
1

Glasilo Občine Vojnik

Z RAJEM 
PRIDE TUDI 
ODGOVORNOST  

>> stran 15

Številka 132, 4. marec 2021

PODZEMNE 
ZBIRALNICE 
ODPADKOV V 
VOJNIKU
     
     >> stran 26

DOBRO SE Z 
DOBRIM VRAČA  
 

     >> stran 25

Poština plačana
pri pošti

3212 Vojnik



| OgledalO | 01 – 132 | 4. marec 2021 | 

KOLOFON

Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do 
petka, 30. aprila 2021,
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 133. številke bo v četrtek,
27. maja 2021.

Članke, prejete po 30. aprilu 2021, 
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. 
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Izdajatelj:
Občina Vojnik 

Odgovorna urednica:
Lea Sreš 

Uredniški odbor: 
Nuša Lilija, Jože Žlaus, Nina Mlinar, 

Nenad Vranešević, Klara Podergajs in
Katja Rek

Trženje oglasov:
Katja Rek

Jezikovni pregled: 
Andreja Kukovič

Naslovna fotografija:
Oton Samec, nagrajenec za kulturo 

2021 in za življenjsko delo, ob 
podlivnem kolesu žage venecijanke.

Fotografija:
Matjaž Jambriško 

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

Tisk:
 ČETISK, Grafično podjetje d. o. o. 

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov 
in je brezplačno. 

Izgubljeno leto? 
Ne moremo in ne smemo se izolirati od dogodkov in ljudi, kljub 
zdravstvenim razmeram in omejitvam življenje teče naprej in 
sooblikuje naš vsakdan. Kakor koli obračamo, odvisni smo od 
ravnanj drugih, naša ravnanja vplivajo na življenje v občini in 
državi. Odločili smo se za solidarnost, za spoštovanje ukrepov, za 
samozaščito in vsi skupaj čakamo na čas, ko bomo zaživeli malo 
bolj svobodno. Pa saj veste, svobode odločanja, ki smo jo poznali, še 
dolgo časa ne bo. 

Za nami je zima in vstopamo v pomlad. S stisnjenimi zobmi 
preživljamo vsak dan posebej, zlasti tisti, ki so osamljeni, mladi, tisti 
brez služb, bolni in vsi, ki ste preživeli izkušnjo korone na svoji koži. 
Vsaka skupina državljanov ima svoje težave, ki jih je blažila država s 
svojo pomočjo, zdravstvo, blažili so jih tudi humanitarci in sosedje. 
Prav je, da so otroci ponovno v vrtcih in šolah. Želim, da sončni 
žarek posije tudi tistim, ki so utrpeli kakršno koli izgubo. Vsebina 
Ogledala 132 je odraz življenja v občini v preteklih mesecih, ki je 
potekalo v »mehurčkih«, vendar je teklo naprej. 

Predstavljamo delo občinske uprave, občinskega sveta in vrsto 
javnih razpisov, ki bodo upravičencem omogočili razvoj na področju 
kulture, gospodarstva, športa, kmetijstva, turizma ter nekaj objav 
za individualne pomoči. Ustavitev javnega življenja je za vse 
pomenila predvsem prilagajanje razmeram, nekatera društva so 
iskala niše, kjer so lahko člani ob upoštevanju predpisov uresničevali 
svoj program, dejavna so bila predvsem tista na humanitarnem 
področju. Občina in vse tri krajevne skupnosti so izvajale planirane 
projekte in investicije, ki so v okviru dovoljenega rasle in kar nekaj 
del se je končalo. Obeležili smo kulturni praznik, dobili nagrajenca 
za kulturo in življenjsko delo na področju kulture, Otona Samca. 
Priznanje je prejel za svoje preteklo delo na področju ohranjanja in 
vzdrževanja kulturne dediščine ter ohranjanja tehnične dediščine v 
Sorževem mlinu.  Glasilo predstavlja še nekaj prejemnikov občinskih 
grbov in županovih nagrajencev. Marsikaj zanimivega so povedali o 
svojem delu in o sebi. 

Pred nami sta  8. in 25. marec, spomnimo se naših žensk in mater. 
Niso samo enakopravne, za njimi je leto, ko so postale v veliko 
primerih tudi učiteljice svojih otrok, marsikatera se je znašla v 
popolnoma novem položaju. Pred nami so velikonočni prazniki, 
dnevi, ki jih praznujmo v družini, ne pozabimo na varnost. 
Izpostaviti želim povabilo na čistilne akcije po naših krajih in vaseh. 
Naj bo dopoldanski čas  27. marca rezerviran za udeležbo na čistilni 
akciji. Poskrbimo, da bo naše okolje čisto. Ob upoštevanju navodil, 
seveda! 

Je bilo leto izgubljeno? Ne, čas se ni ustavil, stopati moramo 
naprej, se prilagajati, tudi takrat, ko nam ne gre najbolje. Za vsak 
napredek, v družbi in osebno, je potreben pogum, da gremo naprej.  
Izkoristimo vse priložnosti, živimo svoje sanje,  saj upanje umre 
zadnje. 

Lea Sreš,
odgovorna urednica

UVODNIK
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IN ODLOČENOSTJO
NAM BO USPELO 

Včasih nas že majhne preizkušnje ujamejo v 
začarani krog črnogledosti. Vendar je optimizem 
mogoče iskati v ustvarjalnosti slovenskih ljudi. Res 
nas je epidemija koronavirusa prizadela bolj, kot 
smo pričakovali. Razne omejitve, ki so nujne za 
uspešen boj proti virusu, nam jemljejo del osebne 
svobode. Dolgo obdobje trajanja epidemije in 
negotovost puščata negativne posledice. Prizadeto 
je gospodarstvo, še posebej storitveni sektor, 
posledice so pri delovanju naših društev in v 
družabnem življenju. V težkem položaju so otroci 
in njihovi starši. Vrtci in šole delujejo v "izrednih 
razmerah", v domu starejših je zelo težko. Bolnišnice 
in zdravstveni domovi delujejo na robu zmogljivosti. 
Na nek način je prizadet vsakdo izmed nas. 

 

Vendar ni prostora za obup. Da premagamo epidemijo, 
je potrebna odločnost. Nujno moramo ostati 
optimistični in moramo nehati iskati lahko pot izhoda 
na način, da nasprotujemo vsemu, da nergamo na 
raznih omrežjih in se smilimo sami sebi. Slovenija se 
je izognila najhujšemu in to je, da bi v bolnišnicah ne 
mogli pomagati vsakemu, ki potrebuje pomoč. Da se to 
lahko zgodi, smo videli spomladi lani v Italiji in vidimo 
sedaj na Portugalskem in še kje. Torej smo izvajali 
ukrepe, ki so dali rezultat. Število obolelih se zmanjšuje, 
sedaj imamo na voljo ustrezna cepiva in naša naloga 
je, da se cepimo in tako prispevamo svoj delež v tem 
skupnem boju. Ne govoriti, potrebno je nekaj narediti - 
tudi jaz. Še naprej moramo upoštevati osnovne ukrepe; 
od higiene rok, nošenja zaščitnih mask do zagotavljanja 
medosebne razdalje.

Napočil je tudi čas, ko se moramo ukvarjati s tem, kako 
odpraviti negativne posledice, ki so nastale v času krize. 
Ne bo lahko, vendar če začnemo takoj in z optimizmom, 
znanjem in odločenostjo, nam bo uspelo. Seveda je 
nujna tudi medsebojna solidarnost. Naši sokrajani so 
se v času krize izredno izkazali. Prostovoljci so nudili 
pomoč potrebnim, delovala je tudi medsosedska pomoč. 
Ponosen sem na požrtvovalnost vseh, ki vidijo stisko 
in potrebo sočloveka. V četrtek, 4. februarja, je bila v 
Vojniku krvodajalska akcija. Odzvalo se je rekordno 
število krvodajalcev, kar kaže na visoko zavest in 
požrtvovalnost, ki je med nami. Ponosen sem na vse vas, 
dobre ljudi.

Šolanje na daljavo je prizadelo tudi našo mladino. 
Seveda je učinek izobraževanja na daljavo slabši kot 
v normalnih pogojih. Vendar s tem ni konec sveta. 
Zavedati se moramo, da bodo naši otroci v življenju 
večkrat soočeni z razmerami, ki jim ne bodo naklonjene. 
Naloga staršev in vzgojiteljev je, da jih pripravimo tudi 
na morebitne hude čase. Trenutno preveč poskušamo 
ugoditi vsaki njihovi želji in tako so slabo pripravljeni na 
samostojno življenje.

