PETER BABNIK
Se čebelarstvu
obetajo boljši časi?
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MARJANA
BOŽNIK

Za moje delo ni
potrebna šola, le volja in
čas

>> stran 20

JOŽE ŽLAUS

Nabriti in vsestranski
umetnik, zaljubljen v
Češko

Poština plačana
pri pošti
3212 Vojnik

>> stran 22

Glasilo Občine Vojnik
Številka 110, 13. april 2016

Pozdrav pomladi!
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LOKALNO SREDIŠČE
Ker nam je mar za naravo in ljudi
GOSPODARSKI UTRIP
Vojniški gospodarstveniki se združujejo
IZZA (O)GLEDALA
Branko Cestnik
URADNI DEL

ŠPORTNE ZGODBE
Saša Brezovnik

Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo do
petka, 20. maja 2016, 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 111. številke bo v četrtek,
16. junija 2016.
Članke, prejete po 20. maju 2016,
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.

Pomladna
obleka

Prebujajoča narava nas v teh, že toplejših dneh razigrano pozdravlja
na vsakem koraku. Z njo se prebujamo tudi ljudje. Pomladanski sončni
žarki božajo naše čute in nam koristijo pri napornem vsakdanjiku in
premagovanju težav, ki jih prinaša življenje. Veseli smo, da je končno
prišla med nas. Kamor koli se ozrem, se namreč bohoti, kot se zna samo
ona, in kar je najpomembnejše, med ljudi širi optimizem in življenjsko
energijo. Ljudje opravljajo zunanja dela, urejajo notranje bivalno okolje,
mnogi se že poigravajo z mislijo na poletje in premišljujejo o novih
poklicnih in zasebnih ciljih.

Izdajatelj:
Občina Vojnik

To pomlad ima tudi Ogledalo novo obleko, ki smo jo obogatili z
nakitom nekaterih novih rubrik, med katerimi izstopa Izza (O)gledala.
Tokratni pisec je pater Branko Cestnik. 110. številka torej vabi k branju z
raznolikimi vsebinami, med katerimi najdete intervjuje s prejemnikom
letošnje nagrade za življenjsko delo na področju kulture Jožetom
Žlausom, Bernardo Majcen, prejemnico bronastega vojniškega grba
2015, Petrom Babnikom, predsednikom Čebelarskega društva Vojnik, in
vsestransko sokrajanko Marjano Božnik.

Odgovorna urednica:
Tjaša Podergajs

Veliko aktualnih informacij so pripravili župan z občinsko upravo,
krajevne skupnosti, društva, šole, vrtci in posamezniki, razveseljujejo nas
obetavni športniki …

Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop, Lea
Sreš, Dragica Jezernik, Lidija Eler
Jazbinšek in Andreja Cigelšek

Ob prihajajočih praznikih, ki nas opominjajo na upor proti okupatorju in
vrednote dela, izkoristite čas zase in najbližje, saj je vsak dan življenje.
Na zadnjih straneh Ogledala vas v Kažipotu dogodkov vabimo, da se
udeležite tudi mnogih dogodkov v prihajajočih dnevih.

Trženje oglasov:
Andreja Cigelšek
Jezikovni pregled:
Nina Jekl
Naslovna fotografija:
Anton Podjavoršek in čebelarski
krožek OŠ Antona Bezenška
Frankolovo pri Podjavorškovem
čebelnjaku v Lipi pri Frankolovem
Fotografija:
Matjaž Jambriško

KOLOFON / UVODNIK

UVODNIK

Imejte čas za smeh,
za veselje in predah.
Naj bo letošnja pomlad samo vaša.

Vse dobro do prihodnjič.

Tjaša Podergajs,
odgovorna urednica

Prelom in priprava za tisk:
Dinocolor, d. o. o.
Glasilo izhaja v nakladi 3400 izvodov
in je brezplačno.
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Tudi k nam je
prišla pomlad

»Ljubezen je prva dolžnost dobrega pastirja.
Med dobrim in slabim pastirjem je velik
razloček, dober skrbi za čredo,
slab pa zase.«
(sv. Tomaž Akvinski)

Spoštovani občani,
za nami so velikonočni prazniki in upam, da za njimi ne
bodo ostali zgolj obarvani pirhi. Vse naše življenje naj bo
obarvano z dobroto, s prijaznostjo in z lepoto. V času od
novega leta naprej so se zvrstili številni občni zbori naših
društev. Bil sem prisoten na večini, pomagal mi je tudi
podžupan in znova sva se prepričala o kakovostnem delu
v društvih. Številna in raznolika so kakor začimba v dobri
hrani. Hvala vsakemu posamezniku, posebej pa članom
upravnih odborov in predsednikom društev za svoje delo.
Žal vsi ugotavljamo, da država z novimi predpisi »greni«
delovanje prostovoljnih društev, vendar verjamem, da
bomo s svojim delom vztrajali.
V proračunu je občina zagotovila sredstva za delovanje
društev v enaki višini kot lani in ker so v teku razpisi,
bodite pozorni nanje, da jih boste lahko izkoristili.
Pripravili ste tudi vrsto odličnih prireditev, za kar
vam čestitam, vse občane pa vabim, da se jih v čim
večjem številu udeležijo, kajti tudi tako damo priznanje
prostovoljnemu delu in vloženemu trudu. V času
velikonočnih praznikov smo bili priče ohranjanju običajev,
saj so v Vojniku in na Frankolovem pripravili butare
velikanke, v Novi Cerkvi organizirali križev pot v naravi,
ob cesti v Vojniku pa so nas pozdravljali praznični pirhi –
delo naših vinogradnikov. Tudi zato so bili prazniki lepši.
Na seji občinskega sveta 31. 3. 2016 smo obravnavali
zaključni račun Občine Vojnik za leto 2015 in ugotovili,
da smo delali zakonito in uspešno. Prav tako smo
obravnavali poročilo o delu inšpektorata in redarstva
ter poročilo policije za leto 2015. Ugotovimo lahko, da
je stanje na področju splošne varnosti dobro, celo boljše
kot v preteklem obdobju. Pojavljajo pa se občasne težave
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zaradi vožnje z motorji in štirikolesniki v naravnem okolju
in ponovno pozivam vse, da se takih ravnanj vzdržijo,
ker motijo ljudi in živali ter uničujejo lastnino. Žal se je
poslabšala prometna varnost, imeli smo več nesreč, eno
tudi s smrtnim izidom. Glavna dejavnika sta spet alkohol
in prevelika hitrost. Odgovornost vsakega od nas, ki sede
za volan, je, da skrbi za lastno in tujo varnost, alkohol pa v
prometu nima kaj iskati.
Obravnavali smo problematiko urejanja prometa skozi
občino Vojnik v primeru zaprtja avtoceste in obvoza po
stari cesti za Maribor. Na vse ustrezne naslove bomo
naslovili svojo zahtevo, da se tovorni promet ne bi
preusmerjal na to cesto. Še posebej nas skrbi, ker se
za drugo leto načrtuje zaprtje predora in tri mesece
predvideva obvoz skozi naš kraj. Ne vem, ali bomo uspeli,
vendar smo se strinjali, da moramo o neznosnih razmerah
obvestiti vse pristojne in izraziti protest za takšno ravnanje
ter zahtevati tudi za nas znosne razmere.
V mesecu marcu smo organizirali prvo srečanje
podjetnikov naše občine. Ugotovili smo, da je dobro
razvito in da obstaja potreba po povezovanju ter se
dogovorili, da začnemo aktivnosti za ustanovitev kluba
podjetnikov občine Vojnik. Predviden datum ustanovitve
je mesec maj 2016, povabljeni pa ste vsi podjetniki in
obrtniki, ki imate podjetja v naši občini ali ste prebivalci
naše občine in imate podjetje drugje. Več informacij lahko
dobite pri Petri Pehar Žgajner. Dobrodošli so vsi predlogi,
kako najbolj izkoristiti to združenje.
Izvedli smo čistilno akcijo v vseh treh krajevnih skupnostih
in zahvala gre vsem, ki ste se na povabilo odzvali.
Posebej hvala predsednikom KS, ki ste bili organizatorji

Ob koncu pa še nekaj informacij glede večjih investicij:
- Na Ministrstvi za okolje in prostor se trudimo pridobiti
sredstva za sanacijo plazu Bovše, ki ogroža lokalno
cesto. Izdelan je projekt, ki je sedaj v recenziji, izveden
je ogled predstavnika ministrstva. Če bo vse teklo
po dogovorih, bomo v aprilu objavili javni razpis za
sanacijo, ki bo potekala konec tega in v prihodnjem
letu.
- Dokončana je ureditev parkirišča pod cerkvijo.
- Urejanje ulic v centru Vojnika počasi prihaja v končno
fazo. Predvideno asfaltiranje je do konca meseca aprila,
tako da naj bi za prvomajske praznike imeli ulice
dokončno urejene.
- V recenziji na DRC je tudi projekt pločnika Vojnik,
upam, da bo gradnja končana do praznika KS.
- V teku so javni razpisi za:
• vzdrževanje asfaltnih javnih poti v vseh treh KS;
• asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti po planu KS,
pogoj je urejeno stanje v zemljiški knjigi in priprava
cestišča za asfaltiranje;
• ureditev podstrešja POŠ Nova Cerkev, potrebujemo
nove učilnice zaradi povečanja števila otrok v
oddelkih šole in vrtca;

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

-

-

• razpis za nakup novega kombija za prevoz otrok v OŠ
Frankolovo;
• v izdelavi je projekt za ureditev stanovanj v Novi
Cerkvi, pridobiva se gradbeno dovoljenje.
S smučarsko zvezo in SK Vizore je podpisana pogodba
za nakup plastike za skakalnice v Vizorah.
Uspešno je bil zaključen projekt IPA, preko katerega so
gasilci pridobili novo opremo in znanja.
Na projektu Občina po meri invalidov pa se izvaja
ureditev pločnikov v Vojniku, pridobljena so tri nova
parkirna mesta za invalide in vgrajena je slušna zanka v
cerkvi sv. Jožefa na Frankolovem.
V zdravstvenem domu bodo potekala nekatera dela;
urejali bodo nove prostore za fizioterapijo, dogradili
se bo dvigalo, uredili stranišča v prvem nadstropju in
dodatno pridobili še eno zobno ambulanto. Ureja se
tudi kanalizacija. Zahvala za trud velja dr. Govc Eržen,
vodji ZD Vojnik, in ge. Obrul, direktorici ZD Celje.

ŽUPANANOVA BESEDA

aktivnosti. Res, da se je odzvala v glavnem ista skupina
ljudi kot prejšnje leto, hvala vam, ker vztrajate, vendar je
vedno prisoten tudi kakšen nov udeleženec. Pohvaliti je
treba tudi sodelovanje šol in vrtcev. Pozivam vse, da se v
vsakdanjem življenju trudimo, da smeti odvržemo le v za
to namenjene zabojnike. Zelo žalostno je, da že nekaj dni
po akciji ob cesti zopet ležijo plastenke, ki so jih odvrgli
vozniki. Takšno dejanje je neodgovorno in nekulturno, žali
pa tudi vsakega od nas, ki je v akciji sodeloval za lepše in
čistejše okolje. Prav tako se najde še vedno kdo, ki odpadke
odloži v naravi ali jih pripelje v koše na pokopališču.
Pozivam vse, da se držijo pravil in reda pri ravnanju z
odpadki. Ekološki otok je brezplačno na razpolago vsem,
ki plačajo odvoz smeti in lahko tam odložite odpadke.
Inšpektorji in redarji bodo na terenu ukrepali in kaznovali
vse kršitelje. Čisto okolje je naša dota otrokom in vnukom,
zato ravnajmo odgovorno!

Prejel sem nekaj anonimnih pisem. Dobro je, da me
seznanite s svojim mnenjem ali opozorite na težavo,
vendar vam žal ne morem odgovoriti, kjer ni pripisanega
naslova. Prosim vas, če je možno, da se podpišete, tako
boste lahko prejeli povratno informacijo.
Tudi k nam je prišla pomlad. Vsa turistična društva se s
sajenjem rož in urejanjem parkovnih površin trudijo za
lepši videz krajev. Seveda pa k tej urejenosti prispevate
tudi vsi, ki imate urejene vrtove, rože na oknih kot tudi vsi
kmetovalci, ki pokosite in uredite kmetijske površine. Tudi
delavci našega režijskega obrata so že na terenu in skupaj
bomo imeli urejeno občino, ki nam bo vsem v ponos.
Za zaključek pa naj vam zaželim prijetne prvomajske
praznike. Trudimo se, da bomo vedno storili kaj dobrega
tudi za svojega bližnjega.

Vaš župan Branko Petre

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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Lokalno središče

Aktualno v KS Vojnik
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek

Zaključni račun 2015

Vsebino zaključnega računa 2015 smo s člani Sveta KS
Vojnik obravnavali in jo potrdili na 9. seji Sveta KS in se,
kot sestavni del zaključnega računa proračuna Občine
Vojnik, pripravlja skladno s področno zakonodajo za
lokalne skupnosti, prilagojeno glede na vsebino in obseg
poslovanja krajevne skupnosti.
Letno poročilo KS zajema tri dele; in sicer:
- poročilo o realizaciji finančnega načrta KS,
- poslovno poročilo in
- računovodsko poročilo z obrazložitvami.
Realizacija finančnega načrta KS
KS Vojnik v letu 2015 izkazuje prihodke v višini 40.503,50
evrov in odhodke v višini 40.503,50 evrov, kar pomeni,
da so prihodki enaki odhodkom. Prihodki predstavljajo
del prihodkov proračuna občine, kjer so zajeti v okviru
sredstev in tudi realizacije za leto 2015 po ekonomski
klasifikaciji, enako velja tudi za odhodke.
KS financira svoje odhodke iz sredstev, ki ji jih zagotavlja
občina v okviru dotacij. Poslovanje KS se nanaša na
pokrivanje določenih področij, ki jih v pristojnost
posamezne KS prenese Občina Vojnik s sprejetjem
proračuna za tekoče leto. Odhodki KS po vsebini in deležu
glede na celotno realizacijo odhodkov v letu 2015: zimska
služba 50,17 %, vzdrževanje makadamskih cest 12,24 %,
krajevni praznik 4,78 % in stroški poslovanja 2,81 %.
Cilji proračunskega uporabnika
Cilji, ki jim KS sledi pri svojem poslovanju, se nanašajo
predvsem na:
- Zagotavljanje tekočega poslovanja in delovanja KS za
zagotovitev približanja krajanov, ugotavljanje njihovih
potreb ter pomoč pri uveljavljanju pravic za področje
poslovanja lokalnih skupnosti ter za zastopanje interesov
kraja.
- Enkrat letno se v okviru krajevnega praznika povežejo
vsi dejavniki delovanja v kraju, krajane se seznani z delom
krajevne skupnosti, dosežkih ter načrtih za v prihodnje,
podelijo se priznanja zaslužnim krajanom, poveže se
vsa društva, ki sodelujejo s svojimi prireditvami in s tem
pripomorejo k promociji kraja.
- Cilj izvajanja zimske službe ter vzdrževanja cest je
zagotovitev nemotenega pretoka prometa v samem
kraju. Za samo vzdrževanje cest se predhodno zastavijo
smernice za posamezno leto glede na potrebe, prav tako
so predhodno postavljene poti in prioritete zimske službe,
medtem ko se samo izvajanje prilagaja vremenskim
razmeram.
Mnenje je bilo, da smo v okviru realnih možnosti v
letu 2015 proračunska sredstva uporabili gospodarno
in učinkovito, predvsem glede na primerjavo med
planiranimi in realiziranimi sredstvi proračuna.
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Obrazložitev podatkov iz bilance stanja
Krajevna skupnost ima v lasti nepremičnine in opremo, ki
omogoča opravljanje dejavnosti. Za svoje redno delovanje
potrebuje in uporablja neopredmetena in opredmetena
osnovna sredstva. Nove nabave osnovnih sredstev se
izvajajo neposredno s strani občine, kjer se tudi evidenčno
vodijo pod nahajališčem KS. V okviru svojega poslovanja
krajevna skupnost izvaja dejavnosti in izkazuje odhodke
za področje tekočega poslovanja, krajevnega praznika,
zimske službe in vzdrževanja makadamskih cest.
Drugih posebnosti v okviru poslovanja Krajevne skupnosti
Vojnik ni bilo.
Na tej smo predstavili in potrdili tudi plane:
- urejanja komunalne infrastrukture: mulde, čiščenje
jarkov, košnja;
- plan komunalnih del z režijskim obratom in
- plan asfaltiranja za leto 2016.

Aktualne zadeve in problematika na
področju KS Vojnik
Plazovi
Velika količina padavin v zimskih mesecih je poslabšala
stanje na obstoječih, že evidentiranih plazovih ter
povzročila nove plazove. Vsi plazovi so evidentirani v
programu AJDA, katerega namen je povezanost informacij
in prenos preverjenih podatkov iz uradnih javnih evidenc
različnim institucijam, predvsem pa ministrstvu za
kmetijstvo gospodarstvo in prehrano ter ministrstvu za
okolje in prostor. Pri plazovih je težava v tem, da so dela
zelo obsežna, občina nima dovolj finančnih sredstev, da bi
jih lahko sanirala sama, zato župan skupaj s strokovnimi
sodelavci in projektantom pripravlja projekt za plaz Bovše.
Projekt je pogoj, da lahko kandidiramo za sofinanciranje s
strani ministrstva.
Zaraščanje vej, žive meje in nevarna okolica
propadajočih objektov
Drevesa in žive meje bodo v pomladnem času doživele
hitro in bujno rast. Cvetenje sadnega drevja in lepo zelenje
krasi marsikateri dom in lepša okolico kraja. Žal pa še
tako lepo drevo ali živa meja kdaj tudi predstavlja oviro,
ker posega v cestno telo, zožuje cestišče in mnogokrat
interventnim vozilom onemogoča dostop do kraja, kjer
potrebujejo pomoč. Zato vse lastnike vljudno prosimo,
da poskrbijo za odstranitev vej in ureditev živih mej, ki
se zaraščajo v cestno telo. Prav tako pa smo se na nekaj
lastnikov objektov obrnili s prošnjo po ureditvi okolice
neposeljenih objektov, ki zaradi propadanja, odlaganja
odpadkov in nepokritih jaškov ogrožajo varnost v njihovi
bližini živečih krajanov.

Tekst in foto: Lea Sreš, Blaž Podergajs, Irma Blazinšek, Lidija Eler Jazbinšek

Postavlja se vprašanje, ali so potrebne vsakoletne
akcije čiščenja okolja. Je treba vsako leto znova
motivirati krajane, da se udeležijo čistilnih akcij v
vseh treh naših krajevnih skupnostih? Proces vzgoje
v odnosu do čistega okolja bi se moral že pokazati,
saj na to navajamo ljudi že lepo število let. Pa se še
vedno dogaja, da je za okolje mar le delčku krajanov,
ki vsako leto poprimejo za delo in se udeležijo
čistilne akcije po krajevnih skupnostih. Vsem, ki ste
odgovorni, hvala.Okolje čistimo, ker nam je mar za
naravo in kakovost življenja ljudi.

dobrih medsebojnih odnosov, spoštljiva komunikacija
in drobna dejanja prijaznosti. Pri tem lahko sodelujemo
vsi in izkoristimo priložnost, da naredimo nekaj dobrega
in dobro širimo naprej. Da je to potrebno, so pokazali
pretekli dogodki, saj se pojavlja čedalje več nestrpnosti,
nerazumljivega in nespoštljivega govora. Tudi čistilna
akcija je lahko »Dan za spremembe«. Ne samo, da smo
prijazni in strpni med seboj, tudi za naravo naredimo
veliko. Več kot 1000 udeležencev čistilne akcije iz
vseh treh KS: Frankolovega, Nove Cerkve in Vojnika,
od udeležencev v tretjem življenjskem obdobju do

Lokalno središče

Ker nam je mar za naravo in ljudi

Prostovoljci pred odhodom na različne lokacije, kjer so pobirali smeti in polepšali Vojnik.

S čiščenjem so začeli že v petek osnovnošolci, saj so vse
šole iz občine tudi letos organizirale pobiranje odpadkov
ob poteh in po lažje dostopnih delih KS. Občina in
krajevne skupnosti so na osnovi predhodnih priprav
izvedle akcijo v soboto. Vreme je bilo za delo ugodno,
udeleženci pa pripravljeni počistiti marsikje, tudi stvari,
ki sodijo na odlagališče. Veliko je bilo storjenega glede
organiziranega odlaganja, vendar marsikje manjkajo
ukinjeni lažje dostopni ekološki otoki. Udeleženci so v
okviru društev vzorno opravili svoje delo in nabrali veliko
odpadkov, ki bi drugače ostali v naravi. Vsa zahtevnejša
opravila so naredili gasilci vseh petih PGD v občini.
Poudarek akcije je bil na ločevanju odpadkov.

najmlajših, ki obiskujejo vrtce, je v petek in soboto, 1.
in 2. aprila 2016, pričalo o tem, da s skupnimi močmi
zmoremo. Kot mravljice so vrtčevski otroci pobirali
smeti okoli vrtcev, šolski otroci po šolskih poteh, ostali
udeleženci pa ob magistralni cesti, lokalnih cestah, javnih
poteh in potokih, očistili pa so tudi dve črni odlagališči.

Vsak dan je lahko Dan za spremembe,
tudi čistilna akcija

Dogajanja v KS so bila živahna

Občina Vojnik se je tudi letos pridružila veliki
prostovoljski akciji Slovenske filantropije Dan za
spremembe. V okviru akcije so se in se še bodo po
vsej Sloveniji že sedmo leto odvijali različni dogodki,
katerih skupni imenovalec so spoštovanje, spodbujanje

Da pa ne bi tako hitro pozabili letošnjega dneva za
spremembe, so dobili nalepke s citati znanih osebnosti,
ki jih sporočajo rumene ribice. Naj bo dan za spremembe
sestavni del vsakega dneva v letu. S prisotnostjo na akciji
ste dokazali, da vam ni vseeno, kaj se dogaja okoli vas, z
vami in z naravo. Hvala, da to spoštujete (Irma Blazinšek,
občinska koordinatorka akcije).
V imenu Sveta KS Nova Cerkev se zahvaljujem vsem
izvajalcem zimske službe, ki so skrbeli za prevoznost
naših javnih poti. Delo je bilo dobro opravljeno, zato
želim, da s takšnim sodelovanjem nadaljujemo tudi
v prihodnje. Hvala vsem društvom, organizacijam in
krajanom, ki ste se vključili v akcijo čiščenja.
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Tudi cesta proti Socki ne bo več »cvetela«, krajani so pobrali vse smeti.

Čistilna akcija v KS Vojnik

Vsak izmed vas, ki se udeležuje teh dogodkov, nosi v sebi
zavest, da je to delo potrebno in koristno. Nova Cerkev
po čiščenju in urejanju okolja znova sije v vsej lepoti. Pa
še prošnja za vse – poskrbimo, da kraj ostane čist skozi
vse leto. Hvala tudi učencem in učiteljem osnovnih šol
za sodelovanje in navajanje otrok k dobremu odnosu do
okolja (Slavko Jezernik).

zahvaljujem, vsem krajanom pa polagam na srce, da se
do narave obnašajo odgovorno (Lidija Eler Jazbinšek)

V imenu Sveta KS Frankolovo hvala vsem izvajalcem
zimske službe za dobro opravljeno delo v upanju, da s
takšnim sodelovanjem nadaljujemo tudi v prihodnje.
V zadnjih letih opažamo, da se je količina odpadkov
ob potokih zmanjšala, kljub temu pa na nekaterih
mestih ljudje odlagajo pločevinke in plastenke.
Zaradi povečanega prometa po regionalni cesti skozi
Frankolovo, zaradi zapore avtoceste, se je povečala
onesnaženost obcestnih jarkov. Pri čiščenju so sodelovali
učenci OŠ Antona Bezenška Frankolovo, ki so okolico
šole in parka očistili v tednu pred akcijo. Zahvaljujem se
vsem, ki ste se udeležili akcije z željo, da kraj ostane čist
(Dušan Horvat).
Naše čistilne akcije v KS Vojnik so usklajene z društvi in
sodelujočimi na njih. Potekajo po dogovorjenih področjih
po krajevni skupnosti. Delo si razdelimo glede na
usposobljenost sodelujočih. Ugotavljamo, da ne nastajajo
nova odlagališča smeti, lotiti pa se bomo morali še tistih,
bolj skritih in težje dostopnih, ki jih je še kar nekaj. Vsem
udeležencem akcije se v imenu Sveta KS Vojnik lepo

Elektro Kovačič
z vami že 25 let

n e s ko n č n a e n e rg i j a

elektroinstalacije
strelovodi
meritve
www.elektro-kovacic.si
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Organizatorji akcije so bili z rezultati zadovoljni.
Vsi predsedniki Svetov KS v občini so pri analizi
izpostavili dobro sodelovanje z društvi. Želijo si rednega
vzdrževanja okolja, čiščenja grmovne zarasti, ki sega
na cesto, in čisto okolje. V vseh KS so akcijo zaključili
s skromno malico. Akcijo ste vzeli kot priložnost za
druženje, kar ima dvojno korist; dobro družbo in čisto
naravo.

Skupina udeležencev z zajetnim kupom pobranih smeti na Frankolovem.

»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 ...

