja, 
s katerim polnijo sode. Zelenje ima pri 
pokanju pomembno vlogo, saj v sodu 
zadržuje plin in kisik. Ob poku se smrečje 
izstreli ob za to pripravljeno ograjo. 
Čeprav marsikje zaradi nedovoljenih 
pripomočkov, neupoštevanja pravil 
varnosti in posledično tudi številnih hudih 
poškodb velikonočno pokanje zavračajo, 
je tukaj drugače. Za varnost vsestransko 
poskrbijo, prireditev prijavijo pristojnim 
varnostnim organom, vsi obiskovalci pa 
dogajanje na tribuni spremljajo z varne 
razdalje. In zato Štamberčane na vsako 
velikonočno jutro prebudi budnica, 
sestavljena iz serije pokov, ki se potem 
nadaljujejo ves dan. 

Štirje bratranci domačini: Jože, Roman, 
Simon in Srečko, ki imajo za izvedbo 
pokanja največ zaslug, poudarjajo, da je 

glavni namen vsega dogajanja druženje. 
To je dovolj velik razlog, da se vaščani 
zberejo na enem mestu, se pomenkujejo, 
radi zapojejo domačo pesem, otroci se 
igrajo in vsi se imajo lepo. Vso zadevo 
s pokanjem ponovijo že ob 1. maju, ko 
postavljajo mlaj in praznujejo praznik dela. 

Tovrstna druženja vsakič potekajo v 
lastni režiji vaščanov. Mnogi med njimi 
so sicer tudi člani Turističnega društva 
Stolpnik ali skupine ljudskih pevcev 
Stolpnik, ki delujeta v Krajevni skupnosti 
Sojek – Kamna Gora. Z veseljem pa 
povedo, da si v tej odmaknjeni hriboviti 
vasici, ki je ljudem bolj poznana po 
pohodni poti na Stolpnik, še znajo sami 
pripraviti takšne fešte, saj za kaj večjega 
niti nimajo možnosti. Pogoj za vse to pa 
je kolektivni duh, ki jih združuje. Imajo 
bogastvo, ki ga danes ljudem marsikje že 
zelo primanjkuje. 

Sonja Jakop

MDF V PLANICI

Mladinsko durštvo Frankolovo je že dolga leta zagrizeno spremlajlo 
polete v Planici, zato smo se zaradi velikega interesa naših članov odločili, 
da se bomo tudi mi pomešali med množico obiskovalcev Planice. 

20. marca 2010 smo se člani MDF že ob pol petih zjutraj odpravili 
proti Kranjski Gori. Poglavitno nam je bilo, da smo odšli navijat za 
našega Roberta Kranjca, pa tudi da se družimo in skupaj uživamo. Vsi 
smo bili navdušeni nad poleti, upali smo, da pade nov rekord, a žal se to 
ni zgodilo. 

Naš izlet 
se je zaključil 
v večernih 
urah, odločitev 
z a d o v o l j n i h 
in navdušenih 
članov pa je 
bila, da gremo 
drugo leto spet.

Katrin Pinter

Društva



AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO V OBČINI 
VOJNIK, 17. APRILA 2010

V Občini Vojnik nam ni vseeno, v kakšnem okolju živimo, 
zato smo se v akcijo Očistimo Slovenijo vključili tudi člani 
občinske uprave. Vseh skupaj nas je bilo na  »delu« več kot 350 
prostovoljcev, članov društev in svetov KS, od tega 33 šolskih 
otrok. Po svojih močeh pa je čistila tudi »stotnija« vrtčevskih  
otrok, ki je to nalogo opravila že v petek pred akcijo. V Občini 
Vojnik smo bili nad odzivom občanov prijetno presenečeni.

Po količini odpadkov, ki jih je bilo po poročanju skupin s 
terena iz cele občine do 14. ure, dokler je akcija uradno trajala, 
že okoli 250 m3; nekateri pa so čistili še do večera, tako da jih 
je bilo zbranih še enkrat toliko, bi lahko rekli, da smo svojo 
občino dodobra očistili. Tudi zato, ker smo imeli že konec marca 
občinsko čistilno akcijo. 

V celotni občini smo na ta dan očistili 6 velikih in približno 
10 manjših odlagališč,  precejšen del reke Hudinje in Tesnice ter 
šolskih poti. 

Vsi, ki so se akciji pridružili, upajo, da so s svojim zgledom 
dokazali, kako pomembna je skrb za okolje, za naše preživetje in 
preživetje naših otrok in da bodo tisti, ki se  tega še ne zavedajo, 
to čim prej spoznali. 

Hvala vsem sodelujočim prostovoljcem, članom društev, 
podjetjema Simbio in Dinos, ki sta ta dan brezplačno odvažala 
odpadke, tudi v imenu Ekologov brez meja, ki so akcijo logistično  
izpeljali.