V preteklem letu smo kljub epidemiji izvedli večino 
načrtovanih projektov. Več o tem vam bomo povedali 
po sprejemu zaključnega računa v naslednji številki 
Ogledala. Prav pa je, da že zdaj podam informacijo, 
da so 3. februarja kriminalisti, po odredbi sodišča, 
opravili preiskavo v prostorih Občine Vojnik. Zaradi 
suma, da je ena oseba, ki je zaposlena na Občini Vojnik, 
sprejela nedovoljena darila, so zasegli določene listine, 

Sreča je odvisna od nas samih.  
           (Aristotel) 



5

prenosni osebni računalnik, telefon in del podatkov 
iz našega serverja. Preiskava je v fazi predkazenskega 
postopka, kjer zbirajo dokaze. Trenutno ni obtožen 
nihče. Osumljeni niso niti Občina Vojnik, župan ali 
kdo od vodilnih sodelavcev. Zatrdim lahko, da so tudi 
vsi postopki oddaje javnih naročil in izbire izvajalcev 
skladni z zakonodajo ter, da so vsi izbrani izvajalci 
rezultat pravilno vodenih postopkov.

Delo občinske uprave in svetnikov pa smo že usmerili 
naprej. Sprejeli smo rebalans proračuna za leto 2021 
in tako začrtali delo in projekte. Rad bi vam predstavil 
nekaj najpomembnejših načrtov.

•Nadaljevanje rekonstrukcije Keršove ulice do 
semaforja z ureditvijo krožišča in dela ulice Stanka 
Kvedra. Urejena bo nova meteorna kanalizacija in 
Parmova ulica.

•Razširitev LC Socka – Vrba, del ceste v Lešju proti 
Runtolam in delna obnova Arclinske ceste.

•Pločnik Vojnik – Gmajna prva faza, pločnik v Novi 
Cerkvi pri Gmajnar.

•Dokončanje vodovoda Trnovlje pri Socki, vodovod 
v Hrastniku, obnova vodovoda v Ilovci in povezava 
Globoče, nadomestni vodohran v Straži, vodovod v 
Parmovi, obnova vodovoda Razdelj – Nova Cerkev 
in Vojnik – Arclin ob državni cesti, hkrati bo DRSI 
obnovila dotrajano vozišče. Prevzeli bomo vaški 
vodovod Lahka peč v Socki.

•Začenjamo gradnjo kanalizacije v aglomeraciji Vojnik, 
kjer je izbran izvajalec VOC Celje, gradili bomo tudi 
dve fazi kanalizacije Nova Cerkev – Razdelj dolžine 
približno 1300 m, krajši odsek Lešje – Runtole ter dva 
odseka kanalizacije na Frankolovem.

•V izdelavi je projektna dokumentacija za obnovo Ceste 
talcev, križišča v Arclinu proti Ljubečni in krožišča pri 
piceriji MC.

•Pri plazovih je načrtovana sanacija oziroma gradnja 
glede na potrditve sofinanciranja iz MOP ter sanacija 
plazu v Polžah pri Naglič.

•Načrtujemo gradnjo treh mostov, in sicer Rovški potok 
pri Pezdevšek in preko Hudinje v Socki pri Senegaškem 
mlinu ter most v Kaplo. Seveda je to odvisno od 
zagotavljanja sredstev.

•Dokončali bomo gradnjo vrtca na Frankolovem; 
pričakujemo, da ga bomo lahko začeli uporabljati v 
aprilu.

•Na področju kulturne dediščine se bomo prijavili na 
razpis Ministrstva za kulturo Republike Slovenije za 
obnovo Borkove domačije v Polžah in upam, da bomo 
tako uredili še eno (trenutno še) črno točko.

•Z nakupom centra za skvoš bomo omogočili ureditev 

novega otroškega igrišča v Vojniku. Objekt bomo 
uredili kot znamenitost Vojnika v Sokolski dom. 
Uspeli smo tudi na projektu LAS z ureditvijo fitnesa na 
prostem.

•Aktivno bomo delali na projektu državne kolesarske 
poti Celje – Vojnik – Dobrna.

•Na trasi državne ceste Vojnik - Škofja vas bomo skupaj 
z direkcijo za infrastrukturo izvajali parcelacijo in 
odkupe zemljišč, ki so potrebna za rekonstrukcijo 
ceste in izgradnjo pločnika ter kolesarske poti na obeh 
straneh ceste. Gradnja je načrtovana v letih 2022 in 
2023.

•Za asfaltiranje, obnovo in rekonstrukcije cest bomo 
namenili 950.000 EUR. 

•Izdelali bomo podrobni prostorski načrt OPPN za 
zemljišče v Višnji vasi, kjer načrtujemo gradnjo 
gasilskega poligona in novega gasilskega doma.

Praznovali smo kulturni praznik. KKD Ivan Šopar je 
pripravila prireditev, ki je objavljena na spletni strani. 
Letošnji nagrajenec in prejemnik nagrade za življenjsko 
delo na področju kulture je Oton Samec, lastnik 
domačije Soržev mlin iz Polž. Iskrene čestitke in zahvala 
za dolgoletno delo pri ohranjanju tehnične, stavbne in 
etnološke dediščine. Podelitev nagrade smo odložili 
na čas, ko bomo lahko organizirali prireditev in tako 
dostojno podelili priznanje.

Pred nami je dan žena. Ne prezrimo priložnosti za 
zahvalo našim materam in ženam. Iskrene čestitke ob 
prazniku.

Pred velikonočnimi prazniki vas bomo zopet povabili 
na čistilno akcijo. Če bodo takrat še veljali ukrepi, jo 
bomo organizirali na način, s katerim ne bomo ogrožali 
našega zdravja. Je pa nujno, da se podamo v naravo in 
organiziramo čistilno akcijo, saj se je ob naših cestah in 
poteh nabralo veliko smeti. Prosim vas za udeležbo.

Delo, ki je pred nami, je začrtano. Sedaj je na nas, da ga 
tako kot doslej učinkovito opravimo.

Vsem želim lepe spomladanske dni v upanju, da bo 
tudi epidemija COVID-19 čim prej samo še neprijeten 
spomin.

Branko Petre, 
 vaš župan
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VOJNIK 
Pripravila: mag. Mojca Skale, foto: Lea Sreš, Matjaž Jambriško

Gospodarstvo ter športna in kulturna infrastruktura
Občina Vojnik je leta 2019 sprejela Vizijo in strategijo 
Občine Vojnik 2020 – 2030, ki temelji na vrednotah 
ljudi. S strategijo smo postavili cilje in ukrepe za 
razvojne stebre Gospodarstvo, Promet, Okolje, 
Izobraževanje in Kakovost življenja. Na vprašanja 
o njihovih nalogah iz teh stebrov so odgovarjali 
Petra Pehar Žgajner, referentka za gospodarstvo 
(podjetništvo, turizem ter kmetijstvo) in investicije na 
področju LAS projektov in plazov, Urban Podergajs, 
strokovni sodelavec, ki opravlja delo skrbnika 
informacijskih sistemov in spletne strani Občine Vojnik 
ter upravljavca športne in kulturne infrastrukture 
ter Marko Kodela, ki pomaga in nadomešča Urbana 
na področju upravljanja športne in kulturne 
infrastrukture ter izvaja hišniška dela poslovnih 
objektov v lasti Občine Vojnik.    
 
1) Katere naloge ste izvajali v zadnjem letu in kaj 
načrtujete v letu 2021?

Petra:

Novi koronavirus nam že od marca lani kroji življenje 
in delo. V tem času se je zagotovo pokazalo, kako 
zelo sta pomembna strpnost in posluh za ljudi. Kljub 
prilagojenemu načinu dela na vseh ravneh (tako javne 
uprave, gospodarstva in nevladnih organizacij) smo 
izpeljali štiri javne razpise, in sicer razpisa za podporo 
delovanja društev s področja turizma in razvoja 
podeželja ter razpisa za sofinanciranje različnih ukrepov 

s področja razvoja malega gospodarstva, turizma in 
kmetijstva. Z dodatnimi proračunskimi sredstvi in 
spremembo pravilnika smo pomagali z enkratno pomočjo 
podjetnikom, ki so bili prizadeti zaradi Odloka o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Septembra je bil pripravljen nov Odlok o lokalnih 
turističnih vodnikih na območju občine Vojnik, s katerim 
smo določili pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega 
vodenja. Žal so nam usmeritve NIJZ preprečile izvedbo 
izobraževanja za nove lokalne vodnike. Upamo, da nam bo 
to uspelo v tem letu. 

Na področju izvajanja investicij za sanacije plazov smo 
uspešno izvedli dva posega, in sicer gre za sanaciji plazov 
v Dolu pod Gojko in v Socki. Za obnovo smo pridobili 
nepovratna sredstva Ministrstva za okolje in prostor 
Republike Slovenije v višini 80 % investicijskih stroškov 
brez DDV. Glede na zelo intenzivne vremenske pojave v 
zadnjih nekaj letih in poškodbe, ki ob tem nastanejo, smo 
oblikovali nov Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne 
pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz 
sredstev proračuna Občine Vojnik. Do enkratne denarne 
pomoči bodo upravičeni občani s stalnim prebivališčem v 
občini Vojnik in pravne osebe s sedežem v občini Vojnik, 
ki so se zaradi naravne ali druge nesreče znašli v težki 
materialni situaciji oziroma jim je bila povzročena škoda 
na nepremičnem premoženju, ki leži na območju občine 
Vojnik.