Tekst: Andrej Strniša

Gozdovi so simbol prostorske in
naravne identitete Slovenije

Vse lastnike gozdov ponovno
obveščamo, da je v marcu 2016
Zavod za gozdove Slovenije v skladu
s 14. členom Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o gozdovih
začel z zbiranjem pobud v zvezi
z obnovo gozdnogospodarskega
načrta gozdnogospodarske enote
Vojnik s prvim letom veljavnosti
2017. Vse, ki jih to zanima,
vabimo, da s svojimi pobudami
in predlogi sodelujejo pri obnovi
gozdnogospodarskega načrta
Vojnik ter tako pomembno
prispevajo k še večji kakovosti
gozdnogospodarskega načrta..
Gozdovi so simbol prostorske
in naravne identitete Slovenije.
Gospodarjenje z njimi usmerjamo
predvsem z gozdnogospodarskim
načrtovanjem, ki je v pristojnosti
Zavoda za gozdove Slovenije.
Usmerjanje gospodarjenja z gozdovi

je zahtevno in dolgoročno pomembno
usklajevanje javnih in zasebnih
interesov, zato lahko pri njem sodelujejo
javnosti in lastniki gozdov.
V skladu s 14. členom Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona
o gozdovih pozivamo lastnike gozdov
in drugo zainteresirano javnost, da
podajo pobude in predloge, ki bi
jih upoštevali pri pripravi osnutka
gozdnogospodarskega načrta
gozdnogospodarske enote Vojnik
s prvim letom veljavnosti 2017.
Geografski položaj obravnavanih
gozdov je razviden s priložene skice.
Besedila preteklih načrtov so priložena,
osnovne karte pa so na vpogled na
sedežu pristojne OE pri kontaktni
osebi. Podatki o gozdovih iz trenutno
veljavnih gozdnogospodarskih
načrtov gozdnogospodarskih
enot so dosegljivi na spletnem
pregledovalniku Zavoda za gozdove

Slovenije: http://prostor.zgs.gov.si/
pregledovalnik/.
Javno zbiranje pobud in predlogov
poteka v času med 1. 3. in 31. 5. 2016.
Za vaše prispevke smo pripravili
obrazce, ki jih najdete na spletni
strani ZGS (http://www.zgs.gov.si/).
Pošljite jih najpozneje do 31. maja
2016 po elektronski pošti na naslove
kontaktnih oseb, ki so navedeni ob
besedilu preteklih načrtov, ali po
navadni pošti na naslove območnih
enot, ki jih tudi najdete na spletni strani
ZGS. Podatki o gozdovih iz trenutno
veljavnih gozdnogospodarskih načrtov
gozdnogospodarskih enot so dosegljivi
na spletnem pregledovalniku Zavoda za
gozdove Slovenije: http://prostor.zgs.
gov.si/pregledovalnik/.
Vaše pobude in predlogi lahko
veliko prispevajo k dobrim
gozdnogospodarskim načrtom, zato z
veseljem pričakujemo vaš odziv.

Gradimo na dobrih
medsebojnih odnosih

Letos je pust prišel zelo kmalu, zato smo se naslednji dan
po kulturnem prazniku prelevili v maškare in pripravili
tradicionalno rajanje, kjer smo našemljeni skupaj s
stanovalci zaplesali in se posladkali s slastnimi krofi.

Tekst in foto: Elči Gregorc

Žal smo s tem zaključili februarske prireditve, kajti
prehladna obolenja so prispevala k temu, da smo za nekaj
časa morali omejiti obiske in prekiniti vse skupinske
aktivnosti. Zato pa bomo tiste, ki bi morali nastopiti na
naših prireditvah v tem času, k sodelovanju z veseljem
povabili v naslednjih mesecih.

Življenje v Špesovem domu je pestro. Gradimo na
dobrih medsebojnih odnosih, medgeneracijskem
sodelovanju in med svoje stanovalce širimo dobro
voljo in s tem tudi dobro počutje.
Kulturnemu prazniku tudi v Špesovem domu vsako
leto namenimo posebno pozornost. Po navadi proslavo
pripravimo v sodelovanju s katero izmed od osnovnih
šol in za letošnji praznik so k nam prišli učenci Osnovne
šole Antona Bezenška s Frankolovega, z njimi pa je prišla
ravnateljica Marjana Šoš, ki je ob tej priložnosti prvič
uradno obiskala naš dom. Pripravili smo medgeneracijsko
proslavo, v kateri so skupaj nastopili učenci, tako z
glasbenimi točkami kot z deklamacijami, svoje pa so dodali
stanovalci z doživeto interpretacijo Prešernovih pesmi,
nekateri od njih jih pomnijo še iz otroških let.

Lokalno središče

Zbiranje predlogov
za večjo kakovost
gozdnogospodarskih načrtov

Med stanovalce širimo dobro voljo.
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Mojca Skale, župan Branko Petre in gost Jožef Horvat
med vodenim razgovorom

Novo kolo Sorževe žage venecijanke

Dan
odprtih vrat
Tekst: Mojca Skale, foto: Lea Sreš

Občina Vojnik in turistična
kmetija Soržev mlin sta se
priključili akciji Odprta vrata,
ki je v občinah po Sloveniji
potekala 17. februarja 2016.
S skupno akcijo občin in
Skupnosti občin Slovenije smo
predstavili uspešne projekte
občin.
Špela Oprčkal nas je v uvodu s citrami
popeljala v glasbeni svet preteklosti.
Župan Občine Vojnik, Branko Petre,
je povzel najpomembnejše aktivnosti

Občine Vojnik v preteklem letu ter
načrte za leto 2016. Lastnik turistične
kmetije Soržev mlin, Oton Samec, je
predstavil obnovljeno leseno kolo na
žagi venecijanki, kjer je sodelovala
Občina Vojnik s sofinanciranjem
obnove kulturne dediščine.
Gost na dnevu odprtih vrat, poslanec
Jožef Horvat, je podal usmeritve o
pomembnih temah, kot so: dolgotrajni
postopki občinskih prostorskih
načrtov, zmanjšano financiranje občin
v povezavi z dodatnimi nalogami

Po zvokih harmonike Nejca Škrbota so
si obiskovalci ogledali vzorno urejeno
turistično kmetijo Soržev mlin ter se
okrepčali v mlinarjevi hiši. Skupaj s
številnimi občani in občankami ter
predstavniki medijev smo počastili
razvoj občine v lokalnem okolju.

Zasebna samoplačniška zobna ambulanta

ULTRAZVOČNA SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA

Celjska cesta 26 v Vojniku vam nudi:

WAHIBI d. o. o.
MLADEN MALINAR, dr. med. spec. radiologije

Raid Wahibi,

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

Delovni čas po dogovoru
na tel. št. 031 745 927.
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občin ter sofinanciranje občin preko
kohezijskih sredstev, ki v finančni
perspektivi 2014–2020 ni naklonjeno
občinskim projektom.

PREVENTIVNI PREGLEDI:
• trebušnih organov,
• dojk in pazduh,
• vratu,
• testisov.

Tel.: 051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.

Tekst in foto: Marjana Šoš

Gostje iz Bolgarije na obisku
V četrtek, 10. 3. 2016, so
Frankolovo obiskali gostje
iz Bolgarije – prof. dr. Jovka
Tiševa s sofijske univerze,
prof. Ljudmil Dimitrov,
predavatelj bolgarskega
jezika na Filozofski fakulteti
v Ljubljani, in njegova
žena Ljudmila Dimitrov.
Obisk je nadaljevanje
kulturno-izobraževalnega
druženja PD Anton Bezenšek
Frankolovo, OŠ Antona
Bezenška Frankolovo in
Občine Vojnik z Društvom
bolgarskih stenografov iz
Sofije, Odborom za kulturo
in parlamentarne skupine
prijateljstva med Bolgarijo
in Slovenijo ter Gimnazijo sv.
Cirila in Metoda iz Plovdiva.
Gostje so na OŠ Antona Bezenška
Frankolovo učencem spregovorili o
A. Bezenšku, Bolgariji in bolgarskem
jeziku. Prof. Ljudmil Dimitrov je
prevedel že več knjig iz slovenskega
jezika v bolgarščino, Jančarjev
roman To noč sem jo videl, dramo

Sodelovanje povezuje

Zalezujoč Godota, pa Cankarjevo
Erotiko idr. Je velik poznavalec
bolgarske literature, o kateri
predava študentom na Filozofski
fakulteti v Ljubljani, prav tako pa
širi tudi slovensko literaturo med
Bolgari.
Prof. dr. Jovka Tiševa je profesorica
na Fakulteti za slovanski študij na
univerzi v Sofiji. Je vodja katedre
za bolgarski jezik in avtorica več
kot 150 publikacij o sodobnem
bolgarskem jeziku, skladnji,
pragmatiki govora, leksikologiji,
avtorica znanstvenih monografij
in učbenikov za srednjo šolo za
bolgarski jezik in učbenike za
bolgarščino kot tuji jezik. Predavala
je v vseh balkanskih državah kot
gostujoča profesorica, tudi v Rusiji,
Italiji, na Norveškem in Švedskem
ter v ZDA. Na Univerzi v Ljubljani je
prvič gostovala l. 2008, sedaj pa je
imela predavanje: Leksikalni sistem
bolgarskega jezika med novim,
svojim in tujim. Šoli so podarili več
bolgarskih knjig, ki bodo obogatile
knjižnico in morda katerega od

naših učencev navdušile nad
bolgarskim jezikom, Bolgarijo.

Lokalno središče

Plodno kulturno in vzgojnoizobraževalno sodelovanje
Goste so sprejeli tudi člani PD
Anton Bezenšek Frankolovo in
župan Občine Vojnik. Najprej so si
ogledali Soržev mlin v Novi Cerkvi,
kjer jim je gospod Samec prikazal
postopek mletja in nato še žaganja
lesa, kot so to počeli nekoč, nato pa
so se napotili v Bezenškovo Bukovje
k rojstni hiši prof. Bezenška. Na
rojstni hiši bo nameščen Bezenškov
relief, ki ga je prostovoljno društvo
v dar prejelo ob obisku Bolgarije v
lanskem letu.
Lepe vtise kratkega obiska so strnili
z zapisom v spominsko knjigo.
Sodelovanje bo nedvomno
dolgoročno prineslo ne le
sodelovanje na kulturni
ravni, ampak tudi na vzgojnoizobraževalni. Ni namreč
zanemarljivo pobratenje
frankolovske šole s plovdivsko
Gimnazijo sv. Cirila in Metoda,
s katero bo šola v prihodnje
sodelovala kot strateški partner.

Gostje so na osnovni šoli učencem spregovorili tudi o bolgarskem jeziku.
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Marčevska seja
občinskega sveta
Občinski svet Občine Vojnik je na 11. redni seji 31.
marca 2016:
- potrdil zapisnik 10. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik;
- sprejel informacijo o delu Policijske postaje Celje za leto
2015;
- se seznanil s Poročilom o delu skupne občinske uprave
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje,
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje,
Vojnik in Zreče za leto 2015;
- sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti za
leto 2015 in cilje delovanja v letu 2016;
- sprejel Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje
Letnega programa športa v Občini Vojnik in Letni program
športa Občine Vojnik za leto 2016;
- sprejel sklepe o imenovanjih in predlogih kandidatov;

- sprejel zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto 2015;
- sprejel sklep o zadolžitvi v proračunu Občine Vojnik v
letu 2016 iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin;
- sprejel sklep glede sanacije plazu na lokalni cesti Bovše–Lesjak;
- sprejel osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Vojnik;
- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik
za leto 2016;
- sprejel poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
LEK Občine Vojnik in njihovih učinkih za leto 2015;
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave;
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.

Zaključni račun proračuna za leto 2015
Podlage za izvrševanje proračuna za leto 2015 so bile
opredeljene v Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto
2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2014) ter
Odloku o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2015
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/2015). Proračun
sestavljajo tri bilance: bilanca prihodkov in odhodkov,
račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Rezultat naštetih bilanc predstavlja presežek prejemkov
nad izdatki v višini 591.478 evrov.
V računu financiranja je izkazano odplačilo v preteklosti
najetih dolgoročnih kreditov za investicije na področju
družbenih dejavnosti in komunale v višini 314.169 evrov,
tako znaša stanje zadolženosti konec leta 2015 2.305.330
evrov. Za plačilo obresti teh kreditov se je namenilo 38.000
evrov.

Za področje družbenih dejavnosti se je namenilo največ
proračunskih sredstev (42 %), in sicer v višini 2.385.569
evrov. Od tega so največ znašali odhodki za izvajanje
programov vzgoje in izobraževanja na področju osnovnega
šolstva v višini 626.674 evrov, za financiranje vrtcev v
višini 946.409 evrov ter sociale v višini 456.352 evrov. Iz
sredstev družbenih dejavnosti financiramo tudi aktivnosti
na področju zdravstvenega varstva, kulture in športa.
Naslednji največji proračunski uporabnik je področje
komunale (19,4 %), kjer znašajo odhodki 1.108.627
evrov, od tega se je namenilo za vzdrževanje cest 304.786
evrov. Poleg teh sredstev se je 100.370 evrov porabilo za
vzdrževanje cest iz finančnih načrtov vseh treh krajevnih
skupnosti. V Občini Vojnik imata sedež dve skupni občinski
upravi, in sicer Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur,

Povzetek bilance prihodkov:

Povzetek bilance odhodkov:

Zaključni
Zaključni
Delež v %
Delež v %
račun 2014
račun 2015

%

Zaključni
Zaključni
Delež v %
Delež v %
račun 2014
račun 2015

(2015/
2014)

%

(2015/
2014)

Prihodki
skupaj

7.007.231

100,00 6.709.875

100,00

95,76

Odhodki
skupaj

6.622.370

100,00

5.717.942

100,00

86,34

Davčni
prihodki

5.231.437

74,66 4.785.971

71,33

91,48

Tekoči
odhodki

2.192.055

33,10

2.181.333

38,14

99,51

Tekoči
transferi

2.489.570

37,59 2.473.376

43,25

99,35

Nedavčni
prihodki

707.597

10,10

734.672

10,95

103,83

Kapitalski
prihodki

39.193

0,56

5.776

0,09

14,74

0

0,00

0

0,00

0,00

Investicijski
odhodki

1.764.224

26,64

923.697

16,15

52,36

1.029.004

14,68

1.183.456

17,64

115,01

Investicijski
transferi

176.521

2,67

139.536

2,44

79,05

Prejete
dotacije
Transferni
prihodki
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Tanja Golec Prevoršek

Za investicijske odhodke in transfere se je namenilo 18,6 %
vseh odhodkov proračuna, med glavnimi so:
- investicijsko vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic v
Vojniku, Novi Cerkvi, na Frankolovem in v Črešnjicah v
višini 28.600 evrov;
- izdelava idejnega projekta za kolesarsko stezo Celje–
Vojnik–Dobrna v višini 13.300 evrov;
- asfaltiranje cest po vseh treh krajevnih skupnostih,
opravljena dela v višini 250.000 evrov, iz proračuna leta
2015 v višini 119.000 evrov, razlika v letu 2016;
- izgradnja kanalizacije v Arclinu v smeri Vrečko v višini
30.000 evrov;
- izgradnja kanalizacije Frankolovo, 2. faza v višini
110.000 evrov;
- obnovitvene investicije v vodovode, ki se financirajo iz
sredstev najemnine, so bile realizirane v višini 245.700
evrov (obnova vodovoda Bezenškovo Bukovje–Rove,
obnova cevovoda VH Gojka–Frankolovo, nadomestni
raztežilnik Straža, zajetje vrtine Beli Potok in navezava
na vodovodni sistem Gojka, obnova primarnega cevovoda
Frankolovo–Celje);

- izgradnja vodovoda v Tomaž (odseka Zeme in Kmecl) v
vrednosti 65.700 evrov;
- ureditev parka na Frankolovem v višini 14.300 evrov;
- nakup zemljišč v višini 101.000 evrov;
- nadzidava poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22
v višini 20.000 evrov;
- investicijski transfer za ureditev dvorane v stavbi PGD
Frankolovo (35.000 evrov);
- investicijski transfer za ureditev društvenih prostorov v
stavbi PGD Nova Cerkev (36.500 evrov);
- investicijski transfer za gasilski avto za prevoz oseb PGD
Nova Cerkev (10.000 evrov);
- izvedba projekta IPA – zaščita in reševanje (SLO-HR) iz
sredstev predpristopnih pomoči EU v višini 21.700 evrov in
- sanacija skalnega podora v Lembergu v višini 298.000
evrov.

Lokalno središče

Vitanje, Vojnik in Zreče ter Skupna občinska uprava
občin Dobrna, Vitanje in Vojnik, ki pokriva področje
proračunskega računovodstva. Zanju smo namenili
350.652 evrov odhodkov, s strani občin soustanoviteljic
smo prejeli sredstva v višini 235.869 evrov ter s strani
ministrstva za javno upravo v višini 54.149 evrov, kar
pomeni, da je Občina Vojnik namenila zanju 60.634 evrov.

Določene investicije v letu 2015 niso bila realizirane, kar
pa ne pomeni, da aktivnosti zanj niso tekle. Stanje sredstev
na računu konec leta nam omogoča, da bomo z njimi
nadaljevali v proračunskem letu 2016, to so: plastifikacija
skakalnic v Vizorah, izgradnja pločnika od TUŠ-a do
pokopališča v Vojniku, izgradnja nove avtobusne postaje
v centru Nove Cerkve, nakup poslovnega prostora za
razširitev knjižnice v Vojniku.
Celotni zaključni račun proračuna je objavljen na spletni
strani občine.
Irena Špegel Jovan

Realizacija proračuna po proračunskih uporabnikih:

Proračunski UPORABNIK

100 Občinski svet

Zaključni
Delež PU v
Index (%) celotnih
račun
proračuna
odhodkih
4:3
2015
za ZR 2015

Zaključni
račun
2014

Rebalans
proračuna
2015

Veljavni
proračun
2015

1

2

3

4

5

6

149.986

126.933

127.449

119.505

93,8

2,09

200 Nadzorni odbor

2.517

2.600

2.600

1.397

53,7

0,02

300 Župan, podžupan

68.717

87.292

87.292

81.044

92,8

1,42

401 Občinska uprava — splošne zadeve

437.341

442.890

442.890

396.778

89,6

6,94

402 Občinska uprava — finance

124.358

169.400

164.634

109.982

66,8

1,92

403 Občinska uprava — družbene dejavnosti

3.140.150

2.751.713

2.751.713

2.385.569

86,7

41,72

404 Občinska uprava — komunala

1.328.207

1.714.136

1.725.636

1.108.627

64,2

19,39

405 Občinska uprava — urejanje prostora

85.608

86.222

86.222

52.127

60,5

0,91

406 Občinska uprava — občinsko premoženje

157.582

258.200

259.200

193.806

74,8

3,39

407 Občinska uprava — požarna varnost, zaščita in reševanje, CZ

204.013

194.676

197.286

186.198

94,4

3,26

408 Občinska uprava — kmetijstvo

68.515

81.800

81.800

72.236

88,3

1,26

409 Občinska uprava — gospodarstvo s turizmom

79.222

69.890

70.530

66.221

93,9

1,16

410 Občinska uprava — elementar

59.603

307.394

307.394

280.173

91,1

4,90

500 Skupna Občinska uprava — medobčinski inšpektorat in redarstvo 203.635

215.624

215.624

194.494

90,2

3,40

510 Skupna Občinska uprava Občin Dobrna, Vitanje in Vojnik

166.237

169.341

169.341

156.158

92,2

2,73

600 Režijski obrat

138.487

148.030

148.030

118.475

80,0

2,07

610 Upravljanje športne in kulturne infrastrukture

64.865

67.404

67.404

63.740

94,6

1,11

701 KS Vojnik

37.462

41.100

41.100

40.504

98,5

0,71

702 KS Nova Cerkev

52.512

54.000

54.000

42.329

78,4

0,74

703 KS Frankolovo

53.353

49.200

49.200

48.579

98,7

0,85

Skupaj

6.622.370

7.037.845

7.049.345

5.717.942

81,1

100,00
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Lokalno središče

Z malim korakom do
skupnega, lepšega jutri
Tekst in foto: Karmen Petrej

Naj bo pomlad v naravi lepa
Pred vrati je pomlad in pred
nami čas, ko se narava prebuja
in oživlja vse, še tiste najbolj
skrite kotičke našega okolja.
Vendar pa lepi dnevi, obsijani
s soncem, ne prijajo in ne
privabljajo v naravo le nas in
naših ljubljenčkov.
Na plano pokukajo prve cvetlice, z njimi
žuželke in pridni opraševalci, ptice in
druge živali. Je tudi čas, ko začnemo
z vrtičkarstvom. Vemo pa, da je to
obdobje, ko iščemo in posegamo po
pripomočkih za odganjanje škodljivcev,
glodavcev in drugih »nepridipravov« v
naših domovih in vrtovih. Vendar smo
vsi pomemben del v ekosistemu. Nič
koliko krat nas narava sama opozarja,
da pozabljamo na ohranitev ravnovesja.
Vedeti moramo, da tudi takrat, ko
»škodljivci« na vrtu pridno »grizljajo«
naš pridelek in se proti njim borimo
na vse mogoče načine, da so tudi oni
neločljivi člen naravne verige in je vsak
s svojo nalogo potreben in pomemben.
Namesto, da si delamo stroške in
kupujemo drage strupe, ki so škodljivi
tako za naravo, ljudi, kot tudi za hišne
ljubljenčke, bi se tega morda lotili
na naraven način, kot so to počeli
nekoč: s pepelom, z žagovino, s soljo,
z dimljenjem ipd. Na primer okoli
rastlin, ki jih napadajo polži, posujemo
kavno usedlino ali pa jim pripravimo
past iz piva. Pikapolonice jedo listne
uši, bezeg prežene krte in miške,
škodljivce pa odganjajo tudi začimbne
rastline. Na temo naravnega zatiranja
je napisanih mnogo člankov. Morda je
čas, da uporabimo tudi kakšno staro
babičino prakso ali prebrskamo po
ljudskih nasvetih. Uporaba kemičnih
sredstev na vrtu le kratkoročno rešuje
težave s škodljivci, dolgoročno pa
škoduje tako zemlji kot tistim, ki
povrtnine jemo. Poleg tega kemična
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Paziti moramo, kje se sprehajamo, da je naš kuža na povodcu in se giblje v vidnem polju vodnika.

sredstva ne razlikujejo med škodljivimi
in koristnimi žuželkami. Dokazano
je, da vsi ti preparati delujejo tudi na
živčni sistem čebel, ki so pokazatelj, da
z naravo delamo grdo. Čebele so naši
najzaslužnejši opraševalci. Ne le, da
ves čas neutrudno garajo za ohranjanje
biotske raznovrstnosti v naravi, od
opraševanja je odvisne skoraj dve
tretjini pridelane hrane na svetu. In če
želimo neoporečne pridelke, bi morali
tudi bolj premišljeno posegati v okolje.
Izredna previdnost in doslednost je
namreč potrebna, ko uporabljamo
razne preparate in strupe.
Ne samo, da lahko npr. naš kuža že med
sprehodom izvoha past, lahko se zgodi,
da preparat nehote pohodimo in ga na
čevljih prinesemo domov. Ker navadno
ti strupi dišijo in so sladki, je dovolj
že, da naš muc ali kuža strup poliže.
Če se zgodi, da tak strup žival poje, jo
nemudoma odpeljemo k veterinarju,
da ustrezno pomaga, saj lahko vodi v
najhuje, da nam pogine. Moramo se
zavedati, da smo v tem primeru v bitki
s časom. Veterinarju bo v veliko pomoč
vsaka informacija o tem kaj, kje in
kdaj je žival pojedla. V primeru suma
zastrupitve lahko prijava pristojnim
službam (policija, UHVVR) pomaga
pri iskanju storilca in preprečevanju
njegovega nadaljnjega početja ter
morebitnem povečanju števila žrtev.

Zato moramo vedno paziti, kje se
sprehajamo, da je naš kuža na povodcu
in se giblje v vidnem polju vodnika.
Le tako lahko pravočasno ukrepamo,
če pride do kakšne neželene situacije.
Vodniki moramo biti ozaveščeni,
da se sprehajamo s psi tam, kjer je
to dovoljeno, predvsem pa moramo
spoštovati tujo lastnino, da se izognemo
konfliktom.
Športno kinološko društvo Alternativa
organizira sprehode ob sobotah
zjutraj za podjetjem MIK v industrijski
coni v Vojniku in se o situacijah, ki
se nam dogajajo med tednom, tudi
pogovarjamo. Velikokrat skupaj
spoznamo, kako pomembno je,
da moramo biti drug z drugim v
življenju strpni in spoštljivi. Če bi se
nam želeli pridružiti, nas lahko kadar
koli pokličeta po telefonu na številko
051/842-730. Zelo bomo veseli vas
in vašega kosmatinca. Morda samo
v razmislek: Naše okolje – narava je
naš dom. In zato moramo stremeti
k njenemu zdravju. Vsak z malim
korakom do skupnega, lepšega jutri.
Premislimo naslednjič, ko kupimo pršilo
za muhe ali strup za polže, podgane,
miši idr. Lahko povzroči težave tudi
našemu zdravju, predvsem pa žalost,
ko izgubimo nekoga, ki ga imamo radi,
ki nas čuva in opozarja, da nekdo hodi
okoli hiše.

se združujejo
Tekst: Rozmari Petek, foto: Lea Sreš

V slogi je moč, je stari rek,
ki ga bodo uporabili tudi vojniški gospodarstveniki
»Želim, da se spoznamo in da najdemo redno obliko
komunikacije, druženja, ki bo vsem v korist. Rad bi, da
se naši podjetniki tudi med sabo povežejo, v kakršni koli
obliki že. Skratka, rad bi, da damo svojim podjetnikom,
in oni nam, pozitivno sporočilo tudi navzven,« je idejo,
da bi vojniške podjetnike povezali v kakšen klub ali
sekcijo, pred časom na glas povedal župan Branko Petre.
Na dan mučenikov (mnogi bi dejali, da gre za skrbno,
simbolično izbran datum) je zanje pripravil srečanje
in idejo predstavil tudi njim. Sprejeta je bila z velikim
odobravanjem, kar pomeni, da bo v kratkem Vojnik
dočakal nekakšen klub oziroma sekcijo, v katerem bodo
zorele ideje, kako skupaj zase, za svoje zaposlene in kraj
narediti čim več.
Podjetništvo je v občini v velikem razmahu. Podjetniki
se ukvarjajo z najrazličnejšimi dejavnostmi, od vrhunske
kulinarike do hrane za akvarijske ribice, od distribucije

filmov do prodaje »filmskih« avtomobilov. Širok je izbor
prevozniških podjetij in tistih, ki znajo postaviti hišo
od temeljev do strehe, ji vgraditi vso stavbno opremo,
celo narediti unikatno pohištvo in jo prijetno ohladiti.
Z odprtjem obrtne cone so v občino prispele še nove
dejavnosti, kot na primer podjetje, kjer izdelujejo
sofisticirane merilne naprave.

GOSPODARSKI UTRIP

Vojniški gospodarstveniki

Namen druženj ne bo reševanje težav na državnem
nivoju, čeprav bi se tega znali lotiti na pravem koncu,
temveč sodelovanje in izmenjava dobrih praks. S tem bo
največ pridobila tudi sama lokalna skupnost, saj mnogi
podjetniki vsakdanji kruh dajejo ravno občanom Vojnika.
Podjetniki so idejo pozdravili tudi iz preprostega razloga,
da se med sabo bolje spoznajo. Župan pa možnost
sodelovanja vidi še v skupnih nastopih pri pridobivanju
nepovratnih evropskih sredstev, ki sedaj prednost dajejo
ravno ustvarjanju novih delovnih mest.

