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Pomlad nas bo kmalu razvajala.

KAZALO

4
8
36
49
62
78

KOLOFON

ŽUPANOVA BESEDA
Pozitivne sledi

GLAVNI INVESTICIJSKI PLANI
Proračun za leto 2018

URADNI DEL
Javni razpisi

EMILIJA KLADNIK SORČAN
Sedmi dan je Bog počival

KLARA BOJANOVIČ MACHADO
Bodi drugačen, začini svet!

REŠUJEMO ŽIVLJENJA
Temeljni postopki oživljanja za laike

Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo do
petka, 18. maja 2018, 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 119. številke bo v četrtek,
14. junija 2018.
Članke, prejete po 18. maju 2018,
bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico
do krajšanja člankov in spremembe
naslovov in izbora fotografij po
lastni presoji. Za vsebino in točnost
podatkov odgovarja avtor prispevka.
Fotografije slabše kakovosti oz. v
velikosti manj kot 2 MB ne bodo
objavljene.

UVODNIK

Kultura. Kaj je že to?
Ne morem mimo dejstva, čeprav smo pravkar zakorakali v mesec, ki velja
za znanilca vsega prebujajočega, da je februar slovenski mesec kulture in
najkrajši mesec v letu. Zame je sicer podatek o dolžini omenjenega meseca
nepomemben, pri kulturi pa se mi misli nenadoma zbistrijo in ustavijo.
Ponovno preberem govora obeh kulturnikov na občinski in državni
proslavi, tehtam njune globoke in zame izjemno sporočilne misli o narodu
na sončni strani Alp in teži kulture ter umetnosti za njegov obstoj. V
kulturnem zanosu in ponosu, da sem Slovenka, si dovolim na družbenem
omrežju celo všečkati in deliti enega izmed govorov misleč: Upam, da se
še najde kdo, ki bo prebral, storil enako kot jaz in za spremembo všečkal
in morda delil nekaj drugega kot … Raje ne bom nadaljevala. Kot tudi ne
bom v svoji besedi Ogledala pridigala o pomenu kulture in umetnosti za
narodov obstoj.

Izdajatelj:
Občina Vojnik

Odgovorna urednica:
Tjaša Podergajs

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

Trženje oglasov:
Tanja Čretnik

Jezikovni pregled:
Nina Jekl

Naslovna fotografija:
Petelin, simbol pustnega
karnevala v Novi Cerkvi

Fotografija:
Matjaž Jambriško

Veliko je že namreč bilo in še bo povedanega na to temo, kultura pa še
vedno izgublja vrednost. Če smo menda že skoraj na dnu, kam še lahko
tonemo? Kaj se dogaja z nami? Letos obeležujemo Cankarjevo leto, vsako
leto se 8. februarja samo naša država spominja poeta, katerega stvaritve
so zaznamovale bit slovenskega naroda. Plodovi kulturnega ustvarjanja
mnogih so danes vidni in živijo po vsej Sloveniji in celo izven meja. Kultura
nas ohranja in hkrati opominja. Slika našega naroda pa, kljub mnogim
razpravam in opozorilom, vedno bolj bledi. Kje smo se izgubili? Kaj delamo
nápak? Težko odgovorim. Vem pa, da je vsaj eno izmed poslanstev vsakega
državljana, da kulturo v vsej svoji kompleksnosti in različnih pojavnostih
živi in prenaša na mlajše rodove, kolikor je to le v njegovi moči.
Torej Dober dan! in Kako ste? ter obisk vsaj nekaterih kulturnih prireditev,
nekajkratno obešanje zastave ob državnih praznikih, branje bogate
literarne dediščine, negovanje slovenske besede, spoštljivi odnos do naroda
in še in še … zagotovo ne bodo odveč , da vsaj malo pripomoremo k manj
bledikavi sliki. Tudi Ogledalo predstavlja našo kulturo. Nekaj pomembnih
rubrik ji kot vedno posvečamo tudi v tej številki.
Zdaj, ko pišem še zadnje vrstice, olimpijske igre še niso zaključene.
Trenutno imamo eno medaljo. Jakovovo. Slovensko! Pa toliko negativizma
in majhnosti … Tudi to je odraz narodove kulture, zato je popolnoma
upravičeno, da se ob takšnih dogodkih vprašam: Kultura. Kaj je že to?

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

Tisk:

Pustite se razvajati pomladi. Že trka na vrata.

Grafika Gracer, d. o. o.
Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov
in je brezplačno.

odgovorna urednica
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ŽUPANOVA BESEDA

POZITIVNE
SLEDI
Dobra glava in dobro srce sta vedno
mogočna kombinacija.
Nelson Mandela
Nekateri življenjski dogodki se nam vtisnejo v spomin
močneje kot drugi. Božični Vojnik je eden takšnih
dogodkov, ki pušča pozitivne sledi. Lepo je slišati
pohvale, ki jih slišimo skoraj od vsakega obiskovalca.
Toda pomembno je, kaj je Božični Vojnik prinesel
nam. Priložnost za poglobljeno doživete praznike,
srečanje s sosedi in znanci, pogovor in pristno veselje.
Projekt je nastal iz ljubezni in se vsako leto lepo
razvija. Pomembno je, da je najprej namenjen nam
in šele nato obiskovalcem, ki pridejo od drugod.
Čestitam vsem ustvarjalcem in si želim, da nam bo
prinašal veselje tudi letos.
Krepko smo že zakorakali v leto 2018. V tej številki
Ogledala smo pripravili pregled doseženega lani. Sam
se želim ozreti na nekaj večjih projektov, ki smo jih s
svetniki občinskega sveta začrtali v proračunu letošnjega
leta, ki je bil sprejet v decembru.
Ceste:
• Asfaltiranje lokalnih cest in javnih poti po načrtu KS
(230.000 EUR).
• Izgradnja nove ceste pri POŠ Nova Cerkev (150.000
EUR).
• Rekonstrukcija ceste in izgradnja pločnika Socka do
gasilnega doma.
• Preplastitev ceste Razdelj–Socka, 2,2 km, dokončanje
začetega (DRSI).
• Izdelan je IDP za križišče Arclin–Ljubečna, sledi
izdelava PGD in PZI (DRSI).
• Naročena je projektna naloga za izgradnjo krožišča pri
MC v Višnji vasi.
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Mostovi:
• Izgradnja novega mostu v Homcu pri Štokojnikovih
(sredstva Občine Vojnik) in izvedba protipoplavnih
ukrepov na Hudinji na tem območju (sredstva direkcije
za vode).
• Obnova mostu v Hrenovi – betonska izvedba.
• Sanacija mostu na Rovškem potoku pri Pezdevškovih.
Pločniki:
• Pločnik in kolesarska steza Vojnik–Škofja vas –
izdelana je dokumentacija PGD in PZI, začnemo z
odkupi zemljišč (DRSI).
• Pločnik Arclin–Ljubečna, DRSI je naročil projektno
nalogo, Občina Vojnik in Mestna občina Celje pa bosta
financirali izdelavo projektne dokumentacije.
• Naročena je izdelava projekta za pločnike ob LC (Cesta
talcev in Vojnik–Gmajna), varna šolska pot.
• Za pločnik ob državni cesti Višnja vas–Dobrna smo za
dva odseka (Višnja vas–krožišče NC in Vizore–cesta
v Polže) naročili izdelavo projektne naloge. Tečejo
pogovori z DRSI.
• Pločnik Frankolovo, od vrtca do KS.
Kolesarske steze:
• Za kolesarsko stezo Celje–Vojnik–Dobrna je naročena
izdelava projektov PGD, PZI (sredstva se bodo
zagotavljala iz sredstev EU, DRSI in Občine Vojnik),
predviden začetek izgradnje v letu 2019.
• Naročen je IDP za kolesarsko stezo Višnja vas–
Frankolovo–Slovenske Konjice (DRSI).

Vodovodi:
• Izgradnja vodovoda Straža pri Dolu.
• Dokončanje vodovoda Brdce.
• Izgradnja vodovoda Razgorce II. faza.
• Vodovod Hrastnik, pridobitev gradbenega dovoljenja.
• V pripravi pa so dokumenti za odseke Beli Potok, Rove,
Lindek, Trnovlje pri Socki in Lemberg.
• Načrtuje se prevzem malega vodovodnega sistema
Lahka Peč v Socki v upravljanje VO-KA.
• Obnova sekundarnega vodovoda, odsek Zlateče
(pribl. 120 m), VO-KA.
• Obnova pribl. 500 m glavnega vodovoda Frankolovo,
smer Vojnik.
Kanalizacije:
• Obnova in nadgradnja čistilne naprave Škofja vas
(500.000 EUR).
• Kanalizacija Frankolovo IV. faza (100.000 EUR).
• Kanalizacija Nova Cerkev (Ravnak–POŠ).
• Kanalizacija Višnja vas–ČN Nova Cerkev.
• Za sredstva EU za regionalni razvoj smo prijavili
kanalizacije v aglomeraciji Vojnik.
• Kanalizacija Ivenca – zbiramo soglasja lastnikov
zemljišč, cilj pridobitev gradbenega dovoljenja v letu
2018.
• Kanalizacija Lešje ob jezeru – pridobivanje gradbenega
dovoljenja.
Plazovi:
• Sanacija plazu na LC Bovše pri Ivenčnikovih.
• Plaz na LC Črešnjice.
Ostalo:
• V teku je obnova stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22,
deset stanovanj za mlade družine bo vseljivih konec
leta, prav tako prostori za KS Nova Cerkev.
• Ureditev prostorov za društva v POŠ Socka.
• Ob pokopališču v Vojniku ureditev prostora za raztros
pepela.

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

• Mrliški vežici Nova Cerkev in Frankolovo – izgradnja
vrat na vetrolovu.
• Razširitev prostorov za Knjižnico Vojnik.
• Vzpostavitev mesečne tržnice kmetijskih proizvodov in
izdelkov domače obrti v Vojniku.
• Občina po meri invalidov – sofinanciranje nakupa
kombija za društvo paraplegikov.
• Vrtec Frankolovo – izdelava projektov in pridobitev
gradbenega dovoljenja.
• Sofinanciranje nakupa nove gasilske cisterne za PGD
Socka (40.000 EUR).
Seveda tečejo tudi dejavnosti za odmere cest in njihovo
ureditev v zemljiški knjigi, redna skrb za čisto okolje in
urejenost krajev. Ne pozabite na čistilno akcijo v mesecu
aprilu, vabljeni v čim večjem številu.
Želim si, da bi se v letu 2019 lotili prenove strategije
občine Vojnik. S tem namenom bomo v letos izvedli nekaj
delavnic in anketiranje krajanov na terenu, da tako čim
bolj ugotovimo vaše mnenje in pogled na razvoj občine.
Vljudno vabljeni k sodelovanju.
Zakorakali smo v mesec marec, ki je posebej posvečen
dekletom, ženam in materam. V tem času se pozorneje
ozremo na vas in vaše delo. Spoštovane, vaše poslanstvo
je ključno za prihodnost občine in naše domovine. Želim,
da ste med nami spoštovane, enakopravne in ljubljene.
Naloga Občine pa je, da ustvarja takšne pogoje za
življenje, vzgojo in izobraževanje naših otrok, da boste
tudi ve del svojega časa lahko namenile tistemu, kar vas
zanima in kar vas osrečuje.
Ob prazniku vam tako iskreno čestitam.

Vaš župan Branko Petre

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00
petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00
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OBČINSKI SVET

SEJA OB ZAKLJUČKU
LETA 2017
Povzela: Tanja Golec Prevoršek

Občinski svet Občine Vojnik je 13. 12. 2017 na 21. redni seji:
- potrdil zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik,

- sprejel odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
(OPPN) Nova Cerkev 6,

- sprejel proračun Občine Vojnik za leto 2018,

- se seznanil s poročilom o izvedenih ukrepih iz Akcijskega
načrta LEK Občine Vojnik in njihovih učinkih,

- sprejel sklep o določitvi prejemnika priznanja na področju
kulture za življenjsko delo v letu 2018,

- sprejel dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik
za leto 2017/izvzem iz splošne rabe,

- sprejel sklep o razrešitvi in imenovanju članov v Uredniški
odbor javnega glasila Ogledalo,

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,

- sprejel odlok OPPN za obrtno-poslovno območje Arclin,
Spremembe in dopolnitve OPN Arclin,

- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.

POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA
NAČRTA LEK OBČINE VOJNIK IN NJIHOVIH UČINKIH
Tekst: Jelka Gregorc

Občinski svet občine Vojnik je 13. 12. 2017 na svoji 21.
izredni seji sprejel informacijo o izvedenih ukrepih
LEK in njihovih učinkih. Občina Vojnik v letu 2017
sicer investicij v večje energetske sanacije objektov ni
imela, razen ureditve objekta Nova Cerkev 22, ki še
poteka. V prostorih OŠ Vojnik pa so se uredile dodatne
tri učilnice in se je dodatno izoliralo podstrešje.
Dejavnosti so bile namenjene ozaveščanju občanov
preko lokalnega časopisa in s pomočjo energetskega
svetovalca.

KUPON

20 %

Vključeni smo v program energetskega knjigovodstva,
kjer spremljamo porabo elektrike, vode in toplote na vseh
javnih objektih. Izdelamo letno poročilo in ugotovitve
posredujemo predstavnikom upravljavcev teh objektov ter
jih opozarjamo na odstopanja.
Prijavili smo se na razpis Eko sklada za nabavo električne
polnilne postaje. Na razpisu smo bili uspešni in pridobili
sredstva v višini 4.985,00 EUR, kar predstavlja 100 %
financiranje investicije. Polnilna postaja je tako že
nameščena in deluje. Omogočeno je polnjenje vsem
vozilom, ne le avtomobilom.

POPUSTA OB NAKUPU
KOREKCIJSKIH OČAL
ob 18. obletnici
delovanja optike!

BRIGITA LEBAN S. P.
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Na novi lokaciji!

ZA

ODPIRALNI ČAS
08:00-13:00
14:00-18:00
sreda
08:00-15:00
sobota
08:30-11:00

ČUFARJEVA ULICA 2, VOJNIK

KONTROLA VIDA
KONTROLA
ZA KONTAKTNE LEČE
POPUSTI

041 851 468

KNJIŽNICA VOJNIK

NOVI PROSTORI V
KNJIŽNICI VOJNIK
Tekst: Vesna Poteko, foto: Matjaž Jambriško

Knjižnična dejavnost v Vojniku
se iz leta v leto širi in vedno manj
je prostora za izvajanje redne
dejavnosti. Občina Vojnik je že
konec lanskega leta začela s
sanacijo knjižnice v Vojniku.
Najprej z nakupom dodatnih
prostorov v izmeri 50 m2, nato z izbiro

izvajalca del, podjetje Oder d. o. o., ki
izvaja investicijsko-vzdrževalna dela.
Kot je predvideno v projektu, so bila
izvedena groba odstranitvena dela: v
pritličju so odstranjene vse inštalacije,
predelne stene, stropi. Začelo se bo
z deli na grobih elektroinštalacijah,
v objektu so odstranjeni vsi ometi,
trenutno poteka sušenje vlage

v obstoječih zidovih, okenske
odprtine so pripravljene za montažo
naročenega stavbnega pohištva, novih
oken in vrat.
Predvidevamo, da bo prostor
primeren za predajo konec marca tega
leta.

OBVESTILO

OBDARITEV
NOVOROJENČKOV
Tekst: Urška Mužar

V občini Vojnik že nekaj let poteka obdaritev
novorojenčkov. Gre za enkratno denarno pomoč
staršem ob rojstvu otroka. Do pomoči so upravičeni
otroci, ki imajo stalno bivališče v občini Vojnik, skupaj
s starši oziroma skupaj z enim od staršev. Trenutno
pomoč, po sklepu Občinskega sveta z dne 20. 12. 2006,
znaša 140,00 EUR.

Vse, kar morate storiti, je, da v štirih mesecih od
otrokovega rojstva vložite pisne vloge na Občini Vojnik za
dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence. Vloge
lahko dobite v sprejemni pisarni na Občini Vojnik ali na
uradni spletni strani občine, ki se glasi http://www.vojnik.
si.
S tem želimo srečnim družinam izkazati skromno
pozornost, saj se veselimo vsakega novega občana.
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GLAVNI INVESTICIJSKI PLANI

PRORAČUN
ZA LETO 2018
Tekst: Irena Špegel Jovan

Prva obravnava proračuna je bila na 20. seji
občinskega sveta, 9. 11. 2017, druga obravnava
oziroma sprejetje proračuna za leto 2018 pa je bila na
21. seji občinskega sveta, 13. 12. 2017.

Glavni investicijski odhodki in transferi, ki v celotnem
proračunu predstavljajo 37 %, so v proračuna za leto 2018
namenjeni za:

Prihodki proračuna so v primerjavi z oceno realizacije leta
2017 višji za 14,8 % in znašajo skupaj 7.888.000 EUR, od
tega je 5.683.000 EUR davčnih prihodkov, 1.291.000
nedavčnih prihodkov, 57.000 EUR kapitalskih prihodkov
in 857.000 EUR transfernih prihodkov. Glavni prihodek
je primerna poraba občine, ki jo opredeljuje Zakon o
financiranju občin, definirana je kot primerni obseg
sredstev za izvajanje tekočih nalog občine, znaša pa
5.113.000 EUR. Primerna poraba na prebivalca je v
primerjavi z letom 2017 višja za 17,5 EUR in znaša 551 EUR,
vendar še vedno ni dosegla vrednosti iz leta 2011, ki je bila
554,50 EUR.

- ureditve dela podstrešja na POŠ Socka za potrebe
društev (52.500 EUR),

Odhodki v letu 2018 so planirani v višini 8.952.000 EUR
in so v primerjavi z oceno realizacije v 2017 višji za 31 %.
Tekoči odhodki so planirani v višini 2.763.000 EUR, tekoči
transferi v višini 2.887.000 EUR, investicijski odhodki
v višini 3.169.000 EUR ter investicijski transferi v višini
133.000 EUR.
V Občini Vojnik je tudi sedež dveh skupnih občinskih
uprav, za katere so odhodki v celoti izkazani v
proračunu, in sicer:
- Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobje,
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje,
Vojnik in Zreče, katerega odhodki so planirani v višini
241.000 EUR, občine soustanoviteljice pa sofinancirajo
delovanje v višini 208.000 EUR in Ministrstvo za javno
upravo RS v višini 13.700 EUR in
- Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in
Vojnik za področje proračunskega računovodstva,
katere odhodki so planirani v višini 185.000 EUR,
sofinanciranje s strani občin soustanoviteljic pa znaša
81.700 EUR ter s strani Ministrstva za javno upravo RS v
višini 45.000 EUR.
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- pridobitev dokumentacije za novogradnjo vrtca na
Frankolovem (50.000 EUR),

- investicijsko vzdrževanje športnih objektov (10.000 EUR)
in ureditev zunanjega fitnesa na Frankolovem (6.100 EUR),
- ureditev dodatnih prostorov za knjižnico v Vojniku
(47.500 EUR),
- investicija v ureditev pokopališča za raztros pepela v
Vojniku (25.000 EUR),
- ureditev vrat na harmoniko pri vetrolovu na mrliški
vežici v Novi Cerkvi in na Frankolovem (14.000 EUR),
- asfaltiranje in rekonstrukcija cest po vseh treh krajevnih
skupnostih (230.000 EUR) in ureditev muld (30.000 EUR),
- izgradnja ceste pri šoli v Novi Cerkvi, vezana na
regionalno cesto in naselje Nova Cerkev (150.000 EUR),
- novogradnja mostu v Homec –Zlateče (85.000 EUR),
- rekonstrukcija mostu v Hrenovi (35.000 EUR),
- nadaljevanje izgradnje pločnika s kolesarsko stezo v
Vojniku (100.000 EUR),
- dokončanje pločnika s kolesarsko stezo v Vojniku od
križišča pri Abanki do križišča pri pokopališču (13.500 EUR),
- izgradnja pločnika v Socki z razširitvijo ceste in
prestavitvijo razsvetljave na relaciji Gostišče Koprivnik–
gasilski dom (54.000 EUR),
- fazna izgradnja sekundarne kanalizacije na Frankolovem
(183.800 EUR),
- izgradnja kanalizacije v Višnji vasi (60.000 EUR),
- izgradnja prve faze kanalizacije v smeri Nova Cerkev–
Razdelj (50.000 EUR),
- izgradnja kanalizacije v Vojniku; aglomeracija nad 2000
PE – v Arclinu v smeri Čepin–Elektro, ob protipoplavnih
ukrepih v Vojniku ter na Gmajni (70.000 EUR),

- investicijsko vzdrževanje stare
infrastrukture odlagališča za
odpadke in nove infrastrukture
RCERO iz sredstev najemnine
Simbia (49.895 EUR),
- izgradnja manjšega kraka
kanalizacije v Lešju (10.000 EUR),
- investicijsko vzdrževanje čistilnih
naprav, kanalizacij in vodovodnih
sistemov iz sredstev najemnine
VO-KA Celje (715.950 EUR); največ
sredstev je namenjenih za obnovo
čistilne naprave v Škofji vasi, za
obnovo vodovodnega sistema
Bezenškovo Bukovje, Ilovca, Jankova
in obnovo vodovoda Socka–Razdelj,
- druga faza izgradnje vodovoda v
Razgorcah (70.000 EUR),
- izgradnja vodovoda Hrastnik
(38.000 EUR),
- zaključek izgradnje vodovoda Straža
pri Dolu (68.000 EUR),
- dokončanje izgradnje vodovoda v
Brdcah (13.500 EUR),

- investicijski transfer za gasilski avto
za prevoz oseb PGD Frankolovo
(10.000 EUR) in
- sanacija plazu na cesti Razgor–
Bovše pri Ivenčnik (vrednost
54.000 EUR) in na sanacija dveh
plazu in vozišča na cesti Črešnjice–
Žiče (vrednost 250.000 EUR).
Odplačilo glavnic najetih posojil v
preteklih letih je planirano v računu
financiranja v višini 280.000 EUR.
Občina je navedena posojila v
preteklosti najela za namen izgradnje
šol v Vojniku in na Frankolovem,
ureditev mansarde in izgradnje
večnamenske dvorane v Novi Cerkvi,
telovadnice in vrtca v Vojniku,
izgradnjo mostu v Višnji vasi ter
asfaltiranje cest. Podrobnejši podatki
o proračunu so dosegljivi na spletni
strani Občine Vojnik:
http://www.vojnik.si/obcinavojnik/proracun-in-zakljucniracun.

- projektna dokumentacija za
izgradnjo vodovoda v Trnovljah
(10.000 EUR),
- pridobitev projektne
dokumentacije za ureditev trga v
Vojniku (50.000 EUR),
- izvedba projekta mobilne tržnice
»Na plac«, ureditev tematskih poti in
parka v Vojniku (25.000 EUR),
- izdelava občinskega podrobnega
prostorskega načrta Konjsko
(10.000 EUR),
- rekonstrukcija poslovnostanovanjske stavbe Nova Cerkev 22
(545.000 EUR),
- investicijsko vzdrževanje stanovanj
(27.000 EUR),
- nakupi zemljišč (50.000 EUR),
- investicijski transfer za nakup
gasilske cisterne PGD Socka
(40.000 EUR),
- nakup opreme za gasilska društva
(8.000 EUR),
- investicijski transfer za obnovo garaž
v PGD Vojnik (13.000 EUR),
- investicijski transfer za gasilski avto
za prevoz oseb PGD Nova Cerkev
(10.000 EUR),

Proračun za leto 2018 po proračunskih porabnikih
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INVESTICIJE
IN DOSEŽKI

V LETU 2017

Tudi v letu 2017 je bilo obdobje,

Tako nam je v slogi, skupaj s svetniki

in javne poti, ki so kategorizirane,

zaznamovano s premalo sredstev,

občinskega sveta in sveti vseh

asfaltirale. Poglejte v nadaljevanje in

ki jih država nameni za delovanje

treh krajevnih skupnosti ter ob

sami presodite, ali smo bili uspešni.

občin, ter s položajem, ko občine niso

angažiranju krajanov in občinske

bile zaželen partner v projektih za

uprave, kljub vsemu uspelo kar

Ob zavedanju, da niso prikrajšana

sofinanciranje iz evropskih sredstev.

nekaj postoriti. Zelo sem hvaležen

naša društva, da je delovanje šol in

Povečali so se nam odhodki za socialo

vsem, ki ste se v režijskih odborih

vrtcev nemoteno ter da smo pomagali

in tudi stroški za plače v javnem

dejavno vključili v delo, predvsem

tudi tistim, v največji stiski, je najlepša

sektorju. V občini Vojnik smo se s

pri asfaltiranju cest in izgradnji

nagrada vaš zadovoljni nasmeh, ker

takšnim stanjem spopadli tako, da

vodovodov. Moj cilj je, da bi vsako

nam je to uspelo skupaj. Seveda si

smo denar za investiranje namenili za

gospodinjstvo imelo urejeno oskrbo z

želim sloge in dobrega dela tudi v

najbolj nujne potrebe.

vodo in da bi se tudi vse lokalne ceste

prihodnje.
Vaš župan Branko Petre

1

209.463,00

10

12.480,00

Vrednost 2017 (v EUR)

Vrednost 2017 (v EUR)

Rekonstrukcija
in sprememba
namembnosti
podstrešja OŠ
Vojnik

Ureditev podstrešja
na Podružnični
osnovni šoli Socka

V mansardi OŠ Vojnik je šola pridobila tri učilnice, en
kabinet, sanitarije, prostor za čistila, prostor za hišnika
v predelu, kjer je dostop na streho s sončno elektrarno,
ter prostore za shrambo. Skupna površina znaša 360 m2.
Sofinanciranje Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo je bilo skladno s 23. členom ZFO-1 v višini
41.175,00 EUR.

3

2

22.826,00

Pridobili smo dokumentacijo in začeli pripravljalna dela.
Investicija se nadaljuje v letu 2018.

4

125.109,00

Vrednost 2017 (v EUR)

Vrednost 2017 (v EUR)

Investicije in
investicijsko
vzdrževanje
športnih objektov

Izgradnja
nizkoenergetskega
vrtca Vojnik

Urejanje pri košarkarskem igrišču v Vojniku
(odvodnjavanje, asfaltiranje), urejanje travnatega
nogometnega igrišča v Novi Cerkvi, zamenjava cevnega
motorja na košu za košarko, mehka zaščita v telovadnici
POŠ Nova Cerkev ter 300 novih stolov za prireditve.

V izgradnjo nizkoenergetskega vrtca Vojnik smo do leta
2017 vložili 2.217.239,00 EUR. V letu 2017 smo poravnali
obveznosti do podjetja v stečaju CM Celje, ki smo jih
imeli zadržane kot garancijo za dobro izvedbo del v višini
125.109,00 EUR.
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5

12.993,00

104.884,00
Vrednost 2017 (v EUR)

Širitev prostorov
Knjižnice Vojnik

Izgradnja
nadstreška ob
mrliški vežici
Vojnik

26.150,00

Izgrajeni nadstrešek v velikosti 114 m2 je usklajen z
obstoječo mrliško vežico. Nosilna temeljna in vertikalna
konstrukcija je iz armiranega betona, vstavljeni so
stekleni svetlobni pasovi. Sofinanciranje Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo je bilo skladno s 23.
členom ZFO-1 v višini 50.000,00 EUR.

8

32.577,00

Vrednost 2017 (v EUR)

Vrednost 2017 (v EUR)

Mrliška vežica
Vojnik

Rekonstrukcija
in energetska
sanacija poslovnostanovanjske stavbe
Nova Cerkev 22

V mrliški vežici Vojnik smo opravili investicijskovzdrževalna dela: beljenje, menjava oken, menjava talne
keramike, obnova ozvočenja, zamenjava nosilcev na
stenah ter menjava luči.

9

6

Vrednost 2017 (v EUR)

Za širitev prostorov Knjižnice Vojnik smo v letu 2016
že kupili prostore za 45.000,00 EUR, v letu 2017 smo
pridobili dokumentacijo in začeli s pripravljalnimi deli
investicije, ki se nadaljuje v letu 2018.

7
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5.353,00

Konec leta 2017 smo začeli z investicijo, ki se nadaljuje
v letu 2018. Z njo bomo zagotovili 10 popolnoma
prenovljenih energetsko varčnih javnih najemnih
stanovanj in dva poslovna prostora v skladu z zahtevami
Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Plačana je bila
prva situacija za naslednja dela: preselitev najemnika in
pripravljalna gradbena dela.

10

43.843,07

Vrednost 2017 (v EUR)

Vrednost 2017 (v EUR)

Polnilna postaja za
električna vozila

Vzdrževanje in
obnova javnih
najemnih stanovanj
in poslovnih
prostorov

Polnilna postaja DC za električna vozila je postavljena za
občinsko stavbo v Vojniku. Sredstva v višini 4.985,00 EUR
smo pridobili kot nepovratno finančno spodbudo iz Eko
sklada, Ljubljana. Občina Vojnik je zagotovila betonski
podstavek ter označitev parkirnih mest.

Pomembnejši projekti obnove sta dve javni najemni
stanovanji Frankolovo 7 in Prušnikova 23 v Vojniku, s
solastniki smo obnovili fasado na Parmovi ulici 1 v Vojniku
ter uredili odvodnjavanje in asfaltiranje dvorišča Keršove
ulice 12.