Občina Vojnik je že od ustanovitve društva, kasneje pa 
Lokalne akcijske skupine Raznolikost podeželja, aktivna 
pri pripravi različnih projektov. Konec lanskega leta 
smo uspešno končali projekt ureditve mobilne tržnice 
in vzpostavitve mreže lokalnih ponudnikov LAS – "Na 
plac". Del projekta so hišice in stojnice, ki smo jih postavili 
v osrednji del prizorišča Božičnega Vojnika. Sredstva, 
ki jih lahko Občina Vojnik pridobi na podlagi uspešne 
prijave, so namenjena aktivnostim za razvoj podeželja, 
različnih podjetniških idej, posodobitve infrastrukture, 
izobraževanja, povezovanja, promocije in podobnega. 
Letos smo se na razpis prijavili s projektom Skozi učni 
vrt do podjetniških idej, ki zajema ureditev sadnega 
učnega vrta, obnovo vodnjaka in izobraževanja. Tovrstni 
projekti so nadgradnja aktivnosti, ki dajejo občini 

Delo je raznoliko, v pisarni in na terenu.
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prepoznavnost in dopuščajo določeno mero kreativnosti 
ter sodelovanja s partnerji. V začetku leta 2021 je Občina 
Vojnik postala lastnik kulturnega spomenika v Polžah 
(Borkova domačija). Občina je skupaj z lastništvom 
pridobila dva dotrajana objekta in kaščo, ki jo moramo 
ustrezno zaščititi pred nadaljnjim propadanjem. Skupaj z 
Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Območna enota 
Celje smo pristopili k celoviti rešitvi obnove objektov, 
v nadaljevanju pa tudi k ureditvi namembnosti teh 
objektov. Za obnovo strehe in ostrešja smo kandidirali na 
javnem razpisu za izbor kulturnih projektov na področju 
nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2021-
2022 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, 
namenjenega za kulturo in za izbor kulturnih projektov iz 
programa sanacije najbolj ogroženih in najpomembnejših 
kulturnih spomenikov. 

Poleg naštetih aktivnostih že vrsto let sodelujem pri 
sooblikovanju različnih publikacij občine (Monografija 
Občine Vojnik, Dobrodošlica raznolikosti …) in izdelujem 
listine za posebne priložnosti (jubileji društev, posebni 
dosežki posameznikov, občinski nagrajenci). Še posebej 
sem ponosna na izdelavo nagrade za življenjsko delo 
na področju kulture. Moje delo tako ni samo uradniško, 
temveč je tudi kreativno, kar mi daje še dodatno 
motivacijo in hrani mojo umetniško dušo. Pomembna mi 
je kreativnost pri delu, ki se izrazi pri ustvarjanju različnih 
dogodkov. V veliko veselje mi je, da sem poleg ureditve 
praznične podobe tržnice Božičnega Vojnika in promocije 
dogodka dodala svoj del idej in sem tako del zgodbe 
nastanka ene najbolj obiskanih prireditev v občini Vojnik. 

Urban:

Opravljam delo in naloge skrbnika informacijskih sistemov 
in uradne spletne strani Občine Vojnik. Kot skrbnik 
informacijskega sistema zagotavljam nemoteno delovanje 
strojne in programske informacijske opreme v občinski 
upravi Občine Vojnik in v skupni občinski upravi občin 
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zreče. Skrbim tudi za pripravo ustreznih 
programskih orodij, nemoteno delovanje strežnikov, 
svetovanje in pomoč uporabnikom, mojim sodelavcem. 
Na področju informacijske tehnologije so najpomembnejši 
varnostni ukrepi, za katere je potrebna priprava in 

izvedba varnostne politike, varno shranjevanje podatkov, 
posodabljanje sistemov in podobno. 

V letu 2020 sem imel več dela pri pripravi informacijske 
tehnologije za delo sodelavcev na domu zaradi pandemije 
COVID-19. Občani in drugi uporabniki so zato lahko 
večinoma pravočasno in nemoteno poslovali s sodelavci 
Občine Vojnik. V času epidemije organiziram video 
sestanke občinskega štaba civilne zaščite, občinske uprave 
in občinskih organov. Kot upravljavec športne in kulturne 
infrastrukture v lasti Občine Vojnik skrbim za izvedbo 
razpisa za uporabnike telovadnice Vojnik ter pomagam 
pri razpisu sofinanciranja športnih društev. Skupaj z 
Markom Kodelo skrbim za nemoteno izvajanje aktivnosti 
v večnamenski dvorani - telovadnici Vojnik in v Kulturnem 
domu/centru Vojnik ter za pripravo občinskih prireditev 
in dogodkov v Novi Cerkvi in na Frankolovem. Želim si, 
da bi se v letu 2021 odprli športni in kulturni objekti, s 
tem pa tudi priprava in izvedba športnih dogodkov in 
kulturnih prireditev, saj so jih občani zelo radi obiskovali. 
Zaradi koronavirusa je bila v preteklem letu poseben izziv 
organizacija občinskega praznika v začetku oktobra ter 
redne oktobrske seje občinskega sveta v večnamenski 
dvorani/telovadnici Vojnik v skladu z navodili NIJZ. 
V preteklem letu in v letu 2021 se bomo skupaj s sodelavci 
trudili, da bi prepričali lastnike zemljišč in pridobili 
čim več služnostnih pogodb za izgradnjo prepotrebne 
kolesarske poti Celje - Dobrna, ki si jo želi večina občanov. 
Sodelujem tudi pri projektu WIFI4EU, ki bo v centru 
Vojnika in v okolici zagotovil hitrejšo brezplačno Wi-
Fi internetno povezavo za občane. Skupaj s sodelavci 
Občine Vojnik si prizadevamo, da na naši spletni 
strani zagotavljamo čim več aktualnih vsebin. Tako na 
poslovnem področju sodelovanja, pridobivanja informacij, 
oddaji e-vlog kot tudi na družbenem delu življenja v občini 
Vojnik. 

Marko: 
Opravljam hišniška dela za poslovne objekte v občinski 
lasti: občinska stavba (Keršova ulica 8), Skupna občinska 
uprava (Keršova ulica 12), prostori KS Nova Cerkev in 
KS Frankolovo, knjižnica Vojnik, Kulturni dom/center 
Vojnik. To je skrb za brezhibno in nemoteno delovanje, za 
periodične varnostne preglede, pridobivanje predračunov 
za investicijsko vzdrževanje in podobno. Pomagam pri 
izvajanju upravljanja stanovanj v občinski lasti; sem 
spadajo prevzemi opravljenih del, ogrevanje začasno 
praznih stanovanj, manjša popravila in druga dela. 
Na zunanjih igriščih opravljam periodične preglede in 
popravila. Ob praznikih izobešam zastave in skrbim za 
drogove ter pravočasno zamenjavo zastav. Skrbim za 
tekoče vzdrževanje službenega vozila, prometne znake 
Šolska pot (skrb za brezhiben izgled, postavljanje in 
odstranjevanje znakov), za defibrilatorje (preventivni 
pregledi), skrb za brezhibnost vodnjaka v Vojniku in 
krožišča v Novi Cerkvi. Skrbim tudi za razna druga 
hišniška dela po naročilu sodelavcev (beljenje, manjša 
popravila in podobno).

V času epidemije delo poteka tudi iz domače pisarne.
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Pomagam Urbanu – upravljavcu športne in kulturne 
infrastrukture: delam v telovadnici Vojnik s klubi in 
rekreacijskimi skupinami v popoldanskem času, moje 
delo je tudi premeščanje in postavljanje rekvizitov, skrb 
za nemoteno izvajanje treninga in rekreacije, pomagam 
pa še pri izvedbi tekem in tekmovanj. Skrbim za 
nemoteno delovanje, periodične preglede, investicijska 
in vzdrževalna dela v objektih ter v okolici objektov, 
čistim okolico in parkirne prostore. Skupaj z Urbanom 
skrbim za pripravo in izvedbo prireditev in dogodkov v 
večnamenski dvorani Vojnik, občasno tudi v Novi Cerkvi 
in na Frankolovem ter na prostem. Po potrebi pomagam 
Režijskemu obratu "Skrb za okolje" ter občanom, ki se 
name obračajo neposredno glede informacij, kako rešiti 
svoje težave v sodelovanju z občinsko upravo.

2) Katere so vaše največje težave oziroma izzivi 
pri delu? Kako ste se prilagodili novim pogojem 
poslovanja zaradi epidemije COVID-19?

