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Glasilo Občine Vojnik
Številka 123, 28. februar 2019

Dobrodošla pomlad!
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Unikatno skulpturo iz orehovega lesa in kovinske cevi, ki se od leta 2015 podeljuje
nagrajencu za življenjsko delo s področja kulture, vsako leto izdela Petra Pehar Žgajner.
Skulptura predstavlja obraz kulture na način, da je kultura lahko jaz, ti in mi vsi.
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ŽUPANOVA BESEDA
Prihaja pomlad

PRIHODKI IN ODHODKI
Proračun za leto 2019

IZZA (O)GLEDALA, Marjan Majger
Pozitivni izviri

URADNI DEL
Javni razpisi in objava prednostne liste

TINKARA ŽNIDAR
Vem, kaj želim doseči

ANŽE DOBOVIČNIK
Vojničan, ki je del najboljših

Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo do
petka, 29. marca 2019,
v elektronski obliki (na zgoščenki,
USB-ključu) ali po e-pošti na
naslov: vojnik.ogledalo@gmail.com.
Kontaktna oseba je Lea Sreš
(tel.: 051 664 280).
Izid 124. številke bo v četrtek,
25. aprila 2019.
Članke, prejete po 29. marcu 2019,
bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico
do krajšanja člankov in spremembe
naslovov in izbora fotografij po
lastni presoji. Za vsebino in točnost
podatkov odgovarja avtor prispevka.
Fotografije slabše kakovosti oz. v
velikosti manj kot 2 MB ne bodo
objavljene.

UVODNIK

Počasi se daleč pride
Še nedavno tega, natančneje pred približno desetimi leti, je bil moj
vsakdanjik oziroma življenje nasploh popolnoma drugačno. Pa samo
deset let in tolikšne spremembe. Čeprav se mi je življenje v tem
obdobju povsem obrnilo na glavo, je nekaj ostalo. Moje želje. Takrat
sem pisala »neviden« seznam, katere lokacije si želim še obiskati. In
potem kasneje, imeti službo v kateri uživam, ustvariti družino in lastno
gnezdece za bivanje. Veliko želja, prioritete pa v vsakem življenjskem
obdobju različne.
Leta so minevala in danes sem, kjer sem. Nekaj želja je uresničenih,
nekaj jih še čaka. Pravijo, da kjer je volja, je tudi pot. Trme in poguma,
da se moje želje postopoma uresničijo, mi ne manjka. V vsakem
obdobju nekaj. Počasi se daleč pride.

Izdajatelj:
Občina Vojnik

Odgovorna urednica:
Tjaša Podergajs

Uredniški odbor:
Sonja Jakop, Lea Sreš, Dragica
Jezernik, Lidija Eler Jazbinšek, Klara
Podergajs in Tanja Čretnik

Trženje oglasov:
Tanja Čretnik

Jezikovni pregled:
Nina Jekl

Naslovna fotografija:
Zvončki – znanilci pomladi

Fotografija:
Matjaž Jambriško

V vsem tem času pa se je vendarle izkazalo, da včasih ljudje marsičesa
ne poskusimo in ne dosežemo zaradi lastnih ustaljenih navad,
miselnosti ali zgolj strahov, ki nam pristrižejo peruti in spremenijo
koordinate poti. Nehote se zapiramo, ne tvegamo in premalo upamo.
Življenje je polno presenečenj in tistih slabih si res nihče ne želi. Zato je
vredno takrat ko začutimo, razmisliti in na široko odpreti duri, podreti
kakšen zid ali lastno ograjo. V večini primerov se nam mora nekaj
zgoditi, da nas strezni. Šele takrat je čas za spremembe. Naj bo tistih
pozitivnih čim več.
Snovalci Ogledala smo se tudi v tej številki potrudili predstaviti
vsebine in ljudi, ki so uspešni zaradi uresničevanja želja in prilagajanja
spremembam. S to številko smo začeli predstavljati velike družine
v naši občini in ni jih malo. Prva, ki je prijazno odprla vrata svojega
doma, je družina Birk s Frankolovega. Zakonca kljub mnogim
službenim obveznostim postavljata družino visoko na prvo mesto.
Misli o pomoči drugim in vključenosti v dejavnosti kraja z nami tokrat
deli Marjan Majger. Številka je polna raznolikih vsebin. Z nekaterimi
prispevki se oziramo še v decembrski čas, spet drugi nas že pomladno
nagovarjajo. Ne spreglejte uradnega dela glasila, aktualnih informacij
in obvestil s strani občinske uprave in krajevnih skupnosti.
Uživajte pomlad in radosti, ki nam jih prinaša. Z željami pa po pameti.
Vse so (skoraj) uresničljive z veliko naše pomoči. In tudi ob pravem
času se »baje« uresničijo. Tako uči življenje.
Imejte se lepo.

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

Tisk:
Grafika Gracer, d. o. o.

odgovorna urednica

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov
in je brezplačno.
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ŽUPANOVA BESEDA

PRIHAJA
POMLAD
»Ko skupaj tudi praznujemo, ne pa le delamo in se
borimo, postanemo resnična skupnost, ki ob preizkušnjah
ne razpade, ker živi iz lepega, ki je nagrada za postorjeno
in spodbuda za prihodnje.«
			
Komaj se je leto začelo in smo zaključili s
praznovanjem novega leta, že sta za nami dva meseca.
Iskreno se želim zahvaliti vsem, ki ste sodelovali pri
izvedbi projekta Božični Vojnik. Že četrto leto je bilo
mogoče čutiti prijetno vzdušje božičnega časa, ki je
bilo v zadovoljstvo nam občanom in navdušenje okoli
40.000 obiskovalcem. Iz več ust sem slišal pohvale in
besede navdušenja. Čestitam!
Za nami so lokalne volitve in s ponosom lahko povem,
da nam je uspelo v decembru konstituirati občinski
svet in vse tri svete krajevnih skupnosti, izbrati člane
vseh delovnih teles in jih potrditi ter v drugem branju
20. decembra 2018 sprejeti proračun za leto 2019.
To je uspeh, ki kaže na delavnost in visoko stopnjo
zrelosti novoizvoljenih svetnikov, ki želijo delati za
dobro našega kraja in ljudi.
Odhodki sprejetega proračuna so v višini 8,9 mio. EUR
in za investicije je predvideno približno 35 %.
Natančneje je proračun predstavljen v nadaljevanju
v članku sodelavke Irene Špegel Jovan.
Glavni projekti v letu 2019 so:
- Vrtec Frankolovo;
- sanacija plazu Črešnjice 2;
- pločniki in kolesarske steze Vojnik–Škofja vas skupaj
z Direkcijo za infrastrukturo;
- kolesarska steza Celje–Vojnik–Dobrna, sredstva so
zagotovljena, poteka postopek izdelave projektov
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(Jože Planinšek CM – Dom sv. Jožefa Celje)
PZI, v aprilu bomo začeli z zbiranjem soglasij za
parcele, potrebnih za gradnjo, kar je pogoj, da bomo
izkazali pravico za graditi;
- obnova ceste Vojnik–Gmajna (mimo pokopališča),
Petelinškova in Kaševa ulica ter preplastitev Kerševe
ulice;
- asfaltiranje makadamskih cest po KS v višini
120.000 EUR;
- vodovod Trnovlje in Beli Potok – začetek gradnje;
- kanalizacijsko omrežje v aglomeraciji Vojnik, začetek
del iz sredstev EU;
- obnovili bomo dva mostova preko Dobrnice v spodnji
in zgornji Hrenovi;
- PGD Vojnik je začel z nabavo novega gasilskega
vozila s hidravlično platformo za posredovanje na
višini, dejavno bomo pomagali s finančnimi sredstvi,
vozilo pa bo namenjeno za uporabo na celotnem
območju Gasilske zveze Vojnik-Dobrna.
Na tem mestu bi vas, spoštovani sokrajani, prosil
za sodelovanje in razumevanje ter pomoč pri
pridobivanju služnosti za izvedbo projektov, ki
so pred nami. Kanalizacije, vodovodi, pločniki
in kolesarske poti so projekti, ki potekajo po
številnih parcelah. In šele, ko se pridobijo vsa
soglasja lastnikov parcel, ki morajo biti podpisana
pri notarju, je možno začeti z izgradnjo. Zato vas
prosim, da se složno dogovorimo in omogočimo
izgradnjo teh projektov, ki so v dobro vseh in
pomenijo razvoj našega kraja.

Nadaljujemo delo z definiranjem razvojne strategije
občine Vojnik za obdobje 2020–2030. To je ključen
dokument za razvoj našega kraja. Delo bo potekalo v
petih skupinah po posameznih področjih. Vabim vse,
ki vas to zanima, da se nam pridružite na delavnicah.
Bodite tudi pozorni na objavo za zbiranje predlogov
za dopolnitve in spremembe občinskega prostorskega
načrta skladno z novo zakonodajo. Na uradni spletni
strani najdete ustrezne obrazce. Vloge se zbirajo
do konca maja. Obravnava prispelih predlogov bo v
drugi polovici leta.
Delo društev bomo tudi letos sofinancirali preko
ustreznih razpisov, ki bodo objavljeni v Ogledalu.
Na ta način želimo pomagati, da bo tudi življenje v
našem kraju čim bolj pestro. Na voljo pa bodo tudi
sredstva za razvoj kmetijstva, turizma in podjetništva.
Z novim letom je povečano tudi število izvajalcev
pomoči na domu, ki ga izvaja Dom ob Savinji iz Celja,
tako da je zdaj pet zaposlenih, ki ves čas delajo na
območju naše občine. Verjamem, da bo to pomagalo
blažiti stiske predvsem bolnih in starejših.
Želim se vam iskreno opravičiti za neljubi dogodek,
ki se je zgodil ob prazniku kulture. Zastave niso bile
izobešene, kar je nedopustno, in zagotavljam, da se
to ne bo več zgodilo. Vas pa želim ponovno povabiti,
da tudi sami izobesite zastave ob državnih praznikih
in tako pokažete ponos na našo ljubljeno domovino
Slovenijo.
S to številko zaključuje mandat tudi uredniški odbor
Ogledala v sedanji sestavi pod vodstvom glavne
urednice Tjaše Podergajs. Sprejmite iskrene čestitke
za svoje delo, ki se kaže skozi izredno kakovost
našega glasila. Verjamem, da bo uspešno deloval tudi
nov odbor, seveda v sodelovanju z vami – prebivalci
meni najljubše občine Vojnik.
Prihaja pomlad in vsem želim, da s sabo prinese
toploto, svetlobo, svežino, optimizem, novo rast,
cvetje in energijo za delo in praznovanje. Iskrene
čestitke vsem ženam in materam, ki v marcu
praznujete dan žena in materinski dan.
Vaš župan Branko Petre

Vabilo k sodelovanju

Znamenite in
pomembne
osebnosti
naših krajev
Ob 25-letnici Občine Vojnik, ki
jo bomo praznovali letos, želimo
pogledati tudi v zgodovino pred
ustanovitvijo občine in izdati brošuro
znamenitih – pomembnih osebnosti
z območja občine Vojnik. Ker o naši
domači zgodovini ni veliko gradiva,
je pomembno, da ga zberemo in
uporabimo.
Vabimo vas k sodelovanju s svojimi
predlogi ter z morebitnim gradivom,
ki ga imate na razpolago.
Vaše predloge pričakujemo do
10. aprila 2019 na naslov Občina
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
ali preko e-pošte: obcina@vojnik.si.
Zahvaljujemo se za predloge, ki smo
jih že prejeli.
mag. Mojca Skale
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OBČINSKI SVET OBČINE VOJNIK

POVZETKI NOVEMBRSKE IN
DVEH DECEMBRSKIH
REDNIH SEJ
Povzela: Tanja Golec Prevoršek, foto: Lea Sreš

Povzetek 1. redne seje
Občinski svet Občine Vojnik je na 1. redni seji 29. 11.
2018:
- se seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu
volitev župana, ki so bile 18. 11. 2018;
- se seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu
volitev v občinski svet, ki so bile 18. 11. 2018;

- sprejel informacijo o imenovanju podžupana Občine
Vojnik Vilija Hribernika;
- se seznanil z zapisnikom o delu Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja;
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave in
informacijami za svetnike;
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

- izmed navzočih članov sveta imenoval tričlansko
mandatno komisijo;

Povzetek 3. redne seje

- ugotovil, da so volitve potekale zakonito, brez spornih
mandatov in da pritožb ni bilo;

Občinski svet Občine Vojnik je na 3. redni seji 20. 12.
2018:

- potrdil mandate svetnikov Občine Vojnik ter sprejel
ugotovitveni sklep o konstituiranju Občinskega sveta
občine Vojnik, s konstituiranjem občinskega sveta
preneha mandat prejšnji sestavi sveta;

- potrdil zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik;

- ugotovil izvolitev župana Branka Petreta, roj. 18. 4.
1963, stan. Razdelj 6/a, 3203 Nova Cerkev;
- imenoval člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve
in imenovanja;
- prisluhnil pozdravnemu nagovoru župana.

- sprejel sklep o financiranju političnih strank Občine Vojnik;
- sprejel proračun Občine Vojnik za leto 2019;
- sprejel sklep, s katerim pooblašča župana Občine
Vojnik Branka Petreta in od njega imenovano strokovno
komisijo, da potrjuje investicijske dokumente za
investicije, ki so uvrščene v Načrt razvojnih programov
oziroma v proračun Občine Vojnik;
- imenoval Nadzorni odbor Občine Vojnik;

Povzetek 2. redne seje
Občinski svet Občine Vojnik je na 2. redni seji 5. 12.
2018:
- potrdil zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik;
- sprejel predlog dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta
Občine Vojnik;
- imenoval člane odborov in komisij Občinskega sveta
Občine Vojnik;
Člani Občinskega sveta Občine Vojnik v mandatu 2018–2019
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- imenoval člane odborov in komisij Občinskega sveta Občine
Vojnik;
- v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo
imenoval predstavnico Tatjano Štante Selčan iz Vojnika;
- podaljšal članstva predstavnikom Občine Vojnik v svetih
zavodov in nadzornih svetih do zaključka mandatov;
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave;
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij;
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

Vojnik

POZIV ZA ZBIRANJE

POBUDA ZA SPREMEMBO
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA
NAČRTA
Tekst: Jelka Gregorc, foto: Lea Sreš

Občina Vojnik je objavila Sklep o začetku priprave
sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega
načrta Občine Vojnik št. 3.
Za območje Občine Vojnik je sprejet Odlok o
občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2016,
6/2017, 45/2017 in 53/2017) – v nadaljevanju
OPN. Občina je že v času priprave OPN prejela nove
pobude s strani interesiranih pravnih in fizičnih oseb
ter druge razvojne pobude za spremembo namenske
rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev,
ki pa jih v tekočem postopku priprave OPN ni bilo
možno obravnavati.
Občina Vojnik je zato začela nov postopek zbiranja
pobud. Na spletni strani http://www.vojnik.si/
okolje-prostor-ter-komunala/opn je objavljen
obrazec, na katerem je treba posredovati pobudo
najkasneje do vključno 31. 5. 2019 na Občino Vojnik,
Keršova ulica 8, Vojnik ali na e-naslov:
obcina@vojnik.si.
Vsi pobudniki, ki ste pobude oddali pred tem
pozivom, ste dolžni pobude ponovno podati na
predpisanih obrazcih in poravnati takso.
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2) ter sprejetega
Odloka o taksi za obravnavo zasebnih pobud za

spremembo namenske rabe prostora v OPN (Uradno
glasilo slovenskih občin, št 59/2018) je določena
taksa za obravnavanje pobud spremembe osnovne
ali podrobnejše namenske rabe v občinskem
prostorskem načrtu za posamezno pobudo:
- za spremembo osnovne namenske rabe prostora:
200 EUR,
- za spremembo podrobnejše namenske rabe
prostora: 150 EUR.
Za spremembo namembnosti zemljišča v primarno
rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se takse ne plača.
Takse se ne plača tudi, ko gre za spremembe, ki
ne predstavljajo vsebinsko novega določanja ali
spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja
novih prostorskih ureditev ali določanja novih
prostorskih izvedbenih pogojev, so pa potrebne
zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih
napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN ter
odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike.
Če se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno
pobudo šteje pobuda, dana za spremembo
namembnosti na enovitem zaokroženem območju v
okviru ene enote urejanja prostora.
Prav tako zakon in odlok določata, da je plačilo takse
pogoj za obravnavo pobude, vendar pa plačilo takse
ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v
OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude z
vidika njene skladnosti s temelji urejanja prostora.
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PRIHODKI IN ODHODKI

PRORAČUN ZA
LETO 2019
Tekst: Irena Špegel Jovan

Prva obravnava proračuna je bila na 26. seji
občinskega sveta, 8. 11. 2018, druga obravnava
proračuna za leto 2019 pa je bila v zasedbi novega
občinskega sveta na 3. seji, 20. 12. 2018, kjer je bil
proračun tudi sprejet.

Odhodki proračuna so v primerjavi z oceno realizacije
leta 2018 višji za 5 %.

Prihodki proračuna so v primerjavi z oceno realizacije
leta 2018 nižji za 7 %.
Primerna poraba, ki jo opredeljuje Zakon o financiranju
občin, je planirana v višini 5.301.000 EUR. Primerna
poraba predstavlja primeren obseg sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo
za finance ugotovi primerno porabo posamezne
občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v
občini (180,5 km), površine občine (75,3 km2), deleža
prebivalcev v občini mlajših od 6 let (540), mlajših od
15 let (820) in deleža prebivalcev starejših od 65 let
(974) ter starejših od 75 let (788), števila prebivalcev
občine (8.966 na dan 1. 1. 2018) in povprečnine.
Povprečnina za leto 2019 je v primerjavi z letom 2018
višja za 22,5 EUR in znaša 573,50 EUR.
Med davčnimi prihodki je glavni vir dohodnina
(5.262.000 EUR). Druga največja skupina so nedavčni
prihodki, ki zajemajo predvsem prihodke od premoženja
(1.045.000 EUR), globe, takse in druge nedavčne
prihodke (prihodki od komunalnih prispevkov v višini
80.000 EUR).
Transferne prihodke dobimo iz državnega proračuna
za investicije (157.000 EUR) in za izvajanje tekočih
nalog (149.000 EUR), prihodki občinskih proračunov za
izvajanje tekočih nalog (323.000 EUR) ter prihodki iz
sredstev proračuna Evropske unije (40.000 EUR). Med
kapitalskimi prihodki so planirani prihodki od prodaje
dveh stanovanj in manjših zemljišč v višini 61.000 EUR.
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Med tekočimi odhodki in transferi so planirana sredstva
za namen delovanje osnovnih šol v višini 701.000 EUR,
financiranje predšolske vzgoje v višini 1.317.000 EUR,
financiranje socialnega varstva starih v višini
562.000 EUR, subvencije stanarin 30.000 EUR, za
zdravstveno zavarovanje brezposelnih v višini
80.000 EUR, delovanje knjižnice 82.000 EUR, izvajanje
programov s področja športa v višini 118.000 EUR,
vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 348.000 EUR,
urejanje krajev v višini 56.000 EUR, sredstva za delovanje
gasilskih društev in zveze v višini 66.000 EUR, sredstva
za razpise s področja kmetijstva v višini 63.000 EUR ter
gospodarstva v višini 25.000 EUR in sredstva za delovanje
turističnih društev in ustanov v višini 12.000 EUR. Za
upravljanje in vzdrževanje telovadnice in kulturnega doma
v Vojniku je namenjenih 80.000 EUR.
V Občini Vojnik je tudi sedež dveh skupnih občinskih
uprav, in sicer:
- Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje,
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje,
Vojnik in Zreče, njegovi odhodki so planirani v višini
258.000 EUR, občine soustanoviteljice pa sofinancirajo
delovanje v višini 222.000 EUR in
- Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in
Vojnik, za področje proračunskega računovodstva ima
planirane odhodke v višini 199.000 EUR, sofinanciranje
s strani občin soustanoviteljic pa znaša 88.000 EUR.
Občina Vojnik in tudi ostale občine soustanoviteljice
dobijo s strani resornega ministrstva sofinanciranje 50 %
odhodkov za plače zaposlenih v skupnih občinskih
upravah, povečane za 20 %.

Investicijski odhodki in transferi proračuna predstavljajo
38 % vseh odhodkov. V tem letu so planirani naslednji
večji investicijski odhodki:
- začetek novogradnje vrtca na Frankolovem
(800.000 EUR);
- investicija v ureditev parkirišča pri pokopališču v Vojniku
(21.000 EUR);
- asfaltiranje in rekonstrukcija cest po vseh treh krajevnih
skupnostih (150.000 EUR);
- rekonstrukcija Kašove in Petelinškove ulice
(70.000 EUR);
- rekonstrukcija ulice Ceste talcev (130.000 EUR);
- rekonstrukcija ceste v smeri Gmajne (106.000 EUR);
- investicijsko vzdrževanje mostu Kaplja–Višnja vas
(15.000 EUR) in izdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo mostu (15.000 EUR);
- rekonstrukcija mostu v spodnji Hrenovi in zgornji
Hrenovi (79.000 EUR);
- dokumentacija za izgradnjo pločnika s kolesarsko stezo
ob regionalni cesti Arclin–Vojnik in delno sofinanciranje
izvedbe (50.000 EUR);
- izgradnja pločnika na Frankolovem pri odcepu
regionalne ceste do gasilskega doma na Frankolovem
(40.000 EUR);
- dokončanje ene izmed faz izgradnje sekundarne
kanalizacije v Frankolovem (65.000 EUR);
- izgradnja kanalizacije v Višnji vasi (60.000 EUR);
- izgradnja ene izmed faz kanalizacije v smeri Nova
Cerkev–Razdelj (50.000 EUR);
- začetek izgradnje kanalizacije v Vojniku; aglomeracija
nad 2000 PE – v Arclinu v smeri Čepin–Elektro, desni
breg Hudinje, OPPN Žgajner, Cesta v Tomaž, Pot na
Dobrotin, Cesta talcev, Arclin (70.000 EUR), za katero je
predvideno črpanje evropskih sredstev;
- investicijsko vzdrževanje stare infrastrukture odlagališča
za odpadke in nove infrastrukture RCERO iz sredstev
najemnine, ki jo plačuje javno podjetja Simbio (66.000 EUR);
- investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav, kanalizacij in
vodovodnih sistemov iz sredstev najemnine, ki jo občini
plačuje javno podjetje VO-KA Celje (676.000 EUR), in
sicer zajema obnovo vodovodnega sistema Bezenškovo
Bukovje–Ilovca–Jankova, obnovo vodovoda na sistemu
Kapelca, obnovo vodovoda v Kaševi ulici, obnovo
vodovoda v ulici Cesta talcev, obnovo starega cevovoda
Vojnik–Škofja vas, obnovo vodovoda Razdelj–Nova
Cerkev, obnovo vodovoda Konjsko, prenos v upravljanje

in obnovo vaškega vodovoda Čreškova, obnovo
tehnološke opreme in elektroinštalacij na vodarni Gojka,
obnovo primarnega cevovoda od VH Škofja vas do Celja
ter obnovo čistilne naprave v Škofji vasi in druge manjše
obnove;
- začetek izgradnje vodovoda Beli Potok (100.000 EUR);
- izgradnja vodovoda Hrastnik (38.000 EUR);
- dokončanje izgradnje vodovoda Razgorce (10.000 EUR);
- dokončanje izgradnje vodovoda v Brdcah (40.000 EUR);
- začetek izgradnje vodovoda v Trnovljah (100.000 EUR);
- pridobitev projektne dokumentacije za ureditev trga v
Vojniku (50.000 EUR);
- investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih
prostorov (45.000 EUR);
- dokončanje rekonstrukcije poslovno-stanovanjske stavbe
Nova Cerkev 22 (32.000 EUR);
- nakupi zemljišč (60.000 EUR) ter sredstva za odmere
in cenitve oz. urejanja lastništva zemljišč, predvsem cest
(50.000 EUR);
- investicijski transfer PGD Vojnik za obnovo gasilskega
doma oz. ureditev fasade (10.000 EUR);
- investicijski transfer za nakup gasilske cisterne PGD
Socka (30.000 EUR);
- investicijski transfer za gasilski avto za prevoz oseb PGD
Frankolovo (10.000 EUR);
- investicijski transfer za nakup gasilske ploščadi PGD
Vojnik (63.000 EUR);
- nakup opreme za gasilska društva (10.000 EUR) in
- sredstva elementarja v višini 80.000 EUR za
sofinanciranje sanacije plazov, kar je odvisno od
potrditve s strani Ministrstva za okolje in prostor.
V letu 2019 je predvidena zadolžitev v višini
545.000 EUR za izgradnjo vrtca na Frankolovem.
Odplačilo glavnic za posojila, ki so bila najeta v preteklih
letih, je planirano v računu financiranja v višini
242.000 EUR. Občina je navedena posojila v preteklosti
najela za namen izgradnje šol v Vojniku in na
Frankolovem, ureditev mansarde na šolah v Novi Cerkvi
in Vojniku, izgradnjo telovadnice in vrtca v Vojniku,
izgradnjo mostu v Višnji vasi ter asfaltiranje cest.
Podrobnejši podatki o proračunu so dosegljivi na spletni
strani Občine Vojnik:
http://www.vojnik.si/obcina-vojnik/proracun-inzakljucni-racun.

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

Zasebna samoplačniška zobna ambulanta
RAID WAHIBI, dr. dent. med.
Nudimo vam:

• estetske storitve konzervative in protetike,
• najsodobnejše tehnike zdravljenja z laserjem,
• implantate,
• zdravljenje zob in dlesni,
• ekstrakcije zob,
• čiščenje zob in oblog z UZ-čistilcem in s peskanjem.

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

Ultrazvočna samoplačniška ambulanta
MlADen MAlInAR, dr. med. spec. radiologije
Prim. IVAN ŽURAN, dr. med., specialist interne medicine
Nudimo vam preglede:
• trebušnih organov,
• dojk in pazduh,
• ščitnice in vratu,
• mod in dimelj,

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

TEL.: 051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.
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MANDATNO OBDOBJE 2018–2022

IZVOLJENI ČLANI
OBČINSKEGA SVETA
IN NJEGOVI ORGANI
Tekst: Tanja Golec Prevoršek in mag. Mojca Skale, foto: Lea Sreš

Člani Občinskega sveta Občine
Vojnik v mandatu 2018–2022
Občinski svet Občine Vojnik je 29. 11.
2018 na 1. redni – konstitutivni seji
potrdil mandate svetnikov Občine
Vojnik ter sprejel ugotovitveni sklep
o konstituiranju Občinskega sveta
Občine Vojnik.
Člani Občinskega sveta Občine
Vojnik so:
1. Dušan Horvat
2. Jože Smodej
3. Jakob Jakop
4. Damjan Muzel
5. Zdenka Brecl
6. Egidij Čretnik
7. Ladislav Jezernik
8. Ivan Ravnak
9. Marko Kračun
10. Marjan Kovač
11. Vili Hribernik
12. Majda Krošelj
13. Vida Podergajs
14. Anton Kosem
15. Samo Kunej
16. Lidija Eler Jazbinšek
17. Janko Čepin
18. Branka Čretnik

Župan Občine Vojnik v mandatu
2018–2022
Občinski svet Občine Vojnik je 29. 11.
2018 na svoji 1. redni – konstitutivni
seji ugotovil izvolitev župana Branka
Petreta, roj. 18. 4. 1963, stan. Razdelj
6/a, 3203 Nova Cerkev.
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja:
Občinski svet Občine Vojnik je 29. 11.
2018 na svoji 1. redni – konstitutivni
seji imenoval komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja:
1. Janko Čepin, predsednik
2. Samo Kunej
3. Ladislav (Slavko) Jezernik
4. Dušan Horvat
5. Anton Kosem
6. Marjan Kovač
7. Zdenka Brecl
Nadzorni odbor
Občinski svet Občine Vojnik je 20. 12.
2018 na 3. redni seji imenoval člane
nadzornega odbora:
1. Zdenka Habe
2. Albina Ločnikar
3. Benedikt Podergajs

Člani Občinskega sveta Občine Vojnik v mandatu 2018–2022
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4. Leontina Vrečko
5. Peter Vrisk
Člani nadzornega odbora so za
predsednika imenovali Benedikta
Podergajsa.
Podžupan Občine Vojnik
Občinski svet Občine Vojnik je
5. 12. 2018 na 2. redni seji sprejel
informacijo o imenovanju podžupana
Občine Vojnik. To je Vili Hribernik, ki
nalogo opravlja nepoklicno od
1. 12. 2018 dalje. Poleg nalog in
pristojnosti podžupana, ki jih določa
Statut Občine Vojnik (31. člen),
župan določi naloge in odgovornosti
podžupana s področja financ,
občinskega prostorskega načrta in
protokolarnih zadev.
Delovna telesa Občinskega sveta
Občine Vojnik 2018–2022
Občinski svet Občine Vojnik je
5. 12. 2018 na 2. redni seji in
20. 12. 2018 na 3. redni seji imenoval
predsednike in člane delovnih teles
Občinskega sveta občine Vojnik.

Odbor za gospodarstvo in turizem
Občine Vojnik:

Statutarno-pravna komisija Občine
Vojnik:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Jože Smodej, predsednik
Ivan Ravnak
Majda Krošelj
Dušan Horvat
Boštjan Rojc
Amadej Bastl
Anton Brecl

Vida Podergajs, predsednica
Damjan Muzel
Jakob Jakop
Janez Korošec
Eva Okorn

Komisija za vloge in pritožbe
Občine Vojnik:
Odbor za okolje in prostor ter
komunalo Občine Vojnik:
•
•
•
•
•
•
•

Anton Kosem, predsednik
Dušan Horvat
Ladislav Jezernik
Lidija Eler Jazbinšek
Samo Kunej
Igor Rihtar
Damjan Muzel

Odbor za finance in občinsko
premoženje Občine Vojnik:
•
•
•
•
•
•
•

Egidij Čretnik, predsednik
Branka Čretnik
Vili Hribernik
Marko Kračun
Nataša Kovačič Stožir
Franc Pristovšek
Karmen Korošec

Odbor za družbene dejavnosti
Občine Vojnik:
•
•
•
•
•
•
•

Lidija Eler Jazbinšek, predsednica
Ladislav Jezernik
Vida Podergajs
Jakob Jakop
Maja Mernik
Anton Brecl
Matejka Štravs

•
•
•
•
•

Vili Hribernik, predsednik
Majda Krošelj
Anton Kosem
Tatjana Štante
Cvetka Ferlež

Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu:
•
•
•
•
•
•

Ladislav Jezernik, predsednik
Albin Ojsteršek
Milan Dečman
Gregor Korošec
Karli Blazinšek
Nataša Čerenak, predstavnica OŠ
Vojnik
• Zoran Kovačevič, predstavnik OŠ
Frankolovo
• Nataša Kos, predstavnica 		
Medobčinskega inšpektorata in
redarstva (MIR)
• Bogdan Robnik, predstavnik 		
Policijske postaje Celje

Komisija za pripravo in spremljanje
strategije Občine Vojnik:
Samo Kunej, predsednik
Člani se bodo imenovali kasneje na
podlagi predloga dela predsednika
komisije.

Odbor za kmetijstvo in razvoj
podeželja Občine Vojnik:

Župan je v skladu z zakonodajo s
sklepom imenoval:

•
•
•
•
•
•
•

Odbor za uporabo sredstev požarne
takse (3. 1. 2019):

Zdenka Brecl, predsednica
Janko Čepin
Marko Kračun
Damjan Muzel
Zdenko Skaza
Simon Božnik
Branko Delčnjak

•
•
•
•
•

Ivan Jezernik, predsednik
Roman Kugler
Arnold Ledl
Sebastian Leber
Danilo Praprotnik
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AKTUALNO

NOV ODLOK O TURISTIČNI IN
PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI VOJNIK
IN NAVODILA ZA NAKAZOVANJE
Povzela in pripravila: Petra Pehar Žgajner, foto: arhiv Občine Vojnik

V preteklih mesecih smo vas že seznanili, da je s 15.
marcem 2018 stopil v veljavo nov Zakon o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/2018) (v
nadaljevanju: ZRST-1), ki prinaša novosti s področja
ureditve turistične takse. V skladu s 50. členom ZSRT1 morajo občine v treh mesecih po njegovi uveljavitvi
uskladiti splošne akte, s katerimi določajo turistično
takso. Skladno z navedenim vas obveščamo, da je
Občinski svet Občine Vojnik na 24. redni seji, 13.
junija 2018, obravnaval in sprejel nov odlok, ki ureja
področje turistične in promocijske takse – Odlok o
turistični in promocijski taksi v Občini Vojnik (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 30/2018) (v nadaljevanju:
odlok), ki bo stopil v veljavo 1. 1. 2019.
V nadaljevanju vam posredujemo nekaj ključnih
novosti, ki jih opredeljujeta ZSRT-1 in odlok.
Višina turistične takse
4. člen odloka določa novo višino turistične takse za
območje Občine Vojnik, ki bo po novem znašala:
- od 1. 1. 2019 dalje 1,60 EUR na nočitev na osebo
(polna turistična taksa) oz. 0,80 EUR na nočitev na osebo
(polovična turistična taksa).
Promocijska taksa
Zakon po novem predpisuje tudi promocijsko takso, ki jo
občina nakaže Slovenski turistični organizaciji, in se jo
gostom obračuna poleg turistične takse v višini
25 % zneska turistične takse. Promocijska taksa se prične
obračunavati s 1. januarjem 2019. Skupaj s turistično takso
od 1. januarja 2019 dalje torej gostom zaračunate:
Polna turistična taksa:
Kmetija odprtih vrat Slemenšek

1,60 EUR (polna turistična taksa) + 0,40 EUR
(promocijska taksa) = 2,00 EUR
Polovična turistična taksa:
0,80 EUR (polovična turistična taksa) + 0,20 EUR
(promocijska taksa) = 1,00 EUR
Oprostitve in polovične oprostitve plačil turistične
takse
ZSRT-1 in odlok spreminjata tudi nabor oprostitev in
polovičnih oprostitev plačil turistične takse (in posledično
promocijske takse), tako so v skladu z ZRST-1 in odlokom
turistične takse in posledično promocijske takse oproščeni
v celoti ali polovično zavezanci, ki ji opredeljuje 18. člen
ZSRT-1. Svetujemo vam, da si podrobneje pregledate
seznam oprostitev plačil turistične takse in se s tem
izognete slabi volji ob morebiti ugotovljenih kršitvah s
strani nadzora.
Po novem je uvedena starostna omejitev pri polovičnem
plačilu turistične takse, in sicer po novem plačujejo
50 % turistične takse le osebe od 18. do 30. leta starosti,
ki prenočijo v nastanitvenih obratih, vključenih v
mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF) (prej
so bili oproščeni vsi gostje). Seznam takih nastanitvenih
obratov vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih
spletnih straneh (http://www.youth-hostel.si).
Dodatno vas opozarjamo, da morate razloge za oprostitev
plačila turistične takse posebej evidentirati v svoji knjigi
gostov, kar še posebej velja za:
I. Učence, dijake in študente ter njihove mentorje, ki so
udeleženci strokovnih ekskurzij in podobnih oblik dela, ki
jih na nepridobitni podlagi izvajajo vzgojno-izobraževalne
ustanove in so določene z letnim načrtom v okviru javno
veljavnega vzgojno-izobraževalnega ali študijskega
programa.
Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojnoizobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni
obrat pred oprostitvijo plačila preveri, ali je vzgojnoizobraževalna ustanova na seznamu oz. iz zamejstva in
sledenje vpiše v knjigo gostov.
II. Osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorje, ki
so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je
bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu.
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Nespremenjen ostaja rok nakazovanja
turistične takse občini (s 1. 1. 2019
tudi promocijske takse), na kar vas
še posebej opozarjamo. Skladno z 21.
členom ZSRT-1 in 7. členom odloka
ste še naprej dolžni do 25. dne v
mesecu za pretekli mesec nakazati
pobrano turistično takso na poseben
račun Občine Vojnik:
številka 0133 9845 0000 150, sklic 19
– DAVČNA ŠTEVILKA – 07129.