Prvo druženje podjetnikov je bilo uvod v sodelovanje z Občino Vojnik.
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Nagrajenci v objektivu

BERNARDa
majcen

Tekst: Dragica Jezernik, foto: Matjaž Jambriško

Uspešna podjetnica tudi velika ljubiteljica rož
V Višnji vasi ob glavni cesti
stoji bistro, picerija in
avtopralnica MC zelo uspešne
podjetnice gospe Bernarde
Majcen, nagrajenke bronastega
vojniškega grba, ki ga je leta
2015 prejela za dolgoletno
uspešno delo v podjetništvu in
sodelovanju z občino.
Gospa Bernarda je zelo srčna,
prijazna, preprosta, predvsem pa
človek z izjemnim čutom za ljudi. V
občini Vojnik, pa tudi izven, je vedno
pripravljena donatorsko priskočiti na
pomoč ob njihovih prireditvah.
Otroška leta
Bernarda, doma v Novi Cerkvi,
natančneje v Vizorah, ima na svoja
otroška leta zelo lepe spomine.
Odraščala je skupaj z bratom
dvojčkom in še z enim bratom in s
sestro. Na delo je odhajal le oče, mati
pa je gospodinjila in skrbela za otroke
in dom. Življenje je lahko zelo kruto,
Bernardi Majcen bronasti vojniški grb veliko pomeni.

16

tako je žal oče kmalu umrl in mati je
z otroki ostala sama. Bernarda se je
tako kmalu osamosvojila in se že zelo
zgodaj zaposlila. V njej pa je ostajala
drobna skrita želja.
Skrita želja
Upala in želela je delati z ljudmi.
Leta 1989 se je poročila in z možem
Janijem sta maja leta 1994 odprla
bistro, leta 1997 picerijo, leta 2000 pa
še avtopralnico. Bila sta popolnoma
usklajena, kajti Bernarda je bila
glavni motivator v gostilni, mož Jani
pa glavni za investicije. Bernarda,
navajena trdega dela, vztrajnosti
in poštenosti, je ob možu in svoji
mami, ki ji je pomagala pri vzgoji
hčerke Nine, uspešno krmarila med
obveznostmi doma in v službi. Vmes
je zopet posegla kruta usoda, tako je
Bernardi mož umrl še zelo mlad in
ostala je sama z odraščajočo hčerko.
Ob skrbi za otroka in z ljubeznijo do
dela je nekako zapolnjevala bolečino
in praznino.

Konjiček in prosti čas
Bernarda v prostem času rada odide
na kakšen sprehod, se prepusti
razvajanju v zdravilišču, ali odide na
križarjenje. Tako si nabira novih moči
in napolni »baterije«, kot radi rečemo.
Bernarda je že davno nazaj dala dušo
bistroju in njene objekte že na zunaj
zaznamuje lepota rož, ki vsako leto
krasijo police in privabljajo goste,
da se ustavijo v prijetnem okolju
prijaznih ljudi. Bernarda ima rože zelo
rada, zato jo v obilju obkrožajo doma
in v službi. So njena strast in vidi se,
da jih vzgaja z ljubeznijo.
Na koncu najinega prijetnega
druženja mi je Bernarda zaupala, da ji
naziv dobitnice bronastega vojniškega
grba zelo veliko pomeni in da je
vesela, ponosna gostinka! Lepo je
spoznati človeka, ki za srečo dejansko
potrebuje zelo malo, tiste male
drobne stvari pa sestavljajo mozaik.

Tekst: Branko Cestnik

Menda Slovenci na avtobusu ali v
čakalnici najlažje drug z drugim
navežemo stike z jamranjem.
Ali jamramo o vremenu, ali o
previsokih cenah tega in onega, ali o
»pokvarjenih« politikih in tajkunih.
Jamranje postane nacionalni
šport v zaostrenih razmerah, kot
so gospodarska kriza, politična
nestabilnost, begunska kriza. Ko
jamramo, se pomirimo in z drugimi
intimno zvežemo v skupnost – grenkosladko skupnost jamrajočih.

Izza (O)gledala

Opolnomočenje
namesto
brezbrižnosti
ni naše nezanimanje za družbeno
življenje pripomoglo, da smo tam,
kjer smo? Ali ne drži tisti, ki mu je
»vseeno«, ker ima poln trebuh, vreče
onemu, ki v času blagostanja krade
za svoj žep? Lopovi in koruptivneži so
namreč najbolj veseli, če ljudje niso
pozorni na družbene procese v ozadju.
Če hočemo poslabšati stanje v družbi,
nam ni treba biti hudobni. Dovolj
je, da smo apatični (površni, leni in
brezbrižni). Naša apatičnost daje
prostor onim, ki pa so res hudobni in
grabežljivi.

Pred desetletjem so ankete med
mladimi pokazale, da so vse bolj
Ko ugotovimo svojo sokrivdo za
optimistični, a obenem vse bolj
dano stanje, je na vrsti naša prebuja.
družbeno apatični. Gospodarska
Zbuditi se moramo, se ozavestiti
rast je bila visoka, dobro jim je šlo,
dogajanja, se družbeno opolnomočiti.
zakaj ne bi bili optimistični? Tudi to,
Opolnomočenje pomeni, da se
da jih družbene zadeve (politika,
zavedamo svoje družbene moči in jo
gospodarstvo, kultura, mediji, civilna
začnemo uporabljati. Kako?
družba, društva ipd.) niso zanimale,
Ena pot je gotovo standardna pot
je do neke mere razumljivo. Ko je
politike – pot političnih
hladilnik poln in
strank. Nekateri gredo po
v kinu vsak teden
»Opolnomočenje njej in poskušajo na ta način
nov film, zakaj
ozdraviti deželo. Druga
pomeni, da se
bi »komplicirali«
pot je tej enakovredna, če
zavedamo svoje
z družbenimi
ne celo bolj pomembna. To
družbene moči
razpravami? »Smisel
je pot civilnodružbenega
in jo začnemo
življenja je ležanje
življenja v svojem kraju. Po
na plaži,« so si radi
uporabljati.«
načelu »misli globalno –
zapeli takrat.
deluj lokalno« lahko začneš
A zakonitosti na tem področju so
železne. Če te družbene zadeve ne
zanimajo, te čaka kazen. Enako
kot takrat, ko te »ne zanima« vrt ob
tvoji hiši, potem pa se čudiš, da je
na njem zraslo bore malo. Nastopila
je gospodarska kriza in zdaj se vsi
čudimo, kolika je naša nesreča.
Zatekamo se v jamranje in podlegamo
histeričnemu iskanju grešnega kozla.
Jamramo na veliko, grešnih kozlov
smo nekaj našli, toda rešitve ni in ni.
Najprej si moramo izprašati vest. Ali

svojo neposredno okolico spreminjati
na bolje. To lahko storiš bodisi preko
lokalnih društev, bodisi v prostovoljnih
akcijah, bodisi tako, da si enostavno
»na sceni« in »zraven«, ko se v kraju kaj
dogaja.
Zakaj je ta pot morda bolj pomembna
od strankarskega aktivizma? Zato,
ker zdravi družbo od spodaj in jo
zdravi zares. Predvsem pa nas odvadi
družbeno najbolj nekoristnega početja
– jamranja.
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Na odru življenja

PETER
BABNIK
Tekst in foto: Sonja Jakop

Se čebelarstvu obetajo boljši časi?
Spomladansko sonce že
vabi na plano pregovorno
ene najbolj delavnih živali
– čebele. Mnogi čebelarji
se oziraje na preteklo leto
sprašujejo, kaj njih in njihove
leteče ljubljenke čaka letos.
Bo paša dobra, obilna, bodo
čebele zdrave, bodo kmetje
pri škropljenju upoštevali
priporočila čebelarjev?
Vprašanja so še toliko bolj na
mestu, ker vemo, da je lanska
čebelja afera pljusknila nekaj
grenčine na celotno slovensko
čebelarstvo.
Spomladansko sonce že vabi na
plano pregovorno ene najbolj
delavnih živali – čebele. Mnogi
čebelarji se oziraje na preteklo leto
sprašujejo, kaj njih in njihove leteče
ljubljenke čaka letos. Bo paša dobra,
obilna, bodo čebele zdrave, bodo
kmetje pri škropljenju upoštevali
priporočila čebelarjev? Vprašanja
so še toliko bolj na mestu, ker vemo,
da je lanska čebelja afera pljusknila
nekaj grenčine na celotno slovensko
čebelarstvo.
Čebele pozimi mirujejo,
čebelarji ne
Čebelar si toliko, kolikor se za ta
posel zavzameš. Moraš biti dobro
poučen, nujna sta čebelarjeva
doslednost in natančnost,
predvsem pa je pri delu s temi
žuželkami odlaganje opravil na
jutri nedopustno. Predsednik
Čebelarskega društva Vojnik, Peter
Babnik, pravi, da se čebelarji v
času, ko v panjih vlada zimski
mir, že pripravljajo na naslednjo
sezono. Ta čas je najprimernejši
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za razna predavanja, delavnice
in seminarje, ki jih za člane
organizirajo čebelarska društva
in Čebelarska zveza Slovenije
(ČZS). Na tovrstnih izobraževanjih
nadgrajujejo svoje znanje in se
skušajo čim bolje »oborožiti« z
aktualnimi vsebinami. To je osnovni
pogoj za lažje obvladovanje izzivov,
ki jih prednje vedno znova postavlja
pojav novih bolezni in škodljivcev,
preobremenjenost naravnega okolja
in nikoli zadostna ozaveščenost
človeka glede ogroženosti čebel in
njihove vloge za človeštvo.
Pobuda za svetovni dan čebel
ČZS je z namenom večje zaščite
čebel podala pobudo, da bi 20. maj,
rojstni dan Antona Janše (1734–
1773), razglasili za svetovni dan
čebele. Čebelar A. Janša je začetnik
in učitelj modernega čebelarstva
in eden največjih poznavalcev
čebel tistega časa. Vodstvo ČZS je v
Vojniku februarja letos to pobudo
predstavilo čebelarjem s širšega
celjskega območja. Podpirajo jo ne
le vojniški čebelarji, temveč tudi
predstavniki lokalne skupnosti,
društev in drugi podporniki
akcije. Že iz prazgodovine pa
imajo čebelarji in voskarji svojega
zavetnika, svetega Ambroža (7.
december). Legenda pravi, da se
je Ambrožu kot dojenčku na glavo
usedel roj čebel. Ambrožev oče,
dober čebelar, je ukazal pestunji, naj
otroka pusti pri miru. Roj se je čez
čas dvignil, ne da bi otroka pičila
ena sama čebela. Po tem dogodku
je oče dal otroku ime Ambrozij. To
je grški izraz za mano, hrano za
bogove, hrano za večno mladost in
nesmrtnost.

Med mladimi interes za
čebelarstvo raste
Čebelarska dejavnost ni zgolj hobi
in zabava, vse bolj je potreben
strokovni pristop. Čebelarjenja se ne
da na hitro naučiti, zato se vojniški
čebelarji trudijo širiti dejavnost
na mlajše rodove. Za zdaj jim
dobro uspeva. »Na občini so nam
naklonjeni, saj se zavedajo, kako
pomembna je skrb za ohranjanje
narave in čistost okolja. V bližnji
preteklosti smo na obeh matičnih
ter podružničnih šolah občine
Vojnik ustanovili štiri čebelarske
krožke, ki intenzivno delajo,
peti je v načrtu za letošnjo jesen.
V vseh krajevnih skupnostih v
občini že imamo učne čebelnjake.
Interesa med osnovnošolci je
veliko, trenutno v Vojniku deluje
deset krožkarjev, na Frankolovem
osemnajst, v Socki sedem, v Novi
Cerkvi pa kar dvajset. Zagotovo bo
določen delež mladih čebelarjev
tudi v odraslih letih ostal zvest
čebelam, to pa je temelj in jamstvo,
da se za prihodnost čebelarjenja na
našem območju ni bati. V društvu
se trudimo, da svojo dejavnost in
čebelje produkte predstavljamo
na različnih prireditvah v občini.
Vsako leto ob prazniku KS Vojnik
prirejamo tudi dan odprtih vrat,
nanj povabimo občane, društva,
šole in vrtce in s tem širši javnosti
predstavljamo svojo dejavnost.
Na ogled in v pokušino ponudimo
čebelje pridelke, medene izdelke,
imamo nekakšno ‘medeno borzo’,«
naniza Babnik razloge za uspešno
širjenje dejavnosti.

Na odru življenja
Peter Babnik, predsednik Čebelarskega društva Vojnik

Krajnska sivka, slovenska avtohtona pasma čebele

zemljišč priporočil ne upoštevajo,
smo ‘bosi’ in rezultatov ni. Imamo
pa srečo, da skoraj tri petine
površine naše občine obsegajo
gozdovi, travniki in polja, ki v
primerjavi z nekaterimi drugimi
predeli Slovenije čebelam nudijo še
razmeroma zdravo pašo. Posledično
je tudi med boljši, bolj ekološki,
zdrav in kakovosten. Povpraševanje
po čebeljih pridelkih je pri naših
čebelarjih večje od ponudbe, ker
pa se dobro blago samo hvali
od ust do ust, ‘gre za med’, kot
navadno rečemo. Precej ga tudi
podarjamo, predvsem šolam in
vrtcem za medene zajtrke.« Babnik
dodaja, da v društvu prisegajo na

Ozaveščenost občanov se
izboljšuje
Na vprašanje, v kolikšni meri
lahko ljudje prispevamo k boljšim
življenjskim pogojem čebel, Babnik
odgovarja: »V zadnjem času
opažamo bolj pozitiven odnos do
čebel, ozaveščenost občanov se
izboljšuje. Ljudje se postopoma vse
bolj zavedajo pomena naravnega
opraševanja rastlin, bolj tudi
upoštevajo navodila za škropljenje
v zgodnjih jutranjih ali večernih
urah, ko čebele počivajo. Čebelarji
lahko npr. priporočamo sejanje
in zasaditev medovitih rastlin, se
trudimo za pridelavo ekološkega
medu, vendar če kmetje in lastniki

TOPLOTNA ČRPALKA
za ogrevanje prostorov

sonaravno zdravljenje, stremijo k
ekološkemu čebelarjenju in nikoli
niso uporabljali nedovoljenih
sredstev za zdravljenje čebel.
Čebelarjenje je izredno občutljiva
gospodarska panoga. Kljub
spremenjenim življenjskim pogojem
je ključ čebelarjevega uspeha v
njegovi zavezanosti do čebel in
ljubezni do narave. Marljive leteče
delavke iz narave jemljejo, kar jim
ta ponuja. Na vseh nas, ki ostajamo
v varni razdalji panjev, pa je skrb,
da ponudbe ne zastrupljamo. In če
se bomo v prihodnosti vsi trudili,
da bo čebelam lepo, nam bodo trud
neštetokrat pošteno poplačale.

IZDELANA
NA ŠVEDSKEM

Zakaj je toplotna črpalka Thermia Atec
najboljša rešitev ogrevanja za vaš dom?
• Prihrani do 70 % stroškov v primerjavi s sistemi na fosilna goriva.
•
•
•
•
•

Zagotavlja vedno topel dom in je popolnoma zanesljiva.
Z njo se ogreva veliko zadovoljnih uporabnikov po vsej Sloveniji.
Že 3 leta najbolje prodajana toplotna črpalka v svojem razredu v Sloveniji.
Thermia že 40 let izdeluje toplotne črpalke za ogrevanje-na Švedskem
Je dolgoročna naložba, ki ne potrebuje vzdrževanja.

5let

garancije

Obiščite nas v OBRTNI CONI ARCLIN
www.thermia.si | info@thermia.si |

080 20 65

Specialisti za varčno ogrevanje
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Na odru življenja

Marjana
božnik
Tekst in foto: Lea Sreš

Za moje delo ni potrebna šola, le volja in čas
Predstavljamo sokrajanko,
ki v ničemer ne izstopa, je
pa njeno življenje zanimivo
in polno, njene izkušnje so
uporabne. Njena zgodba se
začne in konča z družino.
Predstavlja nam osnovni recept
za nočno potico, ki je kuharice
ne omenjajo, je enostaven in
potica dobra.
Povezanost s širšo družino je
velika
Marjana Božnik iz Lemberga pri Novi
Cerkvi je ena izmed mnogih občank,
ki živi s krajem, ne izstopa, pa vendar
sta njeno življenje in delo zanimiva.
Rojena je bila v Vrbi, v družini s tremi
otroki, na katero je vse svoje življenje
navezana in ponosna. V pogovoru
je vedno prisotna misel na njeno
mamo, ki pri 88 letih še vedno speče
najboljšo potico in krofe, še vedno
je njena mentorica, polna vedrine
in pozitivnega pogleda na življenje.
K Švabovi mami se vsi sorodniki
obrnejo takrat, ko imajo težave in
slabe čase. So zelo povezana družina,
kar danes ni več običajno. Iz hiše
Švabovih izhaja tudi Blaž Švab, njen
nečak, eden izmed Modrijanov, na
katerega je zelo ponosna.
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Šivilja, ki se je celo delovno dobo
ukvarja s semeni
Marjana Božnik je po izobrazbi
šivilja, vendar tega poklica ni nikoli
opravljala. Ji pa znanje o šivanju
in krojenju pride prav skozi celo
življenje. Pokojnino si je prislužila
v Semenarni Ljubljana, v skladišču
enote Celje kot dokumentalistka.
Svojo ljubezen do semen ohranja
tudi danes, saj rada vrtnari in
pomaga na svakovi in svakinjini
kmetiji. Ob delu je ohranila v
otroštvu pridobljeno ljubezen
do hrane. Šla je skozi življenjsko
šolo kuhanja, ki je v preteklosti
pomenila medsosedsko pomoč in
kuhanje na družinskih srečanjih.
Vse njene tete so bile izjemne
kuharice, ki so njo in njeno sestro
naučile starih receptov, tudi takih,
ki niso zapisani nikjer. Marjana
najraje peče pecivo. Peče doma in
rada priskoči na pomoč sestri Silvi
na turistični kmetiji Pr’ Mark, kadar
je treba. Poleg pomoči na Božnikovi
kmetiji v Hrenovi rada obišče
Kamrico v Vojniku, kjer sodeluje
na različnih delavnicah, najraje
prenaša znanje na mlade.

Marjana: »Za moje delo ni
potrebna šola, le volja in prosti
čas.«
Njeno življenje po upokojitvi se
je obrnilo na glavo. Če mislite, da
počiva, se motite. Je aktivna na
veliko področjih. Z možem Vinkom
imata skupne interese, rada hodita
v hribe, kolesarita po slovenskih
kolesarskih poteh, uživata na
morju. Marjana obiskuje tudi ure
telovadbe za starejše na Dobrni.
Svoje aktivnosti mora prilagajati
svojim kolkom, ki ji nagajajo in
jo omejujejo. Rada nabira zelišča
in prisega na domačo hrano. Vsi
v družini so člani PGD Lemberg,
dolga leta je delala v TD Nova
Cerkev, včlanjena je v Društvo
kmetic Meta. Mož Vinko je ključar
cerkve sv. Katarine v Lembergu. To
pomeni skrb za notranjost in okolico
cerkve, to delo vzorno opravljata
s pomočjo sosedov. Oba z možem
rada priskočita na pomoč vsem, ki so
v stiski. Njeno delo je uspešno, ker
gleda na stvari s svetle strani, ima
voljo in nadarjenost za peko, pa tudi
čas si vzame.

V vlogi babice se odlično počuti

Marjana je za vas predstavila zelo
star recept priprave nočne potice,
ki je okusna in tudi pripraviti je ni
težko. Upoštevati morate le navodilo,
da morajo biti vse sestavine mrzle.
Nočna potica se imenuje zato, ker
običajno pripravimo maso zvečer,
zjutraj pa potico spečemo. Bila sem
na pokušini in res je izvrstna.

Testo:

Na odru življenja

Vendar Marjana postavlja svojo
družino na prvo mesto. Z možem
imata dve odrasli hčerki, Anito in
Petro. Tudi o zetu Ivu meni vse
dobro. Seveda je na prvem mestu
vnuk Filip, ki jima v življenje
vnaša najlepše trenutke. Velik
izziv za kuhanje, pripravo hrane in
vzdrževanje stanovanja je njegova
alergija, preobčutljivost na jajca in
več drugih sestavin, tudi oreščke. Tu
je prišlo prav njeno znanje o hrani.
Vse recepte prilagaja njegovi bolezni
in išče nadomestna živila, ki jih
lahko uporablja.

Marjana s svojo zbirko receptov, ki so prlagojeni alergikom.

Nočna potica

1 kg moke,
5 rumenjakov,
10 dag sladkorja,
1 vaniljev sladkor,
10 dag masla (olja),
5 dag kvasa,
4 dcl mleka,
limonina lupina, sol,
1 žlica kisle smetane,
malo pomarančnega soka in
rum za okus.
Vse sestavine dobro pregnetemo in
takoj razvaljamo.

Nadev:

80 dag zmletih orehov,
sladkor po okusu (lahko med),
1 vaniljev sladkor,
malo cimeta,
malo rožičev,
1 do 2 jajci.
Vse sestavine za nadev poparimo s 3/4
litra vrelega mleka.

Izdelava potice

Testo takoj razvaljamo na debelino pol
prsta, torej ne vzhaja. Na razvaljano testo
nanesemo nadev, malo rozin in olupljeno
in naribano jabolko. Potico zvijemo iz obeh
strani, v sredini po dolžini prerežemo in
položimo v poljubne pekače, ki smo jih
namastili z maslom in posuli z malo drobtin.
Surovo potico pokrijemo s prtičem in takoj
odnesemo na hladno (balkon, klet, hladilnik)
in pustimo počivati najmanj 8 ur. Po preteku
tega časa potico najprej prebodemo do dna,
da izpustimo zrak, premažemo z jajcem
in pečemo na temperaturi 180 stopinj, od
3/4 do ene ure. Pečeno potico posujemo s
sladkorjem ali premažemo z medom (segreto
mleko in med).
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Občani, ki sežejo čez planke

jože
žlaus
Tekst: Rozmari Petek, foto: Lea Sreš

Nabriti in vsestranski umetnik,
zaljubljen v Češko
Oživel je vojniške legende in pripovedke,
»osvežil« znamenite Vojničane ter iz pozabe in
neznanja potegnil še mnoge druge ustvarjalce.
Za Jožeta Žlausa lahko človek povsem mirne duše reče, da
seže čez planke; čez slovenske planke. Pred kratkim je bil
predstavljen v enem od Nepalskih časopisov (kaj so o njem
lepega napisali, ne znava prebrati ne on ne jaz, zgovorne
so le slike), na Češkem pa je že tako domač, da zna že po
njihovo govoriti. Kako je človek, ki je srednjo šolo presedel
v semenišču, se kasneje zaposlil, celo poročil, naučil igrati
kitaro, vandral z njo po Švici in drugih »denarcerodnih«
krajih, postal sinonim za kulturno ustvarjanje v kraju (je
letošnji občinski kulturni nagrajenec), se ob vsem tem
človek vpraša?
Ne talent, trdna volja je bila ključna
Pa smo ga vprašali. Kar iz prve roke. Pot do tega, kar
najraje počne danes, to je risanje (predvsem grafik),
zbirateljstvo, pisanje, igranje, je bila dolga. Začela se je s
srednjo šolo, kjer se je začel učiti igranja na kitaro. »Nisem
bil nikakršen talent. S trdim delom sem se naučil igrati
kitaro.« Sicer poslanstva srednje šole postati duhovnik
nikoli ni izpolnil, saj se mu je oko hitro ustavilo na
dekletih. »Sem se pa ravno v srednji šoli naučil italijansko,
kar mi je potem zelo prav prišlo v službi v štorski železarni,
saj sem bil edini v komerciali, ki je znal italijanski jezik,«
opisuje svojo mladost.
Kmalu zatem so mladeniča kot dobrega kitarista povabili,
če bi se pridružil skupini, ki je zabavala ljudi v Švici in
njeni bližnji in daljni okolici. »Ker je bila tisti čas pri nas
takšna inflacija, si, če si imel švicarske franke, nemške
marke, čez noč postal bogat. Vendar tistega tempa nihče ni
dolgo zdržal, sam sem bil tam le dve leti. Sem pa vseeno
med ‘špili’ imel običajno veliko časa, ki sem ga izkoristil
za oglede galerij. Predvsem grafike so me prevzele. Vpisal
sem se na zasebno šolo in se izpopolnil v grafiki, risal sem
pa že tako ali tako od nekdaj rad.«
Umetnost pod »kovtrom«
A vendar se ob vrnitvi ni predal le slikarski in grafični
umetnosti. Glasbenih vod ni mogel kar tako zapustiti.
Sodeloval je z različnimi ansambli, pred dobrimi
dvajsetimi leti pa je uresničil skrito idejo, da bi na
sceno poslal pravi ženski narodno-zabavni ansambel.
Vesele Štajerke, v katerih igra tudi njegova hči Loti, so
prvi tovrstni ansambel, ki še po dvajsetih letih dobiva
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Med podelitvijo priznanja Jožetu Žlausu

posnemovalke. Z leti, ko so dekleta začela zapuščati
njegovo perut, si je umislil nove zabavne skupine, kot je
na primer Joškova banda. Trenutno največ igra s skupino
Kitarakon, v katero pa je vključil svojo ženo. »Vedno
pravim, da se umetnost širi pod kovtrom,« šaljivo doda.
In ker je včasih videti (sploh, ko si izmisli kakšen skeč),
da Jože nikoli ne more biti resen, se človek kar zamisli,
ko vidi, s kakšnim žarom Jože pripoveduje o nekaterih
umetnikih. Ena teh je češka pravljičarka Božena Nemcova,
ki mu je povsem zlezla pod kožo. Če ne bi umrla že
skoraj sto let pred Jožetovim rojstvom, bi njegova žena
Jelka imela velik razlog za ljubosumje (no, očitno je
njegova prešernost nalezljiva). »Začelo se je povsem
nepričakovano. Na povabilo Ljudske univerze Celje sem na
Češkem naredil svojo razstavo. V spomin so mi gostitelji
dali Pravljice Božene Nemcove. Takrat mi to darilo ni prav
nič pomenilo. Ko pa sem knjigo začel listati, me je čudežno
osvojila. Takoj sem šel kupiti češko-slovenski slovar in
začel brati knjigo.«
Eden največjih oboževalcev Božene Nemcove
Danes ima doma cel kup njenih knjig, tako slovenskih
izdaj (ponosen je, da je bil drugi prevod njenih Pravljic
slovenski) kot čeških. In tako je njegova že zbirateljska
strast o največji češki pravljičarki prišla na uho nekdanjega
češkega veleposlanika Petra Voznice. Zato je bil
veleposlanik tolikokrat v Vojniku (in nekajkrat tudi v
Ogledalu)! Preko druženj z Voznico pa je Jože spoznal
tudi nepalskega generalnega konzula Aswina Kumarja
Shrestha in se letos znašel tudi v nepalskem časopisu!
Ni ga prevzela le Nemcova. Kot človek, ki vedno išče nekaj
novega, nekaj, kar so drugi nepravično prezrli, izpostavi

Ideja o monografiji Frankolovega
Te teme, povsem tiste, povezane s Češko, Jožeta povsem
umirijo in notranje zapolnijo. »Vedno, ko pridem iz
Češke, se vrnem tako čustveno poln.« Nove ideje pa
na dan vrejo tudi doma. Celo dobesedno doma – na
Frankolovem. Njegova tiha želja je, da bi napisal
monografijo o Frankolovem. »Tehnično gledano morda
nisem Frankolovčan, ker ravno tukaj sodimo pod Krajevno
skupnost Vojnik, faro imamo v Novi Cerkvi, šolo pa na
Frankolovem. A ker je žena Frankolovčanka, sem lahko jaz
tudi. Skratka, z našim novim frankolovskim gostilničarjem
Francijem sva za zdaj v Turistu odprla razstavo starih
razglednic Frankolovega oziroma Loke, kot so ga nekoč
imenovali. Najstarejša razstavljena razglednica je iz leta
1898. Morda bomo ravno v tem gostišču dobili galerijo,
ki je cela občina ne premore. To pa res pogrešam,« rahlo
pokritizira Žlaus.