Petra:
Vsako delo je opravljeno uspešneje, če pred izvajanjem o 
njem razmislimo, naredimo plan dela in nato sledimo ciljem, 
ki smo si jih zastavili. To velja tudi za moje delo. Zato težave, 
ki nastanejo, skušam rešiti z dobro voljo in z razumevanjem. 
Zagotovo je motivacija za delo tista, ki posledično pripelje k 
novim izzivom in te vedno z veseljem sprejmem. V prihodnje 
bom s svojim strokovnim znanjem pomagala pri izvajanju že 
prej navedenih aktivnostih in iskala možnosti, da izvedemo 
še kakšen dodaten projekt za občane, ki bo sofinanciran 
z evropskimi sredstvi. Priporočila NIJZ sem sprejela kot 
dejstvo, s katerim bomo živeli še nekaj časa. Moramo pa v 
tem času lastna prepričanja postaviti v drugi plan. Epidemija 
zadeva vse in s svojim skrbnim ravnanjem bomo pomagali 
predvsem tistim, ki so v tem času še posebej ranljivi. Cenim 
možnost delodajalca, da lahko delo opravim tudi od doma. 

Urban: 
Namenoma ne bom in nočem imenovati te "smole", ki je 
prizadela svet in vse nas, ampak hočeš nočeš smo del tega 
sistema, ki pa se mora odzvati na krizo. Za upravitelja športne 
in kulturne infrastrukture to pomeni eno samo preprosto 
stvar – to je zaprtje vseh objektov. Ko nam je zakonodaja 
le za kratek čas dovolila delovanje, pa "kupi" seznamov 
obiskovalcev, merjenje telesne temperature, obvezna 
uporaba mask, razkuževanje …

Za informatika – skrbnika informacijskih sistemov je ta 
kriza nekaj povsem drugega. Kar naenkrat postane hišni 
kabinet službena pisarna z najmanj dvema prenosnima 
računalnikoma in vsaj dvema zaslonoma, na katerih so 
prilepljeni listki, s kom se je potrebno danes povezati 
in katera spletna konferenca je na vrsti. Seveda je nova 
oblika dela prinesla tudi veliko napredka in dodatnega 
izobraževanja, ki smo ga morali vsi sprejeti. Največja 
težava vsega je v tem, da je naš bližnji stik z sodelavci 
in občani postal zoom sestanek ali pa spletno orodje 
za pomoč na daljavo, da lahko sodelavci delo uspešno 
opravijo tudi na domu. 

Marko:
Izzivov pri mojem delu je vedno dovolj. Kot športnik 
si želim boljšo športno infrastrukturo, ki bi omogočila 
mladim uspešnejše vključevanje in kakovostno preživljanje 
prostega časa. 
Glede epidemije; to je trenutna stvarnost, posebej žal mi 
je za klube in društva, ki odlično delajo z mladimi in so v 
tem času zaprti. Res pa je, da sem v tem času lahko opravil 
vzdrževalna dela, ki jih sicer v normalnih razmerah težje 
opravim.

3) Kaj vam vzame največ časa? 

Petra:
Največ časa zahteva birokracija, ki je vezana na postopke 
javnih razpisov, obdelave vlog in odločanja o upravnih 
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Skrb za brezhibno in nemoteno delovanje objektov v občinski lasti. V času krize je bilo za informatika veliko novega dela.

Med njegove obveznosti sodi tudi skrb za pripravo in izvedbo 
prireditev v večnamenski dvorani Vojnik.
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postopkih. Vsi si želimo, da bi bili postopki enostavnejši, 
krajši in bolj razumljivi. Vendar so ti postopki vezani na 
zakonodajo in druge predpise, zato se trudim, da sem 
pri svojem delu, kljub mnogim birokratskim oviram, 
učinkovita in potrpežljiva, predvsem pa je najbolj 
pomembno zavedanje, da sem kot javna uslužbenka v 
službi občank in občanov.

Urban: 
Največ službenega časa seveda namenim pomoči, 
svetovanju in reševanju informacijskih težav, do katerih 
prihaja pri vsakodnevnem delu občinske uprave Vojnik 
in skupne občinske uprave 8 občin. Potem pa je tu še 
organizacija dela v telovadnici OŠ Vojnik in uporaba 
prostora Kulturnega doma/centra Vojnik. Upravljanje 
teh objektov zahteva številne redne ali večkrat na leto 
varnostne preglede za zagotavljanje vseh standardov in 
predvsem varne uporabe. 

Marko: 
Zdi se mi, da mi preveč časa vzamejo administrativna in 
birokratska dela.

4) Kaj štejete kot največji uspeh pri svojem delu?

Petra:
V času dela na Občini Vojnik sem se marsikaj naučila o 
delu, o sebi, o ljudeh, o življenju; to učenje še traja in 
bo trajalo vse življenje. Vseskozi nabiram nova znanja, 
zagotovo pa sem se največ naučila od ljudi, s katerimi 
se vsakodnevno srečujem pri opravljanju svojega dela. 
Za osebni uspeh si štejem tudi občutek zadovoljstva ob 
uspešno opravljenem delu s sodelavci, izpopolnjevanju na 
poklicnem področju in sprejetosti med ljudmi.

Urban: 
Težko je govoriti o največjih uspehih lastnega dela. Dejanja, 
delovne naloge, storitve, rešitve, ki jih nudim svojim 
sodelavcem, poslovnim partnerjem in občanom, naj bi 
bile odraz in mozaik uspeha pri mojem delu. Pa vendar 
lahko omenim nekaj dogodkov, ki sem si jih zapomnil. 
Bili smo ena redkih občin v Sloveniji, ki smo leta 2020 
uspešno izvedli spletno video konferenco občinskega sveta 
Občine Vojnik s prisotnostjo vseh svetnikov in zaposlenih v 
občinski upravi. Seveda vsi pogrešamo druženja, prireditve, 
koncerte, tekme. Uspeli smo pripraviti občinski praznik v 
omejenem obsegu vabljenih udeležencev v skladu z navodili 
NIJZ. V preteklem letu je bilo dogodkov in prireditev malo. 
Medtem ko jih je bilo v preteklosti veliko. V zadnjih sedmih 
letih delovanja nove telovadnice OŠ Vojnik in upravljanja 
Kulturnega doma Vojnik smo letno organizirali povprečno 
po pet velikih prireditev – koncertov, na katerih je bilo več 
kot 500 obiskovalcev (tudi s 1000 obiskovalci), 20 ostalih 
prireditev, dve občinski prireditvi, 100 različnih športnih 
tekmovanj in prvenstev. Vsekakor je uspeh, pa čeprav naši 
domači športniki na kakšni tekmi ne uspejo zmagati, ko po 
končanem športnem dogodku ali prireditvi obiskovalci in 
naši občani zadovoljno, nasmejano zapustijo telovadnico z 
izjavo "Še pridemo!" 

Marko: 
V malih stvareh, ko pomagaš, včasih samo z drobnim 
opravilom, velikokrat občanom tudi samo z dobro 
besedo. Izjemno sodelovanje s klubi, trenerji in vodstvi. 
Razumevanje in zelo dobro sodelovanje s sodelavci.

5) Kdaj ste najbolj zadovoljni?
 
Petra:
Največje zadovoljstvo pri delu mi prinašajo uspešno 
opravljene naloge in zadovoljne stranke. Veseli me pestrost 
mojega dela in tudi to, da včasih ob še tako nemogočih 
situacijah pri delu srečam ljudi, ki pridejo s predlogi 
rešitev in so optimistični.

Urban: 
Takrat, ko sem s svojo družino in to je neprecenljivo. V 
službi in pri svojem delu pa največkrat, ko po uspešno 
opravljeni prireditvi oziroma koncertu izklopim mešalno 
mizo, zadovoljni obiskovalci mi sežejo v roko in pohvalijo 
naše delo, ko z Markom ter sodelavci režijskega obrata 
začnemo pospravljanje, ki velikokrat traja do jutranjih ur. 

Marko: 
Najbolj sem zadovoljen, ko se delovni projekti končajo 
kakovostno in brez težav.

6) Katere ukrepe načrtujete za izvedbo nalog iz 
strategije 2020 – 2030? 