 Irma Blazinšek
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Čistilna akcija

POMEMBNEJŠE TELEFONSKE 
ŠTEVILKE

ZDRAVSTVENA POSTAJA VOJNIK 
Keršova 1, 3212 Vojnik
Ambulanta 1
Stevan Đorđevič, dr. med., spec. spl. med.
Tel.: 03/780-05-12
Delovni čas
Ponedeljek, sreda, četrtek:
7.30–14.30
Torek:             
12.30–19.30
Petek:     
7.30–13.30
Ambulanta 2:
Alenka Rak, dr. med., spec. spl. med.
Tel.: 03/780-05-22
Delovni čas
Ponedeljek, torek, sreda: 
7.30–14.30
Četrtek:               
12.30–19.30
Petek:     
7.30–13.30
Ambulanta 3:
Prim. asist. Jana Govc-Eržen, dr. med., 
spec. spl. med.
Tel.: 03/780-05-28
Delovni čas
Ponedeljek:     
12.30–19.30
Torek, sreda, četrtek:               
7.30–14.30
Petek:       
7.30–13.30

ORDINACIJSKI ČAS ZASEBNE 
ZDRAVNIŠKE AMBULANTE
Igor Praznik, dr. med., spec. spl. med
Tel.: 03/577-35-04
Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek:  
7.30–13.00
Sreda:             
13.00–18.00
Petek:     
7.30–12.30

ZOBOZDRAVSTVO
Jerica Kovač, dr. dent. med.
Tel.: 03/780-05-15
Delovni čas
Ponedeljek:     
12.00–18.30
Torek, sreda, četrtek:   7.00–14.00
Petek: 7.00–13.30

ORDINACIJSKI ČAS ZASEBNE ZOBNE 
AMBULANTE:
Mag. sci. ŽELJKO  VRANKIČ, dr. dent. 
med
Tel: 03/5773-595
Delovni čas
Ponedeljek, sreda, petek:      
7.00–14.00
Torek, četrtek:                            
12.00–19.00

VESNA VRANKIČ, dr. dent. med
Keršova 1, Vojnik
Tel.: 03/781-26-02
Delovni čas
Ponedeljek, sreda:                     
12.00–19.00
Torek, četrtek, petek:                   
7.00–14.00

FIDENS, ZOBOZDRAVSTVO, d.o.o.
Kašova ulica 12 
3212 Vojnik
Vojnik
Fidler Aleš
Tel.:03 781 20 15

OPTIKA LEBAN BRIGITA
Tel.: 03/5 773-360
Ponedeljek–petek:                     
8.00–18.00

LEKARNA VOJNIK, Keršova 1, 3212 
Vojnik 
telefon 03/78-00-080
Delovni čas
Ponedeljek–petek:   
8.00–18.00
Sobota: 
8.00–12.00
V nočnem času je dežurstvo v Lekarni 
center Celje, Stanetova ulica 13.

KNJIŽNICA VOJNIK
Prušnikova 5, 3212 Vojnik
Telefon: 03/426-17-76
Delovni čas
Ponedeljek,sreda, petek:   
12.00–19.00
Torek, četrtek:     
9.00–14.00 

Prva sobota v mesecu:    
9.00–12.00
Delovni čas v juliju in avgustu
Ponedeljek, sreda:    
12.00–19.00
Torek, četrtek in petek: 9.00–14.00
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Info

POŠTA VOJNIK
Celjska cesta 24/b, 3212 Vojnik 
Telefon 03/780-41-20
Delovni čas
Ponedeljek–petek:    
8.00–9.30 in 10.00–18.00
Sobota:
8.00–12.00

POŠTA NOVA CERKEV
Nova Cerkev 22, 3203 Nova Cerkev
Telefon 03/780-41-30
Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek, petek: 
8.00–9.30 in 10.00–14.00
Sreda:     
 8.00–11.00 in 14.00–16.00
Sobota:     
8.00–11.00

POŠTA FRANKOLOVO
Frankolovo 12/a, 3213 Frankolovo
Telefon:03/780-16-30
Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek, petek:  
8.00–9.30 in 10.00–14.00
Sreda:     
 8.00–11.00 in 14.00–16.00
Sobota:     
8.00–11.00

POŠTA ŠKOFJA VAS
Telefon: 03/423-60-10, fax: 423-60-14
Delovni čas
Ponedeljek–petek:             
8.00–9.30 in 10.00–17.00
Sobota: 8.00–12.00

DOM STAREJŠIH OBČANOV, ŠPESOV 
DOM
Cesta v Tomaž 6/a, 3212 Vojnik
Telefon: 03/780-42-00
Vse informacije lahko dobite vsak delovni 
dan v sprejemni pisarni osebno ali po 
telefonu.
BANKA CELJE, ENOTA VOJNIK, 
Celjska cesta 29
Telefon:03/780-45-00, fax: 5772-280
Delovni čas
Ponedeljek–petek: 
8.30–11.30 in 14.00–17.00

KRAJEVNA SKUPNOST 
FRANKOLOVO
Stražica 2, 3213 Frankolovo
Telefon: 03/781-40-56, fax: 781-40-57
Uradne ure
Ponedeljek in petek: 
8.00–12.00
Sreda:    
8.00–12.00 in 13.00–16.30

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA 
CERKEV
Nova Cerkev 22, 3203 Nova Cerkev
Telefon: 03/781-20-50, fax: 5772-230
Uradne ure
Ponedeljek in petek: 
8.00–12.00
Sreda:    
8.00–12.00 in 
13.00–16.30

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Keršova 8, 3212 Vojnik
Telefon: 03/780-06-20, fax: 780-06-37
Uradne ure
Ponedeljek in petek: 
8.00–12.00
Sreda:    
8.00–12.00 in 
13.00–16.30