11
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11

28.771,00

Načrti in študije

Nakup in
pridobitev zemljišč

268.902,00

Kupili smo zemljišča za igrišče in vrtec na Frankolovem,
za pločnik v Socki, za vodohran Beli Potok. Stroški v višini
19.960,00 EUR so povezani z nakupom in brezplačno
pridobitvijo zemljišč (cenitve, geodetske storitve, notarji).

14

14.773,00

Vrednost 2017 (v EUR)

Vrednost 2017 (v EUR)

Asfaltiranje
lokalnih cest in
javnih poti

Rekonstrukcija
mostu v Polžah

23.959,00

Rekonstrukcija mostu – komplet menjava voziščne
konstrukcije iz lesenega dela in montaža novih vzdolžnih
H-profilov ter oplesk kovinskih delov na mostu čez reko
Hudinjo v Polžah.

16

39.908,00

Vrednost 2017 (v EUR)

Vrednost 2017 (v EUR)

Izgradnja
sekundarne
kanalizacije na
Frankolovem

Izgradnja primarne
kanalizacije
Arclinska cesta,
2. faza

Začeli smo z izgradnjo 280 m sekundarnega voda fekalne
kanalizacije za območje Verpete, Stražica in Dol pod
Gojko. Investicija se nadaljuje v letu 2018.

12

66.565,00
Vrednost 2017 (v EUR)

Daljši cestni odseki so bili: Rihter–Bezovica–Dramlje:
562 m, Vojnik–Konjsko–Štolner: 560 m, Pristava–Jankova:
1.000 m, Lemberg–Hrenova–Rupe: 535 m, Nova Cerkev–
Novake–Straža: 515 m, Dol pod Gojko (Selčan)–Lipa pri
Frankolovem (Jakop): 900 m, Podgorje pod Čerinom–
Rove: 725 m. Skupaj smo asfaltirali 1.150 m lokalnih cest
in 4.847 m javnih poti.

15

12

Vrednost 2017 (v EUR)

Izdelali smo dokumentacijo: za ceste in pločnike v višini
10.782,00 EUR: projekt gradbenih del za cesto pri šoli v
Novi Cerkvi, projektno nalogo prehoda za pešce v Novi
Cerkvi, projekt za pločnik v Socki; za kanalizacije v višini
9.351,00 EUR; stroški za OPN v višini 8.638,00 EUR za
dopolnitev kart razredov poplavne nevarnosti.

13
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Izgradili smo 120 m primarnega voda kanalizacije za
območje Arclinske ceste.
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17

278.005,00

35.000,00
Vrednost 2017 (v EUR)

Obnovitvene
investicije v
vodovode

Izgradnja
vodovoda Male
Dole–Razgorce

38.082,00

Izgradili smo 42 m novega vodovoda. V letu 2018 bomo
zgradili še 320 m.

20

140.579,38

Vrednost 2017 (v EUR)

Vrednost 2017 (v EUR)

Izgradnja
vodovoda Straža
pri Dolu

Sanacija plazu
Trnovlje pri
Socki–Lipa pri
Frankolovem na JP
964181

Začeli smo z izgradnjo 520 m novega vodovoda, na
katerega se bo lahko priključilo 10 gospodinjstev.
Investicija se nadaljuje v letu 2018.

21

18

Vrednost 2017 (v EUR)

Iz sredstev amortizacije smo porabili večino zneska za
naslednje obnove: zboljšanje tlačnih razmer v delu naselja
Socka; vodovod Konjsko; vodovod Kapelca–Frankolovo;
vodovod Razdelj–Socka (1,58 km) – transportni vod;
vodovodni sistem Bezenškovo Bukovje– Ilovca–Jankova;
zajetje na vrtini Beli Potok.

19
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12.351,00

Izvedla se je sanacija brežine pod odlomom plazu na desni
brežini pod dovozno potjo. Za zaščito levega roba cestišča
se je naredila podporna AB-pilotna stena v dolžini 49 m.
Odstranjeni so bili obstoječi zgornji ustroji na celotni širini
in vgraditev novih. Ministrstvo za okolje in prostor je
sofinanciralo 113.410,79 EUR.

22

18.000,00

Vrednost 2017 (v EUR)

Vrednost 2017 (v EUR)

Sanacija plazu
Črešnjice

Investicijska
sredstva za PGD
Vojnik, PGD
Lemberg in PGD
Nova Cerkev

Priprava dokumentacije: geotehnične raziskave in projekt
PZI za sanacijo vozišča in dveh plazov na cesti Frankolovo–
Črešnjice–Žiče. Izvedba predvidoma v letu 2018.

PGD VOJNIK – ureditev društvene sobe in sanitarij v
višini 13.000,00 EUR, PGD LEMBERG – preureditev
kletnih prostorov v dežurno sobo v višini 4.000,00 EUR,
PGD NOVA CERKEV – zamenjava radiatorjev v gasilskih
garažah v višini 1.000,00 EUR.

13
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23

10.000,00

Nakup gasilskega
vozila PGD Nova
Cerkev

Nakup gasilskega
vozila PGD
Frankolovo

16.674,00

V letu 2016 smo že financirali 10.000,00 EUR v
letih 2018–2019 še načrtujemo financiranje v višini
20.000,00 EUR.

26

12.906,00

Vrednost 2017 (v EUR)

Vrednost 2017 (v EUR)

Nakup kombija
za OŠ Antona
Bezenška
Frankolovo

Nakup opreme in
vzdrževanje za
civilno zaščito ter
za nakup gasilske
opreme

12.664,00

Nabavili smo potopno črpalko, 2 defibrilatorja, 4 omarice
za defibrilator, 5 nosil, 5 nahrbtnikov za prvo pomoč,
šotorsko platno in izvedli delno plačilo za strojno lopo za
protipoplavne zagatnice.

28

500.000,00

Vrednost 2017 (v EUR)

Vrednost 2017 (v EUR)

Protipoplavni
ukrepi
Nova Cerkev

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

Občina Vojnik je naročila projektno dokumentacijo
»ureditev Hudinje v Razdelju« – hidrološko-hidravlična
analiza z idejno zasnovo predvidenih ureditev.

14

10.000,00
Vrednost 2017 (v EUR)

Nakup šolskega kombija za 16 oseb in voznika je bil
nabavljen za OŠ A. B. Frankolovo za potrebe prevoza
učencev v šolo iz območja Frankolovega. V letu 2016 smo
že plačali 16.000,00 EUR, skupna vrednost z letom 2017 je
32.674,00 EUR.

27

24

Vrednost 2017 (v EUR)

V letih 2015–2016 smo že financirali 20.000,00 EUR,
v letu 2018 še načrtujemo financiranje v višini
10.000,00 EUR.

25
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Direkcija RS za infrastrukturo je financirala:
obnovo RC Arclin–Ljubečna (1 km) pribl. 210.000,00 EUR ter
začetek obnove RC Nova Cerkev–Socka (2,2 km) pribl. 214.000
EUR; pripravo dokumentacije za obojestranski pločnik in
kolesarsko stezo ob RC Škofja vas–Vojnik 65.000,00 EUR ter idejno
zasnovo ureditve križišča v Arclinu za Ljubečno 11.000,00 EUR.
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KREPITEV PRIPADNOSTI
SKUPNEMU PROSTORU
V predhodno preglednico smo vključili večino pomembnejših
investicij in projektov iz leta 2017, ki so povezani z
naložbami. Vseh drugih dejavnosti, predvsem družbenih
dejavnosti (šole in vrtci, sociala, prireditve, društva),
turizma, podjetništva in kmetijstva, tekočega vzdrževanja v
to predstavitev nismo vključili.
Seznanjamo vas tudi z naslednjimi projekti in
informacijami preteklega leta:
Predmet OPPN je prostorska ureditev območja
Nove Cerkve v velikosti pribl. 28.350 m.
Na celotnem območju OPPN se načrtujejo
individualni stanovanjski objekti, ki bodo dostopni
preko osrednje prometnice – regionalne ceste in
nove povezovalne ceste z ureditvijo komunalne
infrastrukture.

• 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 dejavnim
vključevanjem v gospodarske in družbene procese
okolja.
• Dejavno sodelovanje v projektih Mladim prijazna
občina in Občina po meri invalidov;
-

Sprejem Strategije za mlade v občini Vojnik
2017–2022 ter animacija mladih za podjetništvo z
dogodkom STARTAJ VOJNIK.

-

Sprejem v projekt Europa Goes Local, ki je
podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na
lokalni ravni.

-

Vključitev v projekt Moja zgodba za tvojo varnost
skupaj z zavodom VOZIM in Thermano, d. d.
Laško. Projekt traja od avgusta 2017 do konca
julija 2018. Soustvarjalci in soizvajalci programa
so invalidi – poškodovanci prometnih nesreč in
mladi, ki so skozi medsebojno sodelovanje pri
izvajanju programa ponovno vključeni v družbo.
Interakcija med mladimi in invalidi služi kot orodje
za razbijanje tabujev glede invalidnosti pri mladih.

• Sprejem treh Občinskih podrobnih prostorskih načrtov
(v nadaljevanju OPPN);
-

OPPN za Novo Cerkev 6 (Uradno glasilo slovenskih
občin – v nadaljevanju UGSO, št. 63/2017)

-

OPPN za Poslovno cono Vojnik (UGSO, št.
35/2017)
Predmet OPPN je ureditveno območje nasproti
Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ki je na vzhodnem
delu omejeno z regionalno cesto Višnja vas–Celje,
na jugu z nepozidanimi kmetijskimi površinami,
na zahodu s kmetijskimi površinami ter na severu
z odprtim meteornim odvodnikom. Velikost
območja prostorske ureditve znaša 4.760 m2.
Zemljišče je v naravi travnik in obravnava gradnjo
objektov za poslovno, trgovsko, storitveno,
servisno in obrtno dejavnost oziroma terciarno
dejavnost s pripadajočo prometno, komunalno in
energetsko infrastrukturo.

-

OPPN – Spremembe in dopolnitve OLN obrtnoposlovne cone Arclin (UGSO, št. 60/2017)
Na območju obrtno-poslovne cone Arclin se je s
postopkom spremembe OPPN izvedel postopek,
ki v obstoječi stanovanjski hiši dovoljuje ureditev
terciarne dejavnosti (obrt in ostale poslovne
dejavnosti za mirno obrt).

15
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• Prijavili BOŽIČNI VOJNIK za
nagrado Jakob 2017 na temo
Inovativni turistični programi za
dejavni dopust v naravnem okolju
ter prejeli diplomo za sodelovanje.

• Investicijsko vzdrževanje mostov,
lokalnih cest in javnih poti ter
urejanje krajev.

• Ob 22. občinskem prazniku
je prejel dr. Vinko Kraljič zlati
vojniški grb in tako postal častni
občan občine Vojnik.
• Spremljanje Lokalnega
energetskega koncepta.
• Izdajanje brezplačnega občinskega
glasila Ogledalo (4 številke) in
informiranje po spletnem mediju
Mojaobcina.si.

• Ob kulturnem prazniku 2017
smo drugič podelili priznanje za
življenjsko delo s področja kulture,
ki ga je prejel gospod Jožef
Gregorc.

• Izvedli smo četrti dan odprtih vrat
Občine Vojnik na Frankolovem,
v okviru katerega smo poleg
preteklih in prihodnjih dejavnosti
Občine Vojnik predstavili Gasilsko
zvezo Vojnik-Dobrna ter delovanje
na področju gasilstva.
• Sofinanciranje kmetijskih
dejavnosti ter podjetništva.
• Izvajanje predhodnih dejavnosti
za izgradnjo širokopasovnega
omrežja.

• Organiziranje 30. pustnega
karnevala v Novi Cerkvi s
Prostovoljnim gasilskim društvom
Nova Cerkev, 15. narodnozabavnega koncerta »Ostanimo
prijatelji« na Frankolovem s
Prosvetnim društvom Anton
Bezenšek Frankolovo in 3.
Božičnega Vojnika s Turističnim
društvom Vojnik.

• Na podlagi javnega poziva
Agencije za varnost prometa
smo z uspešno prijavo pridobili
v brezplačni polletni najem
prikazovalnik hitrosti.
• Na javni poziv LAS, Raznolikost
podeželja za sredstva iz
Evropskega sklada za razvoj regij
smo uspešno prijavili projekt:
Ureditev mobilne tržnice in
vzpostavitev mreže lokalnih
ponudnikov.
• Vzdrževanje pokopališč in
spomenikov ter urejanje krajev.
• Investicijsko in tekoče vzdrževanje
šolskih, vrtčevskih, športnih in
kulturnih objektov.

16

Občina Vojnik ima najetih osem
posojil. Na dan 31. 12. 2017 je
njihovo stanje 2,3 milijona EUR,
zapadejo v obdobju 2018–2028.
Posojila so bila sklenjena predvsem
za večje investicije, kot so izgradnje
nizko energetskega vrtca v Vojniku,
OŠ Frankolovo in OŠ Vojnik,
večnamenske dvorane POŠ Nova
Cerkev, telovadnice Vojnik, ureditev
podstrešja na šolah v Novi Cerkvi
in v Vojniku, most Višnja vas ter
asfaltiranje. V letu 2017 smo odplačali
za 277.000 EUR glavnic posojil, hkrati
pa smo črpali povratna sredstva
Ministrstva za gospodarstvo in
tehnološki razvoj RS v višini 137.000
EUR, ki jih za prijavljen investicijski
projekt lahko brezobrestno prejme
občina za dobo vračila v 10 letih. Po
razpoložljivi kvoti je občina zadolžena
v višini 57 % zakonsko dovoljene
zadolžitve.
Občina Vojnik je še naprej investicijsko
naravnana občina, saj je v letu 2017
porabila 26 % sredstev za investicije.
Sledimo ciljem okolju in občanom
prijazne občine, k odkrivanju in
doživljanju dediščine ter krepitvi
pripadnosti skupnemu prostoru,
kar vključuje tudi dejavnosti glede
varčevanja z energijo ter sodelovanje
občine z gospodarstvom.
Povzela in uredila: mag. Mojca Skale,
foto: Lea Sreš, Dolfi Jakop, Boštjan
Švab, Mojca Skale, Dušan Horvat

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO

POKOPALIŠČE
FRANKOLOVO

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS
Frankolovo

Tekst in foto: Dušan Horvat

V mesecu januarju 2018 je prišlo do neprijetnega
položaja na novem delu pokopališča Frankolovo.
Neznani storilec je v poznih večernih urah z osebnim
avtomobilom vozil po tlakovani poti na novem delu
pokopališča in s tem poškodoval nekaj grobnih
prostorov.
Krajevna skupnost Frankolovo je o tem neljubem
dogodku obvestila Policijsko postajo Celje. Predstavniki
policije so opravili ogled na terenu in podali zapisnik.
Na dostopni cesti do mrliške vežice je postavljena dvižna
rampa, ki smo jo v preteklosti že zapirali. Na pritožbe
krajanov, da je onemogočen dostop do pokopališča z
zgornje strani, smo na njihovo željo rampo ponovno
odprli.
V tem času so nekateri krajani pri pokopaliških
zabojnikih za odpadke odlagali gospodinjske odpadke.
To nesnago smo bili primorani odstranjevati s pomočjo
režijskega obrata Občine Vojnik. Glede na možnosti
ponovnega vandalizma na pokopališču in odlaganja
smeti v okolici mrliške vežice vas obveščamo, da se je
Svet KS Frankolovo na svoji izredni seji odločil zapreti
dvižno rampo na dostopni cesti do mrliške vežice.
Rampa bo odprta v času pogrebnih obredov in ob večjih
župnijskih praznikih. Hvala za razumevanje.

ELEKTRO KOVAČIČ
z vami že 25 let

n e s ko n č n a e n e rg i j a

Vandalizem na pokopališču

prosvetno društvo anton bezenšek Frankolovo

prireja

27. srečanje narodno-zabavnih ansamblov

ostaNimo prijatelji
v nedeljo, 4. marca 2018, ob 16. uri
v Večnamenski dvorani
OŠ Antona Bezenška Frankolovo.
Nastopajo aNsambli:

POSLUH
SLOVENSKI ZVOKI
APLAVZ
KVINTET SLOVENSKIH DEKLET
GLAS
PETKA
ŠEPET
Gostje prireditve:

elektroinstalacije
strelovodi
meritve

POSKOČNI MUZIKANTI
Humorista: SAŠO IN IZI
moderatorka: ALJA TIHLE HREN

Predprodaja vstopnic: Gostilna TURIST, Frankolovo
Dnevni bar Jack, Frankolovo|Bistro in pizzeria MC, Višnja vas
Vljudno vabljeni!

www.elektro-kovacic.si
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VAREN PROMET

REGIONALNA CESTA
RAZDELJ–SOCKA PREPLASTENA
Tekst in foto: Lea Sreš

Regionalna cesta R3-693 Razdelj–Socka je dobila
prvo asfaltno prevleko in tako so vsi uporabniki
rešeni vožnje po luknjastem in blatnem cestišču.
Čeprav je bilo načrtovano, da bi dela na tem odseku
končali pred zimskimi padavinami, izvajalcu to ni uspelo.
Umaknjena je bila mehanizacija, cesta pa je bila nevarna.
Uporabniki ceste in krajani so zaradi nevzdržnih razmer
na vozišču in ob njem izrazili nestrinjanje in zahtevali
sanacijo cestišča in varno vožnjo. Luknje na vozišču so
bile nevarne in vožnja skoraj nemogoča.

Lokalna skupnost, krajani, predsednik Sveta KS Nova
Cerkev Slavko Jezernik in župan Občine Vojnik Branko
Petre so naredili vse, da so se izvajalci vrnili na teren in
cestišče preplastili ter omogočili prevoznost z omejeno
hitrostjo vožnje. Občina Vojnik je morala podpisati
posebno jamstvo, da je ministrstvo odobrilo sanacijo.
Stroški preplastitve so bili visoki, še zlasti zato, ker bo
treba spomladi asfaltno prevleko zdrobiti in po končanih
delih cesto ponovno preplastiti. Ker cesta Razdelj – Socka
nima označene talne signalizacije in je na njej omejitev
hitrosti na 40 km/h, prosijo, da se za varno vožnjo držite
predpisov in oznak. V mesecu marcu bodo na gradbišču
dela nadaljevali in cesto končali.

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

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

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

Delovni čas po dogovoru
na tel. št. 031 745 927.
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Ultrazvočna samoplačniška ambulanta
MlADen MAlInAR, dr. med. spec. radiologije
Prim. IVAN ŽURAN, dr. med., specialist interne medicine
Nudimo vam preglede:
• trebušnih organov,
• dojk in pazduh,
• ščitnice in vratu,
• mod in dimelj,

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

TEL.: 051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV

POKOPALIŠČE
NOVA CERKEV

Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS
Nova Cerkev

Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Že v pomladnih mesecih lanskega
leta nas je predstavnik Pogrebne
službe Raj obvestil o vdoru srn
na pokopališče v Novi Cerkvi.
Krajevna skupnost Nova Cerkev
je takoj obvestila Lovsko družino
Vojnik, ki so si zadevo ogledali
skupaj s predsednikom Slavkom
Jezernikom.
Člani lovske družine so večkrat
opravili ogled terena, prav tako
se je začela izvedba zaščitne
ograje na novem in starem delu
pokopališča. Ko smo vse to opravili,
so se srne usmerile na glavni vhod
na pokopališče, iz zahodne smeri.
Zato prosimo vse krajane oziroma
obiskovalce pokopališča, da za seboj
zapirajo vrata, saj bomo le tako lahko
preprečili srnam vhod na pokopališče.

V izdelavi so tudi vhodna vrata iz
smeri mrliške veže.
Krajevna skupnost Nova Cerkev je
naročila izdelavo vrat na harmoniko
pri predprostoru pri mrliški veži Nova
Cerkev. Vrata bodo izdelana tako, da

se bodo lahko v zimskem času zaprla,
v poletnem času pa bodo odprta.
Letos se bodo sanirali poškodovani
betonski tlakovci na parkirišču pred
pokopališčem.

Vdor srn na pokopališču v Novi Cerkvi je pogost.

KORISTNE INFORMACIJE

DODELITEV NAGRAD ZA DOSEŽKE
ŠPORTNIKOV
Tekst: Urška Mužar

Odbor za družbene dejavnosti bo tudi v letu 2018
v skladu s sprejetimi merili za dodelitev nagrad za
športne dosežke obravnaval športne dosežke športnikov
posameznikov ali športnikov, ki tekmujejo v ekipnih
športih v društvih s sedežem zunaj naše občine.
Odbor bo upošteval športne dosežke iz tekočega leta,
sredstva za nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v
občini Vojnik pa so zajeta v letnem programu športa, ki ga
sprejme občinski svet.
Za sredstva športnih nagrad lahko zaprosijo matični klubi
tekmovalcev; in sicer za tekmovalce, ki so občani občine

Vojnik in so dosegli eno od prvih treh mest na državnem
prvenstvu, evropskem in svetovnem prvenstvu ali na
olimpijskih igrah. Šolska državna tekmovanja niso zajeta v
teh merilih in zanje Občina Vojnik ne dodeljuje nagrad.
Za vse športnike, naše občane, ki so/bodo v letu 2018
dosegli takšne uvrstitve, naj torej njihov matični klub na
Občino Vojnik naslovi vlogo z dokazili o rezultatih.
Za več informacij lahko pokličete Urško Mužar po telefonu
na št. 03/78-00-623 ali pošljete elektronsko pošto na
urska@vojnik.si.
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Vodja karnevala Slavko Jezernik in Tomaž Krnjavšek v rdečem petelinu, simbolu karnevala

31. PUSTNI KARNEVAL

ČAS ZA NORČIJE
Tekst: Slavko Jezernik foto: Matjaž Jambriško

V soboto, 10. 2. 2018, je bil v Novi Cerkvi 31.
tradicionalni pustni karneval, ki ga organizira
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev in Krajevna
skupnost Nova Cerkev v sodelovanju z društvi,
organizacijami, šolami, vrtci, posamezniki Občine
Vojnik, sosednjo občino Dobrna, občinama Radeče in
Mozirje ter krajani nekaterih zaselkov v KS Nova Cerkev.
Priprave na karneval so se začele v mesecu decembru 2017
in nadaljevale v mesecu februarju 2018 z zbiranjem raznih
afer po državi, svetu in lokalni skupnosti. V pustni povorki je
sodelovalo več kot 900 nastopajočih, ki so opravili ogromno
prostovoljnih ur, da so si pripravili maske in uredili vozove
ter avtomobile. Še posebej moramo poudariti vse osnovne
šole in vrtce, ki so množično sodelovali. V sami povorki je
sodelovalo rekordnih 49 skupin, od tega »peš maske« in
motorizirane skupine. Posebna zahvala gre Občini Vojnik za
pokroviteljstvo karnevala in seveda županu Občine Vojnik,
Branku Petretu.
Ob 31. pustnem karnevalu bi se posebej zahvalil za
sodelovanje in pomoč Štajerskim rogistom, policiji
karnevala, simbolu karnevala rdečem petelinu – Tomažu
Krnjavšku, Godbi na pihala Nova Cerkev, Mladinskemu
orkestru Godba na pihala Nova Cerkev, možnaristom
Lanšperk-Nova Cerkev, Osnovni šoli Vojnik, Osnovni šoli
Frankolovo, POŠ Šmartno v Rožni dolini, POŠ Socka,
POŠ Nova Cerkev, učiteljicam, učiteljem in staršem vseh
osnovnih šol, Vrtcu Mavrica Vojnik, enotam vrtca Nova
Cerkev, Socka, Frankolovo, vrtcu Danijelov levček, vsem
vzgojiteljicam, vzgojiteljem in staršem v vrtcih, mažoretkam
iz Radeč, mozirskim pustnjakom, Borisu Čatru in Miranu
Petroviču, Albinu Marcenu in Metodu Kroflič, Robiju in
Primožu Močeniku, Božu Jurki – morski volk, arbitraži,
kenguruju z vozilom iz Celja, folklorni skupini Šempeter v
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Savinjski dolini, PGD Dobrni, Štefanu Pohajaču s sodelavci,
Turističnemu društvo Nova Cerkev, Turističnemu društvu
Vojnik, Kulturnemu društvu Vojnik – sekciji Banda mladih
kulturnikov, ekipi karnevalskega zmaja – PGD Nova Cerkev,
Vinogradniško-vinarskemu društvu Vojnik, Balonarskemu
klubu Vojnik, Dušanu Bojanoviču s sodelavci, Planinskemu
društvu Vojnik, krajanom Vin, Športnemu društvu Mali
Paris Nova Cerkev, društvu Dobra volja iz Pristave,
Turistično-kulturnemu društvu Globoče, Jožetu Žlausu
s sodelavci, za pokop pusta KUD-u Nova Cerkev, Petru
Selčanu in Jaku Krajncu, Avtohiši RO-SO, Avtohiši Čepin,
kurentom iz Vojnika, in drugim »peš maskam«, ki so se
vključile v karneval.
Zahvala velja tudi članom prostovoljnih gasilskih društev
iz Vojnika, Frankolovega, Nove Cerkve, Socke, Lemberga
in Dobrne za redarsko službo. Članom razporeda povorke,
Boštjanu Štantetu, Severini Štante, Sari Boršič, Barbari
Rebernak in Boštjanu Selčanu. Zahvaljujemo se tudi
sodelavcem režijskega obrata občine Vojnik. 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, Juretu in Sandiju Kovaču za odlično
pripravljen pasulj za pogostitev nastopajočih v karnevalu
ter vsem prisotnim članom PGD Nova Cerkev za pomoč pri
razdelitvi hrane in pijače. Posebno se zahvaljujem vsem
obiskovalkam in obiskovalcem, da ste množično podprli
pustni karneval in s tem nagradili vse, ki pripravljamo ta
karneval. Hvala Televiziji Celje za promocijo in snemanje
pustne povorke.
Spoštovani, iskrena hvala za sodelovanje in pomoč, z željo,
da v prihodnjem letu spet s skupnimi močmi pripravimo 32.
pustni karneval.

KUD Štajerski rogisti

Župan Branko Petre in podžupan Viktor Štokojnik sta nasmejano spremljala
karneval v družbi Slavka Jezernika in povezovalca prireditve Dušana Cafute.

Policija karnevala

Butalci iz Slovenskih Konjic

Letala Vrtca Mavrica Vojnik, enota Nova Cerkev

Slikarji Vrtca Mavrica Vojnik, enota Socka

Snežne sove Vrtca Mavrica Vojnik, enota Frankolovo

Smeški Vrtca Mavrica Vojnik
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Igralne karte 5. razreda POŠ Nova Cerkev, OŠ Vojnik
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Zverjasci Vrtca Mavrica Vojnik

Levčki iz Vrtca Danijelov levček Vojnik

Snežinke Vrtca Mavrica Vojnik

Domine 1. razreda POŠ Nova Cerkev, OŠ Vojnik

Drugošolci POŠ Nova Cerkev, OŠ Vojnik kot polarni medvedi

Notno črtovje 3. razreda POŠ Nova Cerkev, OŠ Vojnik

Slikarji iz 4. razreda POŠ Nova Cerkev, OŠ Vojnik

Snežaki POŠ Socka, OŠ Vojnik

»Da, otroci bodo varni, upoštevaj semafor in znake, da ne narediš
napake!«, POŠ Šmartno v Rožni dolini, OŠ Vojnik

Skupini prvošolcev a- in b-razreda OŠ Vojnik sta iz zimskega
spanja prebudili ježke zaspančke.

Čas za čarovnijo so sklenili drugošolci b-razreda OŠ Vojnik.

Dežne kapljice 2. a-razreda OŠ Vojnik so preganjale zimo.

Slikarji 3. b-razreda OŠ Vojnik radi rišejo in slikajo.
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Tudi kenguru nas je obiskal.
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Iz 4. c OŠ Vojnik so v Novo Cerkev prišli pingvini.

7. in 8. razred OŠ Antona Bezenška Frankolovo so na karneval
poslali Piko Nogavičko s prijatelji.

Klovni Turističnega društva Nova Cerkev

Bogomolke KUD France Prešeren Vojnik

Mozirski pustnjaki

Božo Jurko iz Celja je reševal arbitražo.

Mladinski orkester KUD Godba na pihala Nova Cerkev

Trgatev Vinogradniško-vinarskega društva Vojnik
Mažoretke iz Radeč

Folklorna skupina KUD Grifon iz Šempetra v Savinjski dolini

Velika prijatelja Donald Trump in Kim Džong Um v preobleki
Milana Petroviča in Borisa Čatra

Parlamentarne volitve se bližajo v izvedbi
Športnega društva Mali Paris Nova Cerkev.
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Krajani iz Vin so predstavili projekt 2. tir.

Milana Kučana, večnega strica iz ozadja sta upodobila Albin
Marcen in Metod Kroflič.

Občinska drvarnica v izvedbi članov Planinskega društva Vojnik

Zahvalni predsednik Borut Pahor

»Ohcet« po starem običaju Turistično-kulturnega društva Globoče

Društvo Dobra volja iz Pristave z ribolovom rešuje mejo na morju.
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Mejo v Piranskem zalivu so določali v Prostovoljnem gasilskem
društvu Dobrna.