Petra:
Skozi dodatne ukrepe, merila in kriterije javnih razpisov in 
ostalih aktivnosti bomo sledili ciljem strategije: 
- na področju razvoja gospodarstva bomo spodbujali 
naložbe, zaposlovanje, promocijo podjetništva, 
povezovanja, razvoj obrti;
- na področju turizma bomo spodbujali sofinanciranje 
naložb v razvoj in vzpostavitev novih turističnih produktov 
ter namestitev, izvajanje prepoznavnih prireditev;
- spodbujali bomo posodabljanje kmetijskih gospodarstev 
in obnovo kulturne dediščine na podeželju, ter
- spodbujali lokalno samooskrbo in razvoj ekološkega 
kmetovanja.
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Organizacija tržnic in spodbujanje lokalne samooskrbe in 
rokodelstva...
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Urban: 
Naša vizija nas usmerja k privlačni destinaciji za šport, 
rekreacijo in turizem. V razvojnem stebru "Promet" 
načrtujemo kolesarske poti in steze, ki bodo doprinesle 
kakovostnejše življenje našim občanom in občankam. V 
razvojnem stebru "Kakovost življenja" so ukrepi, povezani 
s športnimi projekti in dogodki: transparentnost pogojev 
uporabe, upravljanje in varnost; podpora perspektivnim 
programom športnih društev; vzpostavitev sistema za 
koordinacijo športno-družabnih dogodkov; sodelovanje 
pri organizaciji športnih in kulturnih prireditev; 
rekreativne prireditve in stalni dogodki za občane in 
goste. Pomembno je tudi zaupanje občanov v delovanje 
občinskih organov in uprave, kar želimo doseči s sprotnim 
in transparentnim obveščanjem o delovanju tudi na spletni 
strani Občine Vojnik. 

Marko: 
Strategija je velika beseda. Ko sem začel delovno razmerje, 
sem si zastavil cilj, to je odličnost na vseh področjih 
mojega dela. Želim se strokovno izobraževati, saj le znanje 
vodi v napredek in dobro strategijo.

7) Veliko časa pri vašem delu je namenjenega 
neposredno podjetjem, društvom in občanom, ko 
pomagate pri različnih problemih in vlogah. Kaj želite 
še povedati našim občanom in občankam? 

Petra:
V tej situaciji zelo težko najdem besede, ki bi pomagale 
podjetniku, ki že nekaj mesecev ni delal, ali pa kmetu, ki 

s prodajo živali ne dosega niti približne vrednosti, kolikor 
ga je stala vzreja. Z dejanji lahko pomagamo, besede 
razumevanja pa so prevečkrat le uteha. Pomembno je 
zavedanje, da lahko s trdim delom dosežemo kar koli, 
da smo vztrajni in nikoli ne pozabimo na zdravo kmečko 
pamet.

Urban: 
Upam, da se življenje čim prej normalizira in gre v 
ustaljene tirnice. Trudili se bomo zagotavljati vse 
pogoje uporabe športne in kulturne infrastrukture za 
čim bolj pestro društveno, zdravo, športno in kulturno 
udejstvovanje življenja naših občanov. Želim si, da se 
kmalu srečamo v živo na kakšnem odličnem koncertu ali 
napeti tekmi. 

Marko: 
Najprej ostanite zdravi, nato pa vam želim še razumevanja 
in spoštovanja. Razmislimo, kaj lahko pripomoremo z roko 
v roki za dobrobit, napredek in kakovostno življenje v naši 
izjemni občini. To je odlična strategija.

Petra, Urban in Marko z vašo predstavitvijo ste našim 
občanom in občankam predstavili del ukrepov in nalog 
iz naše Vizije in strategije 2020 – 2030, ki ste jih in jih 
še boste izvajali. Vaša pomoč podjetjem, kmetijam, 
društvom in občanom so pomemben doprinos k 
boljšemu delu Občine Vojnik. Ostanite zdravi in 
uspešno še naprej.
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VRTEC MAVRICA VOJNIK OBJAVLJA
JAVNI RAZPIS ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK 
V PROGRAME VRTCA za šolsko leto 2021/2022

od PONEDELJKA, 15. 3. 2021, DO PETKA, 26. 3. 2021. 
Vlogo za sprejem otroka v vrtec Mavrica Vojnik lahko oddate

pisno na naslov: Vrtec Mavrica Vojnik, Prušnikova u. 29a, 3212 Vojnik,
na e-naslov vrtca tajnistvo-vvzcevo@guest.arnes.si ali

v pripravljen zabojnik v avli vrtca pri tabli za Svet staršev v enoti Vojnik.

Vloge za vpis v vrtec starši najdete na spletni strani Vrtca Mavrica Vojnik (rubrika OBRAZCI)
oz. na mizi v avli vrtca - enota Vojnik. 

Vpis bo za vse enote Vrtca Mavrica Vojnik (Vojnik, Frankolovo, Socka, Šmartno v R.D. in Nova Cerkev).

Informacije pri svetovalni delavki Martini Ošlak, tel. (03) 780 00 21 ali tel. (03) 780 00 00.
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PLAZU V SOCKI  
Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

Končan projekt 
Zaključena gradbena dela na 
plazu na brežini pod cesto 
JP964981, Socka - Čreškova, pod 
stanovanjskim in gospodarskim 
objektom Socka 47 (pri Špegelj). 
 
Na osnovi izvedenega geološkega 
poročila in po potrditvi programa 
sanacije pristojnega Ministrstva za 
okolje in prostor Republike Slovenije 
smo konec septembra začeli sanacijo 
zgoraj navedenega plazu. Na območju 
plazu so bili izvedeni sanacijski 
ukrepi z uporabo AB mikropilotov 
premera 30 cm in betonskih veznih 
gredi. V sklopu sanacije plazu smo 
na obravnavanem območju uredili 
tudi odvodnjavanje površinskih in 
pronicajočih vod ter sanacijo vozišča 
na celotnem obravnavanem območju. 
Del priključka pri stanovanjski stavbi 
je lastnik objekta uredil sam, pri tem 
pa smo uredili lažje odvodnjavanje 

površinske vode. Poleg izgradnje 
pilotne stene in drenažnega rebra 
so dela vključevala tudi postavitev 
odbojne ograje in preplastitev dela 
cestišča.

Gradbena dela na plazu je na 
podlagi javnega naročila izvedlo 
podjetje Peor, d. o. o.. Nadzorno 
je bilo podjetje Grading iz 
Maribora, kjer so na podlagi 
predhodnega geološkega poročila 
podjetja Geosvet, Samo Marnic, 
s. p. hkrati tudi izdelali projektno 
dokumentacijo za izvedbo sanacije.

Skupna pogodbena vrednost interventnih 
in trajnih sanacijskih del je bila nekaj več 
kot 52.000,00 EUR. Del sredstev (DDV, 
geološka poročila, projekt izvedbe in 
nadzor) je zagotovila Občina Vojnik; 
drugi del, v višini 42.000,00 EUR, pa 
je prispevalo Ministrstvo za okolje in 

prostor Republike Slovenije, Sektor 
za zmanjševanje posledic naravnih 
nesreč.

OBČINSKI SVET  
Povzela: Tanja Golec Prevoršek

Povzetek obeh sej
Občinski svet Občine Vojnik je na 15. redni seji 17. 12. 2020, 
ki je potekala z uporabo videokonferenčnega sistema zoom 
na daljavo: 

- potrdil zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vojnik,
- odločal o predlogih kandidatov za imenovanja,
- sprejel Letni program športa Občine Vojnik za leto 2021, 
- sprejel Spremembe in dopolnitve pravilnika za 
vrednotenje programov organizacij in društev na področju 
socialno-humanitarne dejavnosti,
- sprejel informacijo o poročilih notranje revizije,
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,

- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij,
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

Občinski svet Občine Vojnik je na 2. korespondenčni 
seji, ki je potekala od 1. 2. 2021 od 15.00 ure do 3. 2. 
2021 do 15.00 ure: 

- sprejel sklep, s katerim je v proračunu za leto 2021 
potrdil odprtje nove proračunske postavke "4030503 - 
obnova kulturne zaščite stavb" in umestitev priloženega 
projekta "OB139-21-0003 - obnova kulturnega spomenika 
Borko v Polžah« v vrednosti 21.000 EUR v Načrt razvojnih 
programov 2021 - 2024. 

Obnovljeno cestišče nad plazom pri Špeglju
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IN PROSTOR  
Tekst: Jelka Gregorc

Informacije o postopku lokacijske preveritve 
Lokacijska preveritev je bila 
od uveljavitve nove prostorske 
zakonodaje sredi leta 2018 vpeljana 
kot novost v naboru instrumentov 
prostorskega načrtovanja, ki jo 
omogoča Zakon o urejanju prostora; 
ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17). 
Zakonodajalec je želel z njo (poleg 
splošnih uveljavljenih instrumentov 
urejanja prostora, ki veljajo za 
dolgotrajne in toge) v določeni 
meri doseči prožnost v prostorskem 
načrtovanju, z njo je uvedel 
možnosti prilagajanja konkretnim 
investicijskim potrebam. Lokacijska 
preveritev je instrument, s katerim 
se preveri ustreznost individualnih 
namer za posege v prostor in 
omogoči manjši odstop od že 
sprejetih pravil urejanja prostora.
 
Namen in postopek lokacijske 
preveritve obravnava ZUreP-2 
v poglavju 2.5 (127. člen - 133. 

člen). Povzemamo nekaj koristnih 
informacij.