Med družino in prijatelji po podelitvi priznanja

Edina galerija v občini, ki pa ni ravno klasična galerija, je
pri Jožetu doma. Poleg grafik, ki povzdigujejo predvsem
nekdanje vojniške znamenite osebnosti, je njegova
galerija tudi nekakšna etnozbirka. V Galeriji Piros je
tako najti stare radie, telefonske centrale, likalnike,
stare letnike časopisov, celo belokrajnske in »štajerske«
pisanice (slednje so njegov izum). Z vsako stvarjo, ki najde
zatočišče v njegovi zbirki, ima načrte. In ob vsaki stvari zna
povedati zanimivo zgodbo, kako je do predmeta prišel.
Če ne verjamete, preverite na lastna ušesa in oči – galerija
vabi!

Občani, ki sežejo čez planke

Jožeta Tomažiča in njegove Pohorske pravljice, Pohorske
legende in Pohorske bajke s čudovitimi ilustracijami Jožeta
Beranta, Čeha, ki je živel v Ljubljani. »Te njegove ilustracije
… To so taki biseri,« prevzeto pripoveduje Jože. »Pa
Karel Hynek Macha, češki romantični pesnik, Prešernov
sodobnik, ki ga je enkrat celo peš obiskal. Njegovo
najbolj znamenito pesnitev Maj so pred časom vendarle
ponatisnili na mojo pobudo,« je vesel Jože.

Občina Vojnik je ob letošnjem kulturnem prazniku prvič podelila nagrado za življenjsko delo na
področju kulture. Nagrada je delo Petre Pehar Žgajner. Izvedbo so omogočili Zdenko in Bernard
Vrbovšek iz podjetja Inox Vrbovšek, Polona Samec in Graverstvo Kovač s. p.

Objem odseva kulture
Tekst: Petra Pehar Žgajner, foto: Matjaž Jambriško

Kultura je bila vedno pomemben del človekovega življenja.
Kultura je ne nazadnje posebnost človeške vrste. Moramo
jo vzeti za svojo, saj nas definira v širšem prostoru. Je
namreč tisti temeljni kamen, ki narodu daje identiteto, je
skupek značilnosti, ki posamezni narod ločijo od drugega
in ga tudi poenotijo.
Pomembno je vedeti, da je kultura kompleksen pojav, da
odseva zgodovino, tako kot se zgodovina in njena dejanja
zrcalijo iz naših obrazov. Dejstvo je, da je obraz del našega
telesa, s katerim si damo kar nekaj opravka – glede na
to, da ga nikoli ne uzremo z lastnimi očmi. Zadovoljiti se
moramo z odsevom v ogledalu ali s fotografijami. Obraza
predstavljata nasprotje, življenje jih je polno. S svojimi
dejanji puščamo sledi v družbenem življenju in ko odsev
dobrih dejanj prepozna tudi množica, iz katere izstopaš, je
to neke vrste potrditev.
Nagrada govori z obrazom kulture in govori o tem,
da je kultura lahko jaz, ti in mi vsi.
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Društveni vrtiljak

Nekoč Loka in Sternstein,
danes Frankolovo
Povzela: Lea Sreš, foto: Jože Žlaus

Spomini iz fotografij,
razglednic in diapozitivov
V četrtek 17. marca 2016, je bila
odprta razstava starih motivov
iz razglednic, fotografij in
diapozitivov z naslovom
»Nekoč Loka in Sternstein,
danes Frankolovo« avtorja
Jožeta Žlausa. V lepo urejeni
veliki dvorani gostišča Turist
in ob zvokih glasbenih skupin
Kitarakon in Joškove bande so
se člani Turistično-kulturnega
društva Globoče, povezovalka
programa Marjana Šoš in
lastnik gostilne Franci Kralj
prestavili več kot stoletje v
preteklost in podoživljali
takratni utrip kraja Loka,
Šternstein in Frankolovo.
Ravnateljica OŠ Antona
Bezenška Frankolovo Marjana
Šoš je predstavila razstavo in
avtorja razstave.
Stara fotografija oz. razglednica
ima svoj slikovno-sporočilni namen.
Motiv na sliki čez desetletja obledi,
sporočilo, napisano na zadnji strani,
pa izgubi svojo aktualnost oz.

vrednost. Kako zanimiva zna biti
razglednica, ki je dolga leta ležala
med starimi dokumenti na dnu
zaprašenega predala in ko jo potegneš
na plano in začneš sestavljati mozaik
spominov na preteklost, kaj kmalu
ugotoviš, da je bilo takrat, pred
davnimi desetletji, prav tako lepo,
morda še lepše … Čas je zabrisal
spomine in ti so se ohranili le na
fotografijah oz. razglednicah iz tistega
časa, ko je bilo še vse drugače, in
danes bi komaj prepoznali kraj, ki je
čez stoletje dodobra spremenil svoj
obraz.
Jožetu Žlausu je uspelo v relativno
kratkem času ustvariti obsežno zbirko
razglednic, originalnih fotografij in
diapozitivov še iz časa Avstro-Ogrske
pa vse do 2. svetovne vojne, ko se
je kraj imenoval Loka, večkrat tudi
Sternstein, po letu 1955 pa se kraj
preimenoval v Frankolovo. Razstavni
motivi prikazujejo panoramo kraja
z okolico in tudi posamezne predele
vasi, gostilni Ojstrica (sedanji Turist)
in Pri Šnabl, trgovino in mesnico pri

Šnabl, avtobusno postajo Pri Šnabl,
staro in novo šolo, mlin in še bi lahko
naštevali. V stari stavbi nekdanjega
podjetja Obnova je danes gasilski
dom, v Bizlovem kamnolomu je bilo
pred več kot 50 leti zaposlenih veliko
domačinov, v graščinskem hlevu so
bila stanovanja, verjetno pa so najbolj
zanimivi motivi starega bazena, kjer
je bilo v času kopalne sezone veliko
kopalcev s Frankolovega in okolice.
Kopije motivov iz razglednic, ki so
tukaj razstavljene, so nekatere stare
več kot 100 let, med najstarejšimi je
zagotovo razglednica z likom prof.
Antona Bezenška, ki je bila natisnjena
pred letom 1899 in jo je založil
in izdal profesorjev brat Dominik
Bezenšek, trgovec, gostilničar in
osrednja osebnost takratnega kraja.
Pred drugo svetovno vojno je nastalo
nekaj fotografij kraja fotografov
Antona Černeta in Josipa Pelikana
iz Celja, po vojni pa je domačin Rudi
Hrovat – Rudek ustvaril obsežen
opus fotografij in diapozitivov, ki se
nahajajo v zbirki Jožeta Žlausa.

SUHOMONTAŽA
IN PLESKARSTVO
ANDREJ PUŠNIK S. P.
ILOVCA 8, 3212 V0JNIK

041 331 841
pusnik.andrejsp@gmail.com

Frankolovo v letu 1897 ali 1898
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MONTAŽA:
- spuščenih stropov
- predelnih sten
- mansardnih stanovanj
- strešnih napuščev
- suhih estrihov
- stropov AMF in armstrong
- polaganje laminata in gotovo
lakiranega parketa
- prenova starih stanovanj
- pleskarske storitve

Texst: Sonja Jakop, foto: Dolfi Jakop

Prireditev z več pomeni
Prva nedelja v marcu je bila
namenjena »glasboljubom«.
V dvorani OŠ A. Bezenška
Frankolovo je domače
prosvetno društvo organiziralo
jubilejno 25. srečanje
narodno-zabavnih ansamblov
Ostanimo prijatelji. Prireditev
ima več pomenov: ime je
dobila po istoimenski pesmi
legendarnih Avsenikov, med
ljudmi in donatorji ima veliko
pristnih prijateljev, ki jo vsa
leta zvesto podpirajo, ima
pa tudi brezčasen poziv k
prepotrebnemu prijateljstvu
med ljudmi našega planeta.
Uganka za bralce!

Društveni vrtiljak

Nemir na
srebrnem jubileju

Gost prireditve – ansambel Nemir

V naslednji zgodbi boste ugotovili,
kateri ansambli so nastopili na letošnji
prireditvi. »Združbo nastopajočih
so sestavljali glasbeniki z vseh
koncev Slovenije, lokacijsko najbližji
je bil ansambel Mikola. Kaže, da
so bili Veseli Dolenjci v Navezi s
Sekstakordom, saj so eni in drugi
prepevali o večno zanimivi temi –
ljubezni. Ko se je med Ognjenimi
muzikanti zaslišal ženski glas,
je publika zaman iskala dekle in
presenečeno ugotovila, da je visoki C
prišel iz moškega grla. Posledično se
je med ljudmi razlegel tako prisrčen
Smeh, da se mu niso mogle upreti
nič manj prisrčne Frajerke, ki so

prepričljivo dokazale, da tudi one niso
od muh. Bravo punce! Energično so
nastop nadaljevali Mladi korenjaki
in s tem nakazovali, da med ljudi
prihaja Nemir. Ne boste verjeli,
občinstvo ga je željno pričakovalo, ob
njihovih skladbah in komičnih vložkih
pa kar pozabilo, da od dve urnega
sedenja že malce boli zadnja plat.
Žal nastop stand up komičarke Tanje
ni bil prepričljivo komičen, a to ni
zasenčilo profesionalnosti vseh ostalih
nastopajočih in voditeljice koncerta
Alje Tihle Hren.«

Ansambel Mikola

Polna dvorana

Na dosedanjih 25 prireditvah se
je zvrstilo približno 150 glasbenih

skupin, med njimi mnoga znana
imena, kot so: Modrijani, Akordi,
Vagabudni, Saša Avsenik, Alpski
kvintet, Miro Klinc, Igor in zlati zvoki,
Štajerskih 7 in drugi. Točne statistike
obiskovalcev organizator prireditve
nima, lahko pa izda podatek, da je
dvorana vsako leto polna glasbenih
sladokuscev, pogosteje se zgodi, da
obiskovalci stojijo, kot pa da kakšen
stol sameva. Za konec še pravilna
rešitev zgornje uganke: jagodni izbor
tokratnega, jubilejnega koncerta, je
sestavljalo 8 priznanih slovenskih
ansamblov, za piko na i pa še gost
prireditve – ansambel Nemir.
Moderatorka koncerta Alja Tihle Hren
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Zdravstveno
predavanje
Tekst: Dragica Jezernik, foto: Dragica Mirnik

Proces staranja
in sprejemanje invalidnosti
V mesecu februarju je v
prostorih Medobčinskega
društva delovnih invalidov
Celje potekala okrogla miza, ki
jo je vodila Dragica Jezernik,
mag. zdr. – soc. manag., na
temo Tretje življenjsko obdobje
– soočenje s procesom staranja
in sprejemanje invalidnosti.
Staranje ima v današnjem času žal
negativni predznak, družba pa se
premalo zaveda pomena skrbi za
starejše in invalidne ljudi. V 14.
členu Ustave Republike Slovenije in
v drugih zakonskih dokumentih so
zapisane pravice invalidnih oseb.
Ali jih kot družba dojemamo tako,
kot to narekuje zakon? Globalno
gledano bi se družba morala resneje
ukvarjati s problemom invalidnosti.
V državi imamo velik problem z

mladimi invalidnimi ljudmi, ki iščejo
zaposlitev, marsikateri delodajalec
bi moral invalidni osebi glede na
zdravniško opravičilo omogočiti lažje
in prilagojeno delovno mesto.
Se to zgodi? Žal velikokrat ne in
zgodbe ljudi so drugačne, bolj
mračne. Ljudje rajši trpijo in delajo,
čeprav imajo v rokah zdravniško
opravičilo ali potrdilo za lažje delo,
saj se zavedajo, kaj v veliki večini
sledi. Zaradi birokracije in borbe
za pravičnost se marsikateri bolan
in invaliden človek nima več moči
in energije zoperstaviti težkim
situacijam. Ali se ne borimo za to, da
kot družba preprečujemo socialno
izključenost invalidnih oseb in
stigmatizacijo?
Delodajalci se le redko odločajo za
sprejem invalidne osebe v delovno

Dragica Jezernik

razmerje. In kako hudo mora biti
ljudem, ker jim kot družba ne damo
možnosti, da bi lahko opravljali
neko delo, ki bi ga, ne glede na
stopnjo invalidnosti, vendarle
lahko opravljali? In ne nazadnje se
ob vseh neuspehih iskanja službe
pojavljajo še psihične travme, stiske
in stresi, kar pa zopet vodi do še
večjih zdravstvenih težav. To pa ni
v kontekstu, ki ga zagovarjajo tudi
tisti, ki žal tako ne delajo: ohranjanje
psihofizičnih sposobnosti invalidnih
oseb!
Udeleženci okrogle mize so ob koncu
podali svoja mnenja, misli, izkušnje in
bolečine, vse pa je povezovala glavna
rdeča nit: »Nisi sam in življenje se z
invalidnostjo ne konča!«

NEDELJA, 29. MAJ 2016,
OB 10. URI
Rezervna datuma v primeru slabega
vremena, 5. in 12. junij 2016.

IZKORISTITE UGODNOST
PREDPRIJAVE www.na-kolo.si
ŠTARTNA MESTA
Celje - Citycenter Celje

VOJNIK - parkirišče občine
Slovenske Konjice - pred Spar Hipermarketom
Žalec - parkirišče občine
Šentjur - športni park
Štore - Športni park Lipa
Dobrna – ploščad pred TIC-em

OTROCI DO 15. LETA
BREZPLAČNO
SKUPNI CILJ
Citycenter Celje

OTROŠKA TRASA 15 km

Generalni pokrovitelj

Soorganizatorji
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Organizator

Prima komunikacije

URADNI DEL

URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma
v Občini Vojnik v letu 2016
︱
Javni razpis v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v
Občini Vojnik za leto 2016
︱
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Vojnik v letu 2016
︱
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina
Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2016
︱
Letni program športa Občine Vojnik za leto 2016
︱
Javni razpis za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja,
ki niso državna pomoč na področju kmetijstva v Občini Vojnik v letu 2016
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Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov na področju turizma v Občini
Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2016 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 70/2015, z dne 24. 12. 2015) Občina
Vojnik objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov na področju turizma
v Občini Vojnik v letu 2016
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na
področju turizma v občini Vojnik.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev za izvajanje razpisanih
programov ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2016
predvideno 12.000,00 €. Sredstva morajo biti porabljena do
31. 12. 2016.
3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z
ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo
na področju turizma na območju občine Vojnik, njihovi
programi pa vsebujejo naslednje aktivnosti:
- ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
- urejanje in varstvo okolja,				
organiziranje in usklajevanje prireditev,			
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,
izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za
delovanje na področju turizma,
- projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in
drugih društev ter drugih organizacij.
			
4. Rok za prijavo na javni razpis:
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati
naslednje podatke:
- izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignejo na sedežu Občine
Vojnik, Keršova ulica 8, v času uradnih ur, ali jo dobijo na
spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si, od dneva te
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2016
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015, z dne 24. 12.
2015) in 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 2016
I.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna
finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja za leto 2016 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
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-

objave;
dokazilo, da ima društvo sedež na območju občine Vojnik;
da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po zakonu
o zavodih;
vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto
2015;
vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2016, ki ga
je sprejel pristojni organ;
dokazilo o urejeni evidenci članstva s seznamom oziroma
številom članov.

Za pravočasne bodo štele prijave, ki bodo prispele do
vključno petka, 20. maja 2016, do 12. ure na naslov
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave morajo
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za
sofinanciranje programov na področju turizma 2016 – NE
ODPIRAJ«, osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov,
če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe
na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika
o sofinanciranju programov na področju turizma v občini
Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in 33/07).
6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni
v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
7. Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan
na telefonskih št. 03 78 00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar
Žgajner).
Datum: 21. 3. 2016
Št.: 322-0003/2016-1
Branko Petre,
župan Občine Vojnik

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).
II.

OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Skupaj razpisanih sredstev za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2016 je 56.000,00 EUR.
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 51.000,00 EUR.
Za UKREP 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih (29. člen
Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014) je višina razpisanih
sredstev 5.000,00 EUR.
III.

UPRAVIČENCI

Do sredstev so upravičeni:

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 kriterijem za
mikropodjetja, majhna in srednje velika dejavna v
primarni kmetijski proizvodnji ter so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev.
Za Ukrep 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih:
- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikropodjetja, majhna in srednje velika dejavna v
primarni kmetijski proizvodnji ter so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev.
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 2016.
Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo pravne in fizične
osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikropodjetja, majhna in
srednje velika dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter so
vpisana v register kmetijskih gospodarstev izključno za na
enega od razpisanih ukrepov.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev
in meril, ki so navedeni pri posameznem ukrepu tega
javnega razpisa.
IV.

UKREPI IN PODUKREPI

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 51.000,00
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 modernizacijo 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;
- nakup rabljene kmetijske mehanizacije;
- 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;
- 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 koristila
sredstva za namen nakupa kmetijske mehanizacije v
zadnjih treh letih, in sicer v letih 2013, 2014 in 2015.
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
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kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR;
najvišji znesek vrednosti investicije, ki bo upoštevan, je
15.000,00 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
-

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;
- najvišji znesek vrednosti investicije, ki bo upoštevan, je
15.000,00 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
UKREP 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 5.000,00
EUR.
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za
nabavo materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno
kmetijsko proizvodnjo in so vpisani v register kmetijskih
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gospodarstev ter so lastniki objektov, vpisanih v register
nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju
občine.
Pogoji za pridobitev:
- stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kulturo;
- ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je le to
potrebno;
- ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s
predračunom stroškov, ki je potrjena s strani strokovne
službe.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov.
Najvišji skupni znesek pomoči za investicijska dela je 5.000,00
EUR letno.
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.
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 2016«,
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k
posameznemu ukrepu.
Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 20. 5. 2016.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12.00 ure oddana v tajništvu Občine Vojnik v
zaprti ovojnici, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO
2016«. Komisija bo vloge odprla in pregledala najkasneje v 5
delovnih dneh.
Rok za oddajo zahtevka, ki je eden izmed pogojev za
izplačilo odobrenih sredstev, je do petka, 28. 10. 2016.
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 v Občino Vojnik najkasneje
do datumov, navedenih v javnem razpisu.
Računi in dokazila o plačilu obveznosti za izvedene aktivnosti
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 2016;
- zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih
sredstev v proračunu.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik
za leto 2016. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2016.
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
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: 330-0002/2016-1
Datum: 23. 3. 2016
Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto
2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/2015, z
dne 24. 12. 2015) ter Pravilnika o dodeljevanju finančnih
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v občini Vojnik (Uradni list RS, št. 61/04 in št. 33/2007) ter
skladno z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013, z dne 18. 12.
2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU
L352, 24. 12. 2013) župan Občine Vojnik objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Vojnik v letu 2016
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva se namenijo kot nepovratna finančna pomoč
v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih
ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na
podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v občini Vojnik, znaša 25.000,00 €.
2. NAMENI, UKREPI IN POGOJI
Finančna sredstva se namenijo za:
1. Stroške izdelave projektne dokumentacije in stroške
investicijskih programov: za mala in srednje velika
podjetja se krijejo stroški do 45 % oz. do maksimalne
višine 500,00 € od 16. 5. 2015 dalje. Prejemnik pomoči
mora prispevati najmanj 25 % vrednosti investicije.
Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.
2. Odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitve:
pomoč za nove zaposlitve in samozaposlitev se lahko
dodeli za zaposlovanje ljudi, samozaposlitev ali pa
ob spremembi zaposlitve delavca iz določenega v
nedoločeni čas.
Upravičeni stroški: za nove zaposlitve in samozaposlitve so
stroški bruto plač za obdobje dveh let oziroma za zaposlitev
delavca, ki:
- ni občan občine Vojnik, njegovo podjetje ima sedež v
občini Vojnik, v maksimalni višini 900,00 €;
- občan občine Vojnik, ki ima sedež podjetja v občini
Vojnik, v maksimalni višini 1.500,00 €.
Izpolnitev kriterija se ugotavlja na osnovi dodatnih
zaposlitev v podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12
mesecev. Pri odpiranju novih delovnih mest in zaposlovanju
ljudi mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 %
sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči. Nova
zaposlitev mora biti ohranjena v regiji prejemnici pomoči
vsaj dve leti. Na javni razpis se lahko prijavijo tiste osebe,
ki so se zaposlile z dnem 16. 5. 2015 do vključno dneva
roka za oddajo vloge.
3. UPRAVIČENCI IN OSTALE DOLOČBE
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki
imajo sedež ali enoto na območju občine Vojnik in da poteka
investicija na območju Občine Vojnik, in sicer samostojni
podjetniki in gospodarske družbe, pri čemer se smiselno
uporabljajo pravila za:
- »mikropodjetja« – imajo manj kot 10 zaposlenih in manj
kot 2 milijona € letnega prometa;
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-

»majhna podjetja« –ima manj kot 50 zaposlenih in 10
milijonov € letnega prometa.
Do sredstev niso upravičena podjetja, ki:
a) so iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture,
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v
Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v
Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
- če je znesek pomoči, določen na podlagi cene ali količine
zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih
proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
- če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti
prenese na primarne proizvajalce;
b) nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Vojnik
ali do države;
c) so v skladu z določbami zakonodaje v postopku
prenehanja, v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali postopku likvidacije;
č) so v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in
prestrukturiranju družb v težavah.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva na podlagi tega
pravilnika le pod pogojem, da za isti namen niso prejeli
lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih javnih
virov.
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
dodeljujejo na podlagi pravila de minimis v skladu z Uredbo
Komisije (EU) 1407/2013, z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov
107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči
de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu
enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000,00 € v katerem
koli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko
ali namen pomoči ter ne gleda na to, ali se pomoč dodeli
iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki
delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €).
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom
povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot
je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z
ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi
tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč
ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov
pred uvoženimi.
Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih
sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem
prometu.
4. VSEBINA VLOGE
Vloga bo na voljo v tajništvu občine v času uradnih ur od
dneva te objave dalje ali na internetni strani www.vojnik.si.
Za posamezne ukrepe je treba predložiti tudi:
a) za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih
programov:
- dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in
investicijskih programov,
- račun,
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih
je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu,
- pisno izjavo o drugih, že prejetih (ali zaprošenih)

-

pomočeh za iste upravičene stroške,
izjavo o zagotavljanju, da z dodeljenim zneskom pomoči
de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

b) za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitve:
- odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za
opravljanje dejavnosti,
- dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas (obrazec M1),
- dokazilo o povprečni letni plači samozaposlenega na
delovnem mestu,
- potrdilo o stalnem prebivališču samozaposlenega,
- potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila
samozaposlena oseba, ki uveljavlja subvencijo,
registrirana kot brezposelna oseba najmanj en mesec
pred dnem zaposlitve, ali dokazila, da se oseba prvič
zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena izjava
vlagatelja), ali dokazilo o spremembi zaposlitve delavca
iz določenega v nedoločen čas (M1),
- dokazilo Zavoda PIZ o številu zaposlenih na 31. 3., 30. 6.,
30. 9. in 31. 12. preteklega leta ter na dan vloge,
- pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih
je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih
uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu,
- pisno izjavo o drugih, že prejetih (ali zaprošenih)
pomočeh za iste upravičene stroške,
- izjavo o zagotavljanju, da z dodeljenim zneskom pomoči
de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis
pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02, Odl. US: U-I-210/98-32,
110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Resolucije o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–
2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta
Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade, št. 0072713/2014/7, z dne 26. 8. 2014) in 8. člena Pravilnik o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Vojnik, Odloka o proračunu Občine Vojnik
za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15)
in Letnega programa športa občine Vojnik za leto 2016
objavlja
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
športa, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih
programov:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
5. Kakovostni šport:

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE RAZPISA
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do
vključno petka, 11. 11. 2016, do 12. ure. Kot pravočasne se
bodo štele prijave, ki bodo prispele do zgoraj navedenega
roka na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Javni
razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik v letu 2016
– NE ODPIRAJ«, osebno ali priporočeno po pošti na zgornji
naslov, če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če
prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in
ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca zahteva
tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo
dopolnjena v določenem roku, se s sklepom zavrže. Vse vloge
bo obravnavala tričlanska Komisija za dodelitev sredstev za
razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o dodelitvi
sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v roku 40
dni od poteka roka za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, po telefonu: 03 78-00620/640/647, 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po
e-pošti: obcina@vojnik.si.
Datum: 21. 3. 2016
Št.: 300-0001/2016-1
Branko Petre,
župan Občine Vojnik

6.
7.
8.
9.

- kolektivni športi: 1., 2., 3., 4. državna liga
- individualni športi: 1., 2. državna liga
- miselne igre: 1., 2. državna liga
Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Šport invalidov
Delovanje športnih društev
Druge dejavnosti:
- medobčinske in občinske športne prireditve

2. Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje
športnih programov
Nosilci in izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Vojnik,
- so registrirani v skladu s predpisi,
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo in
- so registrirani najmanj eno leto.
3. Upravičenci
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih
programov:
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s
sedežem na območju občine Vojnik,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
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-

registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
s sedežem na območju občine Vojnik,
zavodi za področja vzgoje in izobraževanja v občini Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 44.600,00 €.
5. Vsebina vloge
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 Občine Vojnik www.vojnik.si,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem
javnem razpisu,
- natančen opis programov s seznamom udeležencev,
krajem izvajanja programov in urnikom vadbe,
- program mora biti finančno ovrednoten s planom stroškov
in navedeni morajo biti viri sofinanciranja,
- društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji
za opravljanje športne dejavnosti.
6. Rok in način prijave na razpis

7. Postopek obravnave prijav
Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, ki jo imenuje
župan. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
kriterijev in meril Pravilnika o sofinanciranju športa v občini
Vojnik.
Nepravočasno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo v
10 dneh po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene
dejavnosti.
8. Informacije
Odbor za družbene dejavnosti 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. 03/7800-623 in
03/7800-620 ali e-mail: urska@vojnik.si).

Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, najkasneje do 16. 5. 2016. 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.

Vojnik, 25. 3. 2016
Številka: 671-0001/2016-2

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02, Odl. US: U-I-210/98-32,
110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Resolucije o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–
2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta
Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade, št. 0072713/2014/7, z dne 26. 8. 2014) in 6. člena pravilnik o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v občini Vojnik je Občinski svet na svoji 11. seji
dne 31. 3. 2016 sprejel

V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh obdobij
življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine
zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v
nacionalnem programu športa kot tudi v letnem programu
športa občine. Zato Občina sofinancira predvsem programe
športa otrok in mladine, športno rekreacijo občanov,
kakovostni šport ter gradnjo športnih objektov in njihovo
vzdrževanje.

Letni program športa Občine Vojnik za leto 2016
I. UVOD
Šport je pomembna dejavnost, ki bogati kakovost
posameznikovega življenja in pomembno vpliva na družbo
ter del splošne kulture, ki dopolnjuje življenje posameznika –
občana. Ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže
vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost. Pomembno
prispeva k trajnostnemu razvoju družbe. S športom se ljudje,
na osnovi interesa, ukvarjajo prostovoljno. Prepoznana je vloga
športa pri promociji tolerance in spoštovanja ter prispevek k
uveljavitvi vloge žensk in mladih, posameznikov in skupnosti,
kakor tudi k zdravju, izobraževanju in socialni vključenosti. Z
njim se lahko občani ukvarjajo neorganizirano, lahko pa svoje
interese združujejo v športnih društvih, njihovih združenjih ali
drugih športnih organizacijah in zvezah.
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Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, s pripisom:
»NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2016«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

Občina bo za uresničevanje javnega interesa v športu
zagotavljala finančna sredstva v občinskem proračunu.
Razdelitev sredstev bo potekala na podlagi javnega
razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v
občini Vojnik ter meril, pogojev in kriterijev, ki jih morajo
izpolnjevati posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti.
Uresničevanja programa bo spremljal Odbor za družbene
dejavnosti.
II. VSEBINA LETNEGA PROGRAMA
Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo
iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za
njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v
proračunu Občine Vojnik.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega
z letnim programom, se zagotavljajo javna sredstva za
sofinanciranje naslednjih vsebin:

1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
v višini 2.600,00 €
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva
do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo
programi »Zlati sonček«, »Naučimo se plavati«, »Ciciban
planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci
športnih programov za predšolske otroke z namenom
optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja
osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti,
ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Občina Vojnik bo v letu
2016 sofinancirala: strokovni kader, 60-urni najem objekta na
skupino, v kateri je največ 20 otrok.
1.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
v višini 9.000,00 €
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost
otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni
v športne programe. Na ravni lokalne skupnosti se lahko
izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se
plavati« in drugi 80-urni programi za skladen razvoj gibalnih
sposobnosti otrok in mladostnikov. Občina Vojnik bo v letu
2016 sofinancirala: organizacijo in izpeljavo občinskih šolskih
prvenstev, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev
plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in 80-urnih
programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, ter objekt.
1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
v višini 7.512,00 €
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11.
do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne
osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko
postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo
izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za
strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna
panožna športna zveza, v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo
in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem
športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a)
cicibani, cicibanke, b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki
in deklice. Občina Vojnik bo v letu 2016 sofinancirala: objekt,
strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in
spremljanje treniranosti ter tekmovanja v tekmovalnih
sistemih panožnih športnih zvez. Dodatno se sofinancira
vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
Program športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport, zajema načrtno redno vadbo, ki ima značaj
športnega treniranja v individualnih in kolektivnih športnih
panogah.
Vadbene skupine – selekcije pri individualnih športnih
panogah morajo vključevati najmanj 5 tekmovalcev, v
kolektivnih športnih panogah pa najmanj toliko, kolikor je
pogoj, da ekipa lahko tekmuje.
1.4 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
v višini 7.512,00 €
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so
usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih
z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so
na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti
športne zvrsti: od 400 do 1100 ur. Programi so lahko razdeljeni

v tri stopnje: a) mlajši mladinci in mladinke b) starejši mladinci
in mladinke, c) kadeti in kadetinje. Občina Vojnik bo v letu
2016 sofinancirala objekt in strokovni kader.
Program športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport, zajema načrtno redno vadbo, ki ima značaj
športnega treniranja v individualnih in kolektivnih športnih
panogah.
Vadbene skupine – selekcije pri individualnih športnih
panogah morajo vključevati najmanj 5 tekmovalcev, v
kolektivnih športnih panogah pa najmanj toliko, kolikor je
pogoj, da ekipa lahko tekmuje.
2. KAKOVOSTNI ŠPORT

v višini 6.677,00 €
Programi kakovostnega športa na ravni lokalne skupnosti
zajemajo priprave in športna tekmovanja ekip ali
posameznikov, registriranih športnikov, ki nimajo objektivnih
strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za
vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program
športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik
razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih
sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega
prvaka:
- kolektivni športi: 1., 2., 3., 4. državna liga,
- individualni športi: 1., 2. državna liga,
- miselne igre: 1., 2. državna liga.
Občina Vojnik bo pri programih kakovostnega športa v letu
2016 sofinancirala: najemnino objekta za 320-urni program,
kategorizacijo, dosežene športne rezultate članskih ekip
oziroma posameznikov – članov in vključevanje oseb s
posebnimi potrebami.
Za te programe lahko konkurirajo le tisti, ki konkurirajo tudi
za vsaj dva programa, ki spadata v sklop športne vzgoje otrok
in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
3.

ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
v višini 2.922,00 €
Občina Vojnik bo v letu 2016 sofinancirala izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
4.

ŠPORT INVALIDOV

v višini 1.280 €
Programi za invalide z namenom ohranjanja gibalnih
sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrila
in tekmovanj invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo 80-urni
programi na skupino z največ 10 invalidi, sofinancira pa se
uporaba objekta in strokovni kader.
5. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

v višini 4.173,00 €
Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo
sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov, ki jih bo v
letu 2016 sofinancirala Občina Vojnik.
6. DRUGE DEJAVNOSTI
6.1. Medobčinske in občinske prireditve
v višini 2.922,00 €
Občina Vojnik bo v letu 2016 sofinancirala materialne stroške
športnih prireditev, ki jih opredeljuje 46. člen zakona o
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športu, medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen
pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo
promocijski učinek za šport, gospodarstvo in turizem, razen
šolskih športnih tekmovanj.
6.2 Nagrade za športne dosežke

v višini 2.000,00 €
Sredstva so namenjena za nagrade klubom in športnikom iz
občine Vojnik, za osvojene medalje na državnem, evropskem,
svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih igrah.
III. IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE
PROGRAMOV ŠPOTRA
Občina skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu, o
javnem interesu v športu pa na ravni občine odloča Odbor
za družbene dejavnosti. V letni program športa se uvrstijo
tisti programi nacionalnega programa, ki so pomembni za
lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti športa
v občini. Izbor programov se izpelje na podlagi javnega
razpisa, ki ga občina objavi na krajevno običajen način. V
razpisu se opredeli naslednje:
- izvajalce, ki lahko kandidirajo s programi,
- programe, ki bodo sofinancirani,
- pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
- način izbora programov in podlaga za izbor.
Zahteve razpisa in postopek je opredeljen v Pravilniku o
sofinanciranju športa v občini Vojnik. Z izbranimi izvajalci se
sklene pogodba o sofinanciranju športa za leto 2016, ki jo
podpiše župan.
IV. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V proračunu Občine Vojnik za leto 2016 se zagotavljajo
sredstva na področju športa.

Občina Vojnik na podlagi 106. i člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 107/10,
11/11, 56/02-ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka
o proračunu Občine Vojnik za leto 2016 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 70/2015, z dne 24. 12. 2015) objavlja
JAVNI RAZPIS
za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in
razvoja podeželja, ki niso državna pomoč na področju
kmetijstva v Občini Vojnik v letu 2016
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih
aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva
v občini Vojnik za leto 2016, ki ne predstavljajo državne pomoči,
delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in
delovanjem ni pridobivanje dobička.
2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine
Vojnik za leto 2016 predvidena sredstva v višini 5.200,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2016.
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Sredstva za sofinanciranje vsebine letnega programa športa
za leto 2016 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk
40306 – ŠPORT.
1.1 Interesna športna vzgoja
predšolskih otrok

v višini 2.600,00 €

1.2 Interesna športa vzgoja
šoloobveznih otrok

v višini 9.000,00 €

1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport

v višini 7.512,00 €

1.4 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport

v višini 7.512,00 €

2. KAKOVOSTNI ŠPORT

v višini 6.677,00 €

3. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE
STROKOVNIH KADROV

v višini 2.922,00 €

4. ŠPORT INVALIDOV

v višini 1.280,00 €

5. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

v višini 4.173,00 €

6.1. Medobčinske in občinske
prireditve

v višini 2.922,00 €

6.2 Nagrade za športne dosežke

v višini 2.000,00 €

Sofinanciranje športnih programov poteka v skladu s
sprejetim proračunom Občine Vojnik za leto 2016.
Vojnik, 21. 3. 2016
Številka: 671-0001/2016-1

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

3. UPRAVIČENCI
Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju
kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Vojnik;
- so registrirani na območju Republike Slovenije, delujejo
na območju občine Vojnik, vanj pa so vključeni tudi člani z
območja občine Vojnik;
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo
dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja;
- so registrirana in delujejo najmanj eno leto;
- imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne
in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje
načrtovanih aktivnosti;
- dotacije za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne
bodo prejela iz državnih ali mednarodnih virov;
- njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje
dobička;
- do sredstev niso upravičene lovske in ribiške družine.
Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne
stroške že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine
Vojnik oziroma je bil njihov program oz. projekt v letu
2016 kakor koli že financiran iz proračuna Občine Vojnik,
niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.

4. MERILA IN KRITERIJI
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
a) ŠTEVILO ČLANOV IZ OBČINE VOJNIK
Do 20 članov iz občine Vojnik – 3 točke
Do 40 članov iz občine Vojnik – 7 točk
Do 60 članov iz občine Vojnik – 9 točk
Do 80 članov iz občine Vojnik – 11 točk
Nad 81 članov iz občine Vojnik – 20 točk
b) ŠTEVILO SEKCIJ
Za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva – 5 točk za vsako
posamezno sekcijo
c) PROMOCIJA
Programi oz. projekti (splošna predavanja, tečaji, krožki,
strokovne ekskurzije, seminarji, udeležbe na posvetih, okrogle
mize), ki prispevajo k prepoznavnosti občine, za vsako od
spodaj navedenih aktivnosti prejmejo po (vsaka aktivnost mora
biti razvidna iz priloženega programa dela in obrazca za opis
programa aktivnosti) – 5 točk za vsak posamezni program.
Organizacija samostojne prireditve v občini Vojnik:
• 1 prireditev – 2 točki,
• do 3 prireditve – 5 točk,
• več kot 4 samostojne prireditve – 10 točk.
d) SODELOVANJE
• Izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, ki jih organizira
ali soorganizira Občina Vojnik – 5 točk za vsak posamezni
program,
• sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami – 5 točk
za vsak posamezni program.
e) CILJNE SKUPINE
• Prireditev oz. projekt je namenjen ožji skupini ljudi – 5
točk.
• Prireditev oz. projekt je namenjen vsem občanom občine
Vojnik – 7 točk.
• Prireditev oz. projekt je namenjena širši populaciji – 10
točk.
f) TRADICIONALNOST
• Vsakoletna izvedba prireditve oz. projekta (več kot 3 leta
zaporedoma) – 10 točk za vsak posamezni program.
5. OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli za: izobraževanja in usposabljanja,
svetovalne storitve, organizacije forumov, tekmovanj, razstav
in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč
ter stroške nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med
boleznijo in dopustom. Omenjeni upravičeni stroški so državna
pomoč, ki niso predmet tega javnega razpisa.
6. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo
imenuje župan Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog v
sredo, 25. 5. 2016.
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 30 dni po zaključenem
javnem razpisu.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske
uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s
sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep
o višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Zoper
odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži

pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in
oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni, in
vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo
obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku
30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji
koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na
transakcijski račun.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih
vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna
občine za leto 2016,
- zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih
sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik
za leto 2016.
7. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka,
to je petek, 20. 5. 2016, dosegljiva na spletni strani Občine
Vojnik (www.vojnik.si), v času uradnih ur pa jo lahko interesenti
dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Vojnik, Keršova ulica
8, 3212 Vojnik.
Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih
mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne
priloge, dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Izpolnjene vloge morajo biti poslane priporočeno ali oddane
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik v zaprti ovojnici najkasneje do petka, 20. 5. 2016.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12.00 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 2016«. Vloge sprejemamo
na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v času
uradnih ur.
8. NADZOR IN SANKCIJE
V primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih
porabi nenamensko oziroma dela ni izvršil, je dolžan povrniti
vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
9. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in
izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur ali po telefonu
vsak delovni dan (Petra Pehar Žgajner, 03 78 00 640/647 ali 051
315 841).
Št.: 330-0003/2016-1
Datum: 10. 3. 2016

Branko Petre,
župan Občine Vojnik
37

Naša varnost

V PGD Vojnik aktivni
Tekst: Barbara Suholežnik Kugler, foto: Aleš Mlinar

Članice in člani društva smo se v prvem trimesečju udeleževali letnih
konferenc (občnih zborov) sosednjih društev; pobratenega društva v
Dragomlji vasi in vinogradniškega ter planinskega društva.
Dolgoletno članico Jožico Korošec, ki je praznovala okrogel jubilej – 70 let,
smo obiskali na njenem domu, ji voščili za rojstni dan in ji predali spominsko
plaketo. V jedilnici OŠ Vojnik je bil 26. februarja občni zbor društva, kjer smo
predstavili poročilo o delu preteklega leta ter plan dela za leto 2016. Najbolj
zaslužnim in delovnim članom društva smo podelili priznanja za opravljeno
delo. Vodstveni kader se je na Frankolovem udeležil delavnice Psihološka
priprava gasilcev na reševanje in soočanje s hudimi stresnimi situacijami in
strokovne ekskurzije, ki je bila v Krškem. Vodstvo društva daje velik poudarek
izobraževanju, usposabljanju in obnavljanju znanja, tako da je sedaj v društvu
pet na novo usposobljenih nižjih gasilskih častnikov in en vodja skupine. Dva
naša člana sta prav tako uspešno obnovila znanje nosilca gasilskega izolirnega
dihalnega aparata.
Na tem mestu vas že sedaj vabimo na tradicionalno Florjanovo mašo, ki bo
8. maja 2016, ob 10. 30 v cerkvi sv. Florjana v Vojniku.

Dobro delo
z mladimi gasilci
Tekst: Nastja Zupanc, foto: Tomaž Pekovšek

Tekmovanj za gasilsko mladino jeseni
in pozimi ni bilo ravno veliko, kar
pa ne pomeni, da se nismo ukvarjali
z drugimi aktivnostmi. Novembra
smo sklenili tekmovalno sezono s
pogostitvijo, ki so nam jo pripravili

mentorji, v adventnem času pa smo
izdelovali venčke.
V začetku decembra smo odšli na
zasluženo kopanje v Thermano
Laško, za kar se zahvaljujemo vodstvu
društva, hkrati pa upamo, da nam
bodo kopanje omogočili tudi v
prihodnje. V prazničnem mesecu smo
izdelovali tudi božično-novoletne
voščilnice. Kmalu po vstopu v leto
2016 smo se začeli pripravljati na kviz
gasilske mladine, ki je bil v nedeljo, 6.
3. 2016, v Vojniku. Pionirji so bili 5.,
pionirke 6., mladinci 7. in mladinke
3., tako da se je slednja ekipa uvrstila
na regijsko tekmovanje v Vitanju, kjer
smo mladinke (Tjaša, Nika in Nastja)
v močni konkurenci dosegle 7. mesto.
Med vajami in drugimi aktivnostmi

Gasilska tekmovanja
tudi v zimskem času
Tekst: Ivan Jezernik; foto: Janez Polenšek

Da so gasilci dobro usposobljeni in psihofizično
pripravljeni za pomoč ob raznih nesrečah, se morajo
neprestano izobraževati in praktično usposabljati.
Eden od načinov usposabljanj so gasilska tekmovanja.
Včasih so tekmovanja potekala v poletni sezoni, v zadnjih
letih pa so vedno bolj popularna dvoranska tekmovanja,
ki se odvijajo v zimskem času. Nekaj gasilskih društev je
na tem področju začelo orati ledino in so samoiniciativno
organizirali tekmovanja v spajanju sesalnega voda.
Skupini so se pridružili gasilci Prostovoljnega gasilskega
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smo priredili svoj občni zbor in se
udeležili občnih zborov mladine
drugih društev iz zveze. Sodelovali
smo na občnem zboru PGD Vojnik,
kjer sta pionirka Alja in mladinka
Tjaša zaplesali v ritmih moderne
glasbe.
Na koncu se v imenu mladine
zahvaljujem vsem mentorjem, ki
so nam omogočili redne priprave
na tekmovanja in ne nazadnje tudi
aktivnosti, ki niso povezane zgolj s
tekmovanji. Cenimo njihov trud in
to, da za nas žrtvujejo svoj prosti čas,
in se zavedamo, da naše poročilo za
lansko leto ne bi bilo niti približno
tako obsežno in polno uspehov, če ne
bi bilo njih.

društva Nova Cerkev, ki že kar nekaj let odlično
organizirajo tekmovanje v spajanju sesalnega voda, kot se
tekmovanje uradno imenuje. Čar tekmovanja je v tem, da
se ekipe medsebojno izžrebajo in tekmujejo na izpadanje
in kaj hitro se lahko zgodi, da tudi najboljši predčasno
končajo s tekmovanjem.
Da je način tekmovanja izredno koristen, so ugotovili na
Gasilski zvezi Slovenije, ki je atraktivnost in pomembnost
tekmovanja kaj hitro prepoznala in razpisala tako
imenovano zimsko ligo v spajanju sesalnega voda.
Organizatorji tekmovanj so bili izbrani predvsem na
podlagi dobre prakse gasilskih društev iz različnih
predelov Slovenije. PGD Nova Cerkev je bila že drugo
leto zapored, predvsem zaradi odličnih ocen, zaupana
celo organizacija finalnega tekmovanja, ki se je zaradi

prisotnost nam je naklonil poveljnik GZS Franci Petek s
svojo ekipo. O kakovosti tekmovanja pričajo rezultati,
najboljših časov članic bi bila vesela marsikatera enota
članov, člani pa so iz vaje v vajo podirali rekorde. Vsa
tekmovanja so vodena s posebnim programom in z
elektronskimi merilnimi napravami, ki so plod domačega
znanja in so bile izdelane ravno v naši gasilski zvezi. Ogled
takšnega tekmovanja je prava paša za oči, še posebej, če je
organizirano tako kot zmorejo gasilci PGD Nova Cerkev,
ki so poskrbeli za obilico spremljevalnega programa. V
uvodu jih je pozdravila godba na pihala Nova Cerkev, v
nadaljevanju pa še ansambel »Ta pravi gasilci«. Tudi pri
praktičnih nagradah za zmagovalne enote niso skoparili,
potrudili so se na vseh segmentih.

PGD Nova Cerkev je finalno tekmovanje organiziralo v soboto, 19. 3. 2016.

To je bilo tekmovanje, kjer so se zbrale res najboljše ekipe,
ki so cenjene tudi v Evropi.
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velikih razsežnosti začelo odvijati v športnem objektu
v Vojniku. Pokalno tekmovanje je sestavljeno iz šestih
tekem, ki se odvijajo na področju celotne Slovenije. PGD
Nova Cerkev je finalno tekmovanje organiziralo v soboto,
19. 3. 2016, v Športni dvorani Vojnik. Kljub velikemu
dogodku v Planici je bilo prizorišče obarvano gasilsko,
saj se je iz cele Slovenije tja zgrnilo 35 enot članov in 31
enot članic in pa seveda veliko število njihovih navijačev.
Domačo GZ Vojnik-Dobrna so zastopale dve ekipi članic
in tri ekipe članov. Pri članicah so bile zmagovalke iz
Komende, PGD Nova Cerkev je dosegla 18. mesto, PGD
Socka pa 22. mesto. Pri članih je bila najboljša ekipa iz
PGD Šinkov Turn, PGD Socka je dosegla 14. mesto, PGD
Nova Cerkev 21. mesto in PGD Socka II 24. mesto. To je
bilo tekmovanje, kjer so se zbrale res najboljše ekipe, ki
so cenjene tudi v Evropi. Če se zberejo ekipe, ki so bile
večkrat državni prvaki, olimpijski prvaki, zmagovalci
pokalnih tekmovanj, potem lahko rečemo, da se je zbrala
tekmovalna smetana gasilstva. Sodniki so bili vsi vrhunski,
zbrani s strani Gasilske zveze Slovenije, prav tako je bil
nadzor nad tekmovanjem s strani nadzornika GZS. Svojo

Pravijo, da je najlepše poplačilo, če vidiš, da je tekmovanje
uspelo in so zadovoljni tudi tisti, ki so zelo hitro izpadli,
najbolj pa bodo veseli, če jim bo prihodnje leto zopet
zaupana organizacija ene izmed pokalnih tekem.
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Inovativen
projekt uspešno
zaključen
Tekst in foto: Lea Sreš

Varnost je ena od osnovnih potreb
vsakega posameznika, da lahko v
življenju normalno funkcionira.
V petek, 18. marca 2016, so
predstavniki projektnih partnerjev
Občine Vojnik, Gasilske zveze VojnikDobrna, mesta Čabar in DVD Prezid
na Frankolovem zaključili čezmejni
projekt »Zaščita in reševanje«, ki
ga delno financira Evropska unija
iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj (Instrument za predpristopno
pomoč) v okviru OP IPA SI-HR 20072013. Rezultati projekta so na obeh
straneh meje zelo dobri. Projekt se je
izvajal od 30. 1. 2015 do 29. 3. 2016,
vrednost projekta je 300.000 evrov in
je čezmejno uravnotežena.
Na zaključni prireditvi so o svojem
delu v projektu predstavili svoja

Izvajanje
inšpekcijskega in
redarskega
nadzora v občini

Tekst: mag. Nataša Kos, v sodelovanju s sodelavci
Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Pri izvajanju inšpekcijskega in
redarskega nadzora v občini Vojnik
je v letu 2015 izstopalo področje
komunalnih odpadkov, vodovoda
in kanalizacije ter cest, ki zajema
nadzor mirujočega prometa na
eni strani ter nadzor nad varstvom
občinskih cest na drugi strani, od
kontrole razraščenosti živih mej,
onesnaženja cestišča do posegov
v cestišče in gradenj v varovalnih
pasovih cest.
S strani občinskega redarstva je bilo
na področju občine Vojnik izdanih
48 (85) opozoril na kraju samem (to
pomeni, da je bilo ob prihodu lastnika
vozila izrečeno ustno opozorilo in
vozilo odmaknjeno). Na področju
parkiranja in ustavljanja je bilo izdanih
87 (28) plačilnih nalogov. Povečanje
gre predvsem na račun več zaznanih
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Župan Branko Petre med ocenjevanjem opravljenega dela

mnenja in ugotovitve vsi sodelujoči
partnerji. Župan Branko Petre
je opisal pomen sodelovanja,
usposabljanja mladih in s tem
pridobivanja mlade in izobražene
baze za gasilske vrste. Projekt ima
velik pomen, ker je inovativen in se
bo širil po Sloveniji. Duhovni oče
in gonilna sila projekta Benedikt
Podergajs, predsednik Gasilske
zveze Vojnik-Dobrna, in Ivan
Jezernik sta izpostavila ključne
aktivnosti projekta: oblikovanje
modela upravljanja s stresom in
posttravmatskim sindromom za
gasilce prostovoljce, kompletno
zaščitno opremo za 56 gasilcev,

usposabljanje in izvedbo delavnic na
to temo, tridnevni festival gasilstva,
180-urno usposabljanje za 90 gasilcev
operativcev, dva tabora za pionirje
in mladince gasilce v Fažani, izvedbo
tiskovnih konferenc in informiranje
ter obveščanje javnosti.
Pomemben doprinos za uspešno
reševanje je nakup osnovne zaščitne
opreme za operativne gasilce za
vsa gasilska društva Gasilske zveze
Vojnik-Dobrna. Posebej so veseli
nakupa oblek za mladince gasilce za
vsa društva in dokončanja gasilskega
doma v Prezidu.

kršitev 12. točke 65. člena Zakona
o pravilih cestnega prometa, ki
prepoveduje parkiranje na vozišču v
naselju, kjer poteka dvosmerni promet
in ločilne črte niso vrisane.
V letu 2015 je Medobčinski inšpektorat
in redarstvo izvajalo meritve hitrosti v
cestnem prometu v obsegu preteklih
let. Ugotavljamo, da je število kršiteljev
na nivoju preteklega poročevalskega
obdobja. Kot v preteklih letih je
večina občin ustanoviteljic tudi v
proračunu za leto 2016 planirala
najem samodejne merilne naprave,
tako da bodo občinski redarji tudi v
prihodnje izvajali meritve prekoračitve
dovoljene hitrosti na odsekih občinskih
in državnih cest v naseljih občin
ustanoviteljic. Meritve se bodo izvajale
čez celo leto, predvsem na odsekih
cest ob javnih objektih, v bližini šol in
vrtcev ter na drugih odsekih, kjer bi
lahko bila zaradi prekoračene hitrosti
ogrožena varnost udeležencev v
cestnem prometu. Občinski redarji
bodo tako kršiteljem, ki bodo
prekoračili dovoljeno hitrost v času
izvajanja nadzora in jih bo zabeležila
samodejna merilna naprava, po pošti
vročili plačilni nalog. S plačilnim
nalogom bo izrečena globa za storjeni

prekršek in določene kazenske točke,
odvisno od višine prekoračitve hitrosti.
Prehitra vožnja je, poleg vožnje pod
vplivom alkohola, najpogostejši
vzrok za povzročitev večjega števila
prometnih nesreč tudi v naseljih. Na
ta način bo redarstvo skupaj s policijo
skušalo zagotavljati dodatno varnost
prometnih udeležencev.
Ker je skrb za varstvo okolja eno od
bistvenih postavk v zagotavljanju
kakovosti javnega prostora ter
kakovosti življenja občanov, smo
v preteklem obdobju velik delež
časa namenili tudi vključevanju
gospodinjstev v organiziran odvoz
odpadkov, kar sedaj nadaljujemo
z nadzorom nad pravilno ločenimi
odpadki na izvoru. Nadzorom nad
pravilnim ravnanjem ter odlaganjem
odpadkov se bo nadaljeval tudi v
prihodnje z namenom, da se ugotovi,
ali in v kolikšni meri uporabniki
upoštevajo določila občinskih odlokov
o zbiranju in prevozu komunalnih
odpadkov. Z nadzorom bi želeli
prispevati tudi k drugačnemu
razmišljanju tistih, ki še vedno
nepravilno odlagajo odpadke.
Prehitra vožnja je,
poleg vožnje pod vplivom alkohola,
najpogostejši vzrok za povzročitev
večjega števila prometnih nesreč.
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HRUP
IN RAZDEJANJE
Tekst in foto: Lea Sreš

Divjanje motokrosistov povzroča
nevzdržno stanje
Na uredništvo smo prejeli pismo, v katerem
skupina krajanov opozarja na nevzdržno
stanje, ki ga s hrupom in razdejanjem na
bankinah ter cestah povzročajo motokrosisti z
neregistriranimi motorji, še posebej ob koncih
tedna. S spoštovanjem se obračajo na lokalno
skupnost, občino, inšpektorat za okolje in
policijo, naj nekaj ukrenejo, da se življenje v
vaseh in gozdovih normalizira.
Na njihove težave odgovarja gospod Aleš Štorman,
pomočnik komandirja PP Celje:
»Določilo Zakona o ohranjanju narave v 28. d členu
določa: V naravnem okolju je vožnja s kolesi dovoljena
po utrjenih poteh, če temu ne nasprotuje lastnik ali
upravljavec poti. Za utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se
uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta namen tudi utrjen.
Kolesarji se morajo zavedati, da z nepremišljeno in hitro
vožnjo mimo ljubiteljev narave, ki se peš gibajo po teh
površinah, ogrožajo tako sebe kakor tudi druge in da so
lahko v primeru nesreče s telesnimi poškodbami podvrženi
tudi sankcijam iz Kazenskega zakonika.
O vožnji z vozili na motorni ali drug lasten pogon v naravnem
okolju govori 28.b člen Zakona o ohranjanju narave:
(1) V naravnem okolju je prepovedano voziti, ustaviti,
parkirati ali organizirati vožnje z vozili na motorni ali drug
lasten pogon vozila.
(2) Vozila na motorni ali drug lasten pogon, vozila iz
prejšnjega odstavka so vsa motorna vozila, kolesa s
pomožnim motorjem in druga prevozna sredstva, ki
omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, z močjo
lastnega motorja ali z močjo drugega lastnega pogona
vozila (v nadaljnjem besedilu: vozila na motorni pogon).
(3) Naravno okolje iz prvega odstavka tega člena obsega
živo in neživo naravo nekega območja, ki ga ni ustvaril
Ljubiteljem adrenalinskih voženj predlagamo,
da si takšno početje privoščijo na za to namenjenih površinah.