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN 
REDARSTVO OBČIN DOBJE, DOBRNA, 
VITANJE, OPLOTNICA, SLOVENSKE 
KONJICE, ŠENTJUR, VOJNIK IN 
ZREČE
Keršova 8, 3212 Vojnik
Telefon: 03/7800-638
Uradne ure: vsak ponedeljek:  
8.00–12.00

OBČINA VOJNIK
Keršova 8, 3212 Vojnik
Telefon: 03/7800-620 in 03/7800-640
Uradne ure
Ponedeljek in petek: 
8.00–12.00
Sreda:    
8.00–12.00 in 13.00–16.30

RS UPRAVNA ENOTA CELJE
KRAJEVNI URAD VOJNIK
Keršova 8, 3212 Vojnik
Telefon: 03/4265-374, fax: 78-00-632
Uradne ure
Ponedeljek in torek:  
8.00–12.00 in 13.00–15.00
Sreda:    
8.00–12.00 in 13.00–17.00
Petek: 8.00–13.00

ELEKTRO VOJNIK – DEŽURNA 
SLUŽBA
Uradne ure vsak delovnik: 
7.00–8.00
Telefon:03/781-22-64 ali 
tel.: 041-387-028

POLICIJSKA POSTAJA CELJE
PISARNA VOJNIK, Keršova 12, 3212 
Vojnik
Telefon: 03/5772-022
Uradne ure
Torek: 9.00–11.00
Četrtek: 15.00–17.00
V primeru odsotnosti policista pokličite 
Policijsko postajo Celje, 
tel.: 54-26-400, v nujnih primerih pa 113.

ŽUPNIJSKI URAD VOJNIK
Murnova 4, 3212 Vojnik
Telefon: 03/577-23-14

ŽUPNIJSKI URAD NOVA CERKEV
Nova Cerkev 19, 3203 Nova Cerkev
Telefon: 03/5772-303

ŽUPNIJSKI URAD FRANKOLOVO
Frankolovo 5, 3213 Frankolovo
Telefon: 03/5774-743
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Gospodarstvo - komunala

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

OBNOVA BRVI

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

Boštjan Švab

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

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

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

Občinski redar
Damjan Vahter

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

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

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

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

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

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

OGLEDALO 72 ok.indd   16 27.10.2009   12:58:26

Ilovca 15
3212 Vojnik

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

www.mazzi.si

MIHA ŠKOFLEK s.p.
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NK VOJNIK
LIGA SMS VOJNIK 2010                                                     

Rezultati 2. Kola

Šdf partizani : Vrtnarstvo naglič 7 : 4

Freddy 69 : Vojnik pizzeria limbo 3 : 5

F5 : Mali paris 0 : 14

Terra caffe aligatorji : Šd frankolovo švic 5 : 3

Honda čepin : Rozntall 4 : 5

Mnk marinero : Sdm-rogel 5 : 6

Borci : Nirvana-joly caffe 1 : 3

Vrstni red po 2. Kolu

1. Rozntall 2 2 0 0 15 : 7 6 +8
2. Terra caffe

aligatorji
2 2 0 0 12 : 5 6 +7

3. Šdf
partizani

2 2 0 0 13 : 9 6 +4

4. Vojnik
pizzeria
limbo

2 1 1 0 9 : 7 4 +2

5. Sdm-rogel 2 1 1 0 10 : 9 4 +1
6. Mali paris 2 1 0 1 19 : 6 3 +13
7. Freddy 69 2 1 0 1 10 : 10 3 0
8. Nirvana-joly

caffe
2 1 0 1 8 : 8 3 0

9. Vrtnarstvo
naglič

2 1 0 1 10 : 11 3 -1

10. Šd
frankolovo

švic

2 1 0 1 6 : 7 3 -1

11. Honda čepin 2 0 0 2 6 : 8 0 -2
12. Borci 2 0 0 2 5 : 9 0 -4
13. Kmn

marinero
2 0 0 2 7 : 13 0 -6

14. F5 2 0 0 2 3 : 24 0 -21

Najboljši strelci: 

5 – Žlaus (Rozntall), Pahole (Mali Paris),
4 – Antloga (Vojnik, Pizzeria Limbo), 
Pintar (Terra Caffe Aligatorji), …

Glavni pokrovitelj lige SMS je SMS BAR, 
Arclin 21, Petra Senker, s. p.

Pričetek občinske veteranske lige MC Vojnik 2010 bo v 
ponedeljek, 12. 4. 2010.

Prijavljene ekipe: Vojnik FEGY Veterani, Šmartno v R. d., 
Nirvana, Stranice, Dimy, Roal Biro, Črički in Santana.

Glavni pokrovitelj veteranske lige MC je Bistro, Pizzeria in 
Avtopralnica MC, Celjska c. 3, Vojnik. 

Organizator lige

Šport

DEJAVNOSTI, KI SO SE ODVIJALE V ŠVIC 
VOJNIK V MESECU FEBRUARJU IN MARCU

TURNIR V NAMIZNEM TENISU, 28. 2. 2010:
1. mesto Tomaž Vok,
2. mesto  Aleks Poropat,
3. mesto Čirojevič.

Prijavljenih je bilo 18 tekmovalcev.