Za dodatne informacije se lahko
obrnete na go. Petro Pehar Žgajner
(Občina Vojnik), po telefonu na št.
03 78 00 647 oz. preko elektronskega
naslova petra@vojnik.si.
Z veseljem vam bomo posredovali
potrebne informacije.

Trg Nove Cerkve

VILI HRIBERNIK

PODŽUPAN
OBČINE VOJNIK
Tekst in foto: Lea Sreš

Občinski svet Občine Vojnik je 5. 12. 2018 sprejel
informacijo o imenovanju podžupana Občine Vojnik. To
je Vili Hribernik, ki nalogo opravlja nepoklicno, od
1. 12. 2018 dalje. Poleg nalog in pristojnosti
podžupana, ki jih določa Statut Občine Vojnik (31.
člen), župan določi naloge in odgovornosti podžupana
s področja financ, občinskega prostorskega načrta in
protokolarnih zadev.
Več zaslužiti kot zapraviti
Vili Hribernik je po končani osnovni šoli v Vojniku
nadaljeval šolanje na Srednji grafični šoli v Ljubljani,
zaključil Višjo grafično šolo v Zagrebu in EPF v Mariboru,
je magister ekonomskih znanosti. Leta 1990 se je zaposlil v
Cetisu, kjer je napredoval do vodje prodaje, in se leta 2005
zaposlil v Pospeševalnem centru za malo gospodarstvo.
Kmalu je iskal nove izzive in leto kasneje prevzel
Elektronsko pismo Pošte Slovenije. Pri tem delovnem mestu
vztraja kot direktor že od februarja 2006. Z leti je podjetje
preraslo v največji izpisni center v Sloveniji, ki zaposluje 47
redno zaposlenih in sedem pogodbenih delavcev. Osnovna
dejavnost družbe je preoblikovanje po elektronski poti
prevzetih podatkov v pisno obliko, izpisovanje in izdelava
pisem v obliki zgibank ali v klasičnih ovojnicah, oddaja
pošiljk Pošti Slovenije v prenos. So največji izpisni center
v širši regiji, med svoje prednosti postavljajo hitrost in
povezavo z informacijsko in logistično infrastrukturo
Skupine Pošta Slovenije. Ponujajo tudi storitev oddaljenega
tiskalnika, pripravo in pošiljanje e-računov ter e-arhiv.
Hribernik gleda v prihodnost in svoje podjetje s podružnico
širi v Zagreb.
Najti ravnotežje med delom in družino
Uspešen podjetnik, strokovnjak na svojem področju in

Vili Hribernik si želi delovne izkušnje prenesti tudi v občinsko okolje.

družinski človek – da, vse to mu uspeva. Od leta 1990 je
poročen in oče treh otrok (28, 20, 15 let), živijo v Razgorju.
V preteklosti je že dvakrat opravljal delo občinskega
svetnika in pozna občinsko problematiko in vizijo Občine
Vojnik. Hribernik je velik zagovornik vključevanja želja ljudi
v razvojne načrte občine, previden je pri zadolževanju in
želi, da bi občina Vojnik prešla k posodobitvi infrastrukture,
ki jo zahtevajo razmere na terenu in čas, v katerem živimo.
Polna zaposlitev zahteva tudi oddih za telo in dušo. To najde
med tedenskim igranjem malega nogometa v ŠD ŠmiklavžPristava. Omeni še smučanje in morje z družino, delo v
maminem gozdu, kjer si sam pripravi drva za zimo. Veliko
mu pomenita zdravje in gibanje. Vili Hribernik je član SDS
od leta 1990, politično se ne izpostavlja. Vili Hribernik je
veteran vojne za Slovenijo leta 1991. Svoje delovne iskušnje,
znanje in vrednote si želi prenesti tudi v občinsko okolje in
prispevati k uspešnemu razvoju občine Vojnik.
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KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV

1. KONSTITUTIVNA
SEJA SVETA
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Matjaž Jambriško

V sredo, 28. 11. 2018, je bila opravljena prva
konstitutivna seja novoizvoljenega Sveta KS Nova
Cerkev. Na sejo so bili vabljeni vsi novoizvoljeni člani,
predsednik občinske volilne komisije (OVK) Miran
Pritekelj in župan Brako Petre.

Cerkev uspešno, saj bodo s skupnimi močmi delovali v
korist krajanom.
Slavko Jezernik se zahvali tudi Miranu Priteklju,
predsedniku OVK, za strokovno vodenje seje Sveta KS
Nova Cerkev.

Sejo je vodil najstarejši novoizvoljeni član Sveta KS Nova
Cerkev Ivan Ravnak. Pod drugo točko dnevnega reda je
Miran Pritekelj, predsedniku OVK, najprej podal poročilo
o izidu volitev. V Svet KS Nova Cerkev so bili od 1. do
7. volilne enote izvoljeni naslednji člani: Ivan Ravnak,
Štefan Kamenik, Ladislav (Slavko) Jezernik, Drago Vivod,
Martin Štravs, Jerica Selčan in Simon Božnik. Potrdili so
se mandati članov Sveta KS in sprejet je bil ugotovitveni
sklep o izvolitvi vseh članov Sveta KS Nova Cerkev. V
nadaljevanju so novoizvoljeni člani z javnim glasovanjem
izvolili predsednika in podpredsednika Sveta Krajevne
skupnosti Nova Cerkev. Za predsednika Sveta KS Nova
Cerkev je bil izvoljen Ladislav (Slavko) Jezernik, za
podpredsednico Sveta KS Nova Cerkev pa je bila izvoljena
Jerica Selčan. Oba sta se iskreno zahvalila za zaupanje v
prepričanju, da bodo dobro sodelovali in delali za blaginjo
kraja in krajanov Nove Cerkve.

Načrti za leto 2019 v KS:
- izgradnja betoniranega mostu v spodnji Hrenovi pri
Pekovšak,
- izgradnja betonskega mostu v zgornji Hrenovi pri Doler,
- v zaključni fazi je most čez Hudinjo za Polže, Zlateče in
Homec ter regulacija Hudinje pri Štokovnik in Novačan,
- zaključujejo se prostori v Podružnični osnovni šoli Socka
za Športno društvo Socka in KUD Socka,
- asfaltiranje javnih poti po načrtu KS Nova Cerkev z
urejeno predhodno dokumentacijo,
- izgradnja vodovoda Trnovlje pri Socki – I. faza,
- ureditev in priklop kanalizacije na čistilno napravo pod
Podružnično osnovno šolo Nova Cerkev,
- v stavbi Nova Cerkev 22 se ureja manjša soba za
fotogalerijo in kulturno dediščino Nove Cerkve,
- v pripravi je obnovitev vodovodnih cevi ter preplastitev
državne ceste od vasi Razdelj do Nove Cerkve,
- sanacije plazov se bodo izvajale po prioriteti na osnovi
geoloških poročil v KS Nova Cerkev,
- dokončana stanovanja v stavbi Nova Cerkev 22 so polno
zasedena, stanovalcem želimo prijetno bivanje.

Ob koncu je prisotne nagovoril novoizvoljeni župan
Branko Petre, pozdravil vse prisotne in novoizvoljenim
članom Sveta KS Nova Cerkev iskreno čestital za izvolitev.
Verjame, da bo sodelovanje s Krajevno skupnostjo Nova

Od leve proti desni: Slavko Jezernik, Simon Božnik, Ivan Ravnak, Martin Štravs, Drago Vivod, Jerica Selčan, Štefan Kamenik
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DEJAVNO SOUSTVARJANJE

VIZIJA IN STRATEGIJA (VIS)
OBČINE VOJNIK 2020–2030
Tekst: Samo Kunej in mag. Mojca Skale

1. REZULTATI DEJAVNOSTI V LETU 2018
Občina Vojnik je v letu 2018 celovito pristopila k
oblikovanju vizije in strategije (VIS) razvoja občine za
obdobje 2020–2030. Osnovni cilj projekta VIS občine
Vojnik je, da na podlagi analitičnega pristopa ob
sodelovanju lokalnega prebivalstva dosežemo konsenz o
viziji in smereh razvoja svoje lokalne skupnosti, ki temelji
na vrednotah tukaj živečih ljudi.
K oblikovanju VIS občine Vojnik smo pritegnili čim širši
krog naših občanov, zato bo strategija temeljila na anketah
prebivalcev naše občine kot tudi sosednjih občin in
rezultatih delavnic o viziji in strategiji.

DELAVNICA: 11. 3. 2019 od 18.00 do 20.00
STEBER: GOSPODARSTVO
Kategorije: ponudba delovnih mest, ponudba stanovanj,
izkoriščenost potenciala kmetijstva, turistična ponudba in
ponudba storitev
Skrbnica je Petra Pehar Žgajner.
DELAVNICA: 14. 3. 2019 od 17.30 do 20.00
DVA STEBRA: OKOLJE IN PROMET
Kategorije okolja: urejenost javnih površin, ravnanje z
odpadki, oskrba z vodo, kanalizacija in čistilne naprave,
čistost potokov in jezer, kakovost zraka, stanje hrupa,
urejenost pokopališč, vključenost občanov in občinski
prostorski načrt
Kategorije prometa: urejenost cest in ulic, urejenost
pločnikov, urejenost parkirišč, kolesarske poti, sprehajalne
in tematske poti, kažipoti in označbe, javna razsvetljava,
delovanje zimske službe, dostopnost do telekomunikacij in
javni prevoz

Pričakujemo, da bomo poenotili naše cilje in vizijo za
prihodnost. Celotna analiza je na spletni strani www.
vojnik.si. V primeru, da jo želite v tiskani obliki, lahko
pokličete po telefonu na št. 03 78 00 640 ali posredujete
elektronsko pošto s svojim naslovom na
e-naslov: obcina@vojnik.si.
2. NAČRT DELA V LETU 2019
Občina Vojnik pristopa še k drugemu delu projekta VIS,
ko se bodo opredelili kvantificirani cilji in operativni
programi v petih razvojnih stebrih (gospodarstvo, promet,
okolje, izobraževanje in kakovost bivanja) ter določili
kazalniki za spremljanje uresničevanja vizije razvoja
občine, ki se sprejema na podlagi stalne participacije in
vrednot občanov.
Končni dokument VIS občine Vojnik bo javnosti
predstavljen po zaključku projekta, predvidoma v
sredini leta 2019. Delo v letu 2019 se začne z določitvijo
kvantificiranih ciljev občine in zasnovo strateških
operativnih programov v petih razvojnih stebrih na treh
delavnicah od 11. 3. 2019 do 20. 3. 2019.

Skrbnika sta Jelka Gregorc za okolje in Boštjan Švab za
promet.
DELAVNICA: 20. 3. 2019 od 17.30 do 20.00
DVA STEBRA: IZOBRAŽEVANJE IN KAKOVOST
BIVANJA
Kategorija izobraževanje: objekti osnovnih šol, objekti
vrtcev, ustreznost vsebin, vključenost v življenje kraja in
vsebine za starejše občane
Kategorija kakovost bivanja: zdravstvena oskrba, kultura,
šport in rekreacija, socialne dejavnosti, oskrba prebivalcev,
duhovna oskrba, medsosedski odnosi, varnost bivanja in
zaupanje v občino
Skrbnici sta Vesna Poteko za izobraževanje in Urška Mužar
za kakovost bivanja.
Delavnice bodo v Centru kulture v Vojniku v 1. nadstropju,
vodil jih bo mag. Bojan Mažgon. Na delavnice ste vabljeni
nadpovprečno angažirani občani in občanke, ki vas
zanima dejavno soustvarjanje Vizije in strategije občine
Vojnik 2020–2030.
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OBVESTILO KRAJANOM

NOVI
PROSTORI
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Krajevna skupnost Nova Cerkev obvešča vse krajane,
da smo se v torek, 15. januarja 2019, preselili v
prenovljene prostore stavbe Nova Cerkev 22, v
pritličje zgradbe.
Vhod v poslovne prostore je zadaj iz parkirišča. Uradne
ure ostanejo nespremenjenae (v torek od 8.00 do 11.00
in v sredo od 8.00 do 11.00 ter od 14.00 do 16.30).
Hvala za razumevanje.

Nova Cerkev 22

ŽUPANOV NOVOLETNI SPREJEM

URESNIČITEV ZAČRTANIH CILJEV
IN IZJEMNI ŠPORTNI REZULTATI
PUSTILI VIDNE SLEDI
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Najuspešnejši športniki – prejemniki priznanj
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Že tradicionalni županov novoletni sprejem je bil v
torek, 18. decembra 2018, v telovadnici Osnovne šole
Antona Bezenška Frankolovo. Program je povezovala
Katja Žvikart, popestrili pa so ga Kvartet Frankolovo,
komik Jernej Celec ter Tim Udovič z ekipo. Na
sprejemu je Občina Vojnik podelila tudi priznanja
najuspešnejšim športnikom.

Prejemniki priznanj:
- Nejc Kovče – igralec Košarkarskega kluba Vojnik, ki je kot
posojeni igralec z ekipo Sanija Bečiroviča osvojil 3. mesto
na državnem prvenstvu U-17.
- David Pintarič – član Športnega društva Pajki, na
državnem prvenstvu je med starejšimi dečki v športnem
plezanju – težavnost – osvojil 3. mesto.
- Jernej Bojanovič – član Balonarskega kluba Vojnik, 2.
mesto na državnem prvenstvu s toplozračnimi baloni.
- Saška Nerat – članica Strelskega društva Bratov
Dobrotinškov Vojnik je na državnem prvenstvu veteranov
v streljanju z zračnim orožjem v kategoriji žensk od 40 do
50 let osvojila 2. mesto.
- Nika Josipović Kolar – članica plavalnega kluba Pozejdon
Celje, ki se s plavanjem ukvarja že od tretjega razreda
osnovne šole. Zadnje leto se je preusmerila v daljinsko
plavanje in postala državna prvakinja v daljinskem
plavanju na 5 km.
- Pia Stermecki – članica Twirling in mažoretnega
kluba Pet elementov – 1. mesto na odprtem državnem
prvenstvu v kategoriji par B junior in 2. mesto v kategoriji
freestyle B junior.
- Eva Mlakar – članica Twirling in mažoretnega kluba Pet
elementov je na odprtem državnem prvenstvu dobila
najboljšo oceno v kategoriji solo elite junior in freestyle
elite junior. Tako se je uvrstila na svetovno prvenstvo v
twirling športu, ki je bilo letos na Floridi.

- Kaja Senegačnik – Twirling in mažoretni klub Pet
elementov, 1. mesto na odprtem državnem prvenstvu v
kategoriji par B junior.
- Anita Kramar – članica Judo kluba Shido, ki je na državnem
prvenstvu kadetinj osvojila 3. mesto. V skupnem seštevku
za slovenski pokal v judu je v svoji kategoriji – 52 kg – pri
mlajših kadetinjah zasedla končno 3. mesto.
- Jaka Božnik – član Judo kluba Shido, ki je na državnem
prvenstvu U-10 osvojil 3. mesto.
- Jan Bratušek – član Športnega kluba Hyong in je letos
uspešno opravil izpit za črni pas I. dan. Letos je v dveh
različnih kategorijah kickboxa osvojil naslov državnega
prvaka. Na državnem prvenstvu v taekwondoju je na
državnem prvenstvu dosegel 3. mesto.
- Nina Kitek – članica Športnega kluba Hyong, ki tekmuje
tako v kickboxu kot tudi v taekwondoju, kjer ima črni
pas I. dan. Letos je na državnem prvenstvu v kickboxu in
taekwondoju osvojila naslov državne prvakinje.
- Špela Mastnak – smučarska skakalka, članica
Smučarskega društva Vizore, državna prvakinja v
soloskokih in kombinaciji v zimski sezoni in 3. mesto na
državnem prvenstvu v nordijski kombinaciji v zimski in
poletni sezoni 2018.
- Alja Preložnik – smučarska skakalka Smučarskega
društva Vizore, 3. na državnem prvenstvu v nordijski
kombinaciji v zimski in poletni sezoni 2018.
- Matic Preložnik – skakalec Smučarskega društva Vizore,
3. na državnem prvenstvu v nordijski kombinaciji v
zimski sezoni 2018 in 2. na državnem prvenstvu v
nordijski kombinaciji v poletni sezoni 2018.
- Ožbej Vačovnik Kotnik – smučarski skakalec
Smučarskega društva Vizore, ki je v zimski sezoni
2018 postal državni prvak v soloskokih in kombinaciji v
kategoriji dečki do 13 let.
- Jakob Mužar, Fin Šibli, Jaka Krajšek in Mai Zakelšek
– ekipa smučarjev skakalcev iz Smučarskega društva
Vizore, ki je v poletni sezoni 2018 osvojila naslov
državnih ekipnih prvakov v soloskokih v kategoriji dečki
do 11 let ter prejemnik olimpijske medalje.
- Lan Tominc – člana Kajak kanu kluba Nivo Celje, ki
se je kot najmlajši član s 16 leti uvrstil v mladinsko
reprezentanco Slovenije za nastop na olimpijskih igrah
mladih v Buenos Airesu. Tam pa je Lan dosegel neverjetni
uspeh. Postal je mladinski olimpijski prvak v slalomu na
mirnih vodah.

Kvartet Frankolovo

Komik Jernej Celec

Župan Branko Petre je v svojem govoru izpostavil
pomemben pomen dela društev in svetnikov, zahvalil
se je tudi občinskim svetnikom v preteklem mandatnem
obdobju. Poudaril je največje projekte 2018 in načrte za
2019 s poudarkom na kolesarskih stezah, pločnikih ter
izgradnji kanalizacije iz sredstev EU. Spregovoril je tudi
o mostovih, cestah, plazovih in vodovodih ter o največji
investiciji 2019–2020, izgradnji vrtca Frankolovo v
vrednosti 2 milijona evrov.
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KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO

1. KONSTITUTIVNA
SEJA SVETA
Tekst: Dušan Horvat, foto: Lea Sreš

V sejni sobi Krajevne skupnosti Frankolovo je v
ponedeljek, 3. 12. 2018, potekala prva konstitutivna
seja novoizvoljenega Sveta KS Frankolovo. Na sejo
so bili povabljeni novoizvoljeni člani, predsednik
občinske volilne komisije (OVK) Miran Pritekelj in
ponovno izvoljeni župan Občine Vojnik Branko Petre.
Predsednik OVK Miran Pritekelj je pod prvo točko
dnevnega reda podal poročilo o izidu volitev za člane
Sveta KS Frankolovo za mandatno obdobje 2018–2022.
V Svet KS Frankolovo so bili izvoljeni naslednji člani:
Drago Brecl, Damjan Muzel, Damjan Senegačnik,
Branko Podgoršek, Marko Kračun, Dušan Fijavž in Dušan
Horvat. Potrdili so se mandati članov Sveta KS in sprejet
je bil ugotovitveni sklep o izvolitvi vseh članov Sveta KS
Frankolovo.
V nadaljevanju so novoizvoljeni člani z javnim glasovanjem
izvolili predsednika Sveta KS Frankolovo. Za predsednika
sveta KS Frankolovo je bil ponovno izvoljen Dušan Horvat,
ki se je najprej zahvalil Miranu Priteklju, predsedniku
OVK, za strokovno vodenje 1. konstitutivne seje Sveta KS
Frankolovo. Zahvalil se je članom Sveta KS za ponovno
zaupanje in podporo v prepričanju, da bodo vsi skupaj
delovali v korist krajanov in kraja. Za podpredsednika
Sveta KS je predlagal Draga Brecla, ki so ga ostali člani
potrdili.

Ob koncu je prisotne nagovoril ponovno izvoljeni župan
Branko Petre. Pozdravil je vse prisotne in novoizvoljenim
članom Sveta KS Frankolovo iskreno čestital za izvolitev.
V kratkem govoru je poudaril, da je bilo sodelovanje
s Svetom KS Frankolovo v prejšnjem mandatu zelo
dobro. Podobnega sodelovanja si je zaželel tudi v novem
mandatu, kajti le z razumevanjem in skupnimi močmi
bomo lahko delovali v korist občanov.
Projekti v letu 2019
V Krajevni skupnosti Frankolovo se bodo v letu 2019
izvajali projekti, ki so planirani v proračunu Občine Vojnik:
- izgradnja novega vrtca na Frankolovem na lokaciji
zahodno od telovadnice OŠ Antona Bezenška Frankolovo
z izgradnjo kuhinje, jedilnice in kurilnice, vse tri prostore
bo uporabljala tudi šola;
- izgradnja pločnika od regionalne ceste do gasilskega
doma ob desnem robu ceste;
- dokončanje izgradnje kanalizacije;
- izgradnja vodovoda Beli Potok;
- izgradnja vodovoda Brdce – 2. faza;
- vzdrževanje makadamskih cest;
- vzdrževanje asfaltnih cest;
- asfaltiranje cest po načrtu KS Frankolovo;
- obrezovanje drevja in vej ob javnih poteh.

Od leve proti desni: Damjan Muzel, Marko Kračun, Dušan Horvat, Dušan Fijavž, Drago Brecl, Damjan
Senegačnik (manjka Branko Podgoršek)
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BOGATA USTVARJALNOST

JASLICE JOŽETA ŽLAUSA V VOJNIKU,

RADEČAH, PRI SV. TROJICI IN V
VATIKANU
Tekst: Lea Sreš, foto: Jože Žlaus

Že četrto leto se je na treh ulicah
Vojnika, v Jernejevem domu in
v cerkvi sv. Jerneja v Vojniku
odvijala veličastna razstava jaslic
društev, posameznikov, vrtcev in
zavodov iz občine Vojnik, drugih
krajev po Sloveniji in Prezida na
Hrvaškem.
»Ker je to velik in zanimiv dogodek
za našo občino, sem se vključil
in izdelal nekaj jaslic, ki krasijo
vojniške ulice in Jernejev dom. Pri
tem mi je pomagala žena Jelka, ki
je tudi sama izdelala nekaj jaslic,
malo tudi z mojo pomočjo. Pri
izdelovanju jaslic me zanimajo
novi izzivi, zato so jaslice gibljive
in olepšane še z avtorskimi
melodijami. Tako je nastala tudi
himna z naslovom 'Božični Vojnik',
ki so jo ljudje poslušali preko
zvočnikov na celotnem prizorišču
Božičnega Vojnika. Besedilo je
moje delo, melodija pa delo Jelke
Žlaus in Brigite Petre. Lani smo
z glasbeno skupino Kitarakon
posneli tudi videospot, ki se je
predvajal na različnih televizijah v
času adventa. Moje jaslice so bile
postavljene tudi v Radečah in pri
Sv. Trojici v Slovenskih goricah.
Sem član Društva jasličarjev
Slovenije, ki ima sedež na Brezjah,
in od tajnika društva Danijela
Bezka sem dobil pobudo, da naj
fotografijo svojih jaslic pošljem
na natečaj '100 najlepših jaslic' v
Vatikan. Presenečen sem bil, ko
sem dobil odgovor, da so jaslice
izbrane za to razstavo. Jaslice
je v Vatikan odpeljal slovenski
veleposlanik v Vatikanu Tomaž
Kunstelj,« nam je povedal Jože
Žlaus.

Jaslice Jožeta Žlausa so bile izbrane tudi za razstavo v Vatikanu.

Za Žlausa je bilo leto 2018
ustvarjalno. Ob 160-letnici smrti
Jurija Vodovnika je na Skomarju
razstavljal pastele z naslovom
Jurij Vodovnik – podobe njegovega
življenja. Ob spoznavanju
njegovih zanimanj, spretnosti in
univerzalnosti je nastala knjižica
z enakim naslovom. Krasijo jo
številni pasteli, izstopa tisti z
Antonom Martinom Slomškom in
Vodovnikom med "kovanjem" pesmi
v Novi Cerkvi.

dejavnosti in izobražuje. Obe
knjižici sta primerni za spoznavanje
lokalne zgodovine in za ohranjanje
kulturne dediščine.

Knjižica Utihnil je ropot mlinov
in žag na Tesnici je nastala ob
lanskem praznovanju tedna
evropske kulturne dediščine.
Na pregleden, razumljiv način
predstavlja problematiko
mlinarstva na Tesnici, ohranja
fotografije, pojasnjuje delovanje
mlina, vzroke za propadanje te
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KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK

NOVA SESTAVA
SVETA

Lidija Eler Jazbinšek,
predsednica Sveta KS
Vojnik

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek

Novoizvoljeni Svet Krajevne
skupnosti Vojnik se je po volitvah
sestal na dveh sejah.
Konstitutivno sejo je vodila Dragica
Mirnik. Poročilo o volitvah v
Svet Krajevne skupnosti je podal
predsednik občinske volilne komisije
Miran Pritekelj.
Izvoljeni predstavniki so:
- v volilni enoti 1: Cesta ob Hudinji,
Pot v Konjsko, Lešje, Konjsko – Karel
Turk;
- v volilni enoti 2: Cesta v Šmartno,
Pot v Lešje – Lidija Eler Jazbinšek;
- v volilni enoti 3: Ahtikova ulica,
Arclinska cesta, Belakova ulica,
Cesta talcev, Murnova ulica,
Preložnikova ulica, Žlavsova ulica,
Pristovškova ulica, Ulica Janeza Žige
Popoviča, Celjska cesta 51, 55–60 –
Ksenija Pristovšek;
- v volilni enoti 4: Brezovnikova ulica,
Cesta v Tomaž, Celjska cesta1–49,
53, Čufarjeva ulica, Kašova ulica,
Kratka pot, Petelinškova ulica,
Prušnikova ulica, Tomaž nad
Vojnikom, Ulica bratov Jančarjev,
Voduškova ulica, Pot na Dobrotin 1,
3, 5, 9, 11, Cesta talcev 16, Cesta v

Šmartno 40 – Karel Brezovšek;
- v volilni enoti 5: Keršova ulica,
Krožna pot, Parmova ulica, Pot na
Dobrotin 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12–22,
Škoflekova ulica, Ulica Stanka
Kvedra, Vinterjeva ulica, Prušnikova
ulica 12, 14, 16 – Jure Ferlež;
- v volilni enoti 6: Višnja vas, Ivenca,
Globoče, Dedni Vrh pri Vojniku –
Dragica Mirnik;
- v volilni enoti 7: Ilovca, Jankova,
Male Dole, Črešnjevec, Razgorce,
Kladnart, Želče – Marjan Lipovšek;
- v volilni enoti 8: Bovše, Bezovica,
Gabrovec pri Dramljah, Hrastnik,
Koblek, Razgor, Gradišče pri
Vojniku, Pristava – Martin Jošt;
- v volilni enoti 9: Arclin – Miran
Skutnik.
Člani sveta so za predsednico
predlagali in soglasno potrdili Lidijo
Eler Jazbinšek, podpredsednica je
Ksenija Pristovšek.
Na drugi seji so bile oblikovane
komisije. V komisiji za komunalo so
Jure Ferlež, Martin Jošt in Marjan
Lipovšek; v komisiji za socialo Dragica
Mirnik, Ksenja Pristovšek in Karli
Brezovšek ter v komisiji za inventuro
Miran Skutnik, Martin Jošt in Irma

Nekaj poudarkov za leto 2019, ko se
načrtuje:
- sanacija Kašove in Petelinškove
ulice,
- predstavitev ureditve prometa Ceste
talcev,
- delna sanacija ceste Vojnik–Gmajna,
- priprava projektov za sanacijo
Pristava–Razgor,
- nadaljevanje izgradnje vodovoda,
- asfaltiranje po načrtu idr.
V zadnjem delu seje so se
novoizvoljeni predstavniki srečali
s člani Sveta KS Vojnik preteklega
mandata. Pogovor je potekal v
prijetnem vzdušju z izmenjavo mnenj
in izkušenj.

TEHNIČNI PREGLEDI

15. 03. 2019 / 15:00-17:00
Rove (pri Senegačniku)

NA TERENU

16. 03. 2019 / 9:00-12:00
Avtohiša Čepin Vojnik
(na parkirišču)

TRAKTORJEV
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Blazinšek. Člani sveta so se seznanili
tudi s povzetkom investicij v obdobju
2014–2018 ter s predlogom načrta za
leto 2019, ki ga je bilo treba načrtovati
zaradi vključitve v proračun, člani
sveta pa skrbijo za nadzor nad
izvrševanjem načrta ter za opozorila
o potrebah v kraju in komunikacijo s
krajani.

HUMANITARNI PROJEKT

VOJNIK,
STOPIMO SKUPAJ
Tekst: Vida Podergajs, foto: Aleksander Reberšek

V Vojniku smo v drugi polovici decembra 2018
pristopili k humanitarnemu projektu Vojnik, stopimo
skupaj z namenom, da Sandri Janc in otrokoma,
7-letnemu Lovru in 5-letnemu Matevžu, zgradimo
dom. Družinica je konec meseca novembra ostala brez
očeta, ki ni zmogel premagovati teže življenja in je v
svoji nemoči zapustil partnerko in otroka.
Pred tem si je družina počasi in z veliko ljubezni urejala
in prenavljala hišo, v kateri je živela Sandrina babica
in je bila zgrajena davnega leta 1890. Čeprav ima hiša
v središču Vojnika zavidljivo letnico, sta Sandra in njen
partner upala, da jo jima bo uspelo obnoviti in sanirati
v roku 15 let. V mesecu avgustu 2018 je v hiši prišlo do
velikega izliva vode, ki je povzročila ogromno škodo v
vseh bivalnih prostorih. Spet se je začelo naporno delo,
saj je bilo treba tla in stene zaradi vlage odstraniti in
začeti izsuševati, kar pa je dolgotrajni postopek. V času
tragičnega dogodka je bilo delo nedokončano in družina
živi v zelo slabih bivanjskih pogojih (neometane stene,
tla, ki nimajo zaključnega sloja oz. estriha itd.). Prav tako
v hišo udarja vlaga, ki je ne bo mogoče nikoli popolnoma
sanirati.
Na pobudo poslanca Aleksandra Reberška, ki je že zaključil
takšen projekt v Žalcu in pomagal materi samohranilki,
se je v Vojniku ustanovil konec meseca decembra 2018
poseben odbor. Po proučitvi in ogledu strokovnjakov
gradbene stroke je bila sprejeta odločitev, da se stara hiša
poruši in zgradi nadomestna hiša v izmeri okoli 70 m2
stanovanjske površine. Okvirna predračunska vrednost je
ocenjena na 100.000,00 EUR. Projektna dokumentacija je
že pripravljena in je postopek v fazi pridobivanja soglasij in
izdaje gradbenega dovoljenja za nadomestno gradnjo.

vključena tudi vsa društva in humanitarne organizacije,
organizirajo se dobrodelni koncerti in prireditve.
Zbiranje sredstev je razvidno; in sicer se zbirajo preko
Škofijske Karitas Celje, donatorji se tedensko objavljajo in
sporoča se znesek zbranih sredstev. Do zdaj imamo zbranih
pribl. 15.000,00 EUR.
Finančna sredstva zbira:
Škofijska Karitas Celje, Muzejski trg 8, 3000 Celje
Številka računa (TRR) za nakazilo je: SI56 0510 0801
5567 619, sklic: 29380, namen: Vojnik, stopimo skupaj,
koda: CHAR.
Obvezna navedba sklica!
Kdor lahko in kolikor lahko. Hvala vam dobri ljudje!
Matevž in Lovro sodelujeta pri načrtovanju novega doma.

Delovna skupina in Sandra Janc na enem izmed svojih srečanj

V drugi polovici meseca januarja 2019 smo začeli zbirati
finančna sredstva in se vključili v oglaševanje preko
družbenih omrežij, tiskanih medijev, televizijskih oddaj
in drugih načinih oglaševanja. V humanitarni projekt
je vključena celotna občina Vojnik in celotna Slovenija.
Odzivnost po nudenju pomoči je velika – samostojni
podjetniki in gospodarske družbe so ponudili pomoč v
obliki gradbenega materiala, storitev, notranje opreme,
kopalniške opreme, instalacije idr. Po oceni odbora je
kljub vsem doniranim materialom treba zbrati pribl.
50.000,00 EUR. V zbiranje sredstev in druge pomoči so
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SOBOTA, 30. MAREC 2019

DAN ZA ČIŠČENJE
NAŠE OBČINE
Tekst: Irma Blazinšek, foto: Lea Sreš

Ob pogledu skozi okno je videti pomlad še zelo daleč,
vendar je treba že zdaj načrtovati dejavnosti ob
vsakoletni čistilni akciji, ki bo potekala v soboto,
30. marec 2019, z začetkom ob 8. uri, ob slabem
vremenu se prestavi za en teden, to je na 6. april.
Kot smo že vajeni, se zberemo pred sedeži krajevnih
skupnosti ali gasilskimi domovi, čistimo v vreče, ob koncu
pa se zberemo na malici, ki bo tudi letos organizirana.
V tednu pred osrednjo čistilno akcijo bo priložnost za
čiščenje v gospodinjstvih, da se znebimo nepotrebne
navlake, ki jo bo možno odpeljati na ekološki otok poleg
že ustaljenih dni (torek, četrtek in sobota) tudi v petek.
Čeprav je naša občina kot kaplja v morju, se je vendarle
treba zavedati, da iz kapljic nastane potoček, potok, reka,
veletok ...
Naredimo nekaj zato, da vodne kapljice ne bodo pronicale
skozi umazanijo v podzemlje. Če hočemo to doseči,
moramo paziti, da vsaj v svoji okolici ne dovolimo

onesnaženja in zato se vsaj enkrat letno udeležimo
čiščenja tudi trgov, vasi, zaselkov, obrežij potokov in rek.
Če imate kje v svoji bližini kakšno črno odlagališče, nas na
to opozorite. Lahko se dogovorite s sosedi, da ga mogoče
skupaj počistite.
Pomagajte nam in hkrati sebi, da bomo še dolgo imeli lepo
in čisto naravo.