Janez Janša s posojilodajalko Dijano Đurič

Karnevalski zmaj Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev

Kulturno-umetniško društvo Nova Cerkev je poskrbelo za pokop pusta.

Kurenti nas pozdravijo vsako leto.
Obiskovalci karnevala
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PARK ZASLUŽNIH

JERNEJEV PARK
Tekst: Petra Pehar Žgajner, foto: Lea Sreš

Z željo na jutri smo skupaj z župnikom Antonom
Pergerjem našli lokacijo. Po predstavitvi idejne zasnove
župnijskemu svetu je zasaditev v parku dobila zeleno
luč. Fanika Škorja Pušnik je izbrala drevesne vrste, in
sicer lipe, jerebike, omorike in pisane javorje. V parku je
nekaj več dreves, svoje mesto sta poleg zlatih nagrajencev
dobila tudi graditelj farne cerkve župnik Andrej Vodušek
in dr. Stanislav Lipovšek, prejemnik častnega priznanja
občine Vojnik.
Lipa je drevesna vrsta, razširjena v večjem delu Evrope, od
Iberskega polotoka do Črnega morja. Že v antiki je starim
Grkom in Rimljanom drevo simboliziralo prijateljstvo ter
nežno, zvesto ljubezen, pa tudi kasneje so številna evropska
ljudstva, predvsem tista slovanskega izvora, povzdignila lipo v
obredno drevo, ki je bilo predmet čaščenja. Tudi v slovenskem
ljudskem izročilu je zaslediti zapuščine takšnega odnosa
do lipe, predvsem v ljudskih plesih okrog vaške lipe. Nekaj
simbolike zagotovo predstavlja tudi del naših nagrajencev,
ki so s svojo ljubeznijo in razdajanjem pustili pečat v kraju in
ljudeh.

Anton Perger med nagovorom

Pri sami izvedbi gre zahvala Mirku Krašovcu, Danilu
Bojanoviču in Igorju Izlakarju ter njuni ekipi, ki so uredili poti,
ter sodelavcem režijskega obrata, ki so pomagali pri posaditvi
dreves. Kljub slabemu vremenu ni manjkalo zadovoljstva
nagrajencev in ponosa ob tem, da za vsakega v parku raste
drevo. Samo slovesnost smo zaključili s pesmijo Moškega
pevskega zbora KUD France Prešeren Vojnik, blagoslovom
parka, ki ga je opravil dr. Stanislav Lipovšek. Poslovili smo se z
obljubo, da se spomladi srečamo ter preverimo, kako drevesa
rastejo.

Jernejev park v zimski podobi

PROJEKTIRANJE OBJEKTOV IN RAČUNALNIŠKE STORITVE
MATJAŽ CEHNER, S. P.
Nudimo izdelavo celotne
projektne dokumentacije za
stanovanjske in poslovne objekte:
• novogradnje,
• legalizacije,
• adaptacije,
• prizidki,
• rekonstrukcije,
• ureditve mansard,
• nadstreški ipd.

Za gradnjo objekta nudimo vse
potrebne storitve, kot so:
• izdelava idejne zasnove in projektov
za pridobitev grad. dov. ter izvedbo;
• pridobivanje vseh potrebnih pogojev,
mnenj in soglasij k projektom;
• pomoč pri izbiri izvajalca in strokovni
nadzor nad gradnjo;
• ureditev teh. dok. za tehnični pregled
in pridobitev uporabnega dovoljena.

Vizore 1/c, 3203 Nova Cerkev
milan.cehner@outlook.com

040 356 730

Milan Cehner, ing. grad., ZAPS 9069 – pooblaščeni arhitekt
28

ČISTILNA AKCIJA

NARAVA NAS
POTREBUJE
Tekst: Irma Blazinšek, foto: Lea Sreš

Pomagajmo naravi!

Na obzorju je pomlad, koledarska še sicer ne, vendar
vreme prehiteva. Neredko slišimo, le kaj bo v aprilu
in maju, ko bo treba dati semena v zemljo, če bo spet
kakšna pozeba ali neurje, poplava. Vsi si želimo, da se to
ne bi zgodilo, vendar je človek naravi povzročil že toliko
škode, da mu zdaj vrača, tudi s slabim.

(torek, četrtek in sobota) tudi v petek. Organizacijsko bo
akcija potekala, kot smo zdaj že vajeni, da čistimo v vreče, ob
koncu pa se zberemo na malici, ki bo tudi letos organizirana.

Okolje je postalo zelo občutljivo, zato ga moramo čedalje
bolj čuvati. To niso samo besede, besedam morajo slediti
dejanja. Eno takšnih dejanj pomoči naravi je čistilna akcija,
ki bo letos v soboto, 7. aprila 2018, ob slabem vremenu se
prestavi za en teden, to je na 14. april. Kot je že v navadi, bo
v tednu pred osrednjo čistilno akcijo priložnost za čiščenje v
gospodinjstvih, saj se bomo ponovno dogovorili, da bo možno
odpeljati odpadke na ekološki otok poleg že ustaljenih dni

Čeprav nekateri nergajo, da se akcij udeležijo vedno eni
in isti, pa je vendarle prav, da se jih udeležimo. Po zaslugi
nekaterih zelo dejavnih krajanov v svoji občini nimamo več
tako veliko črnih odlagališč. Če pa vendarle so, vas prosimo,
da nam to poveste, da bomo skupaj poskušali najti rešitev, da
občina ostane še naprej lepa in zelena.
Vsaj enkrat letno pomagajmo naravi. V soboto, 7. aprila
2018, je odlična priložnost za to. Pokažite, da vam ni vseeno,
v kakšnem okolju bodo živeli naši otroci in vnuki.

UPRAVNO-INFORMACIJSKI SERVIS CELJE

JAVNO DOSTOPNA STORITEV
NA WWW.UIS.SI
Tekst: Damjan Vrečko

V spletnem servisu z odgovori na
vprašanje strank sodeluje kar 23
organov državne uprave in lokalne
samouprave s celjskega območja.

vprašanje lahko postavi preko
računalnika. Ob tem stranki tudi ni
treba natančno poznati pristojnosti
organov, ki jim pošljejo vprašanje.

Kaj je UIS?
Upravno-informacijski servis Celje
(UIS), ki deluje od 31. 3. 2010 na
naslovu www.uis.si, je spletna,
interaktivna, javno dostopna storitev,
preko katere organi državne uprave
in lokalne samouprave celjskega
območja odgovarjamo na splošna
vprašanja strank iz naših upravnih
področij. Če stranko zanima odgovor
na neko vprašanje iz pristojnosti v
servisu sodelujočih organov, ji zato
ni treba hoditi v uradne prostore,

Kako deluje?
Stranka svoje vprašanje postavi na
spletni strani www.uis.si. Če želi biti
obveščena o odgovoru po elektronski
poti, ob postavitvi vprašanja v
ustrezno polje navede svoj elektronski
naslov. Strankino vprašanje prejme
urednik UIS, ki se nahaja na UE Celje.
Ta ga objavi na spletu in ga posreduje
področnemu uredniku organa, v
katerega pristojnost spada postavljeno
vprašanje. Področni urednik pripravi
odgovor, glavni urednik pa ga objavi

in mu dodeli status končano. V kolikor
je stranka ob postavitvi vprašanja
navedla svoj elektronski naslov, dobi
odgovor tudi po elektronski pošti. Vsi
v UIS so javno dostopni. Prikazani
so po statusu, naslovu vprašanja,
področju in organu, ki ureja
vprašanje.
Vsa vprašanja in odgovori v UIS
tvorijo neke vrste bazo vprašanj
in odgovorov, ki jih je mogoče
pregledovati oz. iskati naveč načinov:
po ključnih besedah preko iskalne
vrstice, po področjih, po organih in
po statusih.
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ŽUPANOV NOVOLETNI SPREJEM

VZTRAJNO IN
USPEŠNO V 2018
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Na tokratnem sprejemu, ki je bil 19. decembra 2017
v telovadnici Osnovne šole Vojnik, so nastopali
Mešani mladinski pevski zbor I. gimnazije v Celju
pod vodstvom Tomaža Marčiča in šolski orkester
pod vodstvom Petra Tovornika, plezalci Športnega
društva Pajki – Svit Janc, David Pintarič in Janej Kotar
Tominšek ter Kajuh karate team – Kiti Smiljan, Gal
Dvorjak, Jurij Plaskan, Juš Jagarinec in Tilen Smiljan.
Program je povezovala Alja Tihle Hren.
Osrednji govornik župan Branko Petre je spomnil na
medosebne odnose, na pomen naših življenj ter na
dogajanje v naši občini. »Kakšno je naše življenje? Ali se
poznamo med sabo? Ali je naše življenje lepo? Ali si znamo
med sabo pomagati? Ali se zavedam, da je dan, ko nisem
storil nekaj dobrega izgubljen? Danes smo se zbrali tu
zaradi vas, ki pomembno oblikujete našo občino. Vsi, ki
se trudite in v vsakdanjem življenju živite vrednote, kot
so delavnost, poštenje, ljubezen do bližnjega, vztrajnost
...« Poudaril je tudi nekaj najpomembnejših dejavnosti
v občini v letu 2017 in se ozrl v proračunsko leto 2018.
»Skupaj smo delali – novi asfalti, novi vodovodi in
kanalizacija, novi prostori v OŠ Vojnik in prenova vežice
ter nov nadstrešek so le nekateri od uspešno zaključenih
projektov. Še enkrat zahvala režijskim odborom in
predsednikom svetov KS. Tudi država je sodelovala z nami:
plaz Trnovlje, cesta Arclin–Ljubečna in Socka–Razdelj,
projekti za pločnik in kolesarsko stezo Vojnik–Škofja vas so
skoraj končani. Imamo nov Božični Vojnik. Nismo pozabili
na vrtce, šole, komunalo in socialne potrebe ter sredstva za
delo društev. Vsaka PGD v naši občini ima nov defibrilator.
In kaj prinaša novo leto? Društva, vrtci, šole, sociala in
komunala so bili najprej pod streho. Verjamem v bogato
kulturno leto. Investicijam smo namenili krepko čez 30 %
sredstev. Stanovanja za mlade družine v Novi Cerkvi bodo
vseljiva jeseni. Širimo prostore za knjižnico v Vojniku in
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urejamo prostore za društva v POŠ Socka.
Pomagali bomo pri nakupu nove cisterne gasilcem v PGD
Socka. Urejali in asfaltirali bomo lokalne ceste in javne
poti. Izgradili dva betonska mostova, nekaj vodovoda in
kanalizacije ter izdelali nekaj novih projektov.
Nadaljujemo z urejanjem pokopališč, planiramo sanacijo
plazov na cesti v Črešnjicah, obnova čistilne naprave v
Škofji vasi nas bo stala pol milijona, pripravljamo projekte
za nov vrtec na Frankolovem ...« Osrednji govornik je
zaključil z besedami: »Prihodnost naj nam bo ponujena
razprta dlan, za dotik, dejanje, pričakovanje ali pa le za
sanje.«
Življenje v občini so tudi v preteklem letu zaznamovali
uspehi športnikov. Na sprejemu so zato nagrade
najuspešnejšim športnikom prejeli:
JAKA BOŽNIK
Judoist iz Socke, član judo kluba Shido, enote Socka. V
letu 2017 je dosegel 3. mesto na državnem prvenstvu v
kategoriji dečkov U-10.
ANITA KRAMER
Judoistka iz Socke, članica judo kluba Shido, enote
Socka. Lani je dosegla 3. mesto na državnem prvenstvu v
kategoriji deklic U-15.
NOELI KNAFELC
Članica judo kluba Shido, enote Socka, ki je lani dosegla 3.
mesto na državnem prvenstvu v kategoriji deklic U-12.
EVA MLAKAR
Članica twirling in mažoretnega kluba Pet elementov,
ki je lani postala državna prvakinja v treh kategorijah
ter dosegla še 1. in 3. mesto na dveh drugih pomembnih
državnih prvenstvih. Na evropskem prvenstvu je bila 5.
in dosegla najboljšo uvrstitev v zgodovini twirling športa

Plezalec Športnega društva Pajki

Kajuh karate team

Župan Branko Petre

za Slovenijo v njeni starostni kategoriji. Odlično je Eva
nastopala tudi na svetovnem pokalu, kjer je osvojila zlato
in srebrno medaljo v posameznih kategorijah.

nordijski kombinaciji za dečke do 13 let. V poletni sezoni
je v pokalu Cocta v nordijski kombinaciji zasedel skupno 3.
mesto.

MAŠA TROBIŠ
Članica twirling in mažoretnega kluba Pet elementov, ki je
lani postala državna prvakinja v eni kategoriji ter osvojila
še drugo in tretje mesto v drugih kategorijah.

JAKOB MUŽAR, MAI ZAKELŠEK, TIMON BRGLEZ IN
JAKA KRAJŠEK
Ekipa smučarjev skakalcev iz Smučarskega društva
Vizore, ki so stari komaj 9 let, so v lanski poletni sezoni na
ekipnem državnem prvenstvu v kategoriji dečkov do 11 let
med 27 ekipami zasedli odlično 3. mesto.

PIA STERMECKI
Članica twirling in mažoretnega kluba Pet elementov, ki je
lani postala državna prvakinja v kategoriji TEAM B.
LAN TOMINC
Član Kajak-kanu kluba Nivo Celje. Tekmuje v kajaku na
divjih vodah in je lani s 15 leti tekmoval v konkurenci
mladincev do 18 let. Že njegova uvrstitev v državno
reprezentanco, v katero se uvrstijo le trije kajakaši, je bila
zmaga zase. Je pa z ekipo postal državni prvak v slalomu
na divjih vodah in posamezno dosegel 6. mesto.
ŠPELA MASTNAK
Špela Mastnak je članica Smučarskega društva Vizore.
V poletni sezoni 2017 je postala državna prvakinja v
nordijski kombinaciji za deklice do 15 let. Postala pa je
tudi zmagovalka pokala Cocta v nordijski kombinaciji za
dekleta do 15 let.
OŽBEJ VAČOVNIK KOTNIK
Je član Smučarskega društva Vizore. V zimski sezoni
2016/2017 je v kategoriji dečki do 11 let postal državni
prvak in postal zmagovalec pokala Cocta v kategoriji dečki
do 11 let. V poletni sezoni pa je v pokalu Cocta v nordijski
kombinaciji dečki do 12 let dosegel skupno 3. mesto.
MATIC PRELOŽNIK
Je član Smučarskega društva Vizore. V zimski sezoni
2016/2017 je postal državni prvak v nordijski kombinaciji
v kategoriji dečkov do 12 let in zmagovalec pokala Cocta v

MARCEL JUG
Košarkar Košarkarskega kluba Vojnik, član slovenske
reprezentance mlajših selekcij, ki je skupaj z ekipo na
Sloveniaballu (to je neuradno evropsko prvenstvo) zasedel
3. mesto.
JAKA SAMEC
Kot posojeni igralec Košarkarskega kluba Vojnik je z ekipo
Košarkarskega kluba Grosuplje zasedel 2. mesto v Evroligi,
v kategoriji U-15.
MARJAN OPRČKAL
Predsednik Košarkarskega kluba Vojnik, ki je s slovensko
ekipo veteranov postal svetovni veteranski prvak 2017 v
košarki.
VENČESLAV ZAZIJAL
Je varovanec Centra za varstvo in delo Golovec, kjer se
ukvarja tudi s športom. Lani je na atletskem mitingu v
Mariboru (specialna olimpijada Slovenije) postal prvak v
metu vorteksa (žogice).
TEJA GLAVNIK
Naša občanka in tekmovalka Konjeniškega kluba Velenje je
lani poleti s svojo kobilo Greto postala državna prvakinja v
preskakovanju ovir v kategoriji amaterk.

Mešani mladinski pevski zbor I. gimnazije v Celju s šolskim orkestrom
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BOŽIČNI VOJNIK 2017

BOŽIČNI ČUDEŽ NA
STO IN EN NAČIN
Tekst: Klara Podergajs, foto: Matjaž jambriško

Vsi se še spominjamo tisočih lučk, ki so nas
pozdravile, ko smo prišli v okolico cerkve svetega
Jerneja, vrveža ljudi, ki se je vil po ulicah Vojnika.
Vse to je bilo del že tretjega Božičnega Vojnika, ki je
tokrat s svojimi čari vabil med 16. decembrom 2017
in 2. januarjem 2018. Zdaj že tradicionalno razstavo
organizirajo Občina Vojnik, Turistično društvo
Vojnik, župnija Vojnik in Katoliško-kulturno društvo
Ivana Šoparja.
Organizatorji ocenjujejo, da se je po ulicah Božičnega
Vojnika sprehodilo 35.000 obiskovalcev od blizu in
daleč. Lahko so si ogledali 70 zunanjih jaslic, ki so
bile razstavljene po dvoriščih in vrtovih stanovalcev
Škoflekove, Preložnikove, Kašove ulice, in 130 notranjih
jaslic v Jernejevem domu in v župnijski cerkvi.
Od Slovenije do Konga
Jasličarji so se tudi letos izkazali, saj so bile podobe
svete družine iz različnih materialov in predstavljene na
zanimive načine. Tako si je bilo mogoče ogledati jaslice
iz stekla, testenin, papirja, filca, volne, bile so naslikane
na televizijskem ekranu, iz naravnih materialov in še kaj
bi se našlo. Pridne roke, ki so soustvarile Božični Vojnik,
pa niso prišle samo iz domače občine, prišli so še iz
drugih koncev Slovenije. Svoje poglede na čudež božiča
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pa so predstavili tudi jasličarji iz Hrvaške, Kanade,
Nemčije, Poljske in Konga.
Novost maskota Hojko
Letošnjo razstavo jaslic je spet popestrila kulinarična
ponudba domačih ponudnikov. Otroci so se lahko
podali na ježo s poniji ali pa se fotografirali z maskoto
Božičnega Vojnika, Hojkom, ki je bil tudi letošnja
novost. Da dogodek postaja večji, so dokazala tudi
znana glasbena imena, kot so Nuška Drašček, Neisha
in Tabu, ki so zabavali obiskovalce na spremljevalnih
koncertih, kjer pa je nastopilo tudi veliko domačih
glasbenikov.
Pozitivni odzivi obiskovalcev
Predsednica turističnega društva Nataša Kovačič
Stožir je povedala, da so bili odzivi obiskovalcev
več kot pozitivni. »V knjigi pohval so se vrstili
pohvale, občudovanja, hvaležnost in presenečenje
nad prikazanimi umetninami božiča,« je povedala
predsednica. Organizatorji so hvaležni vsem, ki so kakor
koli pripomogli k temu, da je Božični Vojnik nastal. Za
naslednje leto je Nataša Kovačič Stožir napovedala,
da bo Božični Vojnik spet velik in v prazničnem in
pravljičnem vzdušju, na vse podrobnosti pa bo treba
počakati do decembra.

Mešani cerkveni pevski zbor sv. Jerneja Vojnik na odprtju Božičnega Vojnika

Razstavljene jaslice družine Pušnik in Tušek

Jaslice vrtnarstva Krašovec

Božja družina na kamnu avtorice Petre Narobe

Anton Perger je spregovoril o pomenu božiča.

KUD Godba na pihala Nova Cerkev z gostjo Nuško Drašček na otvoritvenem koncertu

Otvoritve se je udeležil tudi Lojze Peterle. Poleg njega sta na levi strani umetnik
Jože Žlaus in idejni vodja Božičnega Vojnika Beno Podergajs. Na desni pa sta
župan Branko Petre in Karmen Kosem.

Čez most božičnih želja ponesi svojo željo, ki skriva se v globini tvojega srca.
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Med prodajnimi artikli Božičnega Vojnika so bile na voljo
tudi jaslice iz naravnega mila znamke Olimska žajfca.

Vokalna skupina Kolorina na zaključnem koncertu

Letos je svoj namen dobila tudi nova info točka.

Ježa s poniji družine Župnek.

Jaslice Jožeta Žlausa iz Globoč

Pristava je na razstavi dobila svojo pomanjšano različico.
Do jaslic
Vinogradniškega
društva je letos
vodil čaroben tunel
lučk, v katerem so
mnogi naredili tudi
fotografijo.

Jaslice Gimnazije Celje - Center pri
Gorenškovih v Škoflekovi ulici
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Predsednica TD Vojnik Nataša Kovačič Stožir

Preurejeni osrednji prostor s stojnicami in kulinarično ponudbo.

Na pop-rock koncertu je nastopilo veliko
domačih glasbenikov.

Urška Oprčkal in Matic Zakonjšek kot
Christine in Fantom iz opere

Nastop kvarteta Štirje študenti in kvarteta ChAt v cerkvi sv. Jerneja

Novost Božičnega Vojnika je bila maskota
Hojko.

Peter Gojkovič iz Spuhlje pri Ptuju, lesene jaslice

Članice KKD Ivan Šopar so poskrbele za božične dobrote.

V Jernejevem domu in v župnijski cerkvi je
bilo razstavljenih 130 notranjih jaslic.
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URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov drugih društev,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2018
•
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2018
•
Javni razpis v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Vojnik za leto 2018
•
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev
s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2018
•
Javni razpis za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki
niso državna pomoč na področju kmetijstva v občini Vojnik v letu 2018
•
Javni razpis za sofinanciranje programov s področja turizma v občini Vojnik v letu 2018
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov in projektov drugih društev iz
proračuna Občine Vojnik in Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
59/17) objavlja za leto 2018
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
in projektov drugih društev, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2018
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov oziroma
projektov drugih društev, ki ne spadajo k področjem
turizma, kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih
dejavnosti (druga društva).
2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja
vsebina:
- dejavnost registriranih društev v občini Vojnik, ki ne
spadajo k področjem turizma, kmetijstva, kulture,
športa in humanitarnih dejavnosti;
- udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih,
območnih, medobčinskih prireditvah ali dejavnostih;
- izobraževanje strokovnih kadrov za delo na področju
dejavnosti društva;
- prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo
drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa;
- drugi programi in projekti društev, ki so vsebinsko
učinkoviti in koristni za občino Vojnik.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Vojnik;
- da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih
najmanj eno leto pred objavo razpisa;
- da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti;
- da imajo evidenco o članstvu;
- da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo
letna poročila o izvedbi programov ter načrt dejavnosti
za prihodnje leto;
- izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih in na
javnih nastopih na primeren način predstavljati občino
Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 5.000 EUR.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter
za dodelitev sredstev
Pri izboru programov oziroma projektov drugih društev se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Sredstva za redno dejavnost društva:
- izvedba zastavljenega programa v preteklem letu, 5
točk;
- izdelan program dejavnosti za tekoče leto, 5 točk;
- sodelovanje z drugimi društvi v kraju, 5 točk;
- število članov:
· 10–20 članov, 5 točk,
· nad 20 članov, 7 točk.
2. Prireditve lokalnega značaja:
- organizacija tradicionalne prireditve, 30 točk;
- sodelovanje na tradicionalni prireditvi, 10 točk;

- organizacija prireditve, 20 točk.
3. Projekti društva:
- projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v
svoji dejavnosti zastopa, 20 točk;
- projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za občino
Vojnik, 30 točk;
- projekti, ki predstavljajo dejavnosti društva in občino
Vojnik navzven, 10 točk.
Programi oziroma projekti drugih društev se ocenijo v
skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila
točk ovrednotenih programov oziroma projektov, prispelih
na javni razpis.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2018.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 6. 4. 2018. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul.
8, 3212 Vojnik ali na spletni strani www.vojnik.si;
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem
razpisu;
- natančen opis programov;
- poročilo o izvedbi zastavljenega programa v preteklem
letu;
- načrt dela za leto 2018;
- posebna dokazila o organizaciji oz. sodelovanju na
prireditvah in
- dokazila o projektih.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUGA DRUŠTVA 2018«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju programov drugih društev po potrditvi
predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev
v času uradnih ur obrnejo na višjo svetovalko za družbene
dejavnosti Urško Mužar (tel. št. 7800-623 in 7800-640,
e-naslov: urska@vojnik.si).
Številka: 093-0001/2018-1
Vojnik, 29. 1. 2018

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 2018
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17) objavlja za
leto 2018
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega
proračuna za leto 2018
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 realizaciji programov ter načrt dejavnosti za
prihodnje leto;
- v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih na
primeren način predstavljajo občino Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Razpisujemo okvirna sredstva v višini 31.000 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
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za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini
Vojnik.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2018.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 6. 4. 2018. 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 2017;
- načrt dela za leto 2018 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 2018«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb
začel v roku osmih dni po zaključku razpisnega roka v
prostorih Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se
zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi v enem
dnevu, se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene
dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o
sofinanciranju kulturnih programov po potrditvi predloga
na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev
v času uradnih ur obrnejo na Urško Mužar, višjo svetovalko
za družbene dejavnosti (tel. št. 78-00-623 in 78-00-620,
e-naslov: urska@vojnik.si).
Številka: 610-0001/2018-1
Vojnik, 29. 1. 2018
Branko Petre,
župan Občine Vojnik

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto
2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/2017),
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 2018
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 2018 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 kriterijem za
mikropodjetja, majhna in srednje velika dejavna v
primarni kmetijski proizvodnji ter so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev.
Sredstva so v proračunu omejena. Če sredstva na
posamezni proračunski postavki ne bodo porabljena, se
lahko ta prerazporedijo na ostale proračunske postavke v
skladu z odlokom o proračunu Občine Vojnik za leto 2018.
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
56.000,00 EUR.

razpisanih

sredstev

skupaj

znaša

Z naložbo se skuša doseči vsaj eden od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem

stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo
proizvodnje;
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane
z razvojem, prilagajanjem in posodobitvijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, s
komasacijo in z izboljšanjem zemljišč, oskrbo in
varčevanjem z energijo in vodo.
Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo
pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od
začetka njihovega delovanja;
- že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva.
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Podukrep 1.2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Podukrep 1.1: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za
novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih
poslopij na kmetijskem gospodarstvu;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu,
ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev
izpustov (stroški materiala in storitev);
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v
rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);
- stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo
na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin;
- do nakupa kmetijske mehanizacije v tem javnem
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razpisu niso upravičena kmetijska gospodarstva, ki
so uporabila sredstva za namen nakupa kmetijske
mehanizacije v zadnjih treh letih, se pravi, so kupila
kmetijsko mehanizacijo v zaporednih letih, in sicer leta
2015, 2016, 2017.
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.
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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:
- izpolnjeni prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Vojnik v letu 2018«,
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k
posameznemu ukrepu.
Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka,
13. 4. 2018. 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. ure oddana v tajništvu
Občine Vojnik v zaprti ovojnici, s pripisom »NE ODPIRAJ
– RAZPIS KMETIJSTVO 2018«. Komisija bo vloge odprla in
pregledala najkasneje v 15 delovnih dneh.
Rok za oddajo zahtevka, ki je eden izmed pogojev za
izplačilo odobrenih sredstev, je do petka, 7. 9. 2018.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
VII. OBRAVNAVANJE VLOG IN IZPLAČILA SREDSTEV
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU), št. 702/2014, se pomoč
lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena
pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog
na podlagi meril in pogojev, navedenih v javnem razpisu.
Odpiraje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča pooblaščena
uradna oseba s sklepom župana na predlog strokovne
komisije, ki je imenovana s strani župana. Upravičencem bo
izdana odločba o višini odobrenih sredstev za posamezen
ukrep.

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe.
Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti
med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti
odločbe.
Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene
in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi
dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni,
in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale
pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo
na podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek
mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in
potrdilo/dokazilo o plačanem računu).
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na
transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora
vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma
dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in
pogodba morata biti dostavljena v Občino Vojnik najkasneje
do datumov, navedenih v javnem razpisu.
Računi in dokazila o plačilu obveznosti za izvedene
aktivnosti za vse ukrepe.
Računov z datumom pred izdajo odločbe o odobritvi
sredstev kot računov z datumom po roku za oddajo
zahtevka komisija ne bo upoštevala.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih
vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna
občine za leto 2018;
- zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih
sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine
Vojnik za leto 2018. Sredstva bodo praviloma izplačana v
letu 2018.
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 Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za
vrednotenje programov organizacij in društev na
področju socialno-humanitarnih dejavnosti in Odloka
o proračunu Občine Vojnik za leto 2018 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 59/17) objavlja za leto 2018
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
organizacij in društev
s področja socialno-humanitarnih dejavnosti,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega
proračuna za leto 2018

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.
VIII. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po
tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja
pri prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna
za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki
jo pooblasti župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi
nadzorni odbor občine.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora
prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi
zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:
- so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko
porabljena;
- je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev
navajal neresnične podatke;
- je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.
V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe
sredstev upravičenec izgubi pravico do pridobitve sredstev
po tem pravilniku za naslednji 2 leti.
IX. MESTO ODDAJE VLOGE
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave
Občine Vojnik od dneva te objave v času uradnih ur in ves
čas na spletnih straneh Občine Vojnik (www.vojnik.si in
www.mojaobcina.si). Vloge sprejemamo na naslovu: Občina
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.
X. DODATNE INFORMACIJE
Vloga bo na voljo od dneva te objave v času uradnih ur v
sprejemni pisarni Občine Vojnik ali na spletni strani Občine
Vojnik: www.vojnik.si in www.mojaobcina.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na
telefonski številki 03/78 00 620/640/647 ali 051 315 841
(Petra Pehar Žgajner) ali v informacijski pisarni Občine
Vojnik.
Številka: 330-0001/2018-1
Datum: 31. 1. 2018

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in
društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev
za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne
sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa
specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih
in stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez
(v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev,
ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem
zagotavlja Občina Vojnik iz sredstev proračuna.
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Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za
sofinanciranje:
- programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne
programe (zakonska ali pogodbena obveznost);
- investicij v prostore društev.

Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani občine
Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem
interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do
80 odstotkov doseženih točk.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- da imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na
območju občine Vojnik oziroma ne glede na sedež, če
je program dela zastavljen tako, da dejavno vključuje
občane občine Vojnik;
- da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu;
- da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti
Občine Vojnik redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov in načrt dejavnosti za prihodnje leto.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2018.

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 10.000,00 EUR.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter
za dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen
opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2017
in število občanov občine Vojnik, vključenih v programe.
Poleg tega bo komisija pri izboru programov in projektov za
sofinanciranje upoštevala naslednje kriterije:
- program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali
zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin
občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz
potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje
programa pa je v interesu Občine Vojnik;
- program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z
okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost
onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in
enakovredno vključeval v vsakdanje življenje);
- priporočila izvajalca – program se izvaja že daljše
časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega
programa že več let uspešno deluje na območju občine
Vojnik;
- realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja
in druge dejavnosti v programu zagotavljajo dosego
zastavljenega cilja;
- program je namenjen pomoči družinam in
posameznikom izven organizacije;
- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in
druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;
- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma
vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega
varstva;
- sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa
(možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega
usposabljanja).
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu
do 10 točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma
predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk.
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7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 6. 4. 2018. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik, ali na spletni strani www.vojnik.si;
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem
razpisu;
- natančen opis programov;
- poročilo porabe sredstev za leto 2017 in
- načrt dela za leto 2018.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE
DEJAVNOSTI 2018«. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel
v roku 8 dni po roku za oddajo prijav v prostorih Občine
Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene
dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju programov socialno-humanitarnih
dejavnosti po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene
dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije
v zvezi z razpisom v času uradnih ur pri višji svetovalki
za družbene dejavnosti Urški Mužar (tel. št. 7800-623 in
7800-640, e-naslov: urska@vojnik.si).
Številka: 122-0001/2018-1
Vojnik, 29. 1. 2018

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

a)

b)

1.
c)

2.

d)
3.

-

e)

-

f)

-

4.
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8.

9.
6.
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Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov s področja turizma v občini
Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka
o proračunu Občine Vojnik za leto 2018 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 59/2017) Občina Vojnik objavlja
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov s področja turizma v
občini Vojnik v letu 2018
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 2018 predvideno 12.000,00 EUR. Sredstva morajo
biti porabljena do 31. 12. 2018.
3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih
cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička,
delujejo na področju turizma na območju občine Vojnik,
njihovi programi pa vsebujejo naslednje dejavnosti:
- ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
- urejanje in varstvo okolja,				
- organiziranje in usklajevanje prireditev,
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,
- izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za
delovanje na področju turizma,
- projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih
in drugih društev ter drugih organizacij.
			
4. Rok za prijavo na javni razpis:
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati
naslednje podatke:
- izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignejo na sedežu
Občine Vojnik, Keršova ulica 8, v času uradnih ur, ali
jo dobijo na spletni strani Občine Vojnik (www.vojnik.
si) od dneva te objave;

- dokazilo, da ima društvo sedež na območju občine
Vojnik;
- da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po
zakonu o zavodih;
- vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto
2017;
- vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2018,
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, 13. 4. 2018, 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 2018 – NE ODPIRAJ«, osebno ali priporočeno
po pošti na zgornji naslov, če je vloga poslana po pošti,
se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov
do zgoraj navedenega datuma in ure. Vloge ni mogoče
oddati v elektronski obliki.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o sofinanciranju programov s področja turizma v
Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in 33/07).
6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji
obveščeni v roku 45 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
7. Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni
dan po telefonu na št. 03 78 00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner).
Številka: 322-0002/2018-1
Datum: 6. 2. 2018

TEHNIČNIH PREGLEDOV

TRAKTORJEV
NA TERENU

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

17. MAREC 2018 / 9:00-12:00
Avtohiša Čepin Vojnik (na parkirišču)

17. MAREC 2018 / 13:00-16:00
Rove (pri Senegačniku)

21. APRIL 2018 / 8:00-12:00

Avtohiša Čepin Vojnik (na parkirišču)
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FRANC RAVNAK

PO GASILSKIH STOPNIČKAH
DO POVELJNIKA
Tekst: Sonja Jakop, foto: Matjaž Jambriško

Članstvo v prostovoljnih gasilskih
društvih nemalokrat temelji
na družinski tradiciji ter želji
in sočutju, da nekomu v stiski
lahko pomagaš in za pomoč ne
pričakuješ plačila. Eden takšnih
je tudi član in poveljnik PGD
Frankolovo Franci Ravnak, ki je
za dolgoletno in vztrajno delo v
gasilskih vrstah prejel že številna
priznanja. V letu 2017 je tej zbirki
dodal še bronasti grb Občine
Vojnik.

delo in v vsa potrebna izobraževanja,
da sem postal najprej gasilec, pa
strojnik, 10 let sem bil mentor
otrokom, en mandat gospodar in
kar 20 let podpoveljnik. Pravkar, na
januarskih volitvah, sem bil ponovno
izvoljen za poveljnika, to je moj drugi
mandat, sicer pa imam skupaj že
48 let gasilstva. Z njim sem zrastel
in nikoli mi ni prišlo na misel, da bi
izstopil iz gasilskih vrst.«

H gasilcem pri devetih letih
starosti

»Vsak dober poveljnik mora biti zgled
ostalim članom. Najprej mora skrbeti
za svojo strokovno in praktično
usposobljenost, potem pa lahko
usvojene veščine predaja operativnim
gasilcem. Med številnimi nalogami
poveljnika je tudi skrb za organizacijo
in koordinacijo vsakoletnih gasilskih

»Že davno pokojni sovaščan Jože
Košir me je prvi navdušil za gasilce
in bil moj prvi mentor. Zelo rad sem
odfrčal na vaje, četudi smo včasih
»za vajo« pobirali jabolka. Otroško
navdušenje je z leti preraščalo v resno

Naloge poveljnika opravlja z vso
odgovornostjo

Franc Ravnak na podelitvi bronastega grba Občine Vojnik v letu 2017
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vaj, to je najboljša oblika učenja.
Na intervencijah je namreč poleg
hitrega odziva pomembno, da delaš z
glavo in hkrati paziš nase ter zaščitiš
tisto, kar se zaščititi da. To se je
pred kratkim obrestovalo na požaru
v Lipi, sicer bi rdeči petelin poleg
poslopja pogoltnil še sosednji objekt.
Poveljniki na intervencijah nosimo
veliko odgovornost in odgovarjamo
celo s svojim premoženjem. Ker sem
se pred kratkim zaradi poškodbe
noge invalidsko upokojil, intervencije
še samo vodim, »napadam« pa
ne. Imam tri mlade in zavzete
namestnike in moja naloga je, da
jim v tem mandatu predam čim
več uporabnega znanja. Operativci
se vsako nedeljo med 9. in 11.
uro dobimo v gasilskem domu,
da si izmenjamo informacije in
pregledamo opremo. Sicer imamo v
društvu 35-člansko ekipo operativnih

gasilcev različnih starosti, kar je
dobro, ker se moč enih prepleta z
izkušnjami drugih. Po njih pa že
pogleduje 25 osnovnošolskih otrok.«
Iz malega raste veliko
»Začeti je treba pri najmlajših.
Z otroki sem vedno rad delal
in sodelujem še zdaj. Z njimi
izvajamo organizirane treninge
in orientacijska tekmovanja. Kot
spremljevalce in celo mentorje
vključujemo tudi starše, da spoznajo,
kaj in kako delamo. Za ene in druge
občasno organiziramo kakšen
gasilsko obarvan piknik, kjer se skozi
druženje otroci nezavedno naučijo
česa novega. Vsako leto organiziramo
evakuacijo OŠ. Na ta način se jim
približa potencialni prikaz nesreče
in nujnost evakuacije. Običajno
zraven povabimo še predstavnika

civilne zaščite iz Celja, otrokom
pa podarimo razne predmete in
prospekte, vse v stilu gasilstva. Tudi
vrtčevskim otrokom se predstavimo v
njim zanimivem slogu, z avtom jih na
kratko popeljemo po lokalnih cestah.
Najbolj jih pritegneta rdeči avto in
modra lučka, vendar pazimo, da se
ne prestrašijo. Vrtčevski so še plahi,
medtem ko so šolski že bolj korajžni.
Naš cilj je dosežen, če v otrocih
vzbudimo zanimanje za gasilce, to pa
je zagotovilo, da bo nekoč iz malega
zrastlo veliko.«
Poklicno največ na terenu
»V gasilski karieri sem prišel do
točke, ko ob nalogah poveljnika,
ki jih ni malo, ne nameravam
sprejemati dodatnih novih
zadolžitev. Kot sodnik gasilskošportnih disciplin sodim občinska in

Terapevtski center Tamara
Celjska cesta 21
3212 Vojnik

regijska tekmovanja. Zadovoljen sem,
da me stanovski kolegi upoštevajo
in mislim, da uživam pravo mero
spoštovanja. V poklicnem življenju
sem kot elektromehanik delal v
različnih službah, največ sem imel
terenskega dela. Teren sem imel
rad, videl sem veliko sveta, zlasti
nekdanje Jugoslavije, in doživel
veliko lepega. Če sem bil poleg
vsega v daljni preteklosti nekaj
časa dejaven v svetu KS Frankolovo
in skoraj dve desetletji pevec pri
domačem moškem zboru, zdaj
prihaja čas, ko bom skušal živeti bolj
»na izi«. Upam. Nisem tip človeka,
ki hrepeni po kakšnih eksotičnih
potovanjih, raje se, če je le možno,
držim domačega, družinskega
ognjišča. Doma sem srečen, še
zlasti, ko pride na obisk ali v varstvo
dveletna vnukinja.«

+386 040 525 139
info@center-tamara.si
www.center-tamara.si

TERAPEVTSKI CENTER

Filozofija našega centra temelji na prepričanju, da
smo vsi edinstveni. Ekipa usposobljenih strokovnjakov je tukaj, da vam svetuje in pomaga na poti do
popolne sprostitve. Prepustite se skrbno izbranim
tretmajem in neprekosljivim storitvam.
Zakup SPA-studia (za 2 osebi)
Bi se radi prepustili intimnemu vzdušju vaše lastne
SPA-oaze? Ekskluzivni zasebni SPA-studio je sestavljen
iz prostora za sprostitev ter opremljen z masažno kopeljo in zasebno finsko savno. V ceno je vključen šampanjec, zeliščni čaji in sadje. SPA-studio lahko istočasno
uporabljata največ dve osebi in ga lahko rezervirate za
najmanj dve uri (120 min/55 € in 180 min/65 €).
Darilni boni
Odlična
priložnost,
da razvajate svoje
ljubljene s popolno sprostitvijo v
zasebnem
SPAstudiu, sproščujočo masažo ali z ostalimi vrhunskimi
tretmaji za telo.

Mineralogram
Vrhunska tehnologija analize las, ki temelji na bioresonanci, nam natančno pove, kaj telesu primanjkuje, česa
ima preveč in kaj se ne absorbira pravilno. V lasu je
shranjen sleherni dogodek v celici za zadnje tri mesece,
medtem ko v krvi vidimo le zadnjih nekaj ur. Kaj vidimo?
Vidimo neravnovesja, povezana z imunskim sistemom,
vnetji, osteoporozo, nepravilnim delovanjem ščitnice,
nadledvične žleze, prebave, dihalnih, sklepnih in še
mnogih drugih funkcij. Posvet traja eno uro in stane 90 €.
Masaže
Da bi dosegli zdravo telo, notranje ravnovesje in živahno
energijo, smo v terapevtskem centru Tamara razvili masaže telesa, ki združujejo najučinkovitejše tehnike za
razvajanje in za dosego fizičnega ravnovesja.
Terapevtska masaža
(30 min/18 €, 45 min/25 €, 60 min/31 € in 90 min/42 €)
Masaža stopal
(30 min/20 € in 60 min/35 €)
Masaža za nosečnice
(30 min/18 €, 45 min/25 € in 60 min/31 €)
Drenažne tehnike
(30 min/28 €, 45 min/33 €, 60 min/38 € in 80 min/53 €)

Vesele božične praznike in srečno novo
leto 2018!
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MARTIN KAMENIK

POSEL PREDAJA »TA MLADIM«
Tekst in foto: Lea Sreš

Martin Kamenik se je ukvarjal z marsičim,
prepoznavnost pa je zgradil na tahografih. Veliko
ljudi, ki jih potrebujejo, vodi pot v Socko 54, kjer ima
družina Kamenik svoje podjetje. Je v letih, ko se človek
odloča med delom in čari upokojitve. Martin predaja
podjetje naslednikom in zdaj bo več časa za potepanje
po svetu.

Popravilo tahografov je odgovorno delo.

Umirjen, prijazen, uglajen in natančen je bil med
pogovorom. Takšen je bil tudi skozi življenje, potem ko
se je priženil v Socko in si ustvaril družino. Po tridesetih
letih dela v svojem s. p. počasi spušča vajeti v firmi in
delo predaja hčerkama Meliti in Maji z družinama. Tudi
pogovor je potekal v družinskem krogu. Med seboj se
dopolnjujejo, si pomagajo, upoštevajo mnenje drugega in
se počasi preoblikujejo v podjetje. Vse njegovo življenje
je povezano z delom, od poroke, ko so zgradili hišo in
prvo delavnico, do danes. Za njim je običajna življenjska
zgodba. Izobrazil se je za obratnega elektrikarja, opravljal
to delo v Tovarni kovinskih izdelkov Vitanje, v Avtu Celje
in leta 1987 odšel na svoje. Začetki so bili težki, vsa leta se
je dokazoval s poštenim delom, dobrimi odnosi in podjetje
je rastlo. Martin je prepričan, da pri tem pomenijo največ
osebni stiki in resnicoljubnost. Verjame v to, da ima le
tisto, kar dosežeš s trudom in delom, pravo vrednost.
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Vemo, da avtomobili nad 3500 kg in tisti za prevoz otrok
potrebujejo napravo, ki spremlja hitrost, pot in čas vožnje.
To je tahograf, ki se kot vsa tehnična sredstva s časom
izpopolnjuje. Nekoč mehanski, taki z lističi, danes so to
digitalni, ki shranijo vse podatke na kartice, prihajajo pa
že novi, t. i. pametni tahografi. Njihov servis je pooblaščen
za vgradnjo tahografov in podvržen kontroli Ministrstva
za infrastrukturo. V podjetju je zaposlenih sedem ljudi,
pet domačih in dva zunanja. Konkurenca je velika, saj je
danes po Sloveniji več kot 50 podobnih servisov, najhujša
konkurenca pa so veliki servisni centri, ki opravljajo
tehnične preglede. Tahograf je treba pregledati vsaki dve
leti in pomeni velik prispevek k varnosti v prometu. Največ
svojih uporabnikov imajo iz koroške in celjske regije.
Za konkurenčnost so poskrbeli z mobilno delavnico za
kontrolo tahografov, ko opravijo delo na terenu. V njihovi
ponudbi je tudi skrb za avtodome, vgrajujejo tudi grelnike
(Webasto), vgrajujejo, polnijo in popravljajo klimatske
naprave in poskrbijo za težave pri avtomobilski elektriki.
Martin Kamenik je še vedno tesno povezan z delom,
čeprav ga počasi prepušča »ta mladim«, za enkrat ima še
vse niti v svojih rokah, jih pa počasi popušča. Mladi znajo
ceniti njegove izkušnje in poznavanje strank. Pri vsem tem
pa mu največ pomeni, da si z ženo lahko vzameta vedno
več časa za »potepanja« z avtodomom. Ogledala sta si
že velik del Evrope, bila v Rusiji, Maroku, letos pa imata
namen obiskati tudi najsevernejšo točko Evrope. Oba sta
zaprisežena »avtodomarja«, ljubitelja narave, spoznavanja
novih krajev, zanimivosti in ljudi. Lahko bi rekli, da je
ta njun konjiček tudi povezan z delom, saj potujeta s
prijatelji in lahko Martin tudi na poti poskrbi za varno
vožnjo. Ponosen je na osemletnega vnuka, ki že spoznava
delavnico in delo v njej, prav tako na vse tri vnukinje, ob
katerih ni nikoli dolgčas. Martin je prepričan, da mladi
potrebujejo veliko znanja in izkušenj. Delo ostaja vedno
delo, treba je spoznati nove materiale, postopke, stroje in
se nenehno izpopolnjevati. In ker mladi znajo delati, se
izobražujejo in nadaljujejo njegovo pot, je prepričan, da bo
Kamenik, d. o. o. uspešno podjetje še v prihodnje.

Današnji dan je bil prekratek. Treba
je bilo opraviti toliko, da je bilo za
dva delavnika. Po takšnem dnevu bi
prišla prav še dvojna noč. A sonce se
ne zmeni za moje početje in počutje,
zjutraj bo vstalo še nekoliko prej
kot danes. Mirno se bo sprehodilo
skozi nebo in mi dalo možnost,
da se naužijem njegove svetlobe.
In da preživim drugačen dan, ki
ne bo tekma s časom, v katero so
posledično pritegnjeni tudi moji
bližnji.

enciklopedijo, ker je pijanec, ampak
mora biti še vse kaj drugega, je pa
nadaljevanje, ki ga nihče več ne sliši.
Tako je bilo danes, pa bo verjetno še
velikokrat. A dan ni enak dnevu in
ljudje tudi niso vsi po vrsti smetnjaki
za internetno šaro. Zato se vedno
znova veselim februarskih dni, ko
je končno čas za srečanje s tistimi,
ki imajo vsakršno ustvarjalnost radi.
Ki ob tem, ko postavijo »neumno«
vprašanje, s svojim življenjem hkrati

IZZA (O)GLEDALA

SEDMI DAN
JE BOG POČIVAL
Tekst: Emilija Kladnik Sorčan, foto: osebni arhiv

In česa je bilo v tem dnevu preveč?
Predvsem opravil, ki so spet postavila
pod vprašaj vse, za kar se trudim.
Tudi preveč prevoženih kilometrov in
prehitro pospravljenih obrokov. Tak
dan bi bilo treba uravnotežiti z veliko
smisla in predvsem s tolažbo, da so
naša prizadevanja dobro seme za
nekaj večjega.
Ne gre drugače, kot da vedno znova
trčiš ob ista vprašanja. Ali ima učenje
o umetnosti, poznavanje kulture in
umetniško izražanje sámo kakšno
mesto v življenju povprečenega
državljana sveta, kamor se Slovenci
vedno bolj prištevamo? Kaj bo temu
sodobnemu ignorantu koristila
glasba mrtvih skladateljev ali zgodbe,
ki so nastale pred dobo zabavne
elektronike? In kaj starinske zgradbe,
kjer je nemogoče organizirati
kakšno pridobitno dejavnost? Da
se o čudnih filmih, kjer ni nobene
prave akcije, sploh ne pogovarjamo.
Edini umetnosti, ki kaj veljata,
zadovoljujeta brbončice in libido.

Še kakšnih deset let bom morala po
dolžnosti, ki sem si jo sama izbrala,
odgovarjati na tovrstna vprašanja.
Prav zaradi lastne odločitve, da ne
bom delala na področju, ki ljudem
zagotavlja »kruha in iger«, ampak se
bom bolj ukvarjala z »muzami«, si
ne smem dovoliti običajne slovenske
malodušnosti in tarnanja. Imam
namreč neskončno veliko možnosti,
da si izmišljujem nove in nove načine,
kaj odgovoriti, ko me zasipajo s prej
naštetimi vprašanji. Lahko začnem
na primer z ugotovitvijo, da človek ne
živi samo od kruha. Vedno se najde
kdo, ki bo dodal, da tudi od salame
– in iztočnica pade v vodo, še preden
je bila zares izrečena. Poskusiti velja
tudi z etiko – kako se ta izraža skozi
umetniška dela. Komaj zinem kaj
takega, že izvem, da imamo za te reči
policiste in sodnike. Najmanj uspešna
pa je seveda tista, da umetnik
preprosto čuti nujo po izražanju –
takoj je na tapeti France, ki da je
svojo ustvarjalnost črpal naravnost
iz kozarca. To, da človek ne pride v

kažejo drugo plat. Veliko časa
namenjajo »nekoristnim« stvarem,
pojejo v zboru ali sami, igrajo
instrument v glasbeni šoli, berejo
knjige, ki niso za obvezno domače
branje, in igrajo v gledališkem
krožku. Ob tem ne pričakujejo
petke v redovalnici in če kaj grdega
rečejo, se znajo opravičiti. Namesto
konfliktov izbirajo sodelovanje.
Pri neumnostih ne valijo krivde na
sošolce in njihove mame ne lažejo,
da z njimi doma ni nobenih težav.
Predvsem pa so pametnejši od svojih
telefonov.
Bog je že vedel, da je treba delo
osmisliti, predvsem pa po naporu
počivati. Zato je uvedel sedmi dan,
dan za praznovanje in počitek.
Zato vsem, ki hodimo po skupni
ali podobni poti, velikim in malim,
zaželim v prihodnjih negotovih
časih še veliko mirnih, osrečujočih
kulturnih praznikov.
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Majda Brežnik peče okusne rogljiče.

Okusni in dišeči rogljiči

MAJDA BREŽNIK

KO ZADIŠI PO
DOMAČI PEKI
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lea Sreš

Ljudska pevka in vodja skupine
Taščice, dejavna članica
Podeželskih žena Meta Majda
Brežnik nas je v svojem domu,
ki sta si ga ustvarila skupaj s
Francem Lebičem, tudi dejavnim
članom naše skupnosti, prijazno
sprejela in nam ob polni mizi
dobrot prikazala pripravo okusnih
rogljičev.
Peka, petje, ročna dela,
ohranjanje tradicije
Izpod njenih rok ne nastajajo le
okusne sladke in slane dobrote, ki
obogatijo marsikatero društveno
srečanje, tekmovanje ali praznik,
mojstrsko izdela tudi pleten kruh.
Priprava testa in kvasni nastavek
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Ko iz pečice že omamno diši po
pečenih dobrotah, nam z žarom in
ustvarjalnim elanom pripoveduje
o spretnosti, ki jo ohranja in
izpopolnjuje že od desetega leta, ko
jo je njena teta naučila izdelovati
rože iz kreppapirja. Takrat so bili
vsi »bogkovi« koti v kmečkih izbah
okrašeni z venčki iz rož, narejenih
iz kreppapirja, tudi poročni šopki
so bili redko iz svežega cvetja. Z
rožami pa je gospa Majda tudi
sicer povezana. Njen dom je poln
različnih cvetlic, od ločnic do
tistih, ki jih oblikuje iz različnih
materialov, tudi iz nogavic.
Spomladi in poleti pa je okolica hiše
vsa v cvetju.

Ambasadorka za mir

Hlebčke razvaljamo in izrežemo trikotnike.

Premaz z jajcem za sijaj

Prava paša za oči so tudi njene
voščilnice, izdelane v tehniki
»pickpoint«, ki so plod sodelovanja.
Njen življenjski sopotnik Franc
izbrani vzorček Majdi preluknja, ona
pa ga potem s svojimi natančnimi
šivi zašije.
Gospa Majda je tudi ambasadorka za
mir. V svoj dom pa ob koncih tedna,
med prazniki in med kolektivnim
dopustom sprejme rejenko Silvo,
ki je del njihove družine že 52 let.
Občasno pa Silva preživi konec
tedna na Majdinem prejšnjem domu
pri njenih sinovih.

Rogljiči
Testo:

Nadevi po okusu:

120 dag moke
2 žlički soli
4 dcl olja
2 pecilna praška
4 dcl toplega mleka
2 kisli smetani (2-krat 180 g)
1 kocka kvasa ali 2 vrečki suhega kvasa
2 žlički sladkorja

Sladki:
orehov nadev, marmelada ali čokoladni
namaz
Slani:
salama, šunka, sir

Postopek:
Moko presejemo, da postane zračna, dodamo sol, oba pecilna praška. Posebej v 2 dcl
mleka nadrobimo kvas, ki smo mu dodali 2 žlici sladkorja. Zmešamo in zlijemo na
moko ter pustimo, da kvasec vzhaja. V posodici zmešamo 4 dcl olja, 2 kisli smetani in
2 dcl mleka ter nato vmesimo v testo. Testo mesimo, da postane gladko. Oblikujemo
podolgovato štruco, ki jo razrežemo na 5 hlebčkov. Hlebček razvaljamo na tanko v
obliki kroga. Za polnjene rogljiče naj bo krog premera 40 cm, ki ga nato razrežemo na
14 trikotnikov. Iz kroga, premera 30 cm, lahko dobimo 15 manjših rogljičev, ki pa jih
ne polnimo.
Postopek zvijanja začnemo pri najdaljši stranici trikotnika in jo zvijamo navznoter.
Pri polnjenih rogljičih v zgornji del trikotnika položimo nadev in vse stranske vogale
upognemo navznoter ter nato zvijemo.
Rogljiče premažemo s stepenim jajcem, jih posujemo z makom, sezamom ali lanom,
lahko tudi z naribanim sirom ter damo vzhajati v pečico na 50 °C, da se njihova
velikost poveča za enkrat. Nato rogljiče pečemo na 180 °C, 20–25 minut, da dobijo
lepo barvo. V kovinski škatli bodo ostali sveži. Najbolj hrustljavi so sveži, zato je
najbolje, da se pojedo isti dan, kar pa pri Majdinih okusnih rogljičih ni težko. Če pa jih
boste spekli več, jih ohlajene hranite v kovinski škatli.

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

www.aksel.si
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ANINI »LESEKI«

MEMORIES IN WOOD –
SPOMINI V LESU
Tekst: Sonja Jakop, foto: osebni arhiv

Ana Ravnak Majcen iz Nove Cerkve, po poklicu
ekonomistka, zase pravi, da je umetnica po duši.
Od vsega jo najbolj zanima fotografija, ki je pri njej
visoko na prednostni lestvici. Po starših je podedovala
podjetniško žilico, po mami pa še čut za estetiko in svoj
najljubši konjiček spremenila v posel.
Vse, kar je v povezavi s fotografijo, jo »vznemirja« že od
otroštva – pravi, da svet skozi objektiv vidi s popolnoma
drugimi očmi. Ko se je pri njenih rosnih sedemnajstih letih
napovedala hči Neža, ni bil njen prvi nakup kar koli za
dojenčka, oblačilo ali otroški voziček, ampak fotografski
aparat DSLR. »Spomini prehitro zbledijo, zato sem želela
ohraniti prav vse – njene male prstke, nogice, predvsem pa
čustva, ki jih lahko s fotografijo tako lepo zaobjameš. Ko
po osmih letih pogledam takratne fotografije, sem si za to
potezo neizmerno hvaležna.«
Kasneje, med študijem menedžmenta, ki ga je tudi
uspešno zaključila, je raje kot študijsko literaturo prebirala
vse o fotografiji, hči Neža pa je postala njena prva muza
Ana Ravnak Majcen z »lesekom« svoje družine

– takrat so nastali zametki tega, kar ustvarja danes.
Najprej se je »zaljubila« v poročno fotografiranje, vendar
je morala iz zdravstvenih razlogov po rojstvu druge
hčerke Žive to zvrst fotografije opustiti. »Iskala sem način,
kako kljub vsemu še naprej ostati povezana s fotografijo
in sem ga našla. Lahko rečem, da me je zgodba z Živo
pripeljala do nove niše v svetu fotografije – fotografij na
lesu«, pripoveduje Ana zgodbo o svojih »lesekih«, kot jih
ljubkovalno imenuje.
V času digitalne fotografije se pogosto dogaja, da posnetki
ostanejo pozabljeni nekje na diskih. Ana pa je razvila
tehniko, ko fotografije v različnih oblikah in velikostih
na lesekih zaživijo v oprijemljivi obliki. Izdelki nastajajo
pod blagovno znamko Memories in Wood. Zakaj les?
»Spomini so kot les – grejejo te takrat, ko dnevi postanejo
hladni.« Ne le spomini, leseki so lahko tudi unikatno
darilo, ki lahko popestrijo tudi najbolj dolgočasne stene
naših domov. Pred letom in pol je odprla spletno trgovino
www.memoriesinwood.si, kjer podrobneje predstavlja
kompleten nabor svojih izdelkov ter vse informacije in
zanimivosti o njej in o fotografijah, ki z njeno tehniko
izdelave dobijo pridih večnosti.
Njeni izdelki danes potujejo večinoma v Ameriko, Veliko
Britanijo, Nemčijo, pa tudi drugje po svetu (v Hongkong,
Novo Zelandijo, Avstralijo, Kanado, Kitajsko itd.), vesela
je tudi vsakega lokalnega naročila. Profesionalni fotografi
iz tujine ji pošljejo svoje fotografije, Ana pa jih prenese na
les. Celostna priprava slik, komunikacija s strankami in
marketing so njena skrb, pri proizvodnji pa ji v veliki meri
pomaga njena desna roka, oče Ivan Ravnak. Ko nastopijo
tehnične težave, jih »pozdravi« mož Aljaž.
Vsak izdelek dela s srcem in dušo, svojo strast do
fotografiranja želi razvijati še naprej in jo podeljevati z
drugimi. Načrtov in idej pravi, da ima ogromno. Čeprav
meni, da je narava najlepši studio, namerava letos v
Marofu v Novi Cerkvi odpreti fotografski studio, ki bo
prilagojen zlasti za fotografiranje nosečnic, otrok in
družin. Ana je prepričana, da je fotografija naložba, ki s
časom vedno bolj pridobiva vrednost. Tisti, ki se strinjate
s to trditvijo, lahko svoje dragocene trenutke ujamete
skupaj z njo. Ponudbo si lahko ogledate na spletni strani
www.anaravnak.com ali na Facebookovi strani Ana
Ravnak Photography, spomine pa za vedno ohranite na
lesekih.
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Anton Mogu je bil leta 1998 prejemnik zlatega vojniškega grba.

