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Glasilo Občine Vojnik
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Gozd pri Lovski koči v Vojniku

KAZALO

4
6
35
40
41
72

KOLOFON

ŽUPANOVA BESEDA

LOKALNO SREDIŠČE
Aktualno dogajanje z zadnje seje v letu 2016
IZZA (O)GLEDALA
Alenka Blazinšek
GOSPODARSKI UTRIP
Z velikimi načrti v prvo leto delovanja
URADNI DEL

ŠPORTNE ZGODBE
Ožbej Vačovnik Kotnik

Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo do
petka, 19. maja 2017, 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 115. številke bo v četrtek,
15. junija 2017.
Članke, prejete po 19. maju 2017,
bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico
do krajšanja člankov in spremembe
naslovov in izbora fotografij po
lastni presoji. Za vsebino in točnost
podatkov odgovarja avtor prispevka.
Fotografije slabše kakovosti oz. v
velikosti manj kot 2 MB ne bodo
objavljene.

Tržnica idej
Draga Vigred,
veš, da sem resnično vesela, da končno prihajaš v naše kraje. Na kratko
povedano – pogrešala sem te. Saj ne, da ne bi marala tvoje snežne sestre,
ampak letos nam je poslala res zelo nizke temperature, ki jih v naših krajih
niti nismo vajeni. Zaradi tega je bila želja po tvojem prihodu še toliko
večja. Že drži, da imajo vsi letni časi svoj čar, pa vendar se mi zdi, da je
tvoj prihod nekaj posebnega. Narava se je zdaj res spočila, če pa smo se
ljudje, težko verjamem, ob vseh teh natrpanih vsakdanjikih. Kakor koli, v
našo deželo prinašaš prebujanje.

KOLOFON / UVODNIK

UVODNIK

Če morda misliš, da smo zaradi tvoje sestre pri Ogledalu počivali,
se motiš. Res je, večeri so bili dolgi in hladni, vendar to ni zmotilo
ustvarjalcev glasila. Čas smo znali dobro izkoristiti. Pestrih vsebin v tej
številki, ki je tudi nekoliko obsežnejša, ne manjka. Aprilske številke ne
bo, ker je bil pust šele konec februarja, zato smo februarsko številko
spremenili kar v marčevsko, ki ji bo sledila junijska.

Izdajatelj:
Občina Vojnik
Odgovorna urednica:
Tjaša Podergajs
Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop, Lea
Sreš, Dragica Jezernik, Lidija Eler
Jazbinšek in Andreja Cigelšek
Trženje oglasov:
Andreja Cigelšek
Jezikovni pregled:
Nina Jekl
Naslovna fotografija:
Dragica Selčan iz Dola pod Gojko v
Krajevni skupnosti Frankolovo
Fotografija:
Matjaž Jambriško
Prelom in priprava za tisk:
Dinocolor, d. o. o.

Kot veš, je mesec marec mesec žena in mater, zato se nam s tokratne
naslovnice nasmiha gospa Dragica iz Dola pod Gojko, ki je mati šestih
otrok in babica osmim vnukom. Iz oči ji sije dobrota, delovne roke so
dokaz trdega dela. Njena podoba je odraz skromne in klene ženske
in predstavlja ponos narodovega izročila. V tokratni izdaji lahko
prebiraš tudi aktualne informacije o delu župana, občinskega sveta,
krajevnih skupnosti, občinske uprave, društev in ostalih organizacij ter
posameznikov. Zagotovo se je dober glas o Božičnem Vojniku in že 30.
pustnem karnevalu v Novi Cerkvi razširil tudi do tebe. Nadaljujemo s
predstavitvijo občinskih nagrajencev, kuhamo in pišemo spodbudne
besede o gospodarstvu. Pozabili nismo niti na županov novoletni sprejem,
kulturni praznik, na delo šol, vrtcev in gasilcev. S stalno rubriko o zdravju
opozarjamo na vrednoto zdravja, pomembna novica je tudi, da imamo
v Vojniku odslej pediatrinjo. In da ne pozabim, zelo pomemben je tudi
uradni del Ogledala.
Bodi dovolj, da ne bom spet (pre)dolga. Zdaj, ko že prihajaš v naše
kraje, je čutiti veliko optimizma. Zastavila sem si nalogo, kaj primerjati z
optimizmom in veseljem, ki ju ljudem vsako leto prinašaš. Pa sem se hitro
spomnila zmage naših rokometašev na nedavnem svetovnem prvenstvu
nad sosedi Hrvati ali pa smukaške zmage Ilke v St. Moritzu in mnogih
naših športnikov, ki nam vlivajo pogum in moč, da je možno doseči vse,
četudi se zdi, da preobrata ne more biti.
Ob tvojem prihodu bodo mnogi z mislimi že pri prvomajskih praznikih,
nekateri bodo komaj čakali poletje. Zdaj, ko ti pišem, že čutim tisti znani
občutek, ki se pojavi vsako leto ob tem času. V glavi toliko različnih idej,
da bi jih najraje zastonj ponujala kar na tržnici, z iskrenim, s preprostim
namenom – polepšati življenje. Da o življenjski energiji, ki me preveva,
raje ne pišem.
Da, draga prijateljica Vigred, toliko veselih občutenj nam s svojo
edinstvenostjo prinašaš samo ti. Naj ostane tako. Ostani lepo in varno
potuj. Kmalu na snidenje.
Tjaša Podergajs,
odgovorna urednica

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov
in je brezplačno.
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Krepko smo že
zakorakali
v novo leto 2017
»Kaj ima v življenju pravo vrednost? To, kar lahko vzameš s
sabo na zadnjo pot. Vrednost ima, kar smo naredili iz ljubezni
za Boga, do bližnjih in do samega sebe. S čimer smo naredili
svet bolj prijazen, boljši, lepši, bolj pošten, bolj ljubeč.«
(Neznani avtor)
Krepko smo zakorakali v novo leto 2017, kaj nam
bo prineslo, ne vemo, vem pa, da je moja naloga
ostala enaka, kot je bila v prejšnjem letu; delati za
razvoj lokalne skupnosti, za zagotavljanje dobrih
življenjskih pogojev občankam in občanom, ne
nazadnje za upravičenje vašega izkazanega zaupanja.
In za to se bom trudil tudi vnaprej.
Leto smo začeli z zaključno prireditvijo ob uspešno
zaključenem drugem Božičnem Vojniku – prireditvi, ki
je v Vojnik privabila več ljudi kot katera koli doslej. Vesel
sem, da ste številni našli način, kako se bolj zbližati s
sokrajani, se tudi umetniško izraziti na temo jaslic in
uspešno promovirati naš Vojnik, ki ne samo da je lep,
ampak ima tudi dušo. Iskreno se zahvaljujem vsakemu.
Varnostno se leto ni začelo preveč dobro, saj smo imeli v
prvi polovici januarja kar pet požarov, od tega tri hujše.
Pokazala se je dobra usposobljenost naših gasilcev, saj
so se na vsak klic na pomoč odzvali v le nekaj minutah
in tudi uspešno posredovali. Na dnevu odprtih vrat
Občine Vojnik je svoja vrata odprlo PGD Frankolovo in
nam pokazalo svoje nove pridobitve, opremo ter nam
zagotovilo pripravljenost za pomoč sokrajanu v vsakem
trenutku. Vsem gasilcem v naši občini se zahvaljujem za
človekoljubno delo. Prav tako vam zagotavljam, da vam
bo Občina Vojnik stala ob strani pri vaših potrebah. Z
željo, da boste lahko še bolj učinkoviti, bomo v letu 2017
poskrbeli za nabavo defibrilatorjev za vseh pet svojih
društev. Vsem nam polagam na srce skrb za odgovorno
samozaščitno delovanje, saj se da s tem preprečiti
marsikatera nesreča.
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V prvih mesecih leta se odvijajo tudi občni zbori društev.
Na vabilo se z veseljem odzovem in se jih udeležim
sam ali se jih udeleži podžupan, g. Štokojnik. Tako se
seznanim z vašim delom, načrti in tudi potrebami. Vesel
sem, da smo občina, kjer je delo v društvih izjemno
dejavno in se tako bogati in plemeniti naše vsakdanje
življenje. Posebej se seveda vsi veselimo odličnih
rezultatov na raznih tekmovanjih, kajti tako dokažete
tudi visoko strokovnost vloženega dela. Za delo društev
smo v proračunu zagotovili nominalno enak znesek kot
lani. Prosim vas, da spremljate razpise, ki bodo objavljeni
v Ogledalu, in se pravočasno prijavite. Prav tako naj
vas spomnim, da imamo na svoji spletni strani tudi
koledar za prijavo prireditev, da bi tako zagotovili prenos
informacij in preprečili preveč dogodkov na isti dan,
kar se potem pozna pri obisku. Z veseljem vam bomo
pomagali tudi v občinski upravi, če boste izrazili svoje
želje. Uspešno smo izpeljali reklamacijo – zamenjavo
športnega poda v večnamenski dvorani v Vojniku, tako
da verjamem, da ne bo več težav in bodo športniki lahko
uporabljali dvorano nemoteno.
Pri delu društev pogrešam delo mladinskega društva v
Vojniku. V mesecu februarju smo organizirali okroglo
mizo na temo strategije za mlade v občini Vojnik.
Pokazala se je želja, da se obudi delo društva in zato
vabim vse mlade, da se vključite in ponovno obudimo
delo društva. Informacije so na voljo tudi v tajništvu
občine.
Z veseljem ugotavljam, da se je lani ustanovljen Klub
podjetnikov občine Vojnik resno lotil dela in izvedel

Osrednji dogodek ob kulturnem prazniku smo letos
organizirali v telovadnici OŠ Antona Bezenška na
Frankolovem. Glavna organizatorka je bila osnovna šola.
Skupaj so nastopajoči izvedli čudovit medgeneracijski
kulturni dogodek, ki sta mu piko na »i« dala slavnostni
govornik, lanski Prešernov nagrajenec, Tone Partljič
in prejemnik priznanja za življenjsko delo na področju
kulture v občini Vojnik, gospod Jože Gregorc. Vsem
nastopajočim se za udeležbo iskreno zahvaljujem. Prav
tako pa tudi vsem obiskovalcem, ki ste do zadnjega
kotička napolnili prireditveno dvorano. Tako smo se
primerno poklonili tudi dr. Francetu Prešernu, slovenski
besedi, naši pesmi in narodni zavesti.
Za nami je jubilejni 30. pustni karneval v Novi Cerkvi
v organizaciji PGD Nova Cerkev. Čestitke ob jubileju in
pohvala odlični organizaciji. Karneval s svojimi izvirnimi
idejami nastavi ogledalo nam in dogajanju okoli nas. Je
pa tudi odlična promocija občine.
Pomladni meseci so tudi čas, ko se posvečamo zimski
službi in načrtujemo dejavnosti k izboljšanju stanja
lokalnih cest, javnih poti in kolesarskih stez ter pločnikov.
Prva naloga po koncu zime je sanacija poškodovanih
odsekov, ki jih bo letos veliko. Prosim, javite svetom
krajevnih skupnosti svoje predloge, tako za sanacijo
kot nove odseke asfaltnih prevlek. Znotraj rezerviranih
proračunskih sredstev bomo tudi letos posodabljali
cestno infrastrukturo po načrtih KS. Na področju
kolesarskih stez imamo dva projekta; in sicer izgradnjo
pločnika in kolesarske steze ob regionalni cesti na
relaciji Škofja vas–Vojnik, kjer imamo obljubo s strani
direkcije za infrastrukturo, da bodo letos izdelani
projekti PZI/PGD. Drug projekt je kolesarska steza,
namenjena rekreaciji in turizmu, ki bo povezovala

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

kraje Celje–Vojnik–Dobrna, kjer prav tako na podlagi
lani izdelanih idejnih projektov nadaljujemo izdelavo
dokumentacije. Predstavitev idejnega načrta je bila
izvedena 15. februarja, na predstavitvi je bil prisoten
tudi vodja sektorja za naložbe, g. Willenpart Tomaž.
Uspešna izgradnja kolesarskih poti je ena od prioritet, ki
ste jo mnogi podprli tudi s svojim podpisom. Zdaj imamo
možnost, da nam direkcija za infrastrukturo pomaga s
sofinanciranjem. Seveda prosim za podporo tudi lastnike
zemljišč, po katerih bo trasa potekala. Verjamem, da ne
bomo zamudili ugodnega trenutka za razvoj občine na
tem področju.

ŽUPANOVA BESEDA

tudi že prvo redno skupščino. Vabim vse podjetnike
naše občine, da se pridružijo klubu in tako organizirano
zastopajo svoje interese. V Ogledalu bo podjetništvu
vedno namenjen prostor. Naša socialna politika je, da si
lahko vsak s poštenim plačilom za svoje delo zagotovi za
človeka vredno življenje.

Oddali smo projekt ureditve dveh tematskih poti in parka
ob Hudinji na razpis LAS in upam, da bomo pridobili
dodatna sredstva za ta namen. Končani so projekti za
ureditev mrliške vežice v Vojniku z izgradnjo nadstreška
in ureditvijo prostora za raztros pepela, tako da se bo v
poletnih mesecih začela gradnja. Trudili se bomo, da bo
čas gradnje čim krajši in da bo s tem čim manj moteč za
pogrebne obrede.
Imamo srečo, da živimo v prelepem, čistem okolju, ki
smo ga dolžni tudi ohranjati in nekoč zapustiti našim
mladim rodovom. Zato vas vabim, da se 1. aprila
udeležite čistilne akcije, da še polepšamo svoj kraj. Če
opazite kakšno večje črno odlagališče, prosim, sporočite
v tajništvo KS ali Občine Vojnik. V primeru slabega
vremena se akcija prestavi na naslednjo soboto, 8. aprila.
Vabljeni!
Ker smo v mesecu marcu, naj zaključim s čestitko našim
dekletom in ženam ob dnevu žena in materinskem
dnevu. Želim, da se vse počutite spoštovane, ljubljene in
enakovredne, zaradi vas je svet lepši, boljši, bolj ljubeč!
V pričakovanju uspešnega leta vas lepo pozdravljam.

Branko Petre,
vaš župan

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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Povzela: Tjaša Podergajs

Aktualno dogajanje z zadnje seje v letu 2016

- podal mnenja o kandidatih za ravnatelja Vrtca Mavrica
Vojnik,
- imenoval predstavnike ustanovitelja v Svet zavoda OŠ
Vojnik in predlagal predstavnika ustanoviteljev občin
Dobrna, Štore in Vojnik v Svet zavoda Zdravstveni dom
Celje,
- sprejel sklep o določitvi prejemnika priznanja na področju
kulture za življenjsko delo v letu 2017,
- sprejel predlog sklepa o izdaji soglasja k ceni
socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v
občini Vojnik,
- sprejel odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
v občini Vojnik,
- obravnaval načrt razvoja odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v
občini Vojnik,
- sprejel dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Vojnik
za leto 2016,
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.
Tanja Golec Prevoršek

Drugi rebalans proračuna za leto 2016
in proračun za leto 2017
Struktura prihodkov drugega rebalansa proračuna za leto
2016 in sprejetega proračuna za leto 2017 je razvidna iz
tabele št. 1 – Prihodki skupaj.
Bistvena sprememba v bilanci prihodkov v rebalansu
proračuna za leto 2016 se je nanašala na povečanje
namenskih prihodkov za sanacijo plazov na cesti v Bovše ter
na nižje prihodke od najemnin komunalne infrastrukture.
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1

2

3

4

Prihodki skupaj

6,891,043 6,946,679 100.8 7,319,103

105.4

Davčni prihodki

5,150,012 5,174,240 100.5 5,286,673

102.2

Nedavčni prihodki

1,038,162

900,985

86.8

989,119

109.8

Kapitalski prihodki

40,000

4,000

10.0

332,500 8,312.5

Transferni prihodki

662,869

Struktura odhodkov drugega rebalansa proračuna za leto
2016 in sprejetega proračuna za leto 2017 je razvidna iz
tabele št. 1 – Odhodki skupaj.

867,454 130.9

710,811

v % (4/2)

- sprejel proračun Občine Vojnik za leto 2017,

SPREJET
PRORAČUN
za leto 2017
v EUR

- sprejel rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2016,

v % (2/1)

- potrdil zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik,

DRUGI
REBALANS
proračun za
2016 v EUR

15. 12. 2016:

Primerna poraba občine, ki jo opredeljuje Zakon o
financiranju občin kot primerni obseg sredstev za izvajanje
tekočih nalog občine, v letu 2017 znaša 4.902 tisoč EUR.
Primerna poraba je izračunana na podlagi števila občanov
(8.942) in povprečnine, ki znaša 530 EUR in je v primerjavi
z letom 2016 višja za 8 EUR.
PRVI
REBALANS
proračun za
2016 v EUR

Občinski svet Občine Vojnik je na 15. redni seji

Tabela št. 1

Lokalno središče

OBČINSKI
SVET

5

81.9

Struktura odhodkov drugega rebalansa proračuna za leto
2016 in sprejetega proračuna za leto 2017 je sledeča:
1
Odhodki skupaj

2

3

4

5

91.7 8,278,952

115.2

Tekoči odhodki

2,347,317 2,374,069 101.1 2,533,028

106.7

Tekoči transferi

2,659,365 2,640,650

99.3 2,750,183

104.1

Investicijski odhodki 2,729,137 2,068,405

75.8 2,881,467

139.3

Investicijski transferi

7,842,319 7,189,624

106,500

106,500 100.0

114,274

107.3

Glavni investicijski odhodki in transferi, ki v celotnem
proračunu predstavljajo 36 %, so v proračunu za leto
2017 namenjeni za:
- ureditev podstrešja OŠ Vojnik za potrebe izvajanja šolskega
pouka (300.000 EUR),
- ureditev dela podstrešja na POŠ Socka za potrebe društev
(14.000 EUR),
- investicijski transfer OŠ Frankolovo za kupljen kombi za
prevoz učencev (16.674 EUR),
- investicijski transfer za ureditev sanitarij v prostorih
Društva upokojencev Vojnik (5.000 EUR),
- pridobitev dokumentacije za novogradnjo vrtca na
Frankolovem (50.000 EUR),
- izdelavo projektne dokumentacije širitve in rekonstrukcije
Kulturnega doma v Vojniku (24.500 EUR),
- začetek urejanja dodatnih prostorov za knjižnico v Vojniku
(12.000 EUR),

VELJAVNI
PRORAČUN
2016

PRORAČUNSKI UPORABIK

100 OBČINSKI SVET

DRUGI
REBALANS
PRORAČUNA
2016

1

2

121,262

116,667

% (2 : 1)

3
96.21

SPREJET
PRORAČUN
2017
4
122,362

% (4 : 2)

delež PU
v celotnih
odhodkih
PRORAČUNA
2017

5

6

104.9

1.48

200 NADZORNI ODBOR

2,600

2,600

100.00

2,600

100.0

0.03

300 ŽUPAN, PODŽUPAN

74,714

74,714

100.00

75,324

100.8

0.91

401 OBČINSKA UPRAVA — SPLOŠNE ZADEVE

452,153

437,653

96.79

497,400

113.7

6.01

402 OBČINSKA UPRAVA — FINANCE

143,040

116,500

81.45

140,100

120.3

1.69

403 OBČINSKA UPRAVA — DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3,172,710

3,117,477

98.26

3,301,066

105.9

39.87

404 OBČINSKA UPRAVA — KOMUNALA

1,727,396

76.43

2,125,356

123.0

25.67

2,260,002

405 OBČINSKA UPRAVA — UREJANJE PROSTORA
406 OBČINSKA UPRAVA — OBČINSKO PREMOŽENJE
OBČINSKA UPRAVA — POŽARNA VARNOST,
407
ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ
408 OBČINSKA UPRAVA — KMETIJSTVO
OBČINSKA UPRAVA — GOSPODARSTVO S
409
TURIZMOM
410 OBČINSKA UPRAVA — ELEMENTAR
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA — MEDOBČINSKI
500
INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN DOBRNA,
510
VITANJE IN VOJNIK
600 REŽIJSKI OBRAT
UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE
610
INFRASTRUKTURE
701 KS VOJNIK

60,700

46,700

76.94

43,300

92.7

0.52

340,000

196,227

57.71

605,500

308.6

7.31

120,560

120,560

100.00

117,877

97.8

1.42

73,700

73,300

99.46

73,700

100.5

0.89

92,290

84,892

91.98

188,880

222.5

2.28

135,000

315,000

233.33

153,000

48.6

1.85

227,783

227,783

100.00

235,200

103.3

2.84

173,915

173,915

100.00

189,786

109.1

2.29

167,113

163,968

98.12

175,611

107.1

2.12

80,477

70,174

87.20

86,590

123.4

1.05

41,100

36,100

87.83

42,100

116.6

0.51

702 KS NOVA CERKEV

54,000

44,000

81.48

54,000

122.7

0.65

703 KS FRANKOLOVO

49,200

44,000

89.43

49,200

111.8

0.59

SKUPAJ 7,842,319

7,189,624

91.68

8,278,952

105.6

100.00

- investicija v mrliško vežico v Vojniku (100.000 EUR),

- vodovod Frankolovo – vrtina Beli Potok (11.200 EUR),

- asfaltiranje cest po vseh treh krajevnih skupnostih
(150.000 EUR) in ureditev muld (30.000 EUR),

- izgradnja vodovoda Straža pri Dolu (50.000 EUR),

- rekonstrukcija mostu v Polžah (20.000 EUR),

- izgradnja vodovoda Hrastnik (38.000 EUR),

- novogradnja mostu v Zlatečah (80.000 EUR),
- ureditev križišča z avtobusno postajo v Arclinu (60.000 EUR),

- pridobitev projektne dokumentacije za ureditev trga v
Vojniku (50.000 EUR),

- ureditev prehoda za pešce v Arclinu – križišče pri Čepinu
(13.000 EUR),

- izvedba projekta ureditev tematskih poti in parka v Vojniku
(100.000 EUR),

- izgradnja javne razsvetljave (5.000 EUR),
- dokončanje pločnika s kolesarsko stezo v Vojniku (10.000
EUR),

- dokončanje občinskega prostorskega načrta (5.000 EUR)
in izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta
Konjsko (10.000 EUR),

- fazna izgradnje sekundarne kanalizacije na Frankolovem
(90.000 EUR),

- rekonstrukcija poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev
22 (470.000 EUR),

- izgradnja kanalizacije Arclinske ceste (30.000 EUR),

- investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
(27.000 EUR),

- izgradnja kanalizacije v Lešju (65.000 EUR),
- novelacija projektne dokumentacije izgradnje kanalizacije
v Novi Cerkvi z razdelitvijo po fazah in začetek prve faze
(25.000 EUR),
- pridobitev dokumentacije za investicije v kanalizacijo –
projekt Ivenca in manjši projekt v Arclinu v smeri Čepina
– Elektro (20.000 EUR),
- za investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav, kanalizacij in
vodovodnih sistemov iz sredstev najemnine VO-KA Celje
(515.400 EUR),

Lokalno središče

Odhodki proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov:

- začetek izgradnje vodovoda Razgorce (5.000 EUR),

- nakupi zemljišč (40.000 EUR),
- investicijski transfer za obnovo notranjosti v starejšem
delu doma PGD Lemberg (4.000 EUR),
- investicijski transfer za ureditev društvene sobe in sanitarij
v PGD Vojnik (13.000 EUR) in
- investicijska transfera za gasilska avta za prevoz oseb PGD
Nova Cerkev (10.000 EUR) in PGD Frankolovo (10.000 EUR).
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Podrobnejši podatki o proračunu so
dosegljivi na spletni strani Občine
Vojnik:

www.vojnik.si/obcina-vojnik/
proracun-in-zakljucni-racun.
Irena Špegel Jovan
Sprejem Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnih zemljišč (Odlok
o NUSZ)
Glavni razlog za sprejem novega
odloka je sprememba zakonodaje.
Po razveljavitvi Zakona o davku na
nepremičnine je Ustavno sodišče
v odločbi o razveljavitvi ohranilo
v uporabi predpise s področja
nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč, ki so bili z Zakonom o davku
na nepremičnine razveljavljeni.

v 1., in del ulice Pot v Konjsko se iz
1. območja prestavi v 2. območje.
Obremenitev nezazidanih stavbnih
zemljišč predstavlja eno izmed glavnih
instrumentov usmerjanja prostorskega
razvoja občine. Glede na to, da je
sedanja obremenitev nezazidanih
stavbnih zemljišč zelo nizka, se
predlaga zvišanje te iz faktorja 0,2 na
faktor 0,4, kar pomeni, da je lastnik
nezazidanega stavbnega zemljišča v
velikosti 800 m2 (ki je opremljeno z
vso kom. infrastrukturo) v I. območju
zdaj plačeval 46,00 EUR, po novem pa
bo 92,00 EUR. Ocenjujemo, da se bodo
predvideni prihodki iz naslova NUSZ
povečali za pribl. 10 %.
Jelka Gregorc

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

V odloku o nadomestilu za uporabo
stavbnih zemljišč zasledujemo
naslednje cilje in priporočila
Ministrstva za finance:

V SLUŽBI DOMOVINE

- uskladitev identifikatorjev evidenca
REN – evidenca NUSZ (k. o., št.
stavbe, št. dela stavbe), kjer je to
potrebno (evidenca NUSZ zdaj
vsebuje samo naslov stavbe za
identifikacijo nepremičnine),
- pravno definira pojme v povezavi
z izvajanjem odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnih zemljišč in
evidenco nadomestila,

VOJAK/VOJAKINJA

- zvišanje nadomestila za nezazidana
stavbna zemljišča, ki so komunalno
opremljena in je na njih gradnja
dejansko tudi možna.

Nudimo:
•
•
•
•
•

Poglavitne rešitve:
Odlok se glede na cilje, zdaj veljavne
določbe
odloka
in
sistemska
priporočila, razlikuje v delih:

dinamično delo doma in v tujini,
možnost kariernega napredovanja,
poklicno zavarovanje in 24 urno nezgodno zavarovanje,
redno mesečno izplačilo osebnega dohodka,
strokovna usposabljanja.

a) opredelitev uporabljenih pojmov,
b) opredelitev evidence nadomestila,
c) minimalno se spreminjajo območja,
č) povečuje se višina nadomestila za
nezazidana stavbna zemljišča,
d) urejajo se postopkovna določila za
izvajanje odloka.
Območja stavbnih zemljišč ostajajo v
enakih mejah, kot v veljavnem odloku,
razen naselje Arclin (z izjemo treh
hiš), ki se iz 2. območja prestavijo
8

Splošni pogoji:
•
•
•
•

V
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Z

državljanstvo Republike Slovenije,
zdravstvena sposobnost za opravljanje vojaške službe,
najmanj srednja poklicna izobrazba,
primerna starost (podrobnosti na www.postanivojak.si).

Prijave sprejemamo preko e-prijave na naši spletni strani:

www.postanivojak.si

ali jih posredujete na najbližjo upravo/pisarno za obrambo.