Občina lahko na pobudo pobudnika 
oziroma investitorja (v nadaljevanju: 
pobudnik) začne postopek 
lokacijske preveritve, s katerim se 
omogoča hitrejše prilagajanje ter 
manjša individualna odstopanja od 
pogojev, ki so določeni v prostorskih 
izvedbenih aktih.

Z lokacijsko preveritvijo se lahko:
1. za namen izvajanja gradenj 
prilagodi in določi natančna oblika 
ter velikost območja stavbnih zemljišč 
na posamični poselitvi (glej 128. člen 
ZUrep-2); 
2. za doseganje gradbenega namena 
prostorskega izvedbenega akta 
dopušča individualno odstopanje od 
predpisanih prostorskih izvedbenih 
pogojev (glej 129. člen ZUrep-2);
3. za namen smotrne rabe ter 

aktivacije zemljišč in objektov, ki niso 
v uporabi, omogoča začasno rabo 
prostora (glej 130. člen ZUrep-2).

Najpogostejša oblika lokacijskih 
preveritev je povečanje območja 
stavbnega zemljišča na posamični 
poselitvi, zato želimo v nadaljevanju 
predstaviti in obrazložiti zgolj ta 
segment.

Osnovni pogoj za možnost izvedbe 
lokacijske preveritve za povečanje 
območja stavbnega zemljišča je, 
da je obstoječe stavbno zemljišče v 
veljavnem občinskem prostorskem 
načrtu (v nadaljevanju: OPN) 
opredeljeno s podrobnejšo namensko 
rabo stavbnega zemljišča kot 
»posamična poselitev«. V grafičnem 
delu OPN je »posamična poselitev« 
označena s kratico »A« – površine 
razpršene poselitve.

Določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
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Občina Vojnik omogoča javni vpogled v namenske rabe 
zemljišč na območju občine preko portala GIS: https://gis.
iobcina.si/gisapp/Vstopna.aspx

Z lokacijsko preveritvijo se lahko velikost stavbnega 
zemljišča, kot je določena v OPN, poveča ali zmanjša za 
največ 20 odstotkov, vendar povečanje ne sme preseči 
600 m2 glede na izvorno določen obseg stavbnega 
zemljišča v OPN, ne glede na število izvedenih 
lokacijskih preveritev.

Skladno z določbami ZUreP-2 mora pobudnik pobudi, ki 
jo odda na Občino, priložiti elaborat lokacijske preveritve, 
v katerem utemelji skladnost pobude z določbami ZUreP-2 
in prostorskimi izvedbenimi akti. Elaborate lokacijskih 
preveritev izdelujejo različni prostorski načrtovalci in si ga 
pobudniki oziroma investitorji na trgu prosto izberejo.

Občina Vojnik je na podlagi ZUreP-2 za namen izvajanja 
lokacijskih preveritev sprejela Odlok o določitvi stroškov 
lokacijske preveritve v Občini Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 59/18 z dne 17. 11. 2018). 

Plačilo nadomestila stroškov na račun Občine Vojnik je 
pogoj za izvedbo postopka, to je obravnavo predlaganega 
elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 

poselitvi 1000 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 

pogojev 2000 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 1500 EUR.

Po prejetem nakazilu o plačanem nadomestilu stroškov 
lokacijske preveritve Občina preveri skladnost elaborata 
z določbami ZUreP-2 in občinskimi prostorskimi akti. V 
primeru pomanjkljivosti Občina pozove investitorja, da jih 
odpravi.

Občina nato pozove relevantne nosilce urejanja 
prostora[1] k podaji mnenja o ustreznosti elaborata 
lokacijske preveritve in pridobi njihova mnenja. 

Občina pripravi javno razgrnitev pobude in elaborata 
lokacijske preveritve, ki mora trajati vsaj 15 dni. O javni 
razgrnitvi mora pravočasno pisno obvestiti tudi lastnike 
tega zemljišča in lastnike vseh sosednjih zemljišč. 

Po zaključki javne razgrnitve občina prouči morebitne 
pripombe in predloge javnosti do elaborata lokacijske 
preveritve ter zavzame stališča, ki so sestavni del gradiva 
za obravnavo na občinskem svetu. Občina pripravi gradivo 
in predlog sklepa o lokacijski preveritvi za obravnavo in 
odločanje na občinskem svetu. Sprejet sklep o lokacijski 
preveritvi se objavi v uradnem glasilu ter pošlje na 
upravno enoto in ministrstvo, pristojno za prostor.

Občina Vojnik vse lokacijske preveritve in postopke sprotno in 
ažurno objavlja na spletni strani Občne Vojnik. 

[1]Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih 
skupnosti, izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil, ki 
sodelujejo in se usklajujejo v postopku priprave prostorskih 
aktov (glej tudi: 39. člen ZUreP-2)
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OBVESTILO IN POZIV ZA PREVZEM 
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Upravna enota Celje obvešča lastnike stanovanjskih stavb, da na podlagi 82. člena Uredbe o 
upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20) in enotnega klasifikacijskega 
načrta z roki hrambe odbira in izloča gradbene projekte individualnih gradenj, ki jim je potekel 
rok hrambe. Gre za projekte, ki so bili prejeti leta 2009 in leta 2010.

Lastniki stanovanjskih stavb, za katere je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje v navedenih 
letih in se izvod projektne dokumentacije nahaja v arhivu Upravne enote Celje, lahko le-te 
prevzemajo v poslovnem času, in sicer od 28. januarja do 18. marca 2021.

Za prevzem projektne dokumentacije se je potrebno predhodno naročiti po telefonu 03 42 65 448, 
494, 392 in 342.

Po preteku tega roka za prevzem bodo projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja izločeni iz arhiva 
Upravne enote Celje ter uničeni.
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ZA KULTURO    
Tekst: Klara Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Z rajem pride tudi odgovornost
Ko v poletnih mesecih na sončen 
dan obiščete vas Polže pri Novi 
Cerkvi, natančneje Soržev mlin, 
si lahko v senci pod drevesi ob 
žuborenju mlinščice, ki poganja 
mlinsko kolo, spočijete misli in 
naberete energije. Vsak drug 
letni čas pa okolici prinese nov 
čar. Gospodarju domačije Otonu 
Samcu večkrat rečejo, da živi v 
raju, česar se dobro zaveda. Še 
bolj pa se zaveda odgovornosti, ki 
jo ima pri ohranjanju te dediščine. 
Otonu Samcu Občina Vojnik letos 
podeljuje priznanje za življenjsko 
delo na področju kulture. 
 
V drobnem in na videz krhkem 
Otonovem telesu se skriva 
izjemna energija, ki ga poganja 
pri celodnevnem delu in skrbi za 
Sorževo domačijo. Del te je kar 
pet zgradb, ki so označene kot 
spomeniki kulturne dediščine, 
za katere pa Oton skrbi z veliko 
ljubezni in veselja. »Rojen sem v 
domači hiši. Odraščal sem z zlatimi 
starši, dvema bratoma in sestro 
v zelo pozitivnem in krščanskem 
okolju. Očitno sem poleg 
materialnega podedoval tudi gene 
za skrb in veselje do tega, na čemer 
sedim, da imam to izredno rad. 
Skozi to se pojavlja tudi neka mera 
ponosa in odgovornosti. Predvsem 
do mojih prednikov, staršev, starih 
staršev, prastaršev« je poudaril 
Oton. Njegov praded je namreč leta 
1865 od pražupnije Nova Cerkev 
odkupil mlin, leta 1866 postal 
lastnik te domačije in leta 1872 dal 
postaviti žago venecijanko. Oton 
še vedno ponosno hrani originalen 
načrt in dovoljenje zanjo, kot tretji 
vodni obrat na domačiji.

Strojnik, mlinar, kmet
V mladosti je odraščal z delom na 
kmetiji. Izšolal se je za strojnega 
tehnika, kar mu prav pride tudi na 
domačiji. Oton se dobro spomni 
tudi velike kovačnice, ki je bila 
poleg mlina: »Kot otrok sem bil 
zelo rad blizu kovača, ki je tam 
delal. Prevzelo me je oblikovanje 
razžarjenega železa. Očitno se je 
to tako usidralo vame, da sem šel 
v srednjo šolo strojne smeri in se 
zaposlil v tovarni kovinskih izdelkov 
in livarni Vitanje, kjer sem dobival 
tudi štipendijo.« Oton je bil po 
duši vedno tudi kmet: »Čutil sem z 
zemljo, z našo kmetijo in sem tukaj 
rad pomagal. Ne spomnim se, da bi 
šel kadar koli na delo z odporom.« 
Pri Samčevih se je vedno kmetovalo 
na star način, s kolobarjenjem. Pred 
34 leti je poškropil še zadnjo koruzo 
proti plevelu, pozneje je opustil tudi 
živinorejo, saj je ugotovil, da lahko z 
mlinom pridelke iz svojih njiv predela 
v mlevske izdelke z dosti višjo 
dodano vrednostjo in jih tudi proda. 
Z leti je pridobil redne odjemalce, 
vmes tudi kakšno pekarno. »Še toliko 
bolj sem vesel, ko opažam, da čedalje 
več mladih peče domači kruh, v 
prehrano uvaja zdrobe in kaše, kar je 
šlo leta nazaj že precej v pozabo."