človek, nanj pa vpliva, ga oblikuje in uporablja. To so vsa
območja izven: naselij ter javnih in nekategoriziranih
cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, v skladu s
predpisi, ki urejajo ceste, ter drugih prometnih površin, ki
so namenjene za vožnjo, ustavljanje in parkiranje v skladu s
predpisi, ki urejajo ceste in varnost cestnega prometa idr.
Je pa dovoljena ustavitev ali parkiranje vozil na motorni
pogon v pasu petih metrov izven vozišča, če je ustavljanje ali
parkiranje v skladu s predpisi, ki urejajo cestni promet, in če
temu ne nasprotuje lastnik zemljišča, ter na območju, ki je
namenjeno za začasno parkiranje za namene javnih shodov
in javnih prireditev.
Voznike štirikolesnikov in motokrosov opozarjam na škodo,
ki jo povzročajo na naravnih površinah, s hrupom motijo in
ogrožajo divjad, ogrožajo pa tudi sebe in ostale obiskovalce
narave. V zadnjih letih policija opaža tudi nedopustna
ravnanja lastnikov zemljišč, ki skušajo svoja zemljišča
zavarovati tako, da v gozdovih nastavljajo nevarne pasti
in prepreke v obliki jeklenih konic na poteh in jeklenic
med drevesi. S tem neposredno ogrožajo življenja ljudi.
Vedeti moramo, da je človeško življenje nad vsem drugim
in je zatorej takšno ogrožanje nedopustno in kaznivo.
Vse lastnike zemljišč in tudi sprehajalce pozivamo, da si
skušajo v primeru, da naletijo na kršitelje, zapomniti čim
več podrobnosti o njih, njihovi opremi ter o kršitvi obvestijo
policijo, ki bo skušala izslediti kršitelja. Vsem ljubiteljem
narave želim nepozabne trenutke na svežem zraku ter
varen in brezbrižen korak, ljubiteljem adrenalinskih voženj
pa predlagam, da si takšno početje privoščijo na za to
namenjenih površinah, da ne bi prihajalo do nesreč.«
Upam, da smo se podučili, kakšna vožnja v naravnem okolju
je dovoljena. Potrebna je strpnost in obzirnost vseh, zakone
je treba upoštevati in hkrati dovoliti ljudem in živalim, da
mirno živijo v naravnem okolju.

NAGROBNI SPOMENIKI
Kamnoseštvo Marjan Amon
iz Šmartna v Rožni dolini
vam nudi nagrobne spomenike
po ugodnih cenah.

Ob takojšnem
plačilu priznamo
15 % popusta.
Naročila na tel.: 041 611 087
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Kako pomladiti KUD France Prešeren Vojnik? Kar nekaj časa so v razpravi na
občnem zboru Kulturnega društva France Prešeren Vojnik ugotavljali, kako bi
v svoje vrste pridobili nove, predvsem mlajše člane. »Začeti je treba v osnovni
šoli med pedagogi ali prepričati starše, da bi imeli interes svoje otroke včlaniti
v kulturna društva in jih voziti k pevskim, dramskim, glasbenim in drugim
dejavnostim,« so bili mnenja nekateri člani občnega zbora v Kulturnem domu
Vojnik.
Tekst in foto: Tomo Gorenšek

Na žalni komemoraciji v spominskem parku na Stranicah,
ki je bila 13. februarja 2016 ob 11.00 uri, je obeležji
obiskala obrambna ministrica Andreja Katič. Letos mineva
71 let od takrat, ko je okupator iz maščevanja usmrtil sto
talcev. Sporočilo dogodka je želja po miru. Emilijan Fijavž
je v nagovoru opozoril na pomen obujanja in negovanja
spomina na frankolovske žrtve. Dejanja okupatorja so bila
dokončna, nam pa ostaja zavest, da poznamo dogodke in
preprečimo, da se ne ponovijo, da ohranimo spomin na
umrle talce.
Tekst in foto: Lea Sreš

3

2
V nedeljo, 7. februarja 2016, sta se člana podružnice Judo
kluba Shido – Socka udeležila državnega prvenstva v
judo za starostno skupino U-14 v Mariboru in dosegla
vidni uvrstitvi. V ženski konkurenci je Anita Kramar, kljub
preboleli virozi, v svoji kategoriji osvojila 3. mesto. Lenart
Oprčkal je osvojil 5. mesto, čeprav je snel mavec dva tedna
pred tekmovanjem. Hvala trenerju Ivanu Knafelcu za
dobro pripravo in sistemsko vodenje naših tekmovalcev.
Tekst in foto: Damjan Detela

5
Majda Brežnik: »Tudi za letos smo Taščice v domu starejših
v Vojniku pripravile enourni program, za popestritev pa
povabile moja dva vnuka, Davida in Jana, da sta zaigrala
na harmoniko. V prijetnem vzdušju z bučnim aplavzom
smo preživeli že tako lep popoldan, za kar je poskrbelo
tudi sončno vreme. Osebju se zahvaljujemo za povabilo in
pogostitev po nastopu v upanju na nova sodelovanja.«
Foto: Franc Lebič

4

Pomembno opravilo pri vzgoji trte je rez, od katere je odvisna
letina. Vsi, ki so »zadolženi« za potomko stare trte Mihaele
v Novi Cerkvi, so to delo opravili po vseh pravilih. Deževno
vreme jih pri opravilu ni motilo. Na dogodku so sodelovali
gospod Alojz Vicman, nova botra trte gospa Ika Medved,
viničar Viktor Štokojnik in Agata Štokojnik, Oton Samec,
Slavko Jezernik, Zvezdana Stolec in župan Branko Petre.
Tekst: Lea Sreš, foto: Zvezdana Stolec
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V nedeljo, 31. 1. 2016, so se v Vojniku zbrali plezalci
in plezalke iz vzhodne Slovenije, da bi pokazali svoje
plezalsko znanje tudi na vojniški plezalni steni. Kar
311 plezalcev iz 27 različnih klubov se je povzpelo po
smereh, ki sta jih pripravila Erih Obrez in najboljši
slovenski balvanist Jernej Kruder. Otroci so pokazali svoje
»pajkovske« sposobnosti pod nadobudnimi očmi sodnikov,
ki jih je letos vodila glavna sodnica Urška Cigler.
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Tekst: Klara Kravos, foto: Eva Klevska

7
V petek, 4. 3. 2016, ob 18. uri so se v prostorih Lovskega
doma v Vojniku sestali člani Lovske družine Vojnik
in njihovi gostje. Po sprejemu dnevnega reda letnega
občnega zbora je sledil pozdrav predsednika Lovske
družine Vojnik, Janeza Pavla Marina, ki je na kratko
povzel aktivnosti, ki so jih opravili v letu 2015, in se ob
tem vsem članom iskreno zahvalil za opravljeno delo. Če
povzamemo besede gospodarja LD Vojnik, Branka Jelena,
morajo slediti strokovnim usmeritvam pristojnih institucij,
dosegati zastavljene cilje, spoštovati red in hkrati ohranjati
stik z naravo in divjadjo.
Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

8
Marija Žerjav: »Letošnji občni zbor je bil volilni, izvolile smo novo vodstvo.
Predsednica ostajam jaz, v upravnem odboru pa je prišlo do sprememb. Župana
Občine Vojnik in Dobrna sta nas pohvalila za sodelovanje na raznih prireditvah v
obeh občinah. Pozdravila nas je tudi predsednica Društva kmetic Lipa iz Vitanja,
Jožica Kuzman. Prirejale smo: delavnice o peki krofov, izdelavi jušnikov iz testa,
žetvi in spravilu pire na star način (pri Mariji Žerjav), razstavo kruha, razne
pogostitve (županov sprejem, otvoritev Doma sv. Jerneja), pekle smo pecivo
za razne dogodke v občini, predstavile smo se na TV Celje in v Planetu TUŠ ter
na Podeželje v mestu Celju, razstavljale smo ročna dela, sodelovale in delale na
vseslovenskem shodu kmetov na Ponikvi. Sodelovale smo na Božičnem Vojniku s
svojimi jaslicami in v šotoru s peko palačink za najmlajše obiskovalce in s stojnico.«
Foto: Nataša Kveder, Irena Šelih Jezernik

9

Čeprav nas je vinogradnike 15. februarja 2016 zaradi
dežja, mraza in megle zeblo, nas to zaradi vodstva
mentorja in velikega strokovnjaka za vinogradništvo,
Romana Štabuca, ni preveč motilo. Ker vinogradniki
vemo, kako pomembna je zimska rez, se je tega prikaza,
kljub ostremu mrazu, udeležilo več kot 40 članov. Ob
zanimivem prikazu rezi smo vztrajali v vinogradu kar
nekaj časa, potem pa smo se toliko bolj ogreli ob kozarčku
chardonnaya in obloženi mizi dobrot.
Tekst: Roman Gračner, foto: Miran Kovač
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10
Gregorjev koncert Ti in jaz, vokalnih skupin In spiritu in
Kolorina v Kulturnem domu v Vojniku 12. marca 2016, je
poskrbel za pomladno prebujanje čutov.
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: Urška Golob

11
V društvu Most mladih želimo s svojim
programom popestriti prosti čas tako
starim kot mladim in z velikim veseljem
izpolnjujemo poslanstvo društva. Veseli
smo, da so naši dogodki obiskani, saj
tako dobimo motivacijo za naprej in za
vedno sveže in aktualne predstave.
Tekst in foto: Simona Matko

12
Člani društva vinogradnikov in vinarjev so tudi to pomlad trendovsko polepšali
podobo Vojnika. Ob veliki noči so svoj prostor okrasili s prazničnimi pirhi.
Tekst in foto: Lea Sreš

14

13
Tone Škarja je prikazal svojo prehojeno
pot od Alp, Kavkaza … vse do Himalaje
pod naslovom »Po svoji sledi.« Polna
dvorana ljubiteljev gora v Kulturnem
domu Vojniku je na koncu predavanja
zaploskala in s tem priznala, da je Tone
Škarja eden naših največjih alpinistov.
Tekst in foto: Jože Žlaus
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Trdo delo in dobra organizacija dela sta
pri zbiranju točk Mercatorja prinesla
prvo nagrado SD Vizore v skupni
vrednosti 15.000 evrov. Smučarska
zveza in Mercator sta namreč
podpisala donacijo v višini 100.000
evrov. Od tega se je 25.000 evrov
razdelilo med tri najboljše skakalne
klube, ki so zbirali točke ter na koncu
dvomesečnega trajanja prejeli denarne
donacije. Članom SD Vizore se je to
obrestovalo, saj smo s trdim delom
in dobrim sodelovanjem sodelavk
in sodelavcev trgovin Mercator ter z
vsemi podporniki, ki so vestno zbirali
ter vnašali točke, uspeli zbrati skupaj
131.000 točk. S tem je društvo zopet
dokazalo, kako dobro in organizirano
deluje. Vsem članom in zbiralcem točk,
ki so pomagali ob tej akciji, bodisi z
vnosi bodisi z zbiranjem, se vodstvo
kluba v imenu mladih skakalcev
najlepše zahvaljuje.
Tekst in foto: Felix Skutnik

Za izdelavo butar smo uporabili leskove veje, vrbove šibe,
pušpan, lovor, dren, bršljan in različne barvaste trakove.
Ponekod butare okrasijo tudi s pomarančami, z limonami,
jabolki in drugim zelenjem. Butare smo postavili pred sam
vhod v cerkev z željo, da blagoslovijo vse, ki vanjo zaidejo
po nove moči, vero in upanje v dobro. Ob tem se vsi, ki smo
butare izdelovali, zahvaljujemo za vse dobrote, s katerimi
smo bili pogoščeni s strani zakoncev Sojč.
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Tekst in foto: Franc Kuzman

17

16

Člani TD Nova Cerkev so pod vodstvom Boltija Orlčnika in
njegovih torkovih pohodnikov s pomočjo gospoda Alojza
Vicmana in številnih pohodnikov prehodili vse postaje
križevega pota po poteh KS Nova Cerkev. Pohoda v nedeljo,
20. marca, se je udeležilo okoli 80 ljudi, pohod pa je bil že
drugi po vrsti. Za okrepčilo so poskrbele članice TD Nova
Cerkev.
Tekst: Lea Sreš, foto: Zvezdana Stolec

Odločitev je padla; 19. marec 2016, Mrzlica, naše zadnje
upanje za gaženje po snegu. Z minibusom smo se peljali skozi
Prebold, nato v hrib proti prelazu za Zasavje do lovskega
doma. Potem pa pot pod noge. Spredaj vodnik Mirko
Blazinšek, za njim pojoča, smejoča, čvekajoča četica in na
koncu – sopihajoča mentorja. Pot je vodila po cesti, skozi
gozd, po ravnem, v hrib, doživeli smo nekaj pomladi, nekaj
zime … Kot bi mignil (v uri in pol) smo bili na cilju.
Tekst in foto: Iztok Meglič

18

Vinogradniško-vinarsko društvo je namenilo veliko pozornosti XI. ocenjevanju
vin letnika 2014, ocenjen je bil 101 vzorec, kar uvršča društvo med 57 društvi
vinorodne dežele Podravje na 2. mesto. Sodelovali smo na prireditvi Praznik vina,
salam in kruha v Vojniku. Na XII. delovni pokušini mladih vin letnika 2015 v mesecu
decembru je ga. Tadeja Vodovnik Plevnik pokusila kar 113 vzorcev ter svetovala,
kaj je treba še postoriti, da se bo letnik 2015 razvijal v pravo smer. Največji uspeh je
sejmu Agra v Gornji Radgoni dosegel predsednik Mirko Krašovec. V društvu smo bili
veseli, da je bilo vseh 24 točk letnega programa realizirano stoodstotno!
Tekst: Pavle Leskovar, foto: Miran Kovač

19

Blagoslov Vojnika v jutru velike sobote ...
Tekst in foto: Tilen Podergajs

Košarkarski klub Vojnik se je že drugo
leto zapored udeležil velikonočnega
mednarodnega turnirja v Češki Ostravi.
Že 21. izvedba turnirja je privabila
153 ekip fantov in deklet iz osmih
držav. Ekipa dečkov U-14 si je po šestih
tekmah priigrala prvo mesto med 15
ekipami. Ekipa dečkov U-17 je dosegla
odlično tretje mesto med 19 ekipami s pomočjo dveh odličnih košarkarjev iz ECE
Celje, brez katerih ta rezultat ne bi bil mogoč. Čestitamo vsem fantom, trenerjem in
staršem, ki so bili del uspešne velikonočne košarkarske ekipe v Ostravi.
Tekst in foto: KK Vojnik
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na mladih svet stoji

Spoznavanje
dediščine prednikov
Tekst in foto: Romana Suholežnik

Otroci in vzgojiteljice Vrtca Mavrica Vojnik vsako leto
sodelujemo na sejmu Altermed v Celju, kjer v okviru
dejavnosti ekošole predstavimo primer dobre prakse.
Na letošnjem sejmu, ki je potekal od 11. do 13. marca
2016, smo se predstavili z babičino kuhinjo.
Vzgojno delo v našem vrtcu temelji na spoznanju, da
bogato in spodbudno učno okolje omogoča otroku
izkušnje, ki so pomembne za ves njegov razvoj –
vseživljenjsko učenje. Velikokrat si postavimo vprašanje,
kako otrokom privzgojiti odgovorno vedenje, pozitiven
odnos ipd. Otrokom je treba postavljati smiselne zahteve
in probleme, pri katerih so aktivno udeleženi, pridobivajo
izkušnje, spoznanja in jih čustva tako angažirajo, da jih
pripeljejo do aktivnega učenja. Prepletli smo zdrav način
prehranjevanja iz preteklosti, jih seznanili z izročili in
ljudskimi običaji.
Ob tem projektu smo se povezali z okolico in spoznavali
dediščino svojih prednikov ter se aktivno vključili v proces
priprave različnih avtohtonih slovenskih jedi, se naučili
procesa ter s pomočjo babic izdelali kuharsko knjigo
slovenskih jedi. Ob tem so bili otroci aktivni soudeleženci
procesa in so vzpostavljali pozitivne interakcije z vsemi
odraslimi, ki so sodelovali v procesu. Hvala vsem, ki so
nam pomagali na tej poti.

Izdelki otrok in babic iz projekta V babičini kuhinji

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

www.aksel.si
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Otroci so svoje hiške v varstvo zaupali staršem.

Spust hiške

Z »gregorčki«
smo priklicali pomlad
Tekst in foto: Lea Sreš

Medgeneracijsko sodelovanje pomeni spoznavanje in
prenašanje izkušenj med generacijami. V tem procesu
vsi, ki sodelujejo, pridobijo. Mladi pridobijo izkušnje
in dober vzgled, starejši spretnosti, vpogled v delo
svojih otrok v šoli, še starejši pa druženje in možnost
vključevanja. Proces je že drugo leto v Novi Cerkvi
pokazal vse prednosti sodelovanja, saj smo že drugič
za gregorjevo spustili po reki Hudinji »gregorčke«, ki
pomenijo prihod pomladi.
Učenci, učitelji in starši otrok POŠ Nova Cerkev so se
pripravljali na spust hišic kar nekaj časa. V projektu
so sodelovali vsi učenci šole, ki so na delavnicah sami,
ob pomoči staršev in učiteljic, izdelali hišice. Otrokovi
domišljiji je bila prepuščena izbira oblikovanja hišic, izbira
barv in materialov. Izdelki so bili zelo raznoliki in estetsko
lepo izdelani. Vsi učenci so z velikim pričakovanjem čakali
na spust hišic po reki Hudinji. V projektu »gregorčki« so
poleg vseh otrok in učiteljev sodelovali še gostitelj Oton
Samec, člani turističnega društva so poskrbeli za zdrav
prigrizek, člani Prostovoljnega gasilskega društva Nova
Cerkev pa za varnost. Njihova naloga je bila tudi ta, da so
vse hišice spravili na suho, jih vrnili lastnikom in poskrbeli,
da je narava ostala čista.
Ustvarjalno druženje je uspelo. Zadovoljni so bili vsi, saj
je po kanalu Hudinje zaplavalo preko 40 različnih, lepo
izdelanih »gregorčkov«. Ker se je prireditev odvijala proti
večeru, je bilo vzdušje še toliko bolj čarobno. Plavajoče
hišice so simbol pomladi, saj postaja topleje in dan se
daljša. Ne nazadnje je pomembno tudi negovanje starih
običajev in druženje.

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Simona Šarlah, Polona Bastič, Mojca Podjavoršek

OŠ Vojnik
Cankarjevo tekmovanje – povezano z bralnimi
uricami za starše
Področnega tekmovanja iz slovenščine so se za Cankarjevo
priznanje pod mentorstvom Amalije Kožuh udeležili
osmošolca Tia Krhlanko in Kamil Wahibi ter devetošolka
Evelina Pristovšek. Na tekmovanje so se učenci pripravljali
ob romanu Vladimirja Štefaneca, Sem punk čarovnica,
Debela lezbijka in ne maram vampov. Na tekmovanju pa
so ob izbranem odlomku predstavili glavno junakinjo,
njeno ravnanje doma in v družbi ter svoje razmišljanje o
njeni in svoji svobodi. Prav ta knjiga je bila tudi ena izmed
treh, poleg knjig Pozitivna disciplina, dr. Jane Nelson, in
Pozitivna disciplina – Reševanje sporov z najstniki, dr.
Jane Nelson in Lynn Lott, ki so jih brali starši, vključeni
v bralne urice. Projekt je zaživel na pobudo staršev,
ki so z navdušenjem spremljali aktivnosti, povezane s
spodbujanjem bralne pismenosti med otroki.
Na marčevski okrogli mizi so starši, ob moderiranju
ravnateljice Olge Kovač ter Amalije Kožuh, razmišljali
o prebranem ter prisluhnili dr. Janiju Prgiću, ki je
spregovoril o pozitivni disciplini, ki uči, kako razvijati
spoštljive odnose, pristope, ki bodo usmerjeni v rešitev,
vse pa je povezano z veliko mero potrpežljivosti, saj so
spremembe pogosto počasne. Namen pozitivne discipline
je vzgoja, kjer se uporabi manj besed in več dejanj, ki pa
naj bodo spoštljiva, prijazna, hkrati pa tudi dovolj trdna in
odločna, saj le takšna pri otroku postavljajo meje, ki mu
bodo pomagale razvijati življenjske veščine in ohranjati
dostojanstvo. Za sladek zaključek prvega projekta branja
za starše je poskrbela Polona Bastič, ki je s sodelujočo
ekipo tekmovalk v začetku marca sodelovala na
kulinaričnem tekmovanju Kuhnapato. Mlade tekmovalke
OŠ Vojnik Jerneja Jezernik, Sara Boršič, Nuša Goručan
in Lana Zupanc Rojc so tudi za starše pripravile mandljev
puding z jabolki.

Zaključek projekta Knjiga prijateljica družine
V okviru projekta Knjiga prijateljica družine je v četrtek,
17. marca, na šoli potekal zaključek. Učenci so na tretjo
izbrano temo »ljubezen« brali knjige in ustvarjali izdelke.
Tri prebrane knjige, izdelki na izbrane teme in udeležba
na dveh delavnicah je mladim bralcem pomenila
vstopnico za zaključni dogodek projekta.

na mladih svet stoji

V znamenju branja, jezikov,
medsebojne komunikacije
in pomoči

Gost zaključnega dogodka je bil znani pisatelj mladinske
proze ter slikanic, kantavtor Adi Smolar, ki je otrokom
in njihovim staršem predstavil svoje zgodbe, katerih
vsebina je povezana z njegovimi priljubljenimi pesmimi.
Radovedna putka, domišljava žaba, Zgodba o rolici
papirja, Pujsa in Andrej Migec so zgodbe, ki so tako kot
njegove pesmi prepletene s humorjem, prijaznostjo,
resnico, sočutjem, medsebojno pomočjo, drobnimi
iskrenimi dejanji. Adi Smolar je mlade bralce s pripovedjo
in pesmimi ob svoji kitari zabaval ter s pozitivnimi
sporočili, ki so vpletene v njegove pesmi in zgodbe, tudi
podučil o vrednotah življenja.
Vodja projekta Anja Korošec o nastopu kantavtorja: »Po
dobri uri nastopa je med učence pripeljal še svojo psičko,
poskrbel za nekaj nepozabnih fotografij ter druženje
zaključil z besedami, da se z veseljem še vrne.«
V znamenju jezikov in sodelovanja
Na medšolskem Angleškem vikendu so se pod
mentorstvom Gregorja Rojca družili učenci OŠ Vojnik
in Dobje. V projektu so si na Gimnaziji Celje – Center
ogledali uprizoritev dramskega dela Oscarja Wilda z
naslovom An Ideal Husband. Dijaki so dramsko delo
uprizorili v angleškem jeziku, se sprehodili po Celju
in se ustavili ob celjskih znamenitostih ter o njih nekaj
povedali v angleščini. Zvečer so si ogledali film, o katerem
smo naslednji dan veselo debatirali v jeziku vikenda –
angleščini torej. V soboto so izvedeli tudi nekaj o pevki
Adele, pekli »brownije« in poslušali predavanje.
V znamenju solidarnosti

Na tekmovanju Kuhnapato

Tudi OŠ Vojnik je pristopila k zbiranju pomoči za podporo
iskalni akciji pogrešanega Domna Simoniča, ki je bil nekdaj
uspešen učenec naše šole. Sredstva v višini 1460 eurov so bila
zbrana tudi s pomočjo muzikala Mamma Mia, ki se je odvijal
8. marca 2016 v športni dvorani v Vojniku. Ravnateljica
OŠ, Olga Kovač, je zaprosila za sodelovanje producenta
muzikala Jureta Franka, ki je poskrbel, da se akcija predstavi.
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na mladih svet stoji

V znamenju ustvarjalnosti
Prvič so bile pred velikonočnimi prazniki pod vodstvom
Vilme Ošlak organizirane ustvarjalne delavnice. Nastali
so različni izdelki na temo velike noči, učenci pa so hkrati
razvijali svoje ročne spretnosti. V delavnicah so nastali:
cvetlični venčki iz odpadne embalaže pod vodstvom Katje
Kovač in Nataše Potočnik, pisana jajčka in embalaža zanje
pod vodstvom Lidije Vrečko in Mojce Buršič, pirhe so
ustvarjali pod vodstvom Simone Golež in Kristine Krivec.
Milena Jurgec je z učenci oblikovala rožice iz papirja,
Dušan Žgajner je učencem pokazal izdelavo kokoške in
petelinčka iz suhe krme. Zajčki na podstavku iz lesa so
nastajali v delavnici Petre Strnad. Lijana Žerjav Žilavec
in Simona Šarlah sta z učenci ustvarjali velikonočne
voščilnice. Košarice v obliki zajčka so nastajale pod
vodstvom Metke Klinc, pri Vilmi Ošlak pa so iz volne in
prosa izdelali piščančke.

doživetja. Otroci, ki so se prvič preizkusili na drsalkah, so
si pri drsanju pomagali tudi z drsalnimi pingvini. Po dobri
uri drsanja, malici in toplem čaju so se preizkusili še v
različnih igrah in poligonu na ledu.

Vojniški parlamentarci in varnost na spletu
O pasteh, ki prežijo na mladostnike pri uporabi
spleta in komunikaciji na njem, so razpravljali mladi
parlamentarci OŠ Vojnik, ki so se z mentorico šolskega
parlamenta, Simono Šarlah, udeležili Občinskega
parlamenta v Narodnem domu v Celju. Delo je potekalo
v treh delavnicah, izmed katerih so delavnico »Aktivna
komunikacija« vodili učenci naše šole. Kamil Wahibi,
Maruša Kajzba in Marko Hadler so ugotovili, da kljub
dobri podučenosti mladih o varnosti na spletu prepogosto
prihaja do zlorab, zato je treba o tej problematiki veliko
govoriti in zaupati ljudem, ki nam v takšnih situacijah
lahko pomagajo.

Lajnar na POŠ Šmartno

Masažni studio Tamara
Celjska cesta 19
3212 Vojnik

+386 40 525 139
masaze@studio.tamara.info
www.studio-tamara.info

Na tekmovanju Kuhnapato

Delo podružničnih šol
Ob prazniku kulture so se na POŠ Šmartno srečali s
posebnim glasbilom, in sicer z lajno, ki jim jo je predstavil
g. Jošt iz Socke. Spoznali so njen način delovanja in
prisluhnili zanimivim zvokom ter ob spremljavi lajne
zapeli nekaj ljudskih pesmi in obudili spomine na pretekle
čase, ko je bil ta instrument po naših krajih še zelo
razširjen. Učenci in učitelji POŠ Nova Cerkev so sodelovali
na občinski prireditvi v počastitev slovenskega kulturnega
praznika, kjer je njihov pevski zbor pod vodstvom
zborovodkinje Sabine Penič zapel z ansamblom Klateži.
Na POŠ Socka so se učenci veselili na zimskem športnem
dnevu. Odpeljali so se v Velenje na mestno drsališč, kjer
so se preizkusili v drsanju, si nabirali nove izkušnje in
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Kitajska terapevtska masaža “TUI NA” (60 minut, 35 eur)
Kitajska terapevtska masaža “TUI NA” (90 minut, 50 eur)
Klasična terapevtska masaža (30 minut, 15 eur)
Klasična terapevtsaka masaža (60 minut, 28 eur)
Klasična terapevtska masaža (90 minut, 39 eur)
Masaža glave in obraza (30 minut, 15 eur)
Masaža nosečnice (30 minut, 15 eur)
Masaža nosečnice (60 minut, 28 eur)
Masaža stopal (30 minut, 15 eur)
Najdete nas v Vojniku ob glavni cesti, poleg frizerstva in zlatarstva. Storitve
izvajamo po predhodnem naročilu. Imamo fleksibilen delovni čas, zato
je najbolje, da nas za rezervacijo in ostale informacije pokličete ali nam
pošljete e-naslov. Enako velja za naročilo in prevzem darilnih bonov.

Tekst: Mateja Kadilnik, mag. farm.

Motnje spomina
Tretje življenjsko obdobje, kot poimenujemo
starost, naj bi bilo mirno in lagodno obdobje,
v katerem bomo uživali sadove svojega dela,
obkroženi z najdražjimi, otroci in vnuki. Toda
lepa predstava se lahko v starosti kar hitro
razblini, če nas doletijo motnje spomina –
demenca, ki okvari naše možgane podobno, kot
računalniški virus okvari računalnik.
Za demenco bi lahko rekli, da je bolezen starosti. Število
obolelih namreč narašča z njihovo starostjo. Po dostopnih
podatkih naj bi pred dopolnjenim 65. letom za demenco
obolel en odstotek prebivalstva, po 65. letu pa ta odstotek
strmo narašča. Po 90. letu naj bi imelo demenco skoraj 60
odstotkov ljudi. Najbolj poznana in najpogostejša oblika
demence je Alzheimerjeva, katere vzrok ni poznan. Med
pogostejše oblike pa sodi tudi vaskularna demenca, ki je
posledica sprememb na žilnem sistemu. Bolniki s to obliko
demence imajo zvišan krvni tlak, povečane vrednosti
holesterola in trigliceridov, sladkorno bolezen in druge
dejavnike tveganja.
Seveda pa vsaka pozabljivost ni demenca. Čisto normalno
je, če se kdaj ne moremo takoj spomniti kakšnega podatka
(npr. imena, številke kreditne kartice). V tem primeru
gre za normalno pešanje spominskih funkcij, ki se lahko
pojavi zaradi utrujenosti, zamišljenosti, obremenjenosti,
hitrega tempa življenja, tudi prekomernega vnosa alkohola
in je prehodnega značaja. Če pa te motnje ne pojenjajo
in se jim pridružijo še motnje razumevanja, orientacije,
govora, presoje, opravljanja vsakodnevnih dejavnosti ter
zmanjšana sposobnost obvladovanja čustev in motnje
v socialnem vedenju, gre za demenco, ki je končni
rezultat staranja možganov. Pomembno je, da demenco
prepoznamo zgodaj, saj so takrat tudi zdravila bolj
učinkovita.
Zdravila bolezni sicer ne morejo pozdraviti, upočasnijo pa
lahko njeno napredovanje in nekoliko ublažijo simptome.
Pred demenco se lahko do določene mere ubranimo tudi
sami. Pomembno je, da možgane čim bolj treniramo,
možgani so namreč kot mišice – čim intenzivneje jih
uporabljamo, tem močneje in bolje delujejo. Za trening
možganov lahko uporabljamo različne metode, kot so
reševanje križank, sudoka, igranje šaha, podatke, ki si
jih moramo zapomniti, povežemo v smiselno zaporedje,

Zdravje je bogastvo

Ko pozabljanje
postane moteče ...

dobro opazujemo stvari, iščemo prispodobe ipd. Za boljši
spomin je potrebno tudi dovolj spanja, redna telesna
dejavnost, izogibanje stresu, predvsem pa je pomembno,
da v življenju najdemo razloge za veselje in da se v svojem
vsakdanu izogibamo rutini.
Za dober spomin je potreben tudi ustrezen način
prehranjevanja ter pitje zadostnih količin tekočine.
Prehrana naj bo uravnotežena, bogata z vitamini in
minerali, izogibajte pa se razvadam, kot sta uživanje
alkohola in kajenje. Še posebej se svetuje zadosten vnos
antioksidantov, maščobnih kislin omega-3, vitaminov A,
C in E, niacina, vitamina B6 ter mineralov, kot sta železo
in cink. Svetuje se tudi uživanje tekočine, in sicer vsaj dva
litra na dan, saj že manjša dehidracija oslabi kratkoročni
spomin.
Za izboljšanje spomina in koncentracije so na voljo tudi
prehranska dopolnila. Ta vsebujejo izvleček ginga bilobe,
ashwagande, učinkovit je tudi sojin lecitin. Če je motnja
spomina posledica preobremenjenosti, pa je učinkovit
izvleček ali čaj baldrijana, mete, melise, ki učinkujejo
pomirjujoče, pa tudi druga prehranska dopolnila, ki vam
jih lahko svetujemo v lekarni.
Informativni
kotiček

i

Lekarna je odprta od ponedeljka
do petka od 8.00 do 18.00, ob
sobotah pa od 8.00 do 12.00.
V skrbi za vaše zdravje vas lepo
pozdravlja kolektiv
Lekarne Vojnik.
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Ekokotiček

Nova zakonodaja za odvajanje
in čiščenje komunalnih voda
Tekst: Tanja Čerič

Z letošnjim letom je začela veljati nova Uredba
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
odpadne vode najpozneje do 31. decembra 2021. To velja
tudi za lastnike objekta, kjer obstoječa ureditev odvajanja
in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi,
ki so veljali v času gradnje njegovega objekta.
Z letošnjim letom je začela veljati nova Uredba o odvajanju
in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15).
Glavne novosti:
- Lastnikom greznic na območjih, kjer ni javne kanalizacije
in ta ni predvidena, do konca leta 2017 ni več treba
preurediti obstoječih greznic v male komunalne čistilne
naprave. Obstoječi lastniki greznic morajo preurediti
svoje greznice najkasneje ob prvi rekonstrukciji objekta,
medtem ko še vedno velja, da morajo vsi lastniki
novogradenj na teh območjih vgraditi male komunalne
čistilne naprave.
- Lastnik objekta, ki odvaja komunalno odpadno vodo
brez predhodnega čiščenja (neposredno v okolje – brez
greznice), mora zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne
vode skladno z uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne

Leon Vrečko s. p.

041 654 405

leon.vrecko@termo.si

SPOMLADANSKE AKCIJSKE
CENE KLIMATSKIH NAPRAV!

50

- Še vedno velja, da je na območjih, kjer je zgrajena javna
kanalizacija, priključitev nanjo obvezna v roku 6 mesecev
po pridobitvi uporabnega dovoljenja.
- Nepretočne greznice so dovoljene le v izjemnih primerih
(vodovarstvena območja).
Več informacij na www.vo-ka-celje.si.

www.termo.si

 Izvedba varčnih ogrevalnih
sistemov
 Toplotne črpalke za ogrevanje
 Sanitarne toplotne črpalke
 Klimatske naprave
 Hladilne naprave za kleti
 Prezračevanje stavb
 Centralni sesalni sistemi
 Vodovodne instalacije

Pokličite nas!

- V primeru novogradnje ali rekonstrukcije objekta
se lahko vgradi mala komunalna čistilna naprava ali
pretočna greznica z obvezno nadgradnjo, predpisano v
uredbi. V primeru, da je obstoječa greznica dovolj velika,
se lahko ustrezno nadgradi, kot je predpisano v uredbi
(ponikanje, filtriranje idr.).

Smo prostovoljke Azrinih iskric, ki
se trudimo, da bi čim več družinam
in otrokom v stiski pomagale narisati
nasmeh na obraz. Ker vemo, da je
okoli nas kar veliko družin v stiski,
smo se odločile, pripraviti dogodek
Skupaj zmoremo več, ki se bo
20. maja 2016 odvil v graščini
Tabor v Višnji vasi pri Vojniku.
Na dogodek se je prijavilo že 11
ansamblov, za otroke bo poskrbelo
podjetje Napihljiva zabava. Potrudili
se bomo, da se bomo tudi medijsko
izpostavili. Celoten dogodek bomo
posvetili dobrodelnosti. Ves dobiček

od srečelova, prostovoljni prispevki
bodo namenjeni za nakup hrane za
družine.
Delujemo po vsej Sloveniji, podpira
nas tudi Bogo Gajser, trener in oče
lanskoletnega svetovnega prvaka
v motokrosu v razredu MX2 Tima
Gajserja, ki bo z nami delil zgodbe,
nasvete in izkušnje na zelo dolgi
in trnovi poti do uspeha. Družina
Gajser so športniki z dušo in telesom
in bi radi pokazali celotni Sloveniji,
da imajo veliko srce.
Azra Salkič

Ekokotiček

Odločite se za doma
pridelan krompir
Tekst: Marko Hočevar, foto: Alenka Seher

Uživali boste ob pridelavi,
zdravo živeli in okusno jedli
Domač krompir z vrta ali
vzgojen v sadilni vreči je
popolnoma nekaj drugega
kot krompir, voden in poln
agrokemikalij iz Egipta ali
kakršen koli industrijsko
pridelan in napolnjen z
umetnimi gnojili tudi od kod
bližje. Domači krompir lahko
že sredi marca posadimo pod
kopreno, prej pa ga nakalimo.
Zgodnje sorte za sprotno
porabo lahko tako pridelamo
že od sredine maja.
Izbira zemljišča, kolobar in organsko
gnojenje: Zemlja naj bo rahla, brez
večjega kamenja in v njej ne sme
zastajati voda. Pri pripravi tal dodamo
organsko zemljo, ki dobro zadržuje
vlago in tudi rahlja ter je primerna
tako za težka glinena ali rahla peščena
tla. Priporoča se 1 blok oz. 70 l
zemlje na 5–10 m2. Grede čim globlje
prekopljemo, grude prsti zdrobimo in
pognojimo z organskim vrtom v količini
4 kg/ar. Krompirja ne sadimo na isto
površino vsaj tri do štiri leta zapored.
Izbira sorte krompirja in nakaljevanje
semena: Z nakaljevanjem
semenskemu krompirju pospešimo
vznik za dva tedna. Uporabljamo ga
za sajenje zelo zgodnjih sort, zlasti
pod kopreno. Hitra kalitev pomeni
manjše izčrpavanje gomolja, kar
se lahko zgodi zlasti v vremenskih
razmerah. Priporočljivo je izbrati
sorte, ki so odpornejše proti boleznim,
Krompir med cvetenjem

kot so: virus Y, krompirjeva plesen,
nematode in krompirjev rak. Če
sadimo drobnejši semenski krompir,
je pridelek po navadi manjši. Za
vrtičkarje je zlasti primerno seme,
namenjeno za ekološko pridelavo. S
sajenjem zgodnjih sort se izognemo
krompirjevi plesni.
Sajenje ob primernih temperaturah
in krepitev: Krompir sadimo, ko
doseže temperatura tal vsaj 8 °C.
Zemlja se kmalu dovolj ogreje, kadar
so dnevne temperature od 10 do 12
°C. Hitrejša rast plevela se lahko pojavi
po vzniku krompirja pod kopreno.
Odkrijemo ga in okopljemo, nato
spet pokrijemo. Gomolje posadimo,
da bodo pod nivojem ravne grede in
pri tem ne upoštevamo grebenov. Če
krompir zaostaja v rasti, ga zalijemo
s tekočim, hitro delujočim organskim
gnojilom. Krompir okopljemo in
osipljemo tako, da naredimo grebene,
ko zrastejo od 15 do 20 cm visoko. Tla
moramo zrahljati, poberemo plevel,
zadržimo vlago v tleh in preprečimo,
da bi gomolji pokukali iz zemlje in
pozeleneli. Ob osipanju organsko
dognojimo z gnojili na bazi alg, ki hitro
delujejo in imajo fino granulacijo, da
se hitro raztopijo. Krompirja ne sadimo
pregosto. Pravilo je štiri (pozne sorte)
do pet gomoljev (zgodnje sorte) na
kvadratni meter. Krompir potrebuje
redno oskrbo z vodo.
Organsko dognojevanje: Za zdrav
obilen pridelek priporočamo organska
Uživali boste ob pridelavi in okusno jedli.

gnojila, ki so prilagojena za plodovke,
saj želimo večji plod – gomolj, da bo
krompir debelejši. Izberemo gnojilo
za organske plodovke in paradižnik,
ki ga lahko uporabimo tudi kasneje za
gnojenje in dognojevanje paradižnika,
saj sta s krompirjem iz iste družine
razhudnikovk. Količina je 1 kg za 1/4
ara ali 25 m2.
Bolezni in škodljivci: Krompir
radi napadejo koloradski hrošči ali
krompirjeva plesen. Preventivna
krepitev pred tem je nadvse zaželena
in navadno nujno potrebna. Že v
zgodnejši fazi rasti lahko z naravnimi
pripravki, kot so hrošči stop in bolezni
stop, bistveno zmanjšamo pojavnost
škodljivcev in bolezni. Oba naravna
pripravka uporabljamo tako, da
krompirjeve rastline zalijemo 2–3-krat
v fazi rasti. Zmotno je prepričanje,
da je pogoj za nastavljanje gomoljev
cvetenje krompirja.
Pobiranje pridelka: Od pobiranju
naj zemlja ne bo presuha. Če je
nasad močno prizadet od bolezni ali
škodljivcev in v tleh gomolji že gnijejo,
ne smemo krompirja takoj izkopati.
S plesnijo okuženo cimo pokosimo
ali populimo in odstranimo z njive,
gomolje pustimo v zemlji vsaj še
tri tedne, da se kožica utrdi. Spore
plesni bodo v zemlji po dveh tednih
propadle. Če doma sadite krompir,
poskrbite, da ga boste vzgojili
na naraven način. V nasprotnem
primeru lahko krompir, prepojen
z agrokemikalijami in umetnimi
gnojili vedno dobite v trgovinah.
Doma pridelan krompir na organski
način z zgoraj omenjenimi principi
in metodami pa je povsem nekaj
drugega. Uživali boste ob pridelavi,
zdravo živeli in okusno jedli.
Povzela: Tjaša Podergajs
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Razgledi

Način temeljenja
stanovanjskih in gospodarskih
objektov vse pomembnejši
Tekst: mag. Katarina Žibret

Slovenija ima zelo pestro geološko sestavo tal.
Poleg tega je tudi reliefno zelo razgibana. Vse te
naravne danosti zahtevajo kar nekaj pozornosti
pri izgradnji in temeljenju stanovanjskih hiš
ter gospodarskih objektov. Ker vedno bolj
gradimo tudi na neugodnih temeljnih tleh,
je izbira najustreznejšega načina temeljenja
vse pomembnejša, da se izognemo kasnejšim
težavam zaradi posedanja ali celo plazenja
objektov.

objekta. Ob tem spoznamo sestavo tal, debelino slojev in
ocenimo geofizikalne karakteristike zemljin. Geomehanik
v geomehanskem poročilu poda ustrezno globino in način
temeljenja predvidenega objekta, naklone začasnih in
končnih vkopnih brežin, morebitno potrebo po izgradnji
podpornih zidov ter smernice glede površinskega in
globinskega odvodnjavanja (ponikanja). Če gre za območje,
kjer je pričakovana slabša sestava tal in zahtevnejša zasnova
objekta, je treba izvesti geomehansko vrtino v kombinaciji
z meritvami karakteristik zemljin na terenu (statična ali
dinamične penetracije).

Tipična geološka sestava tal narekuje osnovne zahteve v
zvezi s temeljenjem. Na primer za gričevnate in položnejše
predele občine Vojnik je značilen predvsem debel do
tanek sloj preperinske podlage, ki se nalega na lapornata
tla. Ta območja so občutljiva na večje vkope in nasipe.
Na ravninskih predelih, ki jih je oblikovala reka Hudinja,
so raščena prodnata tla načeloma neproblematična. Na
poslabšanje karakteristik neugodno vplivajo podzemne
vode, ki otežujejo izvedbo temeljenja in narekujejo
dopustno globino poseganja v tla, ter površinske vode s
svojo erozijo.
Temeljenje objektov
Stanovanjske hiše so trajni objekti, ki služijo svojemu
namenu tudi več generacijam. Zato je zelo pomembno, da
je vsak objekt skrbno in terenu primerno temeljen. Kasnejša
popravila, ki so posledica neustreznega temeljenja, so lahko
zelo zahtevna in draga, včasih pa tudi neizvedljiva.
Po naši zakonodaji lahko na območjih, ki niso plazovita ali
erozijsko ogrožena, določi način temeljenja stanovanjske
hiše projektant objekta. Na območjih, ki so opredeljena
kot potencialno plazovita ali erozijsko ogrožena, pa mora
investitor pridobiti ustrezno geomehansko poročilo (kot
prilogo gradbenemu dovoljenju), v katerem so opredeljeni
ukrepi za varno temeljenje.
Za določitev najustreznejšega načina temeljenja se
odločimo za izvedbo nekaterih terenskih preiskav pri
pripravi geomehanskih poročil. Najenostavnejše in
cenovno dostopne preiskave so sondažni izkopi, ki se z
rovokopačem izvedejo na predvideni lokaciji izgradnje
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Težave se pokažejo tudi kasneje.

Primeri iz prakse
Na ravninskih predelih z dobro prodnato sestavo tal se
dogaja, da so v preteklosti na neproblematični parceli
odkopali prod in jamo zasuli z umetnim nasipom slabših
karakteristik. Brez geomehanskega nadzora so nov
objekt temeljili deloma na dobrih temeljnih tleh, deloma
na nasipu. To je privedlo do neenakomernih posedkov,
deformacije hiše in s tem poškodbe posameznih delov
(razpokane fasade in stene, poškodovane hidro- in toplotne
izolacije, težave pri uporabi stavbnega pohištva in nagnjena
tla v prostorih itd.).
Nujno se je treba izogniti temeljenju deloma v hribinski
podlagi in deloma na nasutju iz izkopnega materiala. To
se pri gradnji prepogosto dogaja. Posledica je počasno
posedanje dela objekta na nasutju ali pa ob neugodnih

Razgledi
Pri gradnji objektov je temeljenje eden prvih gradbenih posegov.

Primer splazitve zaradi prestrme vkopne brežine

vremenskih razmerah zdrs takega nasutja in posledično
porušitev stanovanjske hiše. Poleg tega so znani primeri,
ko izvajalci izkop izvršijo v prestrmih brežinah. V takih
primerih pogosto pride do rušenja odkopanih brežin in
posledično do znatno večjih stroškov zaradi sanacije. Prav
tako so znani primeri, ko so objekte na pobočju zgradili brez
večjih težav. Potem pa je po daljšem ali krajšem obdobju kot
posledica neprimerno urejene odvodnje objekta prišlo do
splazitve razmočene zemljine v pobočju tik pod objektom.
Zaradi nevarnosti širitve zgornjega odlomljenega robu
plazu do temeljev objekta je bilo treba izvršiti sanacijo
splazitve, kar je prineslo veliko stroškov.

Zgoraj je naštetih nekaj najpogostejših težav, ki jih s
sodelavci opažamo pri gradnji objektov. Zato priporočam,
da se pri gradnji ob kakršni koli problematiki (četudi
lokacija ni opredeljena kot potencialno plazovita ali
erozijsko ogrožena) obrnete na strokovnjaka s področja
geomehanike. Kasnejše sanacije in popravila v zvezi s
temeljenjem utegnejo biti namreč zelo zahtevni, neprijetni
in dragi.

Zakaj je tudi temeljenje pomembno
Pri gradnji objektov je temeljenje eden prvih gradbenih
posegov, ki je včasih videti predrag. Na končni izgled in
uporabnost na prvi pogled ne vpliva. Največkrat pa se
prepozno pokaže, da ni tako.

i

Če se v okolju občine Vojnik srečujete s podobnimi vprašanji
oz. ne veste, na koga bi se glede pogojev temeljenja,
odvodnjavanja oz. ponikanja obrnili, mi lahko pišete
na e-pošto: katarina.zibret@gi-zrmk.si. Ker tudi sama
stanujem v občini Vojnik, so mi geološko geomehanske
razmere domače in vam lahko pomagam.

Viri in reference: Arhiv Gradbenega inštituta ZRMK, d. o. o.

Spremenjene uradne ure na Krajevnem uradu Vojnik
Upravna enota Celje cenjene stranke obvešča, da bo Krajevni urad v Vojniku od 1. aprila 2016
dalje posloval po spremenjenem razporedu v času uradnih ur:
- ob torkih od 7.30 do 11.00 ure in od 12.00 do 15.00 ure,
- ob sredah od 12.00 do 17.00 ure,
- ob četrtkih od 12.00 do 15.00 ure.

Obvestilo o spremenjenih uradnih urah Krajevnega
urada Vojnik pred prvomajskimi prazniki

Upravna enota Celje obvešča, da bosta Krajevna urada v Vojniku in Dobrni v času
prvomajskih počitnic, to je od 25. do vključno 29. aprila 2016, zaradi dopustov
in zagotovitve nemotenega poslovanja na sedežu upravne enote zaprta.
Stranke lahko vse upravne storitve, ki se opravljajo na krajevnem uradu, opravijo na sedežu
Upravne enote Celje, Ljubljanska cesta 1, v času uradnih ur.
V nujnih primerih pokličite po telefonu na številki 03 4265 306 ali 03 4265 302.
Damjan Vrečko
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Sprejem za zlato
in bronasto Sašo
Tekst: Sonja Jakop, Tjaša Podergajs, foto: Dolfi Jakop, Blaž Podergajs

Alpski smučarji so se marca 2016 merili za kolajne na
mladinskem svetovnem prvenstvu v Sočiju
Frankolovčanka Saša Brezovnik
je 1. marca osvojila tretje mesto v
kombinaciji. Dosegla je najhitrejši
čas slalomske proge, do brona
je prišla iz 14. mesta. Na koncu
je zaostala za 1,33 sekunde za
zlato Švicarko Aline Danioth,
srebro je osvojila Nemka Katrin
Hirtl-Stanggasinger (+0,91).
Brezovnikova je osvojila prvo
medaljo na MSP. Izjemen rezultat je
Saša 4. marca dosegla tudi ekipno,
saj je skupaj z alpskimi smučarji
Meto Horvat, Štefanom Hadalinom
in Aljažem Dvornikom osvojila zlato
kolajno. Drugo mesto so zasedli
Švedi, tretje pa Norvežani. Sašin
bronasti dosežek in za nameček še
ekipno zlato so zato Frankolovčani
slavili skupaj z njihovo Sašo. Topel
sprejem so obetavni alpski smučarki
pripravili v ponedeljek, 7. marca
2016, v popoldanskih urah na
parkirišču med šolo in gostilno.
Frankolovčanka in članica
uredniškega odbora Ogledala, Sonja
Jakop, je strnila vtise: »Če smo do

sedaj sprejeme naših športnikov
gledali le v medijih, smo tokrat
imeli čast, da smo sprejem in
praznovanje pripravili in doživeli
v živo. V zahvalo športnici se je na
Frankolovem zbrala velika množica
krajanov, Sašinih sorodnikov,
sosedov, športnikov, prijateljev.
Kot je bila hitra Saša na belih
strminah, so tudi predsednik KS,
župan, gostilničar, ravnateljica OŠ,
župnik, Turizem Goršek, predsedniki
društev, mladi frankolovski
glasbeniki, pevci in drugi na
hitro združili moči in organizirali
izjemen vaški praznik. Saša pa je
presenečenje, ki so ga sestavljali
nasmejani obrazi, solze sreče,
čestitke njej in družini, nazdravljanje
uspehu in nekaj za pod zob, doživela
kot zahvalo za dolgoletni trud in
zaključila: ‘Vsem iskrena hvala! Zelo
sem ponosna, da sem Frankolčanka
in to povsod, kjer me vodi pot, z
veseljem povem, čeprav moram
običajno razlagati, kje je to moje
Frankolovo.’«

Saša v družbi vojniškega župana in predsednika KS Frankolovo
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Veseli smo njenega uspeha.