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Franci Kuzman

Lidija Eler Jazbinšek

Načrti Krajevne skupnosti Vojnik za leto 2017
V mesecu oktobru preteklega
leta smo s člani sveta pripravili
načrt investicij, ki bi potrebovale
investicijsko financiranje v
proračunu za leto 2017.
Vzdrževanje in asfaltiranje cest
Na našem območju imamo veliko cest,
ki so potrebne vzdrževanja. Zaradi
številnih drugih potrebnih investicij
kar nekaj let zapored ni prišlo do
uresničitve novih asfaltiranj, zato je
bilo v zadnjih dveh letih namenjenih
več sredstev za asfaltiranja. Tako
je tudi v letošnjem proračunu
za to rezerviranih 50.000 EUR.
Režijski odbori bodo pravočasno
obveščeni o terminu za pripravo
cest pred asfaltiranjem. Zavedamo
se problematike dotrajanosti in
obremenjenosti nekaterih cest, zato
se pripravljamo tudi na sanacije
že asfaltiranih cest. Vendar zaradi
omejenosti sredstev ne moremo
uresničiti preplastitev celotnih tras,
kar je želja številnih prebivalcev.
Za vzdrževanje asfaltnih cest je v
proračunu 90.000 EUR ter 17.000
EUR za vzdrževanje makadamskih
cest. Kot sestavni del ceste so tudi
mulde, s katerimi se poskrbi za
odvodnjavanje površinske vode. Za
njihovo izgradnjo je predvidenih
Delo na javnih poteh

10.000 EUR. Za ureditev križišča
Arclinu je v proračunu rezerviranih
73.000 EUR.
Zimska služba
Za delovanje zimske službe in
zagotavljanje prevoznosti javnih poti
je v proračunu namenjenih 21.000
EUR. Za čiščenje zasebnih poti so
odgovorni lastniki zemljišč.
Dodatni prostori za nove učilnice
Zaradi povečanega vpisa otrok v
OŠ Vojnik se je pojavila stiska s
pomanjkanjem učilnic. Za preureditev
prostorov na podstrešju OŠ Vojnik – z
ureditvijo treh učilnic – je namenjenih
300.000 EUR.
Vodovodi
Na področju zagotavljanja oskrbe z
vodo je 38.000 EUR namenjenih za
izgradnjo vodovoda Hrastnik in 5.000
EUR za krajši del vodovoda Razgorce.
Pokopališče Vojnik
Na pokopališču se bodo nadaljevala
dela na vežici, kjer se bo gradil
nadstrešek in uredil prostor za raztros
pepela.
V pripravi
V pripravi je tudi projekt tematskih

poti in ureditve parka ob Hudinji,
kanalizacije za del Arclinske ceste,
kanalizacije Lešje, ob jezeru.
Opravljena pa je bila tudi predstavitev
idejnega projekta kolesarskih poti
Škofja vas–Vojnik–Lemberg.

Lokalno središče

KRAJEVNA
SKUPNOST VOJNIK

Zahvala – Božični Vojnik 2016
Mesec december je v zadnjih dveh
letih posebno čaroben; okrašen ne le
z zunanjim sijem, ožarjen s svetlobo
luči in sporočilnostjo jaslic, temveč
prepreden tudi s skupnim delom
številnih članov društev, družin in
mnogimi posamezniki, ki mu dajejo
praznični utrip, darujejo svoj čas in
delo, da lahko obiskovalci užijejo čar
praznikov tudi z obiskom pri nas v
Vojniku. Spoštovani Beno Podergajs,
Nataša Kovačič in soustvarjalci
Božičnega Vojnika, hvala vam za delo,
ideje in utrip čarobnega Vojnika.

NAGROBNI
SPOMENIKI
Kamnoseštvo Marjan Amon
iz Šmartnega 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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Lokalno središče

KRAJEVNA SKUPNOST
Nova CERKEV
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Slavko Jezernik

Predvidene investicije v letu 2017
V letu 2017 imamo v proračunu
planirane naslednje investicije:
Ceste
Asfaltiranje javnih poti po načrtu
Krajevne skupnosti Nova Cerkev
(predvideva se asfaltiranje v
mesecih juniju in juliju). Režijski
odbori bodo o tem pravočasno
obveščeni, urejeno morajo imeti
potrebno dokumentacijo, ki jo
zahteva Občina Vojnik. Letos se bo
začela rekonstrukcija državne ceste
Nova Cerkev–Socka do mostu. V
spomladanskem delu se bodo začela
tudi krpanja na nekaterih nujnih
asfaltnih razpokah na javnih poteh.
Urejale se bodo odmere in odpisi
lokalnih cest in javnih poti. Skozi
celo leto bomo redno vzdrževali
makadamske ceste, bankine ter čistili
jarke ter prepuste. Izdelan je tudi
idejni projekt nove ceste mimo šole
Nova Cerkev za zazidalni načrt Nova
Cerkev 6.
Pločniki
Ureditev pločnika v Socki na relaciji
od Koprivnika do šole z odkupom dela
zemljišča po desni strani.
Kolesarske poti
Pripravljen je idejni projekt za
izgradnjo kolesarske steze Celje–
Vojnik–Nova Cerkev–Dobrna.
Ureditev varne šolske poti
Ureditev varne šolske poti v Socki
od Milana Kotnika (ob Hudinji)
do avtobusne postaje (po ogledu
predstavnikov DRI Ljubljana in
Direkcije za vode).
Mostovi
Obnova lesenega mostu pri Samcu v
Polžah, izgradnjo novega betonskega
mostu čez reko Hudinjo za cesto

10

Homec–Zlateče. Redno bomo
vzdrževali vse lesene mostove, ki jih
imamo v krajevni skupnosti 12.

Sanacija plazov
V letu 2017 se bo začela sanacija plazu
med Trnovljami in Frankolovim.

Kanalizacija
Občina Vojnik ima pripravljene
projekte za kanalizacijo Razdelj–
Polže in projekt za del Nove Cerkve,
pod šolo. Urejen je idejni projekt za
kanalizacijo Lemberg–Nova Cerkev
ter kanalizacijo Socka–Nova Cerkev
do čistilne naprave. Idejne projekte si
lahko ogledate pri Boštjanu Švabu na
Občini Vojnik.

Javna razsvetljava
Predvideva se ureditev oziroma
izvedba dveh luči na relaciji Socka od
hišne številke 22 do 24.

Vodovod
Letos se predvideva pridobitev
ustrezne dokumentacije (izdelava
projekta, gradbeno dovoljenje ipd.) za
ureditev vodovoda Trnovlje pri Socki.
Podjetje VO-KA ima v načrtu opraviti
ogled za izdelavo idejnega projekta –
vodovod Lemberg.
Protipoplavni ukrepi
Za ureditev protipoplavnih ukrepov
v Socki pri trgovini Skaza, pri
mizarstvu Koprivnik z naseljem,
v Socki pri Jožetu Štokovniku do
naselja Polže in pri Dragu Goričanu
(od hiše Modrijančičev do ceste
Polže) trenutno potekajo razgovori s
predstavniki Direkcije za vode.

Pokopališče
Na pokopališču imamo letos naslednje
načrte: ureditev harmonij vrat pri
vetrolovu v mrliški veži; ureditev
služnostne poti do obzidja in brežine
ter ureditev elektrokabla za obzidjem
na vzhodnem delu.
Društva
Ureditev podstrešnih prostorov v
POŠ Socka za športno in kulturno
društvo Socka, prostor za prireditve v
graščinskem parku v Socki (ureditev
odra za nastopajoče, ureditev manjših
potk ter zasaditev ustreznih drevesnic
ob državni cesti).
Ureditev stavbe Nova Cerkev 22
V spomladanskem delu se bo
nadaljevala adaptacija desetih
stanovanj za mlade družine.
Želja in potreb je še veliko, vendar
se vsega v določenem času ne
da postoriti. V letu 2017 si bomo
prizadevali za izvedbo celotnega
načrta.

Z novo avtobusno postajo bomo pešci bolj varni.

Lokalno središče

Pločnik in kolesarsko stezo potrebujemo ob vseh prometnejših cestah v občini.

PROMETNA
INFRASTRUKTURA
Tekst in foto: Samo Kunej

Premika se … gradnja pločnikov
in kolesarskih stez v Vojniku namreč!

Na pobudo so se odzvali na Direkciji za ceste Republike
Slovenije in nam poslali dokumente, v katerih so
predstavili dejavnosti, ki jih izvajajo in jih nameravajo
izvesti v prihodnje. Iz dokumentov je razvidno, da je
prioriteta reševanje odseka med Šmarjeto in Vojnikom in
da poteka pripravljanje dokumentacije ter pridobivanje
soglasij. Z odkupi zemljišč naj bi začeli v drugi polovici
leta 2017. V novembru 2016 so objavili razpis za izbor
izdelovalca projektne dokumentacije za kolesarske
povezave na odseku Vojnik–Frankolovo. V sklopu projekta
R2-430/0282 se izvajajo dejavnosti za izgradnjo pločnikov
in kolesarskih stez med Višnjo vasjo in Celjem. Nadalje
so obvestili, da je bila na ravni idejnega projekta izdelana
projektna dokumentacija za ureditev daljinskih državnih
povezav na odsekih Celje–Vojnik in Vojnik–Dobrna–
Velenje. Daljinske povezave naj bi potekale izven naselij po
ločenih trasah, znotraj naselij pa ob cestah.
Občina Vojnik, Mestna občina Celje in Ministrstvo
za infrastrukturo so v januarju 2017 imeli namen
organizirati predstavitev idejnega projekta državne
kolesarske povezave v Savinjski regiji na odseku Celje–
Vojnik–Dobrna, vendar je bila predstavitev zaradi bolezni
udeležencev prestavljena in jo bodo predvidoma izvedeli
v mesecu februarju ali marcu 2017. Akcija, s katero smo

opozorili na nevzdržno stanje na področju pločnikov in
kolesarskih stez v občini Vojnik, očitno ni bila zaman in
so se stvari le nekoliko premaknile. Seveda pa na tej točki
ne smemo in tudi ne nameravamo zaspati. Nameravamo
ostati v stiku z direkcijo in preko župana Občine Vojnik
redno opominjati na težave, povezane s prometno
infrastrukturo.
Zelo nas je razveselilo, da smo v občini Vojnik končno
le dobili nekaj pločnikov in prvo kolesarsko stezo, ki
zagotavlja boljšo varnost najbolj ranljivim udeležencem v
prometu. Takšne pločnike in kolesarske steze potrebujemo
ob vseh regionalkah in prometnejših cestah v občini, na
kar bomo stalno opozarjali.
Stvari so se začele premikati, vendar smo naredili šele
nekaj korakov na dolgi poti do urejene infrastrukture, ki je
namenjena pešcem in kolesarjem. Na tej poti bomo morali
narediti še veliko korakov. Delali jih bomo skupaj.

www.avtovid.net

V skladu z dano obljubo smo, po uspešno izvedeni
akciji podpisovanja Zahteve za izgradnjo pločnikov in
kolesarskih stez ob regionalnih cestah v občini Vojnik,
zahtevo posredovali predsednikom institucij, ki so
odgovorne za izgradnjo prometne infrastrukture v
Republiki Sloveniji.

Vojnik

Keršova 8 a
03 5 772483
031 465 569

Sl. Konjice
Liptovska 32
03 751 3250
031 783 170

Hitri
avtoservis
Trgovina z
Avtodeli
Vulkanizerstvo
Servis
klimatskih naprav
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Lokalno središče

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst in foto: Dušan Horvat

Dušan Horvat

Načrt investicij in vzdrževalnih del za leto 2017
Člani Sveta KS Frankolovo smo v mesecu septembru
2016 na svoji redni seji obravnavali predlog
najnujnejših vzdrževalnih in investicijskih del za
leto 2017. Po temeljiti razpravi smo soglasno potrdili
načrt, ki je bil osnova za obravnave in usklajevanja na
pristojnih občinskih odborih. Naši načrti in želje na
področju vzdrževanja in investicij vsako leto presegajo
realne možnosti črpanja sredstev iz občinskega
proračuna. Prav zaradi tega smo tudi letos poudarili
nekatere projekte, ki že več let čakajo na izvedbo. Po
vseh potrebnih obravnavah je bil proračun Občine
Vojnik za leto 2017, v katerem so zapisane usklajene
postavke na področju vzdrževanja in investicij za naš
kraj, sprejet sredi meseca decembra 2016.
Seznam postavk proračuna občine za KS za leto 2017:

občine ne bo mogoče. Kljub temu nam je ob koncu leta
v lastni režiji in s prostovoljnim delom ter simboličnim
deležem občinskega proračuna uspelo izboljšati stanje
pokopališča Frankolovo. Pri vhodu na pokopališče smo z
novo kritino prekrili nadstrešek in zagotovili bolj varen
prehod med starim in novim pokopališčem z montažo
železne stopniščne ograje. Pri prekrivanju strehe
nadstreška so sodelovali Robi Zupanc, Jože Podgoršek,
Vlado Pečovnik in Zdenko Skaza, železno stopniščno
ograjo je izdelal in montiral Borut Lorger. Vsem se iskreno
zahvaljujem za uspešno opravljeno delo, nesebično pomoč
in razumevanje.
Zahvala ob izdelavi pustne maske
Tudi letos smo se v kraju organizirali in s skupnimi močmi
pripravili pustno masko za tradicionalni pustni karneval
v Novi Cerkvi. Iskreno se zahvaljujem članom Sveta KS
Frankolovo in članom društev v kraju, ki ste sodelovali pri
pripravi maske. Hvala družini Železnik za gostoljubje in
pomoč pri izdelavi maske, Igorju Rotarju za oblikovanje in
družini Petrej za prevoz.

Prosvetno društvo Anton Bezenšek
Frankolovo

prireja 26. srečanje narodno-zabavnih ansamblov

Prekrivanje strehe nadstreška pri vhodu na pokopališče Frankolovo

- gradnja kanalizacije Frankolovo, II. faza – 90. 000 EUR,
- izdelava tehnične dokumentacije za gradnjo vrtca
Frankolovo in ostalo potrebno infrastrukturo – 50.000 EUR,
- gradnja vodovoda Straža pri Dolu – 50.000 EUR,
- gradnja vodovoda Beli Potok – 11.200 EUR,
- vzdrževanje asfaltnih cest – 35.000 EUR,
- mulde – 10.000 EUR,
- vzdrževanje makadamskih cest – 12.000 EUR,
- zimska služba – 23.000 +18.000 = 41.000 EUR,
- urejanje kraja – 14.000 EUR.
Investicijsko vzdrževanje pokopališč v KS
Investicije na naših pokopališčih se financirajo iz
občinskega proračuna, v zadnjih letih le iz koncesijske
dajatve. Zaradi majhnosti pokopališč na Frankolovem in
v Črešnjicah je ta simbolična, znaša namreč borih 1.510
EUR. Z omenjeno vrednostjo je težko vzdrževati obe
pokopališči in mrliški vežici na obeh lokacijah. Zavedamo
se, da moramo na tem področju še marsikaj postoriti, kar
pa brez namensko zagotovljenih sredstev iz proračuna
12

OSTANIMO PRIJATELJI

Nedelja, 5. marec 2017, ob 16. uri
Večnamenska dvorana
OŠ Antona Bezenška Frankolovo
Nastopajo ansambli:
UTRIP
STIL
VOKALNA SKUPINA M.J.A.V.
MURNI
BANOVŠEK
SEKSTAKORD
KLATEŽI
SLOVENSKI ZVOKI
Gost prireditve: DIE MOOSKIRCHNER
Humorist: ALEŠ NOVAK
Moderatorka: ALJA TIHLE HREN
Predprodaja vstopnic:
Gostilna TURIST, Frankolovo
Dnevni bar Jack, Frankolovo
Bistro in picerija MC, Višnja vas
Vljudno vabljeni!

Tekst in foto: Lea Sreš

Skakalnice v Vizorah postajajo moderno skakalno središče
Skakalno društvo Vizore bo
letos, 24. junija, praznovalo svojo
tridesetletnico delovanja. Pogled na
lepo urejene skalnice in nordijski
poligon pokaže vso resnost in
zagnanost njihovih članov pri delu
v društvu. Za dobrimi rezultati
mladih skakalcev stojijo njihovi
starši, trenerji in strokovno delo
vodstva društva. Lastnik skakalnic
v Vizorah je Občina Vojnik.
O življenju in delu v društvu sem se
pogovarjala z gospodom Markom
Klaričem, predsednikom štajerskokoroške regije za skoke in nordijsko
kombinacijo, sekretarjem SD Vizore in
članom Odbora za skoke in nordijsko
kombinacijo pri Smučarski zvezi
Slovenije. Ker je vpet v širše dogajanje
tega športa, odlično pozna razmere v
Sloveniji in v SD Vizore.
V Vizorah so štiri skakalnice, in sicer:
skakalnica s kritično točko pri osmih
metrih, trinajstih, petindvajsetih
Marko Klarič, predsednik

in skakalnica s kritično točko pri
petintridesetih metrih. Projektna
dokumentacija za skakalnice je
bila izdelana leta 1987, dokončno
pa so bile zgrajene leta 1994. Vse
skakalnice so osvetljene, tako da
je mogoče treninge in tekmovanja
izvesti tudi v nočnem oz. večernem
času. Za urejanje skakalnic imajo
snežni teptalec, snežni top, ob
skakalnicah je narejena infrastruktura
za izdelavo snega (elektrika in voda).
V to središče so člani vsa leta veliko
vlagali. Treba je bilo legalizirati
objekte, urediti temelje in lesene
dele zaletišč, kovinsko konstrukcijo,
poletne in zimske naletne smučine,
zamenjati ograje, predelati odskočno
mizo na K–35, nivelacijo in poravnavo
doskočišč na K–25 in K–35, urediti
drenažo, nove zaščitne ograje z
zimskim profilom, urediti vse izteke
skakalnic, urediti sodniški stolp in
semafor in še mnogo drugega.
Ocenjena vrednost del za ureditev
tehničnih sprememb na skakalnicah

(nakup plastike v višini 32.602 EUR)
je plačala Občina Vojnik v višini
9.780,74 EUR, ostali dve tretjini
sredstev pa sta bili zagotovljeni s
strani Smučarske zveze Slovenije
preko Fundacije za šport. Ocenjena
vrednost vseh ostalih del je 65.000
eur. Ocenjena vrednost celotne
naložbe za brunarico je 80.000
EUR, stroški legalizacije 50.000
EUR, za tehnične spremembe
100. 000 EUR, celotna naložba je
vredna približno 230.000 EUR. Pri
tem je treba poudariti, da je bilo pri
gradnji brunarice in posodobitvi
skakalnic opravljenih več kot 5.000 ur
prostovoljnega dela članov društva.

Lokalno središče

TRIDESET LET SKAKALNEGA
DRUŠTVA VIZORE

Dobro delo v društvu se odraža tudi v
rezultatih mladih skakalcev. Vedeti pa
morate, da biti eden izmed aktivnih
članov društva pomeni opravljati delo
in zadolžitve v društvu, spremljati
otroke in skrbeti za središče. To pa
zahteva veliko dela, pripadnosti in
entuziazma. V Vizorah imajo takih
članov okoli 50.

Pogled na novo brunarico
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S trajnostnim razvojem
do kakovostnega
življenja v občini
Povzela in uredila: Mojca Skale, foto: Lea Sreš

Leto 2016 je bilo obdobje, ki ga je zaznamovalo nižanje
sredstev za delovanje občin in položaj, ko občine niso bile
zaželen partner v projektih za sofinanciranje iz evropskih
sredstev.

Tako smo v slogi, skupaj s svetniki občinskega sveta in sveti
vseh treh krajevnih skupnosti ter ob angažiranju krajanov
in občinske uprave, kljub vsemu uspeli kar nekaj postoriti;
preberite v nadaljevanju in sami presodite.

V občini Vojnik smo se s takšnim stanjem spopadli na način,
ki ga je svojim državljanom, z odgovorom na vprašanje, kaj
naj storijo, svetoval predsednik ZDA, g. Theodore Roosevelt:
»Stori, kar moreš, s tem, kar imaš, tam, kjer si!«

Ob zavedanju, da društva niso prikrajšana, da je delovanje
šol in vrtcev nemoteno ter da smo pomagali tudi krajanom v
največji stiski, je najlepša nagrada vaš zadovoljni nasmeh, ker
nam je to uspelo skupaj.
Seveda si želim sloge in dobrega dela tudi v prihodnje.
Branko Petre, vaš župan

Ureditev mansarde v Podružnični osnovni šoli Nova Cerkev
Vrednost 2016 (v EUR)

299.128,00

V mansardi POŠ Nova Cerkev smo uredili dodatne prostore: veliko matično
učilnico, večnamensko učilnico, čitalnico, kabinet in ločene sanitarije za dečke
in deklice. Skupna površina dodatnih prostorov je 250 m2.
Sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo skladno
s 23. členom ZFO-1 v višini 90.565,00 EUR.

Nadzidava prizidka v poslovno-stanovanjskem objektu Nova Cerkev 22
Vrednost 2016 (v EUR)

27.227,00

Za zagotovitev dodatnih prostorov za javna najemna stanovanja smo plačali
končno situacijo za prizidek v dveh etažah v skupni velikosti 60 m2. Pridobili
smo tudi projektno dokumentacijo in gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo,
delno spremembo namembnosti in energetsko sanacijo objekta za 10 javnih
najemnih stanovanj, od tega je eno stanovanje za osebo s posebnimi potrebami
in za dva poslovna prostora.

Nakup in vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov
Vrednost 2016 (v EUR)

64.448,00

Kupili smo stanovanje na Čufarjevi ulici za potrebe Knjižnice Vojnik (45.000,00
EUR) ter izvajali vzdrževalna dela na javnih najemnih stanovanjih v vseh treh
krajevnih skupnostih.
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Vrednost 2016 (v EUR)

42.210,00

Vzdrževanje se nanaša na OŠ Vojnik in POŠ Nova Cerkev v višini 30.000,00
EUR in na OŠ Frankolovo v višini 12.210,00 EUR.

Investicijsko vzdrževanje vrtca
Vrednost 2016 (v EUR)

12.000,00

Lokalno središče

Investicijsko vzdrževanje šolskih prostorov

V Vrtcu Mavrica Vojnik in enotah Frankolovo in Šmartno v Rožni dolini smo
nabavili strojno opremo za kuhinjo, računalniško opremo in pohištvo za
izvajanje dejavnosti.

Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti
Vrednost 2016 (v EUR)

319.809,00

Daljši cestni odseki so bili: cesta Male Dole, cesta Lipa, cesta Ilovca, cesta
Vizore, cesta Socka–Straža–Klanec, cesta v Selce, cesta v Homec–Vivod, Socka
(graščina), Hrenova–Enecl–Švab, Bezenškovo Bukovje, Beli Potok, cesta v Ivenco,
cesta Gradišče, cesta Ilovca, cesta Pot na Dobrotin, cesta Čreškova–Dobrna, cesta
Bezenškovo Bukovje, Prušnikova ulica Vojnik, Arclinska cesta (čez polje).
Skupaj smo asfaltirali 420 m lokalnih cest in 5.693,23 m javnih poti.

Pločnik in kolesarska steza ob regionalni cesti v središču Vojnika
Vrednost 2016 (v EUR)

119.957,00

Skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo, ki je sofinancirala 67.257,60 EUR, smo
uredili I. fazo pločnika in kolesarske steze v dolžini 354 m.

Ureditev in asfaltiranje parkirnega prostora v Vojniku
Vrednost 2016 (v EUR)

28.819,00

Občina je že pred letom 2016 vložila 68.079,00 EUR v izgradnjo parkirišča
nasproti pokopališča v Vojniku. Makadamsko parkirišče v velikosti 940 m2 je v
letu 2016 asfaltirala in položila tlakovce.
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Ureditev parkirišča pri občinski stavbi v Vojniku
Vrednost 2016 (v EUR)

9.052,00

Občina je že pred letom 2016 vložila 30.851,00 EUR v ureditev parkirišča pri
občinski stavbi. V letu 2016 smo uredili odvod meteornih voda ter pripravili
podlago za asfaltiranje 220 m2.

Rekonstrukcija mostu v Lembergu
Vrednost 2016 (v EUR)

29.077,00

Rekonstrukcija mostu iz lesenega v betonski most čez reko Dobrnico v
Lembergu.

Ureditev dveh avtobusnih postajališč v Novi Cerkvi
Vrednost 2016 (v EUR)

47.854,00

Uredili smo dve avtobusni postajališči izven vozišča ceste R3-693 pri
pokopališču Nova Cerkev, od tega eno postajališče z nadstrešnico, drugo je
brez nadstrešnice.

Plastificiranje skakalnic Vizore
Vrednost 2016 (v EUR)

16.301,00

Nabavili smo plastiko za skakalnice K-25 m, K-35 m ter obnovo K-13 m v
Vizorah. Smučarska zveza Slovenije je sofinancirala sredstva v višini
22.821,72 EUR.

Izgradnja kanalizacije na Frankolovem (2. faza)
Vrednost 2016 (v EUR)

50.399,00

Izgradili smo 610 m primarnega voda kanalizacije za območje Verpete, Stražica
in Dol pod Gojko.
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Vrednost 2016 (v EUR)

67.307,00

Iz sredstev amortizacije smo porabili večino zneska za obnovo kanalizacije v
središču Vojnika (Prušnikova ulica – delno in Kratka pot).

Obnovitvene investicije v vodovode
Vrednost 2016 (v EUR)

315.068,00

Lokalno središče

Obnovitvene investicije v kanalizacije in čistilne naprave

Iz sredstev amortizacije smo porabili večino zneska za naslednje obnove:
vodovod središče Vojnika, vodovod Bezenškovo Bukovje–Ilovca–Jankova in za
vrtino Beli Potok in vključitev v vodovodni sistem Frankolovo.

Obnovitvene investicije v odlagališča
Vrednost 2016 (v EUR)

21.775,00

Iz sredstev amortizacije smo porabili večino zneska za obnovo Centra za
ravnanje z odpadki v Bukovžlaku.

Priključek vasi Brdce v KS Frankolovo na javno vodovodno omrežje
Vrednost 2016 (v EUR)

50.535,00

Izgradili smo 1032 m novega vodovoda, na katerega se je priključilo 10
gospodinjstev.

Sanacija plazu in rekonstrukcija LC Dramlje—Bovše—Ljubečna
Vrednost 2016 (v EUR)

322.741,59

Izvedli smo gradbena dela: prevezavo obstoječe meteorne kanalizacije na novi
meteorni kanal, dreniranje in izvedbo kamnite zložbe ter rekonstrukcijo ceste
v dolžini 520 m. Ministrstvo za okolje in prostor je sofinanciralo 212.585,00
EUR, Občina Vojnik pa 85.483,55 EUR za gradbena dela, 4.817,78 EUR za
nadzor ter 19.855,26 EUR za projektno dokumentacijo.
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Nakup gasilskega vozila PGD Nova Cerkev
Vrednost 2016 (v EUR)

10.000,00

V letu 2015 smo že financirali 10.000,00 EUR, v letih 2017–2018 še načrtujemo
financiranje v višini 20.000,00 EUR.

Nakup gasilskega vozila PGD Frankolovo
Vrednost 2016 (v EUR)

10.000,00

V letih 2017—2019 še načrtujemo financiranje v višini 30.000,00 EUR.

Nakup kombija za OŠ Frankolovo
Vrednost 2016 (v EUR)

16.000,00

V letu 2017 še načrtujemo financiranje v višini 16.674,00 EUR.