Med lansko čistilno akcijo na Frankolovem

AKTUALNO

DODELITEV NAGRAD ZA DOSEŽKE
ŠPORTNIKOV S STALNIM
PREBIVALIŠČEM V OBČINI VOJNIK
Tekst: Urška Mužar

Odbor za družbene dejavnosti bo tudi v letu 2019
v skladu s sprejetimi merili za dodelitev nagrad
za športne dosežke obravnaval športne dosežke
športnikov posameznikov ali športnikov, ki tekmujejo
v ekipnih športih v društvih, s sedežem zunaj naše
občine.
Odbor bo upošteval športne dosežke iz tekočega leta,
sredstva za nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v
občini Vojnik pa so zajeta v letnem programu športa, ki ga
sprejme občinski svet.
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Za sredstva za športne nagrade lahko zaprosijo matični
klubi tekmovalcev, in sicer za tekmovalce, ki so občani
občine Vojnik in so dosegli eno od prvih treh mest na
državnem, evropskem in svetovnem prvenstvu ali na
olimpijskih igrah. Šolska državna tekmovanja niso zajeta v
teh merilih in zanje Občina Vojnik ne dodeljuje nagrad. Za
vse športnike, naše občane, ki so/bodo v letu 2019 dosegli
takšne uvrstitve, naj torej njihov matični klub na Občino
Vojnik naslovi vlogo z dokazili o rezultatih.
Za več informacij v zvezi s tem lahko pokličete Urško
Mužar po telefonu na št. 03/78 00 623 ali pošljete
elektronsko pošto na urska@vojnik.si.

BREZŽIČNE POVEZAVE WI-FI NA JAVNIH MESTIH

OBČINA VOJNIK USPEŠNO
KANDIDIRALA ZA
PRIDOBITEV BONA
Tekst: Petra Pehar Žgajner, foto: Matevž Lenarčič

Evropska komisija na svojih spletnih straneh objavila
rezultate prvega poziva pobude WiFi4EU in seznam
občin, ki so uspešno kandidirale za pridobitev bona za
vzpostavitev brezžične povezave Wi-Fi na javnih mestih.
S prijavo je uspela tudi Občina Vojnik.

Poziv za zbiranje predlogov za WiFi4EU je potekal od 7.
do 9. novembra 2018. Na javnem pozivu je sodelovalo
več kot 13.000 občin iz vse Evrope, pri čemer je bilo
izbranih 2.800 občin, te pa bodo prejele kupone v višini
15.000 EUR za vzpostavitev Wi-Fi-hotspot na javnih
mestih.

ENKRATNA DENARNA POMOČ

OBDARITEV NOVOROJENČKOV
Tekst: Urška Mužar, foto: Ana Ravnak

V občini Vojnik že vrsto let poteka obdaritev
novorojenčkov. Gre za enkratno denarno pomoč staršem
ob rojstvu otroka. Do pomoči so upravičeni starši
oziroma eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno
bivališče v občini Vojnik. Trenutno ta pomoč, po sklepu
občinskega sveta z dne 20. 12. 2006, znaša 140,00 EUR.
Vse, kar morate storiti, je, da v štirih mesecih od
otrokovega rojstva vložite pisno vlogo na Občini Vojnik
za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence.
Vlogo lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Vojnik ali
na uradni spletni strani občine, ki se glasi http://www.
vojnik.si.
S tem želimo srečnim družinam izkazati skromno
pozornost, saj se veselimo vsakega novega občana.
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BOŽIČNI VOJNIK 2018

NAJBOLJ IZVIRNI IN
NAJVEČJI V SLOVENIJI
Tekst: Rozmari Petek, foto: Matjaž Jambriško

Unikatna božična zgodba Vojnika je dobila že četrto
ponovitev; največjo razstavo jaslic v Sloveniji si je po
oceni organizatorjev ogledalo kar 40 tisoč ljudi.
Kar težko je bilo na začetku januarja opazovati, kako so z
dvorišč hiš v okolici vojniške farne cerkve izginjale jaslice.
Čudež, ki je mnogim polepšal praznične dni. In še vedno
je kar težko doumeti, kakšno vzdušje lahko decembra
v Vojniku pričarajo ljudje, ki premorejo veliko zanosa
in dobre volje. Na tokratni, četrti, ponovitvi Božičnega
Vojnika je bilo razstavljenih več kot 230 jaslic, ogledalo pa
si jih je rekordnih 40 tisoč ljudi.
Unikaten vojniški projekt, ki se spretno izogiba
pretiranemu kiču in blišču, si je pred štirimi leti zamislil
nekdanji župan Beno Podergajs. Turistično društvo
Vojnik in občina Vojnik v sodelovanju z Župnijo Vojnik in
župnikom Antonom Pergerjem so takoj pristopili in ideji
pomagali zaživeti. Večje jaslice društva in posameznikov
(veliko razstavljavcev pride tudi od drugod) vselej
izvirno razstavijo na zasebnih dvoriščih hiš treh ulic v
bližini cerkve (velika pohvala gre ravno lastnikom hiš, ki
dobrohotno sami okrasijo dvorišča ali jih dajo »v najem«
drugim), manjše pa razstavijo v Jernejevem domu, ki
stoji v neposredni bližini cerkve. Ob tem na velikem
parkirišču pred cerkvijo postavijo tržnico z bogato darilno
in gostinsko ponudbo, najmlajšim omogočajo tudi ježo
ponijev. V cerkvi in bližnji šolski telovadnici pripravijo še
večinoma brezplačne koncerte različnih glasbenih zvrsti.
Med njimi je tudi letos še posebej izstopal čaroben poprock koncert, ki ga z neizmerno voljo in energijo vedno
znova pripravi Marija Čakš. Z drugimi besedami: še en
čudež v seriji velikih, ki se v Vojniku dogajajo decembra.
»Čeprav bomo Božični Vojnik izvedli že četrtič, naše moči
niso pojenjale,« je že pred odprtjem poudarila predsednica
Turističnega društva Vojnik Nataša Kovačič Stožir. Takoj po
zaključku je enakega mnenja glede pete ponovitve. Tudi
Beno Podergajs optimistično že razmišlja o peti ponovitvi.
Kot poudarja, sicer ne ciljajo na to, da bi bilo razstavljenih
jaslic iz leta v leto več. Že zdaj so morali v ta namen
povečati razstavne prostore v Jernejevem domu. Vendar,
ker ljudje vedno raje razstavljajo in sodelujejo pri pripravi
jaslic, je vedno več jaslic pač logična posledica. »Vedno več
ljudi se nam oglaša in želijo razstaviti svoje jaslice. Tudi v
naši občini je veliko posameznikov s to strastjo in do zdaj
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zanje sploh vedeli nismo,« še dodaja Podergajs, idejni oče
projekta, ki velja za največjo razstavo jaslic v Sloveniji.
Med jaslicami, ki smo jih videli tokrat, Podergajs posebej
omeni kamnite jaslice, ki so jih v Vojnik prinesli gostje
iz Primorske. Pet jaslic je bilo mogoče videti v naravni
velikosti, posebej zanimive so bile tudi jaslice, ki jih je
izdelalo podjetje Kovinarstvo iz Pristave. Prisrčne so
bile še mnoge druge, denimo jaslice na filmskem traku
in televiziji, ki jih je pripravilo podjetje Cenex. »V duhu
100-letnice konca prve svetovne vojne je naš ljubiteljski
zgodovinar Marko Zdovc pripravil tudi posebno razstavo
predmetov, ki so jih vojaki imeli pri sebi in so jih na fronti
spominjali na božič.«
Na razstavi je kot vsako leto sodeloval Jože Žlaus,
edini Slovenec, ki je svoje jaslice razstavil tudi v Rimu.
Obiskovalci Rima so sicer videli jaslice, ki so ji obiskovalci
Vojnika občudovali predlani. Gre za jaslice, narejene
iz korenine vrbe, oblikovane v obliki kometa. S svojo
sporočilnostjo so očitno prepričale tudi komisijo, ki vsako
leto na razstavo v Rimu sprejmejo le 100 najlepših jaslic
sveta.
Tokratno razstavo jaslic v Vojniku je na odprtju blagoslovil
upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. Prvotni namen
postavljanja jaslic je vendarle spomin na sveto družino.
Je pa razstava pravzaprav zanimiva vsem, ne glede na
njihovo osebno prepričanje. Njen čar je tudi v druženju,
naj si bo s prijatelji, z znanci ali s sosedi. V ta namen so
bile na vsaki ulici postavljene stojnice, kjer so se lahko
obiskovalci okrepčali. Za okrepčila so vsak dan poskrbela
razna društva in posamezniki, ki so izmenjaje vsak večer
dežurali na Božičnem Vojniku. Vsak posameznik je tako
tvoril svoj unikatni košček v čudovitem mozaiku Božičnega
Vojnika. In prav vsakemu so organizatorji izjemno
hvaležni.
Tudi letos je Turistično društvo Vojnik v okviru koncerta
vojniških zborov in solistov ob zaključku Božičnega
Vojnika, podelilo priznanja za urejeno okolico, in sicer
družini Verbič, Marjeti Pušnik, družini Grlica - Marica
Grlica, Slavku Belaku, Borutu Sitarju, Borutu Jerebu,
Bojanu Trkaju, Rozaliji in Andreju Pušniku ter družini
Kotnik. Posebni priznanji sta prejela ZD Vojnik in kmetija
Adamič. Častna članica pa je postala Milena Moškon.

Otroški zbor Vrtca Mavrica Vojnik z vzgojiteljem Luko Čatrom

Kamnite jaslice je izdelal Marjan Crnič iz Oplotnice.

Iz orehovega debla je ustvaril jaslice Marjan
Vodnik iz Domžal.

Anja Istenič s plesalcema

Župan Branko Petre je od odprtju poudaril
pomembnost projekta.

Koncert Godbe na pihala Nova Cerkev in
Nuše Derenda

Nataša Kovačič Stožir, predsednica TD Vojnik, in Beno Podergajs, idejni oče projekta, se že
ozirata k peti ponovitvi Božičnega Vojnika.

Nagovor upokojenega celjskega škofa Lipovška in domačega župnika Antona Pergerja
Letos je Božični Vojnik postavil na ogled več kot 230 jaslic.
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Domišljija ne pozna meja.

Zasedba Feferoni in Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik

Peter Fazarinc, Matic Zakonjšek, Amadej Šopar in Miha Lenarčič na pop-rock koncertu

Maskoti Božičnega Vojnika Hojku se je letos
pridružila še Hojka.

Marija Čakš, organizatorka pop-rock koncerta,
je letošnji koncert vodila skupaj s sovoditeljem.

Božična vas je vabila s tržnico in gastronomsko ponudbo.
Veličastna Barcelona
v izvedbi Matica
Zakonjška in Petrise
Čanji

ojnik

TURISTIČNO

Lesene jaslice Andreja Jevšenaka iz Velenja
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DRUŠTVO

Gimnazija Celje - Center je letos pripravila
nekoliko drugačne jaslice.

Sveto družino v naravni velikosti je postavil Mirko Krašovec.

Dnevna soba na prostem Turističnega društva
Vojnik je privabila mnoge obiskovalce.

TD je na zaključni prireditvi družini Adamič
podelilo priznanje za urejeno okolje.

Podjetje Cenex je izdelalo jaslice iz filmskega traku.

Tudi za sladokusce je bilo poskrbljeno.

Jaslice izdelane s tehniko suhega filcanja je za
dobrodelni namen darovala Katarina Belak.

Jaslice pri Jernejevem domu je izdelal Danilo Bojanovič,
ilustracijo je ustvarila Petra Narobe.

Jaslice Vinogradniško-vinarskega društva
Vojnik so ustavile marsikateri pogled.
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SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

OHRANJANJE
NARODNE ZAVESTI S SPOMINI
NA KULTURNE VELIKANE
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

»K sreči se Slovenci že precej let
vendarle zavedamo pomembnosti
slovenske kulture in slovenskega
jezika, ki sta neločljivo povezana
s književnostjo. S ponosom se
spominjamo literarnih in drugače
jezikovnih velikanov in uspešno
ohranjamo kolektivno zavest o njih
in ponos nanje,« so bile uvodne
misli voditeljev Gregorja Palčnika
in Sabine Penič kot odgovor
na »čivk« poslanke aktualnega
sklica Državnega zbora RS na
prireditvi v počastitev slovenskega
kulturnega praznika, ki je bila
v četrtek, 7. februarja 2019, v
telovadnici Osnovne šole Vojnik.
Letošnje priznanje za življenjsko
delo s področja kulture v občini
Vojnik je prejela Emilija Kladnik
Sorčan. Program so sooblikovali
Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik,
Vokalna skupina Kolorina in
glasbena zasedba Shalom Pom Pom.

Slavnostni govornik je bil ravnatelj
Glasbene šole Celje Simon Mlakar.

Simon Mlakar

»Lansko leto smo ob 100-letnici
smrti Ivana Cankarja posvetili

Nagrado sta Emiliji Kladnik Sorčan izročila Branko Petre in Lidija Eler Jazbinšek.
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temu jezikovnemu in kulturnemu
multipraktiku. Letošnje leto
označujemo kot Vodnikovo leto in
se ob 200. obletnici njegove smrti
spominjamo vseh gradnikov, ki jih je
Valentin Vodnik položil v sam temelj
slovenske kulture. Prispevek Franceta
Prešerna pa smo močno podčrtali, ko
smo datum njegove smrti označili s
statusom državnega praznika, in to že
takoj po drugi svetovni vojni,« sta nas
nagovorila voditelja, sicer učitelja v
Osnovni šoli Vojnik. Čez večer sta nas z
izbrano besedo spominjala na tri velike
može in priklicala v spomin kakšen
drobec iz njihovega življenja, ki je
dokazoval narodno in osebno veličino
vsakega izmed njih.
Slavnostni govornik, ravnatelj
Glasbene šole Celje, njena dislocirana
enota v Vojniku letos praznuje 10 let,
je spregovoril o trenutnem vzdušju v
slovenski kulturi in spomnil na pomen

digitalizacije, ki spreminja svet, države
in posameznike. »Danes ne želimo
moralizirati. Iskreno sem namreč
ponosen na duhovno zapuščino naših
prednikov, verjamem v pozitivno
bistvo vsakega posameznika in
verjamem v sliko boljšega jutri.
Neslišno se torej lahko vprašamo,
kaj bomo naredili, da bo kultura
ostala hrbtenica slovenskega naroda.
Morda nad to državo pogosto nismo
navdušeni, a ponuja nam marsikaj,
o čemer tudi bolj razviti narodi samo
sanjajo,« je potrkal na vest zbranim
v dvorani. »Vsem kulturnikom v
najširšem smislu, tako v občini Vojnik
kot v celotni Sloveniji in izven, želim
in izražam čestitke za njihovo delo in
jim želim jasnih, uglašenih in lepih
občutkov pri ustvarjanju svojega
poslanstva še naprej!« je še zaključil.
Emilija Kladnik Sorčan se je ob
prejemu nagrade zahvalila Vojniku,
šoli, lokalni skupnosti, društvu ... »Če
mi pred 25 leti zaupanja ne bi izkazali,
bi bila moja pot popolnoma drugačna.
Ponosna sem na številne generacije
otrok, ki mnogo kje puščajo kulturne
sledi,« je strnila misli. Kladnikova se
je sicer v glasbeno ustvarjanje Vojnika

Shalom Pom Pom

zapisala, ko je leta 1993 začela z
vodenjem Moškega pevskega zbora
KUD France Prešeren Vojnik. Svoje
glasbeno znanje in ljubezen do lepega
ubranega petja gospa Emilija prenaša
tudi na mlajše generacije. Nekaj časa
je kot umetniški vodja vodila tudi
Vokalno skupino Kolorina. Na Osnovni
šoli Vojnik, kjer poučuje glasbeno
umetnost, je pod njeno taktirko pelo
že mnogo generacij otrok. Vodi tudi
pevski sestav zaposlenih na OŠ Vojnik.
Vsako leto se s svojimi zbori udeležuje
različnih tekmovanj, od koder

prinašajo priznanja. Njeno kulturno
udejstvovanje je zelo zaznamovalo
Vojnik z okolico, njeno delo pa se je
slišalo tudi preko slovenskih meja.
Ob prejemu nagrade je Emiliji Kladnik
Sorčan čestitala tudi ravnateljica
OŠ Vojnik, mag. Olga Kovač, za
presenečenje pa je poskrbel »njen«
Moški pevski zbor KUD France
Prešeren Vojnik, ki je s pesmijo,
namenjeno zborovodkinji, popestril
prdvečer slovenskega kulturnega
praznika.

POZIV

SREDSTVA ZA
SOFINANCIRANJE
Tekst: Urška Mužar

Poziv za dodelitev sredstev iz
občinskega proračuna za društva
in klube iz občine Vojnik, ki v
letu 2019 obeležujejo okrogle
obletnice, načrtujejo gostovanja
v tujini, nameravajo kupiti obleke
za nastope ali bodo izdali zbornik.
V letu 2019 bo Občina Vojnik iz
občinskega proračuna za različna
področja društvenega in klubskega
ustvarjanja namenila določena
sredstva. Sredstva bodo namenjena za
sofinanciranje prireditev ob okroglih
obletnicah (10, 20, 30 … 100-letnice

delovanja društva oz. kluba), nakup
oblek za člane društev (kulturna
društva, društva s področja razvoja
podeželja s sedežem v občini
Vojnik), gostovanj v tujini ali izdaje
zbornika.
Glede na zgoraj navedeno vabimo,
da društva in klubi s sedežem
v občini Vojnik, ki v letu 2019
praznujejo okrogle obletnice,
načrtujejo gostovanje, nameravajo
nakup oblek ali izdajo zbornika,
na Občino Vojnik, Keršova ulica 8,
3212 Vojnik do 30. 9. 2019 oddajo

pisne vloge za sofinanciranje.
Vlogam naj bodo priloženi tudi
ustrezni dokumenti (ponudba,
predračun itd.).
Vloge bo obravnaval na redni
seji tisti odbor, ki je pristojen za
področje delovanja društva ali
kluba.
Več informacij v zvezi z javnim
pozivnim lahko dobite na Občini
Vojnik po telefonu na št. 03 78
00 640 ali po elektronski pošti
obcina@vojnik.si.
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KABIS, D. O. O.

DRUŽINA, GRADBENIŠTVO
IN GLASBA
Tekst in foto: Lea Sreš

Karli Brezovšek je predan glasbi.

Kabis d. o. o. je pravi naslov za fasade
in slikopleskarska dela
Karli Brezovšek je končal srednjo tehnično šolo v Celju in
se kot gradbeni tehnik zaposlil v Tim Laško. Med delom v
tem podjetju je spremljal materiale za različne potrebe v
gradbeništvu. Izkušnje iz Tima so mu prišle še kako prav, ko
je leta 1994 odprl svoje podjetje Kabis d. o. o. in praznuje 25
let samostojne podjetniške poti. Njihovo delo je usmerjeno v
zaključna dela, predvsem v izolacije fasad in slikopleskarska
dela. S sedmimi sodelavci prevzema delo po vsej Sloveniji,
zadnje čase največ blizu doma. Kriza v gradbeništvu jih ni
preveč prizadela, večje težave so pri pridobivanju strokovnega
kadra. Podjetju gre na roke tudi država, ki preko Eko sklada
spodbuja investitorje k energetskim sanacijam objektov.
Brezovšek je poudaril pomanjkanje obrtnih delavcev.
Zaposluje zidarje, slikopleskarje, delavce drugih poklicev
in tudi priučene delavce. Delavci imajo proste nedelje in
praznike, saj se zaveda, da je počitek in družinsko življenje
enako potrebno kot delo. Podjetje je pooblaščeni izvajalec
fasadnih sistemov za večino proizvajalcev, ki zahtevajo dobro
delo in garancijo. In kje lahko v svoji okolici vidimo njihove
fasade? Vrtec Mavrica Vojnik, športna dvorana Vojnik, Alba,
Arami, Marof v Novi Cerkvi in še veliko individualnih hiš in
drugih zgradb.
Ljubezen do glasbe in športa
Človek ob delu izgoreva, potrebni so sprostitveni ventili, ki
jih Brezovšek najde ob igranju malega nogometa, tenisa,
smučanju in tudi na duhovnem področju – rad ima glasbo. Pri
»pleh muziki« je že več kot 40 let, leta 1978 je začel pri godbi
Male Dole. Ko je z družino živel v Celju, je bil član tamkajšnje
godbe, občasno tudi na Ljubečni, član dveh pevskih zborov
v Celju, cela družina pa je bila vpeta tudi v župnijo in druge
dejavnosti. Od njene ustanovitve igra trobento v Godbi
na pihala KUD Nova Cerkev, nekaj časa je igral tudi v
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narodno-zabavnem ansamblu. Kot pevec bariton basa je član
Mešanega cerkvenega zbora Vojnik in MePZ Forte Vojnik.
Za svoje dolgoletno udejstvovanje na glasbenem področju
je prejel več Gallusovih priznaj. S svojo družino je nastopal
na kulturnih prireditvah, mašah ali drugih priložnostih.
Ljubezen do glasbe je prinesel iz svoje družine. Igranje na
trobento je usvojil kot samouk, se izpopolnjeval pri godbi in
obiskoval zasebnega učitelja. Ljubezen do glasbe sta z ženo
vcepila tudi otrokom, saj so vsi obiskovali glasbeno šolo v
Celju, dva sinova pa bosta, kot kaže, poklicna glasbenika,
izobražujeta se v tujini. Ponosen je na svojo družino (štiri
sinove in dve hčeri, ki imata že svoji družini, in štiri vnuke) in
najbolj vesel, kadar se vsi skupaj zberejo doma.
Karli se je ob mojem obisku začudil, saj meni, da ni posebej
zanimiv človek za predstavitev v Ogledalu. Njegovi interesi so
tako zanimivi, da je prav, da jih poznamo. Da, res je skromen,
delaven, pristaš krščanskih vrednot, deluje v lokalni skupnosti
in širše. Dejaven je tudi na cerkvenem področju, saj deluje v
več župnijah in na področju škofije. Zavest, da je življenje brez
duhovne dimenzije prazno, mu pomaga, da lažje premaguje
življenjske ovire in napore. Rad pomaga ljudem, prepričan
je, da je vsaka pomoč, tudi majhna, dobrodošla ljudem v
stiski, posebej še, če »stopimo skupaj«. Brezovšku v življenju
uspeva krmariti med delom, družino in glasbo. Zaveda se
tudi, da brez podpore in pomoči njegove družine, predvsem
žene Anke, ne bi bil to, kar je. Naj Brezovškovi še naprej
plemenitijo glasbeno sceno v Vojniku.
Če iščete storitve, ki jih ponuja Kabis d. o. o., se pozanimajte
pri njih, Pot na Dobrotin 11/a, info@kabis.si ali preko
telefona na številki 041 621 010. Z veseljem vam bodo
svetovali in odgovorno ter kakovostno opravili delo.

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk
e-mail: aksel.skaza@gmail.com | tel.: 00386 41 679 286

www.aksel.si

V Klarin salon lahko pridete tudi samo po nasvet.

V salonu vas pričakujejo z odprtim srcem in bogatimi izkušnjami.

KOZMETIČNI ATELJE UTRINEK LEPOTE

KLARINA OAZA MIRU, LEPOTE
IN DOBREGA POČUTJA
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: Lenart Tomšič

V Preložnikovi ulici v Vojniku je lani septembra, po
trdem delu pridnih rok domačih in prijateljev in
neizmerni volji, ugledal luč sveta nov kozmetični atelje
Utrinek lepote. Ime zanj, tako pravi lastnica Klara Rus,
ki je z leti postala že prava Vojničanka, ni naključje in
ima močno sporočilno vrednost.
Imeti sebe rad
»V ateljeju cenimo žensko z veliko začetnico in boginjo v
njej. Pri nas prejmete vse za razvajanje in dovoljenje, da
sebe z vsemi svojimi izzivi in srčnimi željami postavite
na prvo mesto. Utrinek lepote je oaza miru, lepote in
dobrega počutja, sredi skrbi in norije vsakdanjega sveta je
pravi pobeg nad meje brezskrbnega. Skrb zase in drobna
razvajanja so pri nas zapisani z velikimi črkami – IMETI
SEBE RAD. Šele, ko dobro poskrbite zase, namreč lahko
dobro poskrbite tudi za druge,« pravi mlada podjetnica.
Klarini začetki
Vedno so jo zanimale lepe stvari. »Na prvo mesto sem vedno
dajala naravno lepoto. Ni me strah naravnega staranja, saj
vsaka guba govori zgodbo zase. Rada se poglobim v človeka.
Uživam, ko sedim nasproti in slišim razne življenjske
izkušnje, še bolj pa sem vesela, kadar lahko podam kak
dober nasvet.« S kozmetiko se je začela ukvarjati med
poplavo birokratskih služb in stresne gospodarske krize.
Po zaključku gimnazije se je odločila za študij turizma,
po zadnjem letniku pa ugotovila, da službe ne čakajo za
ovinkom. »To je bil hud udarec in trd pristanek na realnih
tleh. Hitro je bilo treba ukrepati. Pa sem si rekla, če je tako,
bom pa poslušala srce. In sem šla ponovno v srednješolske
klopi. Z odliko opravila kozmetično šolo, sproti delala in se
učila v kozmetičnih salonih v Celju.« Je ponosna lastnica
certifikata refleksoterapije in medicinske oskrbe stopal.
Ima ogromno znanja s področja limfne drenaže obraza,
opravljene tečaje raznih depilacij, nege obraza in manikire.
»Opravila sem tudi tečaj ličenja in se dokazovala z raznimi

maskami in glamur ličenjem. Lani pa sem pridobila švicarski
certifikat bioptron terapevta, na katerega sem še posebej
ponosna.«
Odločitev za samostojno pot
Klarina neizmerna želja po samostojni poti je v njej vseskozi
tlela. »V desetih letih, kar je relativno hitro, mi je uspel
preboj iz prenasičenega Celja, iz velikega salona, kjer si
vendar samo številka, postati nekdo, za katerega ljudje
vedo, da obstaja, da si želi delati dobro. V prihodnje si
želim nadaljevati svojo čudovito pot. Menim, da lahko, če
verjameš vase, res premagaš vsako oviro«. S kolegico sta
namreč poprej dolgo časa sodelovali v Celju. Ko se danes
ozira nazaj, ugotavlja, da ima vse svoje prednosti in slabosti.
»Zdaj ni potrebnega prilagajanja in tudi iz finančnega
vidika je lažje, saj je salon v domači hiši. Nekako se je vse
lepo izteklo. Po končanem porodniškem dopustu smo
salon ravno dokončali. Seveda je bilo treba urediti vso
dokumentacijo, vendar brez tega ne gre. Vesela sem, da so
moji domači ponosni name in mi vedno stojijo ob strani ter
mi pomagajo, ko potrebujem pomoč, pa naj bo to pri varstvu
malčice ali pa če je samo treba prižgati kurjavo in voske v
salonu.«
Ko se ustavi čas
V ateljeju se, po njenem pripovedovanju, ustavi čas.
Celostna nega kože, nega obraza, ročna limfna drenaža
obraza, pedikura, refleksoterapija, depilacije, geliš,
oblikovanje obrvi, barvanje trepalnic in obrvi, podaljševanje
trepalnic, manikira, bioptron svetlobna terapija, joga
obraza in še in še … Vse za razvajanje telesa in duha.
»Glavno vlogo prevzamete vi. Obiščite naš košček raja v
Vojniku. Naročite se po predhodnem dogovoru na mobilni
številki 031 609 483. Pričakujemo vas z odprtim srcem in
bogatimi izkušnjami. Želim, da iz salona odidete sproščeni,
zadovoljni in polni pozitivne energije.«
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KM INŠTALACIJE IN DRUŽINA KUGLER

DOSEGANJE CILJEV S CELOVITIM
OBVLADOVANJEM KAKOVOSTI
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Matjaž Jambriško

Podjetje KM inštalacije in družina Kugler, ki
s svojim odgovornim delovanjem nenehno
zagotavljata delovna mesta občanom, pomembno
prispevata k razvoju gospodarstva ter s
sponzoriranjem društev in posameznikov v občini
Vojnik sodelujeta pri razvoju krajev, sta prejemnika
srebrnega vojniškega grba 2018.
Družinsko podjetje KM inštalacije poleg staršev
sestavljata sinova s svojima družinama. Poštenost in
trdo delo so vrednote, ki vodijo družino in podjetju že
vrsto let zagotavljajo uspešno poslovanje in napredek.
Ključni del podjetja predstavljajo zaposleni, zato je
pri KM inštalacijah vedno prisotna skrb za njihovo
zadovoljstvo, nagrajevanje in motivacijo.
O razvoju podjetja in spektru dejavnosti
Podjetje, ki je že preraslo obdobje samega vzdrževanja
naprav, se v veliki meri vključuje tudi v izgradnje
velikih trgovskih centrov, hotelov, upravnih zgradb.
Temu namenu so botrovale tudi naložbe, tako v
proizvodno halo kot v posodobitev proizvodnje. S
sodobnimi napravami se je spremenila struktura

dejavnosti, kjer se dosegajo boljši rezultati. Kljub
velikim projektom na komercialnih objektih se še
vedno potrudijo poskrbeti za kakovostno izvedbo del
tudi na manjših objektih, kot so stanovanjske hiše.
Celovita usluga za lastne potrebe in potrebe trga
Delovanje podjetja vključuje različna področja dejavnosti:
prezračevanja in klimatizacije, ogrevanja in hlajenja,
solarnega ogrevanja in toplotnih črpalk, plinskih inštalacij,
dobavo, montažo in servis peči, vodovod in kanalizacijo
ter hidrantna omrežja. Na področju proizvodnje izdelujejo
prezračevalne cevi, prav tako v lastni proizvodnji nastajajo
pravokotni prezračevalni kanali, kjer se izvaja razrez
pločevine s plazemskim rezalnikom. Dobavljajo in izvajajo
tudi kompletno dobavo, montažo in zagon kotlovnic vseh
vrst in dobaviteljev; in sicer od najmanjšega postrojenja
za stanovanjsko hišo do večjih kotlovnic za industrijske in
komercialne objekte.
V programu unikatnih izdelkov izdelujejo dekorativna
vrata za kaminske in krušne peči, absolutne filtre za zrak,
dušilce zvoka, odsesovalne komore, fasadne prezračevalne
rešetke, strešne dekorativne zaključke, dimnike iz
nerjavečega jekla.

Podjetje KM inštalacije in družina Kugler s svojim odgovornim delovanjem nenehno zagotavljata
delovna mesta in pomembno prispevata k razvoju gospodarstva.
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Strategija poslovanja
Eno izmed temeljnih načel in
vodil poslovanja pri doseganju
zastavljenih strateških ciljev je
celovito obvladovanje kakovosti. V
družbi KM inštalacije se zavedajo,
da lahko le s kakovostnimi procesi
in visokotehnološkimi izdelki in
storitvami utrjujejo svoj položaj na
že osvojenih trgih in si utirajo pot
pri osvajanju novih trgov. Sledenje
zastavljenim ciljem je zagotovilo,

razširiti podobno mišljenje med
ljudi ter dokazati, da takšne
dejavnosti niso zgolj izpolnjevanje
zahtev zakonodaje, temveč nekaj,
za kar se je resnično vredno truditi,
zato na deloviščih poskrbijo, da
odpadke odpeljejo na ustrezna
odlagališča.

da bo družba KM inštalacije, d. o. o.
tudi v prihodnje uspešna in da bo
postajala še boljša.
V skrbi za okolje
Kljub gradbeno naravnani
dejavnosti se podjetje zaveda
pomena okolja in narave, v kateri
bivamo. Z uporabo sodobne
tehnologije in ekološko prijaznih
metod si družba prizadeva k
ohranjanju čiste okolice in poskuša

NAGROBNI SPOMENIKI
Kamnoseštvo Franc Kramar s. p.
(prej Marjan Amon s. p.)
iz Šmartnega v Rožni dolini
vam nudi nagrobne spomenike
po ugodnih cenah.
Naročila po tel.: 041 428 471
15% gotovinski popust
Naročila napisov po tel.: 041 611 087

Celjska cesta 53
3212 Vojnik
+ 386 (0)3 780 06 80
kargo.trade@kargotrade.si

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

MINERALNA
ANALIZA LAS
21. MAREC 2019
IN 16. APRIL 2019
Te zanima, kako tvoj
način življenja vpliva
nate?