ANTON MOGU

LETOM DODAJA
ŽIVLJENJE
Tekst: Lea Sreš, foto: Edi Dobovičnik

Njegovih 90 let je kalejdoskop dogodkov, doživetij,
odločitev, dejanj in odnosov in večina je obarvana v
zeleno barvo. Glavna dejstva so, da je družinski človek,
gozdar, lovec, društveni delavec, udejstvoval se je v
lokalnih dogajanjih in je vseskozi zagovornik narave.
Družina mu pomeni veliko
Marsikdo, ki Toneta pozna, niti ne ve, da je po rodu
Savinjčan, doma iz Podgorja pri Letušu, saj živi na Dobrni
od leta 1956. Izhaja iz kmečke družine, kjer je imel 11
sorojencev. Osnovno šolo je končal med vojno in nato do
leta 1948 pomagal na domači kmetiji. Vpoklican je bil na
26-mesečno služenje vojaškega roka v Vranje. Decembra
1950 se je vrnil domov in pomagal pri obnovi pogorele
domačije. Leta 1955 se je zaposlil na Okrajni upravi za
gozdarstvo v Celju, končal gozdarsko šolo v Idriji in bil
avgusta 1956 nameščen za gozdarja na Dobrni. Svojo
izobrazbo je dopolnil med delom, končal je srednjo
gozdarsko šolo v Postojni. Leta 1960 si je ustvaril družino
in zgradili so hišo. Tone je družinski človek, veliko mu
pomenijo žena, poročena sta 56 let, in odrasla otroka z
družino.
V naravi je pomembno ravnovesje
Živo mi je opisal prvi prihod na Dobrno: »V parku je igrala
godba … Menil sem, da se bo tu dalo živeti …« In res je
ostal na Dobrni do danes. Poklic gozdarja je opravljal
vestno, gozd je imel rad, negoval ga je in varoval. Vendar
delo gozdarja ni samo podiranje dreves, je veliko več.
Opravljal je gojitvena dela, sajenje, varoval nasade in
negoval gozd. Pozna ga kot svoj žep, gozdar ga mora
zaščititi pred gozdnimi boleznimi in škodljivci. Rad je
sodeloval z mladimi in izpeljal je kar nekaj zasaditev
v sodelovanju z osnovnošolci. Veliko je prispeval k

vzdrževanju zdraviliškega parka, ki bo leta 2020 praznoval
200-letnico zasaditve. Skozi vso delovno dobo sta mu
prišla prav samostojno odločanje in prilagajanje drugim.
Vedno je upošteval gojitvene in varovalne lastnosti
drevesnih vrst in možnosti gospodarnega izkoriščanja
gozda. Življenje v gozdu vključuje tudi živali, Tone je
postal lovec že pred 60 leti. Tako sta bili poklicna obleka
in lovska oprava obe zelene barve. V gozdu se je vedno
obnašal kot zaščitnik narave in skrbel za ravnovesje.
Za svoje delo je bil v korist skupnosti 1998 nagrajen
z zlatim grbom Občine Vojnik, je častni občan občine
Dobrna in prejemnik posebnega priznanja TZS
prostovoljcu 2017. Anton Mogu je prejemnik številnih
priznanj, vendar sem prepričana, da so njegovi največji
dosežki na področju hortikulture, prostovoljstva in dela z
mladimi. Njegovo življenjsko delo temelji na odgovornosti,
pravičnosti, spoštovanju človekovega dostojanstva in
ohranjanju narave.

»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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KARLI PINTARIČ

MLADI PAJKI OSVAJAJO
ŠPORTNOPLEZALNE VRHOVE
Tekst: Tanja Pangerl, foto: osebni arhiv

Športno plezanje navdušuje vse več ljudi. Karli Pintarič v
vojniški telovadnici, kjer trenutno stoji največja plezalna
stena v regiji, skrbi za razvoj mladih plezalnih upov. Je
Vojničan od malih nog. Neutrudni športni navdušenec,
ki je tekmoval v maratonih in trobojih, na Poljskem
pretekel najtežji gorski maraton, kolesaril po Evropi (na
eni od poti je srečaj tudi svojo ženo Aleksandro), osvojil
Mont Blanc in še bi lahko naštevali, se je za plezanje
zagrel v srednji šoli, diplomiral iz trenerstva športnega
plezanja na fakulteti za šport, postal alpinist in gorski
reševalec ter kasneje ustanovil Športno društvo Pajki.
Tudi trije otroci gredo po športnih stopinjah svojega
očeta. Trenirajo se v atletiki, plezanju in veslanju.

si jih nabral v vodenju različnih dejavnosti. Začelo se je
tako, da so najprej v celjskem vrtcu Danijelov levček na
mojo pobudo naredili plezalno steno. Tam sem začel s
šolo plezanja za predšolske otroke. Pokazala se je želja
po nadaljnjem treningu, zato so se začeli tudi treningi na
Ljubečni, Polulah in na koncu, ob izgradnji nove telovadnice
s plezalno steno, v Vojniku. V društvu želimo tako mlade kot
starejše spodbujati h gibanju in širiti plezalno kulturo.
V telovadnici Osnovne šole Vojnik svoje plezalne veščine
razvijajo številni. Kako številčna je »družina« ŠD Pajki in
kakšno je zanimanje otrok za plezanje?
Vključenih je približno sto otrok in trideset rekreativcev.
Plezanje postaja vse bolj popularen šport, lani je postal tudi
olimpijski šport. Večina otrok, ki plezajo pri ŠD Pajki, so iz
Vojnika, prihajajo pa tudi iz Celja, Dobrne, Žalca, Šentjurja,
Ponikve, Slovenskih Konjic, kar kaže na to, da imamo pri nas
dobre pogoje za trening. Poleti imamo treninge plezanja tudi
v skali.
Ni neznano, da mladi Pajki dosegajo tudi najvišja mesta
na plezalnih tekmovanjih. Kako uspešni so?
Res je, uspehov ne manjka. Lani smo imeli državnega
prvaka v težavnosti in balvanskem plezanju (kategorija
cicibanov), imeli smo tudi državnega šolskega prvaka, prvi
vikend v februarju pa so naši plezalci dobili pet medalj na
tekmovanju Vzhodne lige.

Karli Pintarič skrbi za razvoj mladih plezalnih upov.

Plezati si začel pred približno 25 leti v Socki. Kako si se
navdušil za plezanje?
S prijatelji smo radi raziskovali različne terene in v Socki
smo našli skale, ki so nas pritegnile k plezanju. Kupil
sem vrv, prijatelj je naredil plezalne pasove iz varnostnih
pasov avtomobila in smo poskusili. Nismo imeli nobenega
znanja, tako da smo delali tudi kakšne neumnosti, vendar
smo preživeli in se iz tega marsikaj naučili. Nato smo šli v
alpinistično športnoplezalno šolo in si pridobili ustrezna
teoretična in praktična znanja.
Si profesor športne vzgoje, gorski reševalec, alpinist in
še marsikaj. Kako je prišlo do Športnega društva Pajki
in kaj je njegovo poslanstvo?
Sem tudi trener športnega plezanja. Na fakulteti za šport,
kjer sem študiral, sem usmerjal trenerstvo športnega
plezanja. Imel sem željo po izobraževanju drugih v plezanju,
predvsem otrok. Že kot študent sem začel delati po različnih
klubih kot trener. K ustanovitvi društva me je spodbudila
predvsem moja organizatorska žilica in izkušnje, ki sem
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Imajo torej Janja Garnbret in drugi uspešni plezalci v
mladih Pajkih svoje naslednike?
Vsekakor. Imamo nekaj obetavnih otrok, ki imajo možnost
uspeti, če bodo le vztrajali. Vrhunski plezalec mora v prvi
vrsti imeti talent, ne gre pa brez delavnosti in vztrajnosti.
Predvsem pa morajo imeti veselje do plezanja.
Odkar je v vojniški telovadnici plezalna stena, se v
aprilu telovadnica napolni z mladimi plezalci. Za kakšen
dogodek gre?
Vsako leto v zimsko-spomladanskem času organiziramo
dve tekmi. Eno tekmo Vzhodne lige, kjer se med seboj
pomerijo športni plezalci vhodne Slovenije, od cicibanov
do kadetov. Z okoli 300 tekmovalci velja za eno najbolj
množičnih športnoplezalnih prireditev. Druga tekma je
državno prvenstvo osnovnih šol, kjer tekmuje približno 200
športnih plezalcev iz cele Slovenije. Predhodno potekajo
kvalifikacije, v Vojniku pa poteka finalna tekma, ki bo letos
v soboto, 14. aprila. Tekmovanje se za mlajše deklice in
dečke začne že ob 10. uri, za starejše deklice in dečke pa ob
13. uri. Tekma je odprta za javnost. Tudi Janja Garnbret,
zmagovalka svetovnega pokala, je v preteklosti tekmovala
na šolski tekmi.

VSAKA POMOČ JE DOBRODOŠLA

KRAJEVNA ORGANIZACIJA
RDEČEGA KRIŽA TUDI NA
FRANKOLOVEM
Tekst: Dušan Horvat, foto: H. Ibrahimovič

V uvodu je najprej treba omeniti, da je na
Frankolovem v preteklosti omenjena organizacija že
delovala. Pobudo za ponovno aktiviranje Krajevne
organizacije Rdečega križa Frankolovo je že pred
časom podal Stane Štefanec, podpredsednik
komisije KO RK Celje, ki se je dogovarjal z Dušanom
Horvatom, predsednikom sveta KS Frankolovo, s
katerim sta uskladila termin sestanka.

Rdečega križa na Frankolovem.
Aleš Vrečko je najprej pozdravil vse prisotne in se
zahvalil, da smo se odločili za ustanovitev KO RK
Frankolovo, ter pojasnil vlogo in pomen KO RK. Nato
je predal besedo Igorju Poljanšku, ki je podal vse
potrebne informacije o samem delovanju KO RK.
Prisotnim je dostavil osnutek statuta ter ostalo potrebno
dokumentacijo za uspešno delovanje.

Vse prisotne je pozdravil Dušan Horvat in podal razloge,
da se ponovno aktivira delovanje Krajevne organizacije
Rdečega križa Frankolovo. V KS Frankolovo že zelo
uspešno deluje Župnijska Karitas Frankolovo, ki pomaga
družinam v stiski, starejšim krajanom ter posameznikom,
ki so potrebni pomoči. Kljub temu je delovanje RK na
Frankolovem potrebno, saj je vsaka pomoč dobrodošla.

Prisotni so izvolili odbor in nadzorni odbor (Greta Jošt,
predsednica, ter Tatjana Horvat in Janja Srebot Vdovič).
Predsednica je postala Marija Čretnik, Ines Novak tajnica
ter Leila Lončarič blagajničarka.

Ustanovnega sestanka so se udeležili tudi predstavniki
združenja Rdečega križa Slovenije, Območnega
združenja Celje; in sicer sekretar Igor Poljanšek,
predsednik OZ Celje Aleš Vrečko in podpredsednik
komisije KO RK Celje Stane Štefanec ter nekaj
povabljenih krajanov, ki so pripravljeni pomagati ljudem
v stiski. Sestanka se je udeležil tudi župan Občine
Vojnik Branko Petre, ki je pozdravil ponovno aktiviranje

V nadaljnji razpravi so soglasno ugotovili, da bo sedež
ustanovljenega KO RK na sedežu Krajevne skupnosti
Frankolovo. V primeru, da želite na kakršen koli način
priskočiti na pomoč in imate sočutje do sočloveka,
vas vabimo, da se nam pridružite. Želimo si čim večje
članstvo. Za vse dodatne informacije se lahko obrnete
na KS Frankolovo, Stražica 2, 3213 Frankolovo v času
uradnih ur (v ponedeljek od 8. do 11. ure in od 14. do
16.30 ter v četrtek od 8. do 11. ure) ter po telefonu na
številkah 03/781 40 56 ali 041/652 418.

Na ustanovnem sestanku KO RK Frankolovo
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AMBROŽEVA MAŠA

TD VOJNIK

V TEJ DEŽELI LEPO UREJENO
OKOLJE ZNOVA
SE CEDI
NAGRAJENO
PRAVI MED
Tekst: Sonja Jakop, foto: Martin Goleš

Zavetnik čebel, čebelarjev in voskarjev, sv. Ambrož, goduje
7. decembra. Ni naključje, da so ga na njegov god vojniški
čebelarji in gostje letos že tretjič zapored pri čebelarski maši
na Frankolovem prosili za zdravje svojih brenčečih ljubljenk.
Pater B. Cestnik je ob tej priložnosti povzel vlogo čebele od
pradavnine do danes. Po svetopisemskem izročilu je med
znak božje dobrote in sladkobe. Po zaslugi čebel smo ljudje
najprej spoznali sladkobo (veliko prej kot sladkor), ki so jo
marljive žival'ce »nabrale« v naravi in jo dale človeku. Že v
antičnih kulturah so ljudje razumeli čebele kot večne, svete
živali. Ko Sveto pismo govori o najodličnejših plodovih
narave, je eden prvih med, tako sladek in zdrav. Vonj po
medu ima tudi mana, nebeška hrana. Poznamo rek o
obljubljeni deželi – to je dežela, kjer se cedita med in mleko.
Pa danes? Z varovanjem teh žuželk čebelarji opravljajo svoje
čudovito poslanstvo, zaradi vse manj zdravega okolja pa so
postavljeni pred vse večje izzive. In vojniški čebelarji ta posel
nedvomno dobro obvladujejo. Čebelarsko društvo Vojnik že
70 let piše uspešno čebelarsko zgodbo, za kar so bili v letu
2017 nagrajeni s srebrnim občinskim grbom.

Tekst: Klara Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Na zaključnem koncertu Božičnega Vojnika je
Turistično društvo Vojnik podelilo priznanja za lepo
urejeno okolje za leto 2017.
Z najlepše urejeno okolico se lahko pohvalijo: Družina
Pilih iz Vojnika, Julijan Špes iz Vojnika, Terezija Pilih s
Konjskega, Edi Kušar iz Arclina, Jani Gorenšek iz Vojnika,
družina Stropnik iz Vojnika, Lidija Očko iz Ilovice, družina
Operčkal iz Malih Dol, Jožica Tabl iz Bovš in Milan Krajnc
iz Vojnika.
Posebni priznanji Turističnega društva pa sta prejela še
Kmetija Juteršek z Dednega Vrha in Čebelarsko društvo
Vojnik.

Za Društvo čebelarjev Vojnik je posebno priznanje prevzela Cvetka Ferlež.

Sicer čebelarji v mesecu decembru ne posegajo v čebelje
panje, zato pa bolj krepijo društvene dejavnosti, ocenjujejo
minulo sezono in se pripravljajo že na naslednjo. Po izjavi
predsednika vojniških čebelarjev, Petra Babnika, je bila
minula letina podpovprečna po količini in nadpovprečna po
kakovosti pridelanega medu. Letošnje vreme je bilo izrazito
nenaklonjeno čebelarjenju, so pa vojniški čebelarji zadovoljni,
ker je javnost na njihovem območju vse bolj osveščena glede
skrbi za zdravo čebeljo pašo. To pa je prvi pogoj, da se bo v
vojniški deželi še naprej cedil res dober med. Praznovanje
so po maši nadaljevali pri sosednjem Turistu in se kot vedno
razšli s čebelarskim pozdravom: »NAJ MEDI!«
Čebelarji so pozorno prisluhnili nagovoru p. Branka Cestnika.
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Posebno priznanje je prejela tudi Kmetija Juteršek z Dednega Vrha.

0,5 % DOHODNINE

LAHKO POMAGAMO SVOJIM
DRUŠTVOM
Tekst: Simona Matko Počivalšek

V občini Vojnik deluje veliko društev, ki dejavno skrbijo
za različne dogodke, prireditve in dogajanje v našem
kraju. Prav vsa društva se lahko pohvalijo s številom
članom, ki je eden izmed glavnih kazalnikov, da društvo
dobro deluje.

društva. Nekatera društva imajo te obrazce objavljene tudi
na svoji spletni strani. Društvo iz vaše bližine bo donacije
izjemno veselo. Kot zanimivost je višina 0,5 % dohodnine
okvirno od 7 do 10 EUR na osebo. V vašem društvu pa vsak
prispevek nekaj šteje!

Društva se financirajo iz naslova članarin, donacij in sredstev,
ki jih uspešno pridobijo na občinskih razpisih. Nekaj društev
v občini Vojnik pa se lahko ponaša s statusom društva v
javnem interesu. Ta status so si pridobila na podlagi izvajanja
programov in na podlagi odločbe ministrstva. V okviru
statusa v javnem interesu lahko društvo pridobiva sredstva
tudi iz naslova donacij od dohodnine vseh občanov, ki so
zaposleni. Torej vsi, ki ste zaposleni, lahko namenite 0,5 %
svoje letne dohodnine društvom, ki imajo status v javnem
interesu.
Zaradi te vrste donacije nihče od vas ne bo dobil nič manj
dohodnine nazaj, saj se teh 0,5 % odmeri od dohodnine, ki
jo morate obvezno plačati državi. Naj omenim še, da je v letu
2017 bilo nerazporejenih sredstev več kot 4 milijone EUR in
so ostala nerazporejena, v najboljšem primeru pa bi do njih
bila upravičena društva.
Vse, kar je treba narediti, da namenite 0,5 % svoje dohodnine
društvu, je, da izpolnite obrazec, ki ga dobite pri predsedniku

Seznam društev (Sklep Vlade RS o objavi seznama
upravičencev do donacij za leto 2017), ki imajo sedež v občini
(Uradni list RS, št. 39/2017, 13. 7. 2017), status društva v
javnem interesu in jim lahko donirate svoje 0,5 % dohodnine:
- Teniški klub Vojnik
- Lovska družina Vojnik
- Vinogradniško-vinarsko društvo Občine Vojnik
- Gasilska zveza Vojnik-Dobrna
- Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik
- Prostovoljno gasilsko društvo Frankolovo
- Prostovoljno gasilsko društvo Socka
- Prostovoljno gasilsko društvo Lemberg
- Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev
- Planinsko društvo Vojnik
- Društvo veganov celjsko-savinjske regije
- Športno društvo Socka
- VIVA, Društvo ledvičnih bolnikov Vojnik

MOST MLADIH

TOČKA
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Tekst: Simona Matko Počivalšek

Ste vedeli, da v Vojniku deluje točka vseživljenjskega
učenja?
V okviru točke vseživljenjskega učenja in pod okriljem
Ljudske univerze Celje bo društvo Most mladih, pod
vodstvom predsednice Simone Matko Počivalšek, v
spomladanskem času 2018 organiziralo brezplačni 60urni začetni tečaj nemščine in brezplačne delavnice za
starše. Tečaj nemščine je namenjen vsem starostnim
skupinam, prednost imajo udeleženci, ki so stari nad
45 let in so zaposleni. Na razpolago je 15 mest, zato ne
odlašajte s prijavami. Tečaj bo potekal dvakrat tedensko v
popoldanskem času v prostorih Kulturnega doma Vojnik.
Delavnice za starše bodo potekale v okviru dveh srečanj
v popoldanskem času na temo izražanje in obvladovanje
čustev pri predšolskem otroku ter postavljanje zdravih
meja in vpliv partnerstva na starševstvo prav tako pri
predšolskem otroku.

Število mest je omejeno, zato ne odlašajte s prijavo.
Prijave zbiramo preko elektronskega naslova društva
(most.mladih@gmail.com) ali po telefonu po 16. uri
(031 878 547, Simona). Termini izvajanja delavnic bodo
objavljeni na spletni strani društva.
Pridružite se nam, poučno bo.
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Mrliška vežica
v Vojniku je
urejena

Praznični
utrinki iz
Špesovega
doma

V četrtek, 30. novembra 2017, sta KS Vojnik in Občina
Vojnik zaključili obnovo mrliške vežice na pokopališču
v Vojniku. Obnovljeni prostori vežice bodo omogočali
dostojno slovo od umrlih in olajšali zadnje ure pred
slovesom vsem sorodnikom. Avtorici projekta sta bili
Andreja Ravnak in Renata Vežnaver, izvajalec g. Škrablin,
strokovni nadzor sta vodili Andreja Knez in Zvezdana
Stankovič. Nadstrešek je usklajen z obstoječo mrliško
vežico v oblikovnem smislu. Hkrati so v vežici opravili
investicijsko-vzdrževalna dela. Hvala gospodu župniku
Antonu Pergerju, ki je s strpnostjo odstopal prostore
župnišča.
Tekst in foto: Lea Sreš

V našem domu decembra namenimo prav posebno
pozornost temu, da se stanovalci počutijo čim bolj domače
in da so prazniki tudi za njih lepi. Obiskali so nas dobri
možje, ni manjkalo prireditev, koncertov, največ pozornosti
smo posvetili zaključni prireditvi, ki jo zaposleni vsako leto
pripravimo sami. Na ta dan je že kmalu popoldne po domu
odmevalo Božičkovo hohotanje, ki se je mešalo s smehom in
pesmijo otrok naših zaposlenih, ki jih je prišel obdarit dobri
mož. Zaigral je hišni duet, zabobnal Žoga band, zapeli so
otroci zborčka iz OŠ Lava Celje, vse najlepše nam je zaželel
direktor doma, nekaj pesmi je zapela »naša« Helena
Blagne. Praznični božični večer nam je popestril moški
pevski sestav iz Vojnika, ki je zapel pri božični večerni maši
in v avli doma ob jelki z jaslicami. Zborček zaposlenih je ob
koncu vsem namenil še Silvestrski poljub in nazdravili smo s
kozarčkom penine.
Tekst in foto: Elči Gregorc

03

04

Novo na
Frankolovem

Na štefanovo
blagoslov
konj v Novi
Cerkvi

Na Frankolovem so se uporabniki ceste proti Socki
razveselili, ker so na cestišče nanesli grobi asfalt. Dela
potekajo v okviru projekta Izgradnja kanalizacije
Frankolovo – III. faza, na cesti Frankolovo–Socka. Vsi
vozniki, pešci in prebivalci ob tej cesti bodo varnejši, saj so
se vozne razmere izboljšale.
Tekst in foto: Dušan Horvat

Rejci so pripeljali svoje živali na blagoslov in s tem
poskrbeli za njihovo zdravje in za zdravje v domačem
hlevu. Gospod Alojz Vicman je opravil obred blagoslova
pred cerkvijo in s pomočjo soli, kruha in blagoslovljene
vode zaščitil živali pred boleznijo, poškodbami in slabim
ravnanjem z njimi. Vsak lastnik živali je dobil priložnostno
medaljo z letnico 2017, ki jo je podelil Slavko Jezernik.
Za slavnostno vzdušje ob druženju so poskrbeli godbeniki
KUD Godba na pihala Nova Cerkev. Člani TD Nova Cerkev
so pripravili vse za druženje na vasi, kjer so se obiskovalci
lahko okrepčali z golažem in zimsko pijačo.
Tekst in foto: Lea Sreš
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Silvestrovanje
članov DU
Vojnik

Vojniški
vinogradniki
se
izobražujejo,
vojniška vina
spet zlata

Starejšim druženje veliko pomeni, radi se družimo, ker
nam je lepo, ker je prijetno poklepetati o tem in onem.
Prav je, da držimo skupaj, ker tako lažje pomagamo eden
drugemu in rešujemo težave, ki nas pestijo. V prvi vrsti je
to težak gmotni položaj precejšnjega dela upokojencev, ki
ga povzročajo v prvi vrsti nizke pokojnine. Takšno druženje
je bilo tudi decembrsko praznovanje. Zabavali smo se v
prijetni družbi ob plesu, lepi glasbi, dobri jedači in pijači,
obiskal nas je Božiček z dvema košema daril ter obilo dobrih
želja. Seveda smo ob polnoči začeli z odštevanjem zadnjih
sekund, si natočili penino, nazdravili in si zaželeli vse dobro
v novem letu. S takim tempom smo potem nadaljevali vse
do zgodnje jutranje ure. Pred slovesom se nismo pozabili
zahvaliti za odlično pripravljen večer Tatjani in njeni
pomočnici Hedviki.

Vina letnika 2017 v sodih in cisternah že mirno počivajo.
A skrbi vinogradnika kletarja še zdaleč ni konec. Letos
smo že 15. organizirali strokovno pokušino vin – Kletarski
večer. S strokovnjakinjo vinarstva Tadejo Vodovnik Plevnik
smo ugotavljali, ali je z vinom kaj narobe. Pregledanih
je bilo 92 vzorcev vin ter razložene morebitne napake in
priporočila. Na prerezu letnika 2016 v organizaciji KGZ
Maribor so bili na Lombergarjevih dnevih v Pesnici pri
Mariboru vojniški vinogradniki spet uspešni: Miran Kovač
– sauvignon 18,29 (zlata diploma), sivi pinot 18,13 (zlata
diploma), Albina in Anton Karmuzel – chardonnay 18,23
(zlata diploma), renski rizling 18,10 (zlata diploma),
Mirko Krašovec – kerner 18,24 (zlata diploma). Čestitke.
Tekst: Pavle Leskovar, foto: Miran Kovač

Tekst in foto: Marijan Kajzba

07

08

Učna ura o
zgodovini
Celja za težje
invalide

Medgeneracijsko druženje
v Novi Cerkvi:
izdelovanje
krmilnic

Težje invalide smo želeli razveseliti in jim polepšati dan.
Zbrali smo se v Pokrajinskem muzeju Celje, kjer nas
je sprejela prijazna »kustosinja«. Popeljala nas je med
starodavnimi zidovi, ki pričajo o bogati zgodovini knežjega
mesta Celje. Njena razlaga je bila zelo zanimiva, poučna
in za mnoge slišana prvič. Nato smo se tisti, ki smo bolje
mobilni, sprehodili še čez mestno jedro do Hotela Evropa.
Hvala prostovoljcem in hvala članom, da so se odzvali
na povabilo. Spet smo dokazali, da je lahko svet lepši z
malimi pozornostmi.

Tudi to zimo so člani TD Nova Cerkev z mizarjem Jankom
Vetrihom za učence POŠ Nova Cerkev in Socka ter oba vrtca
pripravili medgeneracijsko delavnico. S svojimi izkušnjami,
z materialom in s spretnostmi so učencem pomagali izdelati
krmilnico, ki so jo otroci odnesli domov in tam skrbijo za
ptice. Pridružili so se jim tudi babice in dedki. Ustvarili so
160 krmilnic, ki bodo pomagale ptičkom preživeti zimo.
Tekst in foto: Lea Sreš

Tekst in foto: Dragica Mirnik
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Zimski večer
kvačkaric
Dobre volje

V Vojniku
licitiranje
krač

Čeprav januarja ni bilo snega, so zimski večeri dolgi
in kličejo po druženju. Zdaj je čas, da se kaj naučimo,
preberemo dobro knjigo ali pa se preprosto družimo.
Članice Društva Dobra volja so v goste povabile gospo
Dragico Mirnik in se iz prve roke podučile, kako se
kvačka. Veliko so se naučile vse, od osvojenih prvih
zank do zahtevnih vzorcev. Med štetjem so izvedele vse,
kar je novega, in se imele lepo.
Tekst in foto: Ivanka Plešnik

V nedeljo, 21. 1. 2018, so člani Vinogradniško-vinarskega
društva Vojnik, letos že devetič, pripravili licitacijo
svinjskih krač. Običaj, ki so ga oživili ob prazniku sv.
Antona, je privabil veliko ljudi, da so si ogledali licitiranje
ali pa pri nakupu sodelovali. Zbrani denar so člani, pod
vodstvom Mirka Krašovca in Pavleta Leskovarja, namenili
delnemu kritju stroškov kipa Marijinega presvetega srca,
ki je na novo postavljen v cerkvi sv. Jerneja, ob njem pa se
verniki lahko ustavijo, pomolijo in prižgejo svečko. Člani
društva so pripravili toplo pijačo, ki je pogrela prisotne, ki
so se zadržali pred cerkvijo precej več časa kot po navadi,
prijetno poklepetali in združili prijetno s koristnim.
Tekst in foto: Milena Jurgec
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V KO RK
Nova Cerkev
opazimo
potrebe ljudi

Nočni pohod
na Kunigundo

Ker se veliko gibljemo med ljudmi, smo izvedeli, da nekdo
izmed naših krajanov potrebuje štedilnik. Obiskala sem ga,
opazila, da potrebuje tudi posteljo. Dva osnovna predmeta,
ki sta potrebna za normalno življenje. RK Nova Cerkev je
kupil posteljo, vzmetnico in posteljnino pa smo pridobili
iz skladišča v Celju. Skupaj z anonimnim darovalcem
smo omogočili nakup štedilnika na trdo gorivo. Posteljo
so postavili s pomočjo soseda, štedilnik pa že tudi služi
svojemu namenu, tudi ob pomoči soseda in našega Karlija.
Rada bi povedala, da se gospod lepo zahvaljuje za pomoč.
KO RK Nova Cerkev je še enkrat uresničila svoje geslo:
Nikoli niste sami. Povejte nam, če potrebujete pomoč.
Tekst in foto: Magda Kajzba

Bilo jih je več kot smo pričakovali. Njim znana pot jih je
vabila in kar neučakano so se premikali proti mostu. »Da,
saj poznamo pot! Mi gremo počasi naprej. Se vidimo na
Gori!« In tako so prvi udeleženci nočnega pohoda na
Kunigundo krenili v tih, zimski večer. Prijeten pogled na
Celje je bil lep, na trenutke se je zazdelo, da so luči ujete
med veje iglavcev in nas zvedavo spremljajo. Prvi daljši
postanek je bil na Rožnem vrhu. Francka in Franc nas ob
vsakem pohodu, pa tudi sicer, kadar nas pot pripelje na
njuno kmetijo, toplo sprejmeta in pogostita. Hvala vama,
želimo vama, da bi še dolgo zdrava pričakala pohodnike!
Na Gori, pravzaprav v koči, sta nas že pričakovala Miran
in Marta, ki sta bila ta konec tedna dežurna. Pripravila sta
ričet in tudi pasulj. Joj, kako je teknilo!
Tekst in foto: Zvonka Grum
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Prva kadetska
medalja
v U-18 na
državnem
prvenstvu

Člani
moškega
zbora s
Frankolovega
na adventnem
Dunaju

Članica Judo kluba Shido Socka je 27. 1. 2018 osvojila prvo
kadetsko medaljo v skupini U-18 na državnem prvenstvu
v Šenčurju. Anita Kramar je dosegla 3. mesto v kategoriji
52 kg. Anita je mlajša kadetinja U-16, tako da je rezultat
še bolj spodbuden, saj je res pokazala lepe boje. Lenart
Oprčkal je osvojil 7. mesto v kategoriji 60 kg. Odlično se je
boril v skupini U-18, imel je manj borbene sreče, zamenjal
je kategorijo in za začetek leta je to dober rezultat.
Tekmovalci s trenerjem Ivanom Knafelcem dobro ter trdno
delajo že zadnjih šest let, seveda ob podpori staršev in
vodstva kluba.
Tekst: Judo klub Shido, foto: Matej Pivec

Prvi adventni vikend smo se člani Moškega pevskega zbora
Anton Bezenšek s Frankolovega odzvali povabilu našega
prijatelja, tudi nekdanjega člana zbora, patra Andreja
Kocha, ki po odhodu s Frankolovega nadaljuje svoje
poslanstvo na Dunaju. Naš pevski zbor, pod vodstvom
Matevža Pušnika, se je po sobotnem ogledu adventno
okrašenega Dunaja najprej predstavil v fari Hirschstetten,
kjer smo zapeli pri večerni maši, tam so imeli ta večer tudi
tradicionalni blagoslov adventnih venčkov. Po maši se
je zbor predstavil še v koncertnem delu, kjer smo zapeli
predvsem slovenske skladbe in navdušili zbrano občinstvo.
Naslednji dan smo se z istim programom predstavili v fari
St. Claret-Ziegelhof, kjer smo se po maši na povabilo p.
Andreja udeležili nedeljskega druženja s krajani.
Tekst: Elči Gregorc, foto: Dolfi Jakop
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Društvo
Most mladih

Taščice v
Laškem

V društvu Most mladih Vojnik smo v letu 2017 uspešno
izvedli dogodke in prireditve, ki jih izvajamo vsako leto.
Z obiskom smo več kot zadovoljni in si tega želimo tudi v
prihodnje. Vse dodatne informacije in predhodne prijave
uredite po elektronski pošti most.mladih@gmail.com ali
pri predsednici društva Simoni Matko Počivalšek na št.
031 878 547. Društvo ima svoj Facebookov profil, preko
katerega vas o vsem obveščamo.
Tekst: Simona Matko Počivalšek

V Laškem so v Hiši generacij praznovali 15. obletnico
delovanja, kamor so povabili tudi Ljudske pevke Taščice,
članice KUD France Prešeren iz Vojnika. S svojim petjem
so popestrile praznovanje in podelitev priznanj članom za
dolgoletno prostovoljstvo. Vključenih je 32 prostovoljk in
le en prostovoljec, kar pa se ne dogaja samo njim. Skrbijo
za obiske na domovih starejših občanov, prirejajo razne
delavnice ročnega dela, debatne urice in podobno. Prišli so
jih pozdravit župan Občine Laško ter predstavniki drugih
društev iz Žalca, Ljubljane in Kočevja. Nastopila je skupina
pevcev iz Šmiklavža, recitatorki pesmi, tako da smo bili
deležni pestrega in prijetnega druženja, ki se je zaključilo s
pogostitvijo. Razšli smo se z obljubo, da se še kdaj dobimo
v njihovi Hiši generacij.
Tekst in foto: Franc Lebič
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Obala La Jolla, San Diego

Klara z možem Henriquejem

KLARA BOJANOVIČ MACHADO

»BODI DRUGAČEN,
ZAČINI SVET!«
Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Klara Bojanovič Machado je prejemnica županovega
priznanja za študijske dosežke v lanskem letu.
Devetindvajsetletna doktorica biotehnologije trenutno
živi in dela v San Diegu v Združenih državah Amerike.
Mlada Vojničanka je svoje popotovanje po svetu začela, ko
se je iz Ljubljane, kjer je študirala mikrobiologijo, odpravila
na izmenjavo na Švedsko. »To je bil zame velik preizkus
preživetja v marsikateri nemogoči situaciji,« je povedala
Klara. Nato so sledila tri leta do doktorata, ki ga je opravila
v danskem Köbenhavnu. Tam je spoznala tudi svojega
življenjskega partnerja Henriqua, s katerim se je nato
preselila v sončni San Diego.
Delo jo izpopolnjuje
Tukaj je našla delo v biotehniškem podjetju Illimnia, ki se
ukvarja z odkrivanjem genskih informacij, kar bo v pomoč
v zdravstvu. »Vedno sem si želela iti vsak dan v službo z
mislijo, da lahko izboljšamo človeška življenja.« Za študij
mikrobiologije se je odločila z namenom, da odkrije nekaj
velikega. Od nekdaj pa jo je zanimala tudi tujina. Vedno se ji
je zdelo, da je njen svet premajhen, da si želi razširiti obzorja.
»Rada imam nove izzive, druge kraje, hkrati pa sem še vedno
trdno navezana na domovino,« je poudarila Klara.
Življenje v tujini v izziv
Klara se je na življenje v tujini hitro navadila, čeprav od
začetka ni bilo lahko: »Zanimivo je, kako odreagira človek,
ko ne pozna sistema, zdravnikov, vodovodarjev, električarja,
ko ni mame, da bi oprala oblačila in pripravila hrano za čez
teden. Ko te nihče ne pozna in ne razume tvojih šal. Meni je
to v izziv.« Našla si je prijatelje, se povsod navadila sistema,
spoznala okolico in ustvarila nov »vsakdan«. Zagotovo pa je
življenje v ena in pol milijonskem San Diegu drugačno kot v
Sloveniji. Največje razlike so v velikostih. Velikosti hladilnika,
paketov hrane, avtomobilov, ljudje so vajeni prevoziti velike
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razdalje do službe. Klara najbolj uživa v soncu, sončnih
zahodih, bližini Mehike in dobri hrani iz celega sveta.
Navdušuje jo mednarodnost mesta, ki ponuja različne
izkušnje in življenjske zgodbe. To pomaga človeku razumeti
in lažje sprejemati ovire v življenju.
V mislih po znanih poteh
Domačega Vojnika Klara ni pozabila. Najbolj pogreša znane
obraze, družino, hrano in domačo naravo. »Včasih zaprem
oči in se peljem od Vojnika proti Frankolovem in v mislih
imam prav vsak hrib in ovinek,« se spominja Klara. »Vojnik
mi je dal veliko karakteristik, kot je skrb za soljudi, za naravo,
željo pomagati in biti del skupine, ki dela v dobrobit ljudi.
Vse to nosim s sabo povsod.« Po nekaj letih življenja v tujini
pogleda na Vojnik z drugimi očmi. Mlada raziskovalka bi
Vojničanom rada povedala, da so si ljudje največja težava
drug drugemu. Ljudje bi bili srečnejši, če bi bolje sprejemali
drugačnost in individualnost ter da bi sprejemali tuje obraze
z nasmeškom in odprtih rok. »Želim si, da se ljudje ne bi
počutili pod pritiskom, da morajo nekaj narediti samo zato,
ker so tako vsi vedno počeli – bodi drugačen in edinstven,
začini svet!« je poudarila Klara in dodala, da je pomembna
skrb za naravo in recikliranje. »Če posekaš eno drevo, posadi
dve na novo. Imamo le en planet, le en Vojnik.«
Še veliko neodkritega
Klara se rada vrača v domovino, je pa z življenjem v San
Diegu zadovoljna. Na daljši rok se s Henriquejem želita vrniti
v Evropo, da bi bila bližje družini, ljubši pa jima je tudi sistem.
V Slovenijo pa bi se Klara vrnila, če bi našla zase in za moža
dobro službo. »Vedno bom s sabo nosila pretekle izkušnje. Ko
enkrat dlje časa živiš v tujini, nikjer nisi več čisto zares doma.
Iz vsakega kraja nekaj pogrešaš, na novi lokaciji pa obožuješ,«
je zaupala Klara, ki pa se zaveda, da je svet velik in je na
vsakem vogalu priložnost za odrivanje neznanega.

KOROTAN NA DUNAJU

PRAZNIK SLOVENSKE KULTURE
Tekst: Jože Žlaus, foto: osebni arhiv

V kulturnem programu je sodelovala skupina Kitarakon,
v družabnem programu pa s kratkim koncertom Joškova
banda, obe skupini iz Turistično-kulturnega društva
Globoče.
V slovenskem kulturnem središču Korotan na Dunaju je bila
25. januarja 2018 postavljena razstava ilustracij Prešernovega
Sonetnega venca, avtorja Mihe Maleša, akademskega
slikarja in grafika, v sodelovanju z Galerijo Maleš in Travico
Maleš Grešak iz Zgornje Rečice pri Laškem in pod vodstvom
umetnostne zgodovinarke Brede Ilich - Klančnik iz Ljubljane.
Prešernov praznik je zelo pomemben tudi za Slovence,
ki živijo in delajo na Dunaju ali okolici, prav tako pa za
študente, ki študirajo na fakultetah dunajske univerze. To
je bil resnično praznik slovenske kulture, saj se je odprtja
razstave udeležil tudi Lev Detela, na Dunaju živeči pisatelj in
pesnik, in še mnogi vidni gospodarski, turistični in kulturni

predstavniki Slovenije na Dunaju. Razstavo je odprla
slovenska veleposlanica na Dunaju mag. Ksenija Škrilec
in spregovorila o pomembnem poslanstvu naše kulturne
institucije na Dunaju pod vodstvom mag. Antona Levstka.
Veleposlanica mag. Ksenija Škrilec, direktor Korotana Anton
Levstek in Joškova Banda

MEŠANI CERKVENI ZBOR SV. LENART

20. BOŽIČNI KONCERT
Tekst: Jožica Žibret, foto: Tone Rebevšek

Dom je tam, kjer najdemo toplino in varno zavetje, kjer
najdemo čuteče srce. To je naša čudovita domovina
Slovenija, naša družina, naša verska skupnost in kot
doma se počutijo pevci Mešanega cerkvenega zbora sv.
Lenarta iz Nove Cerkve z zvestimi obiskovalci božičnega
koncerta.
Kot vsako leto so pevci pripravili koncert v domači cerkvi.
K sodelovanju so povabili Mešani cerkveni zbor iz Prihove
pod vodstvom Davida Preložnik, Otroški pevski zbor pod
vodstvom Veronike in Marije Preložnik, mladega orglarja
Jakoba Zimška in Brigito Petre, ki je z velikim občutkom
zapela svojo avtorsko pesem. V celoto je vse z veznim
besedilom povezala Mateja Oprčkal. Ne smemo pozabiti
na spremljavo instrumentalistov; in sicer je na klavinovo

igrala Anemarija Krajnc, otroke je spremljala Urška Oprčkal.
Spremljavo mešanega zbora sta prevzela Mark Škoflek na
kitari in Primož Hladnik na trobenti.
Večer je bil poln topline in povezanosti glasbenikov med
seboj in s poslušalci. Vsak se je potrudil, da so skladbe
zvenele kar najlepše, višek je koncert dosegel takrat, ko so
zapeli vsi pevci skupaj. Bilo je nepozabno. Po lepi slovenski
navadi so se po koncertu vsi družili pred cerkvijo ob čaju,
kuhanem vinu in dobrotah, ki so jih spekli pevci. Imejmo
se radi, uživajmo v tej prečudoviti božični skrivnosti,
spoštujmo svoj jezik in svojo domovino. Novo leto pa naj
prinese obilo zdravja, veselja in medsebojne povezanosti
tako doma kot v župnijski skupnosti. S temi željami so
zaključili večer.

Božična skrivnost z mešanim cerkvenim zborom
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SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK

NIMA VSAK TE SREČE, DA
BI SE RODIL SLOVENEC
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

V počastitev slovenskega
kulturnega praznika je v torek,
6. februarja 2018, v večnamenski
dvorani Podružnične osnovne šole
Nova Cerkev potekala občinska
prireditev, na kateri je Peter Selčan
prejel priznanje za življenjsko delo
s področja kulture v letu 2018.

Po nastopu Otroškega pevskega
zbora Podružnične osnovne šole
Nova Cerkev pod vodstvom Sabine
Penič ter spremljave na klavinovi
izpod prstov Vesne Kotnik je o
razumevanju kulture in umetnosti,
odnosu države, pesniški resnici in
našem skupnem etosu spregovoril
osrednji govornik Feri Lainšček. V
uvodu je poudaril, da je organizator
prireditve govor ob slovenskem

»Na tem svetu seveda obstaja veliko
resnic in vsaj nekatere vsi tudi
poznamo. Vendar vse te resnice – naj
morda omenim le zgodovinsko in
politično, ali pa morda še filozofsko
in znanstveno – so resnice, s katerimi
se da manipulirati, jih prirejati in
po potrebi spreminjati. Le pesniška
resnica je zanesljivo tista, ob kateri
to ni mogoče.« »Žal tudi v času pred
praznikom ne moremo in smemo
spregledati, da naš današnji skupni
odnos do kulture in umetnosti ni
tak, kot bi glede na prej povedano
lahko pričakovali. Takoj po slovenski
osamosvojitvi, po letu 91, v tistih
prvi letih zmagoslavja, olajšanja in
razcveta, smo bili namreč skupaj
prepričani, da smo si ustvarili
državo, ki bo sama znala najbolje
poskrbeti za vse tisto, iz česar se je
rodila in na čemer se pravzaprav
edino lahko ohranja. Danes, niti
ne tri desetletja kasneje, smo
tudi upravičeno zaskrbljeni, ko iz
dneva v dan ugotavljamo, da temu

Pevka Ditka s svojim glasom in kitaro

Slavnostni govornik Feri Lainšček

»Vsak peti prebivalec Zemlje je
Kitajec, vsak sedmi je Indijec, vsak
šesti prebivalec Evrope je Rus, sedmi
pa Nemec. Mi Slovenci smo redkost!
Nima vsak te sreče, da bi se rodil
Slovenec … In tisti, ki so zavrgli svojo
identiteto, ki so zavrgli svojo kulturo,
ki so se odpovedali svojemu narodu,
niti ne vedo, kaj so s tem izgubili,«
je uvodoma poudarila Katja Žvikart,
povezovalka kulturnega programa.
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kulturnem prazniku zaupal nekomu,
ki verjame, da je pesniška resnica o
tem svetu najpomembnejša in da je
pravzaprav edina, na katero se lahko
zares zanesemo.

ni tako,« je povedal o odnosu do
kulture in umetnosti. »Tisti, ki je v
teh dneh dejal, 'da bi se Slovenci
morali končno odločiti ali smo leta
91 ustanovili državo ali pa zgolj
podjetje', je imel še kako prav. V tej
kraki povedi je namreč zajeta vsa
razsežnost položaja, v katerem smo
in pred nami je odločitev, ki bo imela
mnogotere posledice. Zato moramo
že ta hip vsi skupaj storiti vse, kar je v
naši moči, da tak zlovešči tok nekako
spet preusmerimo.«
Tokrat so osrednji del programa
popestrili pevka, kitaristka in
skladateljica Ditka z očetom
Gorazdom ter Lainšček, otrok
prekmurske ravnice, pisatelj, pesnik,
dramatik, scenarist, ki že več kot 30
let polni police slovenskih knjižnic.
Ditka in Feri se namreč že štiri leta
uspešno predstavljata z glasbenoliterarnimi dogodki po vsej Sloveniji.
K nadgradnji skupnega nastopa je
prispeval novi album Ne spreminjaj
me, ki je izšel v septembru pred
dvema letoma. Umetnika zase
pravita, da ju je združila ljubezen.
Mladosten glas torej, ki je našel
tankočutni glasbeni izraz za liriko
priljubljenega pesnika.
Peter Selčan

Nastopil je Otroški pevski zbor POŠ Nova Cerkev.

Prejem priznanja iz rok župana Branka Petreta Petru Selčanu,
kulturnemu delavcu, izjemnemu pevcu, zborovodji ...

Prejemnik priznanja Peter Selčan velja za kulturnega
delavca, izjemnega pevca, zborovodja, organista,
prijatelja, sodelavca, ki je vedno dovzeten za nove ideje.
Odlikuje ga vztrajnost, vedno teži k popolnosti. S svojim
glasbenim znanjem, posluhom, strokovnostjo in dobro
voljo je dolga leta povezoval mnoge zbore. Bil je organist
in pevovodja Cerkvenega mešanega zbora Nova Cerkev
do leta 1986. Moški pevski zbor v Novi Cerkvi deluje od
leta 1972, Peter je prevzel vodstvo Moškega pevskega
zbora KUD Nova Cerkev leta 1978. Od takrat naprej je bil,
s krajšimi vmesnimi predahi, njegov umetniški vodja več
kot 35 let.

KS in številnimi drugimi priznanji. Z zborom je posnel
dve zgoščenki. Njegovo delo je posegalo tudi med otroke
in mladino, saj je zbor sodeloval s POŠ Nova Cerkev v
izvedbi operete Miklavž prihaja. Z zborom je sodeloval
pri snemanju filma o Primožu Trubarju in nastopil v
baziliki svetega Petra v Rimu (maša za družine slovenske
vojske) in na koncertu v Vatikanu.

Njegov izostreni posluh in ljubezen do petja sta čez
vsa leta, ko je bil umetniški vodja Moškega pevskega
zbora KUD Nova Cerkev, poskrbela, da so bili v ospredje
postavljeni dobri solisti in ohranjeni prijateljski odnosi. V
vseh teh letih je bil zbor opažen in nagrajen s Prešernovo
nagrado Občine Celje. Bil je član Javnega sklada RS
za kulturne dejavnosti Občine Celje, Vojnik, Dobrna in
Štore. Peter Selčan je bil za svoje dejavno delo nagrajen
s srebrnim vojniškim grbom Občine Vojnik, priznanjem

Bil je tudi dolgoletni mentor okteta Podoglarji, Moškega
pevskega zbora Gotovlje in Okteta Vinska Gora. Zboru
je bil predan dolga leta in namenjal mu je dobršen
del svojega prostega časa. Bil je član dramske sekcije
KUD Nova Cerkev. S kulturo se je ukvarjal tudi kot
član Izvršnega sveta Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, Območne enote Celje. Zelo dobro je opravljal
delo predsednika KUD Nova Cerkev, saj ga je vodil 12
let. Zaradi službene odsotnosti med tednom je njegovo
udejstvovanje v kulturnem utripu Nove Cerkve manjše,
še vedno pa opravlja delo predsednika. S pevci ohranja
pristne stike in po potrebi še vedno vzame v roke
dirigentsko palico. Petru gre zahvala, da se zborovska
pesem še vedno sliši v naših krajih.

KNJIŽNICA VOJNIK IN DRUŠTVO IZVIR

NAŠ GOST KAREL GRŽAN
Tekst in foto: Betka Hutinski

Pater Karel Gržan je predstavil svoje zadnje knjižne izdaje.

V ponedeljek, 29. 1. 2018, smo v Kulturnem domu
Vojnik gostili patra Karla Gržana, ki je predstavil svoje
zadnje knjižne izdaje. Pred več kot sto obiskovalci nam
je nazorno in na svojevrsten način predstavil teze in
videnja današnjega sveta. Prireditev sta pripravili Mila
Kočevar, predsednica Društva Izvir in Knjižnica Vojnik.
Povezovala jo je Saška Tržan Ocvirk, glasbeno pa sta jo
obogatila Sandi Petrej in Miha Hliš.
Hvala Občini Vojnik za vso pomoč pri organizaciji
dogodka, predvsem pa hvala vsem navzočim, da smo
skupaj preživeli čudovit večer.
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ZELENI ODPAD

SEŽIGANJE ODPADKOV
Tekst: mag. Nataša Kos

V času, ko začenjamo z urejanjem okolice, se vrtičkarji
in sadjarji vprašajo, ali lahko zakurijo odpadno
vejevje, ki ga obrežejo spomladi, in ostali zeleni odpad,
ki jim ostane pri njihovi dejavnosti.
Abeceda odgovornega ravnanja z odpadki veleva, da
je odpadke prepovedano sežigati. Med odpadke sodijo
tudi zeleni oziroma biološki odpadki. Prepoved kurjenja
v naravnem in bivalnem okolju v Sloveniji ureja več
predpisov. Uredba o ravnanju z odpadki določa, da morajo
biti vsi odpadki, tudi naravni, primerno obdelani, torej ali
predelani ali odstranjeni v skladu z določili uredbe. To pa
lahko stori ali imetnik odpadkov sam ali pristojne službe.
To pomeni, da je tudi kurjenje odpadkov v naravi kot način
njihovega nenadzorovanega odstranjevanja prepovedano.
V skladu z Uredbo o obdelavi biološko razgradljivih
odpadkov obdelava pomeni kompostiranje, mehanskobiološko obdelavo ali kateri koli postopek higienizacije
teh odpadkov, nikakor pa ne sežiganje v naravnem okolju.
Določena pravila veljajo tudi za oddajo odpadkov, saj mora
imetnik odpadkov zagotoviti, da se odpadki ne mešajo,
zato da jih je kasneje mogoče obdelati. Odlok o javnem
redu in miru ter videzu naselij v Občini Vojnik (Uradno

glasilo slovenskih občin, št. 59/2015) v drugi točki 9. člena
zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja med drugim
prepoveduje v bivalnem okolju sežigati oz. kuriti na
prostem travo, listje ali druge odpadke, če se s tem motimo
okolico ali povzročamo nevarnost požarov.
Odlok o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske
službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Vojnik
(Uradni list RS, št. 82/2009 in Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 21/2012) povzročitelje odpadkov zavezuje, da
ločeno zbirajo odpadke v tipiziranih posodah, namenskih
zabojnikih in tipiziranih vrečah. Biološke odpadke
odložimo v rjave zabojnike ali na kompostnik, večje
količine pa lahko pripeljemo v najbližji zbirni center in
brezplačno oddamo.
Glavni razlog za prepoved kurjenja je predvsem v tem,
da se zaradi požarov v naravi povzroča tudi velika
okoljska škoda in da se pri kurjenju širi neprijeten vonj,
kar je posebej zoprno v strnjenih naseljih. Posebej skrb
vzbujajoče pa je dejstvo, da se zaradi ognja, ki ne razvije
dovolj visoke temperature, v zrak sproščajo strupeni
plini, dim ter saje, ki so po dognanjih strokovnjakov lahko
toksični in karcinogeni.

PRVA FAZA OBNOVE
Tekst: Barbara Suholežnik Kugler, foto: Franc Lebič

V jesenskem času se je začela
temeljita in dolgo pričakovana
prenova notranjosti gasilskega
doma v Vojniku, ki je razdeljena na
štiri sklope, vsak sklop je delo enega
leta. V prvem sklopu smo prenavljali
poveljniško in dežurno sobo ter
stranišča. Dela so bila opravljena do
konca leta, zdaj nas čaka samo še
opremljanje poveljniške in dežurne
sobe, kjer nam bo na pomoč
priskočil mizar Marko Kovač.
Med obnovo dežurne gasilske sobe

Da so se dela sploh lahko začela, se
je bilo treba dogovoriti o potrebi po
nujni obnovi z Gasilsko zvezo VojnikDobrna, o sofinanciranju z Občino
Vojnik. Ključnega pomena je bil tudi
posluh naših izvajalcev, podjetja Oder,
d. o. o. in Elektro Kovačič, d. o. o.
Na tem mestu se zahvaljujemo
predsedniku Gasilske zveze
Vojnik-Dobrna tovarišu Benediktu
Podergajsu, našemu županu gospodu
Branku Petretu, direktorici podjetja
Oder Janji Košenina Ramšak in
Gregorju Stožirju iz podjetja Elektro
Kovačič in jih še naprej prosimo za
pomoč in posluh.
Veliko svojega prostega časa sta v
gasilskem domu pustila naš poveljnik
Adolf Janc in gospodar Franci
Lebič. Zmeraj sta bila pripravljena
prihiteti v gasilski dom, ko je bilo
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treba pospravljati, nadzorovati in
tudi kaj postoriti. Tomaž Pekovšek
je v sodelovanju z Arnoldom
Ledlom pripravil idejno osnovo za
potek obnove prostorov in njihovo
opremljanje. Predsednik Roman
Kugler pa je usklajeval finančni in
terminski načrt ter dodatno bdel nad
potekom dela. Ne smemo pa pozabiti
tudi ostalih članov društva, ki so
priskočili na pomoč v svojem prostem
času.
V letu 2018 se bomo lotili prenove
notranjosti obeh garaž, v katerih so
naša intervencijska vozila, zaščitna
oprema za operativne gasilce ter
oprema za gašenje.
Do praznovanja 140-letnice si želimo
prenoviti celoten gasilski dom, da bo
vsem v ponos.

DVODNEVNI POSVET GASILK
Tekst: Danica Jezernik, foto: arhiv GZ Vojnik-Dobrna

Vsako leto si gasilke zadamo načrt
dela in tega, če je le mogoče, tudi
izvedemo. Letos je svet članic
GZS načrtoval posvet v celjski
regiji, v Termah Dobrna, 18. in 19.
novembra 2017. Svet članic GZS je
pripravil program za posvet, ki se
ga je udeležilo približno 160 članic
predsednic in namestnic komisije
za članice pri gasilskih zvezah iz
cele Slovenije.
Uvodoma nas je nagovorila Vladka
Bučevec, predsednica sveta članic
GZS. Piko na »i« pa je prispevala
ministrica za obrambo Andreja Katič,
ki nas je spodbudno nagovorila,
pozdravili pa so nas še župan občine
Dobrna Martin Brecl, predsednik
predsedujočih GZ celjske regije
Benedikt Podergajs, hkrati tudi
predsednik GZ Vojnik-Dobrna, v. d.
predsednika GZS Janko Cerkvenik.
Na odprtju sta bila poleg ostalih

gostov prisotna še član UO GZS Janko
Turnšek in vodja celjske izpostave
URSZR Janez Melanšek.
Po nagovorih so se udeleženke
razporedile po skupinah v delavnice.
Organizirane so bile tri operativne
delavnice, izdelovanje adventnih
aranžmajev in okrasitev novoletne
jelke ter predavanja. Po kosilu
so animatorji iz hotela pripravili
dva pohoda in vodno aerobiko.
Popoldne so se vrstila predavanja do
večera. Sledila je večerja in zabavni
program, družabni večer s plesom,
zabavo, igrami in druženjem, ki so ga
pripravili fantje ansambla Klateži iz
Nove Cerkve.
Nedeljski program se je začel s
predavanji o množičnih nesrečah na
avtocesti, požarih v hotelu, iskanju
pogrešanih in moči pozitivne energije,
ki jo nudijo gasilci. Pridružil se
nam je tudi poveljnik GZS Franci

Petek, ki je spregovoril o dejavnostih
GZS v letu 2017. Zahvaljujem se
predsednici sveta članic GZS Vladki
Bučevec in vsem članicam v svetu
članic GZS, za zaupanje posveta
Dobrni, ter GZ Vojnik-Dobrna. Hvala
domačim gasilcem PGD Dobrna za
pomoč in sodelovanje pri pripravi
operativnih delavnic, predavateljem
Marijanu, Ivanu in Mateju za izvajanje
operativnih delavnic, Mileni za prikaz
izdelave adventnih aranžmajev, Albini
in članicam za pecivo in nabrani
material za adventno delavnico,
članicam vseh osmih GZ celjske regije
za prineseno pecivo, Bernardi iz GZ
Celje za lesene podlage pri izdelavi
novoletnih aranžmajev, Jasmini iz GZ
Zreče-Vitanje za narejena darilca ob
vpisu pred začetkom posveta in vsem
vam članicam, ki ste si vzele čas za
izobraževanje. Bilo je prijetno, kratko
in »luštno«.

Letos je svet članic GZS načrtoval posvet v celjski regiji, v Termah Dobrna 18. in 19. novembra 2017.

HVALA ZA POMOČ
Ali pozna kdo lepše trenutke v zimskem času od teh,
ko družina sede ob domače ognjišče in pogovor prosto
teče. Ta ogenj, ki nas tako prijetno ogreje ob krušni peči,
lahko postane tudi grozeče dogajanje, ko se vnamejo
drva in naprej dimnik.
Ob takšnem dogodku, ko gasilni aparat izprazniš,
drugi pa ne dela, ostane le še klic na pomoč. Niso samo
gasilske veselice, prava gasilska pomoč je prišla v zelo
kratkem času in z vso tehniko. Gasilci iz Škofje vasi in
Vojnika so hitro obvladali požar, preden bi se razlezel,

in pri tem še potrpežljivo popazili, do takrat, da je
toplotna kamera pokazala varno temperaturo.
Iskreno se zahvaljujemo PGD Škofja vas in PGD Vojnik
in vsakemu gasilcu posebej. Vemo, da bi bilo tudi
vsakemu od vas lepše v družinskem krogu, pa ste
reševali našo stisko. Res iz srca hvala!
Družina Krašovec
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VRTEC DANIJELOV LEVČEK

V PRIČAKOVANJU
Tekst: Erika Jus, foto: Teja Zakelšek

V vrtcu Danijelov levček se vsako leto znova
veselimo adventnega časa. Časa, ko skupaj z otroki
pričakujemo rojstvo nebogljenega otroka, Jezusa,
ki se bo lahko naselil v naša srca in nam polepšal
božične praznike. Pričakovanje smo začeli z
adventnimi delavnicami, ki smo jih izvedli skupaj z
animatorji v Jernejevem domu.

njegovemu zgledu, smo na delavnicah staršem ponudili
ročno izdelane voščilnice svojih strokovnih delavk. S
prostovoljnimi prispevki zanje smo želeli omogočiti
dodatno zdravljenje deklici s posebnimi potrebami. Na
enoti Vojnik smo za deklico zbrali skoraj 300 evrov, v
vseh enotah skupaj pa kar 1000 evrov in s tem pokazali,
kako smo odprti za pomoč ljudem v stiski.

Otroci so skupaj s starši ali starimi starši, ob sproščenem
pogovoru in prepevanju pesmi, izdelovali adventne
venčke, ki jih je blagoslovil domači župnik Anton Perger.
Ker je advent čas, ko naj bi se tudi s svojim življenjem
spomnili Jezusa in z dobrimi deli ter prijaznostjo sledili

Adventne venčke smo izdelali tudi za svoje igralnice.
Vsak teden smo prižgali novo svečko in vsak dan odpirali
adventni koledar z nalogami. Otroci so komaj čakali, da
bodo lahko pogledali, kaj jih čaka tisti dan. Z veseljem
so šteli dneve do božiča, še večje in bližje pa je bilo
pričakovanje na dobrega moža, ki nas vsako leto obišče in
razveseli z darili. »Sveti Miklavž je dober gospod, njegove
so roke polne dobrot« ali »Pridi, pridi sveti Miklavž« sta
pesmici, ki smo ju vsak dan slišali na hodniku. Med otroki
so se pojavljala vprašanja, ali bo z njim prišel tudi parkelj.
Miklavž je seveda prišel sam s polnim košem daril in
dobro besedo za vsakega otroka. V zameno za darila so
mu otroci obljubili, da se bodo trudili biti čim bolj pridni
in prijazni drug z drugim.

Adventne delavnice v Jernejevem domu

Na božič smo se pripravljali z izdelovanjem voščilnic,
okraševanjem igralnic, hodnika in božičnega drevesa,
izdelovanjem jaslic ter seveda s prepevanjem božičnih
pesmi. Z jaslicami smo sodelovali na Božičnem Vojniku, s
pesmimi pa pri liturgiji ob skupnih jaslicah in pri otroški
polnočnici v cerkvi sv. Jerneja v Vojniku. S tem se je za
nas začel božični čas, ki je trajal vse do 2. februarja, ko
smo v vrtec povabili stare starše in ob prazniku svečnice
skupaj ustvarjali.

MLADOSTNE DOGODIVŠČINE

ŽIVLJENJE SKAVTA
RAKOVE STEZE 1
Tekst: Lucija Božnik, foto: Tadej Velenšek

Skavtsko leto je že v polnem teku.
Voditelji za svoje otroke skrbno
pripravljamo tedenska srečanja,
na katerih se družimo, uživamo in
pridobivamo mnoga nova znanja.
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Najmlajši, Volčiči in volkuljice,
urijo svoje šape v džungli, kjer
skupaj s starimi volkovi spoznavajo
življenjske modrosti, lovijo plene,
se igrajo in tudi borijo s hudobnim

Širkanom. Po džungli iščejo skrite
zaklade, odkrivajo boga in se učijo
osnovnih skavtskih spretnosti.
Komaj že čakajo zimovanje, kjer
bodo preizkusili svoje spretne

šape v zimskih razmerah. Izvidniki in vodnice merijo
razdalje na zemljevidu, uporabljajo kompas in poznajo
azimut, ogenj postavijo in čisto sami zakurijo ter na
njem skuhajo puding, gradijo stavbe brez žebljev, le s
trdnimi vozli in vezavami, pogumno vihtijo sekire in
žage, za dobro voljo si pa še kakšno zapojejo in zaigrajo
na kitaro. Med zimskimi počitnicami se bodo tudi
izvidniki in izvidnice za konec tedna odpravili v nove
pustolovščine, saj jih čaka nepozabno zimovanje.
Popotniki in popotnice na svoji skavtski poti čas
posvečajo služenju v družbi, doživetjem na poti,
izpopolnjevanju in nadgrajevanju veščin preko
praktičnih izzivov, kot je bivakiranje; pri tem
ponovimo znanje o izdelavi bivakov, vezavah, vozlih,
ognju in kuharskih veščinah. Če katero od naštetih
stvar slabo opravimo, se lahko zgodi, da nas ponoči
presenetijo vremenske razmere ali da ostanemo
lačni. Najpomembnejša pri klanu je pot, zato se letos
odpravljamo na mednarodni tabor na Nizozemsko,
kjer bomo imeli mnogo priložnosti za povezovanje z
drugimi.

Skavtsko leto je že v polnem teku.

Če si tudi ti želiš tako pestro preživljati sobotne ure,
nas le redno spremljaj in se nam pridruži v oktobru,
ko bomo spet sprejemali nove člane!
Če si tudi ti želiš tako pestro preživljati sobotne ure, nas le redno
spremljaj in se nam pridruži!

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

DOBRODELNI KONCERT
»SPET NA NAŠI ŠOLI«
Tekst: Maša Stropnik

Četudi smo dočakali čas, ko o
gospodarski krizi mediji ne govorijo
več, je okrog nas še vedno vse polno
stisk, žalostnih lic in grenkobe.
Plače mnogih so še vedno nizke in
ljudje živijo popolnoma na pragu
preživetja, še vedno je dosti takih
družin, ki z veliko težavo redno
plačujejo položnice. Potem pa so
tukaj še izredno žalostne zgodbe
posameznih družin. Ene so izgubile
enega od staršev, v druge je posegla
težka bolezen. Žalosti nas, ko
prinese otrok nazaj neizpolnjeno
prijavnico, npr. za v šolo v naravi,
ker je starši ne zmorejo plačati.

Na šoli si želimo, da bi bili vsi
zadovoljni, nasmejani, srečni.
Želimo, da bi po šolskih hodnikih
vedno videvali le otroške nasmehe
in iskre v očeh. Tako smo se
odločili, da še tretjič ponovimo
dobrodelno prireditev »Spet na naši
šoli«. Prireditev v obliki koncerta
ansamblov, pevcev, plesalcev in
drugih bo potekala v telovadnici naše
šole, in sicer v četrtek, 19. aprila 2018,
ob 18. uri.
Z nakupom vstopnic in prostovoljnimi
prispevki bomo pomagali tistim
otrokom ter njihovim staršem, ki so v
finančni stiski. Resnično si ne želimo,

da kdo iz že navedenega razloga
manjka na zaključni ekskurziji,
taboru, tehniškem, naravoslovnem
ali športnem dnevu, v šoli v naravi,
da kdo nima vseh potrebnih šolskih
potrebščin.
Ker program nastopajočih še nastaja,
ga bomo objavili kasneje. Že zdaj pa
zagotavljamo, da bo zanimiv, bogat in
kakovosten.
V upanju, da ta večer preživimo
skupaj, se vam že vnaprej
zahvaljujemo ter vas lepo
pozdravljamo.
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Učenci so v šoli v naravi pridobili veliko smučarskega znanja.

OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
Tekst: Maša Gregorc, Nina Kovše, Daša Senegačnik, Pia Fijavž in Aleksander Žerjav, foto: Maja Lugarič

Učenci 6. razreda Osnovne šole
Antona Bezenška Frankolovo smo se
15. 1. 2018 odpravili na zimsko šolo
v naravi na Roglo z namenom, da
se naučimo smučati oziroma svoje
smučarsko znanje še nadgradimo.
Ko smo prispeli, smo odšli v svoje sobe
in si razpakirali prtljago. Nastanjeni
smo bili v bungalovih Jerebika. Prvi
dan smo imeli preizkušnjo smučanja,
da so nas učitelji smučanja lahko
razporedili v različne skupine.

Zagotovo nam je bilo najbolj všeč
popoldne, ko smo se peljali z bobkarti
na sankališču Zlodejevo. Večini je bila
hitra vožnja zelo všeč, drugim spet
malo manj. Bobkarti so manjše sani z
dvema sedežema, s katerimi se lahko
pelješ do 40 km na uro, proga je dolga
1370 m ter zelo adrenalinska.
Na Rogli so bili zelo prijazni in hrana
je bila odlična. Večini ni bil všeč
naporen urnik, ampak menimo, da
smo se imeli odlično in smo domov

odšli z lepimi spomini. Zadnji dan smo
dopoldne smučali v lepem vremenu,
nato pa nam jo je zagodlo vreme in
staršem nismo mogli pokazati, česa
vse smo se naučili. Vseeno smo na
koncu prejeli diplome in tople objeme
razredničarke. Nismo imeli veliko
domotožja, a smo bili vseeno veseli,
da spet vidimo svoje domače. Vsi smo
domov odšli z zelo lepimi spomini in
kar je najpomembneje, pridobili smo
veliko smučarskega znanja.

OBVESTILO

DAN ODPRTIH VRAT IN VPIS ZA
PREDŠOLSKE OTROKE
Tekst: Simona Žnidar

Vabimo vas na dan odprtih vrat Vrtca Mavrica Vojnik, ki bo v četrtek, 22. marca 2018, od 17. do 18. ure v enotah
Vojnik, Frankolovo, Socka in Šmartno v Rožni dolini.
Pridruažite 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. Prosimo, da s seboj prinesete copate.
Vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2018/2019 pa bo potekal od ponedeljka, 9. aprila, do petka,
13. aprila 2018, v Vrtcu Mavrica Vojnik (pisarna svetovalne delavke) vsak dan od 8. do 15. ure in v torek do 17. ure.
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.). Vse potrebne informacije dobite pri svetovalni delavki
Martini Ošlak (tel. št. 03 780-00-21) in v tajništvu (tel. št. 03 780-00-00).
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JAKOB MUŽAR

NAVDUŠENEC SMUČARSKIH
SKOKOV, HARMONIKE IN HIPHOPA
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: osebni arhiv

Četrtošolec Osnovne šole Vojnik Jakob Mužar iz
Vojnika je s treningi smučarskih skokov začel pri
rosnih šestih letih. Če ne bi treniral smučarskih
skokov, bi treniral smučanje. Pred skoki je sicer
treniral nogomet, vendar kaj kmalu ugotovil, da si
želi trenirati nekaj popolnoma drugega.
Starost: 9 let
Klub: Smučarsko društvo Vizore (SD Vizore)
Trenerja: Slavko in David Grm
Največji dosežeki: skupno 4. mesto na tekmovanju 4
skakalnic Alpe Adria in ekipno 3. mesto na državnem
prvenstvu (poletna sezona 2017)
Konjički: igranje harmonike, druženje s prijatelji,
smučanje, kolesarjenje
Želeni poklic: zdravnik
Želja: postati uspešen smučarski skakalec
Cilji: 1. mesto na državnem prvenstvu in pokalu Alpe
Adria
Vzorniki: skakalci slovenske reprezentance
Sanjsko potovanje: Dominikanska republika
»Za ta šport me je navdušil Peter Prevc in celotna ekipa
slovenske reprezentance, na katero smo lahko res
ponosni,« odgovori na vprašanje, kdo ga je navdušil
za ta adrenalinski šport. Poleg smučarskih skokov
obiskuje še glasbeno šolo in igra harmoniko pri
profesorju Tomažu Marčiču. Še posebej rad pa tudi
pleše in enkrat tedensko obiskuje treninge hiphopa s
sestro Mašo.
Jakob z ekipo in trenerjema

Treningi smučarskih skokov potekajo tri- do štirikrat
tedensko, odvisno od sezone. »Poletna sezona je
bolj pestra, ker ni odvisna od vremenskih pogojev in
skačemo na t. i. plastiki. Imamo tudi suhe treninge v
telovadnici in treninge na skakalnicah po vsej Sloveniji
(glede na to, kje je tekma, tam tudi treniramo).
Delamo še vaje za zdržljivost, ravnotežje, dober odriv
itd.« Pove tudi, da pri smučarskih skokih sicer zelo
uživa, a ga je kdaj tudi strah, ko sedi na »rampi«. »Ko
pa se spustim, strah mine in uživam v letu.«
V prihodnosti si Jakob želi čim manj padcev ter
poškodb in šolanje nadaljevati v športnem oddelku
Gimnazije Kranj, ker imajo tam odlične pogoje za
treninge skakalcev. Osnovnošolec, ki sebe opiše
kot razigranega smučarskega skakalca, ki rad igra
harmoniko, ima jasne cilje za prihodnost – upa, da
bo postal član slovenske reprezentance, skupaj še s
kakšnim skakalcem SD Vizore, in izboljšal svoj osebni
rekord. »Poleg ukvarjanja s športom pa bi želel postati
zdravnik. Želim pomagati ljudem,« še razmišlja
skakalec, ki je v letu 2017 z ekipo smučarjev skakalcev
SD Vizore na županovem novoletnem sprejemu prejel
nagrado za najuspešnejše športnike lanskega leta.

Med nastopom
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TEJA GLAVNIK

DRŽAVNA
PRVAKINJA
Tekst in foto: Klara Podergajs

Starost: 30 let
Klub: Konjeniški klub Velenje
Trener: Matjaž Čik
Rekord: naslov državne prvakinje
Konjički: glavni konjički so konji,
če ostane še kaj časa, bere.
Poklic: magistra farmacije
Želja: zdravja zase in za kobilo Greto
Cilji za prihodnost: v športu ostati na doseženi ravni in
opraviti specializacijo klinične farmacije.
Teja Glavnik s kobilo Greto

Teja Glavnik prihaja iz Razgorja, je magistra farmacije,
lani pa je postala državna prvakinja v preskakovanju ovir
v kategoriji amaterjev s kobilo Greto, ki je sicer stara 13
let, Tejo pa spremlja pravljičnih sedem. Zmaga je bila za
Tejo potrditev večletnega truda. »Prvič sem šla na takšno
večje tekmovanje. Bila sem neobremenjena in zaupala
v naju s kobilo. Mislim, da je ravno to pripomoglo k
tolikšnemu uspehu,« je povedala Teja. Tekmovanje je bilo
na domačih tleh, v Konjeniškem centru Celje na Lopati,
kjer Teja tudi trenira, tako je bila zmaga še slajša. Odlični
pa so bili tudi v ekipnem delu v isti kategoriji.
Mlada ljubiteljica konj je šla na prvi tečaj jahanja pri
sedmih letih. Takrat se je v konje zaljubila, naklonjenost
pa še vedno traja. Pri 12 letih je pridobila še tekmovalno
licenco. Tako se z jezdenjem bolj ali manj dejavno ukvarja
že 18 let. »S konjem si ekipa. Ker pa je konj član ekipe, ki
ne govori, je treba vzpostaviti povezavo in razumevanje,«
je poudarila Teja. Poleg treningov pa je s konji še veliko
drugega dela, kot je čiščenje, sprehajanje, skrb za zdravje
konja in še kaj bi se našlo. Teji ježa predstavlja predvsem
konjiček, ki pa ji zapolnjuje večino prostega časa. Jezdi za
svoje lastno veselje in užitek.

Teja s pokalom in medaljami za naziv državne prvakinje

S konji preživi do dve uri na dan. »Je pa to drugačne vrste
delo,« je povedala Teja. »Pri konjih ne moreš misliti na
nič drugega. Zahteva se stoodstotna pozornost. Zame je
to kot meditacija,« je zaupala Teja, ki pravi, da tako lažje
deluje tudi na profesionalnem področju. Kjer pa tudi še
ni rekla zadnje besede, saj se še dodatno izobražuje za
specializacijo klinične farmacije. Če ji ostane kaj časa,
Teja predaja znanje tudi na mlajše generacije, saj je tudi
inštruktorica jahanja. »Želim se še naprej ukvarjati s tem
športom, dokler bo le šlo,« je dodala Teja.
Preskakovanje ovir s konji je edini olimpijski šport,
ki ni ločen po spolu. Pred nekaj leti so na državnem
prvenstvu, poleg ostalih kategorij, uvedli tudi
kategorijo za amaterje. Ni starostne ovire, edini
pogoj je, da tekmovalec vsaj eno leto prej ne tekmuje
v višji članski kategoriji. Amaterji preskakujejo
ovire v višini 120 centimetrov, v finalnem delu 125
centimetrov (profesionalci preskakujejo višino med
140 in 150 centimetri).
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Natalija Dobovičnik

Natalija je lastnica salona FND frizerstvo v Novi Cerkvi.

NATALIJA DOBOVIČNIK

NA VASI PONOVNO
FRIZERSKI SALON
Tekst in foto: Lea Sreš

Natalija Dobovičnik s svojimi
čarobnimi škarjami je, čeprav
Dobrčanka, v Novi Cerkvi poznana
frizerka. Njena neustavljiva
energija v boju za svoj prostor na
poklicnem področju, dovzetnost
za nove ideje in pristope, odprt
odnos do ljudi in ustvarjalnost so
jo ponovno pripeljali v naš kraj.
Natalija je lastnica salona FND
frizerstvo v Novi Cerkvi.
Po končani osnovni šoli na Dobrni se
je usposobila za frizerko na Srednji
frizerski šoli v Celju. Praktično
usposabljanje je opravila v Socki,
kjer je dobila tudi zaposlitev. Imela
je mlado mentorico, ki jo je uvajala v
rutino poklica, hkrati pa se je naučila
marsikaterega gostinskega opravila,
ki ji pride v življenju še kako prav.
Poklicno pot je nadaljevala v Celju in
se pred devetimi leti, po rojstvu hčere
Gabi, zaposlila kot poslovodkinja
v avstrijski trgovini s frizerskimi
pripomočki Roma v Velejaparku.
Poleg ostalih izkušenj je poglobila
znanje nemščine. Podjetje se je po
treh letih umaknilo in iz poslovnih
razlogov je ostala brez službe. V tem
času je pridobila NPK za oskrbovalca
na domu in se prijavila na projekt

Podjetno v svet podjetništva.
Po opravljenem štirimesečnem
izobraževanju je bil pogoj, da odpre
s. p. in začela je z nego las na domu.
Doma in v Socki si je uredila osnovni
delovni prostor, povsod za polovični
čas in vztrajala dve leti. Na veliko
veselje je 1. aprila 2017 začela z
delom v novem, lepo opremljenem
salonu, v Ravnakovi hiši v Novi
Cerkvi. Kot najemnica lokala je
zadovoljna in hvaležna, da lahko dela
v teh prostorih.
Natalija se trudi, da je njeno delo
dobro opravljeno, da so uporabniki
zadovoljni. Spremlja novosti v
tehnikah striženja, negi las in
oblikovanju pričeske. Svojemu
osnovnemu delu želi dodati še
ličenje, ki bi marsikateri stranki
prišlo prav, ko se odpravlja na svečani
dogodek. V FND frizerstvu se lahko
uredite ženske, moški, ponosna je na
striženje otrok. Urejen ima otroški
kotiček, kjer lahko otroci počakajo
starše ali jih tam animira za striženje.
Pravi, da s pravilnim pristopom ni
težko ostriči otroka. Ta trditev bo
zanimiva za vse tiste, ki veste, kako je
s prvim obiskom pri frizerju. Povejte
jim, da je »ta teta« zelo prijazna in

hitra. In skoraj vedno je bolje, če v
salon otroka pripelje očka. Ponosna
je, da še vedno obiskuje na domu
96-letno gospo iz Žalca.
Njena pozitivna naravnanost,
poštenost in sposobnost, da začuti
ljudi, so značilnosti, ki vodijo k
uspehu. S svojim delom išče notranjo
in zunanjo lepoto človeka, ki ga
ureja. Svetuje, nikoli ne vsiljuje, skrbi
le, da lasje ob izbiri barve ali metode
oblikovanja niso poškodovani. Za
krajšanje dolgih las lahko pri njej
naročite Split Ender, ki odreže samo
razcepljen las v dolžini 0,4 do 0,6 mm.
Natalija ima dve praktikantki, saj je
usposobljena za izvajane praktičnega
dela dijakov. Za vse tiste, ki vas
zanima: za šolsko leto 2018/19 ima
še eno prosto mesto!
Na vasi v Novi Cerkvi je ponovno
frizerski salon. Pojdite v FND
frizerstvo. Potrebno je naročanje po
telefonu (051 606 112), a Natalija
prilagaja delovni čas potrebam
strank. Pa še to, cene v salonu niso
pretirane, so dostopne vsakemu in
plačate lahko z bančno kartico, kar je
prednost, saj v Novi Cerkvi nimamo
bankomata.
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INVALIDNOST

TEŽAVE INVALIDNIH OSEB
IN DRUŽBA, V KATERI ŽIVIMO
Tekst in foto: Dragica Jezernik

Ali se mi kot družba res
zavedamo, kakšno je stanje
invalidnih ljudi? Imajo možnost
zaposlitve? Kakšno je njihovo
vključevanje na trg dela, ki je za
vsakega, ki išče zaposlitev, že
tako ali tako zelo stresno? Ali
delodajalci zagotavljajo lažje in/
ali prilagojeno delovno mesto, če
imajo zdravniška potrdila oz. ne
in s tem kršijo našo zakonodajo,
statut?

Življenje se z invalidnostjo ne konča!

Zavedanja, kaj imaš, ko si zdrav, ko
lahko skrbiš sam zase in ko nisi tema
pogovorov in včasih neposrednih, pa
tudi prikritih pogledov, se zaveda le
peščica ljudi. Tisti drugi se običajno
tega začnejo zavedati šele takrat, ko
so sami prizadeti oz. ko se jim zgodi
nekaj hudega.
Toliko je govora o nestigmatizaciji
invalidnih oseb. Je upoštevana?
Velikokrat žal ne! Živimo v času
velikih preizkušenj. Nemalo je
ljudi, ki tudi pri nas živijo na robu
revščine, nekateri pa menijo, da
je težava tam nekje, daleč … Ne,
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imamo jo tudi mi, a jo je treba videti
in si priznati, da je.
Imamo nekaj zelo lepo razvitih
služb, ki delajo v smeri pomoči
ubogim in invalidnim, imamo
občine, ki delujejo v smeri
pridobivanja certifikata, t. i. Občina
po meri invalidov, kot je vojniška
itd. Ko pa je govora o zaposlovanju
invalidnih oseb, se pogosto pojavijo
težave. Malo je delodajalcev, ki
v svojo delovno sredino vzamejo
invalida, in malo je delodajalcev, ki
se potrudijo za svojega zaposlenega
in mu pomagajo ter omogočijo
drugo, lažje delovno mesto, če ima
zdravniško potrdilo, ki mu omenjeno
narekuje.
Po eni strani se zagovarja skrb
za dobro psiho-fizično stanje
invalidnih oseb, vendar menim,
da se velikokrat z napačnim in
nekorektnim obnašanjem do
invalidnih oseb omenjeno psihično
stanje oseb še poglablja in spravlja
ljudi v obup (kako živeti in preživeti
otroke in družino).
Morali bi se zavedati, da smo ljudje
tisti, ki si sami krojimo usodo in
to, kako bomo živeli. Zatorej;
spoštujmo se med saboj, pomagajmo
si, vzgajajmo otroke tako, da bodo
spoštovali in imeli radi starejše
ljudi, bolne, invalidne in ljudi s
posebnimi potrebami. Ne obsojajmo,
pomagajmo! Spodbujajmo
medgeneracijsko sodelovanje: mladi
s starejšimi, z invalidnimi. Bolje
bomo vsi skupaj razumeli, bolje se
bomo povezali, manj se bo obsojalo!
Težave ne bodo ostale tam nekje

zunaj, bodo v naši sredini, ampak
nekdo bo prisluhnil, nekdo bo
pomagal ...
In kot mnogokrat slišim: »Tako rad
bi vstal iz invalidskega vozička in
šel. Rad bi hodil, rad bi delal to
in ono, samo, da bi bil zdrav! Rad
bi hodil v službo kot nekoč …«
Razumem, pa še kako zelo.
V zaključku preteklega leta je
ministrica za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti Anja
Kopač Mrak dejala, da je Slovenija
na dobri poti, da brezposelnost
mladih pada; ta podatek nas navdaja
z upanjem in samo upamo lahko,
da bo program, ki že teče, mladim
invalidom in osebam s posebnimi
potrebami odprl veliko več možnosti
za lažje vključevanje na trg dela.
Spoštovani delodajalci, veliko je
delovnih področij, kjer lahko delajo
invalidne osebe. Dajte jim možnost,
da delajo, če le lahko! Morda se
še zavedate ne, da boste v svojo
sredino sprejeli res dobrega delavca,
vsekakor pa boste poslali močno
sporočilo in potrdilo družbi, da je
invalidna oseba kot vsaka druga, ki
si brezpogojno zasluži priložnost!
»Ena od velikih skrivnosti življenja
je, da je zares vredno le tisto, kar
naredimo za druge.« Lewis Carroll

JEZIKOVNA AGENCIJA PERFECT

PO ZNANJE
TUJEGA JEZIKA
Tekst: Lea Sreš

Znanje je potrebno na vseh področjih življenja. Znanje
tujih jezikov širi obzorja, omogoča komunikacijo
na potovanjih, poveča delovno storilnost in
napredek v delovnem okolju, vpis na želeno stopnjo
izobraževanja, boljši učni uspeh, opravljeno maturo,
izboljšano poslovno sodelovanje ali pa izpolni
individualno željo po učenju v zrelih letih. Ni
pomembna starost, pomembna je želja in odločitev,
da osvojimo določeno znanje tujega jezika. Jezikovna
agencija Perfect je prilagodljiva šola izobraževanja in
učenja nemščine, angleščine ali španščine.
Kaj je Jezikovna agencija Perfect in kdo je Marjetica
Štante Kapun?
Jezikovna agencija Perfect ima svoj sedež v Belem Potoku
pri Frankolovem. Vodi jo Marjetica Štante Kapun in pri
njih se lahko naučite nemščine, angleščine ali španščine.
Po poklicu je profesorica angleškega in nemškega jezika,
magistra ameriških študij. Izobraževala se je na Filozofski
fakulteti v Mariboru in magistrirala na Filozofski fakulteti
v Ljubljani. Njene pedagoške izkušnje so bogate, saj je
19 let delala v šolstvu: na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem v Celju, Gimnaziji Slovenske Konjice, bila tutorka
za EPF v Ljubljani, predavateljica Višje ekonomske šole
na Ptuju, smer komercialist. Profesorica Marjetica Štante
Kapun ima veliko izkušenj iz vodenj tečajev po podjetjih
v poučevanju poslovne angleščine. V veliko pomoč pri
prenašanju znanja na svoje »učence« na jezikovnih
tečajih pridobiva tudi kot ocenjevalka iz splošne mature
iz angleškega jezika. Ima tudi izkušnje iz izobraževanja v
Londonu in v ZDA.

tečaje za odrasle, pripravo na maturo, igralne urice v
vrtcu in prvi triadi OŠ, inštrukcije za OŠ, SŠ in fakultete,
individualno poučevanje, tečaje za pripravo na delo v
tujini, ki vključuje pomoč pri pripravi dokumentacije,
tečaje za otroke in mladostnike, tečaje za podjetja.
Za vse, ki za svoje otroke hočete več!
Igralne urice za mlajše učence imajo namen, da otroka
motivirajo in mu vzbudijo željo po učenju tujega jezika.
Potekajo v igrivem vzdušju, s poudarkom na petju, plesu
in gibanju. Malo večji otroci razširijo že pridobljena
znanja angleščine ali nemščine. Otroci se s pridobljenim
znanjem lažje vključijo v srednjo šolo. Lahko pa se naučijo
tudi novega jezika, španščine. Cena pedagoške ure v
skupini je le 5,5 EUR, na drugega otroka oz. tretjega
otroka je popust.
Profesorica Marjetica Štante Kapun vabi vse, ki se
odločate za učenje tujega jezika, da za več informacij
pokličete po telefonu na številko 031 848 126 ali pišete na
e-naslov: perfect.jeziki@gmail.com.

Perfect ponuja učenje tujih jezikov na sodoben način
Njena pozitivna energija, suvereno znanje jezikov,
stalno izobraževanje, individualni pristop, ljubezen do
poučevanja, čut za soljudi, prilagodljivost in vztrajnost
ter njene delovne izkušnje uvrščajo njeno jezikovno
agencijo med tiste jezikovne šole, ki so vredne zaupanja.
Prepričana je, da samo dobro delo prinese vidne rezultate.
Je učiteljica s pedagoškim »erosom«, rada poučuje in
uvaja nove tehnologije in nove metode poučevanja.
Brez znanja tujih jezikov danes preprosto ne gre
Vpisi na jezikovne tečaje potekajo čez vse leto in v
vašem kraju. V Jezikovni agenciji Perfect izvajajo splošne

75

Pestra ponudba vsega lepega

PESTRA PONUDBA

CVETLIČARNA
MAJA
Tekst in foto: Dragica Jezernik

Od konca oktobra 2017 je Vojnik bogatejši še za eno
cvetličarno, ki poleg ponudbe rož in lončnic ponuja
še pester darilni program. Lastnica Maja Kovač s
partnerjem Petrom vidi še ogromno možnosti za
izboljšave, dopolnitve in ustvarjalne ideje, kar pa so
tudi njeni cilji za prihodnja leta.
»Odločitev za samostojno podjetniško pot ni bila
lahka,« je povedala Maja, po poklicu sicer ekonomistka,
vendar se je ob podpori in zaupanju v partnerja vseeno
odločila in sprejela izziv. Majine prejšnje zaposlitve
(poslovodkinja v drogeriji Tuš, vodja komercialistov na
terenu), pridobivanje izkušenj iz ekonomije, pridobljeni
certifikat iz aranžiranja, v ospredju pa ljubezen do ljudi
in vsega lepega je nato združila in rodila se je njena
istoimenska »Maja«. »Predvsem aranžiranje je tisto, kar
me najbolj veseli in osrečuje, obenem pa sem ravno na
tem področju lahko najbolj ustvarjalna,« dodaja Maja.

idej se Maji porodi ob samem ustvarjanju; ena takih je
bila izdelava božičnih jaslic iz testenin, predstavljenih
na »Božičnem Vojniku«. Ker pa danes skoraj ne gre brez
računalnika, Maja rada »pobrska« po spletu, kjer najde
veliko zanimivih idej. Lastnica si želi v prihodnosti
strankam ponuditi še več iz programa suhega cvetja,
suhih aranžmajev, predvsem pa še bolj obogatiti darilni
program. Maja poudari, da se želi s svojo ponudbo čim
bolj približati krajanom, jim prisluhniti in vnesti v svoj
prostor čim več novih, ustvarjalnih, domiselnih pa tudi
cenovno dostopnih izdelkov.
Ob zaključku mi je sogovornica zaupala, da ima sicer
zelo malo prostega časa, morda le za kakšen sprehod, je
pa vsekakor človek mnogih idej, načrtov in vesela je, da
se je odločila in sprejela izziv, v katerem resnično uživa.
Nedvomno drži stari rek: »Kdor ima rad rože, ne misli
slabo in ima rad ljudi!« To sem začutila ob obisku prijetne
cvetličarne v Vojniku.
Maja Kovač v kotičku darilnega programa

Cvetličarna, v bližini cerkve in nasproti pokopališča v
Vojniku, je prijeten prostor, zelo lepo urejen in te ob
vstopu očara s pisano paleto barv, ki krasijo notranjost,
veliko je svežega rezanega cvetja, prikupnih aranžmajev,
najdemo bogat okrasni darilni program (ročno izdelani
uhani, zapestnice, leseni izdelki, keramični izdelki,
miselne ročno izdelane table, ročno izdelane čestitke
za razne slovesnosti in še in še izdelkov). »Stranke
lahko izbirajo tudi med zelo pestro ponudbo sveč vseh
vrst, tako namiznih kot nagrobnih, po zelo ugodnih
cenah. Dodatna ponudba je izdelava žalne floristike ter
brezplačna dostava, s čimer strankam resnično vsaj malo
priskočimo na pomoč,« dodaja moja sogovornica. Največ
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ZAKONCA KOLAR

POTRDITEV LJUBEZNI,
IZREČENE PRED POL STOLETJA
Tekst: Dragica Jezernik, foto: Renata Pečar

Zakonca Kolar iz Bovš sta v soboto, 30. 12. 2017, v prelepi
in veličastni cerkvi sv. Jerneja v Vojniku ponovno potrdila
svojo ljubezen, izrečeno pred natanko pol stoletja.
Župnik Anton Perger je vodil zahvalno poročno mašo, kjer sta
se zakonca Kolar spominjala vseh danih zaobljub, ki sta si jih
kot mlada ženin in nevesta obljubila pred poročnim oltarjem
že toliko let nazaj. Lepo je videti zakonca, ki sta skupaj
prehodila toliko let. Poročna zaobljuba je nekaj tako zelo
lepega, obenem pa prinaša veliko odgovornosti, prilagajanja,
strpnosti, pomoči eden drugemu, velikih odločitev in še bi
lahko naštevali. Življenje ne prizanaša, tako tudi že prehojena
skupna pot zakoncev Kolar ni bila vedno posejana z rožicami,
kajti bile so težave, bila je bolezen, pa vendarle so zmagali
ljubezen, volja, pogum, pomoč in sodelovanje.
Z vero in ljubeznijo sta si krepila in ohranjala spoštovanje,
kar je dandanes že skoraj redkost in na to sta lahko ponosna,
obenem pa sta lahko tudi zgled in navdih mnogim parom.
Tako zelo lepo je videti zakonca, ki se še vedno po toliko letih
skupne poti razumeta, si stojita ob strani, se spoštujeta, si
bogatita življenje s stvarmi, ki jih imata rada oba, se razdajata

Domačija Kolar

vnukom, si vzameta čas za prijatelje, pogovore … skratka
eden z drugim se dobro počutita in rada sta skupaj. Dejstvo,
ki za zakonca Kolar nedvomno drži, je, biti pošten in iskren.
Ob zaključku poročne slovesnosti v cerkvi sta se zakonca
bogu zahvalila za toliko skupnih let. Želimo vama še veliko
zdravih let preživetih skupaj in bogatenje vsakdana z lepimi
in predvsem iskrenimi stvarmi, ki vaju osrečujejo!

ŽALNA SLOVESNOST

OB 73-LETNICI ZLOČINA NA
FRANKOLOVEM
Tekst: Lea Sreš

Žalno slovesnost ob 73-letnici zločina na Frankolovem je
letos organizirala Občina Vojnik. Dogodek poteka vsako leto
ob obletnici okupatorjevega zločina, ki je bil storjen v času,
ko so vsi vedeli, da je vojna za Nemce izgubljena. Storjeno je
bilo dejanje, za katero ni opravičila.
Letošnje žalne slovesnosti se je udeležil predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor s Tanjo Pečar, sorodniki
žrtev in številni predstavniki društvenih organizacij, krajani.
Borut Pahor je položil venec in spregovoril o pomenu
ohranjanja spomina na pretekle dogodke. Vence so položili
tudi župani in predstavniki občin Vojnik, Vitanje, Slovenske

Konjice in Dobrna, predstavniki Območnih združenj
veteranov vojne za Slovenijo, predstavniki Območnih
združenj ZZB za vrednote NOV, predstavniki Veteranskega
društva Sever za celjsko območje.
Slavnostni govornik je bil zgodovinar dr. Damijan Guštin, ki
je obudil spomin na žrtve na Frankolovem in orisal dogodke
na Frankolovem. V kulturnem programu so sodelovali
kvartet trobil Orkestra slovenske policije, Sanja Poljšak
Pesan, Vid Žveglič in Moški pevski zbor Anton Bezenšek
Frankolovo. Zbrane je nagovoril tudi celjski škof dr.
Stanislav Lipovšek. Prireditev je povezovala Marjana Šoš.
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REŠUJEMO ŽIVLJENJA

TEMELJNI POSTOPKI
OŽIVLJANJA ZA LAIKE
Tekst: Andreja Zupančič, dr. med., mentorica: prim. Jana Govc Eržen, dr. med., foto: Lea Sreš

Nenadni srčni zastoj je eden vodilnih
vzrokov smrti v svetu. Izredno
pomembno je, da je v primeru
srčnega zastoja pomoč nudena
čim prej, saj lahko hitro in pravilno
ravnanje močno izboljša možnost
preživetja, ta se namreč z vsako
minuto zmanjša za 10 odstotkov.
Po zadnjih smernicah so
najpomembnejši dejavniki za dober
izid kakovostni stisi prsnega koša, s
čim manj prekinitvami, in čimprejšnja
defibrilacija, ki jo izvedemo z AED
(avtomatski eksterni defibrilator).
Pri odraslih je v večini primerov
vzrok srčnega zastoja motnja ritma,
ki onesposobi srce. Z električnim
šokom, dovedenim z AED, pa lahko v
veliko primerih ponovno vzpostavimo
normalni srčni ritem.
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rahlo privzdignemo brado, prislonimo
uho k ustom in hkrati poslušamo
morebitno dihanje, če čutimo sapo in
opazujemo dvigovanje prsnega koša
(slika 1).
Če nič od naštetega ni prisotno ali
če o tem nismo povsem prepričani,
začnemo s stisi prsnega koša in
umetnim dihanjem v razmerju 30 : 2
(slika 2). Hkrati nekomu naročimo,
naj pokliče 112 in prinese AED.
Če smo sami, najprej pokličemo
112, poiščemo defibrilator (če je v
neposredni bližini) in nato začnemo
s postopki oživljanja. Temeljne
postopke oživljanja (TPO) izvajamo
pri osebi, ki je nezavestna, ne diha in
se ne odziva.

popolnoma popustimo pritisk, da se
lahko srce medtem napolni s krvjo.
Po 30 stisih prsnega koša sledi umetno
dihanje – dihalno pot sprostimo
na enak način kot pri preverjanju
dihanja. Z roko, s katero zvračamo
glavo, zatisnemo nos, s svojimi usti
prekrijemo usta oživljanca in izvedemo
dva vpiha. Vsak vpih naj traja 1
sekundo, volumen pa naj bo zadosten,
da omogoča dvig prsnega koša.
Idealno je, če sta reševalca dva,
saj lahko prvi izvaja stise, drugi
pa umetno dihanje; na 2 minuti je
smiselno, da vlogi zamenjata, saj se
kakovost stisov zaradi utrujenosti hitro
zmanjša.

Pri osebi, za katero sumimo, da
je utrpela srčni zastoj, preverimo
odzivnost – osebo rahlo stresemo in
vprašamo: »Ali ste v redu?« Če se ne
odziva, pokličemo pomoč mimoidočih
in nato preverimo dihanje tako, da
eno roko položimo na čelo in rahlo
zvrnemo glavo nazaj, z drugo roko

Stise prsnega koša izvajamo tako,
da dlani prislonimo na sredino
prsnega koša, prste prepletemo
(da se izognemo pritiskanju z njimi
na rebra) in stiskamo prsni koš s
frekvenco 100 stisov v minuti, prsni
koš naj se pri tem ugrezne za približno
5–6 cm. Pri tem pazimo, da imamo
komolce iztegnjene, rok pa med
stisi ne dvigujemo s telesa, ampak le

Če zaradi kakršnih koli zadržkov
(naj bo to prisotna kri, izbruhanina,
poškodba ali strah itd.) ne želimo
izvajati umetnega dihanja, izvajamo
samo stise prsnega koša s frekvenco
100 stisov v minuti.
Takoj ko dobimo AED, ga odpremo,
prižgemo in sledimo pisnim in zvočnim
navodilom. Elektrodi prilepimo na
prsni koš, kot kaže slika (pazimo, da je
koža suha). Medtem ko AED analizira

Preverjanje dihanja (poslušamo, čutimo,
opazujemo)

Stise prsnega koša (baza dlani na sredini
prsnega koša, prsti prepleteni in dvignjeni,
komolci iztegnjeni) in umetno dihanje
izvajamo v razmerju 30 : 2.

Elektrode prilepimo na suh prsni koš.

Če je potreben šok, pritisnemo na gumb za defibrilacijo.

Takoj po sprožitvi šoka nadaljujemo s stisi prsnega koša in umetnim
dihanjem v razmerju 30 : 2.

ritem, poskrbimo, da se nihče ne dotika bolnika. Kadar je
potreben šok, začne utripati lučka – ponovno poskrbimo,
da se nihče ne dotika bolnika in pritisnemo gumb za
defibrilacijo (sliki 3 in 4).

Izjema so otroci in utopljenci, pri njih je namreč v večini
primerov dihalna stiska vzrok za srčni zastoj in ne
obratno, zato v tem primeru po ugotovljeni neodzivnosti
in odsotnosti dihanja pomoč izjemoma začnemo s 5 vpihi,
nato pa nadaljujemo enako kot pri odraslih – s stisi prsnega
koša in umetnim dihanjem v razmerju 30 : 2 (slika 5).
Nikoli ne vemo, kdaj se bomo znašli v položaju, ko bo nekdo
v naši bližini potreboval pomoč, zato je pomembno, da
obnavljamo znanje temeljnih postopkov oživljanja, saj lahko
z ustreznim in pravočasnim ukrepanjem rešimo življenje.

Takoj po sprožitvi šoka spet začnemo s stisi prsnega koša
in umetnim dihanjem v razmerju 30 : 2. Po 2 minutah nas
AED obvesti o ponovni analizi ritma in tako ponavljamo
postopek do prihoda reševalcev.

KJE SE NAHAJAJO

ZUNANJI, VEDNO DOSTOPNI:

DEFIBRILATORJI V

na stavbi gasilskega doma,
Stražica 2, Frankolovo

OBČINI VOJNIK?

•

•

•

PGD Nova Cerkev,

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

PGD Lemberg,

Keršova ulica 1, Vojnik
(dva defibrilatorja)

•

Telovadnica OŠ Vojnik,

PGD Socka,

•

PGD Vojnik,

• Bazen Frankolovo
(od meseca maja do oktobra)

na stavbi gasilskega doma,
Socka 64, Nova Cerkev

•

Psihiatrična bolnišnica
Vojnik,

Celjska cesta 37, Vojnik (dva
defibrilatorja)

na stavbi gasilskega doma,
Lemberg 19, Nova Cerkev

•

Zdravstvena postaja Vojnik,

PGD Frankolovo,

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

•

V OBJEKTIH ALI USTANOVAH:

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

Prušnikova 14, Vojnik
(od meseca oktobra do maja)

Srečko Lipnik,

na zunanji steni delavnice,
Pristava 6/A, Vojnik

NOV ORDINACIJSKI ČAS LABORATORIJA ZP VOJNIK
Ordinacijski delovni čas
laboratorija ZP Vojnik:

Odvzem in sprejem biološkega
materiala:

Odvzem krvi za biokemične
preiskave:

DELAVNIK

DELAVNIK

DELAVNIK

(pon.–pet.): 7.30–14.00

(pon.–pet.): 7.30–14.00

(pon.–pet.): 7.30–10.00

Odmor za malico: 11.00–11.30

Odmor za malico: 11.00–11.30

Odmor za malico: 11.00–11.30
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POSKRBITE ZA SVOJE SRCE

KOENCIM
Q10
Tekst: Urška Vižintin, Mateja Kadilnik, foto: svetovni splet

Koencim Q10 je telesu lastna
(endogena) snov, ki ima zelo
pomembno vlogo v našem
organizmu. Kemijsko pripada
družini molekul ubikinoni,
katerih ime je sestavljeno iz tujke
ubikvitaren in kinon.
Koencim Q10 je navzoč v membrani
skoraj vseh celic človeškega telesa.
Tu v procesu celičnega dihanja
sodeluje pri pretvorbi hranilnih snovi
v energijsko bogate molekule ATP. To
je energija, ki jo naše telo potrebuje
za usklajeno delovanje vseh
življenjskih procesov v organizmu,
kot so mišično delo, aktivnosti
živčevja ter presnovni, regeneracijski
in imunski procesi.
Koencim Q10 ima kot antioksidant
tudi zaščitno vlogo. Naše telo
varuje pred prostimi radikali, ki
nastajajo pri celičnih procesih. Če
ti niso pravočasno odstranjeni,
reagirajo s celičnimi komponentami
(beljakovinami, DNK, membranskimi
lipidi) in jih poškodujejo. Koencim
Q10 je zadolžen za lovljenje
teh prostih radikalov, s čimer
prepreči staranje telesa in celic ter
pojav različnih bolezni. Njegova
antioksidativna vloga se kaže tudi v
obnovitvi drugih antioksidantov, kot
sta vitamin C in E.
Naše telo je sposobno samo
sintetizirati koencim Q10,
toda učinkovitost sinteze se s
starostjo začne zmanjševati.
Padec koncentracije je viden v
najaktivnejših organih, in sicer v
srcu, ledvicah in jetrih (npr. v srcu
se začne zmanjševati že pri 20. letih
in se do 80. leta zmanjša za skoraj
80

60 %). Sinteza v telesu je zmanjšana
tudi pri rednih uživalcih statinov –
zdravil za zniževanje holesterola.
Pomanjkanje pa so opazili tudi pri
povečanih energetskih procesih
(aktivnih športnikih), trajnem
izpostavljanju stresu, večjem vnosu
alkohola in tobaka ter dolgotrajnem
jemanju zdravil in nekaterih bolezni.
Pomanjkljivo lastno sintezo lahko
nadomeščamo z uživanjem koencima
Q10 s hrano in prehranskimi
dopolnili. Povprečni dnevni vnos
s hrano je po podatkih raziskav
bolj majhen, le 3–6 mg. Največjo
vsebnost imajo rdeče meso (govedina
in svinjina), ribe (sardine in rdeče
meso skuš), olja (koruzno, olivno),
oreščki in peteršilj, manj pa belo
meso, brokoli, cvetača in avokado.
Z običajno prehrano ne moremo
zadostiti povečanim potrebam
koencima Q10 v telesu, saj poleg
nizkih vrednosti v hranilih, njegovo
biorazpoložljivost omejujeta tudi

nevodotopnost in slaba topnost
v lipidih (maščobah), kar ima
za posledico slabo absorpcijo iz
gastrointestinalnega trakta.
Zato je vse popularnejše uživanje
Q10 v obliki različnih prehranskih
dopolnil, s katerimi lahko zaužijemo
večje koncentracije koencima.
Trg ponuja zelo širok spekter
izdelkov, ki vsebujejo koencim
Q10, vendar je njihova kakovost
odvisna od formulacije koencima
Q10. Vpliva namreč na obseg
absorpcije v prebavilih. Najslabši so
izdelki z nizko stopnjo absorpcije
koencima Q10 v kristalinični obliki,
boljše so mehke kapsule z oljnimi
suspenzijami ubikinona, medtem
ko so najkakovostnejši izdelki z
vodotopno obliko koencima Q10,
ki ima dokazano kar štirikrat boljšo
absorpcijo.
Koencim Q10 je vitalnega pomena
za naše zdravje. Njegovo dodajanje
k prehrani je pomembno predvsem
v starosti, ko se zmanjša njegova
sinteza in koncentracija, predvsem
v srcu. Številne raziskave opozarjajo
na izredno sposobnost dodatkov tega
koencima za izboljšanje delovanja
srca. Njegova uporaba je usmerjena
v zdravljenje vseh srčnih bolezni,
kot so srčno popuščanje, povišan
krvni tlak, srčna kap, angina pektoris
in ishemija srca. Sodeluje tudi pri
izboljšanju drugih zdravstvenih
stanj, kot so Parkinsonova bolezen,
migrena, statinska miopatija
in diabetes. V obliki različnih
kozmetičnih produktov pa skrbi za
zmanjšanje oksidativnega stresa v
koži.
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Marec
1

16.30

1

19.30

NASTOP KOMORNEGA PEVSKEGA
ZBORA DRUŠTVA v Špesovem domu v
Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

OBMOČNA REVIJA MALIH PEVSKIH
SKUPIN OBČIN CELJE, DOBRNA,
ŠTORE IN VOJNIK v Kulturnem domu
Vojnik
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti

4

16.00

6

15.30

9

19.00

10

16.00

10

16.00

11

18.00

11

18.15

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

ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA
v Kamrici Vojnik

9.00
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16

18.00

17
7.00

17

18.00

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

MUZIKAL VESNA
v telovadnici OŠ Vojnik

17

18.00

Društvo Most mladih Vojnik

TURNIR V IGRANJU ŠNOPSA OB
PRAZNIKU MUČENIKOV v Dnevnem
baru Grilček
Društvo Dobra volja

PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA,
MATERINSKEGA DNEVA IN 40
MUČENIKOV v gostišču Čater, Laško
Društvo upokojencev Vojnik

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

SPUŠČANJE LADJIC PO HUDINJI NA
GREGORJEVO na Hudinji pri Sorževem
mlinu
POŠ Nova Cerkev, Turistično društvo Nova Cerkev,
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev in
Sorževa domačija

13

15

18.00

POHOD NA RESEVNO, zbirališče na
parkirnem prostoru pred cerkvijo sv.
Jerneja Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik

DELAVNICA "DOLGOROČNA
RAZVOJNA STRATEGIJA OBČINE
VOJNIK 2020-2030" v jedilnici OŠ Vojnik
Občina Vojnik

DELAVNICA "DOLGOROČNA
RAZVOJNA STRATEGIJA OBČINE
VOJNIK 2020-2030" v jedilnici OŠ Vojnik
Občina Vojnik

PREKMURSKA PLANINSKA POT,
zbirališče pred cerkvijo sv. Jerneja
Vojnik
Planinsko društvo Vojnik

KONCERT MARIJINIH PESMI
»STABAT MATER«
v cerkvi sv. Jerneja v Vojniku
KKD Ivan Šopar Vojnik

TURNIR V IGRANJU ŠNOPSA OB
PRAZNIKU ŽENA
v Dnevnem baru Grilček
Društvo Dobra volja

19

10. TURNIR V ŠNOPSU
v dvorani PGD Nova Cerkev,

21

MATERINSKI DAN v večnamenski
dvorani OŠ Antona Bezenška
Frankolovo

18.00

17.00

Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev

OŠ Antona Bezenška Frankolovo

23

DELAVNICA: IZDELAVA BUTARIC
v Dnevnem baru Grilček

24

IZLET V PLANICO, zbirališče pri
Dnevnem baru Grilček

24

JUTRANJI POHOD NA ŠPIČASTI VRH,
zbirališče pri Pristovškovem križu nad

26

ZAČETEK SPOMLADANSKEGA
DELA FUTSAL LIGE
na igrišču na Frankolovem

18.00
3.00
5.00

18.00

28

16.00

Društvo Dobra volja

Društvo Dobra volja

Tomažaki Turistično društvo Frankolovo

Športno-rekreativno društvo Postani.fit

ODPRTJE ZELIŠČARSKE RAZSTAVE
v domu sv. Jerneja Vojnik
Društvo podeželskih žena Meta

April
2

15.00

3

17.00

4

17.00

5

17.00

7

8.00–12.00

7

15.00

8

9.00

10
9.00

10

17.00

14
6.00

14

19.00

15

14.00

POHOD PO TONČKOVI POTI,
zbirališče pred OŠ Antona Bezenška
Frankolovo
Turistično društvo Frankolovo

ZDRAVILNE RASTLINE ZA
LAJŠANJE BOLEZENSKIH TEŽAV
v domu sv. Jerneja Vojnik
Društvo podeželskih žena Meta

RAZMNOŽEVANJE ZELIŠČ
v domu sv. Jerneja Vojnik
Društvo podeželskih žena Meta

KONOPLJA V KULINARIKI
v domu sv. Jerneja Vojnik

19

18.00

21

18.00

DOBRODELNA PRIREDITEV
»SPET NA NAŠI ŠOLI« v telovadnici
OŠ Vojnik
Osnovna šola Vojnik

KONCERT MEŠANEGA
KOMORNEGA PEVSKEGA ZBORA
DU VOJNIK v Kulturnem domu
Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik

30

18.00

KRESOVANJE pri Dnevnem baru
Grilček
Društvo Dobra volja

Društvo podeželskih žena Meta

OBČINSKA ČISTILNA AKCIJA
Občina Vojnik, KS Vojnik

Maj

KS Nova Cerkev in KS Frankolovo

POHOD PO OKOLICI NOVE
CERKVE, zbirališče pred gostilno
Stolec v Novi Cerkvi
Športno-kolesarsko društvo Nova Cerkev

DRŽAVNO PRVENSTVO V
GORSKIH TEKIH ZA ŠTAFETE pri
POŠ Socka
Športno društvo Socka

PLANINSKI POHOD NA CELJSKO
KOČO, zbirališče pred cerkvijo sv.
Jerneja Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik

POZDRAV POMLADI v Kulturnem
domu Vojnik
Osnovna šola Vojnik

POHOD NA ŠTAMPETOV MOST,
zbirališče pred cerkvijo sv. Jerneja
Vojnik
Planinsko društvo Vojnik

KONCERT MoPZ KUD FRANCE
PREŠEREN VOJNIK v Kulturnem
domu Vojnik
KUD France Prešeren Vojnik

CVETLIČNI SEJEM v parku pri
graščini na Frankolovem
Turistično društvo Frankolovo

1

5.30

4

18.00

4

19.00

6

8.00

6

10.30

12
8.00

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

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

SREČANJE PEVSKIH ZBOROV OBČIN
VOJNIK IN DOBRNA v večnamenski
dvorani OŠ Antona Bezenška Frankolovo
Občina Vojnik

TRADICIONALNI POHOD NA
KUNIGUNDO,
zbirališče pri mostu čez Hudinjo
Planinsko društvo Vojnik

TRADICIONALNA SVETA MAŠA OB
GODU SV. FLORJANA
v cerkvi sv. Florjana
Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik

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

83

Maj
15
8.00

17

18.00

19

18.00

19

19.00

PLANINSKI POHOD NA RIFNIK,
zbirališče pred cerkvijo sv. Jerneja
Vojnik

Junij
2

15.00

26. TRADICIONALNI TURNIR TROJK
v telovadnici OŠ Vojnik
Košarkarski klub Vojnik

Planinsko društvo Vojnik

ZAPOJ Z MENOJ – KONCERT
PEVSKIH ZBOROV OŠ VOJNIK
v telovadnici POŠ Nova Cerkev

9

8.00

POŠ Nova Cerkev

PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI
FRANKOLOVO v večnamenski dvorani
OŠ Antona Bezenška Frankolovo
Krajevna skupnost Frankolovo

12
8.00

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

PLANINSKI POHOD NA DOM NA
GOLJAVI, zbirališče pred cerkvijo sv.
Jerneja Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik

LETNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA
ZBORA PD ANTON BEZENŠEK
FRANKOLOVO OB 45-LETNICI
DELOVANJA v večnamenski dvorani OŠ
Antona Bezenška Frankolovo
PD Anton Bezenšek Frankolovo

20
8.00

24

17.30

26
6.00

26

15.00

27
8.00

30

15.00–19.00

31

17.00
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TURNIR V MALEM NOGOMETU
na nogometnem igrišču Vojnik
Športno-rekreativno društvo Postani.fit

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV
NA FRANKOLOVEM
v Gostilni Turist Frankolovo
Krajevna skupnost Frankolovo

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

POHOD NA MOJČIN DOM NA
VITRANCU, zbirališče pred cerkvijo sv.
Jerneja Vojnik

ure svetovanje na področju izvedbe in financiranja

Planinsko društvo Vojnik

po predhodni najavi po telefonu na št. 041 663 395

DRUŽABNE IGRE na igrišču v Novi
Cerkvi

energetsko učinkovite gradnje oziroma adaptacije.
Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik
(Nikolaj Torkar).

Športno-kolesarsko društvo Nova Cerkev

POMLADANSKI KRAMARSKI SEJEM
v parku pri graščini na Frankolovem
Društvo Talon Frankolovo

ŠPORTNI DOGODEK VETER V LASEH
na športnih igriščih v Vojniku
Društvo Most mladih Vojnik

ZAKLJUČNA AKADEMIJA v
večnamenski dvorani OŠ Antona
Bezenška Frankolovo
Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo

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.

Organizatorji dogodkov si pridržujejo pravico do
sprememb.