30. december
»Marsikdo, ki nas obišče, mi pravi, 
da sem bogat in imam rad to svoje 
bogastvo. Bogat pa nisem samo v 
lastnini, ki je ne bom nesel na oni 
svet, bogat sem tudi v odgovornosti. 
Dokler sem še fizično in materialno 
sposoben, poskušam to dediščino 
vzdrževati v čim bolj pristni podobi,« 
je povedal Samec in dodal, da ima 
srečo, da živi v občini, ki je imela 

od ustanovitve posluh za dediščino 
in je, kolikor je le lahko, pomagala 
pri vzdrževanju. »Pa ne samo meni, 
tudi drugim, ki imajo kulturne 
spomenike. To je velik plus, tudi v 
tem smislu, da deluje kot spodbuda, 
da vztrajamo.« Vse te naklonjenosti 
domačiji ne bi bilo brez zgleda 
staršev, ki sta pokazala ljubezen do 
doma. S požrtvovalnostjo in z muko 
sta vztrajala na kmetiji tudi v težkih 
povojnih časih. Vztrajala sta tudi 
za ceno svojega zdravja, zato Oton 
čuti še toliko večjo pripadnost: »Rad 
poudarim, če na 30. decembra, na 
katero koli leto do sedaj, deluje mlin, 
sem izredno vesel. To pomeni, da 
zima ni prehuda in da tudi jaz do 
neke mere funkcioniram. Ta dan je 
namreč moj rojstni dan in če takrat 
vse deluje, sem res vesel.«

Moka, mehl, flour, farina …
Veselje na domačijo prinašajo tudi 
obiski otrok in gospodar se rad 
pomudi z njimi. Zaenkrat se mu na 
to še ni treba pripravljati. Z leti se 
je nabralo veliko informacij in pri 
pogostem ponavljanju, ko ljudem 
podaja znanje, je tako kot bi se 
naučil na pamet. »Zelo rad vidim, 
da si obiskovalci vzamejo čas, da 
gremo pogledat do jeza, ki se nahaja 
300 metrov višje, da vidijo, katere 
naprave omogočajo, da v mlinščico 
priteče voda iz reke Hudinje,« je 
povedal Oton. V Soržovem mlinu 
lahko gostje tudi prenočijo. Kar izvira 
že iz Otonovega otroštva, ko so na 
počitnice prihajali sorodniki iz tujine, 
veliko tudi iz New Yorka. Ti so tudi 
svoje prijatelje pripeljali na obisk. 
To so bili zametki prvega turizma. 
»Obiskovalci so spodbujali starše, 
da bi naredili tujske sobe, kot se je 
reklo sobam za tujce, za kar pa ni 



15

LO
KA

LN
O

 S
RE

DI
ŠČ

E

bilo denarja. Želja je bila ves čas prisotna, zato smo se ob 
prvi priložnosti združili, delno mlajši brat ter žal sedaj že 
pokojna brat in sestra in v mansardi mlina in stanovanja 
uredili apartmaje,« se spominja začetkov Oton. Vsako 
leto tako sprejemajo goste iz vsega sveta. Oton je tako 
postavljen pred komunikacijske izzive. Nemško se zna 
sporazumeti, mu pa včasih manjka pogovorne prakse, v 
živo se sporazumeva tudi v angleškem jeziku, pozna okoli 
300 italijanskih besed: »Ko imam gosta pred sabo, po 
navadi vem, kaj želi od mene izvedeti, se poučiti. Res pa v 
več jezikih poznam izraze za moke, zdrobe, kaše, vrste žit 
in kar je povezanega z mlinom. Veliko mi pomeni izraz 
na obrazu človeka, ki ni površen, ga dejansko zanima, 
kar vidi, sliši in čuti. Pogosto rečem, da so videli in slišali 
nekaj novega na tej starodavni domačiji.« Nečakinji Ana 
in Emanuela stricu pomagata pri različnih opravilih, 
rezervacijah, komunikaciji in delu preko računalnika, ki 
se ga Oton, odkar ni več v službi, ne dotakne več. 

Knjige, planine in zgodovina
Za Otona, ki ga že od otroštva rado zebe, so najbolj 
duhamorni poznojesenski oblačni dnevi in dolgi zimski 
večeri. Tako da v roke rad vzame kakšno knjigo. Še 
posebej je ponosen, ko se tudi domačija znajde v kakšni 
od njih. Ko so ga zdravstvene težave položile za en teden 
v posteljo, je za rojstni dan dobil knjigo patra Branka 
Cestnika Sonce Petovione: »Sem preveč nemirni duh, 
preveč stvari imam še v planu, da bi lahko mirno ležal. 
Zato mi je prišla zelo prav in sem jo hitro prebral. Všeč mi 
je jezik pisanja, arhaični izrazi, v knjigi pa so opisani tudi 
okoliški kraji, ki jih poznam.« Rad prebere tudi kakšne 
strokovne članke. Včasih, ko je bilo še več energije, je 
izredno rad planinaril, to bi rad še sedaj in občasno mu 

tudi uspe: »Tiste tridnevne planinske ture odpadejo. 
Predvsem iz razloga, da ne morem pustiti doma toliko 
časa samega, sploh v toplejših mesecih, ko je sezona 
hkrati za planinarjenje in kmetovanje. Se pa zgodi, da se 
kakšno nedeljo popoldan odpravim na Kislico ali Paški 
Kozjak ali po bližnji okolici. Tudi s Planinskim društvom 
Vitanje, ki ga je pred 45 leti pomagal soustanoviti, se 
odpravi na kakšen organiziran izlet.« Otonu pa se oči 
zaiskrijo tudi ob odkrivanju preteklosti domačije in 
zgodovine njegovih prednikov.

Dolžnost
Priznanje za življenjsko delo bo Oton uradno prejel na 
prvi kulturni prireditvi, ki bo mogoča glede na stanje 
epidemije in dovoljenj NIJZ. »Veliko sem razmišljal, zakaj 
bi naj dobil to nagrado. Nekako mi je samoumevno, da 
sem to dediščino dolžan vzdrževati,« je povedal Oton, ki 
je ob prejemanju formalnih priznanj kar malo v zadregi. 
Vedno je kulturno nagrado povezoval z udejstvovanjem 
na področju petja, instrumentalne glasbe, dramske 
dejavnosti. Sam pa ni nikjer ne poje, sodeloval je pri 
dramski skupini, v kateri sta sodelovala tudi mama in 
oče, ta je bil tudi režiser. Največje priznanje bi mu bilo, 
če bi vedel, da bo nekdo za njim nadaljeval tradicijo. Med 
drugim je tudi prejemnik bronastega vojniškega grba, 
Soržev mlin za nivo kakovosti ponudbe krasi priznanje 
francoskega reda sv. Fortunata, pred leti pa so dobili 
iz italijanske gastronomske fakultete tudi priznanje na 
področju kulinarike za pripravo pristne štajerske kmečke 
malice. Tako so postali še učni center, kjer lahko to 
znanje delijo naprej. Oton tudi drugače rad poprime za 
kuhalnico in preizkuša pripravo različnih jedi, v katerih 
pa gostje naravnost uživajo. 
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Dobrodelnost kot poslanstvo
Na območju naše občine uspešno in povezovalno, v 
skrbi za dobrobit in odpravo stisk posameznikov in 
družin, delujejo humanitarne organizacije.
  
Z rednimi in izrednimi delitvami paketov pomoči, 
pogovori s posamezniki ter drugimi oblikami pomoči 
pomagajo olajšati skrbi, s katerimi se soočajo naši občani. 
Poleg humanitarnih organizacij naš prostor v skrbi za 
sočloveka bogatijo tudi mnogi drugi posamezniki, ki 
so pripravljeni priskočiti na pomoč, polepšati dneve 
osamljenim, starejšim, otrokom.

Kljub izredni situaciji so takšni posamezniki tudi letos 
našli pot, da so polepšali dni nekaterim našim krajanom. 

Med njimi so starejšim krajanom podarili pecivo in 
potice. Praznični december je posebej čaroben tudi za 
otroke. Z željo, da bi drobne pozornosti prišle do čim več 
otrok, že nekaj let zapored osnovna šola Vojnik sodeluje z 
Božičkovo tovarno daril.

Tokrat je za posebno presenečenje skupaj z bratom 
poskrbela tudi mlada Celjanka Urška, ki je šestim 
vojniškim otrokom podarila božična darila in prižgala 
iskrice veselja v njihovih očeh. Iskreno hvaležni smo 
vsem, ki jim je mar za sočloveka, ki znajo priskočiti na 
pomoč ter s svojimi dejanji ali s toplo besedo lepšajo 
dneve soljudem.

MED NAMI 
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: osebni arhiv 
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Nasmejani božičkovi pomočniki Pozornost za starejše  

Kulturno umetniško društvo godba na pihala Nova 
Cerkev je konec leta 2020 prejelo priznanje za 
kakovostno poslovanje in za društvo, ki je med najbolj 
zanesljivimi in zaupanja vrednimi organizacijami na 
trgu. Priznanje je izdala bonitetna hiša CompanyWall, 
prejmejo pa ga organizacije, ki s svojim poslovanjem 
dosegajo visoke kriterije in druge standarde v poslovanju. 
Priznanje omogoča prepoznavanje najbolj zanesljivih 
organizacij na slovenskem trgu. Je poslovna referenca, 
ki potrjuje odličen položaj na trgu in pomaga utrjevati 
ugled zanesljive organizacije.

KUD GODBA 
NA PIHALA 
NOVA CERKEV  
Besedilo in foto: Lea Sreš
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Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS 
Nova Cerkev

KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV
Tekst: Slavko Jezernik

Načrti za leto 2021 po sprejetem proračunu
Po sprejetju proračuna na seji 
Občinskega sveta smo člani sveta 
Krajevna skupnost Nova Cerkev 
pregledali, katere predlagane 
postavke so vključene v proračun 
za leto 2021. 
 
Plan dela in planirane investicije v 
letu 2021:
· idejni projekt za izgradnjo novega 

rezervoarja, s katerim se bodo 
izboljšale tlačne razmere v Straži 
pri Novi Cerkvi (Oprešnik);

· kanalizacija Razdelj je zaradi svoje 
obsežnosti razdeljena na 4 faze, v 
letu 2021 se bo zgradila faza 1;

· izdelana je tudi idejna skica rešitve 
za razširitev javnega vodovoda v 
naselju Lemberg. Obstoječe omrežje 
je že sedaj na nekaterih odsekih 
poddimenzionirano. V nadaljevanju 
bi bilo mogoče vodovod razširiti v 
smeri Lemberga. V Lembergu bi bilo 
potrebno zgraditi nov vodohran, 
ta bi bil lociran v bližini gradu 
Lemberg in bi nudil potrebno 
zalogo vode za Lemberg ter 
zagotavljal primerne tlačne razmere 
za oskrbo vasi Lemberg s pitno 
vodo;

· ureja se tudi dokumentacija za 
nov betonski most pri Senegaškem 
mlinu za vas Selce;

· v izgradnji je vodovod Trnovlje pri 
Socki, 1. faza se zaključi leta 2021;

· v centru Nove Cerkve pri 
Gmajnarjevih, bo v dolžini 100 m 
urejen pločnik in razširitev zelo 
potrebne javne poti;

· z novo asfaltno prevleko se bodo 
uredile najbolj poškodovane in 
najbolj prometne javne poti

· začela se bo zamenjava novih 
vodovodnih cevi, od Razdelja 
do Nove Cerkve, na tej relaciji 
bo narejena tudi nova asfaltna 
prevleka;

· asfaltirane bodo javne poti po planu 
krajevne skupnosti za leto 2021;

· razširjeni bosta lokalni cesti Socka 
– Vrba, do meje z občino Dobrna in 
Socka – Trnovlje, do Delčnjak;

· v aprilu se bo začelo krpati 
poškodovane asfaltne javne poti v 
krajevni skupnosti;

· za avtobusno postajo v Razdelju 
urejamo dokumentacijo, za 
avtobusno postajo Gorica (odcep 
Guček) pa dokumentacijo pripravlja 
Direkcija RS za infrastrukturo;

· za javno pot od Lemberg Furlan 
do Mlakar se pripravlja projektna 
dokumentacija za sanacijo;

· ureja se plaz javne poti pri Naglič v 
Polžah;

· geologi si ogledujejo vse 
evidentirane plazove v Krajevni 
skupnosti Nova Cerkev, na podlagi 
ogleda bodo podali poročilo; 

· postavitev potrebnih novih odbojnih 
ograj v Krajevni skupnosti Nova 
Cerkev;

· redno vzdrževanje lesenih mostov 
čez Hudinjo in Dobrnico v krajevni 
skupnosti;

· redno vzdrževanje bankin, jarkov, 
jaškov ter gramoziranje javnih 
makadamskih poti;

· košnja in obrez vejevja ob javnih 
poteh;

· urejanje graščinskega parka v Socki 
za potrebe raznih prireditev.

Ob tej priložnosti bi se želel lepo 
zahvaliti županu Občine Vojnik, 
Branku Petretu, občinskim svetnikom 
in občinski upravi za razumevanje 
pri finančni realizaciji za potrebe 
Krajevne skupnosti Nova Cerkev.

Kanalizacija Razdelj je razdeljena na 4 faze.
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Dela se nadaljujejo
V zadnjem trimesečju leta 2020 se je končalo nekaj 
projektov, ki smo jih načrtovali v proračunu za leto 2020.
 
Prvi del Keršove ulice (od Zdravstvenega doma Vojnik do 
Ulice Stanka Kvedra) je dobil obnovljeno infrastrukturo, 
pločnik, urejeno je bilo odvodnjavanje meteornih voda, 
menjane so bile vodovodne cevi, obnovljeni in dograjeni 
so bili telekomunikacijski vodi in asfaltiranje. Poskusno so 
bili v uporabo predani prvi podzemni zbiralniki odpadkov. 
Želeli smo, da bi njihova umestitev na primerni lokaciji 

omogočila lažjo uporabo, sprostila javne površine, ki jih 
zasedajo številni zabojniki in s tem tudi prinesla lepšo 
podobo kraja. Za leto 2021 je v načrtih nadaljevanje 
prenove Keršove ulice do semaforja. Prav tako naj bi se 
začela obnova Parmove ulice in ulice Stanka Kvedra. Z 
izgradnjo nove fekalne kanalizacije s hišnimi priključki 

in vodovoda s priključki, obnovo kanala in dogradnjo 
meteorne kanalizacije, z ureditvijo odvodnjavanja ter 
obnovo telekomunikacijskih vodov, razširitvijo ceste, 
pripravo ustroja in asfaltiranjem je Keršova ulica obnovljena 
in predana v uporabo. Takšna dela se bodo v letu 2021 
nadaljevala z načrtom ureditve v Petelinškovi ulici.

V letu 2021 je načrtovana tudi izgradnja kanalizacije v 
ulici Cesta talcev. Temu bo sledila izgradnja pločnika.
V naselju Konjsko smo na enem odseku uredili 
odvodnjavanje in preplastitev ceste. Sanacija preostalega 
dela ceste je načrtovana po izgradnji kanalizacijskega 
sistema. Asfaltiran je bil tudi odsek ceste v Arclinu. Tako 
je prebivalcem ulice omogočen kakovostnejši dostop 
do njihovih domov. Ob poslovilni vežici smo asfaltirali 
parkirišče. Dokončna ureditev okolice vežice naj bi se 
končala v letu 2021.

Ob cesti Vojnik - Gmajna - Šmartno so se začela dela za 
izgradnjo težko pričakovanega pločnika, ki bo v prvi fazi 
zgrajen od pokopališča do začetka naselja Gmajna. Upajmo, 
da bo iz razpisa Evropske unije mogoče pridobiti tudi 
sredstva za izgradnjo kanalizacije, saj bi to pomenilo, da se 
po izgrajeni kanalizaciji obnovi še infrastruktura ob cesti, 
pa tudi odvodnjavanje, javna razsvetljava in pločnik skozi 
naselje Gmajna. Končani so PZI projekti za rekonstrukcijo 
LC Pristava - Razgor, v pripravi je še dokumentacija za 
rekonstrukcijo Ceste Talcev in Arclinske ceste.

Načrtuje se obnova vodovodov Ilovca. V teku je gradnja 
vodovoda Hrastnik. Izvedba sanacije mostu čez Rovški 
potok se načrtuje za to pomlad. Prav tako je pripravljena 
vsa dokumentacija za most Kapla.

Na področju ohranjanja kulturne dediščine nas veseli 
potrditev in strinjanje Občinskega Sveta občine Vojnik, 
ki se strinja z nakupom objekta »Sokolskega doma« z 
namero, da se ohrani namembnost objekta in prostora 
okrog njega. Asfaltiranje javnih poti bo šlo po planu in 
seznamu prispelih vlog. Prav tako se bomo trudili za redno 
vzdrževanje makadamskih javnih poti.

Želimo si dobrega sodelovanja s krajani, saj imajo le tako 
naši skupni načrti ter nove pridobitve vrednost in pomen.

KRAJEVNA
SKUPNOST VOJNIK
Tekst in foto: Lidija Eler Jazbinšek  

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica Sveta KS 
Vojnik

Ob cesti Vojnik - Gmajna - