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Čmrljak v Globočah: čmrljev je na svetu okrog 300 vrst, pri nas okrog 35, vendar jih je mnogo manj,
kot jih je bilo nekoč. So iskani opraševalci za paradižnike, paprike, jagode. (foto: Jože Žlaus)
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ŽUPANOVA BESEDA
Korona nas ni zlomila

ČAS PANDEMIJE
Zahvala prostovoljcem Občine Vojnik

URADNI DEL
Javni razpisi

NAJUSPEŠNEJŠI DEVETOŠOLCI
OŠ Vojnik in OŠ Antona Bezenška Frankolovo

VISOK JUBILEJ
140 let humanega, požrtvovalnega in
nesebičnega dela
JANA GOVC ERŽEN
Vsak posameznik je odgovoren za svoje
zdravje
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Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo do
petka, 16. oktobra 2020,
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 131. številke bo v četrtek,
19. novembra 2020.
Članke, prejete po 16. oktobru 2020,
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

Ni treba daleč, da
doživiš nekaj lepega
Ne pomaga oziranje nazaj, ne v čas med in po krizi, navaditi se
bomo morali na življenje z virusom. Ne gre samo za zdravstvene in
higienske omejitve, gre za veliko več. Ne bom govorila o teorijah
»zarot«, govorim o drugačnih medsebojnih odnosih, drugačnih
stikih med ljudmi, druženju, padanju kakovosti življenja družin
tistih, ki so izgubili zaposlitev in spremembah v upravljanju države.
Kriza je široko odprla vrata »kapitalizmu«, katerega glavni namen je
brezobzirno kopičenje denarja. Nihče izmed nas ne more mimo teh
razmer, življenje z virusom bo vplivalo na nas vse.

Izdajatelj:
Občina Vojnik

Odgovorna urednica:
Lea Sreš

Uredniški odbor:
Nuša Lilija, Jože Žlaus, Nina Mlinar,
Nenad Vranešević, Klara Podergajs in
Tanja Čretnik

Trženje oglasov:
Tanja Čretnik

Jezikovni pregled:
Nataša Koražija

Naslovna fotografija:
Slap Lindek v Belem Potoku pri
Frankolovem

Fotografija:
Matjaž Jambriško

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

Tisk:

Tudi snovalci Ogledala se moramo soočati z novimi razmerami.
Društveno življenje se je upočasnilo ali pa popolnoma ustavilo. V
času sproščanja ukrepov so društva, ki so lahko zadostila zahtevam
in omejitvam, zaživela. Ljudje v društvih so začutili še večjo željo
po svojem poslanstvu in začeli z delom. Marsikaj je v društvih
mogoče narediti; sprijazniti se bomo morali, da ni edino merilo
uspeha denar. Merilo naj bo družbena koristnost, vzgoja, ohranjanje
tradicije in vrednot. Denar je potreben, toda občinski proračun
vedno poskrbi za osnovne dotacije vsem društvom.
Ogledalo prinaša pogled v čas izolacije, ko so bili na Občinskem
svetu sprejeti sklepi, ki so in še bodo pomagali občanom.
Predstavljamo delo humanitarnih organizacij v občini, vseh
treh Župnijskih Karitas in vseh treh KO Rdečega križa. Njihovi
predstavniki so v času krize našli pot do ljudi in prepoznali njihove
potrebe. Novi časi terjajo od nas sodelovanje, razumevanje ljudi v
stiski, medsosedsko pomoč in strpnost. Takih ljudik ki pomagajo je
veliko, vendar se ne izpostavljajo.
Oglejte si javna razpisa in pozive za predloge za občinske
nagrajence, dijake in študente. Občina Vojnik se je ob krizi odzvala
s številnimi dejanji, ki so blažili stiske. Župan jih predstavlja v svoji
besedi in zahvali prostovoljcem.
Kljub omejitvam javnega življenja skušamo teme v Ogledalu
predstavljati s pogledom naprej. Opazili boste novo rubriko, kjer
vas bomo v vsaki številki povabili v izbrani kraj iz vsake krajevne
skupnosti. Rade volje bomo upoštevali vaše predloge. Ni treba daleč,
da doživiš nekaj lepega. Ostanejo doživetja, pozitivni ljudje in dobra
dela. Pa saj to ni nič novega, čeprav so zdaj novi časi.
Prijetne poletne dni!
Lea Sreš,
odgovorna urednica

ČETISK
Grafično podjetje d. o. o.
Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov
in je brezplačno.
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KORONA
NAS NI ZLOMILA
Sveta ne bomo spremenili s kritikami.
Lahko pa ga naredimo lepšega
že z malimi dobrimi dejanji.
Saša Pukl
Gotovo čas od zadnjega izida Ogledala do danes
najbolj zaznamuje uspešen boj proti pandemiji
virusa Covid-19. Uspešen rezultat je dosežen, ker
smo se v Sloveniji vsi odločno spopadli z nevarnostjo
in se disciplinirano in složno borili. Zaslužni smo
vsi. Najprej vlada, ministrstva in zdravstvena stroka.
Potem pripadniki civilne zaščite in prostovoljci,
številni zaposleni v zdravstvu in v domovih za
starejše ter drugi, ki ste ves čas opravljali svoje
delo kljub nevarnosti za okužbo in zdravje, svoje ali
svojih bližnjih. Vsi zaslužite iskreno zahvalo in ste
na svoje delo lahko ponosni. Zaslužni ste tudi vsi,
ki ste spoštovali navodila in s tem pomagali doseči
uspeh.
Tudi v naši občini je bilo tako. Dobro je deloval štab CZ
pod poveljstvom Arnolda Ledla. Veliko človekoljubno
delo ste opravili številni prostovoljci, člani krajevnih
organizacij Rdečega križa, Karitas in odraslih skavtov,
pripadniki gasilskih društev, vsi, ki ste šivali maske, in
moji sodelavci v režijskem obratu in redarski službi.
Hvala Lidiji Eler Jazbinšek za uspešno in učinkovito
koordiniranje vseh potrebnih aktivnosti. Zahvala velja
tudi dobrosrčnim donatorjem, ki ste pomagali v teh
težkih trenutkih. Skupaj smo opravili vse potrebne
naloge in poskrbeli, da nihče, potreben pomoči, ni ostal
sam v svoji stiski.
V teh razmerah se je zaključilo tudi letošnje šolsko leto.
Čestitati velja učiteljem, učencem in staršem, da ste
se vsak po svoje spopadli s šolanjem na daljavo in tako
dosegli, da so otroci uspešno končali šolsko leto. Ni bilo
lahko. Mogoče se učenci niso naučili vsega, kot bi se v
običajnih razmerah, vendar so tako pridobili izkušnjo
za življenje. Spopadli so se s težavo, se borili in tudi
zmagali. Takšno je naše življenje. Vanj vstopajo tudi
učenci devetega razreda. Uspešno so končali osnovno
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šolo. Slovo od nje in valeto so morali prilagoditi
razmeram in so tudi tu dokazali, da znajo in zmorejo.
Čestitam vam za uspeh in vam želim modro izbiro
nadaljnjega šolanja in uspehov tako v srednji šoli kot v
življenju. Srečno, generacija 2005!
Svoje delo so v tem času opravili tudi člani Občinskega
sveta. Odvijalo se je delo na odborih kot na dveh sejah
občinskega sveta. Seje smo izvedli na prilagojen način
v prostorih PGD Nova Cerkev. Sprejeli smo zaključni
račun za lansko leto in paket ukrepov pomoči Občine
Vojnik za najbolj prizadete v kriznem času.
Žal smo se morali odpovedati praznovanju po krajevnih
skupnostih. Vsem krajanom Vojnika, Nove Cerkve in
Frankolovega želim čestitati ob vaših praznikih. Delo
svetov krajevnih skupnosti in odgovornih predsednikov
je bistvenega pomena za razvoj naših krajev. Odpadle
so tudi številne predvidene prireditve, ki jih pripravljajo
naša društva. Vesel pa sem, da se delo v društvih ni
ustavilo in da se sedaj, ko so ukrepi omiljeni, delo v
društvih ponovno intenzivira. Želim vam, da ostanete
tako aktivni, kot ste bili pred krizo, tudi v prihodnje.
Letos praznuje visok jubilej tudi PGD Vojnik. 140 let
je spoštovanja vredna tradicija. Ob tem vsem gasilcem
iskreno čestitam, se vam zahvaljujem za opravljeno
delo ter vam želim uspešno tudi v prihodnje. Obletnico
so počastili z nabavo novega gasilskega vozila. Dvižna
platforma za gašenje in reševanje na višini je velika
pridobitev tako za PGD Vojnik kot celotno gasilsko zvezo
Vojnik – Dobrna. Tu je na mestu tudi zahvala Občini
Dobrna, ki je prispevala 1/6 potrebnih sredstev ter
vodstvu in članom PGD Vojnik, ki so opravili vso delo
organizacije in nabave ter zagotovili pomemben del
sredstev. V jeseni bo ob ugodnih zdravstvenih razmerah
tudi slovesnost ob jubileju.

• Obnova Kaševe ulice z izgradnjo meteorne,
fekalne kanalizacije in vodovoda ter ureditev
vozišča. Dela izvaja podjetje Plima doo. Vrednost
del je 157.309 EUR.
• Izgradnja vodovoda Trnovlje pri Socki. Dela bo
izvajalo podjetje Peor d. o. o. Vrednost del je
311.000 EUR. Začetek del je predviden v mesecu
septembru.
• Za asfaltiranje je na razpisu izbrano podjetje
Remont d. o. o. Vrednost je 384.000 EUR
• Sanacija plazu na javni poti na Gojko pri Šlaus izvaja
podjetje Marguč Gradnje d. o. o. Vrednost del je
227.982 EUR. Sofinancira jih v višini 185.055 EUR
MOP.
• Vodovod Brce 2 izvaja podjetje AGM Nemec d. o. o.
Vrednost je 49.569 EUR.
• Vodovod Hrastnik bo prav tako gradilo podjetje AMG
Nemec d. o. o. v vrednosti 82.867 EUR. Vodo pa bo
dobavljalo na to področje javno podjetje Komunala
Šentjur.
• Rekonstrukcijo Kerševe ulice od ZD do ulice Stanka
Kvedra izvaja podjetje Tegar d. o. o. Vrednost del je
258.610 EUR, čakamo na soglasje ZVKD, saj je del
območja zaščiten kot kulturna dediščina. Obnavljajo
se kanalizacija, vodovod, telekomunikacije, pločnik in
cestišče.
• Izvedli smo odkupe zemljišč za vodohran Lahka peč
v Čreskovi ter skupaj z VO-KA urejamo vse potrebno
za prevzem lokalnega vodovoda v upravljanje javnega
podjetja. Začeli smo s pripravo idejnega projekta za
povezavo tega vodovodnega sistema z vitanjskim
vodovodom. To je potrebno zato, ker se dotok na
izviru Lahka peč zaradi sušnega obdobja zelo zmanjša
in je potreba po večji količini vode.
• Končno je objavljen razpis za izbor izvajalca za
gradnjo kanalizacije v aglomeraciji Vojnik. Tako
realno lahko pričakujemo izgradnjo v letu 2021, če bo
razpis uspešen. Sredstva bodo delno zagotovljena iz
EU. Vrednost del v naši občini je ocenjena na približno
950.000 EUR.

• Po sklepu Občinskega sveta bomo 250.000 EUR iz
dodatne povprečnine, ki jo je občini namenila vlada,
investirali v obnovo najbolj obremenjenih cest.
Trenutno na KS in Odboru za komunalo teče izbor
odsekov za sanacijo. Pogoj pa je urejeno lastništvo
in odmera cestnih odsekov. Na cestah, kjer je stanje
neurejeno, se bodo lahko izvajala samo vzdrževalna
dela in krpanje, ne pa celovite rekonstrukcije. Ves čas
pa tečejo postopki urejanja stanja ob soglasju lastnikov
zemljišč.Objavljeni so tudi vsi razpisi za sofinanciranje
s strani Občine,tako za društva kot ostale. Večina je
tudi že zaključena. Tako so upravičencem na voljo
sredstva za normalno delo in razvoj.
Želim, da se življenje čim prej vrne v normalne tirnice.
Trenutne razmere kažejo, da bomo še nekaj časa
obremenjeni z izvajanjem preventivnih ukrepov za
varovanje pred okužbami. Maske v zaprtih javnih
prostorih, pogosto umivanje in razkuževanje rok ter
vzdrževanje osebne distance nas bodo spremljali še
kar nekaj časa. Vedeti moramo, da je to v dobro našega
zdravja in zdravja naših bližnjih, še posebej bolj ranljivih
skupin. Če jih bomo izvajali z dobro voljo in brez
negodovanja, nam bo vsem skupaj lažje.

ŽUPANOVA BESEDA

Delo občinske uprave je bilo v tem času usmerjeno
predvsem v pripravo projektne dokumentacije in
izvedbo razpisov za izbor izvajalcev na posameznih
projektih. Tako imamo sedaj v teku naslednje projekte:

Za to, da bi se še bolj zavedli vsega dobrega, kar nas
obdaja, smo začeli izvajati projekt »Rad te imam,Vojnik
(RTMV)«. Tukaj želimo izpostavljati vse tisto, zaradi
česar smo radi v našem kraju in na kar smo še posebej
ponosni. Projekt se izvaja na celotnem področju občine in
se bo izvajal več let. Prva zgodba v nizu je javni natečaj za
najlepšo fotografijo na to temo. Društvo Most mladih in
Občina Vojnik vabita vse, da sodelujete in nam poveste,
zakaj imate radi naš kraj in naše ljudi. Več o natečaju
lahko preberete na spletnem naslovu mostmladih.wixsite.
com/radteimamvojnik. Jeseni bodo podeljene nagrade
najboljšim in pripravljena razstava v prostorih knjižnice v
Vojniku.
Pred nami so počitnice. Izkoristimo jih in si naberimo
novih moči. Varujmo svoje zdravje in zdravje drugih.
Mogoče je sedaj čas, da podrobneje spoznamo našo občino
in okolico. In ne pozabimo, da je za narediti nekaj dobrega
vedno pravi čas in da štejejo že majhna dejanja.
Prijetne počitnice in ostanimo zdravi.

Branko Petre,
vaš župan

• Ponovno smo se usmerili v pridobivanje služnosti
za državno kolesarsko pot Celje–Vojnik–Dobrna.
Od potrebnih 114 služnosti jih imamo trenutno
dogovorjenih polovico. Prosim vse lastnike parcel,
da nam prisluhnejo in sodelujejo pri tem projektu
z razumevanjem. Nujno je zagotoviti vse služnosti,
da bo projekt lahko izvedel. Financiralo ga bo
Ministrstvo za infrastrukturo, zato ne smemo zapraviti
te priložnosti. Za razvoj naše občine je to zelo
pomembna pridobitev, zato prosim za vašo pomoč.
Vrednost del je ocenjena na 6,5 mio EUR samo v naši
občini.
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SEJE
OBČINSKEGA SVETA
Povzela: Tanja Golec Prevoršek, foto: Lea Sreš

Iz 11. in 12. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik
Občinski svet Občine Vojnik je na 11. redni seji dne
21.5.2020:
- potrdil zapisnika 10. redne in 1. dopisne seje
Občinskega sveta Občine Vojnik,
- sprejel informacijo o ukinitvi poslovalnice Abanke v
Vojniku,
- se seznanil z informacijami o delu policijske postaje
Celje za leto 2019 in informacijami glede aktivnosti
COVID-19,
- obravnaval poročilo o delu skupne občinske uprave
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur,
Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2019 in se seznanil z
informacijami glede aktivnosti COVID-19,
- sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti
za leto 2019 in se seznanil s cilji delovanja občinskih
redarjev 2020,
- se seznanil s poročilom Civilne zaščite Občine Vojnik o

delovanju Štaba Civilne zaščite in prostovoljcev,
- sprejel predloge ukrepov za blažitev posledic epidemije
Covid-19 v občini Vojnik,
- sprejel zaključni račun Proračuna Občine za leto 2019,
- sprejel dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine
Vojnik za leto 2020 in odobril odpise terjatev,
- potrdil cene socialno varstvenih storitev pomoč družini
na domu v občini Vojnik,
- sprejel osnutek sprememb in dopolnitev Poslovnika
Občinskega sveta Občine Vojnik,
- sprejel odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za del prostorske enote EUP VO-14 v Vojniku z
identifikacijsko številko 1145 (Šetina),
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij,
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

Sprejeti ukrepi za blažitev posledic epidemije COVID 19 v občini Vojnik:
1. ukrep: Razpisi za sofinanciranje programov
društev v letu 2020
Sklep: Občinski svet Občine Vojnik na svoji 11. redni
seji, 21. 5. 2020, sprejme sklep, da se ob vrednotenju
vlog za neizvedene aktivnosti zaradi COVID-a 19, ki
vplivajo na razpise v letu 2020 in 2021 točkujejo tako,
kot da so društva programe in aktivnosti del opravila.
Dodeljena finančna sredstva oziroma del sredstev
iz poračuna Občine Vojnik se opredelijo kot krizni
dodatek.
2. ukrep: Pomoč malemu gospodarstvu Občine
Vojnik
Sklep: Občinski svet Občine Vojnik na svoji 11.
redni seji, 21.5.2020 sprejme sklep da se za namen
pomoči malemu gospodarstvu Občine Vojnik povišajo
sredstva za 15.000 EUR. Sredstva se bodo zagotovila
v rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2020
iz dodatne povprečnine za občine na proračunski
postavki 4090102 - subvencije v gospodarstvu, konto
410299 - druge subvencije privatnim podjetjem in
zasebnikom, načrt razvojnih programov št. OB139-070074 državne pomoči v malem gospodarstvu.
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3. ukrep: Pomoč prostovoljnim gasilskim
društvom v Občini Vojnik
Sklep: Občinski svet Občine Vojnik na svoji 11.
redni seji, 21.5.2020 sprejme sklep, da se za
namen pomoči prostovoljnim gasilskim društvom v
Občini Vojnik z rebalansom proračuna za leto 2020
zagotovijo dodatna sredstva v višini 5.000 EUR na
proračunskih postavkah datacije PGD (od 4070103
do 4070107), konto 412000 - tekoči transferi
neprofitnim organizacija in ustanovam, katero
razdelitev po društvih poda GZ Vojnik-Dobrna;
sredstva se v tej višini prerazporedijo iz postavke
4030554-sofinanciranje uporabe šotora.
4. ukrep: Pomoč podjetjem, ki imajo v najemu
poslovne prostore v lasti Občine Vojnik
Sklep: Občinski svet Občine Vojnik na 11. redni
seji, 21. 5. 2020 sprejme sklep, da se najemnikom
(gospodarske družbe, samostojni podjetniki,
društva) poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v
lasti Občine Vojnik odpiše najemnina za čas od
13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

6. ukrep: Zagon in povečanje investicijskih vlaganj
Sklep: Občinski svet Občine Vojnik na svoji 11. redni
seji, 21.5.2020 sprejme sklep, da se z rebalansom
proračuna za leto 2020 dodatna sredstva povprečnine
namenijo za obnovo in rekonstrukcijo javnih poti in
lokalnih cest, tako da se poveča proračunska postavka
4040202 – asfaltiranje cest v višini 250.000 EUR,
konto 420402 - rekonstrukcije in adaptacije, v načrtu
razvojnih programov št. OB139-19-0023 Asfaltiranje
cest v letih 2020-2021.

Občinski svet Občine Vojnik je na 12. redni seji dne
2. 7. 2020:
- potrdil zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik,
- se seznanil z delovanjem Psihiatrične bolnišnice Vojnik,
- sprejel spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega
sveta Občine Vojnik,
- sprejel osnutek Odloka o nalogah in financiranju
krajevnih skupnosti v Občini Vojnik,
- sprejel Sklepa o vrednosti točke NUSZ za 2021 in za
2022,
- sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o
dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti

in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik,
- sprejel osnutek odloka o lokalnih turističnih vodnikih
na območju Občine Vojnik,
- se seznanil in potrdil sanacijo plazu pod stanovanjsko
hišo Šlausovih, Dol pod Gojko, na JP 965011 (KS
Frankolovo),
- se seznanil in potrdil izgradnjo vodovoda Hrastnik,
- sprejel spremembo Sklepa o enkratni denarni pomoči za
novorojence v občini Vojnik,
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij,
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

OBČINSKA UPRAVA

5. ukrep: Pomoč fizičnim in pravnim osebam pri
plačilu NUSZ
Sklep: Občinski svet Občine Vojnik na 11. redni seji,
21.5.2020 sprejme sklep o 20 % znižanju vrednosti
točke za odmero NUSZ za leto 2021. Na naslednji
seji občinskega sveta se sprejme sklep o vrednosti
točke za leto 2021 in od l. 2022 dalje.
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LJUDSKA UNIVERZA
CELJE
Tekst: Rebeka Dečman

Vseživljenjsko izobraževanje
O vseživljenjskem učenju se danes
vedno več govori. Da formalna
izobrazba in znanje, ki smo ga
usvojili v šolskih klopeh, nista več
vedno dovolj za uspešno kariero,
vemo že nekaj časa. Mnogokrat
sta v neskladju z znanjem in
spretnostmi, ki jih od nas zahteva
delovno mesto, zato se moramo
izobraževati in usposabljati v
vseh življenjskih obdobjih in za
vse vloge, ki jih posamezniki
prevzemamo.
Za lažje prilagajanje spremembam,
tako osebnim kot tistim na naših
poklicnih poteh, za aktivno
delovanje v družbi in za uspešno
udejstvovanje na trgu dela je
potrebno kontinuirano pridobivanje
splošnih, ključnih in temeljnih
kompetenc.
S pridobivanjem novih znanj lahko:
– bolj učinkovito rešujemo
obstoječe delovne naloge,
– pridemo do boljše zaposlitve,
– smo bolj konkurenčni na trgu
delovne sile,
– osebnostno rastemo.
V sodelovanju z Občino Vojnik
Ljudska univerza Celje nudi
BREZPLAČNE IZOBRAŽEVALNE
PROGRAME:
SVETOVANJE ZA ZAPOSLENE
Brezplačno svetovanje za
izobraževanje in usposabljanje
odraslih bo odslej na razpolago
tudi v Vojniku. Od septembra
naprej bo vsak torek od 16.00 do
18.00 v prostorih Občine Vojnik
na razpolago svetovalec, ki vam
bo pomagal reševati dileme glede
možnosti vašega izobraževanja in
usposabljanja, pomagal vam bo pri

8

| OgledalO | 03 – 130 | 16. julij 2020 |

učinkovitem iskanju zaposlitve, pri
načrtnem delu v vaši poklicni karieri
in vam posredoval vse informacije,
ki jih potrebujete v ta namen. Vse,
kar morate narediti je, da pokličete
na tel. št. 03 428 67 61 ali napišete
elektronsko sporočilo na stanislav.
zlof@lu-celje.si, da se s svetovalcem
dogovorite za točen termin
svetovanja.
ŠTUDIJSKI KROŽKI
Nemški jezik moj izziv je študijski
krožek, ki smo ga konec februarja
začeli izvajati v Vojniku, vendar smo
morali izvajanje zaradi pandemije
COVID-a 19 prekiniti. Mnogi so se
nemški jezik učili nekoč v šoli ali
pa tako mimogrede, danes pa bi
radi to znanje obnovili, dopolnili
oz. izpopolnili, ker si to želijo,
ker to od njih zahteva delovno
mesto. V neformalni obliki učenja
bomo obnovili to, kar znamo, in se
učili pogovora v tistih življenjskih
situacijah, ki so za udeležence
aktualne. Z izvajanjem študijskega
krožka bomo nadaljevali jeseni,
zato vabljeni, da nas pokličete in se
prijavite, da se skupaj na zabaven
način naučimo nemškega jezika.
Telefon: 03 428 67 61, elektronska
pošta: stanislav.zlof@lu-celje.si
USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO
USPEŠNOST – IZZIVI PODEŽELJA
Letošnjo jesen si rezervirajte čas še
za druge zanimive izobraževalne
vsebine. Vabimo vas, da se
nam pridružite na 120-urnem
brezplačnem programu, kjer
se boste naučili tujega jezika,
usvojili komunikacijske veščine
in/ali izvedeli, kako poteka
ekološko vrtnarjenje, se družili
na kulinaričnih delavnicah ter si

pogledali primere dobrih praks.
Obiskali bomo kmetijo Rečnik na
Ponikvi kjer ekološko pridelujejo
orehe in izdelujejo izdelke iz
orehov, ogledali si bomo zeliščne
vrtove… Se izobraževali o
trajnostnem razvoju, agroekologiji
in regenerativnem kmetijstvu ter
pridobili informacije kako lahko
registrirate dopolnilno dejavnost
na kmetiji. Število mest je omejeno
zato pohitite s prijavo. Prvo srečanje
bo v četrtek, 1. 10. 2020, ob 16.00
uri v Kulturnem domu Vojnik (mala
dvorana).
Za vse dodatne informacije in
prijave pokličite na 03 428 67 62 ali
pišite na naslov rebeka.decman@
lu-celje.si.
Program se izvaja v okviru projekta
Pridobivanje temeljnih in poklicnih
kompetenc ter je za udeležence
brezplačen. Program sofinancira
Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport ter Evropski
socialni sklad.
Na kulinarični delavnici

Tekst: Branko Petre - župan občine Vojnik

Zahvala prostovoljcem občine Vojnik
Spoštovani PROSTOVOLJCI, člani Štaba CZ na čelu
s poveljnikom Arnoldom Ledlom, člani krajevnih
organizacij Rdečega križa in Karitas, odrasli skavti,
gasilci, Lidija Eler Jazbinšek in prostovoljci, povezani v
skupni boj proti Covid-19! Dočakali smo uradni konec
epidemije v Sloveniji in s ponosom lahko rečemo, da
smo zmagovalci v boju z njim. Slovenci smo spisali
še eno zgodbo o uspehu in ponosen sem, saj smo
zmagovalci tudi mi v občini Vojnik.
Naj si izposodim besede našega spoštovanega patra
Branka Cestnika: »Koronavirusna kriza je napisala
čudovito povest o dobrih ljudeh. V času preizkušnje s
koronavirusom je ogromno ljudi pokazalo visoko raven
odgovornosti in dostojnosti, nekateri tudi nepričakovano
junaštvo. Vse to je velik moralni kapital za naprej. Ob
dobrih ljudeh se človeku poveča ponos, v deželi se počuti
varnega, tudi veselega, preizkušenj, ki še pridejo nad
narodni kolektiv, se manj boji ali pa sploh ne.«
Biti človeku blizu, biti s človekom v stiski povezan,
spoštovati njegovo dostojanstvo in skupaj z njim iskati
rešitve za življenje - to je poslanstvo prostovoljcev, ki
ste ga vestno izpolnjevali v času epidemije, včasih celo
tako, da ste izpostavili svoje zdravje. Zaradi vas in vaše
požrtvovalnosti ni bilo nikogar v naši občini, ki ne bi bil
deležen potrebne pomoči v času velike stiske. Ker vas
poznam, vem, da bo tako tudi v času, ko nas kriza ne
ogroža več. Za vašo dobroto in ljubezen do sočloveka se
vam želim iskreno in od srca zahvaliti. Vaša dejanja so
vredna občudovanja in spoštovanja.

da smo skupaj sposobni premagati tudi prihodnje izzive.
Solidarnost, ki smo jo pokazali v boju z virusom, bo
potrebna tudi zato, ker nas čakajo posledice ekonomske
krize. Čakajo nas stiske zaradi izgube naročil v podjetjih,
za nekatere zaradi izgube dela in zaradi nižjih plač. Stiske
se bodo množile. Še naprej bodo potrebna dobra dela
dobrih ljudi.

OBČINSKA UPRAVA

ČAS
PANDEMIJE

Željo po vrnitvi v normalno življenje spremlja tudi želja
po spremembah. Vendar pravo vprašanje, ni kaj želimo
spremeniti, temveč kaj smo pripravljeni narediti ali celo
žrtvovati. Sveta ne bomo spremenili s kritikami. Lahko pa
ga naredimo lepšega že z malimi dejanji. Naše misli naj
bodo pozitivno usmerjene. Bodimo veseli, da smo zdravi,
da lahko sledimo našim vrednotam. Če se bomo zavedali,
da je naša sreča odvisna tudi
od sreče sočloveka, potem
lahko mirno korakamo v
prihodnost.
Hvala, spoštovani sokrajani.
Na vas sem ponosen in sem
vam iskreno hvaležen.

Hvaležnost pa je potrebna tudi do zaposlenih v zdravstvu,
v domu za starejše osebe, vseh, ki so skrbeli za varnost,
trgovcev, delavcev v javnih službah, ki so skrbeli za
oskrbo s pitno vodo, za čisto okolje, za šolanje otrok na
daljavo. Pohvalo zasluži dobro delo Vlade in zdravstvenih
strokovnjakov kot tudi vseh, ki so spoštovali navodila in
izvajali sprejete ukrepe. Vse to skupaj je rešilo številna
življenja, mogoče tudi naša ali koga od naših bližnjih.
Epidemija je uradno končana, vendar nevarnost še ni
minila, virus je še med nami. Virusa Covid-19 se ne bojmo,
ne smemo pa biti do njega brezbrižni. Upoštevajmo še
naprej navodila stroke in se držimo pravil igre. Verjamem,
Za prostovoljce je zaigral mladi talentirani
harmonikar Jakob Tojnko.
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KRAJEVNA
SKUPNOST VOJNIK
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Boštjan Švab, Lidija Eler Jazbinšek

Lidija Eler Jazbinšek,
predsednica Sveta KS
Vojnik

Delo v KS Vojnik se nadaljuje
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Mesec junij je bil v Krajevni
skupnosti Vojnik čas, ko smo
se tradicionalno srečevali na
najrazličnejših prireditvah, ki so
potekale v počastitev praznika
KS Vojnik. Tudi letos smo se
pripravljali na pester preplet
srečanj z našimi sokrajani,
ki bi potekala kot srečanja
starejših krajanov, tekmovanja v
organizaciji društev, spominske
slovesnosti, pohod. Za 29. maja
2020 smo načrtovali osrednjo
prireditev s podelitvijo priznanj.
Na tem dogodku bi se nam
pridružile članice vokalne skupine
Kolorina, ki bi izvedle svoj koncert
ob 10-letnici delovanja. Vse načrte,
ki so vključevali zbiranje večjega
števila ljudi, pa smo morali žal
odpovedati.

Delo se nadaljuje
Veseli smo pridobljenega gradbenega
dovoljenja za vodovod Hrastnik,
kjer bomo z izgradnjo vodovoda
omogočili dostop do pitne vode
iz javnega vodovoda. Našim
sokrajanom na tem področju
s prevozi pitne vode vseskozi
pomagajo gasilci PGD Vojnik.
Na javnih poteh smo v tem času
poskrbeli za osnovna vzdrževalna
dela z gramoziranjem, krpanjem
asfalta, zgrajene so bile mulde ter
urejeno odvodnjavanje na nekaj
manjših odsekih. V Bezovici je
bila zgrajena kamnita zložba za
zavarovanje potoka in lokalne ceste
Pristava-Jankova. Na Arclinu je bila
izvedena zacevitev potoka. V tem
času pa potekajo dela v Kašovi ulici,
kjer se ureja obnova javnih vodov ter

bo opravljena rekonstrukcija cestišča.
Obnovili smo pot med Kašovo in
Petelinškovo ulico. V poletnem času
bomo nadaljevali z vzdrževalnimi
deli na javnih poteh ter pozvali
režijske odbore k pripravi cest za
asfaltiranje.

Rekonstrukcija Kašove ulice

Kamnita zložba na LC Pristava– Ankova

Kamnita zložba na LC Pristava–Jankova
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Vsem sokrajankam in sokrajanom,
bralcem Ogledala želim prijetne,
predvsem pa zdrave in sproščujoče
poletne dni.

Ureditev potke med Kašovo in Petelinškovo
ulico

Sanacija potoka na Arclinu

Mulda na JP Gmajna–Konjsko

MOJAOBČINA.SI
Povzela: Lea Sreš

Vabilo k soustvarjanju
Ljudje pišemo zanimive zgodbe, zaradi katerih je vsak
kraj edinstven. Vsak občan je soustvarjalec lokalnega
utripa, zato vabljeni, da začnete tudi vi poročati o
aktualnem dogajanju vaše občine na spletnem portalu
MojaObčina.si Vojnik (www.mojaobcina.si/vojnik).
Objavljanje na portalu je omogočeno posameznikom
ter društvom in ostalim neprofitnim organizacijam in
je zanje tudi brezplačno! Več kot je avtorjev, večja je
pokritost tematik v vaši občini, kar je velika prednost,
saj se na ta način obvešča tudi o tistem dogajanju, ki bi
sicer lahko ostalo prezrto, a daje vaši občini poseben
čar!
Vi ste tisti, ki najbolje poznate svojo občino.
Registrirajte se na portalu MojaObčina.si Vojnik in s
svojimi objavami prispevajte k pisani podobi svojega
kraja!
Dopustovanje 2020: Razširite glas o vašem kraju
Vsak kraj ima svojo edinstveno zgodbo, vendar smo
ljudje tisti, ki jih pišemo. Vsak občan je soustvarjalec
lokalnega utripa, zato vabljeni, da začnete tudi vi
poročati o aktualnem dogajanju vaše občine na
spletnem medijskem portalu MojaObčina.si Vojnik
(www.mojaobcina.si/vojnik). Objavljanje je omogočeno
posameznikom ter društvom in ostalim neprofitnim

organizacijam in je zanje tudi brezplačno!
V današnjih posebnih razmerah, ko nam je potovanje
omejeno, turizem pa ohromel, kaže, da bomo poletje
2020 preživeli znotraj meja naše domovine. Ta kljub
svoji majhnosti popotnikom ogromno ponuja, zato letos
s pomočjo portala MojaObčina.si Vojnik spodbujamo
lokalni turizem v Sloveniji. Pri tem se še kako
zavedamo, da je beseda domačina zlata vredna.
Ideje za pohajkovanja in ažurne informacije iz vaših
koncev lahko podate prav vi, saj sami najbolje poznate
svoj kraj in veste, po čem izstopa. Predlagajte ljudem,
kam se lahko odpravijo na izlet, v katerih aktivnostih
naj se preizkusijo, katero izletniško točko naj obiščejo
ali pa poročajte o svojem obisku zanimive lokalne
znamenitosti.
Registrirajte se na portalu MojaObčina.si Vojnik
ter razširite zgodbe iz vaše občine in prispevajte k
lokalnemu turizmu!

11

LOKALNO SREDIŠČE

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst in foto: Dušan Horvat

Aktivni na področju komunalne infrastrukture
Po prvem valu epidemije
COVID-19, ki je skoraj za tri
mesece spremenil življenje vseh
nas, je pisarna KS Frankolovo spet
odprta za potrebe naših krajanov.

pa nam zopet grozi poostrenje glede
gibanja in upoštevanja pravil v
zaprtih prostorih. Upam, da se bomo
uspešno zoperstavili nadaljnjim
grožnjam tega virusa.

Sanacija vozišča z razširitvijo in izdelavo cestne mulde v Dolu pod Gojko

Posledice epidemije
Koronavirus je osiromašil aktivnosti
krajevne skupnosti, društev in
organizacij v kraju. Primorani smo
bili odpovedati nekatere vsakoletne
tradicionalne dogodke, ki so
stalnica dogajanja v našem kraju.
Odpadla je vsakoletna čistilna
akcija, ki jo skupaj organiziramo z
društvi in organizacijami v kraju.
Ostali smo brez praznovanja ob
krajevnem prazniku, kjer se vsako
leto podelijo priznanja za nesebično
in prostovoljno delo. Odpadlo je
srečanje starejših krajanov, ki vsako
leto poteka v prisrčnem druženju,
ki ga v času epidemije ni bilo na
pretek. Prikrajšani smo bili tudi za
prireditve, ki jih vsako leto uspešno
izvedejo naša društva.
V mesecu juniju se je življenje za
kratko vrnilo v stare tirnice, sedaj
12

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS
Frankolovo
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Vzdrževanje komunalne
infrastrukture
Kljub opisani situaciji so se izvajala
določena vzdrževalna dela na cestni
infrastrukturi. V središču kraja so
se pometle asfaltne površine, ki
so bile kljub mili zimi potrebne
čiščenja. Zaradi izgradnje novega
vrtca je površine okoli šole treba
večkrat očistiti, kar izvajalec del tudi
izvaja. Pokosile so se tudi travne
površine ob cestnih bankinah na
javnih poteh, ki so v upravljanju
krajevne skupnosti. V Zgornjem
Lindeku smo ob cesti posekali vejevje
in odvečno grmovno zarast, ki
zmanjšuje preglednost in povzroča
škodo na vozilih. Ob lokalnih cestah
košnjo izvaja koncesionar, zadolžen
za vzdrževanje in izvajanje zimske
službe, v naši občini je to podjetje
VOC Celje. V tem času so se izvedle

najnujnejše sanacije poškodovanih
asfaltnih površin na javnih poteh,
nekatere se še izvajajo in se še bodo.
Na več odsekih smo ob robu cestišč
zgradili dodatne asfaltne mulde, ki
so prepotrebne ob večjih nalivih. S
to prakso bomo nadaljevali tudi v
prihodnje. Povedati moram, da je
stanje nekaterih odsekov cest v zelo
slabem stanju, zato bo v prihodnosti
treba za te namene zagotoviti več
denarja. Prednost bodo vsekakor
dobile ceste, ki so bolj obremenjene.
Prav zaradi tega bomo letos izvedli
nadaljevanje rekonstrukcije lokalne
ceste na relaciji Frankolovo–Socka
v dolžini pribl. 350 m. Dela se bodo
izvajala na podoben način, kot je
bilo izvedeno v lanskem letu. Manjši
odsek sanacije ceste se bo izvedel v
Stražici in Verpetah.
Oskrba s pitno vodo
O problematiki oskrbe s pitno vodo
sem že večkrat pisal. Na našem
območju je na srečo zadosti izvirov
za zagotavljanje kvalitetne pitne
vode. V preteklih letih je bilo na tem
področju opravljenega veliko dela.
Zgradilo in obnovilo se je precej
odsekov vodovodnega omrežja,
žal pa je ostalo še nekaj naselij,
ki že vrsto let čakajo na vodo iz
javnega vodovoda. Še letos se bo
zgradil manjši odsek vodovoda v
Brdcah, v Belem Potoku se bodo
na že izvedeni trasi izvedli hišni
vodovodni priključki. Mila zima
in manjša količina padavin v prvi
polovici leta povzročata pomanjkanje
izdatnosti manjših lokalnih izvirov,
ki zagotavljajo oskrbo posameznim
uporabnikom. Trenutno je največ
težav v naselju Rove in v Zgornjem
Lindeku, kjer naši gasilci s cisterno
za vodo redno zagotavljajo prevoz.

Sanacija plazu pri Šlaus
V preteklih letih se je v naši krajevni skupnosti uspešno
saniralo večje število plazov. Letos je na vrsti plaz pri

Šlausovih v Dolu pod Gojko. Pred leti so se izvedle
geološke vrtine, ki so služile za način sanacije in izdelavo
projektne dokumentacije. Projekt bo sofinanciralo
Ministrstvo za okolje in prostor. Izvajalec je znan, to
je podjetje GMi Gradnje Marguč iz Slovenskih Konjic.
V času gradnje bo cesta na lokaciji plazu zaprta za ves
promet. Obvoz za stanujoče v bližini cerkve na Gojki
bo na relaciji Selčan–Kozmus–Špeglič. Vse krajane
prosimo, da so v času izvajanja sanacije plazu strpni in
razumevajoči ter da upoštevajo prometno ureditev.
Spoštovani krajani, ostanite zdravi in optimistično
naravnani.

SREČANJE ČLANOV DRUŠTVA

LOKALNO SREDIŠČE

Za naselje Rove je za gradnjo vodovoda pridobljeno
gradbeno dovoljenje, zato upam, da se bo vodovod
lahko začel v kratkem urejati. V naselju Zgornji Lindek
je situacija dosti slabša. Res je, da se je zgradil vodovod
za Beli Potok, ki predstavlja prvi korak za nadaljevanje
izgradnje vodovoda za Zgornji Lindek. Mislim, da
je skrajni čas, da se pristopi k izdelavi projektne
dokumentacije za oskrbo Lindeka s pitno vodo, ki jo tukaj
živeči krajani čakajo že vrsto let.

Tekst: Dušan Horvat, foto: Jan Gregorc

Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo
Aktivnosti našega društva so se zaradi koronavirusa
prekinile praktično takoj po prireditvi Ostanimo prijatelji,
ki smo jo uspešno organizirali v začetku meseca marca.
Vsi planirani dogodki, koncerti in srečanja, ki so stalnica
kulturnega utripa v kraju, občini in izven, so odpadla.
Odpovedane so bile vaje našega zbora in ostalih skupin, ki
uspešno delujejo v okviru društva. Pojavila se je praznina,
ki je nismo bili vajeni. Priznati moram, da smo pogrešali
omenjene aktivnosti, srečanja in druženja s pevci.
Z nestrpnostjo smo čakali konec krize, ki je trajala dobre
tri mesece. Takoj po uradnem koncu epidemije so se člani
zbora na čelu z zborovodjem Matevžem Pušnikom zbrali
na prvih vajah po krizi in v sproščenem vzdušju prepeli del
načrtovanega programa. Sledili sta še dve vaji, s tem pa se

je uradno končala osiromašena pevska sezona 2019–2020.
Hvala članom PGD Frankolovo za koriščenje dvorane za
nemoteno izvedbo pevskih vaj našega zbora.
Člani izvršnega odbora društva smo se ob koncu pevske
sezone odločili, da organiziramo srečanje članov društva
z vsemi pevskimi skupinami, častnimi člani in gosti.
Srečanje smo izvedli v četrtek, 25. junija, na praznik Dneva
državnosti, na Turistični kmetiji Goršek. Veseli smo bili
številčne udeležbe in prijetnega druženja ob dobri hrani in
pijači. Zahvala Hildi Goršek za gostoljubnost in postrežbo,
donatorju in peku mesa za nesebično pomoč pri pripravi
okusne hrane. Hvala vsem, ki ste se srečanja udeležili,
v želji, da podobna srečanja še ponovimo. Predvsem si
pa želimo, da bi nam pevska sezona 2020/2021 bila bolj
naklonjena. Ostanite zdravi.

Srečanje članov društva z gosti na Turistični kmetiji Goršek na Frankolovem
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KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS
Nova Cerkev

Aktivnosti tečejo po načrtih
V Krajevni skupnosti Nova Cerkev so zaradi koronavirusa
COVID-19 odpadle in še bodo odpadle naslednje
prireditve ob krajevnem prazniku: tekmovanje v kuhanju
golaža v Novi Cerkvi, Florjanova maša pred gasilskim
domom v Novi Cerkvi, Folklora na vasi v Novi Cerkvi,
Socka poje, pleše in igra, tekmovanje v smučarskih
skokih v Vizorah, slavnostna seja Sveta KS s podelitvijo
krajevnih priznanj, proslava pri spomeniku NOB v Novi
Cerkvi, tradicionalna gasilska prireditev PGD Nova
Cerkev s peko vola na žaru, revijo ansamblov, hitrostnim
gasilskim tekmovanjem in gasilsko nočjo z Ansamblom
Stil in gostjo Nino Donelli ter gasilska prireditev v
Lembergu z ansamblom Akordi. Spoštovani! V letu 2021
si želim, da se ne bi ponovil virus in nam tako omogočil
izvedbo prireditev v KS Nova Cerkev.
Druge aktivnosti v KS se izvajajo po planu: asfaltiranje
javnih poti,sanirale so se najnujnejše poškodbe na asfaltiranih
javnih poteh, košnja ob bankinah ob javnih poteh, pripravlja
se zaključna dokumentacija za izvedbo vodovoda v Trnovljah
pri Socki, Na predlog VO-KA je v pripravi idejni projekt za
vodovod Lemberg (povezava glavnega voda Čreskova-VineLemberg), v končni pripravi je dokumentacija za izgradnjo
betonskega mostu pri Pozjaku, pričela se je izgradnja
kanalizacije pod šolo v Novi Cerkvi, razširilo se je igrišče v
Socki in uredila preplastitev s finim asfaltom.
Vodovod Lahka peč – aktivnosti za prevzem vodovoda v
upravljanje JP VO-KA Celje
Spoštovani uporabniki vodovoda Lahka peč! Ker se pojavljajo
različne informacije glede tega, kako daleč je prevzem
vodovoda v upravljanje VO-KA, vam posredujemo naslednje
informacije: Občina Vojnik in JP VO-KA Celje sta pripravila
elaborat za prevzem. Izvedene so meritve kvalitete in količine
vodnega vira. Pripravljena je tehnična dokumentacija

za rekonstrukcijo in ureditve kvalitetne priprave vode,
izvedena sta odmera in odkup zemljišča, na katerem se
nahaja rezervoar. Aktivnosti za odkup zemljišča na zajetju
potekajo. Najnovejše aktivnosti: pridobili smo soglasje
lastnika zajetja (Minka Krivec) za pridobitev vodnega
soglasja na Občino Vojnik in soglasje lastnika (Drago Krivec)
za pridobitev vodnega soglasja na Občini Vojnik, z VO-KA
Celje je dogovorjeno, da uredijo hidrogeološko poročilo, ki je
obvezna priloga za pridobitev vodnega soglasja in pridobitev
naloge glede ureditve črpališča v Socki (priključitev na
vitanjski vodovod) in soglasja izjav lastnikov (Kovač, Občina)
za potrditev pravnomočnosti odločbe o odobritvi pravnega
posla Upravne enote Celje - obvezna priloga pri overitvi
kupoprodajne pogodbe. Ureja se služnostna pogodba
z Elektrom Celje, Občino in lastnikoma za izgradnjo in
vzdrževanje elektroenergetskega objekta. Vložena je vloga za
izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo vodohrama
Lahka peč na UE Celje, z lastnico zajetja (Minko Krivec)
je bila opravljena odmera zajetja, overitev kupoprodajne
pogodbe pri notarju in overitev služnostne pogodbe z
Elektrom (Bojan Kovač). Rekonstrukcijo vodohrama se bo
začela izvajati, ko bo izdano gradbeno dovoljenje; sredstva za
to so zagotovljena.
Ker se je pri merjenju dotoka vode na izviru izkazalo, da so
količine izvira premajhne za potrebe vodovodnega sistema
(to se vidi tudi v praksi), smo se z VO-KA dogovorili, da se
takoj pristopi k izdelavi idejnega projekta povezave javnega
vodovoda Vitanje z vodohrama Lahka peč. Seveda bo
poleg projekta nujno pridobiti služnosti lastnikov zemljišč
in nato gradbeno dovoljenje. Treba bo zagotoviti dodatna
sredstva. Kot je iz zapisanega razvidno, aktivnosti za
prevzem potekajo. Pred prevzemom pa je nujno zagotoviti
vsa potrebna dela in soglasja, da bo potem oskrba z vodo
vedno v zadostni količini in kvaliteti. Do prevzema, ki
mora biti v pisni obliki, pa za vaš vodovodni sistem skrbite
sami z vašim upravnim odborom, kjer se zagotavljajo vse
zakonsko predpisane obveznosti. Tudi plačilo vode in ostale
stroške vzdrževanja morate zagotavljati sami preko vašega
imenovanega predstavnika. Ko bo vodovod prevzela VO-KA,
bo plačilo potekalo preko položnic, kot pri vseh ostalih, ki
so priključeni na vodovod. Vse naprošamo, da se vključite
in pomagate pri dogovarjanju služnosti, da bomo pogoje za
prevzem čim prej izpolnili.

Igrišče v Socki je urejeno in pripravljeno za uporabnike
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Tekst: Nuša Lilija, foto: arhiv Marka Škofleka

Idejna zasnova kulturnega središča v Vojniku
Pogovarjali smo se z mladim,
ambicioznim Vojničanom, ki se mu
je porodila super ideja.
Mark Škoflek se je z Dobrne preselil
v Vojnik pred devetnajstimi leti.
Kmalu po končanem študiju je odprl
svoje podjetje (Schima, Jožef Mark
Škoflek s. p.). Večinoma se ukvarja
z izrisom notranje opreme za hotele
in posamezna gospodinjstva, dela
pa tudi vizualizacije oziroma tako
imenovane »renderje« za arhitekturo
in interier.
Z ženo Martino sta se poročila že
kot študenta, sedaj pa imata dva
prekrasna otroka. Zaenkrat živijo v
Vojniku, kmalu se bodo preselili v
Vizore.
Poleg službenih in družinskih
obveznosti se rad ukvarja z glasbo.
V srednji šoli je igral v rock bandu,
sedaj igra solo kitaro v zasedbi
Oušntrajb, kjer ustvarjajo avtorske
pesmi. Že deseto leto je tudi član
Mešanega cerkvenega pevskega zbora
sv. Lenarta Nova Cerkev, kjer poje in
zbor občasno spremlja z igranjem na
kitaro.
Leta 2018 je na Fakulteti za
arhitekturo v Ljubljani zaključil
študij in pridobil naziv mag. inž.
arhitekture. Ker je želel poiskati
rešitev za izboljšanje kulturnodružbenega življenja občanov, je za
zaključek študija napisal magistrsko
delo z naslovom Idejna zasnova
kulturnega središča v Vojniku.
Problem je zaznal pri neustreznosti
kulturnega doma. Poleg tega, da je
dom star, dotrajan, premajhen in
postavljen v staro trško jedro, ki ni
več središče družbenega življenja, je
težava tudi v parkirnih mestih.
Vojnik ima veliko društev, ki ogromno
doprinesejo h kulturnemu življenju

kraja. Skoraj vsako društvo se sooča
s prostorskimi težavami, saj nimajo
ustreznih pogojev za vaje ali za
shranjevanje stvari, ki jih potrebujejo
za svoje delovanje. Danes so si med
sabo primorana deliti en prostor, se
usklajevati glede terminov ali pa iskati
prostore drugje po občinskih stavbah.

s finančnimi sredstvi.
Z novim kulturnim središčem, ki
ga je v magistrski nalogi postavil
nasproti občinske stavbe, bi
pridobili tri stvari: veliko koncertno
dvorano, nov trg in park. Poleg
tega bi v kulturnem središču nastal
prostor za turistično točko, manjšo
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IDEJNI
PROJEKTI

Predlog kulturnega centra v Vojniku

Problema se je lotil popolnoma
nedeterminirano. Na začetku ni
vedel, kaj bo rezultat naloge – ali bo
to prenova, prizidava, nadomestna
gradnja ali novogradnja na novi
lokaciji. Za slednjo rešitev se je odločil
na podlagi urbanističnih in zaznavnih
analiz kraja, karakteristike kraja in
obstoječih infrastruktur.
Kmalu po zagovoru magistrske
naloge je svoj projekt predstavil
županu, ter komisiji za pripravo
strategije Občine Vojnik. Ideja jim je
bila sicer zanimiva, saj se zavedajo,
da v Vojniku primanjkuje ustreznega
prostora za kulturne prireditve in
dogodke, ampak vse je povezano tudi

prodajalno, lokal, banketno dvorano
ter manjšo podzemno garažno hišo.
Za športna igrišča je predvidel dve
bližnji nadomestni lokaciji. Celoten
kompleks vključno s koncertno
dvorano bi bil primarno na voljo
občini in občanom. Poleg društev bi
prostore koristila tudi glasbena in po
potrebi tudi osnovna šola.
Sekundarno bi se celoten
kompleks lahko tržil tudi zunanjim
organizatorjem in gostujočim
prireditvam.
Če vemo, kaj hočemo, kje želimo
postaviti kulturni center in kako bi
moral center kot celota delovati, je pot
do uresničitve lažja.
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HUMANITARNOST,
SRČNOST, DOBROTA
Tekst: Nina Mlinar, foto: Lea Sreš

Pomembno je biti bogat v srcu
Humanitarnost, srčnost, dobrota in
nesebična pomoč so pridevniki, ki
jih lahko pripišemo predsednicam
humanitarnih organizacij v naši
občini. Rdeč križ in Župnijske
Karitas vodijo ženske, ki jim je
mar za druge. Poleg rednega dela,
družine, dela doma in drugih
obveznosti so svoj prosti čas
namenile tudi skrbi za sokrajane.
Želijo si lepšo prihodnost za otroke,
ostarele, obolele in osamljene.
Za vse imajo posluh in prav za
vse najdejo rešitev. Ob pomoči
prostovoljcev in podpori krajevnih
skupnosti in občine, pomagajo
vsem, ki na kakršenkoli način
zaprosijo za pomoč.
KO RK VOJNIK
Glavna naloga KORK-a Vojnik je
pomoč ljudem v raznih stiskah.
Društvo ima 67 članov, od tega je
le peščica vsakodnevno aktivnih.
Društvo si prizadeva za še več članov,
saj je dela veliko, prostovoljcev pa
vedno premalo. V zadnjem letu,

odkar društvo vodi Ivanka Plešnik,
se je število prejemnikov pomoči
povečalo. Ivanka se trudi, da pomoč
dobijo res tisti, ki jo nujno potrebujejo
in se jim s tem olajša življenje. Veliko
ljudi si namreč za pomoč sploh ne
upa zaprositi, zato je še toliko bolj
pomembno, da člani KORK-a poznajo
krajane in njihove situacije. V veliko
pomoč so jim tudi sosedje in prijatelji,
ki obvestijo KORK o težavah in
primanjkljajih v družinah. Trenutno
tako mesečno pomoč prejema 36
krajanov, izredno pa še nekje okrog 30.
KORK zelo dobro sodeluje s KS
Vojnik, kar se je pokazalo tudi v času
epidemije COVID-19. Krajani so na
dom dobili brošuro s pomembnimi
podatki in telefonskimi številkami, na
katere so lahko poklicali v primeru
raznih stisk. Člani KORK-a so tako s
pogovorom krajanom krajšali čas, jih
seznanjali z novimi ukrepi in jim dajali
vsesplošna navodila za življenje v času
karantene. Za mnoge so tudi obiskali
trgovino ali lekarno in jim kupljeno
dostavili do vrat. Članice KORK-a pa

Marija Čretnik, Magda Kajzba in Ivanka Plešnik
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so šivale tudi maske. Ves material, ki
so ga za šivanje potrebovale, so dobile
od KS Vojnik. Maske za enkratno
in večkratno uporabo so nato med
krajane tudi razdelile.
KO RK NOVA CERKEV
KORK Nova Cerkev obstaja od leta
1950, Magda Kajzba pa ga vodi že
peto leto zapored. Društvo šteje 428
članov in nekaj podpornih članov.
Stiske krajanov največkrat zaznajo
člani Rdečega križa sami, včasih pa jih
tisti, ki pomoč potrebujejo, poiščejo
kar sami. Čeprav se ti ljudje ponavadi
ne izpostavljajo, pa vendar, ko je
hudo, znajo zaprositi za pomoč. V
Novi Cerkvi poleg nudenja pomoči
ljudem v stiski člani KORK-a pomagajo
tudi pri naravnih nesrečah, skrbijo
za krvodajalstvo in izobražujejo
podmladek. Njihovo pomoč v glavnem
prejemajo starejši in socialno šibki
krajani, ki jim mesečno dostavljajo
prehranske pakete, včasih pa tudi
oblačila. Enkrat mesečno organizirajo
meritve krvnega tlaka, holesterola in
sladkorja v krvi.
Da so v društvu dobro organizirani,
je razvidno iz dogodkov, ki jih
organizirajo skozi celo leto, njihova
humanitarnost pa je še posebej prišla
do izraza v času COVID-19, ko so
pod vodstvom Magde Kajzba "stopili
skupaj" in krajanom nesebično nudili
pomoč. V večini so se lotili šivanja
mask, ki so jih razdelili med starejše
in obolele, sodelovali so s Civilno
zaščito in krajanom nudili prevoze v
lekarno, k zdravniku in v trgovino.
V času epidemije so razdelili 123
rednih in izrednih paketov s hrano,
ki so jih dostavili do vrat. Veliko ljudi
so poklicali po telefonu in se z njimi
pogovarjali ter tako krajšali dolge
dneve v karanteni.

KARITAS VOJNIK
Župnijska Karitas Vojnik deluje od leta
1996 in ima svoje prostore v župnišču v
Vojniku, trenutno je njena predsednica
Darinka Preložnik. Šteje 20 članov,
ki s svojim prostovoljnim delom skozi
celo leto pomagajo posameznikom
in družinam, ki so se zaradi različnih
življenjskih situacij znašli v stiski. Skozi
leto organizirajo in izvedejo kar nekaj
dogodkov, med drugim miklavževanje
za otroke skupaj z njihovimi starši v
cerkvi, kakor tudi za vse oskrbovance v
Špesovem domu v Vojniku, pomagajo
pri organizaciji farnega praznika,
obiskujejo starejše župljane nad 85
let na njihovih domovih, v Špesovem

domu in tudi v drugih domovih za
ostarele. Ljudem največkrat pomagajo
s hrano, ki jo prejmejo preko Škofijske
Karitas iz Evropskega sklada, kolikor
pa jim dopuščajo finance, pomagajo
tudi pri plačilu položnic. Tudi v času
COVID-19 so pomagali s hrano, ki so
jo kljub strogim ukrepom razdelili, saj
so ljudje hrano potrebovali. Nekateri
zaradi omejitev niso mogli v trgovino,
spet drugi zaradi takšnih in drugačnih
razlogov niso imeli možnosti, da
si hrano kupijo. Precej je bilo tudi
telefonskih pogovorov, saj drugih
stikov ni bilo možno vzpostaviti.
KARITAS NOVA CERKEV
Delovanje župnijske karitas Nova
Cerkev temelji na prostovoljnem delu
posameznika, ki ima posluh in voljo
za karitativno dejavnost - nudenje
pomoči in udejanjanja zapovedi
ljubezni do bližnjega. Delovanje
je usmerjeno v nudenje pomoči
posameznikom, družinam z otroki,
ostarelim, bolnim, invalidom in
osebam s posebnimi potrebami. Z

še prehranske pakete. Na ostarele v
župniji so se spomnili z velikonočnimi
voščili, obiskali družino na domu in
poravnali položnice. Na vrata župnišča
in domače cerkve so izobesili obvestilo
in kontaktno številko, na katero so
bili ves čas dosegljivi za kakršnokoli
pomoč.
KARITAS FRANKOLOVO
Karitas Frankolovo je bila
ustanovljena leta 1995, kar pomeni,
da letos praznujejo 25-letnico
svojega delovanja. Darja Flis je že
10 let predsednica te prostovoljne
humanitarne organizacije, sicer pa
je v njej dejavna 15 let. Društvo ima
25 članov, ki ogroženim otrokom,
družinam, posameznikom in starejšim
pomagajo tako finančno kot tudi
materialno. Njihove pomoči so deležni
vsi tisti, ki za pomoč zaprosijo, bodisi
preko telefona, osebno ali pisno, in pa
tudi tisti, ki jih z »obhodi« po terenu
odkrijejo sami, saj je nekatere še vedno
sram prositi za pomoč.
V času epidemije se je povečalo število
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KO RK FRANKOLOVO
Na pobudo KS Frankolovo so leta
2018 ustanovili KORK Frankolovo
in na mesto predsednice postavili
Marijo Čretnik. V njej so prepoznali
vse, kar vodja takšnega društva
potrebuje: humanitarnost, skrbnost,
prijaznost in močno voljo za pomoč
ljudem. Čretnikova že nekaj časa
dela kot prostovoljka, zato je v tem
poslanstvu videla nov izziv. Da ji gre
delo res dobro od rok, pričajo dogodki,
ki jih v KORK-u izvajajo. Poleg
redne mesečne delitve prehranskih
paketov in izrednih paketov na
Frankolovem organizirajo tudi vadbo
za starejše ženske, opravljajo meritve
krvnega tlaka in sladkorja v krvi,
organizirajo kakšno predavanje,
obiskujejo starejše krajane na domu,
približno trikrat na leto pa obiščejo
tudi bivše krajane Frankolovega v
Špesovem domu v Vojniku. Zelo
radi se udeležujejo dogodkov v
kraju, kjer lahko predstavijo svoje
delo. V dveh letih delovanja se jim
je pridružilo 40 članov, ki mesečno
razdelijo 35 rednih in 30 izrednih
prehranskih in higienskih paketov.
V času COVID-19 so kupili maske, ki
so jih potem razdelili med starejše
krajane. Prav tako so opravili dve redni
in izredni delitvi hrane, krajane pa
so vsakodnevno klicali po telefonu in
se z njimi pogovarjali. Nekaj starejših
so obiskali tudi na domu in jim tako
krajšali čas. Marija pravi, da so bili
krajani dobro seznanjeni z ukrepi in
stiske med njimi ni bilo zaznati. Ljudje
so ostali pozitivni in verjeli v to, da bo
kmalu vse minilo.

Darja Flis, Darinka Preložnik in Marija Gobec

delom poskušajo zmanjšati razne
socialne in druge stiske, v kateri so
se znašli pomoči potrebni, bodisi z
materialno pomočjo ali z raznimi
oblikami svetovanja, pogovora ipd. V
skupini deluje 13 rednih sodelavcev in
17 občasnih, ki priskočijo na pomoč pri
raznih akcijah. Vodenje organizacije
pa je že od leta 2012 v rokah Marije
Gobec. V času epidemije so pred veliko
nočjo razdelili (razvozili po domovih)
velikonočne pakete in v mesecu maju

telefonskih klicev in napisanih pisem,
preko katerih so ostajali v stikih s
krajani. Krajanom so tako krajšali
čas in z besedo lajšali stisko, ki so jo
nekateri doživljali ob vseh predpisanih
prepovedih. Na splošno pa niso
zaznali povečanega obsega dela, saj
je Frankolovo v večini podeželsko
območje, na katerem so ljudje že od
nekdaj samooskrbni.
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MDDI
CELJE
Tekst: Nenad Vranešević, foto: arhiv MDDI

Že 51 let srčnega delovanja in pomoči
Na sončen in končno prav poleten dan sva se z
predsednico Medobčinskega društva delovnih
invalidov Celje (MDDIC) Dragico Mirnik dobila na
kavici v Vojniku, kjer sva spregovorila o zgodovini
delovanja, aktualnem dogajanju in ljudeh, ki s
svojo srčnostjo in posluhom nudijo pomoč ter
nasvet tistim, ki to potrebujejo, in poslanstvu, ki ga
uresničujejo.

medicinska sestra, ki je svoje znanje in pa čut za
sočloveka iz službe prenesla tudi v delovanje društva.
Lokalne interese društva zastopa tudi v Upravnem
odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) ter
kot predsednica Socialne komisije ZDIS.
V sklopu svojega delovanja izvajajo različne dejavnosti
in programe, med drugim 8 različnih socialnih
programov, namenjenih predvsem težjim invalidom
in invalidom, ki potrebujejo rehabilitacijo, da se
lažje ponovno aktivno vključijo v družbo. Nudijo
rehabilitacijske programe za letovanje v njihovih
apartmajih in pa letovanja v hotelu Izola. Lokalno
že 15 let izvajajo projekt 'Pozdrav novim življenjem',
kjer vsako leto spletejo copatke za novorojenčke in jih
podarijo Porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice
Celje.
Njihova prednostna naloga pa je seveda pomoč in
svetovanje invalidom tako glede dokumentacije,
vlog kot tudi pri iskanju in pridobivanju potrebnih
pripomočkov, še bolj pa v nudenju pristnega stika in
posluha za težave s katerimi se srečujejo. Gospa Dragica
je vedno pripravljena prisluhniti in hkrati pove, da se je
v zadnjem času izrednih razmer ponovno izkazalo, kako
pomembno je včasih komu samo prisluhniti. Če bi želeli
njihovo delovanje bolje spoznati ali potrebujete nasvet,
sta gospa Hermina in gospa Milena iz društva vsako
sredo v Vojniku v prostorih Planinskega društva (pri
Knjižnici Vojnik) med 9. in 10. uro. V tem času lahko
pridobite kakšen nasvet, prijetno pokramljate, pa še
brezplačno vam bodo izmerili krvni pritisk.
Kontakt: MDDI Celje, Kocenova ulica 4, 03 54 84 350,
mddi.celje@gmail.com

ELEKTRO KOVAČIČ
Delavnica peke peciva je vedno zanimiva.

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje deluje v
Celju, Štorah, Dobrni in seveda Vojniku. Aktivni so že
od leta 1969 in pod svojim okriljem združujejo več kot
1000 članov, ki v povprečju štejejo častitljivih 70 let.
Od leta 2006 društvo vodi gospa Dragica, upokojena
18
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z vami že 25 let

n e s ko n č n a e n e rg i j a

elektroinstalacije
strelovodi
meritve
www.elektro-kovacic.si

Tekst: Primož Kroflič

LAS - Celje, Laško, Štore in Vojnik
Lokalna akcijska skupina (LAS)
Raznolikost podeželja je bila
ustanovljena kot pogodbeno
partnerstvo oktobra 2015. Ustanovile
so jo lokalne skupnosti, javni zavodi,
podjetja, zadruga, društva, kmetije in
posamezniki z območja občin Celje,
Laško, Štore in Vojnik z namenom
pridobivanja evropskih sredstev za
razvoj podeželja. Vlogo vodilnega
partnerja, ki skrbi za delovanje LAS,
je prevzela družba Simbio, d. o. o. Ob
ustanovitvi LAS je bila pripravljena
Strategija lokalnega razvoja (SLR),
ki so jo na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ter
Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo potrdili septembra 2016.
Na podlagi SLR je območje pridobilo
1.426.100,00 EUR evropskih sredstev
iz Evropskega kmetijskega sklada za
razvoj podeželja in Evropskega sklada
za regionalni razvoj. Sredstva so
namenjena razvoju in animaciji območja
ter izvajanju operacij (projektov) na
upravičenih območjih omenjenih štirih
občin in jih LAS razdeljuje na podlagi
prispelih vlog na javne pozive. Približno
polovico sredstev, namenjenih za
operacije, je bilo dodeljenih z razpisoma
v letih 2016 in 2017, preostanek v višini
približno 587.000,00 EUR pa bo LAS
razpisal na dveh javnih pozivih, ki bosta
predvidoma objavljena septembra
2019 in januarja 2020. Sredstva bodo
na voljo za izvajanje operacij s štirih
tematskih področij: ustvarjanja delovnih
mest, razvoja osnovnih storitev, varstva
okolja in ohranjanja narave ter večje
vključenosti mladih, žensk in drugih
ranljivih skupin.
Upravičenci so v letih 2018 in 2019
uspešno zaključili 5 operacij, in sicer dve
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

(Zavod Vozim – Moja zgodba za tvojo
varnost; Osnovna šola Štore – Ureditev
in vzpostavitev učnega parka pri OŠ
Štore) in tri iz Evropskega kmetijskega
sklada za regionalni razvoj (Občina
Laško – Fitnes na prostem na območju
destinacije Laško Sotočje dobrega;
Občina Štore – Ureditev otroških igrišč;
Plahtica, d. o. o. – Doživljajski zeliščni
vrtovi). Poleg omenjenih že izvedenih
je v izvajanju še 11 operacij, ki bodo
zaključene v letih 2019 in 2020. Več o
operacijah si lahko pogledate na spletni
strani www.las-raznolikost-podezelja.si.
LAS načrtuje v obdobju pred objavo
javnih pozivov več dogodkov, na
katerih bodo potencialni zainteresirani
za sodelovanje na javnih pozivih LAS
pridobili informacije o možnih vsebinah
za prijavo na pozive, postopkih izbora
operacij in obveznostih pri izvajanju
le-teh. Prvi dogodek bo predvidoma
12. 6. 2019 popoldne v Celju, kjer
bodo predstavljene izvedene operacije
in vsebine, ki jih LAS v skladu s SLR
pričakuje v vlogah na javna poziva. V
začetku julija načrtujemo animacijsko
delavnico za razvoj projektnih idej, na
kateri bodo udeleženci lahko predstavili
svoje ideje, jih povezali z ukrepi SLR in
poiskali potencialne partnerje.

Avstrijo, kjer si bomo ogledali ponudbo
in trženje turističnih kmetij in kmetij z
dopolnilnimi dejavnostmi.

GOSPODARSKI UTRIP

POVEZOVANJE
RAZVOJNIH IDEJ
Vse aktivnosti, ki jih LAS izvaja
z namenom animacije območja,
imajo skupen cilj, to je spodbuditi
zainteresirane prebivalce območja, da
s pomočjo novih znanj in idej pričnejo
kreativno razmišljati in ustvarjati tržno
ponudbo na območju. Na LAS menimo,
da je koncept lokalne oskrbe, ki ga
mnogi povezujejo le z lokalno pridelavo
hrane, lahko mnogo več. Lokalna oskrba
namreč lahko določenemu območju
zagotavlja izrabo lokalnih naravnih virov
na področju storitev, energetske oskrbe,
oskrbe s hrano in podobno. Takšen
način uporabe in prodaje dobrin, ki jih
na nekem območju imamo, zmanjša
dolge transportne poti in predstavlja
neposreden pretok finančnih sredstev od
ponudnika do potrošnika brez vmesnih
posrednikov.
Informacije o delovanju LAS, možnostih
sodelovanja na javnih pozivih in članstvu
v LAS lahko prejmete na spletni strani
www.las-raznolikost-podezelja.si, po
e-pošti info@raznolikost-podezelja.si ali
telefonu 03/425 64 66. Vabimo vas, da
se nam pri naših aktivnostih pridružite.

V obdobju pred objavo javnih pozivov
izvajamo tudi strokovne ekskurzije
– študijske ture, na katerih si lahko
udeleženci ogledajo primere dobrih
praks s področja pridelave, predelave
in trženja različnih pridelkov ter
izdelkov s podeželja. Aprila smo tako
izvedli ekskurzijo za kmetije in kmetije
z dopolnilnimi dejavnostmi, maja pa
ekskurzijo za vinogradnike, ki načrtujejo
skupno trženje vin z območja Dežele
celjske. V juliju načrtujemo še eno
strokovno ekskurzijo za ponudnike v
19
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Ročna obdelava kamna

KAMNOSEŠTVO
FRANC KRAMAR S. P.
Tekst: Tanja Čretnik, foto: osebnih arhiv

Obrt se nadaljuje
Franc Kramar je po končani srednji šoli, kjer se je
izučil za varilca kovinarske stroke, pričel z delom
kot vajenec. Marjan Amon, ki je opravljal obrt
kamnoseštva, ga je kot mentor naučil preoblikovati
naravni kamen in ga tudi montirati. Delo v
kamnoseštvu je zelo zanimivo, ki dostikrat zahteva
umetniško žilico, močno roko in veselje do izzivov
preoblikovanja naravnega kamna. Ko se je leta 2017
g. Amon deloma upokojil, je svojemu zvestemu in
uspešnemu delavcu ponudil prevzem kamnoseške
delavnice. Ponudbe ni želel zavrniti, saj je 20 let
dobrega sodelovanja in poznavanje dela od rosne

mladosti prinesla odločitev, da nadaljuje z obrtjo
pod svojim imenom Kamnoseštvo Franc Kramar s. p.
Poslovni objekt se nahaja v Slatini v Rožni dolini 9 a.
Franc Kramar ponuja izdelavo nagrobnikov in klesanje
napisov na nagrobnikih, izdelavo okenskih polic,
kuhinjskih pultov, stopnic ipd. iz naravnih granitnih
kamnin, kot so: impala, multicolour, paradiso, aurora
in drugih, ki si jih lahko ogledate na spletni strani
kamnosestvo-kramar.com ali se dogovorite za ogled
preko telefonske številke 041 428 471.

IMATE VROČO PONUDBO?

!

ODLIČNA
PRILOŽNOST,
DA PREDSTAVITE
SVOJ BIZNIS.
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• Oglas v občinskem glasilu Ogledalo
že od 60,00 EUR z DDV.
• 4 oglasi za ceno 3!
• Oblikovanje oglasa? Uredimo tudi to!
• Naj vas vidi več kot 3500 prejemnikov glasila!
INFO:

Občina Vojnik (Tanja Čretnik)
03 780 06 35 • racunovodstvo@vojnik.si

Tekst in foto: Lea Sreš

Posluh za potrebe kraja
Trudimo se, da počasi zaživimo po novem, podjetniki
se postavljajo na noge, tisti, ki so kreativni in naravnani
pozitivno, iščejo načine, da preživijo. Gre predvsem za
to, da obdržijo zaposlene, nadaljujejo prekinjen posel in
rešijo, kar se rešiti da. Eden izmed njih je Franci Kralj,
lastnik Gostilne Turist iz Frankolovega. S svojim delom
v času pandemije se je izpostavil in dokazal, da lahko
pomagamo skupnosti in posameznikom tudi v krizi, ko
nas je večina »čakala« doma.
Prostovoljec med krizo
Lidija Eler Jazbinšek: »Franci Kralj je kot lastnik Gostilne
Turist na Frankolovem skupaj z zaposlenimi mnogokrat gostil
srečanja društev, postregel s hrano na prireditvah, srečanjih
starejših krajanov ali kot donator sodeloval na prireditvah.
Njegov posluh za soljudi pa ni izostal niti v času epidemije,
ko je nesebično ponudil roko pomoči pri zagotavljanju hrane
za tiste občane, ki so zaradi pandemije ostali brez utečenega
prejemanja obrokov. Z njegovo pripravljenostjo in posluhom
za soljudi je zlasti svojcem starejših olajšal skrbi povezane z
zagotavljanjem prehrane. Poleg tega je bil aktivno vključen v
vrste prostovoljcev pri ozaveščanju občanov o samozaščitnem
delovanju, uporabi mask in razkuževanju rok. Za njegovo
pripravljenost pomagati, posluh za potrebe kraja ter
sodelovanje v vrstah prostovoljcev sem mu iskreno hvaležna.«
Krizne razmere so pokazale, da je problematična oskrba s
hrano za starejše ljudi, ko so zastali vsi utečeni kanali, ki so

jih oskrbovali. Franci Kralj in njegova ekipa so poskrbeli,
da nihče ni ostal brez toplega obroka. S svojim delom na
področju oskrbe ljudi nadaljuje in danes predstavljamo
njegovo ponudbo.

GOSPODARSKI UTRIP

FRANCI
KRALJ
Ponudba za starejše občane v Občini Vojnik
Gostilna Turist Frankolovo ponuja topel obrok, kosilo, ki
ga pripeljejo na dom. Na izbiro imate vsak dan dva menija,
cena je 6 EUR. Če se odločite za dostavo kosila na dom (od
ponedeljka do nedelje), pokličite na telefon: 070 999 191 in
pridobite podrobnejše informacije. Porcije so izdatne, hrana
je domača in okusna. Pokličite in se prepričajte!
Gostilna Turist Frankolovo je čas zaprtja gostilne izkoristila za
obnovo in širitev. Za kakršnekoli dogodke, ki jih organizirate,
najdete pri njih ravno prave prostore: za 20 oseb, dvakrat 70
oseb, vsega skupaj za 200 oseb, in dve manjši terasi. Seveda je
v teh časih število gostov omejeno in sprejmejo le toliko ljudi,
kot zahtevajo zdravstveni predpisi.
Malice, kosila in catering
Sicer pa sta že utečeni obliki: ponudba malic (v gostilni ali
z dostavo) in catering za družbe nad 30 oseb po naročilu.
Malice: od ponedeljka do petka med 10.00 in 15.00, dostava
kosil od ponedeljka do nedelje od 12.00 in 15.00, catering
pa po dogovoru. Odločite se lahko tudi za osebni prevzem
hrane v gostilni. Več informacij: Gostilna Turist, Franci Kralj,
telefon: 070 999 191 ali gostilna.turist@gmail.com

Srce kuhinje v Gostilni Turist je Francijeva mama Dragica.
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Vem, da se bo marsikdo vprašal, čemu
takšen naslov, saj je življenje samo
po sebi umevno takšno ali drugačno.
Enkrat mirno in srečno, drugič žalostno
in nepredvidljivo, lahko razgibano
in polno nasprotij. Pa ni vedno tako.
Velikokrat smo v življenju v dilemah
in preizkušnjah, ki od nas zahtevajo
odločitve, da nekaj spremenimo. In če
ne, nam življenje samo ponudi rešitev,
ki jo lahko sprejmemo ali pa tudi ne. In
to je tisti čudežni DA življenju, ki nam
pomaga bodisi preživeti, zaživeti ali pa
tudi odživeti.

rojstvom, in se pretaka v vas celo
življenje in bo po smrti tudi ostala v
vseobsegajoči energiji. Kako pomembno
je, da si to priznamo, da smo kot bitje
del vsega stvarstva, ki nam omogoča

Če samo majčkeno pogledamo nazaj v
zadnje tri mesece, ko nam je življenje
narekovala Corona in ukrepi zoper
njo, vidiš tisti DA življenju, ki ti je dal
moč in pogum, da ostaneš miren in
sprejemajoč, ne glede na okoliščine. Ja,

poročila nas uničujejo in energijsko
praznijo. Opazujte se kako se počutite,
ko slišite, da se Covid- 19 ponovno
vrača. Začutili boste nelagodje in strah.
Kaj pa če sem že okužen in zbolim,
umrem. Recite DA življenju in stop
negativnim ljudem in informacijam.
Recite si, ne dovolim strahu, da me
preplavi. Vse bo še dobro, saj me polni
življenjska energija, ki je neuničljiva in
večna.
Kako pomembno je, da znamo živeti,
bivati, ne le delati za materialne
dobrine, boljši družbeni status, kar
pomeni priznanja takšna ali drugačna,
višji položaj na hierarhični lestvici,
neko etiketo, ki je hudo minljiva in
po mojem mnenju ne prinaša miru in
notranje sreče. Iščimo smisel življenja
v vrednotah kot so: ceniti zemljo, ki
nam daje pogoje za življenje, ceniti

RECITE DA ŽIVLJENJU
Tekst: Milica Kočevar

pogum je tisto, ki je nabito v besedi DA,
ko jo izrečemo in se zavemo posledic,
ki lahko nastanejo in nam povzročijo
zmedo ali še kaj hujšega. A kot pravijo:
beseda izrečena
ne vrne se nobena,
pomeni to, da
bomo deležni nekih
novih situacij,
lahko dobrih
ali slabih. Torej
pogum je imeti rad
tisto, ki ti ni všeč,
vsaj na začetku
ne, ko si negotov
ob privolitvi na tisto ne simpatično
in negotovo. Z drugimi besedami: če
zberemo dovolj poguma, nas ni več
strah prav ničesar. Ne Covida-19, ne
zlobnih ljudi, ki sicer so, a po mojem
mnenju jih je zelo malo, ne negativnih
novic, ki jih bruhajo mediji sleherni dan
in nas strašijo. Oblast pa si mane roke,
saj nas ima pod kontrolo na osnovi
našega strahu. Velika napaka!

harmonijo tako na telesni kot energetski
ravni. Torej imamo v rokah škarje in
platno za radost našega življenja. Ta
čarobni DA življenju, ni nič drugega kot

nebo, božjo energijo, ki nas vodi po naši
poti. Povežimo to dvoje pod geslom:
tako zgoraj kot spodaj in živeli bomo
v harmoniji na vseh ravneh življenja.
Naš cilj bivanja na
zemlji naj temelji
na svobodi, ne na
pohlepu po bogastvu
in podrejanju drugih
nam v korist.
Recimo DA življenju,
ki nam daje smisel
bivanja, recimo DA
druženju s prijatelji
na naši terasi, recimo
DA pomoči sosedu, ki je v stiski, recimo
DA dobrodelnosti brez egoističnega
naboja, recimo DA problemu, ki ga
moramo rešiti... Če se nam dozdeva,
da je življenje obtičalo na neki točki
in stvari ne gredo naprej, potem
potrebujemo spremembo, ki je v nas
samih, nikjer drugje. Odločitev je naša.
Pomislite, da se je večina čudovitih in
neverjetnih stvari, ki so se kdaj zgodile
v vašem življenju, začele z besedo
DA. Naj ta misel v vas utrdi moje in
vaše razmišljanje o življenju s čarobno
besedico DA.

»Živeti pomeni zavreči vse
ovire in s svežino živeti sedanji
trenutek - to je življenje.«

Živeti pomeni zavreči vse ovire in s
svežino živeti sedanji trenutek - to je
življenje. (Antony de Mello)
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skozi vas, ki je bila tam že pred
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naša odgovornost zase in za vse okoli
nas. To ni samo naša družina, morda
še kakšen prijatelj, temveč stvarstvo
kot celota, ki vključuje vse ljudi, živali,
rastline, minerale, zemljo, vodo in zrak.
To jaz imenujem harmonijo snovnega
in ne snovnega, torej duhovnega,
telesnega in energijskega. In če nismo
v ravnovesju, nas zasužnjijo strahovi,
stresne situacije in negativni odnosi.
Ampak vse navedeno ni nekaj kar
obstaja izven nas. Ne. To se dogaja v
nas, globoko v naši podzavesti in tudi
ter predvsem v našem umu. Tolažimo
se s tem, da mene pa to res ne more
zrušiti. O, pa še kako! Že dnevna

Mnenje avtorja ne odraža stališč uredništva.

URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

•
JAVNI RAZPIS
O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2020
•
JAVNI POZIV
ZA PODELITEV POSEBNIH PRIZNANJ ZA ŠTUDIJSKE DOSEŽKE
•
JAVNI POZIV
DIJAKOM, KI SO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 ZAKLJUČILI S SREDNJEŠOLSKIM IZOBRAŽEVANJEM
•
JAVNI RAZPIS
ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK V SEZONI 2020/2021
•
JAVNI RAZPIS
O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA SPODBUJANJE
INOVACIJ, TURISTIČNE DEJAVNOSTI IN RAZVOJA MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI VOJNIK
ZA LETO 2020
•
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Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 3/16) ter 8. in 9. člena Odloka o
podeljevanju priznanj občine Vojnik (Uradni list RS, št.
66/09 – UPB 1 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/15)
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občine Vojnik objavlja
JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V
LETU 2020
I.
Priznanja občine zlati vojniški grb, srebrni vojniški grb
in bronasti vojniški grb bo podelil Občinski svet Občine
Vojnik ob občinskem prazniku na začetku oktobra.
II.
Priznanja občine se lahko podelijo posameznikom,
skupinam, organizacijam, podjetjem, društvom,
zavodom in drugim pravnim osebam.
Zlati vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno
delo in dejavnosti predstavljajo izjemen prispevek na
katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, ki ima
trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine
Vojnik.
Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo,
za vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled
občine Vojnik, ali za zelo pomembne dosežke v zadnjem
obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne uspehe
v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje
ustvarjalno delo. Podeljuje se tudi za izkazano izredno
požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.
III.
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo
fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev
priznanja ne more predlagati samega sebe.

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen
v pisni obliki in mora vsebovati:
− podatke o predlagatelju,
− podatke o kandidatu,
− naziv predlaganega priznanja (zlati, srebrni,
bronasti vojniški grb ali priznanje Občine
Vojnik),
− utemeljitev
pobude
in
predložitev
podrobnejšega opisa uspeha ali dosežka,
− morebitne
podatke,
ki
omogočajo
primerjavo z drugimi podobnimi uspehi,
− datum predloga,
− soglasje kandidata/kandidatke za uporabo
in obdelavo osebnih podatkov.
IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik
s posebnim sklepom.
Podeli se največ en zlati vojniški grb, dva srebrna in trije
bronasti vojniški grbi.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, ali na e-pošto obcina@
vojnik.si z oznako zadeve »Priznanja« vključno do
petka, 14. 8. 2020.
Številka: 094-0001/2020-1 (2)
Datum: 23. 6. 2020

Predsednik komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Janko Čepin, l. r.

Spoštovani!
Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 25. občinski praznik. V preteklih letih smo priznanja že podelili občanom in
društvom z območja občine.
Želimo, da priznanja pridejo »v prave roke«, zato vas prosimo, spoštovani občani in občanke, da nam posredujete svoje
predloge. Morda je vaš sorodnik, prijatelj ali sosed »tiho« storil dobra, inovativna ali zanimiva dela, dosegel uspehe
oziroma dosežke, za katere ve le malo ljudi.
Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec in ga posredujete na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali na e-pošto:
obcina@vojnik.si. ZADNJI ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV je petek, 14. 8. 2020. Lahko predlagate tudi več kandidatov,
društev ali organizacij ter obrazcu priložite daljšo obrazložitev.
Opozorilo: V skladu z zakonodajo varstva osebnih podatkov morate k predlogu obvezno priložiti izpolnjeno in podpisano
soglasje kandidata/kandidatke za uporabo in obdelavo osebnih podatkov.
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(Ime in priimek predlagatelja)
(Naslov predlagatelja)
(Poštna številka in pošta)

Občina Vojnik
Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Keršova ulica 8
3212 Vojnik

Datum:

2020

Predlog za podelitev priznanj Občine Vojnik v letu 2020
Na podlagi javnega razpisa o priznanjih občine Vojnik (Občinsko glasilo, Ogledalo št. 130, uradna spletna stran Občine Vojnik
www.vojnik.si in spletni časopis www.mojaobcina.si/vojnik) predlagam, da prejme priznanje občine Vojnik:
1.) (Ime in priimek, naslov kandidata/kandidatke)

2.) Utemeljitev predloga (opis dela, uspeha ali dosežka)

3.) Predlagano priznanje (obkrožite številko):
1.) zlati vojniški grb
2.) srebrni vojniški grb
3.) bronasti vojniški grb
4.) priznanje občine Vojnik
Podpis predlagatelja/predlagateljice:
Priloga:
- soglasje kandidata/kandidatke za uporabo in obdelavo osebnih podatkov
25

(Ime in priimek kandidata)
(Datum in kraj rojstva)
(Naslov)
(Telefonska številka)
(e – pošta)

SOGLASJE KANDIDATA ZA UPORABO
IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
»Podpisani izrecno dovoljujem Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, matična št. 5880386, da vpisane osebne podatke uporabi
in obdeluje za namene obravnave in morebitne podelitve priznanja občine Vojnik z javno objavo ter pravic, ki izhajajo iz
podelitve.
Z oznako v okvirčku soglašam, da Občina Vojnik moje osebne podatke iz tega obrazca uporabi za (prosimo, označite, s katerimi
nameni obdelave osebnih podatkov soglašate):
¨

vodenje evidence prejemnikov priznanj in grbov Občine Vojnik,

¨

pošiljanje vabil na razne prireditve Občine Vojnik,

ter izrecno dovoljujem, da Občina Vojnik:
¨

javno objavi obrazložitev predloga za podelitev priznanja/grba občine Vojnik za mene kot morebitnega
prejemnika tega priznanja/grba.

Dovoljujem, da se moji osebni podatki zbirajo za vodenje točne evidence prejemnikov priznanj.
Občina Vojnik se obvezuje, da osebnih podatkov prejemnikov občinskih priznanj ne bo posredovalo nepooblaščenim tretjim
osebam ali pravnim subjektom.
Seznanjen sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter
prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

, dne
(Kraj)
Podpis
V soglasju uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
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OBČINA VOJNIK
JAVNI POZIV
Župan Občine Vojnik bo ob prazniku občine Vojnik, ki je v oktobru, podelil posebna priznanja za študijske dosežke:
− priznanja občanom in občankam, ki so končali doktorat v letu 2019 in 2020;
− priznanja mlajšim od 30 let za študijske dosežke v tujini (končan magisterij ipd.) v letu 2019 in 2020.
Upoštevale se bodo prijave, ki bodo prispele na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali bodo
posredovane po e-pošti obcina@vojnik.si najkasneje do ponedeljka, 7. 9. 2020.
Prijava mora vsebovati:
− ime in priimek,
− rojstni datum,
− naslov,
− številko (prenosnega) telefona,
− v prilogi dokazilo o dokončanem študiju (izpolnjevanju pogojev javnega poziva) ter
− v prilogi soglasje vlagatelja/kandidata za uporabo in obdelavo osebnih podatkov.

Številka: 094-0002/2020-1
Vojnik, 18. 6. 2020
Branko Petre,
župan Občine Vojnik

(Ime in priimek kandidata)

(Naslov)

(Telefonska številka)

(e – pošta)

SOGLASJE KANDIDATA ZA UPORABO IN OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
»Podpisani izrecno dovoljujem Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, matična št. 5880386, da vpisane osebne podatke uporabi
in obdeluje za namene obravnave in podelitve posebnega priznanja za študijske dosežke ter pravic, ki izhajajo iz podelitve.
Seznanjen sem s pravico do dostopa do osebnih podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter
prenosljivosti podatkov, kakor jih to urejata evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.«

V soglasju uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

, dne
(Kraj)
Podpis
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OBČINA VOJNIKBJAVNI POZIV DIJAKOM, KI SO V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
ZAKLJUČILI S SREDNJEŠOSKIM IZOBRAŽEVANJEM
Župan Občine Vojnik bo ob prazniku občine Vojnik, ki je v oktobru, podelil posebna priznanja občanom
in občankam, ki so v šolskem letu 2019/2020 končali srednješolsko izobraževanje in so na maturi dosegli
30 ali več točk in postali zlati maturanti, ter dijakom, ki so poklicno maturo opravili z odliko.
Vse, ki ste v letošnjem šolskem letu zaključili srednješolsko izobraževanje in ste bili na maturi
uspešni, kot navajamo zgoraj, prosim, da se prijavite in posredujte svoje podatke na Občino Vojnik.
Upoštevali bomo prijave, ki bodo prispele na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
ali bodo posredovane po e-pošti na naslov obcina@vojnik.si najkasneje do ponedeljka, 7. 9. 2020.
Prijava mora vsebovati:
− ime in priimek,
− rojstni datum,
− naslov,
− številko mobilnega telefona,
− v prilogi dokazilo o doseženem številu točk na maturi ali poklicni maturi (izpolnjevanju pogojev
javnega poziva) ter
− v prilogi soglasje vlagatelja/kandidata za uporabo in obdelavo osebnih podatkov.
Številka: 094-0003/2020-1
Vojnik, 18. 6. 2020

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK V
SEZONI 2020/2021
Občina Vojnik vabi vzgojno-izobraževalne zavode, športna društva, klube, rekreativne skupine in vse občane občine Vojnik, da
si za svojo športno dejavnost v sezoni 2020/2021 priskrbite termine za uporabo v telovadnici Osnovne šole Vojnik.
Vabimo vas, da predložite vlogo za uporabo prostorov, ki so namenjeni športnim dejavnostim (igranju rokometa, košarke,
odbojke, badmintona, drugi različni splošni vadbi, rekreaciji) in športnemu plezanju.
Objekt je energetsko in prostorsko nadstandardno zasnovan, tako da se v njem lahko prirejajo tudi večja športna tekmovanja,
družabne in kulturne prireditve.

SEZNAM PROSTOROV ZA NAMEN UPORABE IN CENIK ZA UPORABO
Uporabo telovadnice se iz proračuna Občine Vojnik sofinancira vsem društvom oziroma klubom s sedežem v občini Vojnik, ki
izpolnjujejo pogoje 19. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
22/2014).
1.
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVODI ZA IZVEDBO OBVEZNEGA PROGRAMA REDNE ŠOLSKE ŠPORTNE VZGOJE

2.
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POVRŠINA

CENA (v EUR/uro)

Cela telovadnica

24,00

ZA VSA OSTALA DRUŠTVA, KLUBE IN SKUPINE IZVEN OBČINE VOJNIK, DRUGE PRAVNE TER FIZIČNE OSEBE
POVRŠINA

CENA (v EUR/uro)

Cela telovadnica

48,00

2/3 telovadnice

32,00

1/3 telovadnice

18,00

Umetna plezalna stena + 1/3 telovadnice

24,00
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SEZONSKA CENA NA ENOTO

POVRŠINA: 1/3 telovadnice

(v EUR/uro od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021)
15,28 € - 1,0 ura/ na teden

Društva, klubi, skupine in druge pravne ter fizične osebe

22,92 € - 1,5 ure/na teden
30,56 € - 2,0 uri/na teden
SEZONSKA CENA NA ENOTO

POVRŠINA: 1/3 športno plezanje

(v EUR/uro od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021)
20,37 € - 1,0 ura/ na teden

Društva, klubi, skupine in druge pravne ter fizične osebe

30,56 € - 1,5 ure/na teden
40,74 € - 2,0 ure/na teden

POVRŠINA: 1/3 telovadnice

CENA ENKRATNE UPORABE (v EUR/uro)
18 € (plačilo za uporabo 1/3 telovad.) 1 uro
9 € (plačilo za porabo polovice 1/3 telovad.) 1 uro

Društva, klubi, skupine in druge pravne ter fizične osebe

18 € + 9 € = 27 € (plačilo za porabo) 1,5 ure
18 € + 18 € = 36 € (plačilo za porabo) 2 uri
24 € (plačilo za uporabo plezalne stene + 1/3 telovad.) za 1
uro

Za sezonsko uporabo telovadnice se šteje uporaba 4 (štiri) mesece in več.
Uporaba zajema zakupljeno površino, garderobo s tuši ter možnost uporabe sanitarij.
Uporabo telovadnice za ŠPORTNA TEKMOVANJA se iz proračuna Občine Vojnik sofinancira vsem društvom oziroma klubom
s sedežem v občini Vojnik, ki izpolnjujejo pogoje 19. člena Pravilnika o uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 22/2014).
Uporabo telovadnice za vsako »tekmo« zajema uporabo potrebne površine, uporabo dveh ali več garderob s tuši ter možnost
uporabe sanitarij. Uporaba zajema tudi delovanje semaforjev, ozvočenja, odprtih tribun, uporabe zapisnikarskih miz in stolov,
možnost priklopa na internet in garderobe za sodnike.
UPORABA TELOVADNICE ZA KOMERCIALNE NAMENE
PRIREDITVE

CENA (v EUR/dan)

Cela telovadnica

500,00

2/3 telovadnice

400,00

1/3 telovadnice

300,00

Uporaba in postavitev odra

100,00

·

Cena velja, če telovadnico pripravi upravljavec (položi zaščitne panele, postavi stole na parter), za postavitev in
pripravo odra je dodatna postavka.

·

Cena za komercialno uporabo telovadnice oziroma prireditve je izhodiščna in je izračunana za primer minimalne
obremenitve.

·

Cena se lahko spreminja glede na povečano obremenitev, na posebne karakteristike prireditve, zahtevnosti
prireditve in druge parametre, ki bi lahko vplivali na obračun uporabnine telovadnice.
Cena se določi individualno za vsakega uporabnika posebej v »Pogodbi o uporabi telovadnice« in se zaračunava po
dejanski uporabi ter ne sme biti nižja od izhodiščne.

·

DDV je vključen v ceno.
Rok za prijavo na javni razpis:
Izpolnjeno prijavo (vlogo) na javni razpis nam pošljite na pošti naslov ali na e-poštni naslov, in sicer najkasneje do
petka, 21. 8. 2020.
Do 28. 8. 2020 vas bomo seznanili s prijavljenimi termini oz. zasedenostjo telovadnice. S prijavitelji, ki se jim bodo prijavljeni
termini prekrivali, bomo termine uskladili in nato sklenili ustrezne pogodbe o uporabi. Telovadnica bo predvidoma v uporabi
od 1. 9. 2020.
Pogoji in priprava urnikov:
V skladu s 3. in 4. členom Pravilnika o uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
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22/2014) imajo pri najemu prostorov telovadnice v uporabo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
a) Vzgojno-izobraževalni zavodi za izvedbo obveznega programa redne šolske športne vzgoje:
·

redna športna vzgoja Osnovne šole Vojnik,

·

interesne dejavnosti Osnovne šole Vojnik,

·

redna športna vzgoja drugih vzgojno-izobraževalnih ali vzgojno-varstvenih zavodov v občini Vojnik,

·

interesne dejavnosti drugih vzgojno-izobraževalnih ali vzgojno- varstvenih zavodov v občini Vojnik,

·

občinski programi.

b) Športna in druga društva ali zveza društev s sedežem v občini Vojnik:
·

program, vključen v občinski letni program športa,

·

razvrstitev v višjo kakovostno skupino (razvršanje društev),

·

večje število kategoriziranih športnikov v vadbeni skupini,

·

funkcionalnost telovadnice glede na vrsto in specifičnost športne panoge.

c) Drugi izvajalci programov in športnih dejavnosti:
·

interesna športna vzgoja otrok in mladine,

·

programi športnih društev in drugih izvajalcev,

·

športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,

·

vrhunski šport mladih,

·

šport invalidov,

·

kakovostni šport,

·

športna dejavnost študentov,

·

športna rekreacija.

d) Izvajalci športnih in drugih prireditev.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka upravljavec lahko:
·
·

kateremu koli uporabniku odpove posamezne termine uporabe telovadnice ali prestavi na druge proste termine
(če so takšni termini na razpolago) zaradi izvedbe športnih tekem, prireditev Občine Vojnik ali oddaje telovadnice v
komercialne namene, rok za odpoved terminov je 1 teden;
prednostno uporabo telovadnice imajo tisti, ki so jo uporabljali že preteklo sezono.

PRILOGA:
· VLOGA ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE VOJNIK je dostopna na spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si in
sport.vojnik.si.
KONTAKT IN INFORMACIJE:
Če na podlagi tega razpisa ne bodo zasedeni vsi termini, bo Občina Vojnik sprejemala vloge za zasedbo teh do zapolnitve
terminov.
Občina Vojnik
Keršova 8, 3212 Vojnik
Kontaktna oseba:
Urban Podergajs
Upravitelj telovadnice OŠ Vojnik
GSM: 031 327 160
Elektronska pošta: telovadnica.vojnik@gmail.com, obcina@vojnik.si
Spletna stran: sport.vojnik.si, www.vojnik.si
Št.: 671-0008/2019-33
Vojnik, 22. 6. 2020
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Branko Petre,
župan Občine Vojnik

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl.
US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 – ZIPRS-A, 10/98, 34/98 –
ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl.
US, 14/07 – ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013-popr., 101/2013, 13/2018), v skladu z določili Zakona
o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), skladno z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), skladno
z Mnenjem o skladnosti sheme de minimis pomoči »Dodeljevanje finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje
inovacij, turistične dejavnosti in razvoj malega gospodarstva v občini Vojnik« (št. priglasitve: M001-5880386-2019), na podlagi
Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019) ter Pravilnika o dodeljevanju finančnih
sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2019), župan Občine Vojnik objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične
dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2020
1.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA IN VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Finančna sredstva za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik se namenijo
kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in so zagotovljena v
proračunu Občine Vojnik za leto 2020, na proračunski postavki 4090102, subvencije v gospodarstvu.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto 2020, znaša
25.000,00 EUR.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja - 9.000,00 EUR
Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti - 7.000,00 EUR
Spodbujanje sobodajalstva - 3.000,00 EUR
Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise - 2.000,00 EUR
Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki izboljšujejo
uspešnost in učinkovitost podjetniškega okolja - 2.000,00 EUR
Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge - 2.000,00 EUR

Ukrepi za spodbujanje malega gospodarstva v občini Vojnik, ki se izvajajo v obliki sofinanciranja upravičenih stroškov projektov
oziroma aktivnosti podjetij so naslednji:
2.
a)

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

OSNOVNI POGOJI IN SPLOŠNA DOLOČILA
Splošna določila
Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
Pomoč se dodeli na podlagi vloge vlagatelja z elementi poslovnega načrta (osnovni podatki o investitorju, podatki
o investiciji, časovni potek investicije, stroški investicije). Podrobna vsebina vloge in zahtevane priloge se določijo v
razpisni dokumentaciji.
Upravičenec, ki pridobi za izvedbo naložbe pomoč po tem javnem razpisu (v nadaljevanju –prejemnik), mora naložbo
izvesti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in v celoti.
Vlagatelj mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za isti namen ni pridobil oziroma ni v postopku pridobivanja
dodatnih sredstev iz katerega koli drugega javnega vira.
Prejemnik mora naložbo uporabljati in imeti v lasti vsaj 2 leti po dokončani naložbi, razen kjer je s tem razpisom
določeno drugače.
Na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, mora biti delavec zaposlen vsaj 2 leti po prejemu pomoči.
Prejemnik mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev, in
jo mora hraniti še najmanj 2 leti po zadnjem izplačilu sredstev.
Prejemnik ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
Vlagatelj, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali EU, do sredstev ni upravičen.
Vlagatelj, ki je že pridobil finančno spodbudo za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Vojnik za isti namen in iste
upravičene stroške, kot jih je navedel v vlogi, ne more kandidirati naslednjih šest let.
Prejemnik pred dodelitvijo pomoči podpiše izjavo o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih
dajalcih in v kakšnem znesku je v obdobju zadnjih treh proračunskih let še kandidiral za »de minimis« pomoč, ter izjavo
o že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
DDV, drugi davki, dajatve in takse niso upravičen strošek.
Posli med povezanim osebami niso dovoljeni.
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1.

b.) Oblike in kumulacije pomoči
Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu podjetju na podlagi pravil de minimis, ne sme presegati 200.000,00 EUR
v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli
iz sredstev države, občine ali EU. V primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR.

2.

To določilo ne velja v potniškem prometu in pri integriranih storitvah, pri čemer je dejanski prevoz le element storitve.

3.

Finančne spodbude se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja
posameznih ukrepov.

-

c.) Upravičenci do pomoči
Do sredstev pomoči niso upravičena podjetja:
iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti,
iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti
v naslednjih primerih:
če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev
ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali
če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do Občine Vojnik ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je
Občina Vojnik,
ki nimajo plačanih vseh davkov in prispevkov ter poravnanih obveznosti do delavcev,
ki so v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah
(Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (Uradni list RS, št. 44/07 UPB2, 51/11, 39/13 in 56/13). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne
štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v
težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje
je v težavah:
v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico
osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba, skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala,
ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala,
ki je prikazan v računovodskih izkazih,
če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.

-

Prav tako do spodbud po tem pravilniku niso upravičeni:
subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar sredstev niso porabili namensko,
subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči.

-

-

-

Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:
namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno
povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki,
povezanimi z izvozno dejavnostjo,
pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi,
dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati izjavo:
o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku ter o kandidaturi za de
minimis pomoč in o že odobreni in še ne izplačani de minimis pomoči,
drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali iz mednarodnih virov,
o povezanih družbah ter o združitvi oziroma razdelitvi podjetij.

A.) SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA
Namen ukrepa:
- je spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja,
- je spodbuditi investitorje k odpiranju novih delovnih mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev, ter samozaposlitev
ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju občine Vojnik.
-
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-

-

-

veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih
posameznikih se vsi pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki imajo sedež dejavnosti na območju
občine Vojnik.
Fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Vojnik, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.
Občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma pri
pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in predložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja.
Upravičeni stroški:
so stroški novega delovnega mesta oziroma samozaposlitve, in sicer bruto plača novo zaposlenih delavcev in obvezni
prispevki za socialno varstvo,
instrument pomoči je dotacija,
na javni razpis se lahko prijavijo tiste osebe, ki so se samozaposlile od vključno z dne 9.11.2019 do vključno dneva roka
za oddajo vloge na javni razpis,
upravičenci, ki so vključno od dne 9.11.2019 za nedoločen čas zaposlile novega delavca ali prezaposlili iz pogodbe za
določen čas v pogodbo za nedoločen čas do vključno dneva roka za oddajo vloge na javni razpis.
Drugi pogoji za pridobitev sredstev so:
na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, mora biti delavec zaposlen vsaj 2 leti po prejemu pomoči za polni
delovni čas
na novo delovno mesto je možno zaposliti brezposelno osebo s stalnim prebivališčem na območju občine Vojnik ali
osebo s stalnim bivališčem izven naše občine, ki je bila pred objavo tega javnega razpisa prijavljena na Zavodu za
zaposlovanje vsaj mesec dni (razvidno iz potrdila zavoda za zaposlovanje o evidenci brezposelnih oseb),
novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12
mesecev (izpis iz Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje o številu zaposlenih pred prijavo na javni razpis in
ob prijavi, iz izpisa mora biti razvidno neto povečanje zaposlitev),
realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na območju občine Vojnik,
zaposlitev se dokazuje z overjeno kopijo podpisane pogodbe o zaposlitvi ter obrazcem M1/M2, iz katerih mora biti
razvidno, da je oseba zaposlena za nedoločen čas,
v primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln iz katerega koli razloga pred potekom 1 leta, mora prejemnik
sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve, zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem pravilniku opredeljenim
pogojem, v nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev ta vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
v primeru, da je vlagatelj oseba, ki se je samozaposlila za polni delovni čas, je pogoj za pridobitev sredstev dokazilo o
registraciji podjetja oziroma vpogled v register poslovnih subjektov. Upravičenec mora ostati samozaposlen vsaj 2 leti
po prejemu sredstev, prav tako mora prijavitelj predložiti potrdilo Zavoda za zaposlovanje, da je bil pred oddano vlogo
na ta javni razpis, vsaj mesec dni prijavljen v evidenci brezposelnih oseb (razvidno iz potrdila zavoda za zaposlovanje o
evidenci brezposelnih oseb).
Druge omejitve:
Ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali fizičnih
osebah (v povezanih podjetjih) in so bila za njeno zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz občinskih ali drugih
javnih virov sredstev v zadnjih treh letih.
Ne upošteva se samozaposlitev osebe, v kolikor so bila za njeno samozaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz
občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh letih.
Ne upošteva se zaposlitev ali samozaposlitev registrirane brezposelne osebe, ki je imela zadnjo zaposlitev pri
upravičencu ali njegovih povezanih podjetjih.

-

Višina sofinanciranja:
višina sofinanciranja in delež dodeljenih sredstev za novo delovno mesto znaša maksimalno 1.500,00 EUR za občana in
900,00 EUR za osebo s stalnim bivališčem izven naše občine,
samozaposlitev maksimalno 1.500,00 EUR,
vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi,
samostojni kulturni delavci, ki imajo prispevke za socialno varstvo financirane s strani pristojnega ministrstva, niso
upravičeni do prejema subvencije za samozaposlitev,
instrument pomoči je dotacija.

-

B.) SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ
Namen ukrepa:
- sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, ki pomenijo naložbo v opredmetena in
neopredmetena osnovna sredstva, za spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem vzpostavitev boljših možnosti za
gospodarski razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti vlagateljev.
1.

Upravičenci so:
mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih
veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih
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posameznikih se vsi pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki imajo sedež dejavnosti na območju
občine Vojnik.
Upravičeni stroški so:
a) nakup strojev in opreme, ki jih prijavitelj potrebuje za opravljanje svoje poslovne dejavnosti (predmet sofinanciranja
niso telefonski aparati, strojna računalniška oprema, operacijski sistemi, MS Office, antivirusni programi, pisarniško
pohištvo, osebna vozila, oprema, kupljena s posojilom);
b) nakup nematerialne investicije, ki pomeni naložbo v neopredmetena osnovna sredstva (nakup pravic industrijske
lastnine, kot so patenti, dodatni varstveni certifikati, blagovna znamka in geografska označba),
c) upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od vključno dne, 12.3.2020 in do izteka roka javnega razpisa.
-

Drugi pogoji za pridobitev sredstev so:
iz dokumentacije mora biti razvidno, da gre pri investiciji za zaokroženo aktivnost oz. bo prijavitelj s sofinanciranjem v
celoti zaključil investicijo,
da prijavitelj izpolnjuje določila 6. člena Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za
spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik,
poslovni prostori, stroji, naprave in oprema se ne dajejo v najem drugim pravnim ali fizičnim osebam,
v poslovnih prostorih se mora dejansko izvajati dejavnost, ki je predmet prijave na ta javni razpis, prijavitelj ima to
dejavnost registrirano v uradnem poslovnem registru,
stroji in oprema se morajo uporabljati za dejavnost, ki je predmet prijave na ta javni razpis, prijavitelj ima to dejavnost
registrirano v uradnem poslovnem registru,
vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi, vendar za različni aktivnosti,
ne upoštevajo se prostori za izvajanje stanovanjske dejavnosti.
Višina sofinanciranja:
- maksimalna višina sofinanciranja ne sme presegati 3.000,00 EUR oziroma maksimalno 50 odstotkov upravičenih
stroškov posamezne investicije, pri čemer se dodeljene pomoči med seboj seštevajo,
- minimalna višina investicije mora biti 1.000,00 EUR, maksimalna vrednost investicije pa ne sme presegati 30.000,00 EUR,
- materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v lasti upravičenca in služiti namenu, za katerega so bila prejeta
sredstva najmanj 5 let,
- instrument pomoči je dotacija.

C.) SPODBUJANJE SOBODAJALSTVA
Namen ukrepa:
- spodbujanje sobodajalstva z namenom spodbujanja razvoja turizma na območju občine Vojnik.
Upravičenci:
- registrirani sobodajalci, samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe v skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah, in sicer za dejavnost oddajanja nastanitvenih zmogljivosti.
Upravičeni stroški so:
- stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem dejavnosti oddajanja sob,
- podpore za naložbe, ki so potrebne za začetek opravljanja dejavnosti sobodajalstva ali za posodobitev in širjenje že
obstoječe dejavnosti;
- sofinanciranje stroškov oglaševanja
- upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od vključno dne, 12.3.2020 in do izteka roka javnega razpisa.
Višina sofinanciranja:
- skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja upravičenih stroškov nakupa opreme in strojev ter stroškov
oglaševanja znaša maksimalno 2.500,00 EUR oziroma ne sme presegati 50% upravičenih stroškov,
- najnižja vrednost na računu lahko znaša 100,00 € (z DDV).
Drugi pogoji za pridobitev sredstev so:
- sobodajalec mora opravljati to dejavnost najmanj 2 leti po prejemu pomoči na območju občine Vojnik,
- naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja in soglasja za
izvajanje dejavnosti),
- osnovna sredstva morajo biti zavedena v poslovnih knjigah upravičenca (do oddaje zahtevka za izplačilo sredstev),
- vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2 vlogi, vendar za različni aktivnosti.
D) SPODBUJANJE PRIJAV NA DRŽAVNE IN MEDNARODNE RAZPISE
Namen pomoči:
- spodbujanje podjetij k prijavam na mednarodne in državne javne razpise ter s tem povečanje možnosti za
pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.
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Upravičeni stroški:
- upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in običajnim
poslovanjem podjetja,
- primeru skupne prijave na razpis z več partnerji, je prijavitelj upravičen do subvencioniranja sorazmernega deleža
stroškov glede na njegov sorazmerni delež v razpisu,
- med državne in mednarodne javne razpise, ki so predmet tega ukrepa, ne sodijo javna naročila za blago, storitve ali
gradbena dela,
- upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od vključno dne, 12.3.2020 in do izteka roka javnega razpisa.
Upravičenci:
- mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih
veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih
posameznikih se vsi pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki imajo sedež dejavnosti na območju
občine Vojnik.
Višina sofinanciranja:
skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja znaša lahko do 50% upravičenih strošov oziroma do
maksimalne višine 350,00 EUR,
vlagatelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo v okviru posameznega razpisa,
instrument pomoči je dotacija.
E) SPODBUJANJE PROMOCIJE IN PRODORA NA TUJE TRGE
Namen ukrepa:
Namen ukrepa spodbujanje promocije podjetij z območja Občine Vojnik na domačem in tujih trgih s ciljem večje
prepoznavnosti in pridobitve kupcev na teh trgih.
Upravičeni stroški so:
- stroški najema razstavnega prostora na sejmu,
- stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora,
- stroški izdelave publikacij,
- stroški oglaševanja,
- upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od vključno dne, 12.3.2020 in do izteka roka javnega razpisa.
Ne sofinancirajo se aktivnosti, ki niso namenjene promociji podjetij z namenom povečevanja tržnih deležev kot npr.
neposredne oglaševalske akcije posameznih izdelkov.
Upravičenci:
- mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih
veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih podjetnikih
posameznikih se vsi pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki imajo sedež dejavnosti na območju
občine Vojnik.
Višina sofinanciranja:
- skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja znaša lahko do 50% upravičenih strošov oziroma do
maksimalne višine 350,00 EUR.
- vlagatelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo v okviru posameznega razpisa,
- instrument pomoči je dotacija.
D) SPODBUJANJE DELOVANJA STROKOVNIH DRUŠTEV IN ZDRUŽENJ NA PODROČJU PODJETNIŠTVA ZA IZVAJANJE
AKTIVNOSTI, KI IZBOLJŠUJEJO USPEŠNOST IN UČINKOVITOST PODJETNIŠKEGA OKOLJA
Namen ukrepa:
- spodbujanje delovanja neprofitnih strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, ki se ukvarjajo z
nepridobitno dejavnostjo in se udeležujejo ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti za podjetnike (strokovne
konference, predavanja, simpozije, seminarje, posvete itd.), ker je izmenjava in posredovanje različnih znanj, izkušenj
in mnenj zelo pomembna za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti podjetniškega okolja ter dviguje kompetentnost
udeležencev.
Upravičenci:
- društvo oziroma združenje mora imeti sedež v Občini Vojnik in opravljati dejavnost na območju Občine Vojnik,
- društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo.
Upravičeni stroški:
stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozijev, seminarjev, posvetov, srečanj, izobraževanj, stroški udeležb na
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sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti (gradiva, medijsko obveščanje),
- sofinancirajo se programske aktivnosti društva oz. združenja, ki so se izvajale v razpisnem obdobju,
- upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu ter izvedene aktivnosti z datumi od dne 1. 1. 2020 do datuma oddaje vlog
na javni razpis.
Višina sofinanciranja:
- skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja znaša lahko do 50% upravičenih stroškov oziroma do maksimalne
višine 1.200,00 € za združenja, ki delujejo na področju podjetnišva v občini Vojnik in maksimalno do višine 800.00 EUR za
neprofitna drušva, ki ravno tako delujejo na področju podjetništva v občini Vojnik.
- vlagatelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo v okviru posameznega razpisa,
- instrument pomoči je dotacija.
F) SPODBUJANJE PROMOCIJE IN PRODORA NA TUJE TRGE
Namen ukrepa:
Namen ukrepa spodbujanje promocije podjetij z območja Občine Vojnik na domačem in tujih trgih s ciljem večje
prepoznavnosti in pridobitve kupcev na teh trgih.
Upravičeni stroški so:
- stroški najema razstavnega prostora na sejmu,
- stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega prostora,
- stroški izdelave publikacij,
- stroški oglaševanja,
- upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od vključno dne, 12. 3. 2020 in do izteka roka javnega razpisa.
Ne sofinancirajo se aktivnosti, ki niso namenjene promociji podjetij z namenom povečevanja tržnih deležev kot npr.
neposredne oglaševalske akcije posameznih izdelkov.
Upravičenci:
- mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah in drugih
veljavnih predpisih s tega področja ali pa poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri samostojnih
podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki imajo sedež dejavnosti
na območju občine Vojnik.
Višina sofinanciranja:
- skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja znaša lahko do 50% upravičenih stroškov oziroma do
maksimalne višine 350,00 EUR,
- vlagatelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo v okviru posameznega razpisa,
- instrument pomoči je dotacija.
3.

PRIJAVA IN RAZPISNI ROK

Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno petka, 30. 10. 2020, do 12. ure. Šteje se, da je prijava,
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina
Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali do 12. ure, oddana v tajništvu Občine Vojnik v zaprti ovojnici, s pripisom »Ne odpiraj –
VLOGA ZA JAVNI RAZPIS PODJETNIŠTVO 2020« na prednji strani in polnim naslovom pošiljatelja.
4.

OBRAVNAVANJE VLOG IN RAZDELITEV SREDSTEV

Vloga je formalno popolna, če je pravilno izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen namen in vsebuje vse
ustrezne obvezne priloge in podatke, določene v dokumentaciji javnega razpisa. Občina Vojnik lahko kadar koli v obdobju
od odpiranja do izbora vlog pozove vlagatelja k pojasnilu informacij iz oddane vloge ali k posredovanju dokazil, ki izkazujejo
verodostojnost navedb v prijavi.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečatene dokumente,
ki jih je treba predložiti v skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. V roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so predložene. Zavržejo se prepozno prispele vloge ali, v skladu z
določili tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije, nepravilno označene vloge ter nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku
ne bo dopolnil, neutemeljene pa se zavrnejo.
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Vloga je neutemeljena, če:
- vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena za posamezne namene, ki so navedeni v tem javnem razpisu,
- so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna sredstva za isti namen,
- vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in način izvedbe
oziroma niso podatki verodostojni in/ali resnični,
- vlagatelj ne izpolnjuje pogojev tega javnega razpisa.
Strokovna komisija, ki jo skladno s pravilnikom imenuje župan, bo vodila celoten postopek javnega razpisa, ta bo vse pravilno
označene vloge odprla in ugotovila njihovo popolnost. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno. Vloge, ki ne bodo opremljene v
skladu z določbami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, bo komisija izločila. Komisija bo v 5 delovnih dneh od odpiranja
vlog pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih najkasneje v roku 5 delovnih dni dopolnijo.
Odpiranje vlog bo okvirno v sredo, 4. 11. 2020. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po
odpiranju vlog (izdana odločba ali sklep). Vlagatelj lahko vloži pritožbo v roku 15 dni od prejema odločbe. Prepozno vložene
pritožbe se zavržejo. Pritožba se pošlje priporočeno po pošti na Občino Vojnik. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z
ostalimi predlagatelji vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Po pravnomočnosti odločbe upravičenec z občino sklene pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja
dodeljenih sredstev. Če se izbrani upravičenec v 8 dneh od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je
vlogo na ta javni razpis umaknil in ni več upravičen do pomoči po tem pravilniku. V primeru, da vlagatelj vloge sam odstopi
od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o tem pisno obvestiti Občino Vojnik. Občina Vojnik se zaveže, da bo prejemniku
nakazala pogodbeni znesek najkasneje v roku 30 dni podpisu pogodbe na transakcijski račun prejemnika.
Če bo pri posameznih ukrepih prispelo premalo vlog oz. zahtevkov, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer je večje
število vlog od razpoložljivih sredstev.
5.

MESTO ODDAJE VLOG

Vloge bodo na voljo v tajništvu Občine Vojnik v času uradnih ur od dneva te objave in ves čas na spletni strani http://www.
vojnik.si.
Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.
6.

DODATNE INFORMACIJE

Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu na št. (03) 78 00 620/640/647,
051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti: obcina@vojnik.si.
Št.: 330-0001/2020
Datum: 26.6.2020

Župan Občine Vojnik
Branko Petre
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BRIGITA
PETRE
Tekst in foto: Lea Sreš

40 let predana petju
Ob praznovanju 40-letnice glasbenega
udejstvovanja, ki je potekalo brez napovedanega
koncerta, je Brigita Petre pela pri mašah v okoliških
cerkvah in tako promovirala svojo zgoščenko Dotikaj
se me sonce. Petju je predana že 40 let. Poje sama,
sodeluje z različnimi skupinami, skrbno izbira
predstavljene pesmi in poje zlasti za svojo »dušo«.
Rojena s posluhom
Brigita se je srečala z glasbo že v otroštvu, oče je
harmonikar, vzljubila je narodno-zabavno glasbo
in zaradi izredno izostrenega posluha ji je uspelo
učenje pesmi iz plošč Ansambla Avsenik. Brigita
pravi, da je zelo pomembno, kakšnega vzornika si
izbereš. Njena vzornica je Ema Prodnik. Usvojila je
osnovno znanje igranja na kitaro in začela nastopati.
Čeprav nima formalne glasbene izobrazbe, so se vrstili

nastopi in nastajali novi projekti. Prvi, ki jo je povabil
k sodelovanju, je bil Tone Videc. Že zelo zgodaj je
postala pevka v Cerkvenem mešanem pevskem zboru
v Novi Cerkvi, kjer prepeva še danes. V času, ko sta z
možem ustvarjala družino in ko sta odraščala otroka,
ni prenehala peti. Ko sta otroka malo zrasla, se je
pridružila ansamblu Celjski instrumentalni kvintet,
katerega članica je bila 15 let. V tem obdobju se je
pridružila Ansamblu Komet Zreče, sodelovala je na
koncertih in pri studijskem ustvarjanju.
Široka paleta glasbenega ustvarjanja
Petretova je kratek čas sodelovala tudi z Ansamblom
Francija Zemeta, deset let s Celjskim instrumentalnim
kvintetom. Z Jožico Žibret sta ustanovili Duet Biser,
ki je občasno vključeval še ožje družinske člane obeh
pevk, Marka Žibreta in Vesno Kotnik. V dvanajstih
letih je nastal lep opus glasbenih del, številni nastopi
in zgoščenki z naslovom Biser sem našla in Toplo je
v našem domu. Z Jožico sta sodelovali s citrarjem
Marjanom Marinškom in Petrom Napretom. Seveda
pa ne smemo pozabiti projekta Slomškovih pesmi z
naslovom Sonce se ozira, kje je poleg svojih glasbenih
prijateljev MPZ, MCPZ, Godbe na pihala Nova Cerkev
kamenček temu projektu dodal tudi Duet Biser s
prijatelji.
Pot je nadaljevala z Ansamblom Zreški kovači iz Zreč,
ki je ponovno zaživel z namenom ohranjati kulturno
dediščino v pesmi, izdali so zgoščenko ob 810-letnici
ustanovitve Zreč. Še vedno delajo, zapisujejo in oživljajo
stare pesmi, ki jih bodo posneli. Vzporedno s petjem pri
Vitezih polk in valčkov se je leta 2026 pridružila skupini
Kitarakon, ki jo je ustanovil Jože Žlaus. Leta 2017 je
Petretova zbolela in prva prioriteta je bila zdravje,
vendar petja ni nikoli opustila. Pesem je bila tista, ki jo
je ob podpori družine držala pokonci. V obdobju borbe
z boleznijo se je obrnila na glasbenika in lastnika studia
Multimedie Gustija Gorjupa. Začel je nastajali projekt,
ki si ga je vrsto let želela posneti. Minila so tri leta in
zgoščenka z naslovom Dotikaj se me sonce je zagledala
luč sveta. Pesem s tem naslovom je avtorska.
Jubilejni koncert je odnesla korona
V času, ko je nameravala predstaviti zgoščenko Dotikaj
se me sonce, smo živeli v izolaciji in koncert je odpadel.
Skozi vsa leta je izdala osem zgoščenk.
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Petje je na drugem mestu
Ko človek izkusi bolezen, zna
postaviti svoje cilje. Čeprav ji petje
pomeni način življenja, ga postavlja
na mesto za družino. Zna ceniti
prijateljstvo, druženje, spoznavanje
novih ljudi, veliko ji pomeni
ustvarjanje in žar v očeh ljudi, ki jo
poslušajo. Vedno se je odzvala na
sodelovanje na prireditvah v kraju,
v domovih za starejše, na povabila
invalidov. Zelo rada, čeprav težko,
zapoje ob kitari v ZUDV Dornava,
v terapevtskem domu, kjer zdaj
prebiva sin Matej. Vsaka taka
»terapevtska« ura pomeni veliko za
varovance in tudi njej, ker ve, da
jim je polepšala enolično življenje v
zavodu.
V veliko veselje so ji Vesna, Janez
in vnuki, ki jih z možem rada
sprejmeta. Življenje ob bolezni ni
enostavno, vendar vztraja ob veliki
podpori moža, opravlja gospodinjska
dela, po malem vrtnari, je babica,
žena in še vedno pevka. Živi polno
življenje in upa, da se bolezen ne
bo nikoli več vrnila. Kako malo
potrebujemo, da smo srečni, konča
z nasmehom in pristavi: »Moj
koncert še bo, verjetno drugo leto
spomladi, komaj čakam … Do takrat
pa nasvidenje.«

JUBILANT
Tekst: Mateja Oprčkal, foto: osebni arhiv

Dr. Vinko Kraljič, biseromašnik
»Gospod, ti vse veš, ti veš, da te
ljubim.«
S temi besedami je 10. julija 1960
mlad fant iz Vizor stopil pred
množico ljudi v župniji Nova Cerkev
in pred Bogom ter zbranimi slovesno
zaobljubil, komu bo posvetil svoje
življenje in delo. S hvaležnostjo
se oziramo na njegovih 60 let
duhovništva, ki je zaznamovalo
življenja mnogih ljudi in skupin.
Dr. Vinko Kraljič se je rodil 12.
januarja leta 1934. Prihaja iz
družine petih otrok. Z njim
tuzemsko življenjsko pot nadaljuje
še samo sestra. Njegova otroška
leta je globoko zaznamovala
druga svetovna vojna in
odraščanje brez očeta, ker je ta
preživljal čas morije v nemškem
ujetništvu in kasneje v partizanski
ilegali. V globoki veri in zaupanju
ter v kleni slovenski materinski
odločnosti je družina zmogla
preživeti čas vojne. Odločnost in
vztrajnost ter neomajna volja v
življenje ga spremljajo še danes.
Njegovo bistroumnost in intelekt
je zelo zgodaj prepoznal takratni
župniki in kanonik Žolnir. S
tankočutnostjo in prodornostjo je
v njem prepoznal duhovniški lik
in ga vse do svoje smrti (1979) z
modrostjo in duhovno podpiral.
Župniku Sokliču v Slovenj Gradcu,
enemu izmed vidnejših koroških
narodno-zavednih Slovencev, je
kanonik Žolnir zaupal oblikovanje
bodočega duhovnika. Na svoji
študijski poti je srečaval in
prijateljeval z osebami, ki so mu
odpirala in širila nova obzorja. Čut
za slovensko besedo se je oblikoval
ob pesniku Mešku. Svojo študijsko
pot je zaključil z doktoratom iz

teologije in magisterijem iz cerkvene
glasbe v Rimu. Vse do danes velja
cerkvena pesmarica, ki jo je pripravil
kot kaplan za stolno župnijo sv.
Danijela v Celju, za eno prvih
cerkvenih pesmaric na Slovenskem.
Njegova glasbena pot pa je dosegla
svoj vrhunec v priredbi maše na
čast Kristusu Kralju, ki jo je v celoti
posvetil mešanemu cerkvenemu
pevskemu zboru sv. Lenarta iz rodne
župnije Nova Cerkev. Svojo ljubezen
do slovenske pesmi je z gostovanjem
domačega zbora sv. Lenarta
prenesel tudi na zahtevno nemško
občinstvo. Zbor je kar petkrat
gostoval na osrednjem praznovanju
dežele Hessen v baziliki Ilbenstadt.
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Kot dolgoletna pevka v cerkvenem
zboru je poprosila za pomoč Darinko
Stagoj in odpela dve maši v cerkvi
sv. Lenarta v Novi Cerkvi. Maše je
pela tudi v sosednjih cerkvah, za
kar se zahvaljuje g. Vicmanu, g.
Cestniku, g. Pergarju in g. Ivančiču,
da je lahko pri maši ponudila svoj
CD. Vesela je, da si ljudje želijo
slišati njeno petje in razumejo njeno
sporočilo. Zelo rada se odzove
povabilu mladoporočencev, kjer jim
popestri poročno mašo. Zadnja tri
leta sodeluje v Vokalni skupini Cvet.
Ko se je v pogovoru in listanju po
albumih ozirala na svojo prehojeno
pot, sva skupaj obudili spomine na
sodelovanje pri izdaji Slomškovih
pesmi, na različne koncerte in
prešteli osem zgoščenk.

Dr. Vinko Kraljič, biseromašnik

Žal pa so njegova leta zaznamovala
grenke izkušnje preganjanja s strani
političnega sistema že od dijaških let
dalje in vse do zadnjega zasliševanja
Ozne leta 1989 v Celju. Dr. Vinko
Kraljič je duhovnik, ki je imel,
včasih tudi za visoko ceno osebnega
preganjanja, diskriminacije,
konfinacije, političnega nadzora,
za eno prvih skrbi ohranjanje
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narodnih in krščanskih korenin zaupanega mu ljudstva
in različnih posameznikov, ki jih je srečeval pri svojem
delu. Tako ga je že leta 1973 pot pripeljala v Frankfurt
(Nemčija), kjer je po začetni karieri profesorja na lastno
željo postal kaplan in kasneje župnik ene največjih
bazilik v osrednji Nemčiji v Ilbenstadtu (Hessen). Že
kmalu je navezal stik s slovensko izseljenko skupino v
Frankfurtu in z njimi ostal povezan vse do njegovega
odhoda iz Nemčije leta 2012.

V svojih letih delovanja je med drugim namenil posebno
skrb za mladino. Kot vzgojitelj mnogih generacij mladih
jih je znal sprejemati zelo odprto. Kot mlad kaplan je
deloval v mladinskem prevzgojnem zaporu v Mariboru,
več kot trideset let pripravljal poletna taborjenja za
otroke in mladino. Poleti leta 1980 je prvič pripeljal
osemdeset mladih pevcev v Slovenijo. Gostil je mlade iz
dekanije Nova Cerkev ob svetovnem dnevu mladih leta
2005 v Nemčiji.

Dr. Vinko Kraljič je človek, ki vedno govori jasno in
odločno pa tudi z bogato vsebino, saj se njegove besede
vedno dotikajo tistega, kar je bistveno za človekovo
osebno dostojanstvo. Zna biti neizmerno pozoren
do materialnih in duhovnih potreb človeka. Njegova
življenjska knjiga bo zagotovo imela podnaslov:
dobrotnik in mecen premnogih cerkva (Slovenj Gradec,
Nova Cerkev, Črešnjice, Svetina ...), skupin (misijoni
po svetu, pevskih zbori, skupine mladih, gasilske
organizacije …) in posameznikov.

Še mnogo je besed in dejanj, ki bi bile vredne zapisa
med temi vrsticami. Ko se oziramo nazaj na njegovo pot,
ki se danes kljub spoštljivi starosti nadaljuje v župnijah
Črešnjice in Svetina, lahko njegov lik postavimo za
zgled premnogim duhovnikom in vsem nam, ki nam je
ljuba slovenska zemlja. Besede blaženega škofa Antona
Martina Slomška »Sveta vera bodi vam luč, materin
jezik pa ključ do zveličavne narodove omike« pa so se
v našem slavljencu, biseromašniku dr. Vinku Kraljiču, v
častitljiv 60 letih duhovništva v polnosti uresničile.

DRUŽINSKI TRIO
POGLADIČ
Povzela: Nuša Lilija, foto: družinski arhiv

Njihovih 25 glasbenih let
Glasbeno zasedbo oz. Družinski
trio Pogladič sestavljajo oče
Franc, sin Milan ter hči Mojca.
Lahko se pohvalijo, da so prvi
trio v Sloveniji v tem družinskem
sestavu. Začelo se je na
domačem praznovanju junija
1995, ko so prvič skupaj zaigrali
na 50. rojstnem dnevu, kar tako
za šalo. Glasbeno pot sta že pred
tem sestavom tlakovala Franc in
Milan, ki sta kot duo delovala od
l. 1989. Oče je igral kot ljudski
godec, pozneje v raznih svojih
sestavih, vse od leta 1970. Bil je
samouk, učil se je preko radija,
plošč, nekaj osnov mu je dala
mama Marija, nekaj trikov pa
stric Pavel Švab.
Nastanek tria
Prvi pravi nastop tria Pogladič je
bil v Wolfsbergu l. 1995, kjer so
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igrali na letalskem mitingu. Pot
jih je vodila po zasebnih zabavah,
porokah in veselicah. Leta 1996 so
na Vurberku za skladbo Obletnica
poroke, ki so jo posneli v studiu
RTV Maribor, bili razglašeni kot
debitanti festivala. Nastopali so
na Vurberku (3), na Števerjanu
(4), na Graški Gori in na Ptujskem
festivalu. Sodelovali so na mnogih
humanitarnih koncertih, največji
med njimi je bil Klic dobrote v Celju
leta 2007.
Z nastopi na festivalih so se jim
odprla tudi vrata v svet radijskih
in TV medijev. Povsod so imeli
zelo dobre odzive. Nastopali so
po Sloveniji, po Evropi (Avstrija,
Nemčija, Nizozemska, Švedska,
Švica tudi Srbija). Slovenci po svetu
so hitro izvedeli za trio in kmalu
so odpotovali na prave glasbene
turneje v Ameriko, kjer so gostovali

kar štirikrat. Pot iz Amerike jih je
vodila še v Avstralijo, kjer so imeli
tri glasbene turneje, ki so trajale po
več tednov. To so bili posebni časi,
kjer so doživljali pravo glasbeno
pravljico. Povsod so jih sprejemali
izjemno lepo, bili so sprejeti
kot zaupanja vredna družina in
ansambel. Poleg igranj v slovenskih
klubih so si ogledali turistične
znamenitosti, obiskali v televizijske
in radijske studie, družine.
Studijsko delo
Od njihovega začetka so pripravljali
lastne skladbe in aranžmaje ter
snemali skladbe v studiih. Skupaj so
posneli sedem projektov (tri kasete
in štiri CD-je) z več kot 70 lastnimi
melodijami ter nekaj videospotov.
Nekaj od teh se je kar dobro prijelo
med gledalci in poslušalci (Vesela
mamica, Praznični šopek, Pod
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Z glasbo so povezali veliko ljudi

Konjiško goro, Ples za vse, Abraham, Po vsej Sloveniji
itd.) in se še vedno vrtijo med nedeljskimi čestitkami.
V teh 25 letih jim je pomagalo kar nekaj glasbenih
prijateljev in sodelavcev: Ivan Sivec, Bojan Lugarič,
Damjan Pasarič, Branko Zupanc, Vera Šolinc, Milena
Jurgec, Igor Podpečan, Miro Klinc, Marko Pezdirc
ter pokojna Tine Lesjak in Franci Zeme, Jože Šalej
kot mentor in avtor. Precej uspešnih melodij pa je
ustvaril Franc Pogladič. V tem času so osebno spoznali
tudi glasbena imena, ki imajo renome v Sloveniji
(Henček, Alfi, Tine Lesjak, Miro Klinc, Franc Lovšin,
Slavko Avsenik, Franc Flere idr.). Svojo 20. obletnico
so praznovali v Vitanju. Občina Vojnik in predsednik
Republike Slovenija Borut Pahor sta jim ob tem tudi
podelila posebno priznanje na področju kulture. Letos
zaradi situacije s korona virusom praznovanja žal ne
bo.
Zadnja leta so še posebej ponosni na njihov mladi
tretji rod naše družine, to so njihovi otroci oz. vnuki, s
katerimi so posneli dve melodiji (Zimski čas, Predraga
Slavljenca). S tema melodijama so se predstavili v
oddaji Slovenski pozdrav ter na ostalih regionalnih
postajah, kjer so na odru prepevale tri generacije ene
družine. Glasba jih obdaja povsod, ne samo doma.
Ponosni na svoje delo
Pravijo takole: »Ponosni smo na našo 25. obletnico,
saj smo z glasbo povezali veliko ljudi, prenesli
smo ogromno dobre in pozitivne volje na ljudi,
prebedenih je bilo na tisoče noči, ampak vse to smo
z lahkoto prenesli, saj je pri nas ljubezen do glasbe
doma. Pravijo, da kdor poje, slabo ne misli - tega
pregovora se radi držimo. Pred 25 leti si nismo niti
v sanjah predstavljali naše glasbene pravljice, sedaj
jo dojemamo kot eno veliko božjo poslanico. Hvala
vsem našim prijateljem, glasbenikom, avtorjem,
producentom, novinarjem in vsem medijem ter posebej
naši publiki za to dolgoletno podporo in motivacijo.
Iskrena hvala pa tudi naši mami, ki nas vseskozi

Družinski Trio Pogladič na domačem vrtu

ureja, oblači ter čaka na naše povratke iz dolgih poti.
Iskrena hvala tudi našim zakonskim partnerjem za
podporo in razumevanje. Mi bomo vztrajali, dokler
nam bo zdravje služilo. Na zdravje, naših 25 let, Bog
nam daj na svet živet, da bomo lahko še dolgo igrali in
prepevali ter dobro voljo deliti, tako kot znamo mi.«

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

www.aksel.si

41

NA ODRU ŽIVLJENJA

MILENA
DELČNJAK
Tekst: Jože Žlaus, foto: osebni arhiv M. Delčnjak

Neumorna zapisovalka zgodovine in rodoslovja
Brskati po arhivih, iskati podatke in fotografije pri
sorodnikih in sovaščanih, to je zanimivo in hkrati
dolgotrajno delo, opravljeno z namenom, da čim bolj
spoznaš zgodovino svojega kraja in odkrivaš rodove,
ki so živeli že kar nekaj generacij pred nami. Delo je
končano, ko vse skupaj zapišeš v tri obsežne knjige.
Tako lahko na kratko napišem o trilogiji Milene
Delčnjak, ki že od rojstva živi v Bovšah, po njenem v
najlepšem kotičku naše domovine in tudi širše.

Milena Delčnjak s svojimi knjigami

Vse skupaj se je pričelo v letu 2011, ko je Milena Delčnjak
pri dopolnjenih 40 letih skupaj z bratrancem Brankom
Delčnjakom iz Trnovelj pri Socki začela razmišljati o
raziskovanju in izdelavi družinskega drevesa rodbine
Delčnjak. Zaradi obsežnega dela v službi in doma je ostalo
le pri ideji. Ta pa je ponovno zaživela po letu 2016, ko je
obiskovala svojo teto Ivico Brecl, roj. Delčnjak, v Špesovem
domu v Vojniku in od nje dobila veliko koristnih podatkov
o rodbini Delčnjak. Ob koncu leta 2016 namreč ni bilo več
živih Mileninih staršev, Stanislava in Vide, ter še edine
babice Marije. Po smrti tudi tete Ivice septembra 2018 je
uspela dobiti veliko pomembnih podatkov še pri drugih
sorodnikih, največ pa pri očetovem bratrancu Franciju
Črepinšku iz Rakove steze pri Frankolovem. Pri sorodnikih
dobljeni podatki niso zadoščali, zato je poleg teh od leta
2016 kar nekajkrat dodatne podatke iskala in našla v
Nadškofijskem arhivu v Mariboru, temeljito pregledala
pokopališča Vojnik, Frankolovo, Črešnjice, Žalec, Griže,
Dramlje, Šentjur, Ponikva in s pomočjo podatkov na
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nagrobnih spomenikih in podatkov iz župnijskih knjig
našla pomembne sorodstvene povezave. V pomoč ji je bila
tudi stara zemljiška knjiga. Knjiga z naslovom »Rodbina
Delčnjak – z rodbinskimi vejami Delčnjak, Črepinšek,
Ernestl in Ovtar« je izšla lansko leto in obsega 332 strani.
Med iskanjem podatkov o rojstni vasici Bovše je Milena
Delčnjak našla osupljiv podatek, da se vas Bovše omenja
že daljnega leta 1319 kot Föss. Da je vas Bovše stara že
najmanj 700 let, je bil zadosten razlog, da se je lotila
pisanja knjige »Bovše - pregled skozi zgodovino vasi Bovše
in njenih prebivalcev od prve pisne omembe vasi v letu
1319 do leta 2019«. Ponovno je bilo treba zbrati ogromno
podatkov in fotografij, izkušnje s pisanjem prve knjige
so ji prišle še kako prav in njena želja, da knjiga nosi
letnico 2019 (torej 700 let prve pisne omembe vasi), se je
realizirala. O knjigi, ki obsega 439 strani zgodovine Bovš,
smo pisali že v prejšnji številki Ogledala.
Milena Delčnjak si je pred vstopom v Abrahamova leta
postavila izziv, da v soavtorstvu s sorodniki napiše še tretjo
knjigo z naslovom »Prarodbina Kramaršek – z izvorom v
Bovšah pri Vojniku 1710–2020«. Pri izdaji knjige, ki je izšla
v kratkem v dveh delih (I, II), so sodelovali sorodniki po
mamini strani, po sorodstveni liniji babice Marije Vengust,
roj. Rihtar, in prababice Angele Rihtar, roj. Kramaršek.
Gre za več kot 310 let staro prarodbino Kramaršek, zato
je v knjigi popisanih približno 700 oseb, ki so skozi več
kot tri stoletja živeli na svoji zemlji in so kot pridni in
pošteni ljudje preživljali lepe in večkrat tudi hude čase.
Kramarškovi pa niso bili samo kmetje in delavci, med
njimi je bilo tudi mnogo izvrstnih glasbenikov, pevcev
in godbenikov. Med godbeniki najbolj izstopa godbenik
in kasneje kapelnik Franc Kramaršek, ki je otroštvo
preživljal kot pastirček pri Francu Žonirju, kapelniku
»Maledolske pleh bande«. Po njegovi smrti je vlogo
kapelnika prevzel Franc Kramaršek, ki je po opravljenem
trimesečnem glasbenem tečaju v Trstu leta 1895 začel
tudi s poučevanjem glasbene teorije in notnih zapisov
med godbeniki, ki niso poznali not in so preproste viže
igrali zgolj po posluhu. S tovrstnim izobraževanjem je
Franc Kramaršek dosegel, da je godba lahko izvajala tudi
zahtevnejše koračnice in valčke po takrat dostopnih notnih
zapisih. Franc Kramaršek je bil kapelnik godbe do leta
1933, to je več kot 40 let.
Milena Delčnjak je 9. od že 10. zaporednih generacij
Kramarškovih v Bovšah.

NAJUSPEŠNEJŠI
DEVETOŠOLCI
OŠ VOJNIK
Uredila: Anja Korošec
Foto: Matjaž Jambriško

Ko boste močnejši na enem področju, boste
ugotovili, da so postala obvladljiva tudi druga.
In naslednja stvar, ki jo boste opazili, je to, da iz
sadike rastete v visoko, čudovito drevo, ki ima
korenine zasidrane globoko v zemljo. Z drugimi
besedami, uspevali boste v celovito, čudovito,
skrivnostno in neprimerljivo stvar, imenovano …
življenje!
					

(Louise Hay)

JAKOB PEHAR

ŠPELA RAMŠAK

LANA ŠOLINC

Doma sem iz Razgorja pri Vojniku. Velik
del mojega otroštva in najstniških dni
bodo vsekakor lepi spomini na osnovno
šolo, prijatelje in prigode, ki so se v teh
devetih letih zgodile. Športna vzgoja
in odmori so bili moj ljubši del pouka,
seveda pa bom na I. gimnazijo v Celje,
kjer bom nadaljeval šolanje, odnesel
ogromno znanja, ki sem ga pridobil pri
ostalih predmetih. Pred mano so še štiri
leta srednje šole, v tem času pa se bom
odločil, kaj bom počel v življenju.

Prihajam iz Vizor. Šolo si bom zapomnila
po mnogih zabavnih urah, preživetih
s sošolci in prijatelji. V prostem času se
rada družim in pogovarjam s prijatelji in
gledam filme. Šolanje želim nadaljevati
na Gimnaziji Celje – Center, smer
umetniška gimnazija.

Prihajam iz Vojnika. V šoli sta me najbolj
veselila tuja jezika. Šolo si bom vtisnila v
spomin zaradi vseh ekskurzij, ki smo jih
imeli. Šolo zapuščam z lepimi spomini.
Upam, da se bodo moji sošolci tudi
kdaj spomnili name. V prostem času
igram klavir, zato sem se tudi vpisala na
umetniško gimnazijo. Čez deset let si
želim, da bi našla svoj poklic v glasbi. Všeč
mi je bilo vse in zahvaljujem se vsem, ki
so me vsa ta leta podpirali.
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MIHA ŽIGA VILČ

Doma sem iz Vojnika. V šoli sem se seveda
najbolj zabaval med odmori in pa tudi pri
urah športne vzgoje. Devet let, ki sem jih
preživel v osnovni šoli, si bom zapomnil po
nepozabnih trenutkih s sošolci, sošolkami,
vrstniki. V prostem času rad kolesarim po
hribu navzdol. Šolanje pa bom nadaljeval
na tehniški gimnaziji Lava, saj menim, da so
moje sposobnosti na področju tehnike in se v
prihodnosti vidim nekje v teh vodah.

ALJA PEKOVŠEK
Moje ime je Alja Pekovšek, prihajam iz
Vojnika. V prostem času se ukvarjam z
baletom in s športom. V šoli sem najbolj
uživala pri razredni uri, urah fizike in
športne ter v odmorih za malico. Svoje
devetletno šolanje si bom zapomnila po
prijateljih, odmorih in dnevih dejavnosti.
Svoje šolanje bom nadaljevala na
Gimnaziji Slovenske Konjice.
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ALJAŽ BRATUŠEK

JAN MERNIK

Sem Aljaž Bratušek in prihajam iz
Vojnika. Vsa leta sem bil odličen in
sodeloval na številnih tekmovanjih na
področju matematike in naravoslovja. V
prostem času treniram taekwon-do in
že od 3. razreda igram kitaro. Osnovno
šolo si bom zapomnil po prijaznih
učiteljih in dobrih prijatelji, ki sem jih
spoznal skozi šolska leta. Šolanje bom
nadaljeval na I. gimnaziji v Celju.

Sem Jan Mernik in prihajam iz Vojnika.
V prostem času rad kolesarim in delam
bedarije. Najbolj sem užival pri fiziki,
saj je gospod Uranič zelo sproščen in
zabaven. 9-letno šolanje si bom najbolj
zapomnil po dogajanju z novim virusom.
Kako se bodo sošolci spominjali mene, si
ne znam predstavljati, mislim pa, da po
nespametnih izjavah in veliko govorjenja.
Šolanje bom nadaljeval na gimnaziji, čez
deset let pa se vidim kje v tujini.

ENEJ ŠARLAH
Sem Enej Šarlah. Živim na Ljubečni. V
prostem času rad igram različne športe.
Najbolj sem užival med odmori. Osnovno
šolo si bom zapomnil po mnogo
zanimivih dogodkih, zase pa menim,
da nisem dovolj zanimiv, da bi se me
spominjali. Šolanje bom nadaljeval v
športnem oddelku I. gimnazije v Celju,
čez nekaj let pa se vidim na športnih
poteh. Šarli is out.

ANJA ZAKOŠEK
Ime mi je Anja Zakošek in prihajam iz Vojnika. V prostem času rada rišem, berem,
pletem, poslušam glasbo … V šoli sem najbolj uživala pri likovni umetnosti, saj lahko
skozi slike izrazim, karkoli želim. Osnovno šolo si bom najbolj zapomnila po toplem
in domačem vzdušju, ki ga je oddajala, in prijateljih, ki so me obkrožali skozi leta.
Sošolci, upam, da se me spominjajo v dobri luči, po neskončnem govorjenju o knjižnih
karakterjih in zakaj je bila katera serija boljša od druge. Šolanje bi rada nadaljevala na
Gimnaziji Celje – Center, likovna smer. Po poklicu bi rada postala slikarka.

LANA JOVAN
Stara sem 15 let in prihajam iz Socke.
Včasih sem igrala violino in prečno flavto,
sedaj pa se le občasno ukvarjam z glasbo,
rada pa tudi potujem. Osnovno šolo si
bom zapomnila po zabavnih trenutkih
in dobrih prijateljih. Šolanje bom
nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center,
splošna smer. Kasneje pa bom videla, v
katero poklicno smer me bo pot zanesla,
saj me zanima veliko različnih stvari.

TARA BUKŠEK
Prihajam iz Socke. V prostem času se rada
družim s prijatelji, rolam, kolesarim, rada
se ukvarjam z glasbo in tudi potujem.
Devetletno šolanje si bom zapomnila
po prijateljih, učiteljih in po tem, da smo
bili zelo povezan razred. Šolanje bom
nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center,
splošna smer. V prihodnosti pa bom
verjetno izbirala poklic na področju
medicine.

PIA LEBER
Prihajam iz Ivence. V prostem času rada pojem, se družim s prijatelji … Najbolj sem
uživala pri razrednih urah, ker smo se s sošolci res zelo povezali in smo se imeli vsako
razredno uro res super! Devetletno šolanje si bom zagotovo zapomnila po tem, da smo
se morali sredi devetega razreda šolati od doma, da so nam odpadli NPZ-ji, zapomnila
si bom tudi sošolce, učitelje in našo znano skupinsko "špricanje". Mislim, da se me bodo
sošolci spominjali po tem, da sem jim vedno dala prepisati nalogo ;). Šolanje bom
nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center, smer predšolska vzgoja. Čez 10 let se trenutno
vidim kot učiteljico.
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MONIKA PETEK

KIARA LOJEN

Že od nekdaj sem takšna oseba, ki jo zanima več stvari. Rada pojem, fotografiram,
plešem, slikam, ustvarjam, igram na violino, pišem scenarije, zelo me zanima tudi nekaj
v smeri z igralstvom. Ampak najbolj izmed vseh stvari pa me veseli delo z živalmi in
upam si reči, da na tem področju vidim tudi svojo prihodnost. Ker me veseli toliko
različnih stvari, mi je bilo se še posebej težko odločiti, kam naprej, ampak me je vzdušje
na Gimnaziji Celje – Center (smer splošna gimnazija) povsem prepričalo. Vesela sem,
da mi je osnovna šola dala toliko izkušenj, slabih in lepih, ki so me utrdile in pripeljale
do naslednje prelomnice. Najbolj bom pogrešala sošolce, saj smo bili res "razred in
pol"! Vedno smo si stali ob strani in skupaj izpeljali kar nekaj nepozabnih dogodivščin.

V življenju je moj cilj postati odvetnica,
šolanje nadaljujem na I. gimnaziji v Celju.
Ukvarjam se s smučanjem in tenisom,
najraje na svetu pa potujem in odkrivam
svet.

NIKA PODGORŠEK

ANITA ROJC

LEA ŠEŠKO

Doma sem iz Šmartnega v Rožni dolini. V
prostem času rada fotografiram, snemam
filmčke, rišem in poslušam glasbo. V šoli
sem najbolj uživala pri nemščini in glasbi,
rada pa sem imela tudi zgodovino.
Šolanje bom nadaljevala na Srednji
šoli za oblikovanje in fotografijo, smer
fotografski tehnik, saj si nekega dne želim
postati fotografinja ali režiserka. Osnovno
šolo si bom zapomnila po zabavnih in
lepih trenutkih s sošolci in tudi z učitelji.
Hvala za spomine in upam, da se še kdaj
vidimo.

Prihajam iz Nove Cerkve. Pet let sem
obiskovala Podružnično osnovno šolo
Nova Cerkev, nato pa šolanje nadaljevala
v Vojniku. Sodelovala sem na raznovrstnih
tekmovanjih in dosegala lepe rezultate. V
prostem času rada hodim v hribe, berem
knjige, kolesarim, se družim s prijatelji
... Osnovna šola mi bo ostala v lepem
in neizbežnem spominu, posebej po
neumnostih, vragolijah, ki smo jih počeli
s sošolci in s tem popestrili marsikateri
dan. Šolanje bom nadaljevala na splošni
gimnaziji Lava.

Prihajam iz okolice Nove Cerkve. Svojo
svobodo najraje proslavljam na letališču
ali v zraku z letalom. »I would rather be
flying« je moja prepoznavna vrstica,
kadar to ni: »Leeeaaa! Kje je moja torba!?«
Šolanje nameravam izpiliti na gimnaziji in
se nato izšolati za poklicnega pilota. Kje
se vidim v bližnji prihodnosti? V zraku, z
ostalimi norci v frčoplanih.
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OŠ ANTONA
BEZENŠKA
FRANKOLOVO
Uredila in foto:
Nina Križanec Rodica

Človekova suverenost
je v znanju.

DOMINIK BREZOVŠEK

ELIO MARIN ŠTANTE

ANAMARIJA ŽOHAR

Francis Bacon

Vsa leta sem bil odličen, na kar sem tudi ponosen. Bil sem
vrstniški mediator, s sošolcem sva napisala tudi raziskovalno
nalogo. S sošolci smo se velikokrat udeležili športnih tekmovanj,
na katerih smo veliko dosegli. Že od 1. razreda sem sodeloval na
Šolskem plesnem festivalu, kjer sem bil uspešen tako v plesih
v paru kot posamično. Treniram breakdance, pri katerem smo
v skupini sodelovali na evropskem in svetovnem prvenstvu.
Osnovna šola mi bo vedno v spominu zaradi prijetnih učiteljev
ter prijaznih sošolcev.

V zadnjih treh letih sem se udeležil več tekmovanj, kjer sem
dosegel lepe rezultate – srebrno regijsko priznanje iz geografije
in slovenščine ter zlato državno Cankarjevo priznanje. S
sošolcem sva napisala tudi raziskovalno nalogo. Šolanje bom
nadaljeval na Šolskem centru Celje, smer računalniški tehnik.
Rad bi bil programer. Osnovna šola mi bo za vedno ostala v
spominu kot ena najboljših stvari, ki se mi je zgodila v življenju.
»Šola je zgradba s štirimi stenami – in prihodnostjo vmes.« Lon
Watters

Vsa leta sem bila odlična učenka. Na tekmovanjih sem poleg
ogromno bronastih priznanj prejela tudi srebrna območna
in državna priznanja (matematika in slovenščina). Najbolj
ponosna pa sem na zlato priznanje za Cankarjevo tekmovanje.
Za raziskovalno nalogo Zmorem, čeprav je težko smo prejeli
bronasto županovo priznanje. Vseh devet let sem pela v
pevskem zboru in opravljala bralno značko. Delovala sem tudi
kot vrstniška mediatorka. Šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji
Celje - Center.
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DRUŠTVENI VRTILJAK

GALERIJA
NA PROSTEM
Tekst in foto: Marko Zdovc

Poslikava na garažnih pročeljih
V Turističnem društvu Vojnik
neprestano skrbimo, da bi uredili
in izboljšali videz kraja, kjer koli in
kadar koli je to mogoče. V letu 2019
smo skupaj z devetimi lastniki garaž
na Keršovi ulici v Vojniku uredili
fasado in poslikave posameznih
garažnih pročelij. Obstoječima
motivoma, ki sta bila izdelana
leta 2017, smo dodali pet novih
črnobelih motivov škarjerezov
slikarke Doroteje Hauser. Večina
slikarkinih motivov je bila do zdaj
neznana in so bili odkriti šele pred
nedavnim.
Prvi motiv je motiv mlade ženske,
ki sedi pri odprtem oknu na okenski
polici. Okno z zunanje strani krasijo
listi vinske trte. Mladenka sedi v dolgi
temni obleki in ima lase, spete v figo,
v rokah pa drži knjigo (opazuje otroke
pri igri), pod njo je vaza s cvetjem.
Originalen škarjerez hrani častna
članica Turističnega društva Vojnik,
prof. Milena Moškon z Vranskega,
in nam ga je z veseljem dovolila
uporabiti.
Drugi motiv je motiv stilizirane črke
»h«, ki v spodnjem delu prikazuje
ženina in nevesto s poročnim šopkom,
za katerima stojijo starejša ženica in
Mlade ženska na oknu
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svatje, ki imajo v rokah rože. Trebuh in
vrh črke »h« sta dekorativno okrašena
z drevesnimi lističi. Na vrhu črke pa
je motiv kočije, naložene s prtljago, v
katero sta vprežena dva konjiča, ki ju
ima na vajetih kočijaž. V njej pa sedita
mladoporočenca, ki odhajata na skupno
življenjsko pot. Nevesta se poslavlja in iz
kočije maha z robcem v roki. Z robcema
v rokah pa jima v slovo odzdravljata dve
mladenki. Motiv škarjereza iz leta 1943
je iz zbirke M. Zdovca.
Tretji motiv je motiv stilizirane črke
»S«, ki je v spodnjem in prav tako
v zgornjem delu črke zaključena s
cvetličnimi motivi. V zgornjem delu
črke pred cvetličnim zaključkom stoji
majhna ptica. V osrednjem delu črke
»S« je na trebuhu črke mati, ki sedi ob
zibelki, v kateri leži otrok. Mati z levo
(srčno) roko ziblje zibelko. Na zibelki
je na sprednjem delu narisano srce.
Desna noga matere pa se naslanja na
cvetlico pod njo. V spodnjem delu črke
pod motivom matere z otrokom je
prikazana štorklja v letu. Tudi motiv
tega škarjereza je iz leta 1943 in je iz
zbirke M. Zdovca.
Četrti motiv je motiv znamenitega
sadjarja Franca Goričana – Oberča iz
Višnje vasi, ki je bil Dorotejin dobri

Ženin in nevesta
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Cvetlični motiv

prijatelj, saj je skrbel za njena drevesa
in ji pomagal s strokovnimi nasveti.
Slikarka ga je v škarjerezu upodobila v
sedečem položaju na stolu, v doprsnem
profilu, oblečenega v suknjič. Na glavi
ima njegov znameniti klobuk, obraz
pa mu krasijo košate obrvi in brki.
V rokah drži cigareto. Motiv nam je
prijazno dovolila uporabiti dobra
prijateljica in lastnica originalnega
škarjereza Hedviga Vidmar Šalamon iz
Slovenskih Konjic. V mesecu decembru
bomo namreč v Vojniku obeležili 150.
obletnico rojstva znamenitega rojaka.
Peti motiv je motiv majhne lesene
štajerske zidanice z majhnimi okni in
nizkim dimnikom, ki je v ospredju iz
obeh strani obdana z listi vinske trte,
ki jo podpirajo leseni koli. Na levi
strani se visoko nad zidanico bohoti
klopotec. Pri vhodu v zidanico je lesena
klop. Motiv smo zaradi simbolike
namenoma narisali na vzdolžno
daljšo stran stavbe oz. garaže pri
stanovanjskem bloku na Keršovi ulici
3. Ob gledanju tega motiva se lahko
ozremo v daljavo na Štolnerjev hrib,
kjer je nekoč stala idilična, s slamo
krita hiša slikarke Doroteje Hauser.
Motiv je iz zbirke M. Zdovca. Vsi
predhodno omenjeni škarjerezi nosijo
začetnice slikarke D. H.
Sadjar Franc Goričan

galerije na prostem za Vojnik je na
koncu podala še prof. Milena Moškon.
Žal predvidena poslikava preostalih
petih motivov zaradi nezakonito
postavljenih zabojnikov za odpadke
kljub naši želji zaradi spoštovanja
umetniškega dela naše znamenite
slikarke v letošnjem ni bila mogoča
in bo izvedena šele po odstranitvi
ovir. Zanimivi motivi za predvidene
poslikave so že pripravljeni.

DRUŠTVO PODEŽELSKIH
ŽENA META
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Lesena zidanica s klopotcem

Nove motive v galeriji na prostem smo
svečano odprli v petek, 13. septembra
2019. Zahvaljujemo se lastnikom
garaž, ki so nam prijazno dovolili
urediti poslikave na fasade garaž,
in tudi izvajalcem poslikav: Barbari
S. Kugler, Marku Zdovcu, Mileni
Jurgec, Darku Klančniku, članom TKD
Globoče: Jožetu Žlausu, Jelki Žlaus,
Ivanki Recko in Rudiju Recku. Sklepno
misel o pomenu novih poslikav

Tekst in foto: Marija Žerjav

Dve praktični delavnici na prostem
Udeleženci naših praktičnih delavnic dobijo zelo veliko
novih informacij za svoje specifične težave, saj lahko
dosti vidijo v naravi ter sproti postavljajo vprašanja,
na katera dobijo takoj odgovor, kar je seveda najbolj
dobrodošlo. Zaradi tega so udeleženci zadovoljni
z delavnicami in tovrstni način podajanja znanja
velikokrat zelo pohvalijo.
Prikaz obrezovanja sadnih dreves je bil izpeljan v začetku
marca v mladem nasadu visokodebelnega sadovnjaka na
ekološki kmetiji Žerjav v Malih Dolah. Obrezovanja in nege
mladih sadnih dreves (jablane, slive, oreha), ki jih vzgajamo
za visokodebelni sadovnjak, smo se učili od strokovnjaka
Adrijana Černelca, višjega naravovarstvenega svetovalca.
G. Černelc v Zavodu Kozjanski park skrbi za visokodebelni
travniški sadovnjak in vzgaja sadike starih sadnih sort. Ima
veliko znanja in izkušenj iz tega področja, kar z velikim
veseljem predaja naprej. Pri izpeljavi prikaza je pomagala
tudi naša mentorica Vesna Mihalič iz KGZS Celje. Zanimanje
za takšno vrsto izobraževanj v naravi je bilo veliko, kar
nam narekuje potrebo, da naslednje leto zopet izpeljemo
prikaz obrezovanja, ki bo verjetno izpeljan v januarju na isti
lokaciji. Načrtujemo, da se bomo tokrat lotili obrezovanja
stare jablane, leske, ribeza in kivija.
Pridelava vrtnin z Mišo Pušenjak je potekala v juniju
na domačiji Očak na Dednem vrhu, kjer Vojko in Štefka
Žlavs s svojo družino že vrsto let kmetujeta po ekoloških
standardih. Na svojih površinah imata posajenih veliko
vrst zelenjave, tudi take, ki v našem prostoru niso najbolj
zastopane, kot so leča, čičerika, artičoka, zemeljski oreščki,
kiwano in jedilni oslez (okra). Udeleženci smo naredili
obhod ob rastlinjaku in nasadu zelenjave. Sproti nam
je ga. Pušenjak pokazala prisotne škodljivce, povedala

posebnosti o določenih vrstah zelenjave ter nas poučila,
kako določimo njihovo zrelost, kako in kje jih uporabimo,
način shranjevanja itd.
Ker je bilo sobotno dopoldne precej vroče, smo se po
obhodu umaknili v senco Očakove lipe in v umirjenem
okolju postavljali vprašanja. Poudarek nasvetov
strokovnjakinje je bil na tem pod katerimi pogoji in kdaj
lahko rastlino z dodajanjem gnojil in zeliščnih pripravkov
stimuliramo k rasti ter kdaj je ne smemo. Poleg tega
smo dobili dosti nasvetov, kako odgnati oziroma zatirati
škodljivce v zemlji in na rastlini; kako, kdaj, katere, pri
kateri temperaturi uporabljati zastirke itd. Dobili smo tudi
seznam in recepte za naravne pripravke zastirk.
Kar človek vidi, si lažje zapomni.
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SOBIVAJMO
Z NJIMI
Tekst in foto: Suzana Suholežnik

Društvo za lepše mačje življenje Vojnik
Društvo je bilo ustanovljeno v
mesecu juniju 2020 kot rezultat
odločitve že do sedaj aktivnih
prostovoljcev, da lahko samo na
tak način sledimo našemu videnju
reševanja mačje problematike.
Z aktivnostmi, kot so odlov
zavrženih muc, njihova sterilizacija
in kastracija, razglistenje in
razbolhanje, testiranje in cepljenje
proti kužnim boleznim ter čipiranje,
iskanje začasne namestitve do
odhoda v varen in skrben dom, se
trudimo za lepše mačje življenje.
Naš moto je: STERILIZIRAJ,
KASTRIRAJ IN POSVAJAJ!

Zastopnica društva Lidija Žohar v družbi
posvojiteljice gospe Nadice

Zavzemamo se za ustrezno
veterinarsko oskrbo bolnih in
poškodovanih nikogaršnjih mačk.
Pri predaji muc v veterinarsko
oskrbo želimo aktivno sodelovati.
Veterinarskemu osebju želimo
osebno povedati, kaj je s posameznim
mucem narobe in se pogovoriti o
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postopku zdravljenja. Glede postopka
sterilizacije/kastracije pričakujemo, da
bo izpeljan največ v roku enega dne.
V Vojniku je problematika zapuščenih
muc izredno pereča, tako kot povsod
v Sloveniji. Namesto da bi lastniki
poskrbeli za sterilizacijo in kastracijo,
mačke odlagajo na vseh mogočih in
nemogočih krajih, kjer so prepuščene
agoniji. Poslanstvo našega društva
je pomagati predvsem nikogaršnjim
mačkam. Žal smo le društvo in ne
zavetišče. Nimamo prostorov, kamor
bi muce namestili. Rešitev vidimo
v začasnih skrbnikih, pri katerih bi
bile nikogaršnje muce nastanjene
do odhoda v varen in skrben dom.
Društvo bi poskrbelo za pokritje
veterinarskih stroškov in hrano ter
iskanje odgovornih posvojiteljev. Ob
tej priliki naprošamo tiste, ki bi bili
pripravljeni pomoči potrebnim mucam
nuditi varen začasni dom, da nam
pišejo na dzlmz.vojnik@gmail.com.
Aktivni prostovoljci smo že pred
ustanovitvijo društva hranili in
skrbeli za zdravstveno stanje velikega
števila prostoživečih muc na različnih
lokacijah v centru in okolici Celja,
Zvodnem, Konjskem, Šmartnem v
Rožni dolini in Kalobju ter pomagali
pomoči potrebnim mucam v Vojniku.
S temi aktivnostmi nadaljujemo tudi
v okviru društva. Zato bi bila pomoč
v obliki mehke in briketirane hrane
za muce in pse zelo dobrodošla.
Morebitni donatorji se lahko odločijo
tudi za plačilo naročene hrane v spletni
trgovini zoohit.si, ki društvom ponuja
8-% popust pri nakupu hrane nad 100
EUR. Če ste nam pripravljeni pomagati
s hrano, nam to sporočite na naš
e-naslov.
Naše delovanje je seveda pogojeno s
finančnimi sredstvi. Financiramo se
zgolj s članarinami, prostovoljnimi

prispevki in donacijami. Zato vabimo
somišljenike, da se nam pridružijo in
s plačilom članarine podprejo naše
delovanje. Poleg nekaterih dolgoletnih
aktivistov, ki so delovali v nekih drugih
časih v neki drugi sestavi, smo zelo
veseli, da lahko med našimi vrstami
pozdravimo znano celjsko podjetnico
iz podjetja Vivapen Petro Melanšek.
Že pred ustanovitvijo društva smo
jo velikokrat prosili za pomoč in
vedno nam je ugodila. Če se nam
želite pridružiti, obiščite našo spletno
stran www.dzlmz-vojnik.weebly.
com, izpolnite pristopno izjavo in jo
pošljite na že omenjeni e-naslov. Letna
članarina znaša 12 EUR, nakažete
jo lahko na TRR, odprt pri ABANKI:
SI56 0510 0801 6899 138. Naši člani
imajo pri Veterinarskem centru Celje
10-% popust na veterinarske storitve.
Spremljate nas lahko tudi na FB-strani
DZLMZ Vojnik in na Instagramu.
V mesecu juliju bo društvo sodelovalo
v projektu OBJEM TOPLINE v
organizaciji podjetja Studio Moderna.
Na spletni strani boste lahko vsak dan
oddali glas izbranemu društvu. Prva
tri društva z največ glasovi prejmejo
denarno donacijo v skupni vrednosti
1.000 EUR, razdeljeno v razmerju
glede na število glasov. Podarjajte vsak
dan objeme Društvu za lepše mačje
življenje Vojnik, pomagajte nam do
denarne donacije, ki bo pripomogla k
lažji realizaciji naših ciljev.
Poskrbite za sterilizacijo in kastracijo
svojih živali. Lastnikom lahko
pomagamo organizacijsko in s
potrebnimi informacijami. Ponudite
začasno namestitev zavrženi muci, če
naletite na njo, mi bomo poskrbeli za
vse ostalo. Združimo moči in zajezimo
mačje trpljenje. Skupaj nam bo uspelo
na poti do lepšega mačjega življenja.
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Zmagovalna ekipa Vojnika v Hrastniku

STRELSTVO
Tekst: Franc Lebič, foto: Dušan Ravnikar

Strelci iz Vojnika dosegajo dobre rezultate
V letošnjem letu nam je korona
virus zagodel in je naše druženje
in tekmovanje z drugimi društvi
odpadlo. Se je pa v juniju
nakopičilo kar nekaj tekem, tako
da bomo zapolnili praznino.
Nanizali smo nekaj lepih uspehov,
pa tudi kakšen slab rezultat
se je prikradel. Pozna se izpad
treningov. Upamo na zdravje
in možnost treniranja. Avgusta
nadaljujemo, 19. 9. 2020 pa
bomo organizirali naš sedaj že
tradicionalni memorial bratov
Dobrotinškov.

Strelska sekcija DU Vojnik tudi
letos žanje uspehe
V čast praznika KS Vojnik smo
v sodelovanju s KS Vojnik in z
DU Vojnik organizirali strelsko
tekmo v streljanju z zračnim
orožjem na 10 metrov na našem
strelišču. Zbralo se je 6 društev
sosednjih občin, in sicer Vojnik,
Celje, Hudinja, Dobrna, Vitanje,
Ostrožno in letos prvič Štore. Ekipa
DU Vojnik je osvojila 1. mesto
ekipno, posamezno pa Jože Jeram
(Vojnik) 1. mesto, Dušan Ravnikar

(Hudinja) 2. mesto in Franc Lebič
(Vojnik) 3. mesto.
Dobro nam gre tudi streljanje z
malokalibrsko puško, kar smo
dokazali v Vitanju, kamor so nas
povabili v čast praznika Občine
Vitanje. Ekipno smo osvojili
1. mesto in naš Jože Jeram 2.
mesto posamezno. Čestitke vsem
prejemnikom pokalov in medalj
v upanju, da tudi v prihodnje
sodelujemo in dosegamo čudovite
rezultate. Se pa malo bojimo,
kdaj nas ne bodo več vabili na
tekmovanja, ker vedno osvojimo prva
mesta.
Osvojeno 1. mesto ekipno SD bratov
Dobrotinškov Vojnik v Hrastniku
V juniju so strelci iz Hrastnika
organizirali in izvedli 14. pokal,
zadnja leta se ga uspešno
udeležujemo. Ekipa v sestavi Saška
Nerat, Jože Jeram in Janez Pintar
je osvojila 1. mesto v kategoriji
veteranke nad 35 let in veterani od
50 do 60 let, posamezno pa Saška
Nerat 2. mesto med članicami nad
35 let, Janez Pintar 3. mesto med
veterani med 50 in 60 let in Jože

Jeram 1. mesto nad 60 let. Čestitke
vsem prejemnikom. Hvala PGD
Vojniku za omogočitev prevoza v
Hrastnik.
Praznik KS Vojnik v Doliču
21. junija 2020 smo strelci SD
bratov Dobrotinškov s sodelovanjem
KS Vojnik in PGD Vojnik, ki nam
je omogočil prevoz, organizirali
vsakoletno tekmo v streljanju z
malokalibrsko puško v čast praznika
KS Vojnik. Zaradi koronavirusa smo
že skoraj obupali nad tekmovanjem,
a smo ga zaradi izboljšanja situacije
vendarle lahko izvedli. Po rezultatih
pa se vidi, da nismo dolgo časa
trenirali, pa tudi strelišča za MK
nimamo v Vojniku. Vseeno pa
z entuziazmom pristopamo k
izvedbi. Iz našega društva je Saška
Nerat prejela medaljo za 3. mesto
posamezno nad 50 let. Trudimo
se po najboljših močeh v ne prav
rožnatih pogojih, vendar s ponosom
zastopamo barve naše, kamorkoli
pridemo. Mogoče nam bo naslednji
krog prinesel več sreče.
Čestitke vsem prejemnikom medalj
in pokalov. Hvala KS Vojnik in PGD
Vojnik za sodelovanje in pomoč.
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PLANINSKI
KOTIČEK
Tekst in foto: Zvonka Grum

Koča pri Tomažu
Še malo pa bo dvanajst let, kar se v Koči pri Tomažu
zbiramo planinci, pohodniki, obiskovalci Vojnika,
pevci, popotniki, družine, romarji … Veselo je, ko
pridejo te druščine skupaj, se pogovarjajo, pojejo,
izmenjujejo mnenja, prigode in nezgode, komentirajo
ter podoživljajo utrinke s planinskih doživetij.
Vsako nedeljo prihajajo nekateri v dopoldanskem, še
svežem jutru, drugi kot dobrodošel sprehod namesto
popoldanskega počitka. Z rednimi gosti smo stkali lepe vezi
in kot rada poudarim: "Prijazni ljudje pač naredijo življenje v
hribih lepo, tako preprosto je to." In tudi Nataša je v nedeljo
dodala: »Če si ti prijazen do ljudi, so tudi oni do tebe. Če jim
nameniš lepo besedo in se nasmejiš, potem še raje pridejo.
In tudi nam, ki dežuramo, je veliko lepše."
Seveda ji je to nedeljo popestrila druščina, s katero je bil
Boris Kopitar. Iz Žičke Kartuzije ga je pot peljala v Galicijo.
Ustavil se je tudi v Koči pri Tomažu. Snidenje je bilo prijetno,
kot bi bili stari znanci. Življenje na ta hrib pa prinašajo
tudi otroci, osnovnošolski in vrtčevski. Naj bo lepo, veselo,
prijazno, razigrano in zdravo!

Nataša Mavc v družbi z Borisom Kopitarjem, ki je bil nad kočo
navdušen.

VVD VOJNIK
Tekst: Albina Karmuzel, foto: Lea Sreš

Ocenjevanje vin in salam letnik 2019
Ko prvi sončni žarki prebudijo
naravo iz zimskega spanja,
se vinogradniki VVD VOJNIK
pripravijo na ocenjevanje vin
preteklega leta. Vendar se letos ni
bilo mogoče naravnati po starih
in ustaljenih datumih, saj je bil
med nami virus Covid-19, ki je
ohromil celotno državo in gibanje
ter srečevanje ljudi. Vendar kljub
temačnim oblakom nismo izgubili
upanja. Po končani epidemiji smo
v začetku junija izvedli ocenjevanje
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vin letnika 2019 in ocenjevanje
salam.
Zahtevne razmere za pridelavo in
ocenjevanje
Pridelava lanskega vinskega letnika
je bila na splošno precej zahtevna,
saj je bilo vreme dokaj muhasto
in nagajivo. V mnogih vinogradih
je klestila toča. Do izraza prihaja
dejstvo, da je kakovost vina v največji
meri odvisna od kakovosti pridelka
grozdja, ta pa se zgradi v vinogradu.

Pohvalno je, da je bilo kletarjenju
pridelka namenjene veliko
pozornosti in skrbnega dela, kar je
obrodilo visoke, prav dobre rezultate.
V precejšnji meri so vinarji obvladali
miselni in praktični prehod pogojev
toplejših trgatev, kar dokazujejo
odlična vina z jasno izraženo cvetico
in okusi. Zopet se je pokazalo,
da kletarjenje potrebuje dosti
izobraževanja pri uporabi enoloških
sredstev in umnega ter natančnega
dela v kleti.

Komisija je izredno pohvalila delo vinogradnikov
Povprečna ocena vseh ocenjenih vin je 18,11 točke. V
kozarcih so se iskrili harmonični okusi in barva, cvetice
so bile izjemne. Rdeča sortna vina in zvrsti so pokazali
svežino, lahkotnost in harmoničnost. Bela sortna vina
in zvrsti so dodelana, negovana in večina se jih uvršča
v vrhunski kakovostni razred. Na ocenjevanju je bil
prikazan lep izbor belih sortnih vin. Komisijo so navdušili
predvsem chardonnayi, traminci, rumeni muškati,
sauvignoni in sivi pinoti, ki jih je odlikovala živahna
svežina, uglajene kisline za sorte vin in značilne čiste
in aromatične sestavine. Ugotovitev komisije je bila,
da so vina v tem času dozorela in izjemno pridobila
na kvaliteti. Zlato priznanje je prejelo kar 61 vzorcev.
Najvišjo ocena rednih trgatev je prejel traminec –
18,43 točke pridelovalca Mirana Kovača. Letos je bilo
ocenjenih tudi 9 penin, kar kaže na inovativnost naših
vinogradnikov, s povprečno oceno 18,24 točke. Smo
edino društvo na našem področju, ki kaže tako visok
napredek v pridelavi penin, za kar nas je komisija
izjemno pohvalila. Vinar leta je postal Miran Kovač s
povprečno oceno 18,39 točk treh različnih sort rednih
trgatev.
Zlato priznanje za pet salam in dve špehovki
12. junija je potekalo ocenjevanje salam in špehovk
v prostorih Konjerejskega društva Celje. Pridelovalci
so prinesli 37 vzorcev, ki jih je ocenjevala komisija v
sestavi Franc Korošec, Kužner Edi - predsednik, Franci
Korošec ,Viki Štokojnik, Mitja Dimec, Mišo Jonak in Uroš
Kumperger. Konkurenca je pokazala veliko kvaliteto.
Najvišjo oceno je prejela salama družine Recko, in sicer
19,75 točke, najboljšo špehovko je na ocenjevanje poslala
Peter Zajc z oceno 18,25 točke.
Ko se bodo ukrepi toliko sprostili, da bomo lahko
zagotovili varnost vseh obiskovalcev, bomo organizirali
prireditev Praznik vina, salam in kruha. Vsi vinogradniki,
salamarji, prijatelji in občani, vljudno vabljeni na
prireditev, da skupaj nazdravimo našim rezultatom,
počastimo vse prejemnike priznanj ter nagradimo njihove
pridne in delovne roke.

Mirko Krašovec je pričakoval kakovostna vina.
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Kljub vsem zdravstvenim težavam smo pod strogimi
higienskimi ukrepi 9. junija izvedli društveno ocenjevanje
vin. Komisija v sestavi Tadeja Vodovnik Plevnikpredsednica, Darja Bolha, Roman Štabuc, Ivo Mijošek
in Primož Gregorčič so ocenjevanje opravili v pomladno
urejenem Jernejevem domu, ki ga je pripravil Mirko
Kraševec. Za ocenjevanje je bilo zbranih 94 vzorcev
različnih vin rdeče in bele zvrsti, bela in rdeča sortna
vina, predikatni jagodni izbor in penine. Število vzorcev
je bilo izjemno visoko, saj smo prekosili vsa društva, ki so
v tem času izvedla ocenjevanje. Zastopanost vseh vzorcev
je bila izjemno visoka. Izločenih je bilo pet vin, kar je v
primerjavi z lanskim letom manj. Glavne napake v vinu
so bile oksidacije in etil acetati. Rezultati nam kažejo, da
se bo treba še naprej izobraževati v smeri prepoznavanja
napak in bolezni vina.

Postopek ocenjevanja je strokoven in anonimen

Vsakoletno ocenjevanje vin je vzpodbuda za dobro delo

NAGROBNI SPOMENIKI
Kamnoseštvo Franc Kramar s. p.
(prej Marjan Amon s. p.)
iz Šmartnega v Rožni dolini
vam nudi nagrobne spomenike
po ugodnih cenah.
Naročila po tel.: 041 428 471
15% gotovinski popust
Naročila napisov po tel.: 041 611 087
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GASILCI PGD VOJNIK PRAZNUJEJO
140 LET DELA
Tekst: Nina Mlinar, Martina Težak, foto: lastni arhiv

Gasilce srečamo povsod, bodisi
gre za požar, prometno nesrečo,
naravno nesrečo ali zgolj za
reševanje mačk z drevesa. So
neustrašni, odzivni, nesebični
in humani, pomagajo vsem in
povsod. V pripravljenosti so 24
ur na dan, sedem dni v tednu.
Da so dobro organizirani, stalno
pripravljeni in da jih druži ista
želja, gasilci in gasilke v Vojniku
dokazujejo že častitljivih 140 let.
Začetki
20. april je za vojniške gasilce
pomemben dan. Na ta dan se je
leta 1880 začela pisati zgodovina
gasilstva v Vojniku. Dan, ko so se
fantje in možje, ki so že odslužili
vojaški rok, odločili, da ustanovijo
čisto svojo Prostovoljno požarno
brambo. Čeprav so imeli malo
opreme, primanjkljaj članov in
skupnih prostorov, so se pogumno
lotili novih izzivov. Nekaj znanja

in opreme so podedovali od svojih
prednikov, novo opremo so dokupili
s pomočjo donatorjev in kmalu po
ustanovitvi društva zgradili čisto
svoj gasilski dom. Število članov se
je iz leta v leto večalo, posodabljali
so opremo in se učili novih veščin in
znanja.
Obdobje zadnjih 10 let
Če se osredotočimo na zadnjih deset
let društva, lahko razberemo, da so
bili člani zelo dejavni. V društvu so
se dogajale spremembe in izboljšave,
posodabljali so opremo in vlagali
v novo znanje. 130-letnico društva
so tako počastili s slavnostno sejo
in parado, prevzemom vozila
GVM-1 ter podelitvijo naziva
častni poveljnik društva Avgustu
Čerenaku. Leta 2011 je Jože Kocman
funkcijo predsednika društva predal
Romanu Kuglerju, ki društvo vodi
še danes. Vodstvo se je zavedalo,
da za uspešno končano intervencijo

Za svoje nesebično delo so prejeli najvišja občinska odlikovanja.
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ni dovolj zgolj dobra pripravljenost
gasilca, zato so vlagali tudi v
opremo. Kupili so veliko osebne
zaščitne opreme, leta 2014 pa še
novo gasilsko cisterno AC 16/60
(na podvozju Mercedes Benz Atego
1530). Ob 135-letnici delovanja
društva so prevzeli novo poveljniško
vozilo PV-1 (Ford Ranger), motorno
brizgalno Rosenbauer Fox 3 in
prikolico za prevoz motorne
brizgalne ter pripadajoče opreme.
Vodstvo je poleg posodobitve
opreme zaznalo tudi potrebo po
obnovi gasilskega doma. In ker
so tovrstna društva v veliki večini
odvisna od prostovoljnih prispevkov
in prispevkov donatorjev, so se
v društvu odločili, da bodo svoj
kapital dobro unovčili. Tako so
leta 2011 strehe doma oddali v
najem za električno elektrarno, s
čimer je društvo pridobilo nekaj
sredstev za uresničevanje nadaljnjih
ciljev. Istega leta so s pomočjo

delo predal Mihaelu Bratovčaku, za svoje delo pa je
prejel naziv častnega poveljnika društva ter zlati grb
Občine Vojnik. Prav tako pa se gasilci radi pohvalijo tudi
z Avgustom Čerenakom, ki je leta 2012 prejel drugo
najvišje gasilsko državno priznanje, in sicer ''kipec
gasilca''.
Aktualno
V letu 2019 se je podpisala pogodba za nakup gasilske
platforme z višinsko dosegljivostjo 24 m (na podvozju
Mercedes Benz Atego 1327), ki je bila v domače društvo
sprejeta letošnjega maja. Ker pa nam jo je vsem zagodel
izbruh COVID-a 19, jubileja in prihoda platforme gasilci
niso mogli slavnostno obeležiti.
PGD Vojnik vseskozi aktivno sodeluje z drugimi društvi
v občini, s šolo in vrtcema, odzovejo se na vsa vabila
na prireditve in dogodke. Intenzivno pa sodelujejo
tudi s pobratenim Prostovoljnim gasilskim društvom
Dragomlja vas iz GZ Metlika.
Na koncu naj vam, dragi krajani in krajanke, donatorji
in sponzorji, v imenu vojniških gasilcev prenesem
zahvalo za vašo pomoč pri uresničevanju njihovih
ciljev. Zavedajo se, da marsičesa brez vaše pomoči ne bi
mogli uresničiti. Zato velik HVALA vsem in z gasilskim
pozdravom ''NA POMOČ''.

NAŠA VARNOST

KM inštalacije, d. o. o., uredili centralno ogrevanje
gasilskega doma, kar je pripomoglo k dodatnemu
prihranku sredstev, zato je naslednje leto bilo možno
zamenjati dotrajana okna v 1. nadstropju doma. Lotili
pa so se tudi obnove kuhinje v pritličju, prenovili so
toaletne prostore, dežurno in poveljniško sobo, sanirali
dimnik in postavili nadstrešek ob garaži.
Vlagali pa niso samo v opremo, ampak tudi v znanje.
Velik poudarek je bil na izobraževanju in usposabljanju
članov, ki s pridobljenimi znanji in veščinami uspešneje
posredujejo na intervencijah. V društvu za operativce in
podmladek izvajajo tudi strokovne ekskurzije. Ogledali
so si tovarni Rosenbauer v Linzu in Gornji Radgoni,
Poklicno gasilsko brigado Koper in Kranj, letališči
Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor,
mladina pa tudi Poklicno brigado Ljubljana. Vsa ta
leta so organizirali maše v čast zavetniku gasilcev sv.
Florjanu ter ligaška tekmovanja za starejše gasilce in
gasilke v sklopu GZ Slovenije. Pohvalijo se lahko tudi
z vsemi tekmovalnimi enotami, ki društvo zastopajo
na različnih tekmovanjih, posebej pa so ponosni na
desetino starejših gasilk pod mentorstvom tovariša
Karla Kasesnika, ki že vrsto let uspešno tekmuje v
pokalnem tekmovanju GZ Slovenija.
V letu 2018 je prišlo do menjave tudi na funkciji
poveljnika. Dolgoletni poveljnik Adolf Janc je svoje

V PGD VOJNIK DOBILI GASILSKO VOZILO
Z REŠEVALNO PLATFORMO
Tekst: Jernej Vrbič, foto: arhiv PGD Vojnik

V PGD Vojnik smo v petek,
15. maja 2020, v naš mozaik
delovanja društva dodali en prav
poseben delček, ki bo odslej tudi
v prihodnosti nekako bolj izstopal
od ostalih.
V sodelovanju z Občino Vojnik,
Občino Dobrna, Gasilsko zvezo
Vojnik-Dobrna in donatorji smo
uresničili na prvi pogled nemogočo
dolgoletno željo, ki jo lahko sedaj
s ponosom predstavimo tudi vam
vsem, ki ste nam jo pomagali po
svojih najboljših močeh uresničiti
in s tem pripomogli k našemu
še bolj učinkovitemu varovanju
vaših in naših življenj ter imetja.
Pot do uresničitve te želje je bila
sprva zelo negotova, ker je bila
podlaga prepletena z marsikatero
nepričakovano oviro in smo
velikokrat s skupnimi močmi iskali
primerno rešitev, da bi to pot
nadaljevali mimo teh preprek s čim

bolj varnim korakom, kar pa nam je
na koncu tudi uspelo.
Na prvem mestu bi se radi iskreno
zahvalili vsem vam, ki ste nam
pomagali in pokazali pot mimo teh
ovir z varnim korakom ter nam s
tem vlili novih moči za nadaljevanje
in pa seveda vsem ostalim, ki ste
po najboljših močeh ter z veliko

mero odrekanja in nesebičnosti
hodili ob nas po tej trnovi poti vse
do želenega cilja. Spoštovani! Srčna
hvala za vsak košček trdne podlage,
na kateri je bil naš korak varen!
Skupaj rešujemo življenja in imetje.
Hvala vam!
Z gasilskim pozdravom Na pomoč!

Nova pridobitev: gasilska platforma z dosegom do 24 m.
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Utrinki iz SeneCure,
Doma starejših občanov Vojnik
Koncerti na dvorišču, stanovalci Doma pa na balkonih,
ob odprtih oknih in na terasi - tako je bilo, ko so nas
v sklopu pomladnih sobot v Domu obiskali kulturniki
in nam s svojimi predstavami polepšali dan. Koncerte
so nam pripravili Alenka Gotar in njen mož Anže
Šuštar, člani skupine 5plus band, ki so naši stari znanci,
Matejka Mušič-Gorenšek in Ansambel Poskok.

02

Člani TD Vojnik so aktivni
Na pobudo Občine Vojnik smo se tudi v Turističnem
društvu z veseljem odzvali njihovi prošnji. V soboto,
23. maja, smo se članice in naši najmlajši sestali v
trgu Vojnika ter zasadili grede in cvetlična korita. Ob
zaključku zasaditve smo se na varni razdalji ob kavici in
rogljičkih podružili v prostorih Gasilskega društva Vojnik.
Tekst in foto: Barbara Suholežnik Kugler

Tekst in foto: Elči Gregorc

03

Turistično kulturno društvo Globoče

Učni čebelnjak v Novi Cerkvi

Sekciji TKD Joškova banda in Kitarakon sodelujeta z
oddelkom za etno-muzikologijo ljubljanske univerze.
13. junija 2020 sta nas obiskala ugledna profesorja dr.
Svanibor Pettan in dr. Lasanthi Manaranjanie. Sodelovanje
z nepalskim generalnim konzulom mag. Aswinom
Shrestho, ki je prav tako obiskal TKD Globoče, traja pa že
kar nekaj let.

1. 6. 2020 smo postavili učni čebelnjak v Novi Cerkvi.
Sponzor treh postavljenih učnih čebelnjakov v Sloveniji v
letu 2020 je Prva osebna zavarovalnica d. d. iz Ljubljane.
V Novi Cerkvi je pri postavljanju čebelnjaka med drugimi
prisostvovala tudi Katerina Steiner, vodja tržnega
komuniciranja pri zavarovalnici. Nadaljnja dela, ki jih
čebelarji še moramo opraviti pred javnim odprtjem, so:
barvanje, kleparska dela na strehi, polaganje tlakovcev,
postavitev panjev in naselitev čebel. Naj medi!

Tekst in foto: Jože Žlaus
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Tekst: Martin Goleš, foto: arhiv društva
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05

V Galeriji Piros nastaja zbirka
literature o astronomiji
Junija so Galerijo Piros obiskali ljubiteljski astronom in
profesor Ludvik Jevšenak s soprogo Emo in direktor založbe
Narava d. o. o. Peter Virnik iz Kranja. Profesor Ludvik
Jevšenak, ki je otroška leta preživel v graščini Frankolovo,
je lastnik zvezdarne v Suhadolu, prevajalec literature o
astronomiji, ki je večino svojih knjig podaril Galeriji Piros z
namenom, da bi astronomija postala dostopna vsem.
Tekst: Jože Žlaus, foto: Jelka Žlaus

07

Zgodovinski dan za vojniške
vinogradnike
Na XVI. društvenem ocenjevanju je bilo prineseno –
ocenjeno med ostalimi vzorci vin osem vzorcev penin. Vse
so prejele več kot 18.10 točk – zlato priznanje. To je namreč
edini primer na letošnjih ocenjevanjih vin v vinorodni deželi
Podravje. To pa je za Vojničane prelep uspeh! Potomka
stare trte je na enem trsu podarila kar 63,20 kg brezhibno
zdravega grozdja. Vino iz tega grozdja pa je po zaslugi
viničarja Franca Dajčmana in kletarja Mirka Krašovca
prejelo oceno 17.60 – srebrno priznanje. Vino bo odlična
podlaga za penino!
Tekst: Pavle Leskovar, foto: Lea Sreš

06
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Veselo v poletje
V soboto, 20. junija, sta se Društvo Dobra volja in
Starodobniki Vojnik kot predstavnika Turističnega društva
Vojnik udeležila sejma Veselo v poletje, ki je potekal v Velenju.
Poleg naših društev so se sejma udeležila tudi druga TD iz
bližine Velenja, Kozjega, Koroške in Savinjske doline. Namen
sejma je bil predstaviti svoje društvene aktivnosti in lokalno
ponudbo ter povabiti na prireditve. Organizatorji so nam
predstavili Velenje in njegovo zgodovino.
Tekst in foto: Marjana Bobik

08

Zaključek 1. literarnega natečaja
Na dan državnosti je Katoliško kulturno društvo "Ivan
Šopar" Vojnik v Domu sv. Jerneja pripravilo zaključno
prireditev 1. literarnega natečaja z naslovom Zapiši besede.
Na natečaj se je prijavilo 16 avtorjev, ki so skupaj napisali 31
pesmi. Natečaj so zaključili z literarno-glasbenim večerom,
kjer so nekaj prijavljenih pesmi avtorji sami ali pa drugi
bralci tudi prebrali. Ob državnem prazniku je na prireditvi
spregovoril poslanec državnega zbora Aleksander Reberšek.
Tekst: Klara Podergajs, foto: Milena Jurgec
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NI TREBA DALEČ

BISERI
NAŠE OBČINE
Tekst in foto: Jože Žlaus

Namig za kratek izlet
Domala v vsakem kotičku naše lepe dežele na sončni strani Alp lahko najdemo nekaj, kar je samo naše in
zatorej vredno ogleda. Korona obdobje nas je morda prepričalo, da poiščemo tudi tiste lepe kotičke v naši
neposredni bližini, ki jih pred tem nismo poznali.
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Cerkev sv. Tomaža z najdebelejšim
črnim gabrom v Sloveniji
Do slikovite cerkvice nas vodi več
poti, priporočamo pa pot po 2,9 km
dolgi »Gozdni učni poti Modrijanov«
z izhodiščem pri cerkvi sv. Florijana
v Vojniku in z zaključkom pri
Planinskem domu pod cerkvico sv.
Tomaža. Pot je srednje zahtevna, saj je
treba v dveh do treh urah premagati
154 m višinske razlike. Ob poti je
22 opozorilnih tablic z opisi dreves,
rastlin in razglednih točk.

Lindeški slap – v ljudskem
izročilu »Visoke vode«
Če se odpravimo peš od parkirišča
v vasi Beli Potok (višina 435 m) po
nekdaj najbližji strmi in označeni
»grajski poti« proti gradu in vasi
Lindek, nas pot pelje mimo 9.
metrskega slapu »Visoke vode«, ki
leži na nadmorski višini 555 m. Po
srednje zahtevni poti, ki je nekdaj
služila tudi prevozom z živino,
nas v soteski spremljata žuborenje
Belega potoka in petje ptic, ki
gnezdijo v skalah nad sotesko. Za
pot od parkirišča do slapa »Visoke
vode« (višinska razlika 120 m)
potrebujemo pribl. 30. minut.

Dvorec Majpigl
(Vinegrad) v Vinah
Pot do dvorca v Vinah vas pelje
mimo gradu Lemberg in po dobrem
kilometru ozke ceste na desnem
bližnjem griču zagledate mogočno
stavbo z vogalnimi stolpiči. Dvorec
je kot last celjskih minoritov
omenjen že l. 1773. Po menjavi
nekaj lastnikov, ga je 1930 kupila
slikarka Elda Piščanec in živela
v njem do svoje smrti l. 1967.
Dvorec je v lasti sorodnikov iz
Ljubljane, ogledate si ga lahko po
predhodnem dogovoru z lastniki.

Podružna cerkev sv. Tomaža

Lindeški slap

Dvorec Majpigl v Vinah
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Navdihujejo otroke za šport in gibanje
Judo šola Jaka deluje od leta 2010
in se zavzema za približanje športa
najmlajšim po vsej štajerski regiji.
Deluje tudi v Vojniku. Vodi jo Peter
Bevc, ki skupaj z bratom Boštjanom
otroke tudi trenira.
V Vojniku so začeli v Vrtcu Mavrica,
v novi telovadnici pa so pridobili tudi
prostore za osnovnošolske otroke.
Judo šola, ki deluje kot kulturnošportno društvo, ima 260 članov po
regiji, saj sodelujejo tudi z drugimi
šolami. V Judo šoli Jaka se zavzemajo
za drugačen način, s katerim otroke
naučijo, da so lahko dobri v športu.
Ta način je mogoče rezultatsko manj
zanimiv. Judo je eden takih športov,
kjer se razvija celotno telo. Zanj pa ne
potrebuješ večje infrastrukture kot
dvorano, v katero lahko položiš tatami.
Vključevanje otrok v šport
Peter Bevc se je sam spoznal z judom
že v otroških letih. Je ustanovni član
Judo kluba Sankaku. Pozneje se
je z odhodom na študij prestavil v
mariborski Judo klub Branik. Tako je
dobil možnost treniranja na Japonskem
in v Združenih državah Amerike.
Opravljal je tudi službo v športni enoti
Slovenske vojske. Do leta 2004 je
uspešno tekmoval, pozneje pomagal
pri pripravah najboljših slovenskih

judoistov za olimpijske igre. Leta 2010
se preusmeril v otroški šport. Opazil
je težave pri vključevanju otrok v
šport. Starši vplivajo na izbiro športa
in imajo velika pričakovanja. Teh pa
hitra specializacija v športu po mnenju
Bevca na dolgi rok ne doseže. Približno
20 odstotkov otrok je dejansko gibalno
sposobnih in dokaj hitro najdejo
šport. Ostali pa so nesamozavestni,
nezainteresirani za šport. »Takšne
otroke se lahko v dveh letih s pravilnim
pristopom skozi igro navduši za šport.
Izkaže se, da se otroke, ki sedaj ne
kažejo, kot pravimo, športno gibalne
inteligence, zavrže na kraj, če se ne
ukvarjamo z njimi. Ti ne bodo imeli
veselja do športa, če jih tega ne naučiš,«
je pojasnil Peter Bevc.
Niso pomembni rezultati
Vsako leto pripravijo dve judo
tekmovanji in se jih kot člani Judo
zveze Slovenije udeležujejo tudi drugod
po Sloveniji. »Takim tekmovanjem
pravimo pozna selekcija. Tekmujejo
otroci, ki niso tako tekmovalno
usmerjeni. Vsak dobi medaljo, vsi
so zadovoljni, tekmujejo s svojimi
vrstniki, sebi enakimi, tudi po znanju.
Trenerji s tekmovalnimi rezultati
nismo obremenjeni,« je povedal Bevc.
Tako poskušajo zajeti čim večjo maso,
med katero se izluščijo tisti, ki si želijo

posegati po višjih mestih. »Tekmovalni
rezultati manjkajo našemu društvu
in mu bodo vedno, saj se mi ne bomo
v to usmerili. Obstaja preveč klubov,
ki stremijo za otroškim vrhunskim
športom. Le 10 kilometrov stran na
Lopati delajo bolj profesionalno,
kot bi lahko jaz kadarkoli naredil v
Vojniku, zato ni bilo smiselno ustanoviti
podobnega kluba. Smo odprti, prijazni.
Kdor pa hoče biti boljši, ga pri tem ne
oviramo. Pomagamo mu, da se vključi
drugam, v kakšen drug šport, kjer
delajo bolj na profesionalnem nivoju
in tako dosegajo boljše rezultate,« je
pojasnil Bevc. Vesel je, ko ga otroci
zapuščajo in pot nadaljujejo drugje,
saj tako dobijo prostor drugi otroci, ki
mogoče takrat takšen pristop do športa
bolj potrebujejo. »Od 1. do 5. razreda
so zelo zadovoljni. Če pa otroci nimajo
želje po vrhunskem športu, tudi v višjih
razredih ostanejo pri nas, kjer z njimi
delamo naprej. Nekateri pa potrebujejo
več, hočejo več. Vidijo, da to, kar
nudim, ni dovolj za njihove potrebe.
Tako vem, da sem za njih opravil svoje
delo in jih navdušil za šport.« Takšni
otroci nadaljujejo v drugih judo klubih
po regiji, s katerimi pa v Judo šola Jaka
dobro sodelujejo. Veseli so njihove želje
in napredka, ki ga kažejo bivši člani
šole.

ŠPORTNE ZGODBE

Tekst: Klara Podergajs, foto: arhiv Judo šole Jaka

Člani Judo šole Jaka sodelujejo tudi na
tekmovanjih

JUDO
ŠOLA JAKA
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ZDRAVJE JE BOGASTVO

HOMEOPATSKA
ZDRAVILA
Alja Pader Govejšek, mag. farm., foto: arhiv Lekarne

Pomoč pri vsakdanjih težavah
Homeopatijo uvrščamo med alternativne metode
zdravljenja. Uporabljamo jo za lajšanje bolezenskih
simptomov, predvsem akutnega značaja. Največkrat
so to: prehlad in gripa, bolečine v grlu, nervoza
in strah, glavobol, herpes, motnje spanja, kašelj,
bronhitis, poškodbe in oskrbe ran, sončne opekline
in alergije, potovalna slabost, sončarica, piki žuželk,
driska, zaprtje, prebavne motnje in krči ter gastritis.

Homeopatska zdravila so v obliki drobnih saharoznih kroglic.

Pri homeopatskem zdravljenju iščemo vzroke za
nastale težave v spremenjeni homeostazi organizma.
Homeopatija tako zahteva individualen pristop k
zdravljenju. Bolniki z enako diagnozo, a različno
izraženimi simptomi, dobijo povsem različna
homeopatska zdravila. Pacient je na tak način
obravnavan celostno, z vsemi izraženimi simptomi, na
nivojih telesa, uma in duha. Ta celostni sistem zdravljenja
je pred 200 leti utemeljil dr. Samuel Hahnemann. Opisal
je načelo homeopatskega zdravljenja, ki temelji na
podobnosti izraženih simptomov in slike homeopatskega
zdravila – »Similia similibus curentur«.
Kaj so homeopatska zdravila?
Homeopatska zdravila vsebujejo aktivno učinkovino, ki je
rastlinskega, živalskega ali mineralnega izvora, prisotno
v zelo nizkih koncentracijah. Homeopatska zdravila se
med sabo tako razlikujejo po različnih učinkovinah in
različnih razredčitvah – potencah. Homeopatska zdravila
so največkrat v obliki drobnih saharoznih kroglic. Ne
60
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izražajo negativnih stranskih učinkov in so primerna za
vse starostne skupine od dojenčka do starostnika.
Uporaba homeopatskih zdravil
Za predpisano homeopatsko zdravilo je odgovoren
zdravnik homeopat. Zdravila se izdajajo izključno v
lekarnah, kjer je zaposlen magister farmacije z dodatnimi
znanji iz homeopatije. Le-ta je tudi svetovalec pacientom,
ki se odločijo za samozdravljenje s homeopatskimi
zdravili. Odgovornost samozdravljenja pa sprejme
vsak pacient sam. Samozdravljenje načeloma traja
3–5 dni, oziroma dokler se stanje ne izboljša za 80 %.
Lahko se podaljša do 12 dni, v nekaterih primerih tudi
dlje. Priporoča se, da je o homeopatskem zdravljenju
seznanjen tudi osebni zdravnik, saj ima le-ta vpogled
v klinično sliko pacienta. Je pa vsekakor nujen obisk
pri zdravniku, če po petih dneh samozdravljenja s
homeopatskimi zdravili ni izboljšanja.
Enkratni odmerek homeopatskega zdravila je 5 kroglic.
Pacient si jih odmeri v plastičen pokrovček in nato strese
pod jezik. Slino zadrži v ustih vsaj 20 sekund. Tako bo
absorpcija zdravila najhitrejša. Zdravilo se vzame 15
minut pred ali 30 minut po obroku. V času terapije se
izogibamo kofeinu, mentolu in kamilici. Odmerek za
otroke je enak kot za odrasle. Za dojenčke pa se pripravi
raztopina iz petih kroglic v 1 dl vode. Enkratni odmerek
je ena plastična žlička – 5 ml raztopine.
Homeopatska zdravila shranjujemo na sobni temperaturi
v stekleničkah, zaščitene pred zunanjimi vplivi. Ne
izpostavljamo jih virom sevanja (npr. računalnik,
televizija).
S homeopatijo lahko pripomoremo k zdravju pacienta
in tako dvignemo njegovo raven kakovosti življenja.
Homeopatija krepi vitalne in obrambne sile organizma
ter tako poveča njegovo življenjsko moč. Učinkovito
podpira in dopolnjuje zdravljenje s klasično medicino.
Homeopatija je drugačna in posebna metoda zdravljenja,
tako kot smo drugačni in posebni tudi mi sami. Lepo je
širiti obzorje ter v konvencionalni medicini in farmaciji
dati prostor tudi drugačnim potem.

Tekst: Klara Podergajs, foto: Lea Sreš

Vsak posameznik je odgovoren za svoje zdravje
Na naše zdravje med drugim
pomembno vplivajo okolje,
spol, starost, družinska
obremenjenost, življenjski slog,
tvegano uživanje alkohola,
kajenje. O zdravju v naši občini
smo se pogovarjali s prim. Jano
Govc Eržen, dr. med. spec.
družinske medicine. Je vodja OE
ZP Vojnik-Dobrna in nacionalna
koordinatorka za preventivo
kroničnih nenalezljivih bolezni
odraslih.
Kako ocenjujete zdravje občanov
občine Vojnik?
NIJZ od leta 2016 dalje na straneh
Zdravje v občini objavlja podatke
o kazalnikih zdravja. Ti podatki
so pomembni za oceno stanja,
načrtovanje in sprejemanje
odločitev za izboljšanje zdravja.
Če povzamem nekaj podatkov za
občino Vojnik za leto 2020, lahko
ugotovimo, da je bolniška odsotnost
delovno aktivnih prebivalcev
nekoliko višja od slovenskega
povprečja, delež oseb, ki prejemajo
zdravila za zvišan krvni tlak, je
višji od slovenskega povprečja.
Delež oseb, ki prejemajo zdravila
za sladkorno bolezen, je blizu
slovenskemu povprečju. V občini
Vojnik je bila stopnja bolnišničnih
obravnav zaradi zlomov kolkov pri
starejših prebivalcih 2,7 na 1000
prebivalcev, v Sloveniji pa 6,5.
Delež uporabnikov pomoči na domu
pri nas prejema 2,1 %, v Sloveniji
pa 1,7 % prebivalcev. Nekoliko višja
od povprečja je stopnja umrljivosti
zaradi samomora. Nekolika višja od
slovenskega povprečja je odzivnost
v programe SVIT in ZORA, kar
pa ne pomeni, da smo s stopnjo
odzivnosti zadovoljni, saj bi za

ustrezno učinkovitost programov
potrebovali še višjo stopnjo
odzivnosti.
Katere so najpogostejše
zdravstvene težave, s katerimi se
soočajo naši občani?
Delež starejših od 65 let, predvsem
nad 75 let, se povečuje. Tako pa
narašča število oseb, ki imajo več
kroničnih nenalezljivih bolezni
hkrati, prejemajo več vrst zdravil
in pogosto potrebujejo zdravstveno
oskrbo v ambulanti ali na domu.
Ti bolniki so pogosto odvisni od
tuje nege in pomoči, za oskrbo
v domovih starejših občanov se
ne odločajo, ker nimajo zadosti
finančnih sredstev. Oskrba bolnih
staršev pade na ramena otrok,
kar vodi do preobremenitev,
stresa in bolezni. S preventivnimi
ukrepi in sodobnimi metodami
zdravljenja smo uspeli pomembno
znižati umrljivost zaradi bolezni
srca in žilja. Te bolezni še vedno
predstavljajo najpogostejši vzrok
smrti pri ženskah, pri moških so to
rakava obolenja (najpogostejši so
rak kože, prostate, pljuč, debelega
črevesa in danke, pri ženskah pa rak

dojke, kože, pljuč, debelega črevesa
in danke). V zadnjih desetih letih
se je po podatkih NIJZ v Savinjski
regiji povečalo število obolelih
zaradi sladkorne bolezni. Ta je
povezana z nezdravim načinom
življenja, ki vključuje telesno
nedejavnost in nezdravo prehrano.
Opravljene raziskave o prehranskih
navadah v Sloveniji kažejo, da
velik delež prebivalcev ne upošteva
priporočil o zdravem načinu
prehranjevanja. Zadnji podatki iz
leta 2016 kažejo, da je le približno
56 % prebivalcev primerno telesno
dejavnih. Pomembna dejavnika
tveganja za zdravje, s katerima
se vsakodnevno srečujemo v
ambulantah, sta kajenje in tvegano
uživanje alkoholnih pijač. Zaradi
bolezni, ki jih dokazano lahko
pripišemo kajenju, umreta dve
tretjini kadilcev, ki v povprečju
izgubijo okoli 10 let življenja.

ZDRAVJE JE BOGASTVO

ZDRAVJE
V OBČINI

Kaj bi lahko izboljšali pri skrbi za
zdravje?
V Zdravstveni postaji Vojnik smo
se v preteklosti vedno med prvimi
vključili v izvajanje preventivnih
programov za izboljšanje zdravja.

Skrb za lastno zdravje mora biti predvsem odgovornost vsakega posameznika.
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Vključeni smo bili v projekt Živimo zdravo, leta 2001
smo pričeli izvajati preventivne preglede v okviru
Nacionalnega programa preventive srčno-žilnih
bolezni, leta 2011 pa integrirano preventivo v okviru
t. i. referenčnih ambulant. Vzpostavili smo Center za
krepitev zdravja, ki izvaja delavnice zdravega načina
življenja. A skrb za lastno zdravje mora biti predvsem
odgovornost vsakega posameznika. Za boljše zdravje
bomo poskrbeli z upoštevanjem navodil strokovnjakov,
ki priporočajo zdravo prehrano in zmerno telesno

dejavnostjo večino dni v tednu, brez kajenja in
tveganega uživanja alkoholnih pijač. Priporočamo
udeležbo v programih, kot so SVIT, DORA in ZORA,
udeležbo pri cepljenju in udeležbo v preventivnih
programih, ki jih izvajamo v ambulantah družinske
medicine. Bolnikom, ki so jim zdravniki predpisali
zdravila, pa priporočamo, da zdravila jemljejo tako,
kot je predpisano, in brez posveta z zdravnikom ne
uživajo prehranskih dopolnil.

NA DOSEGU
ROKE
Tekst in foto: Lea Sreš

Zdravju prijazna ponudba v Novi Cerkvi
Turistična kmetija Pr' Mark je na
svojem dvorišču popestrila svojo
ponudbo. Vsi ljubitelji kozjega
mleka in izdelkov, tj. jogurta,
svežega sira, zeliščne skute in
ostalih sirov, je na voljo v avtomatu,
kjer si postrežete kar sami.
Ponudba je pestra, izdelki so sveži
in dostopni 24 ur. Za marsikaterega
ljubitelja kozjega mleka je to
vsekakor dobra odločitev, saj
je kozje mleko znano po svojih
blagodejnih učinkih. Vsi izdelki

prihajajo iz Turistične kmetije
Matk nad Solčavo, tam ekološko
kmetujeta Klemen in Janja Matk.
Poizkusite njihovo ponudbo,
lokalna hrana je dobra izbira.
Na Matkovo
Turistična kmetija Matk se nahaja
na višini 1165 metrov nad morsko
gladino nad znanim Matkovim
kotom, eno najbolj osamljenih dolin
v Kamniško-Savinjskih Alpah. Tu na
višinah samotnih gorskih kmetij je
dom miru in osnovnega odnosa do

Vse za ljubitelje kozjega mleka in izdelkov iz njega
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narave, do sočloveka in do stvari,
ki jih ne poznamo. Pogled s kmetije
sega od Olševe, Raduhe, čez Ojstrico
do Mrzle gore in je primeren za
tiste, ki uživajo v gorništvu, gorskem
kolesarjenju, fotografiranju ali
preprosto tišini gozdov.
Naravi prijazna kmetija
Na kmetiji pridelujejo ekološko, gojijo
avtohtone in tradicionalne slovenske
živalske pasme, kot so krave Cika,
jezersko-solčavske ovce, kranjsko
sivko, štajersko kokoš, prašiče,
konje, osle, koze in še marsikaj.
Les iz gozdov je izjemne kakovosti
zaradi velike nadmorske višine. V
gozdovih je veliko dejavnosti, kot so
kolesarjenje po cestah ali pohodništvo
po poteh. Če imate radi prijetne in
kratke sprehode, lahko na travnikih
in gozdovih v bližini našega doma
najdete veliko lepih točk. V gozdovih
je veliko divjadi. Če vas zanima, kako
izgleda delovni dan na kmetiji in bi se
ga radi udeležili, nam lahko pomagate
pri nabiranju sadja, zdravilnih zelišč
delu ali na vrtu. Ko veter zunaj
močno piha ali je snežna nevihta,
lahko preživite čas v hiši. Okoli krušne
peči je dovolj prostora za močan
pevski maraton.
Stik: e-mail: klemen@matk.si

Julij
16

10.00

Avgust

POČITNIŠKE PRAVLJIČNE LIKOVNE
USTVARJALNICE, v knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

30

8.00–13.00

September
5

10.00

OTVORITEV ETNO ZBIRKE IN
KOVAČNICE, kovačnica pri Jožetu
Ribiču

Jože Ribič v sodelovanju s Turistično-kulturnim društvom Globoče

13

SOCKA POJE, PLEŠE IN IGRA,
v parku pri graščini Socka,

20

8. VOJNIŠKI KROG, pred Občino
Vojnik

15.00

9.00

20

14.00

26

18.00

Kulturno društvo Socka

POLETNI KRAMARSKI SEJEM,
v parku pri graščini
na Frankolovem
Društvo Talon Frankolovo

Oktober
7-9
16.00

9

DNEVI EVROPSKE KULTURNE
DEDIŠČINE: SPOZNAJ, VARUJ IN
OHRANI, Galerija Piros

Galerija Piros, Jože Žlaus v sodelovanju z
Turistično kulturnim društvom Globoče

ZAKLJUČEK DNEVOV EVROPSKE
KULTURNE DEDIŠČINE, Gostilna
Turist Frankolovo

18.00

Turistično kulturno društvo Globoče v sodelovanju z Občino Vojnik in Gostilno Turist
Frankolovo

Športno društvo Postani.fit

10

11. KONCERT MARIJINIH PESMI,
cerkev sv. Jerneja Vojnik

18.00

Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar
Vojnik

ISKANJE IZGUBLJENEGA PRSTANA
GRAJSKE GOSPE na gradu Lindek,
paviljon pri graščini na Frankolovem

22

MISIJONSKO PREDAVANJE, dom sv.
Jerneja Vojnik

Društvo Talon Frankolovo

18.00

Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar
Vojnik

LITERARNI VEČER IN JUBILEJ
50 LET KARITAS VOJNIK, dom sv.
Jerneja Vojnik

25

ZAPOJMO PO DOMAČE,
v večnamenski dvorani Nova Cerkev

Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar
Vojnik, Karitas Vojnik in Župnija Vojnik

Obvestila

18.00

Kulturno društvo Socka

ORGANIZATORJI DOGODKOV SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.

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

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.

V sodelovanju z Občino Vojnik Ljudska univerza Celje
nudi BREZPLAČNO SVETOVANJE
Brezplačno svetovanje za izobraževanje in usposabljanje odraslih bo odslej na razpolago tudi v Vojniku. Vsak
torek od 16.00 do 18.00 bo v prostorih Občine Vojnik
po predhodnem dogovoru na razpolago svetovalec, ki
vam bo pomagal reševati dileme glede možnosti vašega
izobraževanja in usposabljanja, pomagal vam bo pri
odločitvah za izobraževanje ali usposabljanje, posredoval vam bo informacije, ki jih potrebujete v ta namen, in
podobno. Vse, kar morate narediti, je, da pokličete na
tel. št. 03 428 67 61, GSM 041 242 243 ali napišete elektronsko sporočilo na stanislav.zlof@lu-celje.si, da se s
svetovalcem dogovorite za točen termin svetovanja.
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Graščina
Sternstein
Frankolovo
Tekst in grafika: Jože Žlaus

Z gradovi in graščinami je močno
povezana preteklost naše dežele. Če
so gradovi nastajali od 11. stoletja
dalje, v času fevdalizma, in so služili
predvsem v obrambne namene, so
se graščine začele pojavljati šele od
16. stoletja dalje, to je od takrat, ko je
prenehala nevarnost napadov Turkov
in so bile zato zgrajene na lažje
dostopnih krajih, brez obrambnih
jaškov in obzidij. Na območju
današnje občine Vojnik se že v 15. in
16. stoletju nastale kar tri graščine:
v Socki graščina Ained, v Višnji vasi
graščina Tabor – Weichselstätten in
na Frankolovem graščina Sternstein.
Graščina Sternstein Frankolovo se
prvič omenja že leta 1580 kot »Das
Gebeu und gemauerte Stockh am
Rephuenhof in der Eng gelegen«.
Bila je podložna lindeškemu gradu.
Prvi lastnik je bil Hans Seidel, od

leta 1604 pa je bila lastnica njegova
hči Elizabeta, soproga Seifrieda pl.
Gaisrucka. V obdobju do leta 1881 se
je menjalo več kot 20 lastnikov, zadnji
lastniki so bili Angleži Fabri, od leta
1881 Alice Frančiška Faber, soproga
angleškega konzula z Reke, nato pa
do druge svetovne vojne Jurij Sydnej
Faber. Po drugi svetovni vojni in vse
do danes so v graščini stanovanja.

Arhitekturna zasnova graščine je
pravokotna, na vzhodni strani sta bila
dodana neenaka stolpiča, na zahodni
strani pa je bila prizidana neogotska
kapela s stolpičem. V notranjosti
graščine, ki je bila večkrat predelana
(nazadnje jo je leta 1876 temeljito
predelal Kamilo grof Aichelburg), je
bila pred drugo svetovno vojno bogata
knjižnica in zbirka starin.

V okolici graščine je bil že v 18.
stoletju urejen lep park in vrtovi,
postavljeno je bilo gospodarsko
poslopje in že pred letom 1724 je
bila postavljena kapela sv. Trojice, v
kateri so vse do leta 1787 opravljali
službo božjo. Ko pa so v naselju leta
1788/89 pozidali novo župnijsko
cerkev (posvečena 30. avgusta 1789),
so leta 1862 podrli graščinsko kapelo
in material porabili za zidavo šole.

Danes od nekdaj bogatih zbirk in
knjižnice ni ostalo ničesar, stanovanja
v graščini so v zasebni lasti, v
graščinskem parku se je uredil prostor
s paviljonom za društvene prireditve,
za urejen park in gredice pa skrbijo
člani TD Frankolovo in delavci
režijskega obrata Občine Vojnik.