Ž

Vitamini, minerali, maščobe, težke kovine itd.
Podatki, ki jih dobite, pokažejo stanje vašega telesa v
zadnjih 6 mesecih - za lažje razumevanje, ostale
meritve (krvni testi, urinski testi itd.) odražajo
trenutno stanje telesa, s čimer ni nič narobe, vendar
na osnovi trenutnega testa težko jasno vemo, kaj se
dogaja v telesu, saj se lahko rezultati spreminjajo iz
ure v uro. Za primerjavo - če bi želeli s krvno analizo
dobiti podobne podatke, kot jih dobimo z mineralno
analizo, bi morali vsak trenutek v naslednjih 6
mesecih dati vzorec krvi, da bi dobili tako
kompleksen rezultat.
€

€
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KARL KASESNIK

MED PRVIMI
FLORIJANI
Tekst: Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško

Gasilci so si v naši družbi pridobili visoko mesto v
zaupanju. Če nosi človek oznako, da je gasilec, mu
pripisujemo prostovoljstvo, solidarnost, dobrovoljnost
in pripravljenost, da brezpogojno pomaga. Karl
Kasesnik ima vse naštete lastnosti. Za svoje delo v korist
skupnosti je prejel v letu 2018 srebrni vojniški grb.
Gasilec že pri šestih letih
Karl Kasesnik izhaja iz gasilske družine iz Škofje vasi, prosti
čas preživljal med gasilci. Leta 1966 se je družina preselila
v Vojnik, vendar je Karl ostal član PGD Škofja vas. Sam
pravi: »Ostajal sem zato, ker sem želel končati začeto delo
in popeljati svoje varovance na tekmovanja. Uspelo nam je
doseči drugo mesto za mladinke na državnem prvenstvu
(1992) in se z moško ekipo udeležiti gasilske olimpijade v
Berlinu (1993).« V društvu je po nesreči, ko ga je leta 1986
povozil avto, prevzel delo mentorja ekip. Dela operativca
ni zmogel, zato se je posvetil vzgoji mladih gasilcev, bil je
predsednik mladine v GZ Celje. Leta 1994 je postal član
PGD Vojnik in tudi tu zaradi invalidnosti pripravljal različne
gasilske ekipe na tekmovanja.
V Vojniku si je ustvaril družino. Z ženo Mojco danes
živita sama, hčeri Petra in Valentina imata svoji družini.
Kasesnikovi štirje vnuki (17, 14, 13 in 8 let) so njuni redni
obiskovalci. Zelo se trudita in negujeta dobre odnose in
vrednote, da otroci živijo v ljubečem in varnem okolju
širše družine. Kot invalidski upokojenec je razočaran, saj
mesečni prihodki niso visoki. Prepričan je, da se je včasih
živelo drugače, bolj sproščeno, odnosi med ljudmi so bili
drugačni. Življenje upokojencev ni lahko, nizke pokojnine,
Karl Kasesnik ob prejemu srebrnega vojniškega grba v letu 2018
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ki ne odražajo preteklega dela, so breme upokojencev. V
prostem času, kolikor mu ga ostane od gasilskih dejavnosti,
pomaga Zdenku pri kuhi na različnih prireditvah. Kuhanje
mu omogoča stike z ljudmi in druženje.
Gasilstvu predan z dušo in telesom
Do leta 2018 je Kasesnik v PGD Vojnik deloval kot
pomočnik poveljnika za tekmovanja. Vse od njene
ustanovitve je isto nalogo opravljal tudi na Gasilski zvezi
Vojnik-Dobrna. Karl je kot pobudnik omogočil razvoj
veteranskega ligaškega tekmovanja Gasilske zveze
Slovenije, kjer uspešno sodelujejo tudi vojniške veteranske
gasilske vrste. Z leti dela v gasilskih vrstah ima velike
izkušnje in kot mentor, ki vodi in usmerja gasilske ekipe,
z njimi dosega vrhunske rezultate. Večkrat je strokovno
opravljal delo sodnika na gasilskih športnih tekmovanjih.
Za svoje delo v gasilskih vrstah je 2018 prejel srebrni
vojniški grb.
Med ustanovitelji navijaške skupine Florijani
Kasesnik je že od mladih nog ljubitelj športa. Rad ima
rokomet in ravno rokomet ga je leta 1993 pripeljal na
idejo, da ustanovijo organizirano navijaško skupino. To je
bil čas vzpona rokometašev Celja in bil je med ustanovitelji
navijaške skupine Florijani in tudi njen predsednik. Se
vam zdi morda čudno, da se je skupina poimenovala po sv.
Florijanu, zavetniku gasilcev požarov? Skozi vse življenje
kljub invalidnosti ni miroval, še danes ne. Ker ni bil aktivni
športnik, je bil navijač. Ker ni opravljal zlatarskega poklica
in oblikoval zlata, je oblikoval in uril gasilske ekipe.

Že kar nekaj časa je minilo od
prazničnega decembra, ki ga nekateri
imenujemo tudi mesec obdarovanj,
saj nas v tem mesecu obiščejo kar trije
možje. Zakaj so vsi moškega spola,
mi nikoli ni bilo čisto jasno, kajti kot
otrok sem dobil največ daril ravno
od svojih tet in ne od stricev. Od vseh
treh je resničen le Miklavž, ostala dva
sta pravljična, kot je pravljičen sam
mesec december, še posebej če ga
narava vsaj malo pobeli. V Vojniku pa
zadnje čase tudi to ni potrebno, ker
smo ga pobelili z jaslicami, ki so nekaj
edinstvenega daleč naokoli in v zvezi
s tem je treba poudariti, da jaslice
in Jezusovo rojstvo nista pravljični
dogodek, čeprav bi to marsikdo rad
predstavil tako.

če ne darujemo, delimo naprej, je
smisel našega življenja vprašaj.
Seveda se je treba tega tudi naučiti
z vzgojo, ki pa ni osredotočena

samoumevne. Za nekatere sploh
ne vemo, da obstajajo, zato si
zaslužijo, da se nanje spomnimo;
Rdeči križ, Karitas, društva
(gasilsko, planinsko, športna, turistično,
mladinsko, kulturno, društvo Meta,
medobčinska društva …), lovska
družina, skavtska organizacija,
pevski zbori, zakonske in molitvene
skupine, Katoliško-kulturno
društvo »Ivan Šopar« idr.
Vse te dejavnosti vplivajo na razvoj
človeka, tako v otroštvu kot v
kasnejših zrelih letih in v jesenskem
delu življenja. Kraj, ki se lahko okiti
z vsemi temi dejavnostmi, je kraj, v
katerem ljudje radi in kakovostno
prebivamo in Vojnik z okolico je

IZZA (O)GLEDALA

POZITIVNI IZVIRI
Tekst: Marjan Majger, foto: osebni arhiv

takšen kraj.
Zato vabim
vse, ki še niste
vključeni v
katero od
naštetih
dejavnosti
(pozitivnih
izvirov),
da se nam
pridružite.
Če kakšne
dejavnosti, ki bi vam bila po godu,
še ni, jo lahko ustanovite, saj s tem
delate dobro sebi, svet okoli nas
pa lepši in prijaznejši. Še posebno
je treba dejavno vključiti v takšne
»pozitivne izvire« otroke, kar se
nam kasneje z obrestmi povrne

Ob nesebični pomoči se
sprašujem, kdaj postanemo
pripravljeni pomagati in kako
vidimo bolečino drugega?

V tem času si
vzamemo več
časa za družino,
sorodnike,
prijatelje in
postanemo
dovzetnejši
za pomoč,
tako bližnjim
kot neznanim
ljudem, ki so
se znašli v stiski ali jih je doletela
kakšna nesreča. Ob nesebični
pomoči se sprašujem, kdaj
postanemo pripravljeni pomagati
in kako vidimo bolečino drugega?
To se ne more zgoditi samo od sebe,
je plod dela ali učenja iz zgodnje
mladosti. Kakšnega? Kdaj se začne?
Menim, da sega daleč nazaj v
otroštvo in bi si upal trditi, da v
čas rojstva, saj je že samo življenje
DAR. Darilo, ki smo ga dobili, in

samo na starše in ustanove
(vrtec, šola, cerkev), ampak ima
pomembno vlogo tudi okolica, ki s
svojimi dejavnostmi in zgledi vpliva
na pozitiven razvoj otroka.
V občini Vojnik imamo to srečo,
da obstaja veliko dejavnosti
(pozitivnih izvirov), ki vplivajo,
da lahko postanemo dobri ljudje.
Vse te dejavnosti se nam zdijo

(o tem pa več naslednjič).

Mnenje avtorja ne odraža stališč
uredništva.
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EMILIJA KLADNIK SORČAN

TRDNI TEMELJI
LJUBEZNI DO PETJA
Tekst: Klara Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Emilija Kladnik Sorčan je pred 25 leti prišla v Vojnik
kot mlada zborovodkinja moškega pevskega zbora.
Pozneje je na vojniški šoli dobila službo in tako se je
še poglobila njena povezava z Vojnikom. V vseh teh
letih je pomembno sooblikovala kulturno podobo
Vojnika. Občina Vojnik ji je za njeno delo in trud
podelila priznanje za življenjsko delo s področja
kulture.
»To je moje prvo priznanje za življenjsko delo, kar me
'avtomatsko' spomni, da nisem več tako mlada. Kljub
temu da nimam časa razmišljati, koliko sem v resnici
stara,« je povedala Kladnikova. Priznanje je zanjo izraz
zaupanja v človeka in da je to zaupanje tudi upravičila
s svojim delom. »Moški zbor je sprejel drzno odločitev,
ko so me povabili k sodelovanju. Bila sem mlada in
neizkušena, vendar me je zborovodstvo veselilo. Sem
z veseljem sprejela povabilo in mi ni bilo nikoli žal,« je
povedala Emilija, ki je s svojimi zbori pomemben člen na
mnogih prireditvah po občini. Zanjo je nastopanje del
službe in se rada ob popoldnevih vrača nazaj v Vojnik na
nastope.
Različni pristopi dela
Kladnikova poleg moškega zbora vodi tudi šolski
otroški in mladinski zbor. Za vsak sestav je potreben
drugačen pristop. Kladnikova pravi, da je pomembno,
kakšno literaturo izbere za vrsto zbora. Moški zbor
zelo dobro pozna in je glavno, da pevci prihajajo na
vaje in odhajajo veseli, da zadostijo svoji duši. V šoli
mora slediti določenemu učnemu načrtu, ima pa dovolj
avtonomije, da se lahko sama odloča, kakšno literaturo
bodo otroci peli. Najbolj pa jo omejuje dejstvo, da mora
vsako šolsko leto na novo postaviti zbor. »Pristopi so
res različni. Odrasle najlažje dosežem z odkrito besedo,
šalo. Največ spodbude potrebujejo najstniki. Veliko
otrok rado poje, ampak imajo tisoč in eno zavoro, da to
storijo,« je pojasnila Kladnikova. »Otroci so se izredno
izkazali na Božičnem Vojniku, kjer so z veliko mero
discipline in zbranosti opravili vse nastope. Čeprav so
bili ti tudi med počitnicami,« je Kladnikova pohvalila
svoje varovance. »Zame je smisel zborovskega petja v
osnovni šoli, da pri otroku ohranimo ljubezen do petja,
ki jo lahko v poznejših letih nadgrajuje,« je pojasnila
zborovodkinja. Zato tudi raje z otroki dela lažjo
glasbeno literaturo, da otroci lepo zapojejo in ob tem
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tudi uživajo. Pojejo različno glasbo, da zadostijo vsem
okusom.
Glasba položena v zibelko
Emilija Kladnik Sorčan je bila rojena s petjem in glasbo.
Oče se je sam naučil igrati harmoniko in je dolgo let
igral na porokah in drugih zabavah. Večkrat pa jo je v
roke vzel tudi doma. Tudi njena mama je vedno pela,
tudi zdaj je vključena v pevski zbor. Tako so doma veliko
peli. »Na tak način smo se naučili dvoglasnega petja
in harmonij. Hvaležna sem staršem za to izkušnjo,«
je povedala Kladnikova. Njena sestra Dada je že od
nekdaj vedela, da bo pevka, medtem ko se je Emilija
šele kot študentka odločila, da bo študirala glasbeno
pedagogiko. Jo je pa tudi v mladih letih spremljala
glasba, preko glasbene šole, kjer je igrala violino
in klavir. Bila je tudi del številnih zborov in drugih
sestavov. V domačem kraju je pomagala tudi z igranjem
orgel in vodila različne zbore. Še vedno poje v ženski
zasedbi doma, velikokrat pa gre rada tudi na kakšen
koncert, vendar ima ob vseh obveznostih in družini za
to včasih premalo časa. »V meni od nekdaj živi slovenska
ljudska glasba. Doma smo peli še na star način, danes pa
se je to že izgubilo,« je povedala Emilija, ki ne izključuje
nobene glasbe iz svojega repertoarja poslušanja. »Že
zaradi službe mora vsaka glasba skozi moja ušesa.
Sem pa pozorna, kakšna je sama skladba, ker lahko
najdeš banalno glasbo tudi med klasiko. Pri generičnih
skladbah, ki nimajo česa povedati, se ne ustavljam,« je
pojasnila Emilija. Če ima možnost, zelo rada posluša
instrumentalno klasično glasbo na živem koncertu.
Zaide tudi v mariborsko opero.
Moč glasbe
Za Emilijo ima glasba neverjetno moč. »Človek ne živi
samo od kruha. Veliko ljudi nas obkroža, ki mislijo, da
je življenje sestavljeno samo iz tega, kar pojemo, kam
gremo na dopust, da lahko pred sosedi pokažemo, s
kakšnim avtom se peljemo. Zraven je še druga sfera in
imam smolo, da se s to drugo sfero ukvarjam. Določen
del ljudi tega ne sprejme, nikoli pa ni treba čisto
obupati. Vsi se lahko preko življenja spremenimo,«
je povedala Emilija. Pri izvajanju je pomembna tudi
iskrenost, saj se tako lahko dotaknejo poslušalcev. Kot
je povedala Kladnikova, je za njo 24 letnih koncertov
moškega pevskega zbora, pa niti z enega ni šla slabe

Emiliji Kladnik Sorčan je bila glasba položena v zibel.

volje ali razočarana: »Ustvarjeno mora biti zaupanje
med pevci in zborovodjo. Na nastopih med nami in
gledalci teče nekaj lepega. Ko gremo na oder, vem,
koliko so pevci sposobni in me ni strah.« Emilija je
poudarila, da je za zborovodjo pomembno, da pozna
zgornjo mejo sposobnosti svojega zbora in dela nekaj
odstotkov nižje od sposobnosti. »Kdo bi rekel, da ti tako
manjka ambicioznosti, da zaviraš napredek, vendar se s
tem ne strinjam. Nikoli ni zborovodja na prvem mestu,
zbor je. Če je zborovodja preveč ambiciozen in ne zna
za to navdušiti zbora, lahko sestav tako sesuje,« je bila
jasna zborovodkinja.
Ponosna na svoje pevce
Kladnikova je prepričana, da smo v Sloveniji lahko
ponosni na število zborov. Prihaja pa tudi generacija

uspešnih mladih zborovodij, ki so izjemno usposobljeni.
Imajo širok dostop do znanja in Emilija je vesela,
da se zborovsko petje razvija v to smer: »Kar veliko
mojih učencev iz Vojnika je odšlo študirat glasbeno
pedagogiko. Sem vesela, ko vidim, kako pomembni
postajajo na tem področju in kakšne ambicije imajo.«
Ponosna je tudi na to, da se na reviji pevskih zborov
vojniške šole lahko zbere tudi do tristo pevcev. Vsaka
podružnica ima zborček, vesela je, da se kolegice
ukvarjajo z otroki. Na šoli vodi tudi sestav učiteljic.
Kladnikovi je pomembno tudi, da starši podpirajo
otroke pri petju: »Otroci čisto drugače sijejo na odru,
ko so v publiki njihovi domači.« Zato polaga na srce
staršem, da si organizirajo čas za svoje otroke in jim
tako dajo zasluženo pohvalo.

• PREGLED
TAHOGRAFOV (tudi na terenu)
• POLNIMO IN POPRAVLJAMO
KLIMATSKE NAPRAVE, prav tako
na OSEBNIH vozilih!
Kamenik, d. o. o.,
Socka 54, 3203 Nova Cerkev
+386 (0)41 48 21 86
+386 (0)3 78 18 045
martin.kamenik@siol.net
www.tahografi-kamenik.si

ja
Tradiciot
več k t
30-le

• NUDIMO POPRAVILA
ELEKTROINŠTALACIJ in montaže
dodatne opreme na osebnih vozilih
in avtodomih (tende, solarne celice,
grelce, nosilce za kolesa, vzvratne
kamere, postaje CB, radie idr.).
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TURIZEM NA KMETIJI GORŠEK

PREIZKUŠEN RECEPT
NAŠE BABICE
Tekst in foto: Sonja Jakop

dvakrat po 50 gostov, po želji
organizirajo tudi keteringe.
Doma gojijo prašiče, ovce in kokoši,
vedno imajo na prodaj salame in
druge suhomesnate izdelke. Že vsa
leta pečejo kruh in potice, v zadnjem
času največ za šole in vrtce na celjskem
območju. Na učni kmetiji Goršek
kuharska in pekovska mojstrica Hilda
prireja tudi razne tečaje peke kruha,
potic, zavitkov, krhkih in vzhajanih
flancatov ali česar koli kuhanega.
Skupina lahko šteje od 10 do 15
tečajnic oz. tečajnikov, tečaj pa traja
skoraj ves dan. Gospa Hilda živi s
krajem in rada pomaga društvom v
kraju. Sama meni, če lahko kakor koli
pripomore k boljšemu življenju drugih,
potem je boljše tudi njeno življenje.

Testo mesimo najprej z mešalnikom, nato z
rokami.

Kmetija Goršek v Lipi nad
Frankolovim že 28 let poleg
kmetovanja opravlja dopolnilno
dejavnost »turizem na kmetiji«.
Sprejemajo naročila za zaključene
skupine, hkrati lahko pogostijo

Za bralce Ogledala je razkrila recept
za Goršekovo mineštro in zelo star in
mnogokrat preizkušen recept za krhke
flancate, ki ga je podedovala od svoje
pokojne tašče. Pri Goršek jih za razne
pogostitve cvrejo vsaj enkrat tedensko
in pravi, da jih vedno zmanjka.
Mnogi občani smo hrustljavo sladico,
pripravljeno po spodnjem receptu,
lahko že večkrat preizkusili in resnično
tekne.

Kepo pomokamo in damo v polivinilasto
vrečko, da počiva.

Razrez in valjanje

Flancat oblikujemo in ga spustimo v olje.

Krhki flancati, okusna in hrustljava sladica

Hilda Goršek, nosilka dopolnilne dejavnosti
na kmetiji Goršek

Krhki flancati

Sestavine:
•
•
•
•
•

60 dag gladke moke
1 pecilni prašek
8 dag sladkorja v prahu
5 rumenjakov in 1 celo jajce
1 poravnano čajno žličko soli

Priprava:

• 2 dl kisle smetane
• 3 žlice ruma
• 1/2 dl belega vina
• 1 liter in pol olja za cvrenje
• sladkor v prahu za posip

V moko vmešamo najprej pecilni prašek, dodamo vse ostale sestavine in zamesimo v zelo trdo gladko testo,
podobno kot za rezance. Najprej lahko mesimo z električnim mešalnikom, ko postane pretrdo, mesenje
dokončamo z rokami. Oblikujemo kepo, jo pomokamo in damo v polivinilasto vrečko, da počiva na sobni
temperaturi 1 dan (okoli 24 ur). Naslednji dan testo razrežemo na majhne kocke, s strojem za rezance ga
razvaljamo na tanke trakove (valjčke med valjenjem večkrat pomokamo). Trakove s koleščkom za testo
razrežemo na kvadrate, v velikosti od 5 do 7 cm, vsak kvadrat po sredini diagonalno prerežemo, manjše enkrat,
večje dvakrat, tako da se kvadrat še drži skupaj. Vsak kvadrat s prsti malo zapletemo ali zapognemo, dva
diagonalna vogala s prsti rahlo stisnemo in polagamo v vroče olje. Takoj ko se pobarvajo, jih s penovko obrnemo
in jih zapečemo še po drugi strani. To traja le nekaj 10 sekund. Pečene flancate odlagamo na papirnato servieto.
Tik preden jih postrežemo, jih posujemo s sladkorjem v prahu.

Nasvet:

Olje mora biti bolj vroče kot za cvrtje krofov ali štravb, da se flancati ne napijejo maščobe, čeprav morajo
med peko v olju plavati. Če so hitro pečeni, niso mastni. Gospodinja Hilda priporoča, da flancate pripravimo
vnaprej, pečene pokrijemo le s papirnato servieto in pustimo dan ali dva. Uležani so še bolj slastni. Sladica ni
»težka« v smislu prebave, odlično se poda k aperitivu, lahko jo postrežemo kot posladek po kosilu, še najbolj
pa prija kar tako za »solo grickanje« ali kot dopolnitev slavnostnih jedilnikov. Najlepše pride do izraza, če je
postrežena v glineni skledi.

Goršekova mineštra

Za 4 osebe potrebujemo:
•
•
•
•
•
•
•

1/2 kg mesa (lahko je govedina ali svinjina)
4 paradižnike
1 svežo papriko
3 krompirje
2 korenčka
4 čebule
nekaj zrn česna

Priprava:

•
•
•
•
•
•
•

5 lovorjevih listov
3 žlice ajdove kaše
4 žlice ješprenja
pol glavice svežega zelja
žličko rdeče sladke paprike
malo gomoljne zelene ali narezanih listov zelene
začimbe: sol, poper, peteršilj, malo majarona,
zdrobljen rožmarin

Meso popražimo na čebuli, ki smo jo pred tem posteklenili. Nato postopoma dodajamo ostale sestavine.
Najprej dodamo na kocke narezan paradižnik in svežo papriko, nekaj časa dušimo, dodamo narezan korenček
in kocke krompirja in po potrebi zalijemo. Dušimo. Po približno uri dušenja dodamo ješprenj skupaj s tekočino,
v kateri smo ga prej pokuhali. Sveže zelje narežemo na trakce ali krpice, ga v vodi pokuhamo in dodamo k
mineštri, dodamo tudi začimbe in zalivamo. Če je mineštra preredka, lahko naredimo podmet iz malo moke in
vode, ni pa nujno. Nekaj minut pred koncem kuhanja dodamo še ajdovo kašo. Poljubno lahko dodamo še malo
prekajene svinjine, odvisno od okusa jedcev. Mineštra se kuha približno dve in pol do tri ure. Če se počasi praži,
je bolj polnega okusa. Iz teh sestavin dobimo približno 2 litra jedi. Samostojno jed postrežemo, k njej se lepo
poda domači koruzni ali mešani kruh.
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PREDSTAVLJAMO VELIKE DRUŽINE

MI SMO
DRUŽINA BIRK
Tekst: Sonja Jakop, foto: arhiv družine Birk

Zakonca Klemen in Helena Birk
imata štiri otroke. Družina živi v
svoji hiši na Frankolovem, ki ni le
stavba iz opeke in betona, ampak je
tudi »Dom« z veliko začetnico. Ko se
družina po vseh dejavnostih izven
doma »nateče« domov, živžava in
sproščenega vzdušja v hiši ne manjka.
Profesorica matematike in trgovski
poslovodja kljub številnim službenim
obveznostim postavljata družino
visoko na prvo mesto.

Lego Tehnik sestavlja prave umetnine,
ati Klemen pa doda, da mora biti tudi
on strojnik, da lahko s sinom skupaj
gruntata »legostrojeslovje«. Gašper
je tudi zaslužen, da je vsa družina
dejavna pri skavtih. Ožbej je mešanica
starejših bratov s to razliko, da košarko
trenira »le« trikrat tedensko, sestavlja
pa klasične legokocke. Iz maminega
naročja se oglasi še Lučka: »Jaz pa se
rada cartam in igram, rada hodim v šolo
in rada plešem.«

Spoznala sta se ob invalidih
Helena: »Srečala sva se, ko sva kot
prostovoljca pomagala invalidom. Na
nekem izletu sem ga prvič videla in se
mi je zdel nadut, važen Ljubljančan.
Že po nekaj pogovorih sem mnenje
spremenila. Po štirih letih sva se poročila,
bila pa sva že starša Matevžu, ki danes
šteje 17 let. Nato smo dobili še Gašperja
(14 let), Ožbeja (10 let) in Lučko (6 let).«

Helena: »Trudiva se, da otroci razvijajo
ročne spretnosti in se tudi tako učijo.
Vsak je nekje dober. Matevž si je
sam naredil rolko in je frizer svojima
bratoma. Gašper rad 'šraufa', Ožbej bi
počel vse, kar počneta njegova brata,
Lučka pa z mano in babico kvačka ter
ustvarja.«

Klemen: »Pred letom dni smo na daljavo
posvojili še 'sestrico' Annie, ki je stara
17 let in živi v Zambiji. Imamo le njene
podatke in sliko. Preko projekta 'botrstvo'
pri Misijonskem središču Slovenije
smo se zavezali, da bomo tej deklici
omogočili šolanje, nakup oblačil in
hrane. Plačujemo 12 evrov mesečno,
kar je za nas malo, njej pa daje možnost
za boljše življenje. Čeprav komunikacija
z njo ni možna, imamo v zavesti, da ji
pomagamo.«
Dopoldne služba in šola, popoldne pa
športne in druge dejavnosti
Matevž, dijak 2. letnika Gimnazije Celje
- Center, živi za košarko. Vsakodnevni
treningi v KK Vojnik in tekme ob
koncih tedna v celoti zapolnjujejo
njegov vsakdan. Doma se sam uči igrati
ukulele. Gašperja zanimajo stroji ter
stari avtomobili in motorji. Iz kock
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En avto, skupni urnik in veliko
prilagajanja
Helena: »S Klemnom imava v telefonih
skupni urnik. Vanj oba vpisujeva svoje
in otroške obveznosti in jih oba bereva.
Tako manj stvari pozabiva, posledično
je manj razlogov za prepir. Ker je pri
hiši en avto, se drug drugemu veliko
prilagajava. V službo hodiva skupaj,
Klemen je zaposlen v Sparu v Zrečah,
jaz pa na Gimnaziji Slovenske Konjice.
Med potjo domov že urejava prevoze na
treninge in druge dejavnosti.«
Klemen: »Če ne zmoreva sama, v taksi
službo vključiva prijatelje, vedno pa
lahko računava tudi na Helenino mamo.
Zdaj že lahko pustiva otroke same, tudi
če sva oba odsotna ves dan ali kakšen
večer. Naši fantje so toliko odgovorni,
da vsakemu zaupava Lučko že, odkar je
zlezla iz plenic, pa tudi ona ve, da mora
brate takrat ubogati.«

Otroci so zadolženi za hišna opravila
Helena: »Hišna opravila smo razdelili
v štiri sklope: kuhinja, dnevna soba,
kopalnica in perilo. Vsak otrok ima svoj
magnet, s katerim na hladilnik pripnemo
seznam njegovih opravil. Zadolžitve
vsak teden menjujemo. Upoštevava
starost in druge obveznosti otroka in
mu po potrebi pomagava. Odkar imamo
dela napisana, se manj pregovarjamo,
kdo, kaj in kako. Seveda jih morava
nadzorovati, sicer se hitro kdo izmuzne
svojim dolžnostim.«
Klemen: »Otroke spodbujava, da se
vsak zaveda odgovornosti do družine.
Ko morajo otroci nekaj postoriti, ne
pomagajo meni ali mami, ampak kot
člani družine prispevajo svoj delež.
Družina je pomembna in vsak mora
po svojih možnostih dati nekaj vanjo,
da lahko tudi jemlje iz nje tisto, kar
potrebuje. Hkrati spoznavamo, da je tudi
kakšna zoprna stvar hitro opravljena, če
stopimo skupaj in si pomagamo.«
Mobilni telefoni, internet in meja,
kdaj »da«, kdaj »ne«
Helena: »Vsak dan se boriva za tisto
mejo, ki jo postaviva. Mobilni telefon je
enako kot hišna opravila. Če midva nisva
dosledna, se zadeva razpusti. Starejša
dva imata telefona, mlajša dva še ne.
Telefonov ne dovoljujeva ves čas, tudi
računalnikov nimamo v otroških sobah.
Pri najmlajših sva zelo stroga, večjim
dovoliva več oziroma toliko, kot se nama
zdi prav. Ko je Miha Kramli v Vojniku
predaval o prednostih in pasteh sodobne
tehnologije, so šli z nama vsi otroci, ker
se nama zdi pomembno, da jim še kdo
drug pove isto resnico o škodljivosti
pretirane uporabe teh naprav. Otrok ne
vzgajava s popolno odtegnitvijo, ampak
jih učiva, kako naj internet varno in
kritično uporabljajo.«

Klemen: »Pogosto slišiva, da jim premalo dovoliva, da
sva preveč stroga, da vsi drugi lahko, samo naši ne smejo.
Zavedava se, da je postavljanje meja naloga staršev in so otroci
v resnici hvaležni, da imajo neke okvirje, v katerih lahko varno
živijo.«

Prednost velike družine pred manjšo
Klemen: »Največja prednost je, da se otroci že med sabo
brusijo in učijo sklepati kompromise. Normalno se jim zdi, da
upoštevajo drug drugega. Fino je, da lahko nekaj počnemo
skupaj in se skupaj veselimo. Več nas je, več je veselja.«

Godovi in rojstni dnevi
Helena: »Vsak praznuje večkrat. Za godove smo poskušali
prevzeti navado, da slavljencu 'ofiramo' s čim več trušča,
vendar na to večkrat pozabimo. Za rojstne dneve pa otroci že
mesece prej načrtujejo zabavo. Točno na rojstni dan imamo
družinsko praznovanje. Druga je zabava s sošolci, kot tretji
so na vrsti sorodniki. 'Fešto' imamo vedno doma. Otroci se
znajo sami zaigrati, divjajo okrog hiše in navijajo muziko po
želji. Takšno praznovanje jim je zelo všeč. Pri starejših dveh se
ta ritual že spreminja, najina rojstna dneva pa praznujemo le
družinsko.«

Helena: »V velikih družinah ni vsa teža odnosa s starši na enem
otroku. Porazdelijo se tudi ostale dolžnosti, le ljubezen se ne
razdeli. Družina je čudež, več kot je otrok, več je ljubezni. V
pričakovanju drugega otroka sva se še spraševala, ali ga bova
lahko imela rada tako zelo kot prvega. Spoznala sva, da tu
matematika odpove in da bolj, ko ljubezen deliš, več jo imaš.«

Klemen: »Na predvečer rojstnega dne Helena s pomočjo
katerega od otrok na stene dnevne sobe obesi fotografije
slavljenca. Tam ostanejo nekaj tednov, ob njih se večkrat
spontano razvije pogovor o slavljencu. Nasploh imamo
fotografije stalno razstavljene v skupnih prostorih, v otroških
sobah pa otroci sami s temperami poslikavajo stene. Pri tem
imajo vso svobodo, k takšni ustvarjalnosti jih celo spodbujava.«
Prosti čas
Helena: »Treninge, ki jih imajo otroci, imam za njihov prosti
čas, saj so se sami zanje odločili in v njih uživajo. Kot družina
radi hodimo v hribe, sicer pa vsi radi igramo družabne igre, se
obiskujemo s prijatelji in občasno skupaj pogledamo kak dober
film.«

Vrednota, ki jo je vredno gojiti
Helena: »Odnos med možem in ženo je temelj družine. Če sva
midva v redu, uglašena, se tudi otroci drugače obnašajo, če
nisva, naši odnosi niso dobri. Pomembno je, da si med seboj
zaupamo in da znamo družinske skrivnosti obdržati zase.
Pozorna sva tudi na to, da drug drugega spoštujemo in si
dovolimo, da se razvijamo vsak v svoji individualnosti. Pa to,
da si ob vsem vrvežu tudi starša vzameva čas zase. Hodiva na
zakonsko skupino in srečanja odraslih skavtov. Včasih greva v
hribe ali na kakšen koncert sama, to je najin posvečeni čas.«
Klemen: »Nisva idealna. Beseda idealen vsebuje kar nekaj črk,
pri čemer si enkrat i, drugič d, a, n … Idealno pride takrat, ko
se črke prav zložijo. Saj se trudiš za odnos, dobro voljo, ampak
včasih 'zabluziš', se spotakneš in padeš. Potem pa moraš vstati
in cel proces spraviti v red. Tako ni idealnega v tem zaporedju
črk, ampak je neko drugo zaporedje, ki ni zmeraj ugodno.
Ni pa slabo, da se zaporedje pomeša, tako se včasih razrešijo
stvari, ki se drugače ne bi.«

Družina Klemna in Helene Birk
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MEŠANI CERKVENI PEVSKI ZBOR SV. LENARTA

V NOVI CERKVI ODZVANJALO V
DUHU SLOVENSKEGA BOŽIČA IN
DRUGIH SLOVENSKIH PESMI
Tekst: Andreja Preložnik, foto: Marko Žibret

Mešani cerkveni pevski zbor
sv. Lenarta iz Nove Cerkve je
letos že 21. leto zapored, na
praznik sv. Štefana in hkrati na
dan samostojnosti in enotnosti,
izvedel tradicionalni božični
koncert, tokrat z izvedbo kantate
Matija Tomca Slovenski božič.
Uro in pol dolgo druženje pevcev
in obiskovalcev v polni cerkvi
sv. Lenarta v Novi Cerkvi je
zaznamovala ubrano odpeta
slovenska pesem in skrbno
izbrana spremna beseda.
Izjemnemu božičnemu koncertu
Mešanega cerkvenega pevskega
zbora sv. Lenarta smo bili priča
26. 12. 2018. Tovrstni koncert
prireja že tradicionalno na ta
praznični dan. V cerkvi sv. Lenarta
v Novi Cerkvi, ki je bila napolnjena
do zadnjega kotička, je odzvanjala
slovenska pesem. Med številnimi
obiskovalci od blizu in daleč so bili
tudi župan občine Vojnik Branko
Petre, ravnateljica OŠ Vojnik Olga
Kovač in vidni predstavniki cerkve
– upokojeni celjski škof Stanislav

Lipovšek, mariborski nadškof
metropolit msgr. Alojzij Cvikl in
njegov tajnik Jure Sojč, vojniški
župnik Anton Perger, župnik dr.
Vinko Kraljič, vojaški kurat Matej
Jakopič in domači župnik in dekan
Alojz Vicman.
Čarobno božično pevsko vzdušje
so pripravili člani Mešanega
cerkvenega pevskega zbora sv.
Lenarta iz Nove Cerkve, ki so
tradicionalni božični koncert, 21.
po vrsti, izvedli skupaj z otroškim
cerkvenim pevskim zborom in
solisti.

Posebnost zbora in s tem posebnost
izvedbe Slovenskega božiča so
bili zagotovo solisti (domačini),
ki so nastopili v različnih vlogah:
Mojca Hladnik kot Marija, Primož
Hladnik kot Jožef, Sonja Denša
kot krčmarica, Sara Gobec kot
angel, Matjaž Vinder kot krčmar,
Urška Oprčkal in Domen Gobec
kot pastirja, otroški pevski zbor pa
je nastopil kot zbor pastirjev. Na
klavirju sta kantato spremljala mladi
in obetavni virtuoz Jakob Zimšek,
prav tako domačin, in pianistka
prof. Katarina Arlič.

Po sedmih letih je zbor ponovno
izvedel kantato skladatelja Matije
Tomca z naslovom Slovenski
božič. Kantata oziroma spevoigra
Slovenski božič je nastala po starih
slovenskih narodnih napevih,
zbranih v zbirki Frančiška Kramarja
iz leta 1933. Etnolog in akademik
Niko Kuret je nekatere izmed njih
vključil v besedilo, ki predstavlja
božično zgodbo. Vse skupaj je
skladatelj in duhovnik Matija Tomc
predelal, priredil in združil v celoto.

Otroški in mešani pevski zbor sta
poleg kantate izvedla splet božičnih
pesmi in pesmi domovini ob dnevu
samostojnosti in enotnosti. V tem
delu je s svojim solističnim glasom
navdušila tudi Brigita Petre, zbor pa
so spremljali še pianistka Natalija
Podgoršek, Maja Pikl na prečni
flavti, Mark Škoflek na kitari in
Marko Žibret na harmoniki. Skrbno
pripravljeno spremno besedilo je
pripravila in izvedla Mateja Oprčkal.

Mešani cerkveni pevski zbor sv. Lenarta in Darinka Stagoj
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Tako je izzvenel še en prekrasen
božični koncert, ki vsako leto ob
koncu leta zaključi pestro kulturno
dogajanje v Novi Cerkvi. Prav tako
kot je tradicionalna pesem, je
tradicionalna tudi pogostitev po
koncu koncerta, ki jo pripravijo
člani in članice pevskega zbora. To
je priložnost za prešeren nasmeh,
nežni stisk roke, mehki objem in
prijazno besedo. Vse, kar ljudje v
tem času najbolj potrebujemo.

URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

•
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev
s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2019
•
Objava dokončne prednostne liste upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
•
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2019
•
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov drugih društev,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2019
•
Javni razpis za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki
niso državna pomoč s področja kmetijstva v občini Vojnik v letu 2019
•
Javni razpis v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Vojnik za leto 2019
•
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju socialnohumanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
67/18) objavlja za leto 2019
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
organizacij in društev
s področja socialno-humanitarnih dejavnosti,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega
proračuna za leto 2019
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in
društev s področja socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev
za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev
s področja 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 dejavno
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 načrt dejavnosti za prihodnje leto.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 10.000,00 EUR.
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 2018
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
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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);
- priporočila 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 dejavnosti 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),
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 odstotkov doseženih točk.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2019.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 3. 4. 2019. 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
11. ure 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 2018 in
- načrt dela za leto 2019.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE

DEJAVNOSTI 2019«. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v
roku 8 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 na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04,
62/06 in 114/06, 11/2009, 81/11 in 47/14) in Javnega razpisa
za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem za leta 2019–
2021 (Uradni list RS, št. 43/2018 in 52/2018) ter Ogledalo št.
119/2018 objavlja
dokončno prednostno listo upravičencev za oddajo
neprofitnih stanovanj v najem:
- lista A
(Na listo so se uvrstili prosilci, katerih gospodinjstva so glede
na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem oproščena plačila lastne
udeležbe in varščine.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ime in priimek vlagatelja, št. članov
Špela Pušnik (3)
Jelka Lampret (1)
Brigita Žibret (2)
Milena Špeglič (2)
Jasna Tocko (3)
Jože Zupanek (1)
Polona Majdič (3)
Irena Blazinšek (1)
Marjeta Hojnik (1)
Tadej Vidergar (3)
Živko Romih (1)
Martin Vidmar (1)
Polona Rupnik (1)
Monika Mavhar (1)
Jožica Polenek (1)

točke
520
440
435
430
420
415
350
345
340
340
320
310
270
250
185

- lista B
(Na listo B so se uvrstili prosilci, ki izpolnjujejo kriterij »mladi in
mlade družine, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski problem«.)

1.
2.
3.
4.
5.

Ime in priimek
Špela Pušnik (3)
Jelka Lampret (1)
Tadej Vidergar (3)
Martin Vidmar (1)
Polona Rupnik (1)

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
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite v času uradnih
ur pri višji svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar (tel.
št. 7800-623 in 7800-640, e-naslov: urska@vojnik.si).
Številka: 122-0003/2019-1
Vojnik, 30. 1. 2019

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

Stanovanja, namenjena za listo A, bodo na območju občine
Vojnik, ki se bodo sprostila v času razpisa.
Stanovanja, namenjena za oddajo mladim in mladim
družinam, ki se bodo uvrstili na prednostno listo B, so
predvidena na lokaciji Nova Cerkev 22. Po zapolnitvi
stanovanj glede na površinski normativ bodo prosilci, ki so
uvrščeni na prednostno listo B, uvrščeni na prednostno listo
A, po merilih za to listo.
Če bo število upravičencev za stanovanja po površinskem
normativu, namenjena mladim in mladim družinam, manjše
od sproščenega števila stanovanj, se preostala stanovanja
dodelijo ostalim upravičencem po listi A.
Če bo število upravičencev za stanovanja, namenjena mladim
in mladim družinam, večje od razpisanega števila stanovanj,
se ti prosilci samodejno uvrstijo na listo A s pogoji za to listo.
Pri prosilcih, ki imajo na prednostni listi enako število točk,
imajo prednost tisti, ki imajo dalj časa stalno bivališče na
območju občine Vojnik.
Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja dodeljevala
po vrstnem redu na prednostni listi ob upoštevanju
površinskih normativov, navedenih v razpisu.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo občina ponovno
preverila, ali udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za
upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem.
V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost,
se lahko postopek obnovi in se prosilec črta s seznama
upravičencev.
Številka: 352-0010/2018/112
Vojnik, 8. 1. 2019
Branko Petre,
župan Občine Vojnik

točke
520
440
340
310
270
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik in Odloka
o proračunu Občine Vojnik za leto 2019 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 67/18) objavlja za leto 2019
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2019
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 s področja 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:
– imajo sedež v občini Vojnik;
– so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj
eno leto pred objavo razpisa;
– imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti;
– imajo evidenco o članstvu;
– opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi;
– pristojnim občinskim organom redno dostavljajo
letna poročila o realizaciji programov ter načrt
dejavnosti za prihodnje leto;
– v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih
na primeren način predstavljajo občino Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Razpisujemo okvirna sredstva v višini 32.000 EUR.
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.
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6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2019.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 3. 4. 2019. 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 11. ure 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 2018;
- načrt dela za leto 2019 in
- posebna dokazila o delovanju društva na
medobčinski, regijski, državni oz. meddržavni ravni.
Če v okviru društva deluje več skupin, je treba za vsako
skupino izpolniti poseben obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2019«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb
začel v 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 Urško Mužar, višjo svetovalko za
družbene dejavnosti (tel. št. 78-00-623 in 78-00-620, e-naslov:
urska@vojnik.si).
Številka: 610-0001/2019-3
Vojnik, 30. 1. 2019
Branko Petre,
župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine
Vojnik in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2019
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/18) objavlja za leto
2019
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
in projektov drugih društev, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2019
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov oziroma
projektov drugih društev, ki ne spadajo v področje turizma,
kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti (druga
društva).
2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja
vsebina:
- dejavnost registriranih društev v občini Vojnik, ki
ne spadajo v področje turizma, kmetijstva, kulture,
športa in humanitarnih dejavnosti;
- udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih,
območnih, medobčinskih prireditvah ali dejavnostih;
- izobraževanje strokovnih kadrov za delo na področju
dejavnosti društva;
- prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo,
ki jo drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa;
- drugi programi in projekti društev, ki so vsebinsko
učinkoviti in koristni za občino Vojnik.
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 pristojnim občinskim organom redno dostavljajo
letna poročila o izvedbi programov ter načrt
dejavnosti za prihodnje leto;
- izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih in
na javnih nastopih na primeren način predstavljati
občino Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 5.000 EUR.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter
za dodelitev sredstev
Pri izboru programov oziroma projektov drugih društev se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Sredstva za redno dejavnost društva:
- izvedba zastavljenega programa v preteklem letu (5
točk);
- izdelan program dejavnosti za tekoče leto (5 točk);
- sodelovanje z drugimi društvi v kraju (5 točk);
- število članov:
· 10–20 članov (5 točk),
· nad 20 članov (7 točk).
2. Prireditve lokalnega značaja:
- organizacija tradicionalne prireditve (30 točk);

- sodelovanje na tradicionalni prireditvi (10 točk);
- organizacija prireditve (20 točk).
3. Projekti društva:
- projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo
v svoji dejavnosti zastopa (20 točk);
- projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za
občino Vojnik (30 točk);
- projekti, ki predstavljajo dejavnosti društva in
občino Vojnik na zunaj (10 točk).
Programi oziroma projekti drugih društev se ocenijo v skladu
z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se
izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov
oziroma projektov, prispelih na javni razpis.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2019.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 3. 4. 2019. 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
11. ure 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 o izvedbi zastavljenega programa v
preteklem letu;
- načrt dela za leto 2019;
- posebna dokazila o organizaciji oz. sodelovanju na
prireditvah in
- dokazila o projektih.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUGA DRUŠTVA 2019«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
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 drugih društev 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 višjo svetovalko za družbene
dejavnosti Urško Mužar (tel. št. 7800-623 in 7800-640,
e-naslov: urska@vojnik.si).
Številka: 093-0002/2019-1
Vojnik, 30. 1. 2019

Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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Občina Vojnik na podlagi člena 106. i Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 107/10, 11/11, 56/02ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2019 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 67/2018) objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva
in razvoja podeželja, ki niso državna pomoč s področja
kmetijstva v občini Vojnik v letu 2019
I.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje
dela neprofitnih dejavnosti in materialnih stroškov društev
s področja kmetijstva v občini Vojnik za leto 2019, ki
ne predstavljajo državne pomoči, delujejo na področju
kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni
pridobivanje dobička.
II.
OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine
Vojnik za leto 2019 predvidena sredstva v višini 6.200,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019.
1. UPRAVIČENCI
Na razpisu lahko sodelujejo društva oz. zveza društev, ki
delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
imajo sedež v občini Vojnik in so registrirani na
območju Republike Slovenije, delujejo na območju
občine Vojnik, vanj pa je vključenih saj 5 članov z
območja občine Vojnik;
imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo
dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja;
so registrirana in delujejo najmanj eno leto
(registracija);
imajo zagotovljene kadrovske, prostorske,
materialne in organizacijske možnosti za izvajanje in
uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
dotacije za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in
ne bodo prejela iz državnih ali mednarodnih virov;
delujejo na področju kmetijstva najmanj eno leto;
občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko in
finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega
programa;
njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje
dobička;
do sredstev niso upravičene lovske in ribiške družine.
Prijavitelji, ki so za neprofitne dejavnosti in materialne
stroške že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine
Vojnik oziroma je bil njihov program oz. projekt v letu
2019 kakor koli že financiran iz proračuna Občine Vojnik,
niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.
2. MERILA IN KRITERIJI ZA DOLOČITEV VIŠINE
SREDSTEV
Pri izboru neprofitnih dejavnosti za sofinanciranje se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
a) Članstvo
6
48

Članstvo
Do 20 članov
Od 21 članov do 40 članov
Od 41 članov do 60 članov
Od 61 članov do 100 članov
Od 101 član
b) Število sekcij
Za vsako sekcijo, ki deluje v okviru
društva

Točke
5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
30 točk
5 točk/
posamezna
sekcija

c)

Spodbujanje vključevanja mladih v društva s
področja razvoja podeželja
Člani iz občine Vojnik
2 točki/član
Člani izven občine Vojnik
1 točka/član
Za člane »podmladka« se šteje član od 7. pa do
dopolnjenega 29. leta.
d) Mentorstvo
Društvo je dejavno na področju mentorstva ter animiranja
otrok in mladine s področja razvoja podeželja.
Mentorstvo in drugo sodelovanje z
osnovnima šolama in vrtci v občini
Vojnik

10 točk/
mentorstvo

Za mentorstvo se šteje ena ali več dejavnosti letno v obliki
krožka, strokovnega predavanja, pomoč pri raziskovalni
nalogi šol ipd.
e) Skrb za čisto okolje, ohranjanje kulturne in
naravne dediščine
Društvo je dejavno v okviru akcije s področja urejanja in
ohranjanja čistega okolja ali ohranjanja kulturne in naravne
dediščine, tradicije.
Izvedba čistilnih akcij
Urejanje in vzdrževanje okolice, akcije
za namene ohranjanja in vzdrževanja
naravne in kulturne dediščine kraja
f) Mednarodni pomen društva
Društvo ima mednarodni pomen in
s tem posredno prispeva k promociji
občine Vojnika.

15 točk/akcija
10 točk/akcija

15 točk

Za mednarodni pomen društva se šteje dejavnost na
mednarodnem področju, kot je npr. sodelovanjem s tujino,
članstvo društva v mednarodnih zvezah, podobne interesne
dejavnosti s področja razvoja podeželja.
g) Organizacija javne prireditve
Društvo samostojno organizira prireditve, srečanja na
območju občine Vojnik z vidika promocije razvoja podeželja
in občine Vojnik.
1 prireditev
5 točk
Do 3 prireditve
10 točk
Več kot 4 samostojne prireditve
15 točk
Štejejo organizacije samostojnih prireditev, srečanj, ki so
izvedene na območju občine Vojnik.

h)

Tradicionalnost

Vsakoletna izvedba prireditve oz.
projekta (več kot 3 leta zaporedoma)
i)

10 točk/
program

Dejavnosti za večanje prepoznavnosti in ugleda
kmetijstva in področja delovanja društva

Promocijski material, zloženka,
katalog, spletna stran društva

10 točk/izdajo

Predstavitve na prireditvah, sejmih

15 točk/
predstavitev

j)

Posebni dosežki društva/članov (priznanja,
medalje ipd.) na raznih tekmovanjih, srečanjih,
velja samo za društva s sedežem v občini Vojnik,
če sedež društva ni v naši občini, velja za dosežka
člana s stalnim bivališčem v občini Vojnik.

Odličen dosežek ne glede na število
dosežkov

3 točke

Odličen dosežek se šteje prvo, drugo ali tretje mesto na
tekmovanju regijskega državnega ali lokalnega pomena.
k) Sodelovanje s prodajo lastnih kmetijskih
pridelkov in izdelkov ter promocijo na tržnicah,
ki jih organizira občina Vojnik.
Društvo se je predstavilo s svojo
dejavnostjo na vsaj dveh (2) tržnicah v
okviru organizacije Občine Vojnik.

10 točk

Za vsakega posameznega člana
društva, ki bo sodeloval na tržnici s
prodajo svojih izdelkov, dobi društvo
dodatne točke/na posamezno tržnico.

5 točk

S tem ukrepom želi občina Vojnik spodbuditi lokalno
samooskrbo in prodajo kmetijskih izdelkov ter pridelkov na
tržnicah, ki jih organizira Občina Vojnik.
3. 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.
4. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan Občine Vojnik. Strokovna komisija bo opravila
pregled in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev,
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog ne bo javno.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 45 dni po zaključenem javnem razpisu. Zoper odločitev
izbora in ocenitve vlog lahko upravičenec vloži pritožbo
županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je
dokončna.

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.
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 tekoče leto;
- zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih
sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine
Vojnik za leto 2019.
5. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
roka, to je petek, 29. marec 2019, dosegljiva na spletni
strani Občine Vojnik (www.vojnik.si), v času uradnih ur 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. Izpolnjene vloge morajo biti poslane
priporočeno ali oddane osebno na naslov: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v zaprti ovojnici najkasneje
do petka, 29. marca 2019. Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana po pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
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 2019«. Vloge sprejemamo
na naslovu, Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur.
6. 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.
7. 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 (03 78 00 640/647 ali 051 315 841, Petra
Pehar Žgajner).
Št.: 033-0003/2019-1
Datum: 11. 2. 2019
Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2019
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 67/2018), Pravilnika o
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Vojnik za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 29, z dne 12. 6. 2015) Občina
Vojnik objavlja naslednji
JAVNI RAZPIS
v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva
in podeželja v občini Vojnik za leto 2019
I.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna
finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja za leto 2019 po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU), št.
702/2014, z dne 25. 6. 2014, o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193, z dne
1. 7. 2014, str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije
(EU), št. 702/2014) in uredba komisije (EU), št. 1407/2013).
II.

OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Skupaj je razpisanih sredstev za ohranjanje in
spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2019
57.000,00 EUR.
A) Državne pomoči po skupinskih izjemah v
kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU), št.
702/2014)
Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe
Komisije (EU), št. 702/2014) je višina razpisanih sredstev
50.000,00 EUR.
B)

De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije
(EU), št. 1407/2013)

Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji – de minimis je višina razpisanih sredstev
7.500,00 EUR.
III.

UPRAVIČENCI

Do sredstev so upravičeni:
A) Državne pomoči po skupinskih izjemah v
kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU), št.
702/2014)
Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo merilom za
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mikropodjetja, majhna in srednje velika, dejavna v primarni
kmetijski proizvodnji ter so vpisana v register kmetijskih
gospodarstev.
B) De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije
(EU), št. 1407/2013)
Za ukrep1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko
dejavnost na kmetiji – de minimis:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo in
trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s sedežem
dejavnosti in naložbo na območju občine.
Sredstva so v proračunu omejena. Če sredstva 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 2019.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev
in meril, ki so navedeni pri posameznem ukrepu tega javnega
razpisa.
IV.

UKREPI IN PODUKREPI
A. Državne pomoči po skupinskih izjemah v
kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU), št.
702/2014)

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša
50.000,00 EUR.
Z naložbo se skuša doseči vsaj eden od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem
stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in
preusmeritvijo proizvodnje;
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture,
povezane z razvojem, prilagajanjem in posodobitvijo
kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih
zemljišč, s komasacijo in z izboljšanjem zemljišč,
oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih
zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih
od začetka njihovega delovanja;
- že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;

-

investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
obratna sredstva.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in
pašnikov
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za
novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih
poslopij na kmetijskem gospodarstvu;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu,
ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev
izpustov (stroški materiala in storitev);
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v
rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);
- stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo
na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin;
- do nakupa kmetijske mehanizacije v tem javnem
razpisu niso upravičena kmetijska gospodarstva, ki
so uporabila sredstva za namen nakupa kmetijske
mehanizacije v zadnjih treh letih, se pravi, so kupila
kmetijsko mehanizacijo v zaporednih letih, in sicer
leta 2016, 2017, 2018.
Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo
investicije, če je s predpisi s področja gradnje
objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili člena
14(5) Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na
okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za
pridobitev pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska
vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za
oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih;
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo
na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
5.000,00 EUR.
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč
in pašnikov.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega
zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za
živino.
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva;
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju
občine;
- dejavnost
primarne
kmetijske
proizvodnje
opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih
površin.
Pogoji za pridobitev:
- ustrezna
dovoljenja
oziroma
projektna
dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o
teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v
primeru zakupa zemljišča.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih;
- najvišji skupni znesek pomoči za posamezno
naložbo na kmetiji lahko znaša do 5.000,00 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
B) UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO
KOMISIJE (EU), ŠT. 1407/2013
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis pomoči
(na podlagi Uredbe Komisije (EU), št. 1407/2013)
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša
7.000,00 EUR.
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
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Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave
in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti.

Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v
zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti
ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo
in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s
sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije
(EU), št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR).

Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu;
- dokazilo o registraciji dejavnosti, če upravičenec pomoči
še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti;
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po
zaključeni naložbi;
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila
o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom
stroškov;
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov oziroma
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo
na kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do
5.000,00 EUR.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči iz tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika.
V. KUMULACIJA
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih ne smejo
preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v 14. členu
Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014, 16. členu Uredbe
Komisije (EU), št. 702/2014, 28. členu Uredbe Komisije (EU),
št. 702/2014, in 29. členu Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014,
ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti
financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz
sredstev EU.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014, se lahko
kumulira z vsako drugo državno pomočjo v zvezi z istimi
upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo,
če se s tako kumulacijo ne preseže najvišja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč
v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014, se ne
kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU), št.
1305/2013, v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s
tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU), št. 702/2014.
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Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije
(EU), št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 360/2012, do
zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.

VI. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- izpolnjeni prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev
pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Vojnik v letu 2019«;
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila
k posameznemu ukrepu.
Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 5.
aprila 2019. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če
je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana po pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine
Vojnik v zaprti ovojnici, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS
KMETIJSTVO 2019«. Komisija bo vloge odprla in pregledala
najkasneje v 15 delovnih dneh.
Rok za oddajo zahtevka, ki je eden izmed pogojev za
izplačilo odobrenih sredstev, je do petka, 16. avgusta
2019.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
VII. OBRAVNAVANJE VLOG IN IZPLAČILA SREDSTEV
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU), št. 702/2014, se pomoč
lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
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 pooblaščena
uradna oseba s sklepom župana na predlog strokovne
komisije, ki je imenovana s strani župana. Upravičencem bo
izdana odločba o višini odobrenih sredstev za posamezen
ukrep.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe.
Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med
občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. Datum
dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.
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 občine izplačajo na
podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora
vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in
potrdilo/dokazilo o plačanem računu).
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 dejavnosti
za vse ukrepe.
Računov z datumom pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev
kot računov 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 2019;
- večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih
sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine
Vojnik za leto 2019. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu
2019.
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev
deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem
pravilniku.

VIII. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po
tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora
prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:
- so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti
nenamensko porabljena;
- je upravičenec za kateri koli namen pridobitve
sredstev navajal neresnične podatke;
- je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe
sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IX. MESTO ODDAJE VLOGE
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave
Občine Vojnik od dneva te objave v času uradnih ur in ves
čas na spletnih straneh Občine Vojnik (www.vojnik.si in www.
mojaobcina.si). Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.
X. DODATNE INFORMACIJE
Vloga bo na voljo od dneva te objave v času uradnih ur
v sprejemni pisarni Občine Vojnik ali na spletni strani
Občine Vojnik: www.vojnik.si in www.mojaobcina.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani
dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki
03/78 00 620/640/647 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner)
ali v informacijski pisarni Občine Vojnik.
Številka: 330-0002/2019-1
Datum: 7. 2. 2019
Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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ZAPOJMO SKUPAJ 2019

KLATEŽI »ZAŽIGALI«
NA KONCERTU
Tekst: Gregor Stolec, foto: Srečko Sentočnik

Klateži na svojem tretjem koncertu

»CEMENTNINARSTVO«

Damjan KORPNIK s. p.
SOCKA 6, 3203 NOVA CERKEV
Telefon: 041 714 114
www.cementninarstvo-korpnik.com
IZDELUJEMO:
betonske stebre, škarpnike, robnike, tlakovce,
cvetlična korita, pohodne plošče, vrtne poti, fontane,
vrtne umivalnike, betonske zidake, travne plošče ...
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ansamble, ki bi nas nadomestil na kateri koli poroki, saj
smo Klateži zelo zasedeni.
Koncert je imel zanimivo zasnovo, saj smo vsi štirje Klateži s
Francijem skupaj dejavno povezovali glasbo z dramsko igro.
Na »avdiciji« smo slišali Ansambel Vžig, Ansambel Stil, Vražje
muzikante, Kvartet Pušeljc in Nušo Derenda, vsi so se super
odrezali, tudi v igralski vlogi. Poleg omenjenih so se predstavili
še Fredi Miler in Primorski fantje z Ivico Vergan, njuni vlogi sta
odlično odigrala Nejc in Gregor ter poskrbela za obilo smeha
v dvorani. Slišali smo veliko glasbe sodelujočih na koncertu,
Klateži pa smo za konec poskrbeli še za venček svojih uspešnic.
Pri pesmi Domači kraj je vstala in pela cela dvorana, tako da so
bili zelo ganjeni, pri marsikaterem obiskovalcu pa je pritekla
tudi solza sreče in ponosa.
Naši vtisi in občutki s koncerta
Če pomislimo nazaj, s kakšnimi občutki smo se podali
v priprave na že tretji koncert, si niti približno nismo
predstavljali, da bosta naša zamisel in zgodba koncerta
občinstvo tako močno prevzeli, da nas bodo počastili s
stoječimi ovacijami in glasnim prepevanjem ob naši glasbi.
Lagali bi, če bi rekli, da med petjem svoje pesmi Domači kraj
nismo imeli »cmoka« v grlu, saj nas je ta prizor zares prevzel in
pustil velik pečat za vse naše nadaljnje delovanje. Veseli smo,
da smo svojemu koncertu dodali dodano vrednost z dramskimi
vložki, ki nas in naših gledalcev vsekakor niso pustili
ravnodušne. Zares smo zelo veseli, da smo skupaj z vsemi, ki
so prišli na naš koncert, lahko ustvarili čudovito zgodbo, ki je
Klateži zagotovo ne bomo nikoli pozabili.
Hvala prijateljem, staršem, družinam in vsem, ki nam stojijo ob
strani.

ELEKTRO KOVAČIČ

n e s ko n č n a e n e rg i j a

z vami že 25 let

V nedeljo, 20. januarja, smo bili priča tretjemu koncertu
Ansambla Klateži Zapojmo skupaj. Dogodek je bil
vsekakor poln presenečenj. Koncert je bil že v tretje zelo
hitro razprodan. Tudi tokrat smo sodelovali s Francijem
Podbrežnikom – Solčavskim. Tema koncerta je bila
agencija za poroke, v kateri smo organizirali avdicijo za

elektroinstalacije
strelovodi
meritve
www.elektro-kovacic.si

POGLED V PRETEKLOST

ZGODOVINA SADJARSKEGA
DRUŠTVA VOJNIK MED
OBEMA VOJNAMA
Tekst: Matej Ocvirk

Med obema vojnama so v Vojniku delovala številna
društva, ki so soustvarjala pestro in zanimivo društveno
življenje.
Vojniška podružnica Sadjarskega in vrtnarskega društva za
Slovenijo je bila ustanovljena po 1. svetovni vojni. Društveni
odbor leta 1925 so sestavljali predsednik vojniški župnik
Ivan Toman, podpredsednik učitelj Peter Jankovič, tajnik in
blagajnik posestnik Jožef Ofentavšek. Drugi odborniki so
bili Ladislav Brezovnik, Anton Gmajner, Jožef Bikovšek, kot
preglednika društvenih računov pa sta bila Franc Jurček in
Anton Okorn.
Pravila podružnic Sadjarskega društva za Slovenijo so
določala, da mora imeti podružnica najmanj 15 članov,
vsaka podružnica pa je izvolila tudi delegata na zvezni
ravni sadjarskih podružnic. Če bi se društvo razpustilo, bi
pripadlo premoženje Sadjarskemu društvu za Slovenijo, ne
pa občinski blagajni, čeprav je ponekod ob razpustu društev
njihovo premoženje pripadlo občinski lasti.
Sadjarsko društvo je povezalo posestnike in druge sadjarske
in vrtnarske kmetovalce na širšem vojniškem območju.
Društvo je svojim članom, poleg rednih izobraževanj in
nasvetov, nudilo tudi možnost izposoje škropilnice, drugih
kmetijskih strojev in nakupa cenejših škropiv za sadno
drevje in drugih kmetijskih rastlin. Vojniška podružnica
je leta 1927 nabavila samodelno sadno škropilnico, 1934
stroj za prašenje sadnega drevja z apnenim pokrovom,
leta 1935 gnojnično črpalko in 1937 samodelno sadno
škropilnico. Stroji so bili spravljeni pri kmečkih posestnikih
ali društvenih odbornikih.
Samo društvo je večkrat prirejalo tudi sadne razstave. Ena
prvih in uspešnejših je bila leta 1924, ki so jo pripravili v
posojilnični dvorani. Ogledalo si jo je 800 obiskovalcev.
Na njej so razstavljali kmetje iz Vojnika, Višnje vasi, Nove
Cerkve, Škofje vasi in tudi Dramelj. Samo razstavo je odprl
vojniški župnik Toman, ki je bil hkrati predsednik samega
sadjarskega društva. Razstave so se udeležili tudi vidnejši
politiki, kmetijski strokovnjaki in kmetijski učitelji. Najboljše
sadje je bilo nagrajeno. Predavanja o kmetijski stroki je
večkrat vršil član društva kmetijski potovalni učitelj in višji
kmetijski nadzornik iz Višnje vasi Franc Goričan. Njegova
kmetija je bila tudi ogledna in strokovno vodena kmetija,
kjer si je bilo mogoče ogledati razne primere kmetovanja
in uporabno uvajanje novih kmetijskih strojev. Leta 1941 je
društvo štelo 42 članov. Člani društva niso bili samo kmečki

Žig Sadjarskega društva Vojnik (Pokrajinski arhiv Maribor)
Viri in literatura:
Na občnem zboru podružnice Sadjarskega društva v Vojniku.
Slovenski gospodar, 9. 2. 1925, str. 6.
Pokrajinski arhiv Maribor. PAM/0122/01951. Podružnica
Sadjarskega društva Vojnik.
Vojnik. Nova doba, 7. 10. 1924, str. 3.
Vojnik. Slovenski gospodar, 16. 10. 1924, str. 5.

posestniki, ampak tudi učitelji, vojniški duhovnik Anton
Lasbacher in okrajni zdravnik dr. Pokora. Kot ustanove
so bile članice društva meščanska in ljudska šola Vojnik,
hiralnica Vojnik in posojilnica Vojnik. Društvo so nemške
okupacijske oblasti ob zasedbi Spodnje Štajerske razpustile
31. decembra 1941. Ob razpustu društva je bil predsednik
učitelj Julijan Šinigoj, nalogo tajnika in blagajnika pa je
opravljal Jožef Lekše.
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DRUŠTVO PRAZNUJE

50 LET TD
NOVA CERKEV
Tekst in foto: Lea Sreš

Na občnem zboru TD Nova Cerkev so 19. januarja
2019 pripravili slavnostno sejo ob praznovanju
petdesetletnice TD Nova Cerkev in redni letni občni
zbor. Zahvalili so se vsem predsednikom iz zgodovine
društva, odborom in članom, ki so dejavno delali vsa ta
leta. V kulturnem programu so sodelovali učenci POŠ
Nova Cerkev in pevska skupina Prijatelji iz Nove Cerkve.
Leta 1969 je bila Nova Cerkev na pogled bistveno drugačna.
Bil je čas, ko so se ljudje začeli zavedati, da je okolje, v
katerem živijo, pomembno. V kraju se je našla skupina ljudi,
ki je menila, da potrebujejo društvo, kjer bi sooblikovali
razvoj. Ustanovitelji in njihovi nasledniki so premaknili
stvari na bolje. Vsak novi odbor je dodajal svoje kamenčke
v mozaik razvoja kraja. Naše društvo je kmalu preraslo
oznako »olepševalno« in začelo v društveno življenje
uvajati dejavno sodelovanje krajanov, nikoli se ni zapiralo
v društvene meje, v kraj so pripeljali kulturne prireditve,
izobraževanje članov in še kaj.
Vsa leta je društvo živelo in delalo, enkrat bolje, drugič
slabše; odvisno od zavzetosti ljudi in vodstva. Če se ozremo
20 let nazaj, je to čas, ko je Nova Cerkev veliko pridobila.
Vsi premiki, v spremembi občine, krajevne samouprave
in ozaveščenosti ljudi, so pripomogli, da danes živimo
v urejenem, lepem in varnem okolju. Za lepo, kulturno,
prijazno okolje imajo zasluge tudi vsi turistični delavci, ki so
vsa leta delovali v TD. Glavni pri razvoju so pripravljenost
na sodelovanje, strpnost, nesebičnost, gostoljubje,
prostovoljstvo in enakopraven odnos do ljudi, ki delajo
v društvu. Vsi člani TD smo prostovoljci, ki želimo, da se
Nova Cerkev promovira izven občinskih meja. Imamo veliko
Med dogodkom
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pokazati in ponuditi. Seveda so pri promociji paradni konji
turistične kmetije, kulturna dediščina, neokrnjena narava.
Ne smemo pa pozabiti, da smo glavni ljudje, prebivalci,
ki poznamo svoj kraj, njegovo zgodovino, kulturo in
zapuščino. Dolgoletno delo je bilo poplačano, saj je TD
dobilo priznanje Turistične zveze Slovenije za najlepše
urejeno trško jedro.
Nova Cerkev je lep, urejen kraj. Na visoki ravni so urejeni
cerkev, župnišče, kašča, marof, stara občina, šola. Vaško
jedro z lipami pomeni za nas naravno zbirališče ob raznih
prireditvah. Ljudje prihajajo v kraj, ga spoznavajo in jim
je všeč. Naloga našega društva ni samo privabljanje ljudi v
kraj, naše poslanstvo je tudi, da smo radi doma in imamo
radi obiskovalce.
Že vrsto let je nekaj stalnic v delovanju društva. Če te
dogodke pomnožimo z leti delovanja društva, dobimo
spoštovanja vredne rezultate.
• Na prvem mestu je ozaveščanje ljudi, izobraževanje,
praktični prikazi in delavnice, ki nam razširjajo
obzorja. Pa naj bo to obrezovanje drevja, sajenje rastlin,
zdravo življenje, retorika, izdelovanje ptičjih krmilnic,
medsebojni odnosi, potopisi svetovnih popotnikov idr.
• Stalnica je tudi skrb za čisto okolje, zato vsa leta dejavno
pristopamo k akcijam, čez leto pa skrbimo za ožjo vas in
lipe, za grede v Novi Cerkvi in Socki.
• Člani našega društva vzorno sodelujejo s POŠ Nova
Cerkev in POŠ Socka ter Vrtcem Mavrica Vojnik.
Pomagamo jim izvajati delavnice s svojimi mentorji,
skupaj sadimo okrasne rastline, cvetje, zelišča, hodimo in
Boža Prevolnik, predsednica TD Nova Cerkev, in Branko Petre,
župan Občine Vojnik

pečemo kostanj. In otroci ter učitelji?
Medgeneracijsko sodelovanje je v
korist vseh udeležencev. Seveda
je sodelovanje s šolami in vrtci
pogojeno z dobrim sodelovanjem in
pripravljenosti učiteljev.
• Turistične prireditve v kraju so
namenjene obujanju in negovanju
kulturne in naravne dediščine,
predstavitvi kraja, srečevanju
krajanov, tudi zabavi. Med že
prepoznavne prireditve smo uvrščali
Nedeljsko grajsko popoldne, ki
smo jo uspešno izvajali vrsto let.
Ta prireditev je prerastla naše
zmožnosti in varnost organizacije.
S prehodom lastništva gradu v
zasebne roke so se pogoji najema
prostora spremenili. Namesto te
prireditve smo obudili za Novo
Cerkev že izgubljeno Folkloro na vasi
in to je zdaj naša osrednja prireditev.
Vsako leto jo širimo in popestrimo.

• Pomembne so letne razstave v
Slomškovi kapeli, kjer predstavljamo
domače umetnike ali druge teme. Pri
teh razstavah nam je v veliko pomoč
gospod Alojz Vicman
• Torkovi pohodi krepijo zdravo telo
naših članov in krajanov. Z njimi je
povezano tudi vsakoletno testiranje
zdravja, test hoje na 2 km, ki jo
izvajamo že vrsto let v sodelovanju
ZD Vojnik.
• Vsa leta skrbimo za druženje članov.
Teh prireditev je veliko, saj vsak
dogodek povežemo z druženjem. V
zadnjih 20 letih smo izvedli vsaj 40
različnih izletov, od enodnevnih do
večdnevnih.
• Cel kup prireditev, ki smo jih
pripravili, spada med naše
vsakodnevne dogodke. Sodelujemo z
društvi, zelo dobro s KS Nova Cerkev
in Občino Vojnik. V teh letih so naši
člani prejeli lepo število priznanj

Sveta KS in Občine Vojnik.
• Društvo sodeluje s sosednjimi
TD: Vojnik, Frankolovo, Dobrna,
Šmartno v RD, Celje, Štore, Zreče,
Vitanje in Veselim odrom. Naše
kuharske ekipe so že legendarne.
V teh petdesetih letih smo veliko
naredili. Ob vsaki priložnosti smo
stopili skupaj in izvedli zadane naloge.
Seveda vse to ne bi šlo, če ne bi imeli
dobro izbranih ljudi v vodstvu TD,
dobrih članov izvršnega odbora in
podpore skupnosti. Vsem, ki ste
prispevali k razvoju našega društva,
hvala. Hvala Alešu Stolecu iz Bistroja
Stolec za vsaj dvajsetletno pomoč
pri vseh prireditvah. Veselimo se
naslednjih let, ko bomo nadaljevali
svoje poslanstvo. Če bomo imeli
podporo podobnih zanesenjakov, ki
jim ni žal svojega prostega časa in še
česa, nam bo šlo dobro.

DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA META

VESELJE OB NOVI
PRIDOBITVI
Tekst: Marija Žerjav, foto: Lea Sreš

V nedeljo, 2. decembra 2018, smo odprli in postavili
na ogled delovanje našega društva v starem župnišču
v Vojniku. Gostje so se lahko okrepčali in si ogledali
razstavo ročnih del naših članic ter novega inventarja.
Članice društva smo vesele, da lahko domujemo v
spodnjih prostorih starega župnišča v Vojniku, kjer
uporabljamo kuhinjo in sobo. Za v kuhinjo smo dokupile
potrebno kuhinjsko opremo in v sobo postavile mize in
stole. Zahvala za to gre predvsem prostovoljnemu delu
članic na raznih prireditvah, največja taka je gotovo
Božični Vojnik. Tudi prostovoljni prispevki članic,
finančna pomoč občin Celje, Dobrne in Vojnika ter pomoč
naših družin je del te investicije.

Predsednica društva Marija Žerjav

Hvaležne smo župniku gospodu Antonu Pergerju in
župniji, ki nas je sprejela pod svojo streho. Viliju Škofleku
pa hvala, da nam vedno pomaga pri vseh tehničnih
zadevah.
Prostori izžarevajo posebno energijo in vzbujajo
spoštovanje zaradi svoje zgodovine, zato se v njih zelo
dobro počutimo in verjamemo, da bo naše delo še naprej
obrodilo veliko sadov.
Novih prostorov so v društvu zelo veseli.
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DRUŽBENO ODGOVORNO DELO

VELIKO OVIR PREMAGA
SODELOVANJE IN
DOBRA VOLJA
Tekst: Lea Sreš, foto: osebni arhiv

Dragica Mirnik dokazuje, da je
nemoč, osamljenost in ovire mogoče
premagati in invalidom olajšati
življenje.
Občina Vojnik se uvršča med občine po
meri invalidov, občine, ki so prepoznale,
da je pomembna kakovost življenja vseh
občanov, tudi invalidov. Veliko dela je
pri tej usmeritvi opravila tudi Dragica
Mirnik. Za svoje delo je bila v letu 2017
prejemnica bronastega vojniškega grba.
Dragica Mirnik že leta dejavno deluje
na področju problematike življenja in
dela invalidov. Zveza delovnih invalidov
Slovenije (ZDIS) je prostovoljno,
neodvisno, samostojno, nevladno,
nepridobitno združenje društev
invalidov, ki ji je na podlagi Zakona

o invalidskih organizacijah s strani
Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve podeljen status invalidske
organizacije.
Številne dejavnosti, ki predstavljajo
to problematiko, Dragico Mirnik
postavljajo v vrh organizacije. Dragica
je bila izvoljena v Upravni odbor
zveze delovnih invalidov Slovenije,
kot članica UO ZDIS je zadolžena
za spremljanje in izvajanje nalog
Zveze s področja koordinacijskega
odbora, ki jo je izvolil. Ker je to že
njen drugi mandat, dobro pozna
problematiko invalidov, pozna delo
in potrebe članov v vseh devetih
društvih. Odgovorno opravlja tudi
delo predsednice Socialne komisije
ZDIS. V okviru Socialne komisije
omogočajo socialno pomoč članom v

hudih stiskah, pri nakupu tehničnih
pripomočkov, pri urejanju bivalnih
prostorov in prilagoditvi ter razdelitvi
kapacitet ZDIS. Uspešno delo ji želimo
tudi v prihodnje.

NAGRADA ZA DRUŽBENO ODGOVORNO DELO

NAGRADA ZA PREPOROD
IN MARJANA VIDENŠKA
Povzela: Lea Sreš, foto: osebni arhiv

V okviru projekta Slovenska nagrada za družbeno
odgovornost Horus 2018 so v četrtek, 13. decembra,
že desetič podelili letošnja priznanja in nagrade.
Podeljujeta jih IRDO – Inštitut za razvoj družbene
odgovornosti – in PRSS – Slovensko društvo za odnose
z javnostmi.
S projektom želijo partnerji poiskati in nagraditi celovite
pristope podjetij in posameznikov k družbeni odgovornosti
in trajnostnemu razvoju. Častni pokrovitelj nagrade je
Marjan Šarec, predsednik Vlade Republike Slovenije. Med
posamezniki je letos nagrado za svoje 25-letno družbeno
odgovorno delo prejel tudi Marjan Videnšek.
Nagrada Horus je del nacionalne strategije ozaveščanja
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za več družbene odgovornosti, ki jo na ta način izvajajo
številna strokovno-interesna združenja v sodelovanju z
IRDO – Inštitutom za razvoj družbene odgovornosti – in
PRSS – Slovenskim društvom za odnose z javnostmi
Obrazložitev: Marjan Videnšek, Preporod: 92,78 odstotka
vseh možnih točk (270 od 291 točk). Marjan Videnšek
je svetovalec in praktik za zdravo življenje ter neodvisni
raziskovalec prehranskega razstrupljanja organizma
in posta ter vpliva pravilne prehrane in življenjskega
sloga na kakovost življenja. S svojim delom, objavami
(časopisni članki, knjige itd.) nedvomno prispeva k
ozaveščanju zainteresirane domače in tuje javnosti o
pomenu pravilne prehrane in življenjskega sloga na
kakovost življenja. S svojim že skoraj četrt stoletja dolgim
delovanjem spodbuja ljudi k bolj zdravemu načinu
življenja in jim pomaga na poti do samoozdravitve.
Njegovo poslanstvo je pomagati ljudem, kar je eden od
najbolj plemenitih ciljev, ki si jih človek lahko zastavi.
Malo je prijav (za nagrado Horus), ki bi vsebovale toliko

tako iskreno zapisanih in s konkretnimi izkušnjami
podkrepljenih pisem podpore oz. priporočil za nagrado,
kot jih vsebuje nominacija za gospoda Videnška.

BLIŽA SE 140-LETNICA PGD VOJNIK
Tekst in foto: Roman Kugler

V poletnem času smo gasilci PGD Vojnik opravili
redne preglede hidrantov v KS Vojnik in s tem izvedli
vsakoletni preizkus pretokov ter ogled dostopnih
poti do samih hidrantov. V jesenskem času smo
izvedli obnovo tlakov v garažah, kjer sta težki vozili
z vodo. Obnovo je izvedlo podjetje Oder, d. o. o., kjer
smo zamenjali asfaltni nosilni ustroj z ustreznim
betonskim, elektroinštalacije pa nam je obnovilo
podjetje Elektro Kovačič, d. o. o., saj so bile
dotrajane in potrebne obnove za večjo varnost
v garaži. Naši člani so prispevali veliko svojega
prostega časa in pomagali pri obnovi. Gospod Ivan
Krošelj nam je »prekital« in nato na novo prebelil
garažo, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.
Prav tako pa nam je priskočil na pomoč s svojim
znanjem gospod Jože Krajnc s polaganjem ploščic,
za kar se mu prav tako iskreno zahvaljujemo.

ki bo prihodnje leto – 2020. Ob tem želimo prevzeti
novo gasilsko vozilo za reševanje iz višin in tako smo
že pripravili in objavili javni razpis za nabavo gasilske
platforme. Naložbo ocenjujemo na 373.000,00 EUR
z DDV, naše društvo bo prispevalo 10 % sredstev,
preostala sredstva pa Občina Vojnik in Občina Dobrna.
Ker je investicija velik zalogaj za naše društvo, se bomo
v mesecu maju obrnili na Vas, krajani in krajanke ter
podjetniki. Upamo, da nam boste prisluhnili in nam po
svojih močeh prispevali za nabavo prepotrebnega vozila,
s katerim bomo v obeh občinah izboljšali požarno
varnost vseh krajanov in krajank ter podjetij.

Na tekmovalnem področju nas je ekipa starejših gasilk
zastopala na državnem tekmovanju v Gornji Radgoni
pod mentorstvom Karla Kasesnika in dosegla lep
rezultat. V ponos nam je, da nas je zastopala na tako
pomembnem tekmovanju.
Skupaj z operativnimi člani smo sodelovali tudi ob
izvedbi Božičnega Vojnika, kjer smo skupaj s tovariši iz
Nove Cerkve in Frankolovega opravljali naloge požarne
varnosti in usmerjanja prometa ter poskrbeli za varen
prihod in odhod obiskovalcev prireditve.
V letu 2019 smo se že na samem začetku dejavno začeli
pripravljati na prihajajočo 140-letnico našega društva,

Obnova tlakov v garažah za težka vozila
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Izlet v neznano
PD Vojnik

V Novi Cerkvi
se je začelo
s sejmom na
vasi

Štanjel je pravi biser tega predela Krasa. V času med
vojnama je vasi vtisnil svoj pečat arhitekt Maks Fabiani.
Spoznali smo zgodovino naselja, značilnosti Štanjela
in Krasa, življenje v preteklosti in danes ter nekatere
osebnosti (Anton Mahnič, Maks Fabiani, Lojze Spacal).
Ogledali smo si: vasico z gradom Štanjel, Galerijo Lojzeta
Spacala, cerkev sv. Danijela z značilnim zvonikom,
etnološko zbirko v romanski hiši in Ferrarijev vrt. Kraška
hiša je pomnik iznajdljivosti prebivalcev, ki so za gradnjo
uporabili kamen. Polona in Tomaž, hvala za lep dan
in veselja pri opravljanju naloge poslanstva planinskih
vodnikov.

Praznični sejem, ki ga pripravlja TD Nova Cerkev, je bil
2. decembra 2018. Na stojnicah so se predstavili učenci
in učiteljice POŠ Nova Cerkev, POŠ Socka, Vrtca Mavrica
Vojnik in nekaj lokalnih ponudnikov. Obiskovalci so lahko
izbrali domače pletenine, med, naravne zeliščne izdelke,
čaje, sok aronije in adventno dekoracijo. Za pravo
delovno temperaturo na stojnici TD je bilo poskrbljeno
kljub mrazu. Glede na trud organizatorjev bi si želeli
večji obisk; nazadnje pa je pomembno druženje, pogovor,
izmenjava izkušenj »lokalcev« in dober nakup tistih, ki so
na sejem prišli.
Tekst in foto: Lea Sreš

Tekst in foto: Zvonka Grum

03

04

Miklavžev
obisk v
Vojniku

V Špesovem
domu smo
izdelovali
božične
zvezde

Miklavž je obiskal oskrbovance Špesovega doma v
organizaciji Župnijske Karitas. Marsikomu je ob obisku
in spominu na otroška leta spolzela po licu kakšna
solzica. Popoldne so se ob sodelovanju staršev in Karitas
miklavževanja udeležili otroci, in sicer v župnijski cerkvi
svetega Jerneja v Vojniku. Kot vsako leto so otroci s
svojimi spremljevalci napolnili cerkev in ob molitvi
pričakali Miklavža in parkeljna. Miklavž jih je nagovoril
in otrokom ter staršem položil na srce željo, da bi bilo
toliko otrok pri sveti maši vsako nedeljo. Nato jim je
razdelil zelo lepa in praktična darila.
Tekst in foto: Milena Jurgec
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Upokojenke Društva upokojencev Vojnik smo skupaj s
stanovalci Špesovega doma iz kreppapirja izdelovale
božične zvezde. Za mizo je naenkrat zmanjkalo
prostora, vsi so želeli pomagati. Postalo je veselo,
razpoloženje je bilo izvrstno. Nekatere gospe so pred leti
že izdelovale papirnate rože, kot so vrtnice, nageljni,
božičnih zvezd pa še ne. Pripravili smo tudi čudovite
pogrinjke iz prtičkov. Narejeno je bilo veliko izdelkov, z
veseljem so jih odnesli v svoje sobe in z njimi razveselili
še druge. Veselimo se še kakšnega dopoldneva z vami!
Tekst in foto: Magda Kajzba
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Srečanje
krvodajalcev
iz Nove
Cerkve

V Novi Cerkvi
so poskrbeli
za živali in se
družili

Zdaj že tradicionalno srečanje krvodajalcev v Novi Cerkvi
pove, da radi pomagamo in se družimo. Srečanje v Novi
Cerkvi je bilo zelo veselo. Veliko smo si imeli povedati.
Ugotovili smo, da naši krajani zelo pridno darujejo
dragoceno kapljico, saj se jih veliko bliža visokim
številom dajatev – blizu 100. Večkrat se vprašam, kdo je
krvodajalec, in vedno imam enak odgovor: »So tu, ko jih
potrebuje vsak dan na tisoče ljudi, nikoli se ne vpraša,
komu bo daroval, koliko bo zaslužil, preprosto zaviha
rokav in je srečen.« Srečno in hvala vsem, ki počnete to
plemenito delo!
Tekst in foto: Magda Kajzba

TD Nova Cerkev in KS Nova Cerkev sta 26. decembra
pripravila dva dogodka: blagoslov konj in druženje
na vasi. Za blagostanje konj je poskrbel dekan Alojz
Vicman, spominske diplome pa je podelil Slavko
Jezernik. Organizacija dogodka je bila v rokah Bože
Prevolnik in članov TD Nova Cerkev, ob pomoči KS.
Blagoslov je prejelo 25 konj. Druženje se je nadaljevalo
na vasi, kjer sta za bograč poskrbela Zdenko in Branko,
člani TD pa za topla okrepčila. Za slavnostno vzdušje so
poskrbeli fantje KUD Godba na pihala iz Nove Cerkve.
Dogodek je bil priložnost za srečanje domačinov, ki
jemljejo ta dan kot predpraznično srečanje sosedov in
prijateljev.
Tekst in foto: Lea Sreš
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Fotomonografija
Življenje ob
Tesnici

Fantje
U-13
KK Vojnik

Izšla je fotomonografija avtorja Matije Založnika Življenje
ob Tesnici nekoč in danes. Knjiga je bralcem že na voljo
in jo lahko naročite na št. 041 630 335. Vsebuje več kot
1300 grafičnih prikazov in fotografij ter mnogo informacij
in zgodb iz preteklosti. Vsebino spremljajo tudi lirična
in epska dela domačinov s Frankolovega. Knjiga fizično
predstavlja format velikosti 230 x 320 x 45 mm in je
natisnjena na 630 straneh. Je zgodovinsko poučna, polna
informacij minulega in trenutnega življenja ob Tesnici.
Priporočam jo v branje.

Fantje so dobro energijo in borbenost nadgradili z
uspehom: KK Vojnik Gradbena trgovina G7 je v polfinalu
mednarodnega božičnega turnirja v Plznu osvojila
bronasto medaljo. Igralska in trenerska okrepitev iz KK
Elektre je dokaz, da klubi lahko uspešno sodelujejo med
seboj.
Povzela: Lea Sreš, foto: Mateja Oprčkal

Tekst in foto: Matjaž Založnik
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Utrinki iz
Špesovega
doma

Dobra volja
obiskala
Zagreb

Miklavž nas je spomnil na otroške dni, ko smo ga vsako
leto na ta večer nestrpno pričakovali. Gostili smo tudi
pevko Ajdo Brilej s spremljevalnim ansamblom ter
svojo mentorico iz Glasbene šole Krško. Na nastop pa
je prišel tudi njen oče, znani harmonikar, Jernej Brilej.
Pomagali smo tudi pri krasitvi Božičnega Vojnika.
Skupaj z dijaki Gimnazije Celje - Center smo za otroke
zaposlenih pripravili gledališko igrico in obdarovanje.
Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki se kdaj oglasite pri nas,
ki nam krajšajo urice in ak turoben zimski dan naredijo
svetlejši, kot je v resnici. In ne pozabite na nas tudi v
prihodnjem letu!
Tekst in foto: Elči Gregorc

Člani Društva Dobra volja smo se v soboto, 22. 12. 2018,
odpravili proti Zagrebu. Ogledali smo si katedralo
Marijinega vnebovzetja, Markov trg in cerkev sv. Marka.
Na vogalu trga sv. Marka je dobil svoj prostor Matija
Gubec, vodja kmečkega upora. Sprehodili smo se skozi
kamnita vrata, edina ohranjena srednjeveška vrata iz
13. stoletja, ki so danes pravo malo svetišče. Sprehodili
smo se po Ilici do trga Bana Jeličića, parka Josipa
Strossmayerja in parka Zrinjevac. Navdušila so nas
okrašena drevesa in čudovito drsališče v parku kralja
Tomislava. Vodička Mateja je poskrbela za dobro vzdušje
tudi na avtobusu in v večernih urah smo se veseli vrnili
domov.
Tekst in foto: Marjana Bobik
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Dejavnosti
MDDI Celje

Vojniški
vinogradniki
in vinarji na
9. dražbi krač

V Prekmurju smo si ogledali Bukovniško jezero, v
Ocean Orchidsu pa številne botanične vrste orhidej
in občudovali tropske rastline. Obiskali smo Gornjo
Dubravo in se v gostišču Jelena okrepčali. Silvestrovali
smo na Ptujski Gori, kjer smo potarnali, se poveselili in
tako spisali še zadnji list leta. Na novoletnem pohodu
okoli Šmartinskega jezera ni manjkalo lepih želja. »Pr'
Tini« sta nas navdušila Zdenko in Drago. Hvala Janku in
vnukoma, Franciju in Frančku. Druženja se je udeležilo
kar nekaj starejših članov in težje pomičnih invalidov,
ki so ob pomoči prehodili kratko pot. Hvala vsem, ki se
trudite in pomagate.
Tekst in foto: Dragica Mirnik
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Že tradicionalna deveta dražba svinjskih krač, ki jo
organizira Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik, je
v nedeljo, 20. januarja 2019, privabila kar nekaj ljudi.
Izkupiček dražbe gre za potrebe v cerkvi, pomagali so
že pri nakupu slušne zanke, ureditvi veroučne učilnice
oziroma tam, kjer se pokažejo potrebe. Vsak, ki draži,
se zaveda, da pomaga pri akciji društva in da je njegov
prispevek pošteno porabljen. Letos so na dražbi prvič
ponudili vrhunska vina iz naše okolice. Dražba je uspela.
Tekst in foto: Lea Sreš
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Supanje
Božičkov na
Šmartinskem
jezeru

Cvet in Moški
pevski zbor
KUD Nova
Cerkev

Že pred štirimi leti je zaživela ideja Andreja Žvižeja o
supanju Božičkov na Šmartinskem jezeru. Vsako leto
je bilo navdušencev več, saj sta se pridružila še Danilo
Bojanovič in Marjeta Pušnik. Letos sta supanje še dodatno
popestrila Marjetina hči Mascha s soprogom Edgarjem
Zurbriggnom ter Boris Žerovnik. Dogovorili so se, da bo
vsako leto 23. decembra ob 13. uri dan za Božičke na
supih. Navdušenci supanja in božičnega duha prijazno
vabljeni. Start je pri gostilni Grad.

V cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi je bil 2. 2. 2019 koncert
Vokalne skupine Cvet, pod umetniškim vodstvom Špele
Kasesnik, in MoPZ KUD Nova Cerkev, pod umetniškim
vodstvom Janje Belej. Ob obletnici smrti je bil koncert
posvečen kanoniku g. Alojzu Žolnirju, ki je bil velik
ljubitelj in pobudnik ustanovitve zborovskega petja. Pevke
Vokalne skupine Cvet, ki od leta 2017 deluje v okviru
KUD Nova Cerkev, je na kitari spremljala Katja Klinc, na
klavirski harmoniki Štefan Starovasnik, na klavirju pa
Milan Kasesnik. Posebna zahvala Alojzu Vicmanu.

Tekst: Marjeta Pušnik, foto: Nada Bojanovič
Tekst: Irena Kraljič, foto: Lea Sreš
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16

Dan odprtih
vrat – poklon
ustvarjalcu
Dragu
Medvedu

Živahno v
KO RK Nova
Cerkev

Občina in Knjižnica Vojnik sta pripravili Dan odprtih vrat.
Župan Branko Petre je predstavil delo Občine in njihove
načrte za naslednja leta. Ika Medved je predstavila delo
Draga Medveda in pospremila obiskovalce po razstavi
njegovih del. Predstavljena sta bila dva gospodarstvenika
iz Medvedove knjige Stebri slovenskega gospodarstva. Za
izbran glasbeni nastop sta poskrbela Filip Majcen in Miha
Plevčak.
Tekst in foto: Lea Sreš

Novo leto prinaša nove prostore za mesečne meritve.
Hvala Alešu in Zvezdani za lansko gostovanje, ko smo jih
pri njih opravili 471. To je dokaz, da pridno skrbimo za
svoje zdravje. Hvala Sabini Pekošak. Dobro sodelujemo z
učenci obeh šol, s paketi smo lani razveselili veliko ljudi
(230 rednih in 314 izrednih). Svoje člane izobražujemo,
sodelujemo z društvi in skupaj s Karitas in KS pripravimo
srečanje starejših krajanov. Ponosni smo na več kot 100
krvodajalcev, z njimi smo se srečali že četrtič. Nismo
pozabili na jubileje svojih starostnikov, teh obiskov je bilo
314. Hvala vsem prostovoljcem.
Tekst in foto: Magda Kajzba
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OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

POUK OBOGATIJO ŠTEVILNE
DEJAVNOSTI
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: arhiv OŠ Vojnik

Iztekajoče se leto je minilo v znamenju novoletnih
prireditev. V januarju pa so na POŠ Šmartno v Rožni
dolini praznovali 200-letnico šolstva v kraju.
Petošolci na obisku na Glaziji
Na OŠ Glazija Celje – šoli za otroke s posebnimi potrebami
– je bil 24. novembra tradicionalni dan odprtih vrat. Na
povabilo OŠ Glazija so se dogodka udeležili tudi učenci 5.
razreda: Manuel, Andraž, Taja, Žana, Lucija, Lena, Lara,
Žana, Živa, Leontina in Glorija, v spremstvu specialne
pedagoginje Valerije Jakop in učiteljice Polone Ahtik, ki je
o obisku povedala: »Ravnateljica in učiteljice OŠ Glazije
so pripravile prijazen sprejem in nas popeljale po šolskih
prostorih, kjer smo lahko v različnih delavnicah, ki so
jih pripravile za nas, sproščeno sodelovali z varovanci in
Sankanje v Vizorah

spoznavali njihov vsakdan. Navdušeni smo bili nad odprtostjo
otrok in pripravljenostjo na sodelovanje, prav tako z vsemi
možnostmi, ki jih otrokom s posebnimi potrebami ponuja
šola in ljudje, ki delajo v njej.«
Praznična december in januar
V prazničnem decembru že tradicionalno organiziramo
božično tržnico. Vodja šolskega sklada Klavdija Winder
Pantner je zapisala: »To so dnevi, ko se življenje za trenutek
ustavi, naše misli in pozornosti pa so namenjene najbližjim,
ki nam resnično veliko pomenijo. Tudi Šolski sklad OŠ Vojnik
v tem mesecu ne počiva. S pomočjo vseh zaposlenih in
otrok smo tudi tokrat združili moči in pripravili predbožično
tržnico. Pripravili smo kratko kulturno prireditev, ki je odprla
vrata tržnice. V krasnem sobotnem dnevu so nas z obiskom
na njej počastili mnogi obiskovalci, kar seveda pomeni, da
podpirajo našo akcijo. Z majhnimi koraki vsi skupaj rišemo
nasmehe na obraze tistih, ki potrebujejo pomoč, in hkrati
vsem učencem naše šole, saj Šolski sklad naše šole podpira
tudi mnogo drugih projektov.«
V zadnjem mesecu leta so učenci z mentorji na matični
šoli in na podružnicah pripravili predstave. Na POŠ Socka
so v predstavi opomnili, da smo pogosto preveč zaposleni
s stvarmi, ki nas oddaljujejo drug od drugega, da si
premalokrat vzamemo čas zase in za bližnje ter da se nam
vse preveč mudi. Z glasbo, s plesom, z igro in deklamacijo so
udeležencem prireditve polepšali eno urico in jih spomnili,
da si je treba kdaj pa kdaj vzeti vsaj za muco časa. Na POŠ
Nova Cerkev so občinstvo popeljali okoli sveta. Gledalci so
videli pirate in morske deklice s Karibov, občudovali afriško
petje in ples, spoznali samovšečne francoske kuharje in
prelepe plesalke kankana, prepoznali pogum najmlajših ter
prisluhnili otroškemu pevskemu zboru POŠ Nova Cerkev.
Na POŠ Šmartno so se v predstavi družili z Muco Copatarico
in vsem obiskovalcem polepšali predpraznične dni. Tudi v
Vojniku je bila novoletna predstava prepletena s plesom,
petjem in dramatizacijo ter skrivnostnim rdečim paketkom,
katerega vsebina se je počasi odstirala skozi celotno
predstavo in ob koncu narisala nasmeh na obraz.
Praznovanje 200-letnice šolstva v Šmartnem v Rožni dolini
Pomembno obletnico šole, ki kot edina šola v Sloveniji
povezuje dve občini, saj kraj sodi v celjsko mestno občino,
šola sama pa je podružnica vojniške osnovne šole, so počastili
s slovesno prireditvijo v domu krajanov v Šmartnem.
Dobro sodelovanje obeh občin je bilo poudarjeno tudi na
prireditvi, ki so jo pripravili učitelji. Nastopili so sedanji in
nekdanji učenci ter nekateri krajani in ob plesu, recitacijah,
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dramatizaciji in skozi fotografije predstavili zgodovino šole in
samega pouka preteklega obdobja.

smučarskega društva vedno znova radi sprejmejo«
(zapisala: Petra Ofentavšek).

Na sankanju v Vizorah
»Učenci in učitelji POŠ Nova Cerkev smo se odpravili na
pohod proti Vizoram. Opremo za sankanje so nam peljali
prijazni šoferji naših kombiprevozov. V Vizorah sta nas
pričakala gospod Kotnik in gospa Preložnik, ki sta nam
najprej postregla s slastnim čajem. Gospod Franci nam je
povedal pravila za vožnjo po hribu. Ko nas je zazeblo, smo se
pogreli v hiški smučarskega društva pri gospe Andreji. Tam
smo malicali hrenovke in dober domač kruh. Dodobra smo
se nasankali in »nabobali«, na koncu pa smo se spuščali kar
brez vsega, saj je bil teren dovolj gladek. Dopoldne je hitro
minilo in morali smo se odpraviti proti šoli. Vsakič znova
se veselimo tega športnega dneva v Vizorah, ki je postal
že kar tradicionalen. Zadovoljni in veseli smo, da nas člani

V soboto, 19. 1. 2019, je Turistično društvo Nova Cerkev
obeležilo 50-letnico delovanja. Na slovesnem občnem zboru
je nastopil tudi otroški pevski zbor pod vodstvom Sabine
Penič in ob glasbeni spremljavi Rajka Sentočnika in se s tem
zahvalili za večletno sodelovanje.
Slovenske ljudske pesmi v izvedbi dueta BQL
Učenci 2. in 3. triade OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo so v
tednu pred slovenskim kulturnim praznikom prisluhnili
popularnemu duetu BQL. Z zanimivim pristopom v ritmih
sodobne glasbe sta mladim poslušalcem v predstavi
Slovenske ljudske so cool približala slovensko ljudsko glasbo.
Mladi so ob njuni interpretaciji uživali.

VRTEC DANIJELOV LEVČEK

SKUPAJ V PRIČAKOVANJU
IN POMOČI
Tekst in foto: Erika Jus

V Vrtcu Danijelov levček se vsako leto znova veselimo
adventnega časa. Časa, ko z otroki pričakujemo rojstvo
nebogljenega otroka, Jezusa, ki se bo lahko naselil v naša
srca in nam polepšal božične praznike. Tudi mi smo se
morali nekoliko umiriti in se naučiti malce počakati na
vrsto, prijatelje, kosilo …
Pričakovanje božiča smo začeli z adventnimi delavnicami
skupaj z otroki in s starši v Jernejevem domu. Ob
sproščenem pogovoru in prepevanju pesmi smo izdelovali
adventne venčke, ki jih je blagoslovil domači župnik Anton
Perger. Adventne venčke smo izdelali tudi za svoje igralnice.
Vsak teden smo prižgali novo svečko, se pogovarjali o
pomenu posamezne svečke in vsak dan odpirali adventni
koledar z nalogami. Otroci so komaj čakali, da bodo lahko
izžrebani in pogledali, kakšna naloga jih čaka. Z veseljem
so šteli dneve do božiča, še bolj veliko in bližje pa je bilo
pričakovanje na dobrega moža, ki nas vsako leto obišče in
razveseli z darili. »Sveti Miklavž je dober gospod, njegove
so roke polne dobrot« je pesem, ki se je vsak dan slišala po
našem vrtcu. Miklavž je seveda prišel s polnim košem daril
in dobro besedo za vsakega otroka.

smo na vseh treh enotah našega vrtca skupaj zbrali kar 1797
evrov za pomoč družini s tremi otroki. Zahvaljujemo se
vsem, ki ste s svojim darom pomagali pri dobrodelni akciji.

Na božič smo se pripravljali s skupnimi pevskimi vajami, z
izdelovanjem voščilnic, okraševanjem igralnic, hodnika in
božičnega drevesa ter izdelovanjem jaslic, s katerimi smo
sodelovali na Božičnem Vojniku, s pesmimi pa pri liturgiji
ob skupnih jaslicah in pri otroški polnočnici v cerkvi sv.
Jerneja v Vojniku. Po maši smo zbrani denar predali družini
in si s stiskom rok in toplim objemom zaželeli lepe, mirne in
blagoslovljene praznike. S tem se je za nas začel božični čas,
ki bo trajal vse do februarja, ko bomo v vrtec povabili stare
starše in ob prazniku svečnice skupaj ustvarjali.
V Vrtcu Danijelov levček se vsako leto znova veselimo adventnega časa.

Na začetku adventa je družino iz našega vrtca presenetil
požar in ostali so brez doma. Strokovni delavci smo se
na hitro odločili pomagati po svojih močeh in pripravili
smo dobrodelni bazar z ročno izdelanimi voščilnicami in
domačimi piškoti ter nekaterimi drugimi izdelki, ki smo jih
ponudili staršem v zameno za njihov prostovoljni dar. Tako
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TINKARA ŽNIDAR

VEM,
KAJ ŽELIM DOSEČI
Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Tinkara Žnidar s Frankolovega je
lani končala I. gimnazijo v Celju
kot zlata maturantka, z oktobrom
pa se je podala na študij medicine
v Ljubljano. Dekle z veliko energije
in širokim nasmehom, ki bi rada
pomagala ljudem.
Od občine je v lanskem letu za svoj
dosežek zlate maturantke prejela
priznanje za študijske dosežke, ki ji
pomeni, da so ljudje prepoznali njeno
delo in trud. Tega pa je bilo v gimnaziji
kar veliko. Tinkara ima na gimnazijska
leta sicer lepe spomine: »V razredu
smo se zelo dobro razumeli. Tudi
profesorji so bili zelo razumevajoči, če
smo imeli druge dejavnosti. Sploh, če
so bile to dodatne šolske dejavnosti.«
Za usklajevanje vseh dejavnosti in
dela za šolo pa je bilo potrebno veliko
organizacije, ki je Tinkari ne manjka.
»Pomembno pa je, da ti tudi drugi
pomagajo, te podpirajo in ti stojijo ob
strani.
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Glasba in gledališče
V času srednje šole se je tri leta
ukvarjala z angleškim gledališčem, s
katerim je izboljševala znanje jezika.
Povezala se je tudi s starejšimi letniki,
ki so pomagali s svojimi nasveti. »Preko
gledališča se naučiš tudi nastopanja.
Kar pa sem izboljševala tudi preko
dolgih let igranja flavte. Seveda pa
sem s flavto bolj domača, zato sem
imela pri gledališču še nekaj strahu,« je
povedala Tinkara, ki je igrala v Malem
pihalnem orkestru Glasbene šole Celje
in v orkestru na gimnaziji. Trenutno
nima časa za igranje v organiziranem
sestavu, si pa želi v naslednjih letih
ponovno pridružiti podobni skupini.
Glasba Tinkaro sicer spremlja že celo
življenje. V otroštvu je s starši hodila
v opero, kjer je vedno opazovala
glasbenike v orkestru, kaj počnejo pod
odrom. »Ko sem videla vsa ta glasbila,
sem vedela, da nekaj želim igrati. Tako
sem začela z uvajanjem v glasbeno
šolo, kjer sem se ob spoznavanju
glasbil zaljubila v flavto in njen zvok,«
je povedala nasmejana Tinkara, ki rada
igra in posluša klasično glasbo.
Ljubezen do medicine
Poleg glasbe je bila vedno navdušena
nad medicino, zato je bila ob koncu
četrtega letnika izbira medicinske
fakultete jasna odločitev. »Vedno sem
želela zdraviti, pomagati ljudem. Od
nekdaj me je zanimala anatomija.
Ko je bil kdo bolan, me je zanimalo,
katero zdravilo je dobil ali kako poteka
zdravljenje. Od nekdaj je bilo jasno, kaj
želim početi,« je povedala Tinkara, ki
pa še ne ve, kakšne vrste specializacijo
bo opravljala. Zanimajo jo kardiološko,
nevrološko ali pediatrično področje
medicine. »Študij je težak, ampak
mora biti, saj smo na koncu dejansko
odgovorni za življenja,« je poudarila
Tinkara.

Na potovanje
V prostem času Tinkara rada potuje,
saj rada raziskuje tuje kraje in druge
kulture. »Potovanja ti razširijo
perspektivo. Vidiš, kako drugi živijo
in bolj ceniš stvari, ki jih imaš. Čisto
nekaj drugega je državo doživeti,
kot pa o njej samo brati,« je povedala
Tinkara. V Tinkarinem življenju so vsa
področja zelo povezana. Med drugim
rada bere, predvsem potopisne knjige,
članke o medicini in podobnem: »Če
bo nekje objavljen članek o novih
zdravilih, ga bom zagotovo prebrala.«
Njeno sanjsko potovanje je Kanada, saj
je prava mešanica kultur in Tinkara
bi rada na lastne oči spoznala, kako
multikulturnost deluje. Še vedno pa
se z navdušenjem spominja potovanj
v Egipt in Tunizijo. »Grozno je, kakšna
groba razlika se vidi na enem mestu.
Na eni strani so zelo bogate četrti, sto
metrov stran pa ljudje živijo v hudi
revščini,« se spominja Tinkara, ki
ne more verjeti, da se takšne razlike
dejansko dogajajo in da ljudi ne motijo.
Svojo ljubezen do potovanj bi rada
nadgradila tako, da bi se ob koncu
študija odpravila tudi na zdravniško
odpravo, ki jo pripravlja medicinska
fakulteta, da bi tako s svojim znanjem
pomagala pomoči potrebnim.
Zastavljenim ciljem na proti
Tinkara je dekle, ki se zaveda, kako
pomembna je pomoč bližnjih pri
doseganju zastavljenih ciljev, hkrati pa
ve, da če sama ne bo potrudila, ne bo
nič prišlo samo do nje. Mladim bi tako
svetovala, da izberejo poklic, ki jih res
zanima, jih dela srečne. »Ni važno, če
imaš gore denarja, ne delaš pa tega,
kar te veseli. Treba je izbrati cilj in
vložiti vse, da ga tudi dosežeš. Tudi, če
ne uspe v prvo, poskusiš še enkrat,« je
povedala Tinkara.

SKAVTI RAKOVE STEZE 1

LUČ MIRU
IZ BETLEHEMA
Tekst: Barbara Tadina, foto: Tinkara Lečnik, Tadej Velenšek

Skavti Rakove Steze 1 smo se tudi letos družili s
prav posebnim plamenom, plamenom Luči miru iz
Betlehema, ki je bil prižgan v votlini Jezusovega rojstva.
Slovenski skavti so lučko 15. 12. 2018 iz Linza prinesli na
tri regijske sprejeme, kamor se je odpravila tudi manjša
skupina iz našega stega. Člani sveta starejših volkuljic in
volčičev so se 17. 12. po plamen odpravili v Litijo in ga z
veliko truda z vlakom varno pripeljali v naše kraje. Plamen
so naši najmlajši skavti doma skrbno pazili in ga v soboto
22. 12. v Novi Cerkvi pri šoli ponesli še med ostale člane
našega stega. Skupaj smo spoznali pomen letošnje poslanice
in tako med soskavte, ki so bili okuženi s slabimi dejanji,
prinesli mir. Izdelali smo svoje jaslice in s plamenom
prižgali tudi skavtski ogenj. Po srečanju smo s plamenom
prižgali še več svečk in jih odnesli v svoje domove. Lučka
je tako poromala že med vse skavte iz naših krajev in želeli
smo jo podeliti še med širše župnijsko občestvo. Plamen smo
23. 12. delili pri vseh svetih mašah v Novi Cerkvi, Vojniku,
na Dobrni, Ljubečni, v Črešnjicah in na Frankolovem. Ker
pa skavti največ časa preživimo prav v naravi, smo deljenje
plamena miru 27. 12. tradicionalno zaključili z višjim
vodom svoje čete, ki je plamen odnesel na bližnje tisočake,
natančneje na Špičasti vrh, Stenico in Stolpnik. Skavti

upamo, da nam je tudi v vašem srcu s svojo akcijo uspeli
zanetiti mir in komaj čakamo, da ga naslednje leto spet
podelimo med vse nas.
Delimo plamen, zanetimo mir!
Skavti RS 1 se ob tej priložnosti najlepše zahvaljujemo
podjetjema Fivia in Cenex Vojnik za sponzoriranje
skavtskega filmskega večera.

Z vlakom v Litijo

VRTEC MAVRICA VOJNIK

JAVNI RAZPIS ZA VPIS
PREDŠOLSKIH OTROK ZA ŠOLSKO
LETO 2019/2020
Tekst: Simona Žnidar, ilustracija: Petra Narobe

Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2019/2020 bo potekal od ponedeljka, 11. 3. 2019, do petka, 15. 3. 2019,
v Vrtcu Mavrica Vojnik (pisarna svetovalne delavke) vsak dan od 8.00 do 15.00 in v torek do 17.00.
Vloge za vpis otroka v vrtec starši dobijo ob vpisu ali na spletni strani Vrtca Mavrica Vojnik. Vpis bo potekal za vse enote
Vrtca Mavrica Vojnik (Vojnik, Frankolovo, Socka, Šmartno v Rožni dolini in Nova Cerkev). Za vpis potrebujete osebne
podatke otroka in staršev oz. zakonitih zastopnikov (EMŠO idr.).
Informacije dobite pri svetovalni delavki Martina Ošlak (tel. št. 03 780 00 21) in v tajništvu (tel. št. 03 780 00 00).
Vljudno vabljeni!
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GREGOR MLINAR

GLASBENA ŠOLA S
POSLUHOM ZA MLADE IN
MALO »MANJ MLADE«
Tekst in foto: Dragica Jezernik

Gregor Mlinar, star 39 let, po
izobrazbi sicer ekonomist, se je z
glasbo in harmoniko prvič srečal
kot mlad fantič, star komaj 10
let. Od takrat naprej mu glasba
pomeni ogromno, da pa lahko
soustvarja z mladimi in malo
»manj mladimi« pa je izziv, v
katerem neskončno uživa, kar pa
je videti po čaru v njegovih očeh,
ko spregovori o glasbi.

Gregorju glasba ogromno pomeni

Delo z mladimi in malo »manj
mladimi«
Gregor Mlinar se je vseskozi
poučeval igranja glasbil privatno in
individualno; in sicer pri pokojnem
Francu Zemetu, gospodu Branetu
Klavžarju ter pri gospodu Viktorju
Kreblju – pri samih velikih priznanih
umetnikih igranja na glasbila.
Gregor Mlinar tako danes poučuje
igranje na harmoniko, sintesajzer in
kitaro.
Glasbena šola Mlinar, ki je povzela
ime po priimku vodje Gregu, je svoja
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vrata odprla leta 2011, ko je postala
glavna dejavnost. Imajo tudi svojo
blagovno znamko. Sedež dejavnosti
je v Celju na Teharski cesti, kjer
so učilnice in kjer poteka učenje
glasbil od ponedeljka do petka,
vmes pa učitelji izobražujejo glasbo
tudi po domovih svojih učencev in
učenk. Relacije poučevanja doma
so Celje–Vojnik–Dobrna–Ljubečna–
Dramlje–Šentjur–Šentvid–Šmarje.
Poleg Grega glasbila poučujeta še
dva učitelja, in sicer Daniel Bele
in Blaž Ješek. Z vsemi učenci, ki
jih v omenjeni glasbeni šoli ne
manjka, poteka delo individualno,
predvsem pa je pomembno tudi
to, da prisluhnejo željam vsakega
posameznika. Učenje poteka pol
ure, teorijo pa poučujejo vzporedno
z igranjem, skratka skozi glasbo.
Glasbila, ki zvenijo v glasbeni šoli,
so diatonična harmonika, klasična in
električna kitara, sintesajzer, klavir,
klarinet, saksofon in poučevanje
solo petja.
Vsako leto priredijo tudi koncert,
ki je običajno v mesecu maju in se
učenci lahko po želji predstavijo z
igranjem na različna glasbila, zelo
veliko pa otroci nastopajo tudi po
svojih matičnih osnovnih šolah,
na raznih prireditvah, proslavah
ter drugih zabavnih dejavnostih.
Glasbeno šolo Mlinar obiskuje zelo
veliko otrok iz Osnovne šole Vojnik
in velikokrat se predstavijo tudi na
šoli. Gregor od konjičkov v ospredje
vsekakor postavlja glasbo, prosti čas
pa najraje preživi s svojo ženo ter
otroki, z najstarejšim Blažem, ki bo
kmalu postal polnoleten in se uči
igranja na bobne, s 6-letno Marušo,
ki rada poje in že obiskuje glasbeno
šolo, ter s 4-letnim Patrikom, ki se

uči igranja kitare. Žena ima frizerski
atelje Glamur v Celju, tako pa je njen
mož poimenoval tudi dvočlansko
zasedbo, v kateri nastopa skupaj s
svojim sošolcem Urošem Bohincem
ob koncih tedna na raznih zabavah,
porokah, obletnicah, abrahamih
… in tudi to mu je v veliko veselje,
užitek ter sprostitev.
Glasbena šola ponuja tudi možnost
izobraževanja odraslih (nekje okoli
20 odstotkov je odraslih, ostali so
otroci). »Malo manjša je zasedba
v starostni skupini med 20 in 50
let, po 50 letu pa se ljudje kar radi
začnejo učiti kakšnega glasbila,
predvsem harmonike,« dodaja moj
sogovornik. Na vprašanje, zakaj
je tako, odgovarja: »Menim, da
takrat imajo čas, storiti kaj zase,
kakšen morda tudi ob srečanju z
abrahamom dobi za darilo glasbilo
in potem se vpiše v šolo.«
Ideja o ustanovitvi glasbene šole
»Pravzaprav sem želel otroke
odvrniti stran od računalnika,
želel sem jim pokazati, kako je svet
glasbe lep, jim dati možnost osvojiti
veliko znanja, se naučiti dela,
reda, discipline. In seveda, več kot
znaš, več veljaš … Svet glasbe pa je
dejansko zelo lep, pomaga ti vsaj
za kratek čas pozabiti na težave,
bolečine in te odvrne od slabih
misli. Tudi zato je učenje na glasbila
v t. i. »zrelih letih« nekaj, na kar je
lahko ponosen učenec in učitelj, ki
ga poučuje.«

OB SPOMINU NA 100 FRANKOLOVSKIH ŽRTEV

ŠAREC: BORITI SE ZA SVOBODO
SVOJEGA NARODA JE IN BO VEDNO
ČASTNO DEJANJE
Tekst in foto: Lea Sreš

Na slovesnosti ob 74. obletnici spomina na sto
frankolovskih žrtev v Grabnu pri Stranicah je
Marjan Šarec opozoril na posledice predrugačenja
zgodovine, ki vodi v težave, in nas pozval, da je bil
narodnoosvobodilni boj v času druge svetovne vojne
edini, ki je mednarodno priznan s strani zaveznikov.
Slovesnost je vsakoletni opomin in spomin na 12.
februar 1945, ko so pripadniki nemške okupatorske
vojske iz zaporov odpeljali sto ujetnikov in zanje izbrali
najhujšo kazen – smrt z obešanjem. Maščevali so se za
partizansko zasedo, v kateri je 2. februarja 1945 padel
Anton Dorfmeister.
Letošnja žalna slovesnost je bila v rokah Občine Slovenske
Konjice. Na obe grobišči so položili vence. Slavnostni
govorec je bil predsednik vlade Marjan Šarec. »Današnji
poklon je namenjen stotim žrtvam, ki so dale svoja
življenja praktično na koncu druge svetovne vojne, kar
se človeku zdi še toliko bolj nesmiselno,« je dejal Šarec
in opozoril na posledice vsake vojne, na nedopustno
spreobračanje zgodovine in na to, da se je vsak dolžan
boriti za svobodo svojega naroda.

»Zato nikoli ne bomo dopustili, da narodnoosvobodilni boj
kljub takšnim poskusom postane nevreden. Bil je točno to,
kakršno ime nosi, narodnoosvobodilni boj, z vsemi svojimi
napakami in vsemi svojimi zločini,« je dejal premier, ki je
prepričan, da je bil NOB, kljub strahotam vojne, predvsem
veličastno in častno dejanje za osvoboditev domovine.
Dotaknil se je dogajanj po vojni in poudaril dilemo, »ali
smrt fašizmu ali hoditi v cerkev«, po njegovem mnenju
je potrebno eno in drugo, ker nobena vera ne uči ničesar
slabega. Dotaknil se je pomena mednarodnega priznanja
NOB, povojnega obdobja in kolaboracije.
Čeprav živimo v miru, potrebujemo Slovensko vojsko
in domoljubje, varovati moramo svojo državo, ki smo jo
dobili 1991. »Danes jo imamo in ne uničujmo je vsak dan
z nepotrebnimi prepiri o tem, kdo nosi zvezdo in kdo ne.
Zvezda je bila takrat simbol boja in danes se tega ne da
spremeniti, pa če bi jo retuširali sto in stokrat,« je zaključil
premier.

Slovesnost je vsakoletni opomin in spomin na 12. februar 1945.
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TERAPEVTSKI CENTER TAMARA

KJER SE SLUŽBA IN
ŽIVLJENJE PREPLETATA
Tekst: Tanja Čretnik, foto: osebni arhiv

Tamara Novak je nasmejana, pozitivna, ambiciozna
in usmerjena v to, da se vedno nekaj dogaja, ne pozna
počitka in vedno išče možnosti, kako dejansko narediti
stvari še boljše, tako v privatnem življenju kot tudi
na službenem področju. Je oseba, ki se ne zadovolji s
povprečnimi stvarmi. Spoznala je, da se je za kakršno
koli spremembo v življenju treba najprej trdno odločiti
in potem, kljub zoprnemu občutku, ki je prisoten,
narediti korak v novo smer, saj meni, da je samo to prava
svoboda, ki jo človek ima.
Poleg službe, ki je velikokrat celodnevna, Tamara zelo rada
kuha, vrtnari, se giblje v naravi in uživa s svojimi najdražjimi.
Poskuša uživati v drobnih stvareh in resnično dojeti trenutek,
saj meni, da je življenje le trenutek, ki prehitro mine. Pri
sedemnajstih letih je začela svoje uradno izobraževanje,
pri katerem jo vodi želja po izboljšanju efektivnosti, zato
se vedno uči od najboljših s področja, to znanje pa prenaša
naprej na svoje zaposlene. Tako je sodelovala z dr. Petrom
Papugo (doktor uradne in kitajske medicine), dr. Li Furujem
(doktor kitajske medicine), mag. Miranom Pibernikom
(reintegracijski terapevt), MSc Željkom Radmanovičem
(osteopat), Ari-Pekka Lindberg (Finska, Anatomy Trains),
s Feldenkrais Institiut (Dunaj, Feldenkreis metoda) in
z drugimi. Sodeluje z raznimi zasebnimi fizioterapevti,

medicinskimi in športnimi središči, kjer je pomagala že več
tisoč ljudem. Glavne prioritete, ki jih zagovarja pri svojem
delu, je visok nivo strokovnosti, učinkovitost in prijaznost.
Tamara je ustanoviteljica in vodja Terapevtskega centra
Tamara v trgu v Vojniku na Celjski cesti 21, ki ponuja
edinstven splet storitev, kjer vas bo sprejel strokovno
izobražen kader z veliko mero domačnosti, prijaznosti in
iskrenim pristopom. Center deluje od septembra 2013, v
katerem je bila prvotno ponudba različnih vrst masaž. Do
današnjega časa so svojo ponudbo razširili, so pa tudi edini
v Sloveniji, ki ponujajo najdaljšo masažo, ki traja tri ure. Ta
posebna masaža je zelo priljubljena, sploh pri ljudeh, ki so
izgoreli, nujno potrebujejo sprostitev in konkreten odklop od
vsakdana, stranke pa po masaži povedo, da imajo občutek,
kot da lebdijo.
Poleg celovite masažne terapije center ponuja tudi analize
DNK in mineralne analize las, obisk zasebnega studia SPA s
savno in džakuzijem ter izdelke v okviru ekološke trgovine.
Trgovina pa ni klasično standardna ekološka trgovina, ampak
bolj resna podpora celotni obravnavi telesa. Izdelki, ki jih
najdete v trgovini, so v svetovnem vrhu po strokovnosti,
učinkovitosti in kakovosti ter imajo visoke standarde
glede vključenih sestavin in uporabe. Podjetja Cytoplan,
NuturaSpray ali ProVen pokrivajo prehranska dopolnila,
Felicia ekološke brezglutenske testenine, narejene iz stročnic,
DietFood pa zdrave prigrizke in super hrano z ekološkim
certifikatom. V trgovini vam strokovno svetujejo glede
uporabe izdelkov, saj se zaposleni konstantno izobražujejo
in dobijo tudi celotno informacijsko podporo s strani
proizvajalcev.
Tamara svojo pozitivno naravnanost prenaša tudi med
zaposlene in pravi, da ne poznajo negativne energije in
tarnanja, saj se pri delu zabavajo. S pozitivno energijo
zaobjamejo vsakega, ki je tako ali drugače del njihovega
centra.
Masažni studio Tamara je odprt od ponedeljka do petka
od 8. do 20. ure, vendar se je treba za storitve predhodno
dogovoriti po telefonu na številki 040 525 139 ali preko
e-pošte info@center-tamara.si. Prav tako je na voljo profil
Facebook in kmalu bo na voljo tudi spletna stran. Storitve in
izdelke terapevtskega centra vam toplo priporočam in sem
prepričana, da boste z njimi zadovoljni.
Ustanoviteljica in vodja Tamara
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PRI KOZOLCU

VOJNIK BOGATEJŠI
ZA NOVO GOSTINSKO PONUDBO
Tekst in foto: Lea Sreš

Gostinska ponudba v Vojniku je pestrejša. Svoja vrata je
odprla Gostilna Pri kozolcu, podjetje Teramar, d. o. o.,
Vojnik. Preverite njihovo ponudbo.
Podjetje Teramar, d. o. o. je konec leta 2017 začelo s proizvodnjo
bio skutinih štrukljev in bio ajdovih krapov. Za oba izdelka
je podjetje pridobilo certifikat. Izdelka prodajajo trgovskim
sistemom Interspar, Mercator Hipermarket Šiška in Mercator
Maximarket v Ljubljani, Eleclerc v Ljubljani in Mariboru.
V letu 2018 so svojo gostinsko ponudbo predstavili na Odprti
kuhni v Ljubljani, kjer redno sodelujejo. Poleg omenjenih
izdelkov tam postrežejo tudi pečenice lastne proizvodnje. V
mesecu novembru so odprli lokal na Mestni tržnici v Celju,
kjer je prav tako mogoče poskusiti in kupiti njihove proizvode.
Konec leta 2018 je podjetje odprlo gostinski lokal v Vojniku na
Keršovi ulici 4/a – Gostilna Pri kozolcu. Zasnova gostilne je
postrežba hrane lastne proizvodnje.
Odpiralni čas: v sredo, četrtek in petek nudijo malice in
kosila od 10. do 14. ure, za zaključene družbe pa sprejemajo
rezervacije tudi izven navedenih terminov. Izberete lahko
jetrca, telečjo obaro, svinjski dunajski zrezek, kanelone,
piščančja krila ali telečje medaljone. Vsak teden menjaje
postrežejo z menijem po izbiri kuharic: golaž, vampe, sarmo,
polnjene paprike, čufte in telečji dunajski zrezek. V Gostilni
Pri kozolcu je mogoče naročeno hrano odnesti tudi domov.

Ekipa podjetja Teramar vas vabi, da jih obiščete in poskusite
njihovo ponudbo. Veseli bodo rezervacij za večje skupine,
obrok je mogoče naročiti že od 9,5 EUR. Pokličite in se
pozanimajte za rezervacijo ob družinskih praznikih in drugih
dogodkih. Kolektiv Gostilne Pri kozolcu vas pričakuje.
Kontakt: tel. št. 031362749,
spletna stran: www.gostilnaprikozolcu.si
Ekipa podjetja Teramar vas vabi, da jih obiščete in
poskusite njihovo ponudbo.

SOSEDSKI ODNOSI

ULICA LJUBEZNI IN CVETJA NA DAN SV.
TREH KRALJEV
Tekst in foto: Lea Sreš

Prebivalci ulice ljubezni in cvetja so nekaj posebnega.
Skrbijo za lepo podobo domov in okolja in skrbijo za
dobre odnose med sosedi.
Ulica ljubezni in cvetja v Novi Cerkvi je tudi zadnje dni
prejšnjega leta in prve dni letošnjega leta družila svoje
stanovalce in prebivalce naselja v Novi Cerkvi. Postavili so
svoje jaslice, ki jih je iz lesa izdelal domačin Karli Matek, ob
njih pa so se čez praznične dni vrstile prireditve, ki so ulico
ljubezni še bolj povezale. Pripravili so različne glasbene
nastope in se družili. V nedeljo, na dan sv. treh kraljev, se je
predstavil Sekstet Lindek s Frankolovega. Zadnji praznični
dan so popestrili z izborom pesmi in popeljali poslušalce do
tega, da so zapeli vsi navzoči. Na druženju sosedov, prijateljev
in znancev so poskrbeli tudi za hrano in pijačo.

Druženje ljudi iz ulice je dober primer sožitja stanovalcev,
gojenja dobrih odnosov in vključevanje tudi tistih, ki so sami.
Druženje vseh generacij pomeni večjo kakovost življenja,
medsebojno spoštovanje in varnost.
Še veliko takšnih dogodkov v ulici ljubezni in cvetja!

Med dogodkom
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SKUPAJ ZMOREMO VEČ

USPEL DOBRODELNI
KONCERT »ZA SANDRO IN
OTROKA«
Tekst in foto: Lea Sreš

Za dobrodelnostjo z imenom
»Skupaj zmoremo več« stoji
glasbenik in prostovoljec Sandi
Petrej, ki je že četrtič uspešno
organiziral dogodek, tokrat
v soboto, 19. januarja 2019, v
prenovljenem lokalu Caffe Caffe.
Čudovit koncert je bil poln dobrote,
glasbe, plesa in čustev.
Čudovit koncert je bil poln dobrote, glasbe,
plesa in čustev.

Nastopili so: Inmotion, skupina
Skater, Kvartet Pušeljc, The Lemondy,
Urška Oprčkal in Jože Lesjak, Brigita
Petre, Martin Šalamun, Urška Koželj,
Kastelo, Trium, Neža Turnšek, Plesna
šola Rolly iz Maribora, Kristina
Mercedes, Sander Blues. Dogodek je
povezovala Marija Čakš.

Sandi Petrej: »Javno zbrana sredstva
v času koncerta so bila neposredno
predana Sandri in otokoma, kar
je namen mojega delovanja. Iz
srca se zahvaljujem za zaupanje,
vsem sodelujočim pri realizaciji in
predvsem vsem, ki ste se srčno odzvali
in prišli na dogodek. Znova smo
dokazali, da »skupaj zmoremo več.«
Dejavnosti za pomoč se nadaljujejo,
in sicer: odbor, zadolžen za pomoč
družini, ki je bil ustanovljen v
okviru KS Vojnik in Občine Vojnik,
potrebuje finančna sredstva. Prav
tako bodo veseli vsake pomoči
podjetij, strokovnjakov in delavcev
iz gradbene, elektro, pleskarske in
krovske stroke, ki bi pomagali pri
obnovi hiše.

Preizkus Sandijeve kitare pred dražbo

V SPOMIN BOGDANU LILIJI
Tekst: Občinski odbor SDS Vojnik

Ko boš umrl, slečeš si obleko,
ki v času služi in bo odslužila …
Poslednjič stopil boš v deročo reko,
kjer pustil si korakov brez števila …
		
(A. Capuder)
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Res si pustil korakov brez števila.
Za zasluge, kot podjetnik in član
ter donator mnogih društev, si
prejel občinski grb občine Vojnik.
Po izobrazbi in v stroki cenjen
elektroinženir, po duši pa odličen
kuhar. V tvoji družbi se je zmeraj
dobro jedlo, pilo in smejalo, saj si bil
vesele narave. Vrata tvojega doma so
bila vedno odprta in rad si priskočil
na pomoč, kadar je bilo treba. Tvoja
mladostna ljubezen so bila jadralna
letala in kot dolgoletni član Aerokluba
Celje si dosegal zavidanja vredne
rezultate.

Kot podjetnik politike nisi vpletal v
posle, a vendar si bil blizu vrednotam,
kot so svoboda, pravičnost,
solidarnost in domoljubnost, ki so
postale temelj demokracije, enakosti
in človekovih pravic. Zgodaj si se
vključil tudi v politično delovanje, z
vstopom v Slovensko demokratsko
stranko, in deloval v Krajevni
skupnosti Frankolovo. Še na minulih
volitvah si bil na kandidatni listi
za občinski svet. Žal ti je zahrbtna
bolezen ustavila čas, vendar sledi
tvojih korakov so in bodo ostale
večne.

ANŽE DOBOVIČNIK

VOJNIČAN, KI JE DEL
NAJBOLJŠIH
Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Starost: 20 let
Trenutni klub: RK TRIMO Trebnje
(med člani v 1. liga NLB)
Trener: Benjamin Teraš
Največji dosežki: zlata medalja na
mladinskem evropskem prvenstvu leta
2018 z reprezentanco SLO do 20 let;
olimpijski podprvak na OFEM 2015 v
Tbilisiju s kadetsko reprezentanco SLO,
državni prvak v sezoni 2014/2015 z
ekipo kadetov Rokometnega kluba
Celje Pivovarna Laško (RK CPL),
državni prvak v sezonah 2016/2017 in
2017/2018 z ekipo mladincev RK CPL
Prosti čas: poslušanje glasbe, gledanje
TV in druženje s prijatelji
Konjički: igranje harmonike, kitare
Poklic: ekonomski tehnik
Želja: profesionalno uspeti v rokometu
in zaključiti želeni študij
Cilji za prihodnost: igrati v enem
od najboljših evropskih klubov in
nastopati za slovensko reprezentanco
Od kdaj igraš rokomet in zakaj si se
odločil prav za ta šport?
Rokomet igram že od svojega šestega
leta. Več kot tri leta sem vzporedno
treniral rokomet in nogomet. Vsakega
po dvakrat do trikrat tedensko, potem
pa sem se moral odločiti, katerega
bom izbral. Od vseh športov mi je
takrat bil najbolj všeč rokomet in ta
me izpolnjuje še danes. Delno me je
za to navdušil tudi oče, saj že vseskozi
spremlja rokomet in skoraj vedno sem
bil z njim prisoten na tekmah RK Celje
Pivovarna Laško. Ravno v času, ko sem
naredil prve korake na rokometnem
parketu, leta 2004, je RK CPL postal
evropski klubski prvak, kar je moje
zanimanje za rokomet še povečalo.
Imaš pogoje v naši regiji in državi,
da se lahko razvijaš kot igralec?
Pogoji v Sloveniji so relativno dobri.
Rokomet je pri nas dokaj popularen

šport in posledično je med mladimi
večje zanimanje. Res je, da je Celje
nekakšna rokometna zibelka v
slovenskem prostoru, res pa je
tudi, da se rokomet igra povsod po
Sloveniji in nekateri klubi postajajo
vse bolj konkurenčni, tako doma kot
na evropskem parketu. Seveda je za
razvoj vsakega mladega športnika
potrebna neizmerna lastna želja, volja,
odrekanje, podpora in vzgoja staršev,
učiteljev, stroke in še bi lahko našteval
in pa seveda čas, ki prinese skozi ta
razvojni proces določene rezultate.
Imaš željo po tujini? Za kateri klub
bi igral?
Seveda. Z dozorevanjem v vrhunskega
igralca se izoblikuje tudi želja,
preizkusiti se v tujini. Želim si
nastopati v najmočnejši ligi v Franciji,
Nemčiji ali morda v kakšni drugi
evropski rokometni prestolnici in
seveda v klubu, ki bi nastopal v elitnem
tekmovanju Lige prvakov.
Imaš kakšnega vzornika, po
katerem se zgleduješ?
Imam dva vzornika, to sta Blaž Janc,
nekdanji igralec CPL in slovenski
članski reprezentant, ter Valentin
Porte, igralec aktualnega francoskega
prvaka Montpelliera in francoski
reprezentant. Ker igram na položajih
desnega krila in desnega zunanjega
igralca, se želim s svojo igro čim
bolj približati slogu igre omenjenih
igralcev.
Kako si usklajeval šolske obveznosti
in šport? Hočeš biti tudi kaj drugega
po poklicu, ko boš končal kariero?
Več ali manj mi je to nekako uspevalo.
O zaključku kariere še ne razmišljam,
saj imam pred seboj še dolgo športno
pot, da le ne bi bilo kakšnih večjih
poškodb. V prihodnosti si želim ostati v

Anže se želi preizkusiti tudi v tujini.

športnih vodah, ali v smeri fizioterapije
ali pa ne nazadnje morda v kakšni
trenerski vlogi. Časa za konkretne
usmeritve imam še kar nekaj, zato z
odločitvami ne bom prehiteval.
Si doživel kdaj tudi poškodbe, zaradi
katerih si imel oteženo igranje?
Poškodbe so nekako sestavni del
skoraj vsakega športa, vendar sam na
srečo resnejših poškodb nisem utrpel,
kakšne manjše pa sem s pomočjo
fizioterapevtov sproti saniral.
Kakšna posebna izkušnja, ki ti je
ostala v spominu v času igranja?
V moji dosedanji karieri je bilo veliko
doživetega, vendar je bila najlepša
izkušnja lanskoletna osvojitev naslova
evropskega rokometnega prvaka s
slovensko reprezentanco do 20 let.
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MED NAJBOLJŠIMI

TRIKRAT DRŽAVNI PRVAKI
– FANTASTIČNI USPEHI ZA
VIZORSKE ORLE!
Tekst: Andreja Preložnik, foto: arhiv SD Vizore

Zimsko skakalno sezono, ki je v polnem teku, lahko
Vizorčani zagotovo štejejo med eno boljših do
zdaj, saj se fantje in dekleti, tako na državni kot na
regijski ravni, uvrščajo med deset najodličnejših na
tekmovanjih.
Prvi konec tedna v februarju letošnjega leta jim je
postregel z najboljšim možnim izidom, saj so fantje D-10
in D-11 v Kisovcu na državnem prvenstvu v solo skokih
dosegli vse, kar se je doseči dalo; in sicer so osvojili kar
trikratni naslov državnih prvakov.
Zlate medalje oz. prva mesta so osvojili:
Veselje ob naslovu trikratnih državnih prvakov v Kisovcu

1. mesto DP, solo skoki: Mai Zakelšek (D-11)
1. mesto DP, solo skoki: Timon Brglez (D-10)
1. mesto ekipno DP, solo skoki: Mai Zakelšek, Timon
Brglez, Jaka Krajšek, Fin Šibli (D-11)
Veselje v Vizorskem taboru dopolnjujejo tudi naslednji
rezultati na državni ravni v letošnji zimski sezoni:
4. mesto DP, nordijska kombinacija: Alja Preložnik (De-13)
6. mesto DP, nordijska kombinacija: Matic Preložnik (D-14)
6. mesto DP, solo skoki: Jaka Krajšek (D-11)
9. mesto DP, nordijska kombinacija: Tine Goršek (D-12)
10. mesto DP, nordijska kombinacija: Fin Šibli (D-12)

Matic Preložnik se je veselil 6. mesta.

Odlične rezultate na stopničkah in tik pod stopničkami
dopolnjujejo seveda tudi ostali doseženi rezultati
skakalcev. Vizorčane je mogoče zaslediti tudi na
mednarodnih tekmovanjih, kjer sta nazadnje Martin
Mastnak in Špela Mastnak Vizorske barve uspešno
zastopala v Nemškem Shconachu, v februarju pa Matica
Preložnika in Špelo Mastnak čaka še ena priložnost v
Švicarskem Kanderstegu, kjer bosta tekmovala v nordijski
kombinaciji.
Vizorčane do konca sezone čaka še nekaj državnih
prvenstev in mednarodnih tekmovanj, tako v solo skokih
kot v nordijski kombinaciji, kjer jim želimo čim boljše
uvrstitve! Dogajanja v SD Vizore lahko spremljate tudi na
njihovi Facebookovi strani.

Alja Preložnik z osvojenim 4. mestom
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ŠPORTNO DRUŠTVO PAJKI

PLEZANJE OD MALIH NOG
Tekst: Tanja Pangerl, foto: arhiv društva

Otroški psihologi in vzgojitelji pravijo, da je ena
najzanimivejših otroških dejavnosti v zgodnjem
obdobju plezanje oziroma vzpenjanje. Da so otroci
precej spretni plezalci, potrjujejo tudi najmlajši plezalci
Športnega društva Pajki, stari od 4 do 6 let.
Svoje veščine plezanja pilijo na balvanski plezalni steni v
telovadnici Osnovne šole Vojnik, občasno pa se preizkusijo
s plezanjem prečke (horizontalno po plezalni steni) tudi
na veliki steni. Ob igri in različnih vajah za ogrevanje
razvijajo tudi druge gibalne spretnosti, ki jim pomagajo pri
napredovanju v plezanju.
In kaj o plezanju pravijo naši najmlajši?
»Plezam, da se razgibam.« (Gaja)

»Plezam, da se ogrejem in si nabiram moč. Najraje imam, ko
lahko plezamo do vrha.« (Maša)
»Najraje plezam prečko in najboljše mi je, ko se na koncu
igramo korenčke.« (Vita)
»Najboljše je, ko gremo plezat na veliko steno.« (Maruška)
»Rada plezam in bom še plezala.« (Sofija)
Trening najmlajše skupine plezalcev poteka ob sredah med
16. in 17. uro (1. skupina) in med 17. in 18. uro (2. skupina).
Malo večji plezalci pa se bodo tudi letos v telovadnici OŠ
Vojnik v aprilu pomerili v športnem plezanju na zaključnih
tekmah državnega prvenstva osnovnih šol in vzhodne
lige. Finale državnega prvenstva bo v nedeljo, 7. 4. 2019,
zaključna tekma vzhodne lige pa v soboto, 13. 4. 2019.
Vabljeni k navijanju za mlade plezalce!

NOGOMETNI KLUB VOJNIK

Z DONACIJO DO
USPEŠNEJŠEGA DELOVANJA
Tekst: Dejan Aubreht, foto: klubski arhiv

Dejan Aubreht, predsednik kluba, z Benjaminom Verbičem

Zahvala Nogometnega kluba Vojnik za donacijo
našemu nekdanjemu igralcu Benjaminu Verbiču
Benjamin je klubu, v katerem je začel svojo uspešno
nogometno pot, namenil donacijo za celotni mladinski
pogon Nogometnega kluba Vojnik, za kar smo izjemno
hvaležni in ponosni vsi v klubu. To nam je omogočilo
lažje delovanje v vseh selekcijah mladinskega pogona, od
najmlajših cicibanov do kadetov.
Želimo si, da se bomo lahko Benjaminu zahvalili tudi
osebno in mu želimo veliko uspeha. Hvala, Beni!
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FINANČNE SPODBUDE

ENERGETSKA SANACIJA DOMA,
SUBVENCIJE, KREDITI
EKO SKLADA
Tekst: Nikolaj Torkar

Vsako leto strošek ogrevanja za
gospodinjstva predstavlja precejšen
zalogaj. In ob prelomu kurilne
sezone v drugo polovico obdobja
je primeren čas, da se podamo v
obnovo ogrevalnega sistema ali
energetsko sanacijo svojega doma
ter zberemo ponudbe in oddamo
vlogo. O zamenjavi kurilne naprave
ali prehod na kakšen drug energent
je potrebno razmisliti tudi, v kolikor
se pojavljajo težave na ogrevalnih
sistemih. Pomembno je redno in
kakovostno vzdrževanje. Predvsem
ne smemo pozabiti na pregled
dimnikov, saj se tu v zadnjem
obdobju povečuje število požarov.
Ob tem je treba omeniti, da Eko sklad,
j. s. subvencije podeljuje že vse od
leta 2008. Tako je v Sloveniji na voljo
kar precej sredstev, namenjenih za
ukrepe zmanjšanja porabe energije. Pri
pridobivanju subvencije moramo biti
še posebej pozorni na vse zahteve, ki
jih razpisi Eko sklada, j. s. določajo, ter
pravilno postopati. Nepravilno vodenje
postopka namreč pripelje v zavrnitev
izplačila subvencije. Poleg navedenega
Eko sklad, j. s. nudi tudi možnost
ugodnih posojil.
Sredstva so za vse vrste spodbud
zagotovljena in pozivi odprti čez celotno
leto. V skladu z nacionalno politiko bo
tako tudi v prihodnje.
V primeru hkratne pridobitve posojila
Eko sklada, j. s. in nepovratne finančne
spodbude, mora predmetna naložba
izpolnjevati vsa merila obeh javnih
pozivov. Za posojilo in prav tako za
nepovratno finančno spodbudo je treba
oddati ločeni vlogi na obrazcih izbranih
javnih pozivov. Vloga za pridobitev
nepovratnih sredstev za naložbe v
stavbah na Eko sklad, j. s. se odda pred
začetkom izvajanja del, ko naložba
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še ni izvedena. Vlogo za pridobitev
nepovratnih sredstev za električna
vozila pa po izvedbi naložbe.
Aktualni razpisi Eko sklada, j. s., ki so
trenutno najbolj zanimivi za občane:
1. Javni poziv 54SUB-OB17
Nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe
obnovljivih virov energije
in večje energijske učinkovitosti
stanovanjskih stavb:
- vgradnja solarnega ogrevalnega
sistema v stanovanjski stavbi,
- vgradnja kurilne naprave na lesno
biomaso za centralno ogrevanje
stanovanjske stavbe,
- vgradnja toplotne črpalke za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe,
- priključitev starejše eno- ali
dvostanovanjske stavbe na sistem
daljinskega ogrevanja,
- vgradnja energijsko učinkovitih
lesenih oken v starejši stanovanjski
stavbi,
- toplotna izolacija fasade starejše enoali dvostanovanjske stavbe,
- toplotna izolacija strehe ali stropa
proti neogrevanemu prostoru v starejši
eno- ali dvostanovanjski stavbi,
- vgradnja prezračevanja z vračanjem
toplote odpadnega zraka v stanovanjski
stavbi,
- vgradnja plinskega kondenzacijskega
kotla za centralno ogrevanje starejše
stanovanjske stavbe,
- gradnja ali nakup skoraj nič-energijske
nove eno- ali dvostanovanjske stavbe,
- celovita obnova starejše eno- ali
dvostanovanjske stavbe,
- nakup stanovanja v novi ali
obnovljeni skoraj nič-energijski tri- in
večstanovanjski stavbi.
2. Javni poziv 41SUB-OBPO16
Nepovratne finančne spodbude za
nove skupne naložbe večje energijske
učinkovitosti starejših večstanovanjskih

stavb (v starejših večstanovanjskih
stavbah, tj. stavbah s tremi ali več
stanovanji):
- toplotna izolacija fasade,
- toplotna izolacija strehe ali stropa
proti neogrevanemu prostoru,
- optimizacija sistema ogrevanja,
- obsežna energetska obnova.
3. Javni poziv 48SUB-SKOB17
Nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe zamenjave
starih kurilnih naprav v skupnih
kotlovnicah večstanovanjskih stavb
(preveriti je treba še omejitve):
- s kurilno napravo na lesno biomaso,
- z ogrevalno toplotno črpalko,
- s plinskim kondenzacijskim kotlom,
- s toplotno postajo za priklop na sistem
daljinskega ogrevanja.
4. Javni poziv 49SUB-SOOB17
Naložbe v naprave za samooskrbo z
električno energijo z nazivno električno
močjo, največ 11 kVA, ki električno
energijo proizvajajo z izrabo sončne
energije.
Več informacij za nepovratne finančne
spodbude in posojila lahko pridobite na
spletni strani www.ekosklad.si.
Svetovalne ure potekajo na sedežu
Občine Vojnik ob četrtkih od 16. do 18.
ure oziroma po predhodnem dogovoru
ali najavi (tel. št.: 03/78 00 621 ali
041/663-395).

APITERAPIJA

UPORABA
ČEBELJIH PRIDELKOV
Povzeto po: Kapš, P. 2018. Zdravnik svetuje: Čebelarska zveza Slovenije, str. 34, foto: arhiv ČZS

Človek je kot ljudsko zdravilo že zdavnaj uporabljal
med in druge čebelje pridelke: cvetni prah,
propolis, matični mleček, vosek in čebelji strup.
Apiterapija je veda o tem, kako si s pomočjo
čebeljih pridelkov krepimo in ohranjamo zdravje.
Čebelji pridelki so živila, prehranska dopolnila in
naravna zdravila.
Med pomaga pri različnih boleznih
Med je gostotekoče ali kristalizirano živilo, ki so ga
proizvedle čebele. Čebele ga proizvedejo iz cvetličnega
nektarja ali drugih izločkov živih rastlinskih delov
ali pa iz različnih vrst mane, to je izločkov žuželk,
ki so na živih delih rastlin. Raziskave so pokazale,
da so ljudje, ki so uživali med redno vsak dan po 15
gramov (1 žlico), povprečno živeli leto dni več kot
tisti, ki medu niso jedli. Izsledki raziskave pri 8000
moških, povprečne starosti 65 let, so pokazali, da redni
uživalci medu živijo v povprečju kar leto dni dlje, ker
med vsebuje antioksidante, ki preprečujejo tvorbo
krvnih strdkov in posledično je bilo manj srčnih in
možganskih kapi. Zaščitne lastnosti medu, ki vsebuje
veliko količino flavonoidov, so poznane že dalj časa.
Fenolne spojine preprečujejo oksidacijo škodljivega
holesterola LDL, ki je glavni vzrok za poapnenje žil.
Dokazano je, da naravne fenolne spojine zavirajo rast
velikega števila bakterij. Priporoča se uživanje medu
v primeru akutnih virusnih obolenj: prehlad, gripa,

angina; ljudem, ki imajo motnje v prebavni cevi, npr.
gastritis, zaprtost, drisko; starejšim kot preprečevalno
sredstvo proti krvnim strdkom, ki povzročajo npr.
možgansko, srčno kap; ljudem po večjih operativnih
posegih in izčrpanim.
Cvetni prah
Čebele na rastlinah nabirajo tudi cvetni prah ter ga
pri tem obogatijo z različnimi fermenti, hormoni
in antibiotičnimi snovmi. Cvetni prah spodbuja
nastajanje rdečih in belih krvničk in krvnega barvila
hemoglobina, pomaga imunskemu sistemu, deluje
antioksidativno, preprečuje delovanje prostih
radikalov in tako preprečuje nastanek in razvoj
bolezni. Če ga pomešamo s tekočino, omogočimo
boljše vpijanje hranilnih snovi. Najbolj priljubljen
je vmešan z medom v jogurt s svežim sadjem, kar
zagotavlja izvrstno iztočnico za zdrav začetek dneva.
Ureja delovanje črevesja, trdovratne driske se hitro
ustavijo, pomaga pri slabokrvnosti, vzbuja tek,
izboljšuje razpoloženje, živčnost in razdražljivost
popustita, izboljšuje prekrvitev možganov, pospešuje
rast in izboljšuje vid, učinkuje proti izpadanju las,
pomaga pri obolenjih prostate.
Matični mleček
Matični mleček vsebuje približno dve tretjini vode
(57–70 %) in tretjino suhe snovi. Suha snov (31–

Čebelji pridelki so živila, prehranska dopolnila in naravna zdravila.
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39 %) vsebuje aminokisline,
ogljikove hidrate, oligopeptide,
encime, fitosterole, beljakovine,
maščobe, želatine, minerale
in vitamine, antioksidante,
protibakterijske snovi, hormone
in naravne konzervanse. Povečuje
tek, odpornost organizma proti
boleznim, spodbuja razvoj in
rast las, učinkovito blaži težave,
ki so povezane s srcem, jetri
ali želodcem, znižuje količino
skupnega in še posebej škodljivega
holesterola. Odmerek matičnega
mlečka je odvisen od starosti in
vrste težave. Za odraslega človeka
je navadno 250–300 mg dnevno v
dveh obrokih zjutraj in zvečer pred
jedjo.
Propolis
Čebele nabirajo surovino za
propolis na smolnatih delih
nekaterih rastlin, npr. na topolu,
kostanju, breskvi, smreki in
drugih. Vsebuje: flavonoide,
hidroksiflavone, hidroksiflavanole,
halkone, benzojsko kislino, derivate
benzaldehida, cimetov alkohol,
cimetovo kislino in derivate,
terpene, alifatske ogljikovodike,
nekatere elemente, sterole,
sladkorje, aminokisline, smole in
balzame, voske, eterična olja, cvetni
prah in vitamine (B1, B2, E, C).
Dosedanja številna medicinska
poročila o propolisu dokazujejo,
da je to uporabna snov, ki deluje
proti številnim bakterijam, virusom
in glivicam. Blaži vnetje, uničuje
strupe, deluje lokalno anestetično
in deluje proti razvoju rakastih
bolezni. S številnimi raziskavami
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v svetu so dokazali, da ima
farmakološke učinke. Zaradi
vsebnosti propolisa ga dandanes
med drugim uporabljajo tudi za
zdravljenje ran. Uporabljamo ga v
obliki raznih mazil, alkoholnih in
alkoholno-etrnih tinktur, emulzij
pa tudi svečk (supozitorijev) in
drugih oblik zdravil. Za zdravljenje
sluznice požiralnika, želodca in
črevesja uporabljajo emulzijo 5–10
kapljic tinkture v pol decilitra
vode. Tinkture in vodno-alkoholne
emulzije te snovi uporabljajo za
razne premaze obolele kože pa
tudi sluznice v ustni votlini in na
dlesnih.

Med in čebelje pridelke ljudje
uporabljamo že od nekdaj. Za stare
civilizacije je imel med magično
moč in je bil cenjen kot zdravilo.
Tudi v zdajšnjem hitrem tempu
življenja si lahko pomagamo z
dejstvi, ki so jih poznali že naši
predniki, in si s čebeljimi pridelki
polepšamo življenje. Alergije na
čebelje proizvode so redke, če
ste alergiki, začnite s postopnim
uživanjem čebeljih pridelkov
in zaužito količino vsak dan
povečujte.

3.

marec
Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo prireja
28. SREČANJE NARODNO-ZABAVNIH ANSAMBLOV

OSTANIMO
PRIJATELJI

v nedeljo, 3. marca 2019, ob 16. uri
v večnamenski dvorani OŠ Antona Bezenška Frankolovo

NASTOPAJO ANSAMBLI:
ŽURERJI
SAVINJSKI KVINTET
VIŽARJI
MLADI POMURCI
NAVIHANKE
EURO KVINTET
JURETA ZAJCA
GORENJSKI KVINTET

Gost prireditve: SKUPINA GADI
Humor: POHORSKI KLATEŽ
Moderatorka: ALJA TIHLE HREN

PREDPRODAJA VSTOPNIC:
Gostilna Turist – Frankolovo,
Dnevni bar Jack – Frankolovo,
Bistro in pizzeria MC – Višnja vas

NOV EVROPSKI PILOTNI PROJEKT ZD CELJE

VZPOSTAVITEV SISTEMSKEGA
ZAGOTAVLJANJA
DOLGOTRAJNE OSKRBE
Tekst: ekipa pilotnega okolja Dolgotrajne oskrbe ZD Celje

V Zdravstvenem domu Celje smo
začeli z izvedbo pilotnih projektov,
ki bodo podpirali prehod v izvajanje
sistemskega zakona o dolgotrajni
oskrbi, projekt financira Evropski
socialni sklad in Evropska unija. V ta
namen so za obveščenost občanov
napisali članek o projektu in izdelali
informativno zloženko.
Trend starejših se na širšem celjskem
področju nenehno dviga, kar že zdaj
pomembno vpliva na ekonomsko,
socialno in zdravstveno podobo v
regiji. V prihodnosti bo zahteval
uresničevanje strategije »dolgožive
družbe«, ki bo omogočila dejavno in
varno staranje.
Zdravstveni dom Celje je kot vodilni
partner pri izvajanju pilotnega
projekta, ki bo podpiral prehod
v izvajanje sistemskega zakona o
dolgotrajni oskrbi in je financiran s
strani evropskega socialnega sklada
Evropske unije in Republike Slovenije,
sredi novembra vzpostavil t. i. vstopno
točko in tako zagotovil nove prostore.
Storitve v okviru tega projekta bo
izvajal skupaj s podpornimi partnerji:
Dom sv. Jožef v okviru izvajanja
storitev na domu, JZ Socio v okviru
nudenja socialne pomoči uporabnikom
različnih starostnih skupin, CSD Celje
v okviru nudenja pomoči družini za
dom in nudenju psihosocialne podpore
s področji Celja, Štor, Dobrne in
Vojnika.
Glavni cilj projekta je dostop
uporabnikom do individualne in
multidisciplinarne obravnave ter
spremljanje in vrednotenje sprememb
v okviru testiranja orodja in postopkov
za oceno upravičenosti do dolgotrajne
oskrbe. S tem projektom bomo

povezovali različne oblike zdravstvene
in socialnovarstvene pomoči starejšim
in osebam, starejšim od osemnajst
let, ki so potrebni pomoči zaradi
invalidnosti, imajo duševne težave
po zakonu o duševnem zdravju
oz. posebne potrebe, v enotno
mrežo. Sodelujoči partnerji imajo
že zdaj razvito mrežo sodelovanja
s prostovoljci, ki bodo vključeni v
izvajanje dejavnosti in izobraževanje.
ZD Celje je zaradi izvajanja dolgotrajne
oskrbe zaposlil 17 različnih profilov,
ki bodo izvajali storitve na domu.
Zaposleni so diplomirani socialni
delavci, fizioterapevti, mag.
kineziologije, socialne oskrbovalke,
srednje medicinske sestre, bolničarji
negovalci ipd. Izvajali bodo
svetovanja uporabnikom, svojcem in
neuradnim oskrbovalcem, svetovanje
za prilagoditev bivalnega okolja,
psihosocialno podporo, rehabilitacijo
za ohranjanje samostojnosti. Kar pa
je najpomembneje, vzpostavljen bo
izboljšan sistem koordinacije med
zdravstvenim varstvom, socialnim
varstvom in dolgotrajno oskrbo.
Tako bomo s pomočjo pilotnega
projekta lahko usklajeno delovali na
lokalni in regionalni ravni, ki upošteva
medsektorski in interdisciplinarni
pristop tako v načrtovanju dejavnosti
kot izvajanju.
Ključne dejavnosti dolgotrajne oskrbe
zajemajo oceno opravičenosti, ki jo
bodo izvajali usposobljeni kadri na
terenu s pomočjo vprašalnika NBA.
Razvidno bo, ali je oseba opravičena
do storitev v dolgotrajni oskrbi.
Izvajale se bodo storitve v obliki
osnovnih in podpornih delovnih
opravil ter storitev za ohranjanje
samostojnosti.

»Če starejši človek zboli za sladkorno
boleznijo, mora jemati inzulin, kjer
je potrebna fina motorika. Če tega
ne zmore sam in nima svojcev, je
pa sicer še samostojen, mora iskati
institucionalno varstvo. Podobno
velja za ljudi, ki se hranijo po sondah
ali imajo stomo. In zanje bo projekt
dolgotrajne oskrbe zelo dobrodošel,«
poudarja Kobal Strausova, v. d.
direktorica Direktorata za dolgotrajno
oskrbo. Skupaj bodo v okviru
projekta testirali 50 storitev, ki jih
danes na terenu ni mogoče dobiti.
Veliko storitev, ki bodo prav tako del
projekta, že obstaja, a jih je treba
urediti sistemsko.
Po vse dodatne informacije se ljudje,
ki menijo, da so lahko del dolgotrajne
oskrbe, obrnejo na vstopne točke ZD
Celje, CSD Celje in Dom sv. Jožefa,
kjer bodo pridobili vse dodatne
potrebne informacije.
V sožitju z vami in za vas.
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KO ZBOLIMO . . .

ANTIBIOTIK IN PROBIOTIK
STA DOBER PAR
Tekst: Mateja Kadilnik, mag. farm., spec., vir foto: svetovni splet

Zima je prinesla mraz, nas razveselila
s snegom in številnimi zimskimi
dejavnostmi, ki jih ta omogoča, kot
vsako leto pa se je tudi to zimo, v
primerjavi s toplejšimi letnimi časi,
znatno povečalo število bolnih.
Čeprav lahko mraz, kot stresogeni
dejavnik vpliva na zmanjšanje
odpornosti, pa ni glavni razlog, da
pozimi pogosteje zbolevamo, kot
mnogi zmotno menijo.
Za to so ključne okužbe z virusi in
bakterijami, ki so v hladnih dneh
pogostejše. Zaradi mraza se namreč
v večji meri zadržujemo v zaprtih
in slabo prezračenih prostorih,
pogosto smo tudi v bližini ljudi, ki s
kašljanjem in kihanjem širijo okužbo
po zraku, oziroma razdalja med nami
in okuženimi ni dovolj velika (varno
območje je približno 1,5 m). Tako je
verjetnost za »kritične stike« z obolelimi
ljudmi pozimi večja in posledično več
možnosti, da sami zbolimo. V največji
meri se virusne in bakterijske okužbe
prenašajo prek rok, saj dobro vemo, da
umivanje in razkuževanje rok ni ravno
navada vseh ljudi, veliko ljudi tudi ne
kašlja v rokav, temveč v dlan, virusi in
bakterije pa na površinah, kamor jih
s svojimi nečistimi rokami odložimo,
preživijo do nekaj ur.
Posledično je predvsem med otroki, ki
zelo radi vtikajo roke in razne predmete
v usta ter stikajo glave, ko se družijo,
obolevnost večja. Poleg mraza lahko na

zmanjšanje odpornosti in posledično
večjo možnost obolevnosti vplivajo še
drugi zimski stresogeni dejavniki, kot
so neugodno hormonsko stanje zaradi
krajšega dneva, poslabšanje telesne
zmogljivosti zaradi manj gibanja ter
slabša prehranjenost z vitamini.
Medtem ko za blage virusne okužbe,
kot je prehlad, ni zdravila in tako pri
teh lajšamo le simptome (na primer
bolečine v žrelu, zamašen nos/izcedek
iz nosu, kašelj, povišano temperaturo),
pa za zdravljenje bakterijskih okužb
zdravila obstajajo. Za zdravljenje teh
se predpisujejo antibiotiki, ki delujejo
tako, da uničijo patogene – škodljive
bakterije (jih ubijejo ali preprečijo
njihovo razmnoževanje). Zaradi svoje
neselektivnosti pa negativno vplivajo
tudi dobre bakterije in tako povzročijo
spremembo strukture mikrobiote
v našem črevesju, kar lahko vodi v
pojav driske. Temu najpogostejšemu
neželenemu učinku antibiotikov se
lahko izognemo z jemanjem probiotikov
(koristnih bakterij) in prebiotikov
(sestavine hrane, ki podpirajo rast in
dejavnost probiotikov) in prebiotikov v
času zdravljenja z njimi, zlasti v primeru
terapije s penicilini, cefalosporini
in klindamicinom, pri katerih je ta
neželeni učinek najpogosteje izražen.
Ob jemanju antibiotikov farmacevti
zato priporočamo preventivno jemanje
probiotikov, saj lahko na ta način
preprečimo, skrajšamo ali vsaj omilimo
z antibiotiki povzročeno drisko.
Koristne bakterije, ki jih s probiotičnimi
pripravki zaužijemo, se namreč naselijo
v črevesju in tam zavrejo rast škodljivih
bakterij (kot je C. Difficile), delujejo
lokalno protivnetno in imajo ugoden
učinek na imunski sistem. Ob sočasnem
jemanju probiotika in antibiotika pa je

zelo pomembno, da se jemljeta v vsaj
dvournem razmiku, sicer se učinek
probiotika izniči. Tudi po končani
terapiji z antibiotiki je priporočljivo
nadaljnje jemanje probiotikov še vsaj 3
do 7 dni. Seveda pa niso vsi bakterijski
sevi učinkoviti pri zdravljenju in
preprečevanju z antibiotiki povzročenih
drisk, največ uspešnih raziskav je bilo
narejenih na bakteriji Lactobacillus
rhamnosus GG in glivi Saccharomyces
boulardi, za koristno pa se je izkazala
tudi kombinacija različnih bakterij
iz rodu Lactobacillus, Enterococcus,
Streptococcus in Biffidobacterium.
Poleg probiotikov se v primeru pojava
driske, povzročene z antibiotiki in tudi
pri driskah zaradi drugih vzrokov,
svetuje dodatno uživanje glukoznoelektrolitskih pripravkov, ki omogočajo
nadomeščanje izgubljene tekočine, za
dodatno lajšanje težav pa pitje čaja iz
suhih borovnic, uživanje nastrganih
jabolk, banan, korenčkove juhe ter
riževe sluzi.

K zdravemu črevesju pripomorejo tudi
prebiotiki, ki črevesnim bakterijam
omogočajo rast ter razmnoževanje in
tako posredno spodbujajo dejavnost
črevesne flore. Zaradi pozitivnih
učinkov na mikrobioto prebiotike
dodajajo tudi prehrambnim izdelkom,
med temi prednjačita zlasti inulin
in oligofruktoza. Prebiotiki pa so
koristni le v primeru, ko mikrobiota
ni osiromašena, kot je to v primeru
uživanja antibiotikov. Zato je pri
terapiji s slednjimi za dosego želenega
učinka ob vnosu prebiotikov potrebno
sočasno dodajanje probiotikov. Za več
informacij glede jemanja probiotikov in
prebiotikov ob terapiji z antibiotiki se
posvetujte z vašim farmacevtom.

Zima je prinesla mraz, nas razveselila s snegom in številnimi zimskimi dejavnostmi.
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MOJSTRICA ŠKARIJ

SALON ANASTASIJA
JE V RESNICI SANDRA
MARKOVIĆ
Tekst in foto: Lea Sreš

Dobro ostriženi lasje pokažejo
mojstrstvo frizerja, pravilno izbrana
pričeska, barva las in negovanost
las prav tako. Predstavljam vam
mojstrico škarij Aleksandro
Marković, lastnico Frizerstva
Anastasija na Celjski cesti 24/b iz
Vojnika.
V stroki se je treba stalno izobraževati
Aleksandra izhaja iz Velenja, kasneje se
je z družino preselila v Celje in zdaj je
že 13 let skoraj Vojničanka. Delala je v
salonu Mitja, kjer se je od svojih šefov
naučila veliko. Po odločitvi, da gre na
svoje, se je odločila tudi, da ostane v
Vojniku. Njeno mnenje o Vojničanih je
visoko, saj pravi, da so ljudje v Vojniku
krasni, v vseh preteklih letih ni imela
z ljudmi nobenih težav. Res je tudi to,
da so strokovno opravljeno striženje in
oblikovanje pričeske, prijazen odnos
do »stranke«, prijetno urejen prostor in
poklicna »molčečnost«stvari, ki so pogoj
za uspešno poslovanje. Aleksandra je po
poklicu frizerka, ki striže moške, ženske
in otroke. Torej si lahko pri njej uredi
pričesko cela družina. V frizerstvu je
treba spremljati novosti, Markovićeva se
redno izobražuje in spremlja vse novosti
s področja nege las. Svoje izkušnje deli
z dvema učenkama, saj ima certifikat
za mentorstvo dijakom frizerstva.

Učenkam dovoljuje ustvarjalnost, lastne
modele in preko mentorstva spremlja
vse novosti v frizerstvu.
Za nasvet »pocukajte za rokav«
svojega frizerja
Kot vsak stilist ima tudi Aleksandra
svoje poglede in prijeme. Če ji je
prepuščeno svetovanje, je izbira
striženja odvisna od oblike glave,
obraza, polti in kakovosti las. Seveda
so pomembni trendi, zlasti pri mladih.
Trenutno je moderna paž bob pričeska
in ultravijolična barva las. Njeno
vodilo pri delu je uporaba zdravih
negovalnih barv in šamponov, skrb za
zdravo lasišče in lase. Mnogi ne vedo,
da je lasišče in lase treba negovati. Za
izdelavo maske uporabite stvari, ki jih
imate doma. Zimska težava so tudi suhi
in statični lasje, svetuje uporabo mlačne
vode in krtače iz naravnih ščetin.
Ljubezen je v življenju pomembna
Aleksandra je mati trem otrokom (20,
18 in 9 let) in s partnerjem sta oba v
poslovnih vodah. Poleg poklica, skrbi
za družino in vzgojo še vedno najdejo
čas za skupno druženje v naravi, izlete
in druženje. Njen konjiček je karate, saj
nabira kondicijo v Društvu za karate
Celje. Je zaprisežena uporabnica
naravno pridelane hrane, ki jo prideluje

Aleksandra Marković

tudi sama. Markovićeva je poudarila,
da se posveti vsaki stranki, da ni
pomembna samo pričeska, temveč
odnos, prijaznost in domačnost.
Njen odnos do drugih se kaže tudi
v vsakodnevnem pozdravu z malčki
iz Levčkovega vrtca, opremljenosti
poslovnega prostora in vzornem
tematskem urejanju izložbenega okna.
Če potrebujete urejeno pričesko, vas bo
Aleksandra Marković vesela. Dejansko
je Salon Anastasija Aleksandra, saj ima
v svojih rokah vse niti in posluh za vsako
podrobnost, za vsakega posameznika.
Vsi, ki boste obiskali Salon Anastasija
v Vojniku, pokličite po telefonu na
št. 03 781 29 55 in rezervirajte svoj
termin; brez nepotrebnega čakanja
v vrsti, dobra in prijazna storitev in
neobvezen prijazen klepet.

Frizerstvo Ananstasija najdete v Vojniku.
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Marec
2

23

JUTRANJI POHOD NA ŠPIČASTI
VRH, zbirališče pri Pristovškovem
križu, nad Tomažaki
Turistično društvo Frankolovo

2

32. TRADICIONALNI PUSTNI
KARNEVAL, v Novi Cerkvi
Prostovoljno gasilsko društvo Nova
Cerkev

23

2

TRADICIONALNO OTROŠKO
PUSTNO RAJANJE, Squash klub Vojnik
Društvo za aktivno preživljanje
prostega časa Most mladih

POSTNA DUHOVNA OBNOVA ZA
ŽUPLJANE, dom sv. Jerneja v Vojniku
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

24

OGLED POLETOV V PLANICI,
zbirališče pred okrepčevalnico Stolec
Smučarsko društvo Vizore

24

KONCERT OB 15-LETNICI
DELOVANJA, Kulturni dom Vojnik
Ljudske pevke Taščice

26

NOVOSTI PRI UPORABI
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV, v
Kulturnem domu Vojnik
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

7.00

14.30

17.00

3

16.00

NARODNO-ZABAVNA PRIREDITEV
»OSTANIMO PRIJATELJI«, v dvorani
OŠ A. B. Frankolovo
Prosvetno društvo Anton Bezenšek
Frankolovo

8

IZDELOVANJE SVEČ IZ ODPADNEGA
OLJA, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

11

VIZIJA IN STRATEGIJA OBČINE
VOJNIK 2020–2030 - Delavnica
gospodarstvo, v Centru kulture Vojnik
Občina Vojnik

12.00–14.00

18.00–20.00

5.00

9.00

4.00

17.00

16.00

12

POHOD NA GRAD LINDEK, zbirališče
na Frankolovem
Društvo upokojencev Vojnik

27

12.00–17.00

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

13

Z NAMI NAREDITE »OBLEČENO«
STEKLENICO, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

30

14

VIZIJA IN STRATEGIJA OBČINE
VOJNIK 2020–2030 - Delavnica okolje
in promet, v Centru kulture Vojnik
Občina Vojnik

OBČINSKA ČISTILNA AKCIJA,
zbirališča pred občino in KS
Občina Vojnik in krajevne skupnosti

30

KONCERT STABAT MATER, v cerkvi
sv. Jerneja v Vojniku
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

9.00

12.00–14.00

17.30–20.00

19

18.00

20

17.30–20.00

21

16.00
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POHOD NA POREZEN, zbirališče pred
cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

11. TURNIR V ŠNOPSU, v dvorani
PGD Nova Cerkev
Prostovoljno gasilsko društvo Nova
Cerkev
VIZIJA IN STRATEGIJA OBČINE
VOJNIK 2020–2030 - Delavnica
izobraževanje in kakovost bivanja, v
Centru kulture Vojnik
Občina Vojnik
PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA,
MATERINSKEGA DNEVA IN 40
MUČENIKOV, v gostilni Turist
Frankolovo
Društvo upokojencev Vojnik

8.00

19.00

Obvestila
Občina Vojnik organizira vsak četrtek od 16. do 18.
ure svetovanje na področju izvedbe in financiranja
energetsko učinkovite gradnje oziroma adaptacije.
Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik
po predhodni najavi po telefonu na št. 041 663 395
(Nikolaj Torkar).

April
7

TEKMOVANJE VZHODNE LIGE V
ŠPORTNEM PLEZANJU, v telovadnici
OŠ Vojnik
Športno društvo Pajki

17

18.00

ZBIRANJE VZORCEV VIN IN SALAM
ZA OCENJEVANJE, društvena klet
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

7

CVETLIČNI SEJEM, v parku pri
graščini na Frankolovem
Turistično društvo Frankolovo

18

OCENJEVANJE VIN, Kulturni dom
Vojnik
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

9.00

14.00

9

9.00

9

11.00–14.00

13

10.00

13

19.00

15
7.00

14.00

PLANINSKI POHOD ŠTORE–
SVETINA, zbirališče pred cerkvijo sv.
Jerneja
Društvo upokojencev Vojnik

18

12.00–15.00

ŠIVILJSKA DELAVNICA – OKRASNI
IZDELKI ZA VELIKO NOČ, v Kamrici
Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

DELAVNICA – PEČEMO BUREK, v
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

22

POHOD PO TONČKOVI POTI,
zbirališče v parku pri graščini na
Frankolovem
Turistično društvo Frankolovo

24

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

24

SREČANJE PEVSKIH ZBOROV OBČIN
VOJNIK IN DOBRNA, v večnamenski
dvorani POŠ Nova Cerkev
Občina Vojnik

DRŽAVNO PRVENSTVO OSNOVNIH
ŠOL V ŠPORTNEM PLEZANJU, v
telovadnici OŠ Vojnik
Športno društvo Pajki
LETNI KONCERT MOŠKEGA
PEVSKEGA ZBORA KUD FRANCE
PREŠEREN VOJNIK, v Kulturnem
domu Vojnik
KUD France Prešeren Vojnik
POHOD NA NANOS PO MANJ
ZNANIH POTEH, zbirališče pred
cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

15.00

12.00–17.00

19.00

26

19.00

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

ORGANIZATORJI DOGODKOV SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.

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

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00
petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00
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Otroci in vzgojiteljici Erika Jus in Barbara
Leber Turinek Vrtca Danijelov levček iz
enote Vojnik so si pridno zapisovali iskrive
in duhovite komentarje in nam jih nekaj
»posodili«.

Zjutraj se otroci igrajo v
kuhinjskem kotičku

Vzgojiteljica: »Otroci, kaj pa delate?«
Sodelavka: »Imajo čajanko.«
D.: »Pa ne, Janko, piknik imamo!«

3-5

Ko bomo veliki

Vzgojiteljica: Kaj boste, ko boste veliki?
G.: »Poklicala bom atija, da mi pomaga!«

POGOVOR OTROK ZA MIZO
J.: »Moj ati je v Egiptu.«
D.: »Moj ati pa je v službi v Laškem.«
J.: »Moja mamica pa gre v službo, pol pa
ludi (ljudje) pridejo k njej.«
G.: »Sploh ne vem, kje ti živiš v Vojniku. A
tam, ko sem bil na tvojem rojstnem danu?«
J.: »Ne Vojnik, služba se reče!«
G.: »Kak’ služba?«
J.: »Tam je ati v službi.«

4-6
Vzgojiteljica se usede
na blazino v igralnici in
zavzdihne

M. vzgojiteljici: »A se ti ne ljubi
biti v službi, ne? Moj ati, ko se mu
ne ljubi biti v službi, si kar vzame
praznik.«

Lutke

Vzgojiteljica: »Ali je pomembno,
da na svoje senčne lutke narišemo
veliko podrobnosti?«
V.: » Ne, ker je potem prevelika in se
ne da prilepiti na palčko.«

Otroci se oblačijo,
da gremo na igrišče
G. vzame rokavice in
reče:« Mami je rekla, da
moram imeti kavarice na
rokah!«

Kaj je pričakovanje?

M.: »Ko nekaj čakaš, pol pa pride.«

Sem te videl

M. vzgojiteljici: »Sem te videl na
bencinski pumpi, je bila ena suha,
sem mislil, da si bila ti, pa nisi bila!«

Kaj je svetloba?

Otroci: »Sonce, luč, sveča, Jezus, ogenj.«
G.: »Luč je bolj svetla kot ogenj.«
Vzgojiteljica: »Kako mislite, da svetloba potuje?«
B.: »Lučke se premikajo, pa vidiš.«
I.: »Ko se sonce premika.
M.: »Po ‘roru’.«

Vzgojiteljica piše v rokovnik
z malimi pisanimi črkami

L.: »Zakaj pa pišeš take stare črke?«

En stric in hčerka

Deklica predstavlja knjigo: »Bila je tema. Pa jim ni bilo všeč in se je posvetilo. Tam je bil en stric, ki mu je bilo
ime Matija, zraven je imel pa še hčerko … mmm, bilo ji je ime Anja (Adam in Eva op.).«
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