Protipoplavni ukrepi Vojnik
Vrednost 2016 (v EUR)

183.000,00

Ministrstvo za okolje in prostor je financiralo protipoplavne ukrepe v središču
Vojnika – Prušnikova ulica.
Občina Vojnik je istočasno izvedla obnovitvene investicije v vodovode in
kanalizacijo ter asfaltirala ulice, kar je finančno zajeto po posameznih
projektih.

Regionalne ceste
Vrednost 2016 (v EUR)

343.846,00

Direkcija RS za infrastrukturo je v letu 2016 temeljito obnovila regionalno
cesto Višnja vas–Stranice, odsek Globoče–Frankolovo v dolžini 2.230 m.
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V preglede smo vključili večino pomembnejših investicij in projektov, ki so povezani z
naložbami. Vseh drugih dejavnosti, predvsem družbenih (šole in vrtci, sociala, prireditve,
društva), turizma, podjetništva in kmetijstva, tekočega vzdrževanja idr., v to predstavitev nismo vključili.
Seznanjamo vas tudi z naslednjimi
pomembnimi projekti in
informacijami:
• Sprejem Občinskega prostorskega
načrta v novembru 2016, ki je
nadomestil prostorski načrt iz leta
2004.
• Spremljanje Dolgoročne razvojne
strategije (DRS) Občine Vojnik
2010–2020, v kateri imamo
opredeljeno poslanstvo in vizijo
Občine Vojnik, ki s trajnostnim
razvojem na vseh področjih
omogoča sedanjim in prihodnjim
rodovom kakovostno življenje
z aktivnim vključevanjem v
gospodarske in družbene procese
okolja.
• Priprava Strategije za mlade v
občini Vojnik 2017–2022.

• Spremljanje Občinskega programa
varnosti.

• Spremljanje Lokalnega
energetskega koncepta.
• Izdajanje brezplačnega občinskega
glasila Ogledalo (5 številk) in
informiranje po spletnem mediju
Mojaobcina.si.
• V decembru 2016 smo v okviru
Lokalne akcijske skupine (LAS)
Raznolikost podeželja objavili

Javni poziv za izbor operacij in
uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja na območju
občin Celje, Laško, Štore in Vojnik
(sredstva Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja).

• Sofinanciranje kmetijskih dejavnosti
ter podjetništva.

Lokalno središče

Investicijsko naravnana in
prostovoljstvu prijazna
občina

• Izvajanje predhodnih dejavnosti za
izgradnjo širokopasovnega omrežja.
• Vzdrževanje pokopališč in
spomenikov.
• Investicijsko vzdrževanje športnih
in kulturnih objektov ter pridobitev
uporabnega dovoljenja za območje
skakalnic v Vizorah.
• Investicijsko vzdrževanje mostov,
lokalnih cest in javnih poti ter
urejanje krajev.

• Sodelovanje v projektu
Gospodarjenje z e-odpadki LIFE14
GIE/SI/000176 skupaj z JP Simbio,
d. o. o., Celje, Ministrstvom za
okolje in prostor ter ZEOS, d. o. o.
Ljubljana.
• Aktivno sodelovanje v projektih
Mladim prijazna občina in Občina
po meri invalidov.
• Organiziranje pustnega karnevala
v Novi Cerkvi s Prostovoljnim
gasilskim društvom Nova
Cerkev, narodno-zabavnega
koncerta »Ostanimo prijatelji«
na Frankolovem s Prosvetnim
društvom Antona Bezenška
Frankolovo in Božičnega Vojnika s
Turističnim društvom Vojnik.

• Ob občinskem prazniku je prejel
gospod Adolf Janc zlati vojniški grb
in tako postal častni občan občine
Vojnik.
• Ob kulturnem prazniku 2016
smo prvič podelili priznanje za
življenjsko delo na področju kulture,
ki ga je prejel gospod Jože Žlaus.

Občina ima najetih devet posojil, na dan
31. 12. 2016 je bilo njihovo stanje 2,45
milijona evrov, zapadejo v obdobju
2017–2028. Posojila so bila sklenjena
predvsem za večje investicije, kot so
izgradnje: nizkoenergetskega vrtca v
Vojniku, OŠ Frankolovo in OŠ Vojnik,
večnamenske dvorane POŠ Nova
Cerkev ter telovadnice Vojnik. V letu
2016 smo se razdolžili za 136.900,00
EUR. Po razpoložljivi kvoti je občina
zadolžena v višini dobrih 60 odstotkov
zakonsko dovoljene zadolžitve.
Občina Vojnik je prejela naziv
Prostovoljstvu prijazno mesto, ki
ga podeljuje Slovenska filantropija,
gospa Milena Jurgec pa je postala
naj prostovoljka v javni upravi. Naše
občanke in občani živijo v investicijsko
in tudi prostovoljstvu naravnani občini,
ki je s svojimi projekti prepoznavna v
slovenskem prostoru.
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Božični Vojnik
postal slovenski
hit
Tekst: Rozmari Petek, foto: Matjaž Jambriško

Projekt toplih in raznolikih podob
Organizatorji so našteli med 40 in 50
tisoč obiskovalcev, naslednji božič bo
še kakovostnejši.
Lesene, plastične, kovinske, glinene,
steklene, papirnate jaslice … Celo
odslužene gasilske črpalke so se znašle
v vlogi svete družine. Mirno lahko tako
zatrdimo, da ga ni materiala, naravnega
in umetnega, ki ga ustvarjalci, ki so
sooblikovali drugi Božični Vojnik,
ne bi s pridom uporabili. In takšnih
ustvarjalcev je bilo v tej sezoni kar 93.
»Božični Vojnik je zbral cele družine,
povezoval vasi in društva, povezoval
je različne skupine ljudi, navdihoval
je posameznike kiparje, slikarje in
preproste ljudi, ki so s svojo neverjetno
ustvarjalnostjo naredili Božični Vojnik
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kot projekt toplih in raznolikih podob.
Naredili smo projekt neštetih, v
katerem se čuti nešteto src. V njem je
mogoče prepoznati toplino, ki jo še
premorejo ljudje, tudi v neprijaznih
časih. V Božičnem Vojniku je mogoče
občutiti bogastvo otroške duše, ki
se skriva v vsakem človeku,« je ob
otvoritvi drugega Božičnega Vojnika
poudaril Benedikt Podergajs, človek,
v katerem je dolga leta tlela ideja o
Božičnem Vojniku.
Ob pomoči Turističnega društva
Vojnik in podpori Občine Vojnik
je ideja predlani prvič zaživela.
Medtem, ko so nekatera druga mesta
v prednovoletnem času denar vlagala
v blišč luči, oživitev pravljičnih bitij

in podobno, je Vojnik svojo turistično
podobo zgradil z jaslicami, nad
katerimi so bili obiskovalci preprosto
ganjeni. Parkirišča v okolici so bila
vse dni Božičnega Vojnika, še posebej
pa v božično-novoletnih počitnicah,
popolnoma zasedena, zelo dober je bil
tudi obisk vseh spremljajočih prireditev.
Tokrat so namesto dveh zaživele kar tri
ulice v neposredni bližini farne cerkve v
Vojniku in skupaj tvorile prijetno krožno
pot, po kateri so se prehodili obiskovalci
od blizu in daleč (tudi iz tujine); skupaj
so jih našteli med 40 in 50 tisoč.
Uspela atrakcija Vojnika je
organizatorjem dala polet, da so že v
tem času začeli razmišljati, kaj vse bi
v tretji ponovitvi Božičnega Vojnika

Lokalno središče
še postorili. »Vsekakor ga želimo
nadgraditi. Dvigniti želimo raven
prireditev, torej ne same količine,
temveč kakovost. Radi bi nadgradili
tudi dodatno ponudbo, da bodo stvari
še bolj stekle,« napoveduje predsednica
Turističnega društva Vojnik Nataša
Kovačič Stožir. Že drugi Božični Vojnik
je bil v mnogih pogledih nadgradnja
prvega. Drobni sladki prigrizki, ki so
najbolj teknili mlajšim obiskovalcem,
so bili eni od teh. Odprtje razstav (tudi
notranjih jaslic) tudi v prazničnih dneh,
kot na sam božični dan, je bila tudi
nadgradnja.
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Vodja karnevala Slavko Jezernik z županom Brankom Petretom in podžupanom Viktorjem Štokojnikom

ŽE 30. PUST
MASTNIH UST!
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Matjaž Jambriško

Sodelovalo 42 skupin
Priprave na karneval so se začele
v mesecu decembru 2016 in
nadaljevale v mesecu februarju
2017 z zbiranjem raznih afer po
državi, svetu in lokalni skupnosti. V
pustni povorki je sodelovalo preko
740 nastopajoči, ki so opravili
ogromno prostovoljnih ur, da so si
pripravili maske in uredili vozove
ter avtomobile. Še posebej moramo
pohvaliti vse osnovne šole, ki
so množično sodelovale. V sami
povorki je sodelovalo 42 skupin, od
tega »peš maske« in motorizirane
skupine.
Posebna zahvala gre Občini Vojnik
za pokroviteljstvo karnevala in
seveda županu Občine Vojnik,
gospodu Branku Petretu.
Ob 30. pustnem karnevalu bi se
posebej zahvalil za sodelovanje in
pomoč: Štajerskim rogistom, policiji
karnevala, simbolu karnevala rdečemu
petelinu – Sandi Legvart, Godbi na
pihala Nova Cerkev, Mladinskemu
orkestru Godba na pihala Nova
Cerkev, možnaristiom Lanšperk–Nova
Cerkev, Osnovni šoli Vojnik, Osnovni
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šoli Frankolovo, POŠ Šmartno v
Rožni dolini, POŠ Socka, POŠ Nova
Cerkev, učiteljicam in učiteljem vseh
osnovnih šol, Vrtcu Mavrica Vojnik,
enoti vrtca Nova Cerkev, enoti vrtca
Socka, enoti vrtca Frankolovo, Vrtcu
Danijelov levček, vsem vzgojiteljicam
in vzgojiteljem v vrtcih, Mažoretkam
Radeče, Turističnemu društvu Nova
Cerkev, ekipi karnevalskega zmaja,
novi stranki v Sloveniji – krajani
Straža–Novake, KS Frankolovo in
društvom, Vinarsko-vinogradniškemu
društvu Vojnik, papežu Frančišku
– Dušan Bojanovič s sodelavci,
Planinskemu društvu Vojnik, PGD
Dobrna, krajanom Šmartnega v
Rožni dolini, Športnemu društvu
Nova Cerkev, Društvu Dobra volja iz
Pristave, darilu za Melanijo – Jože
Žlaus, policijskemu vodnemu topu –
Janez Močenik,
kmečkemu krematoriju v občini
Vojnik – Jaka Kranjc, KUD Nova Cerkev
- Peter Selčan, Danilu Bojanoviču,
Avohiši Čepin, ogrevanju na biomaso
– mladim iz Brezove, zdravstveni
ministrici – Turistično društvo Dobrna
in kurentom.

Zahvala velja tudi članom
prostovoljnih gasilskih društev iz
Vojnika, s Frankolovega, iz Nove
Cerkve, Socke, Lemberga in z Dobrne
za redarsko službo. Članom razporeda
povorke, Boštjanu Štanteju, Ivanu
Jezerniku in Boštjanu Selčanu.
Iskreno se zahvaljujem tudi Izletniški
kmetiji PR’ MARK iz Nove Cerkve
za odstop zemljišča pri postavitvi
tribun. Hvala tudi Ines Novak za
administrativno pomoč pri izvedbi
pustnega karnevala.
Hvala, Mitji in Sandiju Kovaču, za
odlično pripravo bograča za pogostitev
nastopajočih v karnevalu. Posebno
se zahvaljujem vsem obiskovalkam in
obiskovalcem, da ste množično podprli
pustni karneval in s tem nagradili vse,
ki pripravljamo ta karneval.
Spoštovani, iskrena hvala za
sodelovanje in pomoč z željo, da v
prihodnjem letu zopet s skupni močmi
pripravimo 31. pustni karneval.

Policija karnevala

Dušan Cafuta, pomočnik vodje karnevala in Darko Žvižej

KUD Godba na pihala Nova Cerkev

Lokalno središče

KUD Štajerski rogisti

Možnaristi iz Nove Cerkve in Lanšperka

Sandi Legvart in njegov rdeči petelin, simbol karnevala

Lajnar Jože Jošt
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Pajki iz Vrtca Mavrica iz Nove Cerkve

Zamorčki iz Vrtca Mavrica Frankolovo

Skupina korenčkov iz Vrtca Mavrica Vojnik

Vrtec Danijelov levček Vojnik je predstavil zgodbo Bobek in barčica.

Učenci 1. razreda POŠ Nova Cerkev v kostumih sovic in čukcev

Učenci 2. razreda POŠ Nova Cerkev kot snežni oblaki

Učenci 3. razreda POŠ Nova Cerkev kot gusarji

Lokalno središče
Male in velike bibe iz Šmartnega v Rožni dolini

4. razred POŠ Nova Cerkev kot navihani snežaki

Slastni mafini in učenci 5. razreda POŠ Nova Cerkev

V POŠ Socka so se preoblekli v smeške.

Otroci Vrtca Mavrica Vojnik iz enote Socka kot pingvini

Otroci Vrtca Mavrica Šmartno v Rožni dolini in učenci
POŠ kot male in velike bibe
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Drugošolci OŠ Vojnik kot dimnikarčki

Četrtošolci OŠ Vojnik kot vojniške čarovnice

Slikarji iz 5. razreda OŠ Vojnik

Zdrava prehrana in učenci 8. razreda OŠ Antona Bezenška Frankolovo

Čebele

Mažoretke iz Radeč
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Mladinski orkester Godbe na pihala Nova Cerkev

Lokalno središče
Planinsko društvo Vojnik na srečanju med Putinom in Pahorjem na Vršiču

Otvoritev pločnika z nadvozom v Vojniku v izvedbi članov PGD Dobrna

Velike škarje za velik dogodek

Krajani iz Novak v novi Primčevi stranki

Člani TD Nova Cerkev na golažijadi

Člani PGD Nova Cerkev so ustvarili karnevalskega zmaja.
29

Donald Trump in Melanija v kostumih KUD Nova Cerkev

Srečanje Putina in Pahorja so predstavili člani KUD Nova Cerkev.

Kulturno društvo Dedni Vrh in darilo za Donalda Trumpa

Begunski center v Vitanju in Društvo Dobra volja iz Pristave
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Teran in člani Vinogradniško-vinarskega društva Vojnik

Lokalno središče
Papež Frančišek

Športno društvo Nova Cerkev in Bavčarjevo zdravstveno stanje

Ogrevanje na biomaso in mladi iz Brezove

Predsedniške volitve 2017 in KS Šmartno v Rožni dolini

Cenejša izvedba policijskega vodnega topa in Janez Močenik

Kmečki krematorij v občini Vojnik in Jaka Krajnc

Lokalno središče

KS Frankolovo z društvi je predstavila gostišče Turist.

Obiskovalci karnevala

Kurenti nas obiščejo vsako leto.
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ŽUPANOV
NOVOLETNI SPREJEM
Tekst: Tjaša Podergajs, Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško

V znamenju igre svetlobe, glasbe,
plesa in odličnih športnikov
»Leto, ki je za nami, so zaznamovale kolone migrantov
z nahrbtniki in vrečkami, v katerih so imeli vse svoje
imetje. Zaznamujejo pa ga tudi kolone pred blagajnami
nakupovalnih centrov v nedeljo, ki smo jo z
referendumom določili za dela prost dan. Pa smo kljub
temu uničili še zadnji dan, namenjen družini, počitku
in medsebojnim odnosom – vse za denar, dobiček
in užitek. Potrošništvo, reklame vabijo, kupi, kupi,
kupi, ujemi priložnost, da boš srečen, a človek ostane
prazen, nepotešen, nesrečen.« Župan je poudaril nekaj
najpomembnejših naložb, projektov, kot so: sanacija
plazov in ceste v Bovšah, preureditev podstrešja na
POŠ Nova Cerkev v učne prostore, zaključen projekt
protipoplavnih ukrepov v Vojniku in spodnjem Arclinu,
nove asfaltne ceste, 350 m urejenega pločnika in
kolesarske steze v Vojniku, sprejet je nov občinski
prostorski načrt ipd. »Da si lahko hvaležen, se ti mora
zgoditi kaj dobrega. Nam so se v letu, ki odhaja,
dogajale različne stvari, vendar je bilo več dobrih, za
kar smo lahko hvaležni. Naj nam prihajajoči dnevi
božiča in novega leta prinesejo umiritev. Pospravimo na
stran mobilne telefone in računalnike ter se napotimo
do soseda, mu poklonimo namesto sporočila SMS naš
nasmeh in stisk roke. Zaželimo mu tako kot jaz vam
sedaj, blagoslova in zdravja ter sreče v novem letu, ki
prihaja polno novih priložnosti. Skupaj jih obrnimo v
svojo korist,« je zaključil.
Letošnji novoletni županov sprejem v Novi Cerkvi je, tako
kot že vrsto let do zdaj, izzvenel v športnem duhu. Mladi
športniki, ki so dobili priznanja, so dokaz, da se z mladimi
v občini dela načrtno in da imajo ogromno možnosti za
razvoj. Seveda ne gre pozabiti, da je pri podpori mladega
športnika glavna in najpomembnejša opora družina.
Nagrajeni mladi športniki
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Nagrajeni so bili:
SAŠA BREZOVNIK
Je smučarka – članica smučarskega društva Unior Celje, ki
je v sezoni 2015/16 nanizala kopico odličnih rezultatov. Na
mladinskem svetovnem prvenstvu je v alpski kombinaciji
osvojila 3. mesto in z ekipo postala mladinska svetovna
prvakinja. Državna prvakinja je v kategoriji starejših mladink
postala v slalomu, superveleslalomu, smuku in super
kombinaciji. V kategoriji članic pa je na državnem prvenstvu
osvojila 2. mesto v kombinaciji in 3. mesto v slalomu.
JANEZ KRANJC
Janez Krajnc tekmuje kot član športnega društva Pajki. V
letu 2016 je izredno napredoval in bil v vzhodni Sloveniji
skoraj nepremagljiv. Janez je na osnovnošolskem
prvenstvu v letu 2016 v športnem plezanju postal državni
prvak med starejšimi dečki brez licence.
LENART OPRČKAL
Judoist iz Socke, član judo kluba Shido, ki je v letu 2016
dosegel 3. mesto na državnem prvenstvu v kategoriji
starejši dečki.
ANITA KRAMER
Judoistka iz Socke, članica judo kluba Shido, ki je v 2016
dosegla 3. mesto na državnem prvenstvu v kategoriji
starejših deklic.
EVA MLAKAR
Članica twirling in mažoretnega kluba Pet elementov, ki je
letos postala državna prvakinja v kategorijah solo
A junior in freestyle elite junior. Na evropskem pokalu
je dosegla 2. mesto v kategoriji solo A junior. Z Nušo

ŠPELA MASTNAK
Špela Mastnak je članica Smučarskega društva Vizore.
V zimski sezoni 2015/2016 je postala državna prvakinja
v nordijski kombinaciji za deklice do 13 let. V poletni
sezoni je v kategoriji deklice do 15 let prav tako postala
državna prvakinja v nordijski kombinaciji. Zmagala je tudi
v kategoriji mladink do 16 let.

Plesni nastop Anje Šivic

Detiček pa sta v kategoriji parov junior dosegli 6. mesto na
svetovnem prvenstvu na Švedskem.

Lokalno središče

LAN TOMINC
Član kajak-kanu kluba Nivo Celje, ki tekmuje v kajaku na
divjih vodah in je letos v kategoriji starejših dečkov
postal državni prvak v treh kategorija; in sicer v spustu,
sprintu in njemu najljubši disciplini slalomu. Poleg tega
je zmagal tudi na treh evropskih tekmah. Kot obetavni
kajakaš je nastopil na več tekmah članov in mladincev kot
predtekmovalec ali demonstrator. Od letošnje sezone ima
doma 13 kolajn, od tega je 12 zlatih.

OŽBEJ VAČOVNIK KOTNIK
Je član smučarskega društva Vizore. V poletni sezoni je
v kategoriji dečki do 11 let postal državni podprvak in
regijski prvak. Prav tako je na mednarodnem tekmovanju
štirih skakalnic Alpe Adria suvereno zmagal v kategoriji
dečkov do 10 let.

MAŠA TROBIŠ
Članica twirling in mažoretnega kluba Pet elementov, ki
je letos skupaj z Jono Šalabalija postala državna prvakinja
v kategoriji par B junior in osvojila še drugo mesto na
državnem prvenstvu v kategoriji solo B junior.

Mešani pevski zbor Forte, pod vodstvom Tomaža Marčiča,
je predstavil praznično doživet in sodobno obarvan
program. Nastopila je še plesalka umetniškega plesa ob
drogu, finalistka Slovenija ima talent Anja Šivic, in plesna
skupina twirlinga s Frankolovega.

BARBARA PUŠNIK
Atletinja, članica atletskega kluba Kladivar Celje, ki je letos na
državnem prvenstvu za mladinke dosegla 2. mestu v štafeti 4
x 100 m. Poleg tega pa nanizala kopico odličnih rezultatov na
državnem prvenstvu in mednarodnih mitingih.

Po kulturnem programu je sledilo druženje.

UPRAVNA ENOTA CELJE
Tekst: Damjan Vrečko

Obvestilo in poziv občanom za prevzem
projektne dokumentacije
Upravna enota Celje obvešča, da na podlagi 196.
člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list
RS, št. 20/05, 106/05, 30/06, 86/06, 32/07, 63/07,
115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 in 81/13) in
enotnega klasifikacijskega načrta z roki hrambe,
odbira in izloča gradbene projekte individualnih
gradenj, ki jim je potekel rok hrambe, to so projekti,
prejeti leta 2004, 2005 in 2006.

Projektno dokumentacijo lahko prevzamete vsak dan
na vložišču Upravne enote Celje, po predhodnem
osebnem dogovoru in naročilu po telefonu na številke:
03/4265498, 03/4265494, 03/4265495, 03/4265392,
03/4265360 in 03/4265342.
Po poteku roka za prevzem bodo projekti za pridobitev
gradbenega dovoljenja izločeni iz arhiva Upravne enote
Celje ter uničeni.

Lastniki stanovanjskih stavb, za katere je bilo pridobljeno
gradbeno dovoljenje v navedenih letih in je izvod
projektne dokumentacije tudi v arhivu Upravne enote
Celje, lahko te prevzamejo v poslovnem času, in sicer
najkasneje do 1. aprila 2017.
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VABLJENI NA ČISTILNO AKCIJO
Tekst: Irma Blazinšek

Naravo moramo varovati, ne uničevati!
Slovenci smo znani po tem, da radi potujemo, tako po
domovini kot tujini, in občudujemo naravne bisere,
ki jih je v naši domovini polno. Da bi tako ostalo, se
moramo truditi vedno znova.
V občini z vsakoletnimi čistilnimi akcijami nalogo vestno
izpolnjujemo že od ustanovitve. Tudi letos bomo, po že
ustaljeni praksi, organizirali čistilno akcijo.
Čistilna akcija za društva in posameznike bo potekala
v soboto, 1. aprila 2017, v tednu pred tem, od 27. do
31. marca, pa za gospodinjstva. V primeru slabega
vremena se akcija prestavi na soboto, 8. aprila 2017.
Zbirna mesta bodo tako kot lani pred krajevnimi
skupnostmi ali pred gasilskimi domovi ob 8. uri.

Kljub trudu, da ne bi bilo več nobenega črnega odlagališča
v občini, ta še vedno obstajajo. Poglejte okoli sebe in nam
sporočite, ali je v vaši bližini še kakšno. Sporočite nam čim
prej, da se potem skupaj dogovorimo, na kakšen način in s
kakšno opremo bi lahko organizirali čiščenje. Tud letos se
bomo s podjetjem Simbio d. o. o. dogovorili, da bo zbirni
center na Arclinu ob koncu tega tedna odprt dlje, v soboto
pa tudi popoldne.
Pri varovanju narave se vidi naša kultura. Nikar ne
dopustimo, da bi vnuki in pravnuki poznali lepo zeleno
naravo le še iz filmov. Spodbujajmo drug drugega k
sprotnemu odstranjevanju nepotrebne navlake. Varujmo
zelena pljuča narave, da bomo obvarovali svoja.

Strategija za mlade
za obdobje OD 2017 do 2022
Tekst: Adrijana Molan

Okrogla miza
Občina Vojnik je s pomočjo OŠ Vojnik organizirala
okroglo mizo za mlade z namenom spodbujanja aktivne
participacije mladih pri sodelovanju Strategije za mlade
za obdobje 2017 do 2022.
Namen Strategije za mlade je dolgoročni razvoj mladinske
politike in povezovanja mladih z lokalno skupnostjo. S tem
želi Občina Vojnik vzpostaviti celovito mladinsko politiko
na področju življenja in dela mladih. Druženje je potekalo
v sproščenem vzdušju in z željo razviti dobro in pristno
komunikacijo med mladimi in Občino.
Dogodka se je udeležilo več kot 20 mladih, ki so pokazali
velik interes za spremembe v Občini Vojnik. Ključno je bilo,
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da so mladi vzbudili zanimanje za tovrstne teme, podali
svoje predloge in izrazili svoja izhodišča za pogovor.
S tem je Občina pridobila veliko novih predlogov in
argumentov za novosti na področju mladih. Želje mladih
so oživitev mladinskih organizacij ter ustanovitev
mladinskega centra, saj bi se tako mladi bolje povezali
med seboj in imeli svoj prostor za druženje. Strategija za
mlade je dokument, ki bo začrtal smernice na področju
mladinske politike z namenom uresničitve zastavljenih
ciljev. Pri strategiji za mlade lahko še vedno sodelujete,
saj smo vedno odprti za nove predloge ter spodbude. Na
voljo smo po telefonu na številki 031 781 239 ali preko
e-naslova investicije@vojnik.si.

Tekst: Alenka Blazinšek, foto: Kaja Uran

»Od kod si pa ti?« je preprosto
vprašanje, ki me pogosto spravi v
zadrego. Živim v Vipavi, delam v
Ljubljani, ob enem sem še vedno
povezana z rodnim Frankolovim.
Očitno je geografska pripadnost
pomembna, saj se s sogovorniki
hitro znajdemo v navzkrižju
primerjav med Primorci, Štajerci in
»Močvirniki«. Resnične ali ne, jaz se
v vsakem okolju česa »nalezem«. Kar
prinašam s Štajerskih koncev morda
bolj, kot sem se zavedala, vpliva na
moje poklicno delovanje.
Zaposlena na Zavodu Nefiks in
imam srečo, da mi delo strokovne
vodje dopušča veliko ustvarjalnosti,
z glavno nalogo pomagati mladim
pri vstopu na trg dela. Kapitalizem
zahteva usposobljeno, poceni
delovno silo, številni mladi, šolani,
brez praktičnih izkušenj in brez
»poznanstev« se v njem težko
znajdejo. Zato zanje že nekaj
let izvajamo zaposlitvene klube
izobraževalno-motivacijske narave.
V njih je pravo
bistvo skupnost, kar
sem vanje nehote
prenesla zaradi
zgleda iz rodnega
kraja. Drugje že
skoraj pozabljena,
na Frankolovem
še kako živeča,
v društvih in
drugih skupinah. V večini krajev se
zaposlitveni klubi dobro obnesejo,
mladi ostajajo povezani še po
tem, ko se že zaposlijo. Klubi jim
predstavljajo majhne skupnosti, v
katere se vračajo, spoprijateljijo,
delajo timsko, predvsem pa drug
drugega z zgledi in spodbudami
motivirajo.

kraju. Ko je treba narediti butaro
velikanko, zorganizirati številne
prireditve, očistiti okolico … To pa je
tudi nepogrešljiv odnos pri iskanju
zaposlitve. Zavzet posameznik je
zaposljiv posameznik – seveda je pri
iskalcih zaposlitve energijo treba
ustrezno usmeriti – a važen je odnos,
ki te ne pušča pasivno čakajočega
na boljše čase. Zato se skupaj s
sodelavci trudimo ustvarjati okolje,
v katerem mladi lahko soustvarjajo,
sami kreirajo projekte, za svoje
pobude prevzemajo odgovornost, se
povezujejo z delodajalci, nekateri pa
si celo sami ustvarijo delovna mesta.

IZZA (O)GLEDALA

Skupnost,
zavzetost in talenti

Ko je nekdo vključen in zavzeto
sodeluje, se začne spontano dogajati
tretja ključna stvar, ki sem jo imela
možnost razvijati v domačem okolju
– to so talenti. Že od osnovne šole
naprej sem dobila priložnosti javno
nastopati, prevzemati odgovorne
naloge in celo sodelovati na športnih
tekmovanjih, slednje bi zares težko
opredelila kot svojo močno točko.
Pomembno je, da
sem imela možnost
preizkušanja in da me
zato danes ni strah,
ko je treba javno ali
v medijih zagovarjati
stališča mladih
iskalcev zaposlitve.
Športnim tekmam se
raje izognem. Mladim
na Zavodu Nefiks zato poskušamo
odpirati priložnosti, da se preizkusijo
v najrazličnejših vlogah. Četudi
je kak pristanek trd, je izkušnja
dragocena, največji uspeh pa je,
ko posameznik izstopi iz »območja
udobja« in se je pripravljen soočiti z
novimi izzivi.

Resnične ali ne,
jaz se v vsakem
okolju česa
»nalezem«.

Zavzetost tudi tam, kjer to ni že
samo po sebi obvezno, torej izven
šole ali službe, je prav tako nekaj,
kar vedno znova opazim v domačem

Vse troje: sodelovanje v skupnosti(h),
zavzetost in razvoj talentov je tudi
mnogokrat preizkušen delujoč recept
za mlade, ki se podajate na trgu dela!
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METOD
PINTER
Tekst: Sonja Jakop, foto: Matjaž Jambriško, Irena Pinter

Pesem in les sta njegova stalna spremljevalca
Seznam, ki ga je Frankolovčan
Metod Pinter popisal z deli v
dobrobit družbenega življenja v
kraju, je pester in dolg. Od vsega ga
najbolj zaznamuje petje in debelo
desetletje aktivnega dela pri obnovi
cerkvenih objektov. Izhaja iz velike,
15-članske Markove družine iz
Lipe pri Frankolovem, tudi sam
ima družino s petimi otroki. Danes
že upokojeni zavarovalni agent,
po osnovnem poklicu pa mizar,
je ob službi in vseh družinskih
obveznostih vedno našel čas za
številne prostovoljske dejavnosti, ki
so na eni strani njegov konjiček, na
drugi pa koristne za kraj. Prejemnik
srebrnega občinskega grba iz leta
2016 zase pravi, da je petje zanj
kot hrani sol. Les in pesem sta
njegova stalna spremljevalca, ki ga
s svojo lepoto, toploto in mehkobo
oblikujeta, umirjata in bogatita.
Ob prejemnu srebrnega vojniškega grba
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Pesem je vaša vseživljenjska
sopotnica, ste se na glasbenem
področju kdaj izobraževali?
V otroštvu te možnosti nisem imel,
sem pa kasneje krajši čas obiskoval
zasebno glasbeno šolo v Celju in
pridobil nekaj teoretične glasbene
podlage in klavirskih osnov. Ker je
moj učitelj kmalu prenehal poučevati,
sem končal tudi jaz. Organizirano
sem začel peti v 5. razredu v šolskem
zboru. Kot družina doma nismo
peli, smo pa poslušali starejše, ki so
prepevali ob vseh večjih kmečkih
opravilih. V jeseni leta 1973 se je na
Frankolovem ustanovil moški pevski
zbor, takrat sem bil pri vojakih. Brat
Rado me je po pismih redno seznanjal
z dogajanjem v zboru, mi pošiljal
notni material in ko sem prišel na
dopust, sem takoj »letel« na vaje.
Po vrnitvi iz vojske sem nadaljeval
in z dvema krajšima prekinitvama
vztrajam še danes. Hvaležen sem
za dar posluha, saj ima lepo zapeta

pesem posebno moč, ki združuje,
razveseljuje, tolaži, krepi prijateljstvo.
Prepevali ste še na več »frontah«.
Da. Moja zgodba pri cerkvenem zboru
se je začela že pred moškim zborom in
še danes poteka vzporedno z njim. V
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja
smo štirje mladi Frankolovčani
sestavili vokalni kvartet Jasmin.
Delovali smo približno 5 let. V
bližnji preteklosti sem nekaj časa
pel v sekstetu Lindek, vendar je bilo
pevskih obveznosti že preveč in sem
predal štafeto drugemu. Smo pa v
prvotnem sestavu posneli njihovo
prvo zgoščenko. Tudi z mojimi brati
sestavljamo sekstet. V preteklosti smo
bili precej pevsko aktivni, udeleževali
smo se srečanj pevskih družin po
Sloveniji, občasno sodelujemo na
različnih prireditvah, zapojemo na
zasebnih praznovanjih, pa tudi na
pogrebih, če nas prosijo.

Prav zato, ker sem imel zelo
fleksibilen delovnik in ker živim v
središču Frankolovega, sem lahko
pogosto še na fari kaj postoril. To
zame ni bila obveznost, samodejno
me je »vleklo« tja. Užitek je bilo
delati, ker smo krajani po dolgih letih,
s prihodom p. Cestnika, le dobili
možnost, da smo začeli obnavljati to,
s strani države spregledano kulturno
dediščino. Moje tovrstne odsotnosti z
doma so bile možne le ob podpori in
razumevanju družine. Tudi žena Irena
in delno otroci so dejavni župnijski
sodelavci, zato po tej plati doma
nismo imeli nobenih težav.
Lani ste v celoti obnovili križev pot
v farni cerkvi? Ste umetniški talent
v sebi na novo odkrili ali do zdaj
ni bilo možnosti, da bi prišel do
izraza?
Prvo desetletje sem bil zaposlen kot
mizar in v tem delu sem resnično
užival. Les je živa materija, ki
spremlja človeka od zibelke do groba.
Še danes v domači delavnici rad
ustvarjam. Kljub poznavanju tega
področja, praksi in mizarski žilici
je bila restavracija križevega pota
zame doslej največji izziv. Sprva
sem nameraval zamenjati le uničene
lesene dele, vendar se je izkazalo,
da so slike potrebne temeljite
obnove. Začel sem zbirati material in

obnavljati dotrajan les, potem pa sem
ugriznil v celotno obnovo. Mnogo je
bilo natančnega, celo umetniškega
dela, zato sem danes toliko bolj
zadovoljen, da mi je uspelo.
Fotografiranje je vaš priljubljeni
konjiček. Kaj najraje ujamete v
fotografski objektiv?
Kot mladega fanta me je za fotografijo
in hojo v hribe navdušil sodelavec.
Pred rojstvom otrok sva z ženo
prehodila veliko slovenskih gora
in tudi ko so bili otroci majhni,
smo znali izkoristiti dan, dva za
hribovski izlet. Med obvezno opremo
je vedno spadal tudi fotoaparat.
Meni so najlepše slike, ki pričajo o
neprecenljivih lepotah in otroških
doživetjih gorskega sveta. Moja strast
so bili diapozitivi, filme sem pošiljal
na razvijanje v Graz in na Dunaj.
Najraje fotografiram naravo, metulje,
rože, ogromno sem posnel tudi naših
družinskih trenutkov. Fotografija
je zame sprostitev. Ko potrebujem
odklop, vzamem aparat in jo mahnem
v bližnjo okolico.
Pa vaše želje za prihodnost?
Če me ne bi omejevala čas in denar, bi
se pogosteje podal v obmorske kraje
in na Kras. Privlači me tamkajšnja
arhitektura, zgodovina, življenje
ob morju. Pa soline. Nekaj tega
spoznavam iz literature, še raje bi v
živo. Tudi na Frankolovem je lepo, rad
imam svoj kraj. Življenje je tukaj vse
prej kot mestno, se še znamo združiti

in narediti kaj dobrega za kraj. Sicer
imam v načrtu ureditev fotoarhiva,
kjer bi po kronološkem zaporedju
uredil vse obnove cerkvenih objektov
in pomembnejše dogodke. Pogum
še zbiram, potrebujem voljo in čas.
Fotomateriala imam ogromno, tudi od
drugih fotografov, zato bo izbor kar
zahteven. Pred časom smo z družino
pripravili fotografsko razstavo v
Aletinem domu, vendar nam še
zdaleč ni uspelo predstaviti večine
zanimivosti.
Poudarila sva le delček vaših
dejavnosti, ki so bile povod za
nagrado srebrnega sijaja. Je grb
plačilo za prizadevanja, ki so v
javnosti pustila pomemben pečat?

Nagrajenci v objektivu

V času obnov cerkvenih objektov
ste bili na gradbiščih dnevno
prisotni kot delavec, svetovalec,
koordinator. Kako je to sovpadalo z
domačimi obveznostmi in službo?

Niti enkrat nisem pomislil nanj,
sem pa bil počaščen, ker so se tako
odločili. Osebno mi veliko pomeni,
če so opazili, da sem nesebično
kaj dobrega naredil. Grb je takšno
priznanje, ki pokrije ves trud in te
po malem zavezuje za naprej. Dela
nikoli ne zmanjka. Če se osredotočim
samo na prosvetno društvo, tu ni
samo petje, imamo še veliko drugih
dejavnosti. Ena večjih je bila pred
nedavnim obnova dvoranskih stolov.
Upam, da s takšnim načinom življenja
še nisem zaključil.

37

Nagrajenci v objektivu

Zmagovalna ekipa Air Vojč Vojnik na finalnem turnirju

Strokovna ekipa kluba

KOŠARKARSKI
KLUB VOJNIK
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: arhiv kluba

Ko košarkarska žoga ni samo žoga ...
Za 20-letno odlično strokovno delo pri usmerjanju
otrok, mladine in odraslih v aktivno preživljanje
prostega časa ter promocijo občine na državni ravni je
Košarkarski klub Vojnik na lanski občinski prireditvi
prejel srebrni vojniški grb. Ustanovni zbor kluba je bil
daljnega leta 1995 in od takrat dalje klub deluje zelo
uspešno.
Predvsem s kakovostnim delom z mladino si je klub v
košarkarskih krogih Slovenije pridobil status enega izmed
boljših klubov pri delu z mladimi. To priznanje je klubu
podelila tudi Nacionalna košarkarska zveza. V klubu
delujejo odlični trenerji, ki so v zadnjih 10 letih dela,
izobraževanja in sodelovanja pri državnih selekcijah,
mednarodnih kampih in tekmovanjih pridobili vrhunsko
usposobljenost, saj so jim v vodenje zaupane tudi nekatere
državne selekcije.
Lani se je ekipa U 13, izmed 87 ekip v Sloveniji, uvrstila
na 3. mesto v državi. Ekipe U 9, U 11 in U 15 igrajo 1.
slovensko košarkarsko ligo, U 17 in U 19 pa sta med
najboljšimi ekipami v 2. slovenski košarkarski ligi. Člani
so zmagali v 4. slovenski košarkarski ligi vzhod in so se
uvrstili v višjo 3. državno ligo.
Usmerjanje otrok in mladine v aktivno preživljanje
prostega časa
Košarkarski klub Vojnik je amaterski klub, njegov namen
je organiziranje kvalitativne in tudi rekreativne košarke za
otroke, mladino in odrasle. Marjan Oprčkal je predsednik
kluba že 20. let. S svojim strokovnim delom pomaga
pri usmerjanju otrok in mladine v aktivno preživljanje
prostega časa. Rezultati dela so razvidni preko številnih
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mladih igralcev, ki so vabljeni v državne selekcije in se
borijo za mesta v klubih iz prve lige. »Kot predsednik
praktično urejam vse, kar obsega formalno-pravne
zadeve, skrbim za organizacijo, poročila, načrte za občino
in računovodstvo ter logistične zadeve. Iščem trenerje,
organiziram treninge, tekmovanja, usklajujem se s šolami,
trenerji, občino in KZS. Frekvenca dejavnosti na eni strani
ter velike zahteve po strokovnosti, na več področjih, na
drugi strani.« Občinsko priznanje klubu pomeni, da so
opaženi tudi v širši skupnosti. »Tudi pri tistih, ki niso
neposredno povezani s košarko oz. športom, saj ne delamo
zaradi priznanj, ampak predvsem za blaginjo otrok.«
Z jasno vizijo do uresničitve ciljev
Glavna prednost kluba je nenehna rast, predvsem v
kakovosti otroške in mladinske vadbe otrok od šestega
leta starosti naprej do mladinske kategorije (19 let).
Zaradi uspešnega dela narašča tudi število vključenih
otrok. Posledično je od l. 2005 naprej klub lahko začel
vključevati ekipe v državno prvenstvo. Poleg tekmovanja
na državnem prvenstvu klub organizira tudi treninge
in soorganizira tekme za šolska tekmovanja (Šolska
košarkarska liga in Superšolar). »Osnovna vizija kluba je in
bo tudi v prihodnje omogočiti otrokom čim boljše pogoje
za trening, tistim, ki si želijo najvišje ravni, pomagati,
da to dosežejo, vse pa usmerjati v košarko, ki je ena
najboljših družabnih iger za sproščanje in rekreacijo tudi
v kasnejših letih,« poudari Oprčkal. Obenem pove, da je
težko imeti še višje cilje, ki pomenijo sodelovanje članske
ekipe v višjih ligah, saj je vse povezano s prostorskimi in
finančnimi možnostmi. »Prostorskimi zaradi tega, ker že
sedaj poteka večino treningov v manjših, prečnih enotah
nove telovadnice, kot je bila stara. Finančnih pa, ker na

Recept za uspeh
»Glavni recept uspeha so ljudje in trenerji, ki jih krasijo
vrline, kot so ljubezen do športa in dela z mladimi,
strokovnost, primerne osebnostne lastnosti in občutek za
delo z mladimi, redoljubnost, organiziranost in do zdrave
mere tudi ambicioznost. Cilj je imeti čim več takšnih ljudi
v klubu.« Košarkarska žoga pri delu kluba ni samo eden
izmed športnih pripomočkov, temveč mnogo več. Žoga
je pomočnica pri vzgoji mladih, motivator in povezovalni
člen. Aktivni člani kluba energijo za delo črpajo od otrok,
najbolj takrat, ko vidijo, da uživajo v košarki; od tekem,
kjer zmagujejo in se veselijo; ko vidijo, da ima klub
eno boljših košarkarskih šol v Sloveniji ter igralce, ki so
konkurenčni najboljšim v državi in se nekateri izmed njih
celo uvrščajo v državne ekipe. »Osebno mi največ pomeni
to, ko vidim mladino, ki neha aktivno igrati in trenirati, pa
še vedno prihaja na igrišče s kolegi igrat košarko. Takrat
vem, da košarkarska šola ni bila zaman, da je mladina na
igrišču, ne samo za računalnikom ali celo v gostilni.«
Prelomno leto 2004
Klub se je leta 2004 s prvo pionirsko ekipo prijavil na
tekmovanje državnega prvenstva pod okriljem Košarkarske
zveze Slovenije in udeležil prvega mednarodnega turnirja
v Novi Gorici s tremi ekipami, izmed katerih je bila ena

dekliška. »To leto smo močno pojačali trenerski sestav,
ki je bil osnova za nadaljnji napredek kluba. Poleg tega
je bil eden največjih navdihov tudi, ko je mlajši del te
ekipe – letniki 1992 – naslednje leto zmagal na državnem
tekmovanju Zvrhan koš zabave. Na finalni turnir, ki je bil
na Ljubečni, se je iz cele Slovenije uvrstilo 10 ekip in Air
Vojč Vojnik je zmagal. Tudi naša maskota Vojč (desetih
žog, povezanih z obročem za koš, ki so predstavljale naše
igralce z Vojčem na sredi) je bila proglašena za najbolj
domiselno od vseh v Sloveniji.«

aMBUlaNta za BolEzNI SrCa IN oŽIlJa
WAHIBI d. o. o., ZDRAVSTVENE STORITVE, Celjska cesta 26, Vojnik

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

Ultrazvok:
- vratnih žil
- aorte trebušne votline
- srca
- ven in arterij okončin
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področju občine ni zainteresiranih večjih sponzorjev, ki
bi vlagali v šport. Če se bo pa pojavila možnost, jo bomo
vsekakor z obema rokama zgrabili!«

NA RO Č A N J E
051 690 690

NEDELJA, 28. MAJ 2017,
OB 10. URI
Rezervna datuma v primeru slabega
vremena, 4. in 11. junij 2017.

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

OTROCI DO 15. LETA
BREZPLAČNO
SKUPNI CILJ
Citycenter Celje

OTROŠKA TRASA 15 km

Generalni pokrovitelj

Soorganizatorji

Organizator

Prima komunikacije
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GOSPODARSKI UTRIP

KLUB PODJETNIKOV
OBČINE VOJNIK
Tekst in foto: Rozmari Petek

Z velikimi načrti v prvo leto delovanja
Po nekaj letih »zorenja« je lani avgusta vendarle
zaživela ideja o ustanovitvi društva, ki bi povezovalo
podjetnike v vojniški občini. Teh ni malo. Po zadnjih
dostopnih podatkih na našem območju deluje 187
gospodarskih družb ter 267 samostojnih podjetnikov,
k številki pa je treba dodati še tiste občane, ki imajo
sedeže podjetij izven občine. Od vseh naštetih se
je trenutno 33 podjetnikov odločilo, da bodo svoje
izkušnje izmenjevali v klubu, postopoma pa želijo
svojo prepoznavnost graditi tudi na pomoči drugim.

Ker hočemo s svojim delovanjem povečevati ugled podjetništva in ga
pri tem približati mladim, se v klubu zavzemamo za graditev etike
menedžerjev,« obenem poudarja Amadej Bastl, predsednik Kluba
podjetnikov občine Vojnik.

»Ko smo podjetnike na prvem srečanju spraševali, kaj
pričakujejo od kluba, so izrazili predvsem željo po
druženju; da bi se bolje spoznali in tako lažje sodelovali.
Škoda bi bilo, da bi tisti, ki iščejo kakšno storitev ali
izdelek, to prej našli drugje kot pri svojem sosedu. To
nas je v izhodišču pripeljalo do kluba,« začetke opisuje
predsednik kluba Amadej Bastl. Vendarle pa to ne bo
vse, kar bodo počeli. »Del našega programa je vezan na
delovanje med člani. To v praksi pomeni, da bomo, kot
rečeno, med sabo izmenjevali izkušnje, se obveščali o vseh
novostih, aktualnih zadevah, se družili na predavanjih,
okroglih mizah, drugih, morda tudi športnih dogodkih,«
našteva predsednik. V ta sklop sodi tudi sodelovanje z
občinsko upravo, seznanjanje te o kakšnih težavah in
obratno. »Drugi del delovanja se nanaša na naš odnos do
javnosti. Predvsem smo poudarili delo z mladimi. Skrbi
nas, da je finančna oz. poslovna pismenost na zelo nizkem
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nivoju v Sloveniji. Po pogovorih s šolo bomo začeli vzgajati
mlade, da se vsaj osnovno vedenje o tem dvigne na višji
nivo. Po drugi strani bi s tem našli tudi šolarje, ki imajo že
sedaj pozitiven odnos do podjetništva.«
Pomagali bodo mladim
Način, kako naj bi to potekalo, še ni popolnoma dorečen.
»V mislih smo imeli podjetniški krožek, v katerega bi se s
primeri dobre prakse vključevali podjetniki in bi z opisom
svoje podjetniške poti spodbujali podjetniško pobudo
pri mladih. Pomagati želimo pri usmerjanju mladih v
fazi njihovega odločanja za nadaljevanje šolanja. Osme
in devete razrede bi povabili na predstavitev določenih,
predvsem deficitarnih poklicev, v konkretnih podjetjih.
Tako bi jim opisali in realno pokazali vrsto poklica.
Pomembneje kot izbira prave srednje šole je namreč izbira
pravega poklica. To je večja garancija, da bodo kasneje
dobili tudi delo. Takšne bi potem spremljali tudi z raznimi
štipendijami, obvezno prakso ali počitniškim delom.
Vsak se namreč veliko lažje odloči, ko stvar vidi. In če je
navdušen nad poklicem, mu bo vse lažje. Tako šolanje kot
kasneje delo,« razmišlja Bastl.
Njihova dobra dela se ne bodo ustavila le pri mladih. Klub
je že in še bo vsako leto del svojih sredstev doniral socialno
šibkejšim; lani so jih razdelili med tri župnijske Karitas, ki
delujejo v občini. »Zavedamo se, da tisti, ki imamo nekaj
več, lahko pomagamo drugim.« Pomagati pa želijo tudi
drug drugemu. »Prej se nismo niti poznali, zato je bilo to
skorajda nemogoče. Zdaj se je v praksi že pokazalo, da
lahko drug drugemu pomagamo na zelo različne načine.
Na primer, en sam elektronski dopis vsem članov je bil
dovolj, da je podjetnik našel kupca za zemljišče, drug je
končno našel primerno zemljišče,« opisuje Bastl.
Še vabijo v svoje vrste
Zaradi vsega naštetega v svoje vrste vabijo druge podjetnike
in podjetnice. »S tem bomo dobili še druga znanja,
več izmenjave dobrih praks, izkušenj. Vse to izboljšuje
podjetnike kot celoto. Vsak lahko nekomu nekaj pomaga,
zato sebi nič ne škodi. Kvečjemu koristi. Podobno torej kot
opisuje afriški pregovor: Če hočeš iti hitro, pojdi sam. Če
hočeš iti daleč, pojdi z drugimi,« povabilo zaključi Bastl.

URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

Javni razpis v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Vojnik za leto 2017
•
Javni razpis za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki
niso državna pomoč s področja kmetijstva v občini Vojnik v letu 2017
•
Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v občini Vojnik v letu 2017
•
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja turizma v občini Vojnik v letu 2017
•
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2017
•
Letni program športa Občine Vojnik za leto 2017
•
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina
Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2017
•
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto
2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/2016),
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 2017
I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna
finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeželja za leto 2017 po shemi državnih
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU), št.
702/2014, z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193, z dne 1. 7.
2014, str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU),
št. 702/2014).
II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Skupaj razpisanih sredstev za ohranjanje in spodbujanje
razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2017 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
56.000,00 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 merilom 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 2017.
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 56.000,00 EUR.
Z naložbo se skuša doseči vsaj eden od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega
gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje
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ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali
standardov za blaginjo živali, če zadevna naložba presega
veljavne standarde Unije;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z
razvojem, prilagajanjem in posodobitvijo kmetijstva, vključno z
dostopom do kmetijskih zemljišč, s komasacijo in z izboljšanjem
zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.
Pomoči se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči,
dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka
njihovega delovanja;
- že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo
(rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na
kmetijskem gospodarstvu;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, ki
služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov
(stroški materiala in storitev);
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v
rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov,
licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin;
- do nakupa kmetijske mehanizacije v tem javnem razpisu
niso upravičena kmetijska gospodarstva, ki so uporabila
sredstva za namen nakupa kmetijske mehanizacije
v zadnjih treh letih, se pravi, so kupila kmetijsko
mehanizacijo v treh zaporednih letih, in sicer, leta 2014,
2015 in 2016.
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
ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v
tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne
vloge v tekočem letu še ni potekel.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih;
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR;
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč
in pašnikov.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva;
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na
najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi
pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore
ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru
zakupa zemljišča.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih;
- najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na
kmetiji lahko znaša do 5.000,00 EUR.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
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:
- izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Vojnik
v letu 2017«,
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k
posameznemu ukrepu.
Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 5. 5. 2017.
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
2017«. 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, 15. 9. 2017.
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
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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.

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.

Računi in dokazila o plačilu obveznosti za izvedene dejavnosti
za vse ukrepe.
Računov z datumom pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev
kot računov z datumom po roku za oddajo zahtevka komisija
ne bo upoštevala.

V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe
sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji 2 leti.

Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih
vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna
občine za leto 2017;
- zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih
sredstev v proračunu.

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.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik
za leto 2017. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 2017.
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, 10 let od
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o
dodeljenih pomočeh in dokazili o izpolnjevanju pogojev 10
let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.

Vloga bo na voljo od dneva te objave v času uradnih ur v
sprejemni pisarni Občine Vojnik ali na spletni strani Občine
Vojnik: www.vojnik.si in www.mojaobcina.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani
dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki
03/78 00 620/640/647 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner)
ali v informacijski pisarni Občine Vojnik.

VIII. NADZOR IN SANKCIJE

IX. MESTO ODDAJE VLOGE

X. DODATNE INFORMACIJE

Številka: 330-0001/2017-1
Datum: 6. 2. 2017

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po
tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

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 2017 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 63/2016) objavlja

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 dejavnosti;
- 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.

JAVNI RAZPIS
za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva
in razvoja podeželja, ki niso državna pomoč s področja
kmetijstva v občini Vojnik v letu 2017
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih
dejavnosti in materialnih stroškov društev s področja
kmetijstva v občini Vojnik za leto 2017, 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 2017 predvidena sredstva v višini 5.200,00 EUR.
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2017.
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prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.

Prijavitelji, ki so za neprofitne dejavnosti in materialne
stroške že prejeli sredstva z drugih razpisov Občine Vojnik
oziroma je bil njihov program oz. projekt v letu 2017
kakor koli že financiran iz proračuna Občine Vojnik, niso
upravičeni do sredstev po tem razpisu.

4. MERILA IN KRITERIJI
Pri izboru neprofitnih dejavnosti za sofinanciranje se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in
prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.

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

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 2017.

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 dejavnosti prejmejo po (vsaka
dejavnost mora biti razvidna iz priloženega programa dela
in obrazca za opis programa dejavnosti) – 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.
č) SODELOVANJE
• Izvajalci redno sodelujejo pri dejavnostih, ki jih organizira
ali soorganizira Občina Vojnik – 5 točk za vsak posamezni
program,
• sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami – 5 točk za
vsak posamezni program.
d) 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.
e) 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. 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

7. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
roka, to je petek, 12. 5. 2017, 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, 12. 5. 2017. 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 2017«. 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 vsak delovni
dan po telefonu (Petra Pehar Žgajner, 03 78 00 640/647 ali
051 315 841).
Št.: 330-0003/2017-1
Datum: 6. 2. 2017

Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto
2017 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 63/2016)
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 2017
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 22.000,00 EUR.
2. NAMENI, UKREPI IN POGOJI
Finančna sredstva se namenijo za:
1. 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 nedoločen čas.
Upravičeni stroški: za nove zaposlitve in samozaposlitve so
stroški bruto plač za obdobje dveh let oziroma za zaposlitev
delavca, ki:
• ni občan občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima sedež v
občini Vojnik v maksimalni višini 900,00 EUR;
• občan občine Vojnik, katerega sedež podjetja je v občini
Vojnik v maksimalni višini 1.500,00 EUR.
Izpolnitev merila 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 12.
11. 2016 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:
• »mikro-podjetja«: imajo manj kot 10 zaposlenih in manj
kot 2 milijona EUR letnega prometa;
• »majhna podjetja« pomeni podjetje, ki ima manj kot 50
zaposlenih in 10 milijonov evrov 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
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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;
d) 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. decembra 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 EUR 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 EUR).
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 ali na spletni strani http://www.vojnik.si.
* 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 (fotokopijo
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;
- izjava o zagotavljanju, da z dodeljenim zneskom pomoči
de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči
ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
5. ROK IN NAČIN PRIJAVE RAZPISA
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do
vključno petka, 15. 9. 2017, 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
2017 – NE ODPIRAJ«, osebno ali priporočeno po pošti na
zgornji naslov, v kolikor 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.

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov s področja turizma v občini
Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 63/2016) Občina Vojnik objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov s področja turizma v občini
Vojnik v letu 2017
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s
področja turizma v občini Vojnik.
2. Okvirno višino razpisanih sredstev za izvajanje razpisanih
programov ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2017
predvideno 12.000,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena
do 31. 12. 2017.
3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z
ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo
na področju turizma na območju občine Vojnik, njihovi
programi pa vsebujejo naslednje dejavnosti:
- ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
- urejanje in varstvo okolja,			
- organiziranje in usklajevanje prireditev,			
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,		
- izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za
delovanje na področju turizma,
- projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in
drugih društev ter drugih organizacij.
			
4. Rok za prijavo na javni razpis:
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje
podatke:
- izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignejo na sedežu Občine
Vojnik, Keršova ulica 8, v času uradnih ur ali jo dobijo na
spletni strani Občine Vojnik (www.vojnik.si) od dneva te
objave;
- dokazilo, da ima društvo sedež na območju občine Vojnik;

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 ali po telefonu na št. (03) 7800-620/640/647, 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po
e-pošti: obcina@vojnik.si.
Številka: 300-0001/2017-1
Datum: 6. 2. 2017
Branko Petre,
župan Občine Vojnik

- da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po zakonu
o zavodih;
- vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto
2016;
- vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2017, ki ga
je sprejel pristojni organ,
- dokazilo, o urejeni evidenci članstva s seznamom oziroma
številom članov.
Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do
vključno petka, 12. 5. 2017, do 12. ure na naslov Občina
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave morajo
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za
sofinanciranje programov s področja turizma 2017 – NE
ODPIRAJ«, osebno ali priporočeno po pošti na zgornji naslov,
če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe
na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma in ure.
Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o
sofinanciranju programov s področja turizma v Občini Vojnik
(Uradni list RS, št. 17/04 in 33/07).
6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni
v roku 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
po telefonu na št. 03 78 00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar
Žgajner).
Številka.: 322-0003/2017-1
Datum: 6. 2. 2017
Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini
Vojnik in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/16) objavlja za
leto 2017
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2017
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike
ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne,
folklorne, gledališke, likovne, lutkovne in literarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja
vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij,
kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji
dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in
srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov v
delu, ki presega vzgojno-izobraževalne programe;
– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih
srečanjih;
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti;
– kulturne prireditve in akcije;
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje ter
investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in
spomeniško varstvene akcije.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini Vojnik;
– so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj eno
leto pred objavo razpisa;
– imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti;
– imajo evidenco o članstvu;
– opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi;
– pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna
poročila o izvedbi programov ter načrt dejavnosti za
prihodnje leto;
– v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih na
primeren način predstavljajo občino Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Razpisujemo okvirna sredstva v višini 28.000 EUR.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za
dodelitev sredstev
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila
v obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika za
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik.
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6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2017.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 7. 4. 2017. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
11. ure v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik ali na spletni strani www.vojnik.si;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem
razpisu;
– natančen opis programov;
– poročilo porabe sredstev za leto 2016;
– načrt dela za leto 2017 in
– posebna dokazila o delovanju društva na medobčinski,
regijski, državni oz. meddržavni ravni.
Če v okviru društva deluje več skupin, je treba za vsako
skupino izpolniti poseben obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2017«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb začel
v roku 8 dni po zaključku razpisnega roka v prostorih Občine
Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi v enem dnevu, se nadaljuje
naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene
dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o
sofinanciranju kulturnih programov po potrditvi predloga na
seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev
v času uradnih ur obrnejo na Urško Mužar, višjo svetovalko
za družbene dejavnosti (tel. št.: 78-00-623 in 78-00-620,
e-naslov: urska@vojnik.si).
Številka: 610-0002/2017-1
Vojnik, 7. 2. 2017

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

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 pravilnika o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v občini Vojnik je Občinski svet na svoji 1. izredni
seji dne 16. 2. 2017 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2017
1. (UVOD)
Šport je pomembna dejavnost, ki bogati kakovost
posameznikovega življenja in pomembno vpliva na družbo
ter del splošne kulture, ki dopolnjuje življenje posameznika
– občana. Ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da
doseže vsakogar ne glede na starost ali socialno pripadnost.
Pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju družbe. S
športom se ljudje, na osnovi interesa, ukvarjajo prostovoljno.
Prepoznana je vloga športa pri promociji tolerance in
spoštovanja ter prispevek k uveljavitvi vloge žensk in
mladih, posameznikov in skupnosti, kakor tudi k zdravju,
izobraževanju in socialni vključenosti. Z njim se lahko občani
ukvarjajo neorganizirano, lahko pa svoje interese združujejo
v športnih društvih, njihovih združenjih ali drugih športnih
organizacijah in zvezah.
V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh obdobij
življenja, vendar imajo športne dejavnosti otrok in mladine
zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v
nacionalnem programu športa kot tudi v letnem programu
športa občine. Zato Občina sofinancira predvsem programe
športa otrok in mladine, športno rekreacijo občanov,
kakovostni šport ter gradnjo športnih objektov in njihovo
vzdrževanje.
Občina bo za uresničevanje javnega interesa v športu
zagotavljala finančna sredstva v občinskem proračunu.
Razdelitev sredstev bo potekala na podlagi javnega
razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v
občini Vojnik ter meril, pogojev in kriterijev, ki jih morajo
izpolnjevati posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti.
Uresničevanja programa bo spremljal Odbor za družbene
dejavnosti.
2. (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. PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
v višini 2.600,00 EUR

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva
do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo
programi »Mali sonček«, »Ciciban planinec«, »Naučimo se
plavati« 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 dejavnosti,
ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Občina Vojnik bo v letu
2017 sofinancirala: strokovni kader, 60-urni najem objekta na
skupino, v kateri je največ 20 otrok.
1.2 Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok
						
v višini 9.000,00 EUR
Prostočasna 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«, »Mladi planinec« in drugi 80-urni programi za
skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov.
Občina Vojnik bo v letu 2017 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 10.850,00 EUR
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 2017 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 10.850,00 EUR
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
2017 sofinancirala objekt in strokovni kader.
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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 10.000,00 EUR
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., 5. državna liga,
- individualni športi: 1., 2. državna liga.
Občina Vojnik bo pri programih kakovostnega športa v letu
2017 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. ŠPORT INVALIDOV

v višini 1.280 EUR
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.
4. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
v višini 2.922,00 EUR
Občina Vojnik bo v letu 2017 sofinancirala izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
5. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
v višini 4.175,00 EUR
Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo
sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov, ki jih bo v
letu 2017 sofinancirala Občina Vojnik.
6. DRUGE DEJAVNOSTI
6.1. Medobčinske in občinske prireditve
v višini 2.922,00 EUR
Občina Vojnik bo v letu 2017 sofinancirala materialne stroške
športnih prireditev, ki jih opredeljuje 46. člen zakona o
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.
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6.2 Nagrade za športne dosežke					
			
v višini 2.000,00 EUR
Sredstva so namenjena za nagrade klubom in športnikom iz
občine Vojnik, za osvojene medalje na državnem, evropskem,
svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih igrah.
3. (IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA)
Občina skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu, o
javnem interesu v športu pa na ravni občine odloča Odbor
za družbene dejavnosti. V letni program športa se uvrstijo
tisti programi nacionalnega programa, ki so pomembni za
lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti športa
v občini. Izbor programov se izpelje na podlagi javnega
razpisa, ki ga občina objavi na krajevno običajen način. V
razpisu se opredeli naslednje:
- izvajalce, ki lahko kandidirajo s programi,
- programe, ki bodo sofinancirani,
- pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
- način izbora programov in podlaga za izbor.
Zahteve razpisa in postopek so opredeljeni v Pravilniku o
sofinanciranju športa v občini Vojnik. Z izbranimi izvajalci se
sklene pogodba o sofinanciranju športa za leto 2017, ki jo
podpiše župan.
4. (SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA)
V proračunu Občine Vojnik za leto 2017 se zagotavljajo
sredstva na področju športa.
Sredstva za sofinanciranje vsebine letnega programa športa
za leto 2017 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk
40306 – ŠPORT.

1.1 Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok

v višini
2.600,00 EUR

1.2 Prostočasna športa vzgoja šoloobveznih otrok

v višini
9.000,00 EUR

1.3 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport

v višini
10.850,00 EUR

1.4 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport

v višini
10.850,00 EUR

2. KAKOVOSTNI ŠPORT

v višini
10.000,00 EUR

3. ŠPORT INVALIDOV

v višini
1.280,00 EUR

4. ŠOLANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV

v višini
2.922,00 EUR

5. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

v višini
4.175,00 EUR

6.1 Medobčinske in občinske prireditve

v višini
2.922,00 EUR

6.2 Nagrade za športne dosežke

v višini
2.000,00 EUR

Sofinanciranje športnih programov poteka v skladu s
sprejetim proračunom Občine Vojnik za leto 2017.
Številka: 671-0001/2017-1
Vojnik, 16. 2. 2017

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

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 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/16)
in Letnega programa športa občine Vojnik za leto 2017
objavlja
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
športa, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2017
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih
programov:
1. Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok
2. Prostočasna 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:
- kolektivni športi: 1., 2., 3., 4., 5. državna liga
- individualni športi: 1., 2. državna liga
6.
7.
8.
9.
-

Šport invalidov
Šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
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 dejavnosti,
- 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
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 54.600,00 EUR.
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 z načrtom
stroškov in navedeni morajo biti viri sofinanciranja,
- društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za
opravljanje športne dejavnosti.
6. Rok in način prijave na razpis
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik najkasneje do 7. 4. 2017. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov:
OBČINA VOJNIK, Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom:
»NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2017«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
7. Postopek obravnave prijav
Prejete vloge bo obdelal in ocenil Odbor za družbene
dejavnosti. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi
kriterijev in meril Pravilnika o postopkih in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa v občini Vojnik.
Nepravočasno vloženih vlog Odbor za družbene dejavnosti
ne bo obravnaval.
Po končanem postopku javnega razpisa bo Občina Vojnik s
posameznimi izvajalci občinskega programa športa sklenila
letne pogodbe.
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. št.: 03/7800-623 in
03/7800-620, e-naslov: urska@vojnik.si).
Številka: 671-0001/2017-2
Vojnik, 16. 2. 2017

Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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MIRA
ŠTOKOVNIK
Tekst in foto: Lea Sreš

Mira Štokovnik je doma za štedilnikom.

Ječmen je žito, ješprenj je oluščen ječmen
ali ječmenova kaša. Kaj je ričet?
Danes je moderno kuhati. Za
nekatere je to moda, za druge
rutina. Vsak, ki si pripravlja
sveže kuhano hrano, se izogiba
nezdravim dodatkom in si pridela
vsaj nekaj lastne hrane na vrtu,
pozna stare slovenske jedi na žlico.
Mira Štokovnik ima izostren okus
in pozna skrivnosti prave mere
dodajanja zelišč, da hrana postane
in ostane okusna, zdrava in tekne
ljudem.

Mira pravi, da prav kuhanje v ekipi
pokaže kuharja v pravi luči. Treba se
je usklajevati, sodelovati, dopuščati
drugo mnenje in okus. Njen ričet je
nežen, prav nič ne pika, je kuhan na
tradicionalni način in brez dodatkov
za aromo in okus. Pa tudi kruh je
odličen.

Mira Štokovnik je gospodinja na
kmetiji že trideset let. Izobrazila se
je za trgovko in zaradi varstva svojih
otrok ostala doma. Z možem Jožetom
sta si ustvarila družino v Socki.
Kmetija obsega tri hektarje, kar je
premalo za tržno pridelavo in veliko
za obdelavo polj. Pridelujeta hrano,
gojita prašiče in živino. Oba znata
ravnati z živili, saj je Jože izučen
pek. Na domačiji sta sama, otroka
sta si ustvarila družini. Oba, Mira in
Jože, sta predana društvena delavca,
saj se vključujeta v delo TD Nova
Cerkev in PGD Nova Cerkev. Mira
ima že celo zbirko priznanj, ki jih je
dobila na društvenih tekmovanjih v
kuhanju golaža, praženega krompirja,
bograča, ričeta in pohorskega lonca.

Ričet je preprosta kmečka
enolončnica, ki jo pripravljamo
kot samostojno jed, največkrat
v hladnejših mesecih. Ričet v
različnih krajih Slovenije pripravljajo
različno. Vsaka gospodinja ima svoj
najljubši recept, tudi Mira. Pri kuhi
lahko sprostimo svojo domišljijo
in naredimo jed z mesom ali brez
njega. Verjetno tudi vi spadate med
tiste, ki vas ričet pika. Pa ima ta jed
po krivici takšno označbo. Jed je
zdrava, primerna našemu podnebju,
potrebam po kalorijah, pripravimo
jo lahko za večkrat (shranimo v
zamrzovalniku) in vsebuje poleg
ješprenja še veliko zelenjave z
domačega vrta. Ječmenova kaša
vsebuje večje količine kalija, fosforja

Če ješprenju dodamo zelenjavo v
pravem razmerju, dobimo čudovit
okus

in magnezija ter različne vitamine.
Bogata je s prehranskimi vlakninami,
antioksidanti v njej pa pomagajo pri
zaščiti pred boleznimi srca in ožilja.
Odlična je za pripravo glavnih jedi,
prilog in solat. Ječmen je zelo staro,
že nekoliko pozabljeno žito, vendar
se mu pišejo boljši časi. Raziskave so
pokazale, da je ječmen edina rastlina,
ki v velikih količinah vsebuje vse
vodotopne vitamine, aminokisline
in večino za življenje potrebnih
elementov in snovi.
Ješprenj ni le za v ričet
Za pripravo ričeta potrebujemo
oluščen ječmen oziroma ješprenj.
Ješprenj se kuha približno 40
minut. Ker za štiričlansko družino
v ričetu zadošča že dobra pest
suhega ješprenja, je najbolje, če
ga naenkrat skuhamo malo več,
kuhanega in ohlajenega naložimo
v posodice ter zamrznemo. Tako je
hitro na voljo za juhico ali za kakšno
drugo kuharsko specialiteto. Mira
začne pripravo sestavin za ričet že
prejšnji večer, ločeno namoči v vodo
ješprenj in fižol. Zjutraj skuhamo
fižol in ješprenj v kropu, očistimo
in pripravimo zelenjavo, skuhamo

Na odru življenja

svinjsko kračo in vse sestavine za pripravo dobrega ričeta
so pripravljene. Mira opozarja mlade gospodinje, pazite na
količino ješprenja, saj se žito zelo nakuha! Kuhan ješprenj
uporabimo v raznih juhah, enolončnicah, odličen je tudi v
rižoti. In kar je najboljše pri ričetu … drugi dan je odličen,
če ne še boljši. Fižol lahko uporabimo svež ali zamrznjen.
Na osebo dodamo en drobno narezan krompir. Recept
si lahko prilagajate. Pomembno je, da kuhate počasi, na
zmernem ognju in med stalnim mešanjem. In ne dodajajte
moke, gostoto regulirajte z odpiranjem pokrovke!

Mirin recept za ričet
Sestavine za 6 oseb:

Postopek:

• 25 dag ješprenja

V večjem loncu namočen fižol in ješprenj
napol skuhamo. Posebej na olju pražimo
nasekljano čebulo, ko postekleni, dodamo na
drobno narezano korenje, por, paradižnik,
sesekljan gomolj zelene in peteršilja. Posolimo
in dušimo 10 min. Dušeno zelenjavo dodamo
ješprenju. Dodamo še na majhne koščke
narezan krompir in fižol. Kuhamo še 30 minut
na zmernem ognju. Dodamo še majaron.

• 25 dag suhega fižola
• 50 dag prekajenega mesa (krača, rebra)
• sol
• začimbe (lovorov list, majaron, poper)
• 5 dag maščobe
• drobno narezana zelenjava (1 čebula,
3 do 4 zrna česna, 2 rumena in 2 rdeča
korenja, gomolj zelene in peteršilja,
zelen peteršilj, paradižnik,
6 krompirjev, por)

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

»CEMENTNINARSTVO«

Damjan KORPNIK s. p.
SOCKA 6, 3203 NOVA CERKEV
Telefon: 041 714 114
www.cementninarstvo-korpnik.com
IZDELUJEMO:
betonske stebre, škarpnike, robnike, tlakovce,
cvetlična korita, pohodne plošče, vrtne poti, fontane,
vrtne umivalnike, betonske zidake, travne plošče ...
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Društveni vrtiljak

TRADICIONALNA DRAŽBA
Prireditev je pri ljudeh naletela na pozitiven odziv.

Tekst: Pavle Leskovar, foto: Miran Kovač

Vojniški vinogradniki obujajo stare običaje
Letos so namreč spet, sedaj že tradicionalno, izvedli
dražbo svinjskih krač po treh mašah pred cerkvijo sv.
Jerneja v Vojniku. Običaj je znan že iz 17. stoletja v
zahvalo in zaobljubo v času prenehanja kuge. Sicer pa
v čast svetnika sv. Antona – puščavnika, ki ga slikajo
s prašičkom. Pravijo mu tudi »kračjek« in je zavetnik
živinorejcev, pastirjev prašičev …
V starem časopisnem članku beremo, da so v nekem
kraju izkupiček od prodaje krač namenili hlapcem in
deklam, ki so jih brezvestni gospodarji zaradi starosti ali
bolezni vrgli na cesto. Postali so berači. Zavarovanj takrat
še niso poznali. Izkupiček pa se v Vojniku porabi strogo
namensko: za popravilo ene najstarejših orgel v Sloveniji v
cerkvi Device Marije, za nabavo varnostne kamere, slušne
zanke, projektorja in zanimivo za donacijo študijskega
potovanja v Sveto deželo tokratnemu priljubljenemu
diakonu Ivanu Šumljaku, ki je zdaj že župnik v Gornjem
Gradu, letos pa zaradi hude zime za ogrevanje veroučne
učilnice. Drugo leto pa za …

Prireditev je pri ljudeh naletela na pozitiven odziv, letošnja
je sploh dobro uspela. Starejši se še dobro spomnimo, da
so skoraj pri vsaki hiši redili vsaj enega prašička. Pridnost
gospodinje pa merili po čim večji debelini slanine, »špeha«.
Zato gre velika zahvala vsem darovalcem krač: trgovinam,
zasebnim mesarjem in posameznikom, ki še redijo prašiče.
Zahvala tudi vsem, ki so krače izlicitirali ali darovali
za dober namen. Vsi skupaj smo doživeli lep preprost
družaben dogodek, ki tudi združuje vse dobro misleče
ljudi.
To je tudi eden od ciljev tega projekta, ki si ga je zamislil
Ivan Pušnik iz Arclina, Mirko Krašovec ga s pomočjo
Mirana Štanteta (ozvočenje) ter starejših članov
vinogradniškega društva z veliko truda vsako leto izvede.
V res hladnem nedeljskem jutru se je lonček vročega
kuhanega vina, dar vojniških vinogradnikov, še kako
prilegel. Letos sta ga po »maminem« receptu pripravila
člana društva zakonca Karmuzel s Proseniškega, postregel
pa Miran Kovač, ki ne manjka na nobeni društveni
prireditvi. Vroč »kuhanček« nam je ogrel telo, vse navzoče
pa je ogrela misel, da so opravili eno lepo in tudi koristno
delo. Naj bo tako tudi drugo leto!

Obvestilo

Tehnični pregledi traktorjev v Vojniku
V Vojniku bo tudi to pomlad mogoče
tehnično pregledati vaš traktor.
Vsi lastniki traktorjev imate čas, da
usposobite in uredite svoje traktorje
za tehnični pregled. Izvajalec
tehničnih pregledov je AMZS d. d.
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Preglede bodo opravljali
v Avtohiši Čepin, v soboto,
25. marca 2017, med 9.00
in 12.00 uro.
Več informacij na:
tel.: +386(03)4256580
ali 031 717 093,
e-naslov: mihaela.zunter@amzs.si ali
na www.amzs.si.

Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Božično–novoletni koncert Godbe na pihala Nova Cerkev
Godba na pihala Nova Cerkev je
ob 30-letnici delovanja v nedeljo,
18. decembra 2016, organizirala
božično-novoletni koncert. Program
je povezovala Alja Tihle Hren.
Godbeniki so odlično igrali pod
vodstvom dirigenta Tomaža Majcena. Še
posebej so na koncertu navdušili: gostja
pevka Nuša Derenda, Mladinski orkester
godbe na pihala Nova Cerkev in Mešani

cerkveni pevski zbor Nova Cerkev.
Koncerta se je udeležilo veliko število
obiskovalcev, še posebej smo bili veseli:
župana občine Vojnik Branka Petreta,
podžupana občine Vojnik Viktorja
Štokojnika, mariborskega nadškofa
metropolita msgr. Alojza Cvikla,
celjskega škofa msgr. dr. Stanislava
Lipovška, dekana Alojza Vicmana iz
župnije Nova Cerkev, župnika Antona
Pergerja iz župnije Vojnik in župnika

Kulturna razglednica

Pestrih 30 let
Vinka Kraljiča iz župnije Črešnjice. Ob
jubileju so bile godbenikom podeljene
tudi Gallusove značke za delo s področja
kulturne dejavnosti, ki jih je podeljeval
predstavnik Javnega sklada Republike
Slovenije, Območne izpostave Celje.
Vsem obiskovalcem in gostom se
prisrčno zahvaljujemo za udeležbo
in darovane prostovoljne prispevke.
Zahvaljujemo se tudi pokroviteljem.

VOKALNI SEKSTET LINDEK
Tekst: Alja Tihle Hren, foto: Dani Landekar

Petje povezuje in razveseljuje
Sekstet, ki je dobil ime po gradu
Lindek, je bil ustanovljen na pobudo
Francija Črepinška in Toneta Nonerja.
Tudi sicer pri skupini pojejo sami
prekaljeni pevci, ki prepevajo še v
drugih zasedbah v bližnji okolici.
Poleg že omenjenih Francija
Črepinška (drugi bas) in Toneta
Nonerja (prvi bas) so člani seksteta
še Jože Selčan (drugi tenor), Karli
Rečnik in Stane Tihle (prvi tenor) ter
Franci Žerdoner (drugi bas). Slednji
je njihov umetniški vodja in priznani
slovenski glasbenik, ki s svojim
žametnim glasom in spremljavo na
harmoniki popestri nastope seksteta.
Njihov repertoar obsega več kot
petdeset pesmi, predvsem ljudskih,

narodnih in narodno-zabavnih, kar
nekaj jih je priredil Franci Žerdoner.
Posežejo pa tudi po tujih skladbah,
predvsem so jim ljube dalmatinske
pesmi.
Vokalni sekstet Lindek, ki deluje od
leta 2010 pod okriljem Prosvetnega

društva Anton Bezenšek Frankolovo,
prireja koncert ob dnevu žena, ki bo
v nedeljo, 12. marca, po drugi sveti
maši (ob 10. 45) v župnijski cerkvi sv.
Jožefa na Frankolovem. Sveta maša je
ob 10. uri.
Sekstet Lindek bo vesel vaše družbe
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SLOVENSKI
KULTURNI PRAZNIK
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Kultura, naš ponos
»Pomembna je ljubezen do kulture, naroda, svobode,
družine, zemlje ... Prešernova želja, združiti Slovence,
se je uresničila!« S temi besedami in vezno besedo, s
poudarki o pomembnosti lastnega samozavedanja o
kulturi, naši trdnosti, pomenu kulturnega praznika
in velikem Francetu Prešernu, sta nas čez bogat
medgeneracijski večer popeljala Janja Srebot Vdovič
in Matevž Birk, učenec Osnovne šole Antona Bezenška
Frankolovo.

Moški pevski zbor Prosvetnega društva Anton Bezenšek Frankolovo z
učenci frankolovske šole

Izsek iz bridke komedije Moj ata, socialistični kulak

Na prireditvi v počastitev slovenskega kulturnega praznika
v torek, 7. februarja 2017, v večnamenski dvorani Osnovne
šole Antona Bezenška Frankolovo je Občina Vojnik
podelila tudi priznanje za življenjsko delo s področja
kulture v občini Vojnik za leto 2017. Prejemnik je postal
Jožef Gregorc iz Bezenškovega Bukovja pri Frankolovem.
Tudi letošnji razgiban program je bil raznovrstno obarvan.
Nastopili so učenci in učitelji Osnovne šole Antona
Bezenška Frankolovo, Moški pevski zbor Prosvetnega
društva Anton Bezenšek Frankolovo, otroci Vrtca Danijelov
levček Vojnik, Mešani komorni pevski zbor Društva
upokojencev Vojnik, otroci Vrtca Mavrica Vojnik, Etno
glasbena skupina Vrajeva peč in učenci Osnovne šole
Vojnik. Dramska skupina KUD France Prešeren Vojnik
je z učenci frankolovske šole pripravila izsek iz bridke
komedije Moj ata, socialistični kulak. Ob zaključku
sta nastopili še Klementina Selčan in Patricija Jakop s
fantovsko vokalno zasedbo.
Tokratni slavnostni govornik, slovenski pisatelj in
dramatik Tone Partljič, je na poseben način spregovoril
o osebnem doživljanju zapuščine Franceta Prešerna.
»Vedno bolj ugotavljam, da smo Slovenci zelo dobri pri
pojmu praznovati, slabši pa pri pojmu brati. Menim, da
se moramo bolj poglobiti v Prešerna, saj so ravno v teh
časih njegove pesmi še kako aktualne! Prešerna je treba
brati in nositi v sebi.« Pripovedoval je tudi o predstavnikih
medijev. »Vsako leto se najde novinar, ki pove, da je za
nami dan kulture, zdaj bomo pa ostalih 364 dni v letu
nekulturni. To me zelo zmoti, saj je malo narodov, ki ima
toliko ljubiteljskih društev, v nobeni evropski državi ni
toliko gledališč na prebivalca kot v Sloveniji in še bi lahko
našteval. Veste, država Francija nima Lepe Vide, Krsta
pri Savici. Naš narod je visoko kulturen, četudi to sami
težko priznavamo,« je bil Partljič kritičen. »Mi smo tisti,
ki moramo biti dobri in zato bo tudi čas dober. Zavedati
se moramo čudeža, saj nas je Prešeren iz nič postavil
v Evropo ob bok drugim mojstrom.« Ob zaključku je
poudaril, da smo vsi mi utrinki, nekatere zvezde pa so na
nebu stalne. »Ena izmed njih je Prešeren, zato to zvezdo
glejmo in občudujmo!«
Letošnji prejemnik priznanja za življenjsko delo s
področja kulture tudi danes, kljub svojim častitljivim
letom, še vedno rad poje v kar štirih pevskih zborih: že
štiri desetletja v frankolovskem moškem pevskem zboru,
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Otroci Vrtca Danijelov levček Vojnik in Mešani komorni pevski zbor
Društva upokojencev Vojnik

Tekst: Jurij Cvikl

Slavnostni govornik, slovenski pisatelj in dramatik Tone Partljič

katerega soustanovitelj je bil, pri cerkvenem pevskem
zboru več kot 70 let ter v vokalni skupini Družine Gregorc
25 let. Tudi pri upokojenskem pevskem zboru v Vojniku,
katerega član je že vrsto let, ga močno pogrešajo, kadar
mu zdravje tega ne dovoljuje. Skratka, njegovo življenje
je močno zaznamovala pesem, sicer pa je še zdaj član več
društev v kraju. Je tudi prejemnik zlatega vojniškega grba,
najvišjega priznanja, zelo ponosen pa je tudi na bronasti
grb, ki ga je prejel skupaj z Družino Gregorc. Jože prenaša
glasbeno dediščino tako na svoje otroke, vnuke kot na
druge člane. Z moškim pevskim zborom je z domačo
pesmijo razveseljeval tudi rojake v tujini, celo v daljni
Kanadi, z družino Gregorc pa na različnih festivalih, kot
je Družina poje v Andražu nad Polzelo, kjer so sodelovali
več kot dvajsetkrat. Zanj lahko rečemo, da je in vedno bo
domača pesem njegova življenjska sopotnica.
Župan Branko Petre se je ob zaključku prireditve zahvalil
slavnostnemu govorniku in zbrane nagovoril z besedami:
»Občina Vojnik je kraj, kjer kulturo jemljemo zares! V
občini je kultura način življenja in temelj našega bivanja.«
Ponosni prejemnik priznanja za življenjsko delo na področju
kulture v občini za leto 2017

V opomin in spomin
Pred 72 leti je nemški okupator na Stranicah pri
Frankolovem storil hud zločin nad popolnoma
nedolžnimi ljudmi, med katerimi je bil tudi moj brat
Franc Cvikl iz Landeka 17 pri Novi Cerkvi. Oba sva se
rodila pod isto streho, vendar je on moral umreti, ko je
bil star komaj 17 let in 5 mesecev.

Kulturna razglednica

PRED
72 LETI
Obešanje talcev v Grabnu pri Stranicah spada med
najhujše nacistične zločine na slovenskem ozemlju v letih
1941–1945 in je po obsegu in načinu morije primerljivo z
najsurovejšimi zločini druge svetovne vojne. Okupator ga
je storil slabe tri mesece pred njenim koncem, natančneje
12. februarja 1945, kot maščevanje in povračilo za
partizansko zasedo v soteski Tesno, v kateri je 2. februarja
padel eden najpomembnejših nacističnih funkcionarjev,
celjski okrožni vodja in deželni svetnik Anton Dorfmaister,
ki je za posledicami ran naslednji dan umrl v celjski
bolnišnici. V zameno za njegovo življenje so nacisti v
mariborskih, celjskih in trboveljskih zaporih izbrali 100
talcev, med katerimi je bilo precejšnje število v nemški
ofenzivi ujetih, ranjenih in bolnih partizanov.
Že dan pred eksekucijo so Nemci v celjskem Starem
piskru zbrali vse talce, predvidene za usmrtitev, ter
jih naslednji dan že pred osmo uro zjutraj (zvezane z
žico z rokami na hrbtu) s kamioni pripeljali na močno
zastraženo prizorišče zločina. Za njegovo izvedbo je bil
določen oddelek nemške pomožne policije pod nadzorom
najvišjih gestapovskih častnikov. Dva pomožna policista
sta se prostovoljno javila za rablja in na jablane ob cesti
obešala talce, pri čemer je bilo na posamezna drevesa
obešenih tudi do pet ljudi. Krvavo početje je trajalo skoraj
tri ure in je bilo končano okoli poldneva. Talci so viseli
do 14. ure, vse dokler jih niso za to določeni zaporniki
sneli ter zagrebli v dva skupinska grobova. Tragični 12.
februar 1945, ko je na Stranicah življenje izgubilo 100
zavednih Slovencev (obešenih je bilo 99 talcev, eden je bil
ustreljen pri poizkusu bega), sodi med najmračnejše dni
slovenske zgodovine in odraža vso brutalnost nemškega
okupatorskega režima na Slovenskem med drugo
svetovno vojno.
Zahvaljujem se nečaku, soimenjaku Juriju Cviklu, ki mi je
pomagal sestaviti članek.
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Ansambel
Klateži
Tekst in foto: Srečko Sentočnik

Dvorana v Novi Cerkvi zopet premajhna
Ansambel Klateži iz Nove Cerkve ni več neznanka.
Kljub temu, da je ob nastajanju imel marsikdo
pomisleke o poimenovanju ansambla in s tem
povezano uspešnost, se je motil. S trdim delom so se
fantje že močno uveljavili na slovenski glasbeni sceni.
Redno jih videvamo na raznih prireditvah, festivalih,
TV-ekranih, poslušamo po radijskih valovih …
V domačem kraju so 22. januarja pripravili svoj drugi
koncert z gosti, ki so ga poimenovali Zapojmo skupaj.
Enako kot lani tudi letos tisti, ki so predolgo oklevali, niso
prišli do vstopnic, dvorana je bila razprodana že več dni
pred prireditvijo. Tematika in rdeča nit celotne prireditve
sta bili dogajanje na železniški postaji. Že na vhodu v
dvorano sta obiskovalce pričakala »kontrolorja železnice«,

Klateži so v domačem kraju pripravili svoj drugi koncert z gosti.
Fatje so se s trdim delom že močno uveljavili.
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ki sta vstopnice preluknjala s pravima luknjačema
železnice iz preteklosti. Zgodba, ki jo je zelo premišljeno
sestavil in povezoval Franci Podbrežnik Solčavski, je bila
zelo dinamična, z obilico humorja, Klateži pa so poleg
odličnega igranja pokazali tudi veliko igralskega talenta.
Na odru so poleg organizatorjev večkrat zaigrali še
ansambli: Mladi upi, Smeh, EROS, Sekstakord, Poskočni
muzikanti, profesorica Tina Bohak, ki Klateže tudi poučuje
solo petje, s Klateži in Sekstakordom pa je zapel tudi
povezovalec prireditve Franci Podbrežnik. Odziv občinstva
je bi neverjeten, nekateri so prišli tudi iz zelo oddaljenih
krajev in pravijo, da bi na tak koncert prišli vsak mesec,
zagotovo pa se vrnejo ob naslednji priložnosti.

Tekst: Rok Kadilnik, foto: arhiv zbora
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LETNI KONCERT
Zaključek vsakoletnega bogatega kulturnega ustvarjanja
Z letnim koncertom MoPZ KUD Nova Cerkev vsako
leto zakroži leto svojega kulturnega udejstvovanja.
Letos smo na letni koncert kot gostje povabili Vokalno
skupino Kolorina.

Slavko Vinder – 60 let – Slavko se je zboru pridružil 1980.
leta in tako poje pri našem zboru kar 36 let. Seveda pa
Slavko poje hkrati še pri mešanem cerkvenem pevskem
zboru. Lani je prevzel tudi mesto blagajnika zbora. Prav
tako je nepogrešljiv pri organizaciji in delovanju zbora.

Koncert je potekal v soboto, 3. decembra 2016, ob 18. uri
v večnamenski dvorani OŠ Nova Cerkev.

Franci Čerenak – 70 let – Franci se je zboru pridružil
1973 leta, to pomeni, da poje z nami že 43 let.

Vokalna skupina Kolorina je skupina deklet, ki jih druži
veselje do petja, smeha, dolgih klepetov ter prijateljstvo.
Pravijo, da druga drugi barvajo življenja, s svojim petjem
pa želijo to barvitost prenesti tudi v življenja drugih.

Štefan Premrl – 80 let – Štefan poje pri zboru že od
samega začetka, to je 44 let. S petjem pa je Štefan
začel že davnega 1954. leta pri takratnem moškem
cerkvenemu pevskemu zboru, kar pomeni, da prepeva že
62 let.

Kolorina je nastala leta 2009 na pobudo Emilije Kladnik
Sorčan, ki je želela združiti dekleta, ki so mnogo let prej
prepevala v otroškem in mladinskem pevskem zboru
pod njenim mentorstvom. Od začetkov do danes so v
svoj repertoar dodala kar nekaj pesmi, zamenjala nekaj
članic, se potepala po Sloveniji in nekaj malega tudi po
tujini. Njihov temeljni cilj pa ostaja ves čas isti – s pesmijo
barvati življenje in z življenjem barvati pesmi.

Za konec še zahvala pevkam in pevcem obeh zborov,
Petru Selčanu, ki je vodil zbor v času Janjine odsotnosti,
ter vsem drugim, ki ste na kakršen koli način pomagali
pri organizaciji in izvedbi koncerta. Vse pa, ki vas glasba
in petje veselita, lepo vabim, da se nam pridružite.

Vokalno skupino Kolorina trenutno sestavlja 13 članic,
v začetku leta 2016 je umetniško vodenje skupine
prevzela Janja Belej. V njeni odsotnosti pa jo nadomešča
zborovodkinja Lidija Štimulak.
Koncert je začel Moški pevski zbor, z izborom 5 skladb,
nadaljevala je Vokalna skupina Kolorina, z izborom
šestih narodnih skladb, zaključil pa Moški pevski zbor
s petimi slovenskimi umetnimi skladbami. Celoten
večer je povezovala Marijana Kolenko, ki se ji še enkrat
iskreno zahvaljujemo za prijaznost in sodelovanje. Pred
zaključkom, smo imeli prijetno dolžnost čestitati trem
jubilantom, ki so praznovali okrogli jubilej.

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

Slavko Zagrušovcem – 50 let – Slavko se je zboru
pridružil leta 1992 in tako poje pri zboru že celih 24 let.

www.aksel.si
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na mladih svet stoji

OSNOVNA
ŠOLA
VOJNIK
Tekst in foto: Lidija Eler Jazbinšek

Dogodki v šoli
Nagrada evropske komisije tudi v OŠ Vojnik
Evropski projekt Učni načrti osnovnih šol, obogaten z
vsebinami o Evropski uniji, je skupaj s tremi sodelujočimi
učitelji OŠ Vojnik prejel nagrado »zgodba o uspehu«.
Evropski projekt z naslovom Enhanced EU content in
primary school curricula – EU4PRIM, ki ga je v šolskem letu
2014/15 izvajal Center za mednarodne odnose na Fakulteti
za družbene vede Univerze v Ljubljani (UL FDV), je prejel
nagrado Evropske komisije »zgodba o uspehu«. Projekt je
koordinirala izr. prof. dr. Ana Bojinović Fenko s Fakultete za
družbene vede Univerze v Ljubljani (FDV UL), izvajali pa so
ga univerzitetni učitelji in asistenti ter študenti UL FDV ter
Pedagoške in Filozofske fakultete UL ter učitelji v osnovnih
in srednjih šolah. V projektu so sodelovali tudi eksperti
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ter učenci 10 osnovnih
in 3 srednjih šol iz vse Slovenije. Osnovna šola Vojnik je v
projektu sodelovala z največ učitelji, in sicer so se 3 učiteljice
vključile v izdelavo z vsebino o Evropski uniji obogatenih
učnih ur glasbene vzgoje. Anka Krajnc je pripravila učno uro
in inovativno preverjanje znanja o prepoznavanju otroških
pesmi (uspavank) v različnih evropskih jezikih za 1. razred.
Milanka Kralj je pripravila učno uro in inovativno preverjanje
znanja na temo seznanjenja z različnimi ljudskimi plesi
evropskih narodov za 3. razred. Emilija Kladnik Sorčan pa je
pripravila učno uro in inovativno preverjanje znanja na temo
60 let Eurosonga za 9. razred.
Opazovanje šolskih prometnih poti
V letošnjem šolskem letu sta se 5. c razred OŠ Vojnik in
5. razred POŠ Nova Cerkev pod vodstvom učiteljic Petre
Ofentavšek in Vesne Kotnik vključila v projekt Varno na
kolesu, ki ga je razpisalo podjetje Butan plin.
Kot del prve naloge projekta je moral vsak učenec natančno
opazovati svojo pot v šolo. Opazovali so promet in cestno
infrastrukturo na svojih šolskih poteh, prepoznavali varne in
nevarne poti in točke za kolesarje. Nevarne poti so označili
na zemljevidu. Nato so izvedli anketo o opazovanju šolskih
prometnih poti, ki jo je pripravilo podjetje Butan plin in jo
analizirali. Pripravili so tudi predloge, kako bi lahko šolske
poti naredili bolj varne, predvsem za kolesarje. Analizo
ankete so predstavili Svetu za preventivo in vzgojo v prometu.
Gospoda Slavko Jezernik in Albin Ojsteršek ter gospa Nataša
Čerenak so skupaj z gospo ravnateljico šole Olgo Kovač
in predsednico KS Vojnik Lidijo Eler Jazbinšek prisluhnili
predstavitvi analize ankete učencev. Na ugotovitve učencev in
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Spust po Mini Planici

predloge rešitev nevarnih šolskih poti so podali svoja mnenja
in povabili učence k aktivnemu ter varnemu vključevanju v
promet. Za njihov čas in pozornost se vsem še enkrat lepo
zahvaljujemo.
V zaključnem delu projekta so učenci 5. c razreda pod
mentorstvom gospe Vesne Kotnik izdelali zanimivo družabno
igro na temo prometa. Pri izdelavi družabne igre so učenci
pokazali veliko mero inovativnosti in svoja spoznanja,
pridobljena ob preverjanju anket, uspešno vključili v
družabno igro. Zavedamo se, da stvari ne moremo spremeniti
čez noč. Verjamemo pa, da lahko vsi udeleženci v prometu s
svojim vzornim vedenjem in upoštevanjem prometnih pravil
pripomoremo k varnejšim šolskim potem.
Musical 13 – darilo župana učencem ob kulturnem
prazniku
S pomočjo Občine Vojnik in župana Branka Petreta se je v
dneh pred slovenskim kulturnim praznikom telovadnica
OŠ Vojnik spremenila v središče kulturnega dogajanja in
prizorišče čudovitega dogodka.
Učenci OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo so si ogledali glasbenoplesno predstavo Muzikal 13, ki je nastala v sodelovanju med
dijaki Gimnazije Celje - Center in učenci II. osnovne šole ter
pod mentorstvom učiteljev obeh šol. Mladi pevci, plesalci
in instrumentalisti, učenci in dijaki so odigrali zgodbo, ki se
dogaja v za mnoge obljubljeni deželi – Ameriki, kjer pa ljudje
podobno kot pri nas živijo v upanju na ljubezen in sprejetost v
družini, družbi, med prijatelji. Tako so se učenci lahko vživeli
v glavnega junaka Evana, ki se mora zaradi ločitve staršev
preseliti iz velikega v majhno mesto, na drug konec države,
kjer si ustvarja nove prijateljske vezi, se bori za naklonjenost
dekleta in si želi očetove prisotnosti.
Mini Planica na OŠ Vojnik
Na šolskem dvorišču postavljen tovornjak s skalnico je
pričakoval učence, da se preizkusijo v spustu po Mini Planici,
mobilni majhni smučarski skakalnici, katere namen je
promocija smučarskih skokov in zdravega načina življenja ter
gibanja. Vsak učenec je pred spustom dobil številko skakalca,
si zapel smučke in glavo zaščitil s čelado. Po natančnih
navodilih so se učenci povzpeli na skakalnico in se večkrat
preizkusili v spustu po njej. Ob koncu so se veselili priznanja
za prvi skok in slastne užitne medalje.

Tekst: Martina Ošlak, foto: Matjaž Jambriško

Dan odprtih vrat in Javni razpis za vpis otrok
Vabljeni na dan odprtih vrat Vrtca Mavrica Vojnik, ki
bo v četrtek, 16. marca 2017, od 17. do 18. ure v enotah
Vojnik, Frankolovo, Socka, Nova Cerkev, Šmartno v
Rožni dolini.
Dragi otroci in starši, pridružite se nam v igralnih kotičkih,
kjer bomo prebirali knjige, poslušali pravljice, se igrali
in ustvarjali. Ogledali si boste prostore vrtca in dobili
odgovore na svoja vprašanja. Dan odprtih vrat je namenjen
otrokom, ki ne obiskujejo vrtca in si želijo spoznati
življenje in delo v vrtcu.

Vloge za vpis otroka v vrtec starši dobijo ob vpisu ali
na spletni strani Vrtca Mavrica Vojnik. Vpis bo potekal
za vse enote Vrtca Mavrica Vojnik (Vojnik, Frankolovo,
Socka, Šmartno v Rožni dolini in Nova Cerkev). Za vpis
potrebujete osebne podatke otroka in staršev oz. zakonitih
zastopnikov (EMŠO ipd.). Informacije dobite pri svetovalni
delavki Martini Ošlak po telefonu na številki (03) 780-0021 in v tajništvu na številki (03) 780-00-00.
Vljudno vabljeni!

na mladih svet stoji

Vrtec Mavrica Vojnik

Javni razpis za vpis
Vrtec Mavrica Vojnik objavlja Javni razpis za vpis
predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto
2017/2018.
Vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2017/2018 bo
potekal od ponedeljka, 3. aprila 2017, do petka, 7.
aprila 2017, v Vrtcu Mavrica Vojnik (pisarna svetovalne
delavke) vsak dan od 8. do 15. ure in v torek do 17. ure.

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE
Tekst in foto: Adrijana Molan

Mladi v letu 2016
V preteklem letu se je v Občini Vojnik odvijalo kar nekaj
zanimivosti za mlade.
Organizirali smo poučne ter zabavne poletne delavnice
za otroke. Otroci so se učili tujih jezikov, se zabavali s
čarovnikom Sebastijanom, kopali na bazenu Frankolovo,
plezali s plezalnim društvom Pajki ter se družili in ustvarjali
v Kamrici (medgeneracijski center) Vojnik. Organizirali
smo tudi športne igre Veter v laseh in Mobilnost, ker smo se
povezali z Osnovno šolo Vojnik in različnimi organizacijami
ter s posamezniki, ki so pripomogli k sami izvedbi. Priključili
smo se k projektu Uživajmo v zdravju, ker smo promovirali
zdrav način prehranjevanja ter aktivnega gibanja, s tem smo
želeli opozoriti na problematiko čezmerne telesne teže otrok.

politiko na področju dela in življenja mladih v občini.
V občini Vojnik želimo z različnimi dogodki, delavnicami
in prireditvami povezati mlade z namenom druženja in
izobraževanja. Želimo, da se povežemo medgeneracijsko ter
obudimo medsebojno sodelovanje društev ter posameznikov.
Spremljate nas lahko na uradni spletni strani Občine
Vojnik ter na profilu FB.
Delovno srečanje

Prav tako so se Varne točke v občini povečale za kar
sedem novih točk (OŠ Vojnik in podružnice Socka, Nova
Cerkev, Šmartno), Kamrica Vojnik, Pošta Nova Cerkev, OŠ
Frankolovo). Tako imenovane varne točke so javne ustanove
ter varen prostor, kjer se otroci in mladostniki lahko zatečejo
in pogovorijo o svojih težavah. Eden izmed ciljev je tudi
sprejetje strateškega dokumenta, namenjenega mladim
v občini Vojnik, ker želimo vzpostaviti celovito mladinsko
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občani, ki sežejo čez planke

Mladi na
podjetniški poti
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Matic Gabriel

Skippy – inovacija na področju vodnih iger
Gregor Ferlež in Martin Hostnik sta študenta strojništva
na fakulteti v Mariboru. Oba sta obiskovala Osnovno
šolo Vojnik, nato pa se tudi oba vpisala na I. gimnazijo
v Celju, kjer sta bila sošolca. Družila ju je tudi košarka,
ki sta jo čez njuna osnovnošolska in srednješolska leta
trenirala v Vojniku.
Iz skupnih druženj se je rodila ideja o Skippyju
V prostem času sta rada v družbi prijateljev in prav iz
takšnega druženja je nastala ideja o Skippyju. V poletju
leta 2015, ko sta bila s prijatelji na plaži, kjer so se
kratkočasili z metanjem žabic s kamni, se jima je utrnila
ideja o tem, da bi izdelala igračo, katere primarni način
uporabe bi bilo metanje žabic. Bila pa bi varnejša in hitrejša
alternativa in možnost za igranje dveh ali več oseb skupaj.
Mlada Vojničana sta tako od poletja 2015 razvijala svojo
podjetniško idejo, ki je zdaj dokončana in pripravljena
za predstavitev širši javnosti. Martin pravi: »Na poti sva,
predvsem zaradi svoje mladosti in pomanjkanja začetnega
kapitala, naletela na precej ovir, ki pa sva jih premagala
zaradi velike želje po uspehu.«
Skippy – inovacija
Njun produkt se imenuje Skippy in je inovacija na področju
vodnih iger. Ime je dobil iz glagola »skipping«, ki pomeni
odbijanje, saj je način igranja s Skippyjem podajanje, kot da
Martin Hostnik in Gregor Ferlež, inovatorja Skippyja
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bi metal »žabice«. Igra je primerna tako za otroke kot tudi
za odrasle, da čas na plažah, bazenih, jezerih preživijo bolj
zabavno, rekreativno in športno.
Od poletja prejšnjega leta do skoraj konca letošnjega sta
nato to idejo ob študiju tudi razvijala. »Zanjo lahko zdaj
ponosno rečeva, da je samo še korak od tega, da bi postala
resničnost,« pove Martin.
Izdelek Skippy je bil že objavljen in ponujen na platformi
Kickstarter, ki je namenjena zbiranju sredstev za zagon
proizvodnje. Kampanjo in povezavo do naročila ali podpore
si lahko pogledate na:
https://www.kickstarter.com/projects/1105200185/
skippy-newly-designed-product-offering-you-fun-on.
Z naročilom Skippyja podprete mlada podjetnika
Če so vam izdelek, kampanja in video všeč ter bi Martinu
in Gregorju želeli pomagati, lahko to storite s tem, da
ju podprete in naročite enega ali več Skippyjev, tako da
kliknete na nagrado (=reward), ki vam je všeč. Če pa
nimate svojega računa Kickstarter, bo naslednji korak
registracija, ki od vas zahteva samo elektronski naslov in
geslo. Potem naročite nagrado, ki jo želite, jo preko kartice
plačate in na začetku maja lahko pričakujete svojega
Skippyja.

foto
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Delovanje
in načrti DU
Vojnik
Tekst: Marijan Kajzba

Skippy za vodne igre

Kickstarter ni le nakup, je tudi podpora
Martin in Gregor: »Kar se tiče Kickstarterja; dobro je
omeniti, da tu preprosto ne gre samo za nakup izdelka,
ampak predvsem za podporo izdelka in inovatorjev, ki za
uresničitev zamisli potrebujejo začetna sredstva za nakup
orodja, ureditev certifikatov ipd. Tukaj ljudje poleg izdelka
dobijo tudi vpogled v to, kaj se s tem denarjem dogaja,
saj vsak ‘backer’ (človek, ki naroči izdelek) dobi možnost
branja ‘updatov’ oz. prenovljenih podatkov, ki morajo biti
redni in odkriti.« »Pri Kickstarterju gre res za nekakšno
podporno in družinsko stvar, kjer ljudje pomagajo drugim
in tudi midva sva že ‘backala’ oz. pomagala drugim, zdaj pa
upava, da se tudi nama povrne ves vloženi trud in bo, poleg
naju ter najinih najbližjih, tudi kdo drug verjel v naju ter
najin izdelek.«
Meseca marca bo Skippy ponovno na Kickstarterju
Martin in Gregor: »Veliko najinih ‘backerjev – podpornikov’
je že izrazilo željo po izdelku tudi, če kampanja ne
bi bila uspešna in nesmiselno bi bilo ne prisluhniti
njihovim željam. Najina kampanja, ki je že bila aktivna
na Kickstarterju, bo doživela konec marca relaunch – bo
ponovno aktivna, saj verjameva, da s pridobljenim znanjem
in boljšo časovnico še izboljšava svoj rezultat kampanje.
Takrat bova potrebovala ljudi, ki verjamejo v naju in
verjamejo, da jim lahko izdelek ponudi zabavo ter krajšanje
časa.«
Kaj več o Skippyju lahko poleg prejšnje povezave
najdete tudi na:
Facebooku: https://www.facebook.com/skippy.
performance/
Instagramu: https://www.instagram.com/skippy.
performance/

Minulo leto je članom Društva upokojencev Vojnik
minilo v pestrem dogajanju na vseh področjih delovanja.
Največjo pozornost smo namenili ohranjanju gmotnega
položaja upokojencev, promociji medgeneracijskega
sodelovanja in pozitivnega odnosa do staranja,
humanitarni dejavnosti, prepoznavanju ekonomskega,
psihičnega in fizičnega nasilja nad starejšimi.
Uresničevali smo evropski projekt »Starejši za starejše«,
ki ga pri nas vodi gospa Ivanka Plešnik, in smo mu v
društvu namenili veliko časa, naši člani – prostovoljci
so skozi celo leto obiskovali starejše nad 69 let. Z njimi
so se pogovarjali, jih anketirali ter pomagali reševati
nastale težave na način, ki je bil za vsak posamezen
primer najboljši. Sodelovanje z drugimi društvi v občini
in izven nje je lani dobilo nov zamah. Veseli smo, da
smo poglobili sodelovanje z Vinogradniško-vinarskim
društvom Vojnik, drugimi društvi upokojencev ter
s Strelskim
društvom bratov
foto
Dobrotinškov
vrtine c
Vojnik. Kulturno
področje je v
društvu zaznamovalo delovanje mešanega komornega
pevskega zbora, ki je imel v preteklem letu številne
uspešne nastope. Strelci z zračno in malokalibrsko
puško, kegljači in pikadisti so naše vitrine obogatili
z novimi pokali na številnih tekmovanjih. Da je vse
potekalo, kot mora, sta poskrbela predsednik strelske
sekcije gospod Franci Kuzman in predsednik kegljaške
sekcije gospod Viki Žgajner. Druženje in izletništvo je
naša zvezda stalnica. Če ste upokojenec in vas zanima,
katera od naštetih dejavnosti, vas vabimo, da postanete
član.

DAN ODPRTIH VRAT

Vabimo vas na dan odprtih vrat v Hišo otrok Nova Cerkev (Nova Cerkev 25), ki bo v soboto, 25. marca 2017.
Ob 10.00 bo predstavitev pedagogike montessori in dejavnosti našega vrtca, nato bo sledil ogled prostorov.
Obveščamo vas tudi, da bo informativni vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2017/18 potekal od 27. do 31. marca 2017.
Za več informacij nam lahko pišete (hisaotrok.novacerkev@gmail.com) ali nas pokličete (041 295 657; Špela Oprčkal).
Prisrčno vabljeni!
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IN SPIRITU JE KOLEDOVAL
Vokalna skupina In spiritu je 4. in
5. januarja 2017 že petič koledovala
ob prazniku sv. treh kraljev. S staro
šego, ki jo člani skupine z veseljem
prenašajo novim rodovom, so
naredili tudi plemenito dejanje, saj so
polovico zbranih sredstev namenili
trem župnijskim Karitas – Vojnik,
Frankolovo in Nova Cerkev. Finančna
sredstva smo izročili vsem trem
predstavnicam Karitasa.
Tekst: David Preložnik, foto: arhiv skupine
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Drugo srečanje
krvodajalcev iz Nove
Cerkve
Drugega srečanja krvodajalcev v Novi
Cerkvi, ki ga pripravlja KO RK, se je
udeležilo 32 krvodajalcev. Magda
Kajzba je v nagovoru opozorila na
pomen prostovoljstva in pohvalila
krvodajalce, ki so eni izmed najbolj
predanih članov RK. Posebej so bili
veseli, da se jim je pridružila gospa
Katica Pešak, dolgoletna predsednica
RK in prostovoljka. Večer so s
harmoniko in pesmijo popestrili Nejc
Škrbot in pevska skupina Prijatelji iz
Nove Cerkve. Hvala vsem.
Tekst in foto: Lea Sreš

Veseli december
v Špesovem domu
December smo preživeli praznično,
ob dobri glasbi in v družbi dobrih
mož. Zahvaljujem se vsem, ki nas
redno obiskujete, nam z različnimi
prostovoljnimi dejavnostmi krajšate
dneve ter nam delate družbo:
glasbenikoma Ervinu Cmoku in
Tonetu Sentočniku za petkove
glasbene urice, Nadi Šaloven za
potrpežljivost pri vodenju zborčka
ter Minki Čretnik za glasno branje
knjig in urejanje naše knjižnice. Vsi
ste postali nepogrešljiv del našega
vsakdana, za to vam gre prav posebna
zahvala.

Čebelarji so praznovali
Na god zavetnika čebelarjev, sv.
Ambroža (7. december), praznujejo
čebelarji. Tako kot v številnih
čebelarskih društvih v Sloveniji so se
tudi v Čebelarskem društvu Vojnik
odločili, da se na ta dan udeležijo
zahvalne maše. Letos so ambroževali
drugič zapored. Maše na Frankolovem
so se udeležili tudi številni čebelarji
iz okoliških društev, ki so slovesnost
polepšali s prapori, člani vojniškega
društva in otroci iz Vrtca Mavrica
Vojnik pa so na oltar postavili čebelje
pridelke in čebelarske izdelke.

Delovna pokušina
vin letnika 2016
Vojniški vinogradniki so 13.
decembra 2016 organizirali že X.
delovno pokušino vin. Strokovna
mentorica, ga. Tadeja Vodovnik
Plevnik, je podala strokovno oceno
o vsakem prinesenem vzorcu.
Prevladujoča bela vina so se izkazala
za nadpovprečno dobra. Končno
oceno je povzel predsednik društva,
g. Mirko Krašovec. Letošnje delovne
pokušine se je udeležilo med 20 in 25
vinogradnikov, ki so z zanimanjem
pokušali in poslušali napotke.

Odhaja staro leto,
prihaja novo
Veselje, pesem in dobra volja so se
razlegali po lepo pripravljeni dvorani
gostišča Turist. V Društvu delovnih
invalidov poteka mnogo dejavnosti,
člane vabim k aktivnemu sodelovanju
v še večjem številu. Knjiga vtisov
iz leta 2016 je polna. Želim si,
da bi v novi knjigi liste popisali
z lepimi in uspešnimi dogodki.
Hvala vsem članom, brez katerih
prijetnega srečanja ne bi bilo, tajnici,
sodelujočim v programu, Gorazdu,
Nataši, kolektivu gostišča Turist, Duu
As in sekstetu Lindek.

Tekst in foto: Elči Gregorc

Tekst: Roman Gračner, foto: Miran Kovač

Tekst: Sonja Jakop, foto: Dolfi Jakop

Tekst in foto: Dragica Mirnik
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Planinski kotiček – pohod na
Kunigundo
V PD Vojnik planiramo pohode, kjer se
lahko pridružijo vse generacije. Tako
sta bila pohod na Stolpnik in k Tomažu
obarvana z otroško igrivostjo in
modrostjo manj mladih. Tradicionalni
pohodi zaznamujejo pripadnost in
druženje, ne le planincev vojniškega,
pač pa tudi sosednjih planinskih
društev. Zimski pohod na Kunigundo je
zaznamovalo vreme. Zvestih planincev
to ni zmotilo. Lepa, suha hoja po
gozdu, čez travnik in ob kmetijah, je
potrjevala našo pravilno odločitev o
vključitvi k pohodu, kjer koli. Tako so
pohodniki pot začeli v Vojniku, Novi
Cerkvi, Lembergu, Dobrni, Šmartnem.
Prijetno smo bili presenečeni nad
malico, ki sta jo pripravila zakonca
Jančič. Hvala. Naša potepanja si lahko
ogledate na spletni strani društva.
Tekst: Zvonka Grum, foto: Srečko Sentočnik

Hvala za Božični Vojnik
Organizatorji TD Vojnik in Občina
Vojnik so na pobudo in ob pomoči
Tineta Lesjaka sklenili dogodke ob
Božičnem Vojniku. Nataša Kovačič
Stožir, Benedikt Podergajs, župan
Branko Petre in gospod Anton Perger
so v nagovorih osvetlili svoje poglede
na dogodke, prireditve, razstavo jaslic
in soglašali, da je prireditev v celoti
uspela. Med prireditvijo in po njej je
bilo čutiti ponos Vojničanov na Božični
Vojnik 2016 in hkrati izražanje novih
idej, pogledov in predlogov za še boljši
Božični Vojnik 2017.
Tekst in foto: Lea Sreš

Za živino je dobro
poskrbljeno
Blagoslova konj se je udeležilo 21
lastnikov konj. Za slavnostno vzdušje
so poskrbeli godbeniki Godbe na
pihala Nova Cerkev, pod vodstvom
Tomija Majcena. Gospod Alojz
Vicman je opravil obred blagoslova.
Priložnostne medalje je podelil Slavko
Jezernik, za druženje na vasi ob
bograču pa so poskrbeli v TD Nova
Cerkev.
Tekst in foto: Lea Sreš

Tradicionalni blagoslov
vina na sv. Tomažu
V torek, 27. 12. 2016, na god sv.
Janeza Evangelista je v cerkvi sv.
Tomaža nad Vojnikom potekala sveta
maša z blagoslovom vina, ki jo je
vodil domači župnik Anton Perger.
Vojniški vinogradniki so se pridružili
pohodnikom PD Vojnik in postavili
svoja vina ob oltar cerkve. Po maši
je sledil blagoslov, nato še druženje
s planinci, kjer jih je pričakal golaž
Zdenka Vrenka, po zaslugi PD Vojnik.
Tekst: Roman Gračner, foto: Miran Kovač

Srečanje letnika 1952
Organizirali smo srečanje, ki je
potekalo v soboto, 28. januarja 2017.
Ob 16. uri je bila maša v cerkvi sv.
Lenarta v Novi Cerkvi, ki jo je daroval
mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl
ob somaševanju dekana Alojza Vicmana
in kaplana Gregorja Majcena. Na
vabilo se je odzval tudi župan Občine
Vojnik, gospod Branko Petre. Za dobro
glasbo in pesem je poskrbel ansambel
Vrč. Ta večer smo se skupaj veselili
uspehov, novih sprememb in izkušenj.
Na srečanjih nas ob vsakem druženju
povezuje občutek, da vsakemu izmed
nas pripada delček našega skupnega
življenja v tistem obdobju, ko je bilo vse
lepo in vse mogoče.
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Žalna komemoracija na
Stranicah
Nadja Korošec, povezovalka programa
na komemoraciji, je podoživela
dogodke z 12. februarja 1945, ko je
na Stranicah okupator izvedel enega
svojih najhujših zločinov. Na ta dan
so na tem mestu umrli sanje, pravica,
dostojanstvo. Umrla je pesem in
smeh … duše ljudi, ki so bile priče
zločinu. Po kratki učni uri zgodovine,
v kateri je slavnostni govornik
Tadej Slapnik nazorno in doživeto
ovrednotil dogodek izpred 72 let, so
predstavniki vseh organizacij položili
vence. V lepem kulturnem programu
so nastopili pevci Moškega pevskega
zbora iz Vitanja, častna straža garde
Slovenske vojske in trobilski kvartet.
Molitev za umrle je daroval gospod
Lipovšek.
Tekst in foto: Lea Sreš
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Iz hleva do sodobnega
gasilskega doma
Tekst: Sonja Jakop, foto: Hari Ibrahimovič

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Frankolovo
so si zamislili veseli december malo drugače. Poleg
vseh pričakovanj, ki se nam v tem času vrtijo v glavi, so
pričakovali več. In dočakali. Praznovali so 70-letnico
delovanja društva in dobili novo vozilo, že sredi leta pa so
predali v uporabo novo dvorano.

Nov kombi Wolkswagen ob 70–letnici društva

Na prireditvi, 10. decembra 2016, so prevzeli v uporabo
nov kombi znamke Volkswagen, ki je opremljen po vseh
zahtevanih standardih. Z njim bodo nadomestili starega,
ki ne zagotavlja več ustrezne varnosti. Da bi brez nesreč
služil svojemu namenu, ga je p. Branko Cestnik blagoslovil.
Župan občine Vojnik Branko Petre se je gasilcem zahvalil za
plodna prizadevanja in izrazil veselje nad še enim uspelim
projektom. Dobrih 57 tisoč evrov je bilo treba odšteti za
novo pridobitev. Večinski delež je zagotovila občina, drugo
so zbrali s prostovoljnimi prispevki in donacijami. Vsem
krajanom in podjetnikom, še zlasti pa vsem 77 botrom,
se za vsak prispevek zahvaljujejo z obljubo, da ne bodo
nikomur odrekli pomoči takrat, ko jo bo potreboval.
»Kombija smo veseli vsi krajani. Veseli smo tudi, da so se

Mobilni telefoni
v prometu
Povzela: Tjaša Podergajs

Z uporabo mobilnega telefona v
prometu se zmanjšujeta zbranost
in pozornost voznika na ključne
informacije iz okolja, zato
povečujemo tveganje za nastanek
prometne nesreče. Zato: Ne
uporabljajte telefona med vožnjo.
Vozimo pametno.
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z ustanovitvijo GZ Vojnik-Dobrna razmere v vseh PGD-jih
izboljšale«, je povedal predsednik KS Frankolovo, Dušan
Horvat. Svečanost je potekala v družbi visokih gasilskih
funkcionarjev na čelu s predsednikom GZ Slovenije, B.
Hrepevnikom, in predsednikom GZ Vojnik-Dobrna, Benom
Podergajsom, ter drugih gostov. V kulturnem programu
so sodelovali: Godba na pihala Nova Cerkev, Kvartet
Frankolovo in citrarka Vanesa.
Predsednik društva, Drago Brecl, je zavrtel kolo zgodovine
od ustanovitve društva do danes. Vzponi in padci so pisali
dolgoletno zgodbo. Društvo leta 1946 ustanovijo krajani. V
prvih dveh desetletjih s pomočjo prostovoljnih prispevkov in
denarja od prirejanja iger, veselic ipd. postopoma nabavljajo
opremo in motorno brizgalno. Z njo hitijo peš na požar
»marofa« pri Brišarjevih leta 1948, vendar vode iz vodnjaka
zaradi prekratkih cevi ne morejo črpati, učinkovita je šele
pomoč okoliških društev. Za leto 1960 načrtovana gradnja
gasilskega doma pade v vodo. Sledi mirovanje, leta 1972
društvo dobi nov zagon, sledijo vsakoletne menjave vodstva,
v graščinskem hlevu uredijo orodjarno. V letih 1976–1985
društvo hitro raste. Gasilci in KS Frankolovo odkupijo
ukinjen obrat Obnove in uredijo lastne prostore. Leta 1983
začnejo z razširitvijo doma, 40-letnico praznujejo z njegovo
otvoritvijo. Društvo pridobi orodno vozilo in cisterno. V
naslednjih dveh desetletjih izboljšujejo avtomobilski park in
opremo. Z vsemi razpoložljivimi tehničnimi in človeškimi
viri leta 1990 sodelujejo v poplavah na Celjskem. Ob
prelomu tisočletja so bogatejši za nove naložbe v objekt
in opremo. V času 2006–2016 dom temeljito obnovijo,
dogradijo dvorano in posodobijo vozni park. Tako v sedmih
desetletjih pridejo iz hleva do sodobnega gasilskega doma.
Rdečo nit skozi vseh 70 let predstavlja dvoje: pripravljenost
krajanov, da s prostovoljnimi prispevki in delom pomagajo
graditi društvo, ter pripravljenost gasilcev za pomoč
človeku, ko se zgodi nebodigatreba. Lepo je praznovati
jubilej v času, ko je krivulja društvenih uspehov na izredno
visoki ravni. Med številnimi voščili in darili se je znašla tudi
obljuba, ki so jo družno »natuhtali« občina, gasilska zveza
in civilna zaščita, da bodo v prihodnosti vse PGD-je v občini
opremili z defibrilatorji. Društva pa naj bi organizirala
izobraževanje za uporabo naprave, ki v primeru zastoja srca
rešuje življenja.

Nekatera dejstva glede tveganja zaradi
mobilnih telefonov v prometu:
V letu 2016 je bila na Javni agenciji
RS za varnost prometa izvedena
anketa med slovenskimi vozniki
glede uporabe mobilnih telefonov.
Rezultati so pokazali, da skoraj tri
četrtine voznikov (73,3 %) uporablja
mobilni telefon (govorjenje, sporočila
SMS ali elektronska pošta) med
vožnjo. Skoraj vsi (74 %) med vožnjo
telefonirajo, ena tretjina (30 %)
pregleduje družabna omrežja, 7 %

si jih zapisuje beležke, opomnike in
podobno, 5 % jih brska po spletnih
straneh, 3 % uporabljajo namenske
programe, poleg tega pa skoraj
desetina (9 %) telefon uporablja za
poslušanje glasbe ali kot navigacijo. Na
primernem mestu vedno ali pogosto
ustavi le 20 % vprašanih, redko ali
nikoli pa skoraj 60 %. Pogovori med
vožnjo v povprečju trajajo do 5 minut,
pisanje ali pregledovanje sporočil
vzame 3 minute, za pregled družabnih
omrežij pa vozniki porabijo 4 minute.

Tudi številne tuje študije in raziskave
zadnjih let ugotavljajo, da je uporaba
mobilnega telefona v prometu, posebej
med vožnjo, zelo problematična,
saj povečuje tveganje za udeležbo
v prometni nesreči. Pogosto se ne
zavedamo, da je tveganje zaradi
uporabe mobilnega telefona v prometu
ne samo zaradi samega upravljanja
vozila, ker držimo telefon v roki
in tipkamo, ampak so ključne tudi
mentalno-kognitivne funkcije, ki se
pomembno zmanjšajo ob pogovoru po
telefonu, iskanjem informacij, zaradi
uporabe telefona.

Zakonske določbe:
- Skladno z Zakonom o pravilih
cestnega prometa je pri nas med
vožnjo uporaba mobilnega telefona v
roki prepovedana, predpisana kazen
znaša 120,00 EUR. Sem sodi tako
telefoniranje, pisanje sporočil SMS,
brskanje po spletu itd.
- Dovoljena je le uporaba
prostoročnega telefoniranja. Ob tem
poudarimo, da tudi prostoročna
uporaba zmanjšuje pozornost voznika
na samo vožnjo zaradi preusmerjanja
pozornosti na pogovor.
Preberite in upoštevajte:
Ne uporabljajte telefona med vožnjo:
- ugasnite ali utišajte mobilni telefon
pred vožnjo;
- tudi prostoročno telefoniranje vam
odsvetujemo, saj vsak telefonski
pogovor pomembno vpliva na
pozornost voznika na promet;
- če se morate javiti na klic, se javite
na kratko s sporočilom, da vozite in
boste poklicali kasneje;

Jesensko-zimske
dejavnosti mladine PGD
Vojnik
Tekst: Nastja Zupanc, foto: mentorji mladine PGD Vojnik

Tudi pozno jeseni in pozimi, ko za nas, pionirje in mladince
PGD Vojnik, nastopi tekmovalni premor, smo še vedno
dejavni. Tako smo 26. novembra odšli na nagradni izlet
v Maribor, ki nam ga je vodstvo društva podarilo zaradi
uspehov skozi celo leto, še posebej zaradi dosežka na
državnem tekmovanju. Najprej smo se ustavili na letališču
Edvarda Rusjana, kjer nam je gospod Tone razkazal celo
letališče, tudi prostore, kamor kot potniki ne bi smeli.
Spoznali smo člane gasilske enote na letališču, njihove
avtomobile in delo, hkrati smo opazovali še vzlet zasebnega
letala bogatega ruskega podjetnika. Po malici smo se
odpeljali do Poklicne gasilske enote Maribor, kjer smo si
Ogled letališča Edvarda Rusjana v Mariboru

- v nujnem primeru ustavite na varnem
in primernem mestu in varno
uporabite mobilni telefon;
- ne kličite drugih med njihovo
vožnjo, ali pa se na kratko opravičite
s pojasnilom, da boste poklicali
kasneje;
- kakršno koli brskanje po spletu,
namenskih programih ter pisanje
sporočil po spletnih omrežjih je še
dodatno tvegano, ker zahteva poleg
naših kognitivnih funkcij še roke, ter
za daljši čas odvzame našo pozornost;
- uporaba mobilnega telefona je prav
tako tvegana pri pešcih in kolesarjih
v prometu, saj ne moremo biti dovolj
zbrani na okolico.

Naša varnost

Več kot tretjina vseh klicev (33,7 %),
opravljenih med vožnjo, je v povezavi
z delom oz. službo. Anketiranci se
v večini tudi strinjajo s trditvijo, da
je uporaba mobilnega telefona med
vožnjo dodatno tveganje, kot najbolj
moteče pa se jim zdi pisanje sporočil
SMS, najmanj pa sprejem klica in
pogovor pri prostoročnem telefonu.

ogledali gasilske avtomobile, prav posebne naprave, ki so
bile pretežke, da bi jih lahko držali sami, za ekstravaganten
konec obiska so nas gasilci dvignili v košari avtolestve. Naš
zadnji postanek je bil akvarij, kjer smo se družili z bolj ali
manj eksotičnimi vrstami rib in plazilcev, med drugim s
krokodilom, ki je v Mariboru že skoraj 30 let, in z orjaškimi
pitoni. Za konec zanimivega dne smo se na poti domov
ustavili v svoji najljubši piceriji. Za izlet smo zelo hvaležni
vsem, ki so ga omogočili, in našim mentorjem, ki so nas
potrpežljivo spremljali.
Proti koncu decembra smo se od starega leta poslovili s
kratim druženjem ob čaju in sladkarijah, kot vsako leto smo
dobili tudi drobna darila. Novo leto smo začeli delovno,
saj se že pripravljamo na gasilski kviz, ki bo marca, se
udeležujemo občnih zborov mladine društev v svoji gasilski
zvezi in se pripravljamo na svojega. Upam, da se bomo letos
veselili podobnih ali še boljših rezultatov kot lani, kar pa
nam ne bo uspelo brez mentorjev, vodstva društva in seveda
staršev, ki nas neomajno podpirajo.
Fotografija za spomin pred gasilskim domom v Socki
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Nova pridobitev za
izboljšanje kakovosti
življenja
Tekst in foto: Lea Sreš

Nataša Stropnik Hren

Pri Nataši več kot solna soba
Odpreti svoje podjetje zahteva od človeka pogum,
dobro vizijo, pomoč družine in pripravljenost na trdo
delo. Nataša Stropnik Hren je odprla vrata svojega
salona Terapije & storitve na Celjski cesti 39 A v
Vojniku. Ponudba je namenjena vsem, ki skrbijo za
svoje zdravje in dobro počutje.

Igra barv v solni sobi

Solna soba

Nataša Stropnik Hren je krajanka Lemberga, končala je
šolo za storitvene dejavnosti, se izobraževala za maserko
in pridobila certifikat za opravljanje del v solni sobi.
Ker ima rada delo z ljudmi in je zagovornica naravnega
življenja in pravočasne skrbi za telo, bo prav gotovo svoje
delo opravljala dobro in v zadovoljstvo svojih strank. Je
poročena, mati treh otrok in njeni novi prostori za delo
obetajo, da bomo v Vojniku dobili novo pridobitev za
izboljšanje kakovosti življenja.
V Terapiji & storitve Nataša se lahko naročate po
dogovoru. Njene storitve obsegajo uporabo solne sobe,
klasično masažo, klasično masažo v solni sobi, finsko
savno (možnost zakupa prostora, diskreten vhod in
izhod), kopeli, knajp in kotiček za sprostitev. Njeni prostori
so opremljeni z naravnimi materiali (savna in banja iz
sibirskega macesna), uporablja naravna masažna in
eterična olja. V solni sobi in ob masažah boste izboljšali
dobro počutje, se psihično in mišično sprostili, krepili
telesno odpornost, se lažje spopadali s stresom, odpravili
ali blažili kronično utrujenost, si olajšali izkašljevanje
in lajšali težave s kožo. Uporaba solne sobe izboljša
predihanost in izločanje sluzi, pri otrocih in odraslih. Če
pa se odločite za masažo v solni sobi, boste dobili tri oblike
storitev v eni terapiji. V salonu je specializirana prodajalna
gline iz Komende. Nataša jo uporablja za masažo in
protibolečinske, protivnetne in anticelutne glinene obloge.
Na voljo je piling nog in rok z ribami garra rufa.
Oglasite se in se seznanite z njeno ponudbo, ki skrbi za
dvig kakovosti življenja in dobro počutje. Prostori se
nahajajo v objektu Ovtarland na Celjski cesti v Vojniku.
Kontakt: Nataša Stropnik Hren (041 601 772, 041 763
358 ali natasa.stropnikhren@gmail.com).

Soba za masaže, kjer se z vašim počutjem poigrava svetloba.
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Mladi
glasbeniki
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Studio Matej Nareks

Ansambel Utrip
Trije fantje, Jan Lipovšek, strasten
ribič, dijak 2. letnika lesarske
šole v Mariboru, ter brata Jošt,
Jernej, dijak 2. letnika Ekonomske
šole Celje, in Rok, devetošolec
OŠ Vojnik, prihajajo iz Malih
Dol in Ilovce. Skupaj kot mladi
ansambel delujejo tretje leto. Vsi
trije so vokalisti in igrajo tudi na
instrumente. Jan igra električno
in ritem kitaro, Jernej diatonično
harmonika in klaviature ter Rok
kontrabas, bariton in bas kitaro.
Kako je v vas dozorela želja in
odločitev, da ustanovite ansambel?
V osnovno šolo smo sošolci David,
Jan in Jernej pogosto nosili svoje
harmonike ter vsako možnost
izkoristili za skupno igranje ter tako
dobili veselje za ukvarjanje z glasbo
in nastopanjem. Prvo povabilo na
samostojni nastop je bila otvoritev
nove tržnice ob prevzemu novih
stojnic, kjer pa smo poleg harmonik
potrebovali tudi kitaro in bariton, zato
se je bilo treba učiti. Pridružil se nam
je Rok. Jan je harmoniko zamenjal
za kitaro, Rok je zaigral bariton,
Jernej pa je ostal zvest frajtonarici –
diatonični harmoniki, za katero pravi,
da je edini instrument, ki ne potrebuje
kablov.
Utrip – kako ste se odločili za to
ime?
Skupaj s sošolcem Davidom smo se na
šolskem avtobusu pogovarjali o imenu
in David je predlagal ime Utrip, ki
nam je tudi ostalo.
Kaj je vaša posebnost, po kateri
menite, da vas ljudje prepoznajo?
Rok se poheca in pravi: »Po basistu, z
zmajčkom na rumeni majčki.« Vedno

smo pripravljeni iti na »špil«, zato
mnogokrat igramo na abrahamih,
obletnicah, zlatih porokah, pa tudi
na otvoritvah, občnih zborih, z
veseljem se udeležimo sodelovanja na
prireditvah v domačem kraju.
Kakšno zvrst preigravate in od kod
navdih?
Narodno zabavna glasba je tista, ob
kateri najbolj uživamo. Na zabavah
zaigramo tudi zabavne skladbe,
poskrbimo za smeh, pripravimo
šalo ali skeč, kratke igre z lepimi
nagradami ipd.
Kdo so vaši vzorniki?
Radi preigravamo različne avtorje,
izpostavili bi Franca Miheliča in
Lojzeta Slaka. Najljubša pesem nam
je Miheličeva, Pot s Triglava. Radi pa
prisluhnemo Modrijanom, poslušamo
Avsenikovo glasbo in pesem Traktor
ansambla Murni.
Igrate predvsem priredbe. Kaj pa
avtorske pesmi?
Naši prvi dve skladbi sta v pripravi.
Vaš prvi koncert?
Prvega samostojnega koncerta
še nismo imeli, igrali pa smo
že na mnogih prireditvah, med
njimi lani na Ostanimo prijatelji,
trgatvi Vinogradniško-vinarskega
društva Vojnik, Božičnem Vojniku,
silvestrovanju na planinskem domu in
na različnih praznovanjih.
Se vam je na nastopih zgodila že
kakšna zanimiva prigoda?
Ob igranju na otvoritvi novega lokala
so oder pripravili na parkirišču. Med
odmorom se je na parkirišče hotel
vriniti šofer avtomobila, ki pa ni

videl kovčka s harmoniko. K sreči
je bil še pravočasno opozorjen in je
harmonika ostala cela in smo lahko
nadaljevali z igranjem.
Kaj vas poleg glasbe in skupnega
igranja še druži?
Poleg tega, da smo prijatelji,
moramo biti povezani kot tim, se
dobro razumemo, imamo veselje do
glasbe in petja, pa tudi voljo, da se
v glasbi skupaj izpopolnjujemo in
nadgrajujemo igranje in petje.
Kdo vam pri delu skupine pomaga?
Finančno so pri nakupu opreme
največji delež vložili naši starši,
poleg tega so oni tisti, ki poskrbijo za
organizacijo in vse prevoze na vaje in
nastope. Za naš glasbeni napredek in
izboljšave pa s svojim sodelovanjem
skrbijo: Vera Šolinc z nasveti na
področju vokalne tehnike, električno
kitaro Jana poučuje Matic Plemenitaš,
Matej Turinek pa ritem kitaro, Rok
pri Mateju Turineku uri tehnike
igranja na bariton in baskitaro.
Jernejev mentor je Rok Švab. Pri njem
izpopolnjuje in vadi tehnike igranja
na diatonično harmoniko.
Kaj pa cilji za prihodnost?
Naša velika želja je biti opaženi in
dobiti priložnost, priti na velike odre,
npr. da bi nas kakšen znan slovenski
ansambel povabil k igranju na
njihovem koncertu. Da bi bili v igranju
dobri in prepoznavni, da bi bila lahko
glasba morda tudi poklicna pot.
Kontakt: Facebook: Ansambel
Utrip, e-naslov: utrip.ansambel@
gmail.com ter 041641425 ali
041944885.
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Zdravje je bogastvo

KLJUČNEGA POMENA JE
RAZMERJE MED MAŠČOBNIMI
KISLINAMI
Tekst: Mateja Kadilnik in Danijel Videc, foto: svetovni splet

Omega-3 maščobne kisline
»Ribe je treba jesti vsaj enkrat na
teden,« je stavek, ki ga pogosto
slišimo. Pa se vrnimo v otroška leta in
z otroško radovednostjo vprašajmo:
»Zakaj?« Tukaj bodo nekateri ostali
nemi, veliko pa jih bo poznavalsko
odgovorilo: »Zaradi vitaminov in
dobrih maščob.« In če to še vedno ne
zadovolji našega notranjega otroka,
bomo ponovili: »Zakaj?«

Ribe je treba jesti vsaj enkrat na teden.

V tem prispevku odgovarjamo na
zgornji in na še kakšen »zakaj« na
temo omega-3 maščobnih kislin.
Začnimo pri osnovah. Gre za
esencialne maščobne kisline, kar
laično pomeni, da jih naše telo ne
more proizvajati samo in jih moramo
zaužiti s hrano. So tudi nenasičene,
kar kemijsko pomeni, da vsebujejo
dvojno vez. Za nas so pomembne
tri omega-3 maščobne kisline:
ALA, EPA in DHA. ALA se nahaja v
rastlinskih oljih in jo lahko dobimo
z uživanjem različnih oreščkov in
semen (orehi, lanena semena, tofu,
konopljino olje …). Po drugi strani
se EPA in DHA nahajata predvsem
v ribjem olju. Veliko ribjega olja
vsebujejo slaniki, sardine, losos in
tuna. Potrebujemo vse tri naštete
vrste omega-3 maščobnih kislin, zato
moramo uživati raznovrstno hrano, ki
je bogata z vsemi predstavniki.
Zakaj pa jih naše telo potrebuje?
Otroci jih potrebujejo za normalno
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rast in razvoj, posebno možganov
in oči. DHA je namreč najpogosteje
zastopana nenasičena maščobna
kislina v možganih in v mrežnici.
Zato jih morajo za normalen razvoj
zarodka v večji meri uživati tudi
nosečnice in po rojstvu doječe
mamice. Zadostne količine igrajo
pomembno vlogo tudi v odrasli dobi.
Poleg pomembnosti za možgane in
mrežnico se uporabljajo še kot vir
energije (predvsem ALA), delujejo pa
tudi (če poenostavimo) protivnetno.
Sodelujejo namreč pri uravnavanju
vnetnega odziva. Pri tem tekmujejo
z omega-6 maščobnimi kislinami. Iz
obeh vrst maščobnih kislin namreč
nastajajo eikozanoidi, signalne
molekule, ki uravnavajo vnetne
procese v telesu. Razlika pa je, da iz
omega-3 maščobnih kislin nastajajo
takšni eikozanoidi, ki manj spodbujajo
vnetje, iz omega-6 pa takšni, ki
ga spodbujajo bolj. Tako gre med
omenjenima maščobnima kislinama
ves čas za boj, čigavi eikozanoidi bodo
prevladali in posledično, kako bomo
podvrženi kroničnemu vnetju.
Zato je ključnega pomena razmerje
med omega-6 in omega-3 maščobnimi
kislinami. Ugodno razmerje je največ
4 : 1, v Sloveniji pa imamo v povprečju
razmerje kar 15 : 1. Razlog je v naši
prehrani, ki je v zahodnem svetu zelo
bogata z omega-6, veliko manj pa z
omega-3 maščobnimi kislinami. Živila,
ki so bogata z omega-6 maščobnimi
kislinami, so olja (sončnično, sojino,
oljčno …), margarina, majoneza
... Ob takšni prehrani je naše telo
veliko bolj podvrženo kroničnemu
vnetju, kar lahko vodi do številnih
bolezni (revmatoidni artritis, astma,
dermatitis, Crohnova bolezen,
ulcerozni kolitis), ki so v sodobnem
času zelo pogoste.

Zato je zelo pomembno, da
zmanjšamo vnos omega-6 in
povečamo vnos omega-3 maščobnih
kislin. Z uživanjem hrane, bogate z
omega-3 maščobnimi kislinami tako
zmanjšamo verjetnost za nastanek
kroničnih vnetnih bolezni, delujejo
pa tudi zaščitno na srce in ožilje.
Ugotovljeni so bili tudi pozitivni
učinki pri zdravljenju depresije, blage
demence in motnje pozornosti s
hiperaktivnostjo. Kljub vsemu so za
večjo zanesljivost ugodnih učinkov
omega-3 maščobnih kislin potrebne še
nadaljnje študije.
Omega-3 maščobne kisline so
zelo podvržene oksidaciji, zato je
treba hrano, ki jih vsebuje, čim
manj prekuhavati in izpostavljati
zraku ter svetlobi. Najprimerneje je
takšno hrano shranjevati zaprto ali
v hladilniku. Priporočljivo je tudi
uživanje antioksidantov (vitamin
E, vitamin C), ki nas ščitijo pred
oksidativnimi procesi.
Priporočeni dnevni odmerki so
približno 1 g. Z večjim vnosom kalorij
se povečajo tudi dnevne potrebe,
seveda pa je važno tudi, kolikšen
je vnos hrane, bogate z omega-6
maščobnimi kislinami. V primeru, da
nam prehrana ne zagotavlja dovolj
velikih količin, si lahko pomagamo s
prehranskimi dopolnili, ki vsebujejo
omega-3 maščobne kisline.
Upamo, da smo vam odgovorili na
čim več vprašanj in da se je hkrati
iz vaše radovednosti rodilo še več
novih »zakajev«. Na te vam ob obisku
z veseljem odgovorimo v Celjskih
lekarnah.

Tekst: Snežana Delakorda, foto: Jana Govc Eržen

V Vojniku odslej tudi pediatrinja
V Zdravstveni postaji Vojnik je poleg številnih naložbenih
vlaganj začel z delom tudi Dispanzer za predšolske in
šolske otroke.
Z začetkom leta je v Zdravstveni postaji Vojnik–Dobrna začel
obratovati Dispanzer za predšolske in šolske otroke. Ekipo
dispanzerja sestavljajo zdravnica specialistka pediatrije,
diplomirana medicinska sestra in srednja medicinska sestra.
Starše vljudno vabijo, da izberejo pediatrinjo za otrokovo
osebno zdravnico. O tem, kako je na svojo profesionalno pot
stopila in prišla v Vojnik, smo se pogovarjali s pediatrinjo
Barbaro Zupančič, sicer mamico treh otrok, ki prihaja iz Liboj.
Delo zdravnika je več kot poklic, je poslanstvo, ki terja
celega človeka. Kaj vas je vodilo pri odločitvi za študij
medicine in kasneje za izbiro pediatrije?
Že kot petletna deklica sem na vprašanje, kaj bom, ko bom
velika, odgovarjala, da bom otroška zdravnica. Med šolanjem
in študijem sem sicer razmišljala tudi o drugih poklicih,
vendar je pri končni odločitvi prevladala želja iz otroštva.
Otroci so bili vedno del mojega življenja, saj sem bila kar
nekaj let tudi animatorka in skavtska voditeljica.
Gre za eno bolj iskanih specializacij dandanes, zato
najbrž ni bilo težko najti ustrezne zaposlitve. Vi ste se
odločili za novoustanovljeni dispanzer v Zdravstveni
postaji Vojnik. Je to za vas poseben izziv?
Delo v novoustanovljenem dispanzerju je vsekakor poseben
izziv, sploh takoj po končani specializaciji, saj se po delu v
dobro vpeljanih kolektivih naenkrat znajdeš sam v okolju,
ki ga ne poznaš in ki ga je treba še izoblikovati. To ima tudi
svoje prednosti, saj pri organizaciji dela nismo vezani na stare
navade, ampak bomo lahko vzpostavili delo po sodobnih
smernicah in standardih.
Poleg strokovnega znanja terja pediatrija tudi posebno
sposobnost za delo z otroki. Kakšni so vaši pristopi?
Kot sem že omenila, mi delo z otroki ni tuje. Največji uspeh
zame je, če mi uspe jokajočega in boječega otroka, ki ga starši
pripeljejo v ambulanto, pomiriti in prepričati, da ob koncu
pregleda ne le preneha jokati, ampak pri pregledu tudi lepo
sodeluje. Več težav je seveda pri pregledih bolnih otrok,
včasih pa se je treba prikupiti tudi kakšnemu nadobudnemu
triletniku, ki je, popolnoma normalno za starost, zelo
nezaupljiv. V dispanzerju izvajamo tako kurativne preglede
otrok od rojstva do 19. leta starosti kot tudi preventivne,
namenske in sistematske preglede predšolskih in šolskih
otrok. V sklopu preventivnih programov izvajamo tudi
program zdravstvene vzgoje. V naše delo sodi še cepljenje
otrok po predpisanem nacionalnem programu cepljenja ter
nekatera neobvezna cepljenja.

Kako bi, glede na vaše dosedanje izkušnje, ocenili
zdravstveno stanja današnjih otrok in mladine?
Za enkrat še nimam veliko izkušenj z delom na primarni
ravni, saj poteka specializacija iz pediatrije predvsem na
bolnišnični ravni. Vseeno mislim, da zdravstveno stanje
otrok ni tako slabo, opaža pa se porast bolezni gibal, otroci
dosegajo slabše rezultate na testih gibalnih spretnosti in
moči. Še vedno je precej otrok predebelih, vedno več jih zboli
s sladkorno boleznijo tipa 2. Se pa starši vedno bolj zavedajo
pomena pravilne in zdrave prehrane, kar vpliva tudi na
prehranske navade otrok.

Zdravje je bogastvo

Zdravstvena
postaja Vojnik

Kaj lahko svetujete staršem in njihovim otrokom, da bi
izboljšali to stanje?
Predvsem je pomembno, da starši s svojimi otroki aktivno in
kakovostno preživijo čim več prostega časa. Živimo v svetu,
v katerem je večkrat bolj pomembno, koliko dejavnosti
obiskuje otrok, kako je v teh dejavnostih uspešen, v otrocih
se spodbuja tekmovalnost za vsako ceno, ne znajo pa se
več preprosto le pogovarjati in igrati s prijatelji. Otroci
potrebujejo svoje otroštvo, tako bodo bolj socialno spretni,
aktivno bodo znali preživljati prosti čas in lažje obvladovali
stresne položaje odraslega sveta.
Delovni čas dispanzerja je ob ponedeljkih, sredah,
četrtkih in petkih dopoldne od 7.30 do 14.30 ter ob torkih
popoldne od 13.00 do 20.00. Zaradi lažje organizacije
dela je priporočeno naročanje na kurativne preglede (tel.
št.: 03 78 00 516; e-naslov: amb.bzupancic@zd-celje.si).
Sicer pa so v okviru prenove v ZP Vojnik nedavno nadgradili
zunanje dvigalo v obstoječem atriju, prav tako so prenovili
sanitarne prostore v pritličju in prvem nadstropju, uredili
nove zobne ambulante ter pridobili popolnoma nove prostore
za fizioterapijo v mansardi stavbe.
»V dispanzerju bomo izvajali tako kurativno kot preventivno
zdravstveno varstvo otrok in šolarjev od rojstva do 19. leta
starosti,« je z zadovoljstvom povedala Barbara Zupančič, dr. med.,
specialistka pediatrije.
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Športne zgodbe

Ožbej
Vačovnik Kotnik
Tekst in foto: Dragica Jezernik

Državni prvak v smučarskih skokih
Starost: 11 let

Klub: Smučarsko društvo Vizore
Trener: Stanislav Grm
Rekord: 56 m
Vzorniki: Robert Kranjec, Domen Prevc, Peter Prevc
Konjički: sestavljanje maket (letala) in legokock, petje v
cerkvenem pevskem zboru
Želeni poklic: nevrokirurg
Želja: obisk zaključne prestižne novoletne turneje v
Nemčiji
Cilji za prihodnost: Biti odličen učenec v šoli ter postati
državni prvak
Ožbej obiskuje 5. razred OŠ in je v šoli zelo uspešen.
Je zelo discipliniran, organiziran ter izjemno športno
nadarjen. Je skakalec in nordijski kombinatorec. S
skakanjem je začel, ko je bil star malo več kot pet let, in od
takrat mu šport poleg šole pomeni vse. Treninge ima Ožbej
običajno štiri- do petkrat na teden, nekaj v telovadnici,
nekaj na skakalnici, tako doma kot v tujini. V poletni
sezoni 2016 je postal državni podprvak ter regijski prvak v
kategoriji dečki do 11 let. Velik uspeh je Ožbej dosegel tudi
na mednarodnem tekmovanju Alpe Adria, kjer je suvereno
zmagal v kategoriji dečkov do 10 let.
Lanskega decembra je Ožbej prejel priznanje župana za
športne dosežke, na kar je še posebej ponosen. Ožbej je bil
v poletni sezoni 2016 zelo uspešen in je dosegel izjemne
rezultate (pokalna tekma: 3. mesto; državno prvenstvo:
2. mesto; regijska tekma: 3. mesto, 1. mesto; Pokal Alpe
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Adria idr.). V zimski sezoni je Ožbej na pokalni tekmi v
Kranju dosegel 3. mesto, na regijski tekmi v Kisovcu pa
2. mesto. V svoji sobi ima zelo veliko pokalov od skokov
(47) ter zelo veliko kolajn (35), ki nedvomno čudovito
krasijo Ožbejevo sobo. Veliko je tudi t. i. domačih tekem,
ki sicer niso na državni ravni, ampak so tekme med
klubi, na katerih Ožbej prav tako posega po najvišjih
mestih. Izjemen uspeh je Ožbej dosegel 4. februarja
letos na državnem prvenstvu v smučarskih skokih, kjer
je v konkurenci med 48 soskakalci postal državni prvak.
Ekipno se je skupaj s še tremi soskakalci iz SD Vizore
uvrstil na odlično 4. mesto.
»Res je veliko odgovornosti, časa, organizacije, priprav,
vendar se obrestuje,« pove mladi skakalec. Ožbej je fant,
ki je samostojen, ima delovne navade, je varčen, saj se
zaveda, koliko finančnih sredstev je potrebnih za opremo,
prevoze. Tudi sam že pridno varčuje, obenem pa na
aktiven in zdrav način preživlja čas v naravi!
Starša čestitke, lahko sta ponosna na svojega Ožbeja!
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OSTANIMO PRIJATELJI

Prosvetno društvo Anton Bezenšek
Frankolovo v večnamenski dvorani OŠ
Antona Bezenška Frankolovo

ODPRTJE RAZSTAVE
»ŠKARJEREZI VOJNIČANKE
DOROTEJE HAUSER IN
GRAFIKE PO NJENIH MOTIVIH«
Osrednja knjižnica Celje, Turističnokulturno društvo Globoče in Galerija
Piros v Osrednji knjižnici Celje

PREDAVANJE O ŽIVLJENJU
VOJNIČANKE DOROTEJE
HAUSER OB 140-LETNICI
ROJSTVA

Turistično društvo Vojnik in
Turistično-kulturno društvo Globoče
v Osrednji knjižnici Celje – Levstikova
dvorana

NADALJEVALJNI TEČAJ
ŠIVANJA

Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

MUZIKAL CVETJE V JESENI

Društvo Most mladih v telovadnici OŠ
Vojnik

TURNIR V ŠNOPSU OB
PRAZNIKU MUČENIKOV

Društvo Dobra volja v dnevnem baru
Grilček, Pristava

KOMEDIJA »PRILIKA O
IZGUBLJENEM SINU«

Katoliško društvo Ivan Šopar Vojnik v
Domu sv. Jerneja Vojnik

KONCERT OB DNEVU ŽENA

Vokalni sekstet Lindek v cerkvi sv.
Jožefa na Frankolovem
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POHOD NA CELJSKO KOČO
Društvo upokojencev Vojnik pri
betonarni v Pečovniku

PREDAVANJE O PRAVILNI
RABI FITOFARMACEVSKIH
SREDSTEV V VINOGRADNIŠTVU
Vinogradniško-vinarsko društvo
Vojnik v Kulturnem domu Vojnik

DAN ODPRTIH VRAT VRTCA
MAVRICA VOJNIK

Vrtec Mavrica Vojnik v enotah Vojnik,
Frankolovo, Socka, Nova Cerkev in
Šmartno v Rožni dolini

KAŽIPOT DOGODKOV

Kdaj
KdoKaj
Kje

PREDAVANJE »NEKAJ O
CVETJU, SADJU IN ZELENJAVI«

Turistično društvo Vojnik v Kulturnem
domu Vojnik

JUTRANJI POHOD NA ŠPIČASTI
VRH
Turistično društvo Frankolovo pri
Pristovškovi kapeli nad Tomažaki

ZIMSKI POHOD NA KREDARICO
Planinsko društvo Vojnik na
parkirnem prostoru pred cerkvijo sv.
Jerneja Vojnik

TURNIR V ŠNOPSU OB
PRAZNIKU DNEVA ŽENA

Društvo Dobra volja Vojnik v dnevnem
baru Grilček, Pristava

ŠNOPS TURNIR

PGD Nova Cerkev v dvorani gasilskega
doma Nova Cerkev

DELAVNICA »USTVARIM SI
TOALETNO TORBICO«

Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

KOMEDIJA VESELI ODER

Turistično društvo Nova Cerkev v
večnamenski dvorani POŠ Nova
Cerkev

DELAVNICA REPAIR CAFE

Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

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).
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KAŽIPOT DOGODKOV

Kdaj
KdoKaj
Kje
1

APRIL 2017

ČISTILNA AKCIJA

Občina Vojnik in KS Vojnik, Frankolovo
8.00 in Nova Cerkev

2

SOŠKI TEK TROJK

9.00 Športno društvo Socka pred POŠ Socka

3-7

VPIS PREDŠOLSKIH OTROK ZA
ŠOLSKO LETO 2017/2018

Vrtec Mavrica Vojnik v njihovih
8.00
prostorih (informacije pri svetovalni
delavki Martini Ošlak, tel. 03 780 00 21)

5

IZMENJAVA SEMEN

10.00 Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

5

RAČUNALNIŠKA DELAVNICA ZA
ODRASLE

17.00 Društvo Most mladih v OŠ Vojnik
(prijava po telefonu na št. 031 878 547)

6

POZDRAV POMLADI

7

IZDELOVANJE BUTARIC

8

POHOD NA HRVAŠKO SLJEME

17.00 OŠ Vojnik v Kulturnem domu Vojnik
Društvo Dobra volja v dnevnem baru
18.00 Grilček, Pristava
Planinsko društvo Vojnik, parkirni
6.00 prostor pred cerkvijo sv. Jerneja Vojnik

KONCERT MEŠANEGA
KOMORNEGA PEVSKEGA
ZBORA DRUŠTVA
18.00 UPOKOJENCEV VOJNIK

9

Mešani komorni pevski zbor DU Vojnik
v Kulturnem domu Vojnik

11

POHOD NA ŠMOHOR

12

DELAVNICA »USTVARIM SI
TORBICO«

8.00 DU Vojnik, odhod iz Tremerij

16.00 Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
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RAČUNALNIŠKA DELAVNICA ZA
ODRASLE

12 Društvo Most mladih v OŠ Vojnik
17.00

17

(prijava po telefonu na št. 031 878 547)

POHOD OB ROJSTNEM DNEVU
PROF. ANTONA BEZENŠKA

15.00 Turistično društvo Frankolovo pri OŠ
Antona Bezenška Frankolovo

19

DELAVNICA REPAIR CAFE

12.00 Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

19

RAČUNALNIŠKA DELAVNICA ZA
ODRASLE

17.00 Društvo Most mladih v OŠ Vojnik
(prijava po telefonu na št. 031 878 547)

ZBIRANJE VZORCEV VIN IN
SALAM ZA OCENJEVANJE

20 Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik
18.00

21

v kleti Občine Vojnik

OCENJEVANJE VIN LETNIKA 2016

Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik
14.00 v Kulturnem domu Vojnik

21

SREČANJE PEVSKIH ZBOROV
OBČIN VOJNIK IN DOBRNA

19.00 Občini Vojnik in Dobrna v večnamenski
dvorani POŠ Nova Cerkev

KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA
ZBORA KUD VOJNIK

22 MPZ KUD France Prešeren
19.00

v Kulturnem domu Vojnik

NA KUNIGUNDO
23 POHOD
Planinsko društvo Vojnik, na mostu čez
8.00 reko Hudinjo

SEJEM
23 CVETLIČNI
Turistično društvo Frankolovo pri
14.00 graščini na Frankolovem

SALAM
24 OCENJEVANJE
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik
14.00 pri Domnu Jevšenaku
KONCERT PEVSKIH ZBOROV OŠ
VOJNIK
17.00 OŠ Vojnik v večnamenski dvorani POŠ
Nova Cerkev

25

RAČUNALNIŠKA DELAVNICA ZA
ODRASLE

26 Društvo Most mladih v OŠ Vojnik
17.00

(prijava po telefonu na št. 031 878 547)

30 KRESOVANJE
Društvo Dobra volja Vojnik v Pristavi
20.00

MAJ 2017

1
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18.00
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8.00

12
10.00

12
18.00

PRVOMAJSKE BUDNICE
Godba na pihala Nova Cerkev z
možnaristi v Socki, Lembergu, Novi
Cerkvi, Frankolovem in Vojniku
FLORJANOVA MAŠA V NOVI
CERKVI
Prostovoljno gasilsko društvo Nova
Cerkev pred kapelico Gasilskega doma
Nova Cerkev
POHOD »POZDRAV POMLADI«
Združenje borcev za vrednote NOB pri
Senegaškem mlinu
POHOD NA HOM NAD GRIŽAMI
Društvo upokojencev Vojnik, Griže
PEKOVSKA DELAVNICA
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik
SLAVNOSTNA SEJA OB
65-LETNICI DELOVANJA DRUŠTVA
UPOKOJENCEV VOJNIK
Društvo upokojencev Vojnik v
večnamenski dvorani OŠ Antona
Bezenška Frankolovo

20
8.00

23
17.30

24
16.00

26
18.00

27
19.30

28
8.00

28
10.00

30
19.00

POHOD STARIJSKI VRH–MALI
VRH–KOBARIŠKI STOL
Planinsko društvo Vojnik, parkirni
prostor pred cerkvijo sv. Jerneja Vojnik

31

13

PRAZNIK VINA, SALAM IN KRUHA
Vinogradniško-vinarsko društvo
Vojnik v telovadnici OŠ Vojnik

31

18

PO POTEH MAVRICE
Vrtec Mavrica Vojnik v telovadnici OŠ
Vojnik

13
6.00

18.00

17.00

19
18.00

PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI
FRANKOLOVO
Krajevna skupnost Frankolovo v
Paviljonu na Frankolovem

12.00

17.00

6. TEKMOVANJE V KUHANJU
GOLAŽA
Prostovoljno gasilsko društvo Nova
Cerkev pred gasilskim domom v Novi
Cerkvi
SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV
NA FRANKOLOVEM
KS Frankolovo in Župnijska
Karitas Frankolovo v gostilni Turist
Frankolovo
USTVARIM SI KRILO
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

KAŽIPOT DOGODKOV

Kdaj
KdoKaj
Kje
MAJ 2016

REVIJA ODRASLIH PEVSKIH
ZBOROV OBČIN DOBRNA, VOJNIK,
ŠTORE IN MO CELJE »ZAPOJMO
SKUPAJ«
Javni sklad kulturnih dejavnosti IO
Celje v Celjskem domu v Celju
KONCERT VOKALNE SKUPINE IN
SPIRITU
Vokalna skupina In spiritu pri domu
sv. Jerneja Vojnik
SPOMLDANSKI KRAMARSKI
SEJEM
Društvo Talon Frankolovo v
graščinskem parku na Frankolovem
NA KOLO
Prima komunikacija na parkirišču
Občine Vojnik
ZAKLJUČEK POHODOV TD NOVA
CERKEV
Turistično društvo Nova Cerkev v
njihovih prostorih
DELAVNICA REPAIR CAFE
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik
S PLESOM NA POČITNICE
OŠ Vojnik v Kulturnem domu Vojnik

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje ima 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.
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KAŽIPOT DOGODKOV

Kdaj
KdoKaj
Kje
MAJ 2016

JUNIJ 2017

2

18.00

3

6.00

6

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV
NAD 80 LET
KS Vojnik v jedilnici OŠ Vojnik

8
8

17.00

9

13.00

9

17.30

10
7.00

10
9.00

13

TRADICIONALNI TURNIR TROJK
Košarkarski klub Vojnik v telovadnici
OŠ Vojnik

11.00

8.00

POHOD NA STORŽIČ
Planinsko društvo Vojnik, parkirni
prostor pred cerkvijo sv. Jerneja Vojnik

3

16.00

10

12

3

16.00

8.00

KONCERT »Ahoj, zapoj z
menoj«
Osnovna šola Vojnik v Kulturnem
domu Vojnik

FOLKLORA NA VASI
Turistično društvo Nova Cerkev na
vasi v Novi Cerkvi

15.00

10

9.00

8.00

13
14.00

14
9.00

POHOD PO POTEH OBELEŽIJ NOB
V KS VOJNIK
KO ZB za vrednote NOB pri Občini
Vojnik
TENIŠKI TURNIR
Teniški klub Vojnik na tenis igrišču
Vojnik
DRUŽABNO SREČANJE DRUŠTEV
V KS VOJNIK
KS Vojnik pod šotorom na igrišču v
Vojniku
TEKMOVANJE V PIKADU
Društvo upokojencev Vojnik v njihovih
prostorih
POHOD NA PAŠKI KOZJAK
Društvo upokojencev Vojnik iz Doliča
DELAVNICA POZDRAV
POČITNICAM
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik
MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE V
STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO
Društvo upokojencev Vojnik na
strelišču Strelskega društva bratov
Dobrotinšek Vojnik

15

SLOVESNOST PRI OLČJEK
KO ZB za vrednote NOB pri Olčjek na
Arclinu

KEGLANJE S KROGLO NA VRVICI
Društvo upokojencev Vojnik v njihovih
prostorih

17

STARŠI OTROKOM MAVRICE
Vrtec Mavrica Vojnik pod šotorom na
igrišču v Vojniku

NOGOMETNA TEKMA
Nogometni klub Vojnik na travnatem
igrišču v Vojniku

17

PEKOVSKA DELAVNICA »PIŠKOTI
ZA NA POT – BREZ ALERGENOV«
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

9.00

10.00

14.00

18
8.00

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS
VOJNIK
KS Vojnik v Kulturnem domu Vojnik

18

POHOD VOJNIK–URŠULA
Planinsko društvo Vojnik na
parkirnem prostoru pri cerkvi sv.
Jerneja Vojnik

24

9.00

15.00

POKALNO TEKMOVANJE GZS
PGD Vojnik na igrišču v Vojniku
STRELJANJE Z MALOKALIBRSKO
PUŠKO
Strelsko društvo bratov Dobrotinšek
Vojnik na strelišču v Doliču
SREČANJE KMETOV S PODROČJA
LOVSKE DRUŽINE
Lovska družina Vojnik pri Lovskem
domu v Vojniku
20-LETNICA SD VIZORE
SD Vizore v skakalnem centru Vizore