TURNIR V SQUASHU, 13. 3. 2010:
1. mesto Beno Krobat,
2. mesto Borut Hažič,
3. mesto Marko Gubenšek,
4. mesto Aleš Farčnik,
5. mesto Goran Rožman.

Bilo je 14 prijavljenih. 

S pomočjo Mladinskega centra Vojnik smo organizirali lan 
party v zgornji dvorani. Turnirja se je udeležilo 15 tekmovalcev.

V mesecu aprilu organiziramo v soboto, 17. 4., športno zabavni 
dogodek simdance in speedminton. To je predstavitev arkadnega 
plesa na igralnih ploščah wii. Poleg bomo predstavljali tudi novi 
šport. Speedminton združuje vse najboljše iz badmintona, squasha 
in tenisa v enem športu.  Igra se na travi ali mivki. Predstavitev 
speedmintona bo potekala na 4 igriščih. V primeru slabega 
vremena predstavitev odpade. Celoten dogodek je brezplačen. 

Dne 23. 4. 2010 organiziramo  hip hop and rnb party. Open mic 
z gosti, snemanje videospota GZ – Z mano. Dogodek se bo pričel 
ob 20.00 v Švic Vojnik.

V mesecu maju organiziramo turnir v biljardu (dvojice). Turnir 
bo v soboto, 8. 5. 2010. 

V soboto, 15. 5. 2010, organiziramo turnir v ročnem nogometu. 
Ob petkih in sobotah v Švicu po navadi organiziramo dober žur, 
torej prihaja mladina iz okolice in moram poudariti, da nikoli ni 
nobenih problemov, ki bi jih povzročali mladi.

Več informacij glede turnirjev in vseh dogodkov, ki se odvijajo 
v naslednjih mesecih v Švic Vojnik in na katere ste vsi vljudno 
vabljeni, pa si lahko ogledate na naši spletni strani 
http://svicvojnik.si/svic/.

Mitja
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KS FRANKOLOVO: PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU 2010
Nedelja, 25. april 
ob 14.00

CVETLIČNI SEJEM S SREČOLOVOM IN Z DRUŽABNIMI IGRAMI v parku pred graščino na Frankolovem; prireja: 
Turistično društvo Frankolovo. (Irma Blazinšek, 031 384-399)

Sobota, 15. maj 
ob 17.00

PREHODNI POKAL ZA KS FRANKOLOVO V NAMIZNEM TENISU v OŠ Frankolovo; organizira: 
Športno društvo Frankolovo. (Marjan Čretnik, 031 880-559)

Nedelja, 23. maj ob 
8.00

SPLOMLADANSKI KRAMARSKI SEJEM s tekmovanjem harmonikarjev za POHORSKO COKLO v graščinskem 
parku na Frankolovem; prireja: Društvo TALON Frankolovo.  (Informacije: 041 203-213, Nada Kužner)

Četrtek, 27. maj 
ob 17.00 
ob 18.00

Sv. maša v cerkvi na Frankolovem. 
SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV S KRATKIM KULTURNIM PROGRAMOM TER DRUŽABNO SREČANJE S 
POGOSTITVIJO; prirejajo: Krajevna skupnost Frankolovo, Komisija za socialna vprašanja in Karitas Frankolovo. 
(Informacije: 041 652-418, Ines Novak, ali 041 624-492, Dušan Horvat)

Petek, 28. maj 
ob 18.00 
ob 19.30

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI FRANKOLOVO V PROSTORIH KS FRANKOLOVO. 
LETNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA PROSVETNEGA DRUŠTVA ANTON BEZENŠEK 
FRANKOLOVO Z GOSTI v cerkvi Sv. Trojice na Gojki; organizira: Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo. 
(Informacije: Dušan Horvat, 041 624-492)

Sobota, 29. maj 
ob 9.00

NOGOMETNI TURNIR za osnovnošolce na igrišču v parku v okviru akcije VETER V LASEH; organizira: Športno 
društvo Frankolovo. V primeru slabega vremena se turnir prestavi na SOBOTO, 5. JUNIJA 2010. 
(Marko Kodela, 041 440-203)

sobota, 30. maj 
ob 17.00

DOBRODELNI KONCERT ZA OBNOVO VEČNAMENSKEGA PROSTORA V PARKU S PODELITVIJO 
KRAJEVNIH PRIZNANJ v graščinskem parku na Frankolovem; organizirajo: društva in organizacije v kraju skupaj s 
Krajevno skupnostjo Frankolovo. (Informacije: 041-652-418, Ines Novak ali 041 624-492, Dušan Horvat)

Sobota, 5. junij 
ob 10.00

ČLANSKI NOGOMETNI TURNIR ZA PREHODNI POKAL FRANKOLOVEGA na igrišču v parku v okviru akcije 
VETER V LASEH; organizira: Športno društvo Frankolovo. V primeru slabega vremena se turnir prestavi na SOBOTO, 
12. JUNIJA 2010. (Marko Kodela, 041 440-203)

Sobota, 26. junij
ob 17.00 
ob 20.00

GASILSKO TEKMOVANJE za prehodni pokal KS Frankolovo. 
GASILSKA VESELICA PGD FRANKOLOVO v graščinskem parku na Frankolovem z ansamblom VASOVALCI; 
prireja: Prostovoljno gasilsko društvo Frankolovo. (Informacije: Drago Brecl, 041 763-411)

Sobota, 24. julij 
ob 17.00

ŠPORTNO- ZABAVNA PRIREDITEV S TURNIRJEM V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO na igrišču v Črešnjicah; 
prireja: Društvo KUŠT Črešnjice. (Informacije: Matej Štante, 031 339-765)

Sobota, 28. avgust
 ob 19.00

MLADINSKO DRUŠTVO FRANKOLOVO organizira 7. ROCK ŽUR v parku na Frankolovem. 
(Informacije: 031 745-097, Jakob Jakop)

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK: PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU 2010
Petek, 4. junij 
ob 11.00

JAVNA PROSLAVA V SKLOPU KRAJEVNEGA PRAZNIKA pri obeležju OLJČJEK v Arclinu; 
prirejata: ZB za vrednote NOB Vojnik-Dobrna in Krajevna skupnost Vojnik.

Sobota, 12. junij IV. TRADICIONALNI POHOD PO POTEH SPOMINSKIH OBELEŽIJ KO VOJNIK v dopoldanskem času. Po pohodu 
v popoldanskem času pa bo JAVNA PROSLAVA pri glavnem spomeniku v Vojniku. IV. tradicionalni piknik ob kotlu in 
partizanski pesmi na igrišču pod šotorom v Vojniku. (Informacije: 031322-639, Andreja Stopar)

Nedelja 13. junij 
ob 14.00

5. POKALNO TEKMOVANJE ZA GASILSKE VETERANE – POKAL GZ SLOVENIJE na igrišču v Vojniku;  prireja: 
Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik. Ob krajevnem prazniku KS Vojnik. 
(Informacije: 041471-730, Zdenko Vrenko)

Nedelja, 13. junij Pohod na Sveto Uršulo nad Dramljami ob prazniku KS Vojnik; organizira: Planinsko društvo Vojnik. 
(Informacije: 041 685 635, Mirko Blazinšek)

Torek, 15. junij 
ob 15.30

POZDRAV POLETJU – zabavna prireditev s predstavo za otroke Vrtca Mavrica Vojnik 
pod šotorom na igrišču za rokomet v Vojniku. Prireja: Vrtec Mavrica Vojnik.

Petek, 18. junij 
ob 11.00

PIKNIK Z RAZSTAVO ROČNIH DEL na igrišču pod šotorom v Vojniku;  
prireja: Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje.

Petek, 18. junij 
ob 18.30  
ob 20.00

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS VOJNIK v prostorih Občine Vojnik. 
PRIREDITEV S PODELITVIJO KRAJEVNIH PRIZNANJ pred cerkvijo Sv. Jerneja v Vojniku.

Nedelja, 20. junij 
od 14.00

ZABAVNA PRIREDITEV KATRCA na igrišču za rokomet v Vojniku. Ob krajevnem prazniku KS Vojnik; prireja: Radio 
Celje v sodelovanju s PGD Vojnik. (Informacije NT&RC)

V začetku 
meseca junija

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE kegljaške sekcije v ruskem kegljanju v prostorih DU Vojnik. Organizira: Društvo 
upokojencev Vojnik. Zmagovalci prejmejo pokal. (Informacije: v času uradnih ur DU Vojnik, 03/5772-616)

V začetku 
meseca junija

MEDDRUŠTVENO STRELSKO TEKMOVANJE strelske sekcije DU Vojnik v prostorih Društva upokojencev Vojnik. 
Zmagovalci prejmejo pokale. Organizira: Društvo upokojencev Vojnik. 
(Informacije: v času uradnih ur DU Vojnik, 03/5772-616)

V začetku 
meseca junija

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV NAD 80 LET; prireja: Društvo upokojencev Vojnik. 
(Informacije: v času uradnih ur DU Vojnik, 03/5772-616)
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PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI  NOVA CERKEV V LETU 2010

Nedelja, 9. maj ob 
10.00 

POHOD IN GORSKI TEK NA KISLICO (Špičasti vrh), ODPRTJE KOČE NA STRNADOVEM TRAVNIKU IN 
MAŠA PRI KAPELI z zbornim mestom  pred Gasilskim domom v Socki; 
prireja: Športno društvo Socka. (Informacije: 031 226-339, Gregor Jeseničnik)

Nedelja, 16. maj 
ob 11.00 (po 
dopoldanski maši)

ZASADITEV STARE TRTE pri kapeli Svetega Mihaela v Novi Cerkvi; prireja: Projektni svet Antona Martina Slomška 
iz Nove Cerkve  v sodelovanju z Občino Vojnik in KS ter Vinogradniško-vinarskim društvom Vojnik.

Nedelja, 23 maj 
(popoldan)

6. JUBILEJNI KONCERT HARMONIKA NA VASI V NOVI CERKVI; prireja: Zasebna glasbena šola diatonične 
harmonike Roka Švaba v sodelovanju z Agencijo Super bo. (Informacije: 031 225-863, Rok Švab)

Sobota, 29. maj 
ob 19.00 

LETNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD NOVA CERKEV z gosti, Mešanim pevskim zborom 
Šentviški zvon, v večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev; prireja: Moški pevski zbor Nova Cerkev.

Sobota, 19. junij  
ob 15.00 

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH V VIZORAH ZA POKAL KS na skakalnici KA-13; 
organizira: Smučarsko društvo Vizore. (Informacije: 031 676-888, Felix Skutnik)

Nedelja, 20. junij  
(popoldan)

Kulturna prireditev SOCKA POJE, PLEŠE IN IGRA NA GRAJSKEM DVORIŠČU GRAŠČINE V SOCKI;  
prireja: Kulturno društvo Socka.

Sobota, 26. junij 
ob 9.00 

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV z MAŠO IN s KULTURNIM PROGRAMOM  pred Gasilskim domom v Novi 
Cerkvi (v primeru slabega vremena bo v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi); prirejata: Župnijska Karitas in KS Nova 
Cerkev, 
sodelujejo: Moški pevski zbor iz Nove Cerkve, učenci POŠ Nova Cerkev in Socka ter drugi.

Nedelja, 27. junij 
ob 8.00  
(po jutranji maši)

BLAGOSLOV KOLES IN KOLESARJENJE PO POTEH KS z zbornim mestom pred Gasilskim domom v Novi 
Cerkvi; prireja: Športno kolesarsko društvo Nova Cerkev. 
(Informacije: 031 825-434, Janko Jesenek,  in 031 611-923, Boštjan Štante)

Petek, 2. julij 
ob 17.00 

ODPRTJE PRESTAVLJENE SPOMINSKE PLOŠČE PRI SENEGAŠKEM MLINU SOCKA-SELCE (obeležitev 
prehoda XIV. divizije na Veliko Raven in Paški Kozjak); prirejajo: ZB za VREDNOTE NOB Nova Cerkev, KS in 
Občina Vojnik, 
sodelujejo:  Moški pevski zbor in Godba na pihala iz Nove Cerkve, učenci POŠ Socka.

Sobota, 3. julij ob 
8.30, ob 9.30, od 
10.00 dalje 
ob 16.00, ob 9.00

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS. PROSLAVA V SPOMIN NA PADLE BORCE pri spominskem obeležju v Novi 
Cerkvi; prirejata: ZB za VREDNOTE NOB Nova Cerkev in KS,  sodelujejo:  Moški pevski zbor in Godba na pihala 
iz Nove Cerkve, učenci POŠ Nova Cerkev in Socka. PRIČETEK GASILSKE PRIREDITVE V NOVI CERKVI s  
TRADICIONALNO PEKO VOLA  NA ŽARU, z revijo narodno zabavnih ansamblov ter s humoristom Klobasekovim  
Pepijem. HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE.GASILSKA NOČ z ansamblom Mira KLINCA in gostjo večera 
Tanjo ŽAGAR.

Nedelja, 11. julij 
ob 9.00 

TURNIR V TENISU za pokal KS na igrišču Koprivnik v Socki; prireja: Športno društvo Socka, prijave na dan tekmovanja 
od 8.30 dalje ali predhodno sprejema Jure Korošec, 041 886-189.

Sobota, 17. julij 
ob 17.00  
ob 20.00   

PRIČETEK GASILSKE PRIREDITVE V LEMBERGU  S HITROSTNIM TEKMOVANJEM. 
GASILSKA VESELICA z ansamblom Bratje POLJANŠEK.

Nedelja, 
15. avgust 
ob 10.00 

KOLESARSKI VZPON na STRNADOV TRAVNIK v  SELCAH z zbornim mestom pred gasilskim domom v Socki; 
prireja: Športno društvo Socka, 
prijave na dan vzpona od 9.30 dalje ali predhodno sprejema Janez Kotnik, 041 794-329.

Nedelja, 
29. avgust 
ob 17.00   

HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE v SOCKI; 
prireja: Prostovoljno gasilsko  društvo Socka.

Nedelja, 
5. september 
ob 14.00 

NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE NA GRADU LEMBERG s kulturnim programom 
in prikazom domače obrti; prireja: Turistično društvo Nova Cerkev.

Ob prazniku krajevne skupnosti, 4. julija, čestitam vsem krajankam in krajanom in vas vabim, da se 
udeležite prireditev, ki  so organizirane v času praznovanja krajevnega praznika.

Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS Nova Cerkev
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OBČINA VOJNIK PRIREDITVE

MAJ
Nedelja, 2. maj ob 
10.30 FLORJANOVA MAŠA v cerkvi Sv. Florjana v Vojniku; prireja: Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik.

Sobota, 8. maj, in 
nedelja, 9. maj ob 
20.00

LETNI KONCERT  VOKALNE SKUPINE  IN SPIRITU v cerkvi Device Marije v Vojniku.

Nedelja, 16. maj Planinski izlet na Volovjo reber-Snežniško hribovje; organizira: Planinsko društvo Vojnik. 
(Informacije: 041 685-635, Mirko Blazinšek)

Sobota, 29. maj Srečanje planincev na SMDO-Uršula; prireja: Planinsko društvo Vojnik. 
(Informacije: 041 685-635, Mirko Blazinšek)

Sobota, 29. maj PREDSTAVITEV PAINT BALL-a v okviru akcije VETER V LASEH; 
prirejata: Mladinsko društvo Vojnik in Društvo Ekstrem Vojnik.

V mesecu maju IZLET NA PRIMORSKO; organizira: Društvo upokojencev Vojnik. 

V mesecu maju PRIKAZ ZELENIH DEL V VINOGRADU. Predaval bo ing. Roman Štabuc, v vinogradu 
Olge in Ota Potočnika v Straži; prireja: Vinogradniško-vinarsko društvo občine Vojnik.

V mesecu maju Prečenje Mozirskih planin, Kamniško-Savinjske Alpe; organizira: Planinsko društvo Vojnik. 
(Informacije: 041 685-635, Mirko Blazinšek)

JUNIJ

Sobota, 13. junij Dan slovenskih planincev – Pečovniška koča na Gmajni; prireja: Planinsko društvo Vojnik. 
(Informacije: 041 685-635, Mirko Blazinšek)

Nedelja, 20. junij Pohod na Krvavec; Kamniško-Savinjske Alpe; organizira: Planinsko društvo Vojnik. 
(Informacije: 041 685-635, Mirko Blazinšek)

V mesecu juniju IZLET V AVSTRIJO; organizira: Društvo upokojencev Vojnik. 
(Informacije: v času uradnih ur DU Vojnik, 03/5772-616)

V mesecu juniju STROKOVNI IZLET NA MADŽARSKO; organizira: Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik. 
(Informacije: 041-745-605, Mirko Krašovec)

JULIJ

Sobota, 10. julij Pohod na Lavantalske Alpe-Zirbitzkogel; organizira: Planinsko društvo Vojnik. 
(Informacije: 041 685-635, Mirko Blazinšek)

Nedelja, 18. julij 31. SPOMINSKI POHOD NA KOMELJ; organizira: ZB za vrednote NOB Vojnik-Dobrna 
v sodelovanju z občinama Vojnik in Dobrna. (Informacije: 031-322-639, Andreja Stopar)

Tradicionalni, 18. TURNIR TROJK v 
VOJNIKU

 
V nedeljo, 6. junija, ob 14. uri, vabi Košarkarski klub 

Vojnik ljubitelje  košarkarske igre tri na tri na tradicionalni 
turnir trojk. Turnir bo na zunanjem igrišču OŠ Vojnik, v 
primeru slabega vremena pa v telovadnici.

Turnir bo potekal v dveh kategorijah:

 1. za registrirane igralce SKL od druge lige navzgor in 
 2. za rekreativne igralce do 3. SKL, veterane in mladince (lahko tudi registrirane, 

vključno do l. 1991).

Prijave na kkvojnik@siol.net ali 031 564-115 in 040 475-114 do petka, 3. junija. 

Marjan Oprčkal
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Društva

ZA VSAKO BOLEZEN RASTE 
ROŽCA

Vsako leto se vesela druščina zberemo 
in gremo med rožice. Letos je bilo že deseto 
leto, odkar sodelujemo z diplomirano 
zeliščarko Marjano Plajhnar. Z veseljem se 
nam vsako leto pridruži, nam da marsikateri 
nasvet o spoznavanju zdravilnih zelišč. 
Sedaj smo že malo starejši in nam kakšen 
recept in kakšen zdravilni čajček prav 
koristita.  Z veseljem se zberemo in gremo 
v naravo s košem dobre volje. Le kaj bi 
bilo, če bi teh zdravilnih rožic ne bilo! 
Hudo nam je za tiste ljudi, ki so zaradi 
zdravstvenih težav prikrajšani, saj nam 
narava daje moč, zdravje in dobro voljo.

Jožica G.

DRAGI BOTRI, HVALA VAM!

Potem, ko so se v lanskem septembru 
oglasili zvonovi iz povišanega in povsem 
obnovljenega zvonika farne cerkve Sv. 
Jožefa na Frankolovem, smo projekt po 
finančni plati dokončno zaključili šele 
letos. Ob zaključku triletnega projekta, 
ki je v celoti »tehtal« blizu 200.000 
evrov in za katerega smo denar zbirali s 
prostovoljnimi prispevki vseh faranov, 
smo se na prvo septembrsko nedeljo letos 
s posebno hvaležnostjo spomnili botrov. 
»Razpis« botrstva za obnovo in povišanje 
zvonika je obrodil obilne sadove, saj smo 
v spominsko ploščo vklesali imena 21 
bronastih, 16 srebrnih in 5 zlatih botrov, po 
večini domačinov, ki so s svojimi prispevki 
v obliki denarja, materiala in prostovoljnega 
dela prispevali tretjino potrebnih sredstev. 
Zahvalno mašo je za dobrotnike daroval 
domači župnik in idejni ter siceršnji vodja 
projekta p. Branko Cestnik. Slovesnost 
se je nadaljevala v Aletinem domu ob 
skupnem kosilu, zanj pa so poskrbele 
domače gospodinje. Zbrane je prevevalo 
zadovoljstvo ob misli na znani rek: »V 
slogi je moč«. 

Biti boter nekomu ali nečemu že samo 
po sebi ponuja misel na dobro. In odsev 
dobrega že leto dni odzvanjajo frankolovski 
zvonovi, zato: »Dragi botri, HVALA VAM 
in hvala Bogu za takšne ljudi.  

Sonja Jakop

15. OKTOBER – DAN KMETIC

V Vitanju je bila 18. oktobra že petič 
slavnostna prireditev ob dnevu kmetic. 
Društvo kmečkih žena LIPA iz Vitanja 
je pripravilo bogat kulturni program, na 
katerem je sodelovalo tudi naše Društvo 
kmetic META. V želji po povezovanju 
in prijateljevanju z njimi nam je bilo 
vsem zelo lepo. 

Veronika Marguč
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VOJNIŠKI VINOGRADNIKI PREGLEDALI 
SVOJE DELO

V prostorih OŠ Vojnik so vojniški vinogradniki ob lepi 
udeležbi članstva pregledali svoje aktivnosti v preteklem 
obdobju. Z veseljem so ugotovili, da društvo dobro deluje, saj 
je organiziralo 17 strokovnih ter sodelovalo na 18 družabnih 
prireditvah. V programu dela društva pa so v 22 točkah povzeli 
svoje delo za naslednje obdobje. Da društvo tako dobro deluje, 
je zasluga članstva, predvsem pa neumornega predsednika 
Mirka Krašovca.

V tem zimsko - pomladnem času pa je čas za izobraževanje 
ter kulturne prireditve. Tudi pri vojniških vinogradnikih je tako.

ZIMSKA REZ VINSKE TRTE je izjemno pomembno 
vinogradniško opravilo. V res izjemnih zimskih razmerah 
(močno sneženje, visok sneg) so vojniški vinogradniki 
opravili zimsko rez TRTE pred Občino Vojnik. Prikaz rezi pa 
v vinogradu  OTA in OLGE POTOČNIKA v Straži pri Socki. 

Kako so željni znanja, je več kot 50 članov društva pokazalo 
pri strokovnem prikazu priljubljenega predavatelja ROMANA 
ŠTABUCA. V svojem značilnem šegavem stilu je natrosil 
kup nasvetov za pravilno rez. Vse s ciljem s čim manj dela do 
dobrega pridelka. Hvala, gospod Roman!

Gostiteljema iskrena hvala za izjemno požrtvovalnost (visok 
sneg in gostoljubnost). Želimo jima še veliko lepih trenutkov 
v urejenem vinogradu, kjer rastejo trte sort sauvignon, 
chardonnay, laški rizling, šipon, rumeni muškat …  V kleti 
pa ponosno visijo zlata priznanja z ocenjevanja vin vinarskih 
društev Sl. Konjice in Vojnik. Strokovno sta v samem vrhu! 
Čestitamo!

ZAŠČITA VINSKE TRTE je bil naslov dobro obiskanega 
predavanja v Kulturnem domu v Vojniku. I. Škerbot je na 
jedrnat in razumljiv način posredovala nova dognanja o varstvu 
in prehrani vinske trte. Posebej je opozorila na večjo prisotnost 
bolezni rumenica. Opozorila je na tečaj o FFS z izpitom in s 
potrdilom. Sicer pa potrdilo po novem zakonu velja 5 let. 
Izdelala bo škropilni koledar. Predstavnika podjetij Metrob 
in Jurana pa sta navzoče seznanila z novostmi iz njihovega 
prodajnega programa. Znanja ni nikoli dovolj.

Z veseljem zapišemo, da je društvo po ideji M. Krašovca 
ustanovilo odbor – sekcijo za ocenjevanje salam. V rekordnem 
času so bila izdelana pravila (potrjena na Občnem zboru) ter 
izvedena I. SALAMIJADA. Zato je najbolj zaslužen velik 
prijatelj društva D. Medved. Sodelovali so tudi F. Bezovšek, V. 
Štokojnik, M. Kovač, B. Trkaj. Vse omenjene lahko štejemo za 
ustanovitelje sekcije salamarjev. Vsa pohvala!

NOCOJ BO PA EN LEP VEČER. Pa je res tudi bil in to 
na Frankolovem. Prva takšna prireditev v naših krajih v 
organizaciji vojniških vinogradnikov je bila zadetek v polno. 
Bila je tudi na ustrezni strokovni ravni. Vinarji so predstavili 
svoja najboljša vina. Strokovni vodja pokušnje je bil D. 
Medved. Razdelili so priznanja s I. SALAMIJADE. Skrbne 
gospodinje pa so razstavile in ponudil kruhe iz mamine peči. 
Z veseljem zapišemo, da je domačinka I. Novak pripravila 
logistično zahteven scenarij prireditve ter jo zelo uspešno 
vodila. Na mladih svet stoji! Zanimivo, da so prireditve v novih 
večnamenskih dvoranah v Novi Cerkvi in na Frankolovem 
tako dobro obiskane. Investicija v te prostore je bila res prava 
odločitev občinske uprave. Obiskovalci prireditve so preživeli 
prav lep večer. Vojniški vinogradniki pa jih že ponovno vabijo 
na IV. PRAZNIK VINA,  23. 4. 2010, ob 19. uri, v Kulturni 
dom Vojnik. Spet bo lepo!

Pij malo, pij dobro!

Pavle Leskovar

Pozdrav gostom na prvi salamijadi.

Dvorana je bila polna

Ocenjevalna komisija

Salame, preden smo jih pojedli

Še zadnji popravki



Brez rogistov ne gre

Obiskovalci so si pozorno ogledali domači kruh

Zbor DU Vojnik zmeraj navduši

V pričakovanju rezultatov

Prvi trije zmagovalci

Vsi sodelujoči pri salamijadi

Prireditev je vodila Ines Novak

Joškova banda je udarila

Arclinski fantje

Naše Taščice