Ponosni dedi Tonči
Zelo ste me presenetili. Hvala vam!

Tekst in foto: Miha Čakš

Tekma
KK Vojnik s KK Cedevita Zagreb
V soboto, 13. 2. 2016, smo se košarkarji ekip U-11 in
U-13 skupaj s starši odpravili na košarkarsko srečanje
s KK Cedevita v Zagreb. Na pot smo se odpravili z
udobnim avtobusom, s katerim se je na evropskem
prvenstvu v košarki prevažala tudi slovenska košarkarska
reprezentanca.
Po prihodu v Zagreb smo si z zanimanjem ogledali Muzejskomemorijalni center Dražena Petrovića. Dražen Petrović je
bil eden najboljših košarkarjev. Zaradi svojega izjemnega
obvladovanja košarke je dobil vzdevek »košarkarski Mozart«.
Ne le da je bil izjemen košarkar, bil je tudi odličen učenec,
dijak in študent. Še danes velja za košarkarja, ki je utrdil
pot drugim neameriškim igralcem v do tedaj zelo izolirano
ameriško ligo NBA. Ogledali smo si njegove medalje, pokale,
drese in tudi film o njegovi košarkarski karieri. Dražen je
na žalost umrl v prometni nesreči, star komaj 28 let. Pred
muzejem stoji tudi spomenik posvečen njemu.
Po ogledu smo se odpravili na tekmo. Najprej smo odigrali
tekmo člani ekipe U-13, kasneje pa tudi ekipe U-11. Veselje
je bilo toliko večje, saj prihajamo iz malega kraja Vojnik in
smo premagali znan klub Cedevito. Rezultat je bil 64 : 40.
Tudi ekipa U-11 je dobro igrala, ampak na žalost izgubila.
Zvečer smo se veseli vračali domov. V prihodnje pričakujemo
povratni tekmi v Vojniku, zato ste ljubitelji košarke že danes
vabljeni na zanimivi tekmi.
Zahvaljujemo se trenerjema, Mateji Oprčkal in Matevžu
Špesu, ter staršem!

Športne zgodbe

Prijateljsko srečanje
mladih košarkarjev

Muzejsko-memorijalni center Dražena Petrovića

Stara
plastenka

za nov

inkubator

Tekmuj in pomagaj!
K sodelovanju vabljeni tudi ostali krajani.
Embalaža mora biti izpraznjena in čim bolj stisnjena ter zaprta z zamaški.

KAJ?

Zbiranje plastenk pijač
(embalaža PET)
za nakup inkubatorja v
Porodnišnici Kranj.

KDAJ?

Akcija poteka do 22. 4. 2016.

KJE?

Učenci prinašajo
plastenke v šolo –
velik zabojnik pred
OŠ VOJNIK, Prušnikova 14.
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Eva
mlakar

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lidija Eler Jazbinšek, osebni arhiv Eve Mlakar

Zlata tekmovalka svetovnega pokala v twirlingu
Eva, ki se je v prvem razredu OŠ Antona Bezenška
Frankolovo po naključju seznanila s twirlingom, je
postala uspešna twirlerka, ki je za ta šport navdušila
še nekaj sošolk in mlajših deklet.
Starost: 14 let
Klub: Twirling in mažoretni klub Pet elementov iz
Slovenske Bistrice
Trenerka: Nastja Keršič
Vzorniki: Tihomir Bendelja, Sabrina Pean, Ilaria Interligi
Cilji: finale evropskega prvenstva in stopničke na
evropskem pokalu
Hobiji: posebnega hobija nima, saj večino svojega časa
preživi na treningih twirlinga, zato sama pravi, da jo to
njen najljubši hobi, preostanek časa pa posveti učenju in
spanju.
Sanjsko potovanje: v domovino najboljših twirlerjev,
deželo vzhajajočega sonca – Japonsko, kjer bi se
udeležila tabora.
Vidnejši rezultati:
- v letu 2014 se je kot 12-letnica (pri tej starosti lahko
twirlerji začnejo tekmovati na mednarodnem nivoju)
udeležila evropskega pokala v Nemčiji in dosegla
8. mesto v kategoriji solo A – junior ter 14. mesto v
kategoriji freestyle elite junior;
Eva, trenerka Nastja Keršič in sotekmovalka Nuša Detiček

- je trikratna državna prvakinja leta 2016,
- na svetovnem pokalu v kanadskem Abbotsfordu je
prejela zlato medaljo v paru z Nušo Detiček ter kot edina
Evropejka v finalu dosegla tudi 5. mesto v kategoriji solo
A – junior.
Ob vprašanju, kateri uspeh ji največ pomeni in zakaj, se
je Evi na lice prikradel prav poseben nasmeh, saj se je
spomnila svojega prvega tekmovanja in prvega priznanja,
ki ga je kot prvošolka po komaj šestih mesecih treningov
kot najmlajša tekmovalka v kategoriji solo C – mlajši
junior dobila za usvojeno 7. mesto. Vsako priznanje ji
pomeni veliko, saj je rezultat dela, intenzivnih treningov,
sodelovanja s trenerko, odrekanj in pomoči staršev.
Pot do uvrstitve na mednarodno tekmo
Kljub temu, da se je Eva seznanila s twirlingom zgolj
po naključju, so od takrat njeni treningi vsakodnevni,
skrbno načrtovani, Eva pa predana svoji odločitvi in
zato tudi uspešna. Najprej se tekmovalci predstavijo na
predtekmovanju, kjer prikažejo pripravljenost v obveznih
elementih in telesnih gibih. Ocena na predtekmovanju
je pogoj za udeležbo na nadaljnjih tekmovanjih. Pri
dopolnjenih 12 letih pošlje MTZS svoje najuspešnejše
tekmovalce na mednarodne tekme, na katere se lahko
uvrstijo tekmovalci, ki na državnem prvenstvu dosežejo
določeno število točk v programu, ki ga ocenjujejo trije
oz. štirje sodniki.
Eva tekmuje na nivoju A in elite. Nivo elite je najvišji
nivo, v katerem se lahko tekmuje do 18. leta v starostni
skupini junior. Izkušnje v tekmovanju si pridobiva tudi z
udeležbami na mednarodnih tekmah na Hrvaškem in na
Norminem pokalu v Novi Gorici.
V letu 2105 se je Eva v Mariboru udeležila evropskega
prvenstva, kjer je v polfinalu dosegla 13. mesto.
Nadaljevanje tekmovanja ji je preprečila pljučnica.
Na podlagi doseženih točk je dobila priložnost
udeležiti se svetovnega pokala v Kanadi, kamor se je
odpravila s sotekmovalko Bistričanko Nušo Detiček in
trenerko Nastjo Keršič. Tekmovanje je trajalo 5 dni.
Po predstavitvenem delu so sledili dnevi, namenjeni
tekmovanju, kjer je Eva tekmovala v programih solo in
artistic par z Nušo Detiček, s katero sta uspešno nastopili.
Evo veseli, da je trenerki uspelo združiti dve »sorodni
duši«, ki imata skupne imenovalce v znanju, spretnosti
in vztrajnosti in s katero sta se v polfinalu uvrstili na
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Klub je član MTZS (Mažoretna in twirling zveza
Slovenije), ki je članica svetovne twirling zveze, ki si
prizadeva, da bi twirling postal olimpijski šport.
Kreativna trenerka Nastja Keršič

Uspešna tekmovalka v twirlingu Eva Mlakar in njene medalje

7. mesto in v finalu zmagali ter usvojili zlato medaljo
svetovnega pokala.
Kaj je twirling?
Mnogi twirling enačijo z mažoretkami. Eva pravi, da je
skupna točka mažoretk in twirlerk le skupni rekvizit –
palica. Pri izvajanju programa morajo twirlerji sočasno
izvajati več elementov hkrati, gimnastične plesne,
akrobatske elemente, ob tem pa twirlerka palice ne
sme vreči višje od višine glave, vsi elementi izvajanja
pa morajo biti usklajeni z glasbo. Pomemben dejavnik
pri ocenjevanju nastopa sta tudi drža in splošni vtis, ki
ga tekmovalka naredi ob glasbi in s primernim plesnim
izrazom ter mimiko obraza. Glasba je v kategorijah solo
predpisana, pri nastopih freestyle imata s trenerko več
možnosti izbire glasbe po njunem okusu.

Uspešna 23-letna trenerka v celoti skrbi za popolne
programe in izgled svojih 18 tekmovalcev. Za vsakega
tekmovalca posebej pripravlja od dva do tri programe,
jih trenira ter kondicijsko pripravlja. Rada ima enoten in
urejen videz svojih tekmovalcev, zato je v njenih rokah
izbira blaga za drese, ki jih sama nariše, sama pa jim
uredi tudi frizure pred nastopi.
Družina je v veliko podporo, sponzorja je težje
pridobiti

Športne zgodbe

O Twirling in mažoretnem klubu pet elementov

Družinski urnik je mnogokrat podrejen Evinim
treningom, saj trenira vsak dan na različnih lokacijah.
Mama Mojca pove, da jo vozijo na treninge, jo
spodbujajo, finančno podpirajo in se z njo veselijo
uspehov. Večino stroškov, povezanih s treningi in
udeležbo na državnih in mednarodnih tekmovanjih,
nosijo starši, zato si želijo pridobiti sponzorja, ki bi
uspešni tekmovalki pomagal na poti do novih uspehov.
Zahvaljujejo se vsem, ki Evi omogočajo treninge: OŠ
Antona Bezenška Frankolovo, Občini Vojnik, OŠ Vojnik,
OŠ Jožeta Pučnika Črešnjevec in OŠ Makole.

David Grm skočil
nov društveni rekord
Tekst in foto: Slavc Grm

David Grm, član Smučarskega društva Vizore, je dvakrat to zimo popravil klubski rekord. Na uradnih kvalifikacijah je v
ponedeljek, 14. marca 2016, na 120-metrski skakalnici v Planici skočil 142 metrov, kar je pomenilo nov društveni rekord
in možnost poleta na velikanki. V sredo, 16. marca 2016, je David kot prvi član društva in prvič v njegovi zgodovini
poletel kar 187 metrov, kar je dokaz dobrega in kvalitetnega dela v klubu ter postavil nov rekord, na katerega smo še
posebej ponosni.
David Grm je poletel 187 metrov.
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KAŽIPOT DOGODKOV

Kdaj
KdoKaj
Kje
APRIL 2016
sreda,
13. april,
ob 9. uri

sreda,
13. april
ob 19. uri

Športno društvo Frankolovo organizira
začetek lige v malem nogometu na
nogometnem igrišču Frankolovo.

četrtek,
14. april,
ob 10. uri

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
organizira pripravo različnih vrst bureka v
njihovih prostorih v Vojniku.

četrtek,
14. april,
ob 17. uri

Učenci razredne stopnje OŠ Vojnik
organizirajo prireditev »Pozdrav pomladi« v
Kulturnem domu Vojnik.

četrtek,
14. april,
ob 17. uri

Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik
organizira zbiranje vzorcev vina in salam v
kletnih prostorih Občine Vojnik.

petek,
15. april,
ob 14. uri

Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik
organizira »13. ocenjevanje vin« letnika
2015 v Kulturnem domu Vojnik.

nedelja,
17. april,
ob 15. uri

ponedeljek,
18. april,
ob 17. uri
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Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
organizira izmenjavo semen v njihovih
prostorih v Vojniku.

Turistično društvo Frankolovo organizira
pohod v čast 162. rojstnemu dnevu prof.
Antona Bezenška. Pot bodo začeli pri OŠ
Antona Bezenška Frankolovo, jo nadaljevali
skozi park pri Graščini, Verpete, mimo
Bezenškove rojstne hiše, kjer bo kratek
kulturni program, in nadaljevali skozi
zidanice Črešnjice, Rove in nazaj na
Frankolovo.
Društvo za aktivno preživljanje prostega
časa Most mladih Vojnik prireja gledališko
predstavo za otroke v izvedbi družinskega
gledališča Kolenc. Prisrčno vabljeni vsi
nadobudneži za kulturo in pravljice naše
mladosti. Predstava se začne ob 17. uri in
traja približno 35 minut.

torek,
19. april,
ob 16. uri

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
organizira tečaj šivanja »Popravila oblačil« v
njihovih prostorih v Vojniku.

sreda,
20. april,
ob 14. uri

Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik
organizira »VIII. salamijado« (ocenjevanje
salam) v zidanici Vikija in Agice Štokojnik v
Hrenovi.

četrtek,
21. april,
ob 18. uri

Osnovna šola Vojnik prireja koncert zborov
OŠ Vojnik in podružnic »Zapoj z menoj« v
telovadnici POŠ Nova Cerkev.

petek,
22. april,
ob 10. uri

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
organizira predavanje o pomenu uporabe
oblačil z manj kemije in pesticidov
za ohranjanje zdravja ter posledično
zmanjševanje onesnaževanja okolja v
njihovih prostorih v Vojniku.

petek,
22. april,
ob 19. uri

Kulturno-umetniško društvo Dobrna
organizira srečanje pevskih zborov občin
Vojnik in Dobrna v Kulturnem domu
Dobrna.

nedelja,
24. april,
ob 8. uri

Planinsko društvo Vojnik organizira pohod
na Kunigundo. Zbirno mesto je pri mostu
čez reko Hudinjo.

torek,
26. april,
ob 10. uri

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
organizira otroško delavnico »Pomladna
zasaditev visokih gred« v njihovih prostorih
v Vojniku.

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 na tel. št. 041 663 395 (Nikolaj
Torkar).

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje organizira
vsako sredo od 9. do 10. ure v prostorih Planinskega
društva Vojnik uradne ure. V tem času je mogoče
merjenje krvnega tlaka in enkrat letno holesterola v
krvi. Za člane je merjenje brezplačno. Dobrodošli so
prostovoljni prispevki.

MAJ 2016

torek,
3. maj,
ob 16. uri
sreda,
4. maj,
ob 18. uri

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
organizira šiviljski tečaj »Izdelava
unikatnega predpasnika« v njihovih
prostorih v Vojniku.
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev
organizira Florjanovo mašo pred kapelico
gasilskega doma Nova Cerkev. Mašo bosta
darovala mariborski nadškof gospod msgr.
mag. Alojz Cvikl in dekan g. Alojz Vicman.

četrtek,
5. maj,
ob 14. uri

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
organizira prikaz zasaditve balkonskih
cvetlic v njihovih prostorih v Vojniku.

sobota,
7. maj,
ob 10. uri

KO ZB za vrednote Nova Cerkev in PGD
Nova Cerkev organizirata pohod od
Senegaškega mlina do Strnadovega
travnika. Zbirno mesto je pri Senegaškem
mlinu v Socki.

sobota,
7. maj,
ob 19. uri

Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik
prireja »X. praznik vina, salam in kruha« v
telovadnici OŠ Vojnik.

nedelja,
8. maj,
ob 10.30

Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik vabi
k »Florjanovi maši« v cerkev sv. Florjana v
Vojniku.

ponedeljek,
9. maj,
ob 18. uri

Združenje borcev za vrednote NOB VojnikDobrna, OŠ Antona Bezenška Frankolovo
in Občina Vojnik organizirajo prireditev
»Pozdrav pomladi« v OŠ Antona Bezenška
Frankolovo.

torek,
10. maj,
ob 16. uri

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
organizira tečaj šivanja »Izdelava toaletnih
torbic« v njihovih prostorih v Vojniku.

četrtek,
12. maj,
ob 16.30
petek,
13. maj,
ob 18. uri

Vrtec Mavrica Vojnik prireja prireditev
s predstavitvijo skupin »Kdor poje, kdor
pleše, se igra, je v vrtcu Mavrica doma« v
telovadnici OŠ Vojnik.
Od petka 13. maja 2016, do nedelje, 22.
maja 2016, Turistično-kulturno društvo
Globoče organizira razstavo o življenju
in delu Doroteje Hauser v Galeriji Piros
v Globočah. Prireditev je v sklopu tedna
ljubiteljske kulture.

sobota,
14. maj,
ob 10. uri

Športno društvo Frankolovo organizira
turnir v namiznem tenisu v telovadnici
Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo.

sobota,
14. maj,
ob 19. uri

Moški pevski zbor KUD France Prešeren
Vojnik prireja jubilejni koncert v telovadnici
OŠ Vojnik.

torek,
17. maj,
ob 16. uri

Turistično društvo Frankolovo organizira
pohod po Tončkovi poti. Zbirno mesto
je pred Osnovno šolo Antona Bezenška
Frankolovo. Podrobneje bo obravnavana
hišica pri Rihterju. Informacije: Edi (031
862 303), Marija (031 292 360) in Irma
(031 384-399).
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
organizira šiviljski tečaj »Izdelava poletnega
krila po meri« v njihovih prostorih v Vojniku.

četrtek,
19. maj,
ob 14. uri

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
organizira posvet o malih čistilnih napravah
na podeželju v njihovih prostorih v Vojniku.

petek,
20. maj,
ob 10. uri

Turistično društvo Nova Cerkev organizira
»Praznik čebel na vasi« v centru Nove
Cerkve.

petek,
20. maj,
ob 19. uri

Društvo Most mladih prireja stand up
komedijo Staro za novo v izvedbi Borisa
Kobala in Tina Vodopivca v petek, 20. 5.
2016, z začetkom ob 19. uri. Predprodaja
kart bo v Joly caffe (pri trgovini Mercator
v Vojniku) od 20. 4. 2016 dalje. Cena karte
v predprodaji je 15 EUR, na dan predstave
pa 18 EUR. Prisrčno vabljeni na večer poln
smeha. Informacije po telefonu na št. 031
878 547 (Simona Matko).

sobota,
21. maj,
ob 18. uri

Prosvetno društvo Anton Bezenšek
Frankolovo organizira odkritje reliefne
spominske plošče prof. Antona Bezenška na
pročelju rojstne hiše v Bezenškovem Bukovju.

torek,
24. maj,
ob 17. uri

Krajevna skupnost Frankolovo in Župnijska
Karitas Frankolovo organizirata srečanje
starejših krajanov v sklopu praznovanja
krajevnega praznika. Ob 17. uri bo sveta maša
za starejše krajane v cerkvi na Frankolovem,
ob 18. uri pa sledi srečanje starejših krajanov
s kratkim kulturnim programom ter
družabno srečanje s pogostitvijo v gostišču
Turist na Frankolovem.

četrtek,
26. maj,
ob 14. uri

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
organizira otroško vrtnarsko delavnico v
njihovih prostorih v Vojniku.

nedelja,
15. maj,
ob 15. uri

petek,
27. maj,
ob 18. uri

sobota,
28. maj,
ob 11. uri

nedelja,
29. maj,
ob 8. uri

KAŽIPOT DOGODKOV

Kdaj
KdoKaj
Kje
MAJ 2016

Krajevna skupnost Frankolovo prireja
slavnostno sejo Sveta KS Frankolovo v
prostorih Paviljona v graščinskem parku
na Frankolovem. Ob 19.30 sledi koncert
Moškega pevskega zbora Prosvetnega
društva Antona Bezenška Frankolovo s
podelitvijo krajevnih priznanj v cerkvi na
Frankolovem.
Športno društvo Frankolovo organizira
nogometni turnir za osnovnošolce na igrišču
v parku v okviru akcije »Veter v laseh«. Ob
14. uri se začne članski nogometni turnir za
prehodni pokal Frankolovega na igrišču v
parku Frankolovo.
Društvo Talon Frankolovo organizira
spomladanski kramarski sejem s
tekmovanjem harmonikarjev za zaključno
prireditev »Pohorska cokla« v graščinskem
parku na Frankolovem.
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četrtek,
2. junij,
ob 10. uri

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
organizira svetovanje »Kako skrbeti za vid in
preventivni pregled« v njihovih prostorih v
Vojniku.

sobota,
4. junij,
ob 9. uri

Teniški klub Vojnik organizira turnir tenisa v
počastitev krajevnega praznika na igrišču v
Vojniku. Prijave do četrtka, 2. 6. 2016, na tel.
št. 031 860 804.

sobota,
4. junij,
ob 13. uri

Košarkarski klub Vojnik organizira 24.
tradicionalni turnir trojk v telovadnici OŠ
Vojnik. Prijave in informacije preko e-pošte
kkvojnik@siol.net ali po telefonu na št. 031
564 115 do petka 3. 6. 2016.

sobota,
4. junij,
ob 17. uri

Prostovoljno gasilsko društvo Frankolovo
organizira otvoritev dvorane v gasilskem
domu PGD Frankolovo.

nedelja,
5. junij,
ob 14.30

Turistično društvo Nova Cerkev in Robi
Rošer organizirata »Folkloro na vasi« in
»Praznik jagod na vasi« v centru Nove
Cerkve.

ponedeljek,
6. junij,
ob 14. uri

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
organizira delavnico »Obnova lesenih kosov
pohištva s prikazom različnih tehnik« v
njihovih prostorih v Vojniku.

četrtek,
Vrtec Mavrica Vojnik organizira zabavno
9. junij,
prireditev z naslovom »Starši otrokom
ob 16.30 uri mavrice« pod šotorom na igrišču v Vojniku.
Planinsko društvo Vojnik organizira
sobota,
tradicionalni planinski pohod iz Vojnika na
11. junij,
Uršulo nad Dramljami. Zbirno mesto pred
ob 7. uri
Zdravstvenim domom Vojnik.
KO ZB za vrednote NOB in KS Vojnik
sobota,
organizirata 10. tradicionalni pohod po
11. junij,
poteh spominskih obeležij v KS Vojnik in
obeleženje 75. obletnice nasilja – deportacije
ob 8. uri
bolnikov bolnice Vojnik.
sobota,
Nogometni klub Vojnik organizira zaključek
11. junij,
sezone nogometa in nogometno tekmo za
ob 10. uri
Eskov memorial na igrišču v Vojniku.
torek,
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
14. junij,
organizira otroško delavnico »Pozdrav
ob 14. uri
počitnicam« v njihovih prostorih v Vojniku.
torek,
KS Vojnik organizira srečanje starejših
14. junij,
krajanov nad 80 let v jedilnici OŠ Vojnik.
ob 16. uri
sreda,
Društvo upokojencev Vojnik organizira
15. junij,
meddruštveno tekmovanje v kegljanju s
ob 9. uri
kroglo na vrvici v prostorih društva.

sreda,
15. junij,
ob 11. uri
četrtek,
16. junij,
ob 9. uri

ZB za vrednote NOB in KS Vojnik
organizirata spominsko slovesnost ob
spominski plošči v Arclinu.
Društvo upokojencev Vojnik organizira
meddruštveno tekmovanje v streljanju z
zračno puško v prostorih društva.
Krajevna skupnost Vojnik prireja slavnostno
petek,
sejo Sveta KS Vojnik. Ob 19. uri sledi
17. junij,
kulturna prireditev s podelitvijo krajevnih
ob 17:30 uri
priznanj v Kulturnem domu Vojnik.
sobota,
Krajevna skupnost Vojnik organizira
18. junij,
srečanje vseh društev v KS Vojnik na igrišču
ob 9. uri
pod šotorom v Vojniku.
Strelsko društvo bratov Dobrotinšek Vojnik
nedelja,
organizira streljanje z malokalibrsko puško
na strelišču v Doliču. Sodelujejo strelska
19. junij,
društva iz Vojnika, Celja, Slovenskih Konjic,
ob 8. uri
Špitaliča, Doliča in Zreč.
nedelja,
Lovska družina Vojnik organizira srečanje
19. junij,
kmetov s področja LD Vojnik pri Lovskem
ob 9. uri
domu v Vojniku.
nedelja,
Radio Celje v sodelovanju z Občino Vojnik
19. junij,
organizira zabavno prireditev »Katrca« na
ob 14. uri
igrišču pod šotorom v Vojniku.
nedelja,
Kulturno društvo Socka organizira kulturno
19. junij,
prireditev z naslovom »Socka poje, pleše in
ob 15. uri
igra« v graščinskem parku v Socki.
Smučarsko društvo Vizore organizira
nedelja,
meddruštveno tekmovanje v smučarskih
19. junij,
skokih za pokal KS na skakalnici KA-13 v
ob 15. uri
Vizorah.
sobota,
Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik
25. junij,
organizira pokalno tekmovanje GZS za
ob 14. uri
starejše gasilke in gasilce na igrišču v Vojniku.
Športno kolesarsko društvo Nova Cerkev
nedelja,
organizira blagoslov koles in kolesarjenje po
26. junij,
poteh KS z zbirnim mestom pred gasilskim
ob 8. uri
domom v Novi Cerkvi. Blagoslov bo vodil
dekan Alojz Vicman.

sobota,
2. julij,
ob 8:30 uri

KS Nova Cerkev organizira slavnostno sejo
Sveta KS s podelitvijo krajevnih priznanj v
dvorani gasilskega doma Nova Cerkev. Ob
9.30 KS Nova Cerkev in ZB za vrednote NOB
prirejata proslavo v spomin na padle borce
pri spominskem obeležju. Ob 10. uri PGD
Nova Cerkev organizira gasilsko prireditev
v Novi Cerkvi s tradicionalno peko vola na
žaru in revijo narodno zabavnih ansamblov.
Ob 16. uri sledi hitrostno gasilsko
tekmovanje. Ob 20. uri se začne gasilska noč
z ansamblom Modrijani pod šotorom, pred
gasilskim domom v Novi Cerkvi.

nedelja,
10. julij
ob 10. uri

Gospod Gregor Majcen bo imel novo mašo v
cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi.

sobota,
16. julij
ob 17. uri
sobota,
16. julij
ob 8. uri

Prostovoljno gasilsko društvo Lemberg
organizira gasilsko tekmovanje in gasilsko
veselico z ansamblom Klateži pred gasilskim
domom Lemberg.
PGD Nova Cerkev organizira 5. tekmovanje
v kuhanju golaža pod šotorom pred
gasilskim domom Nova Cerkev.

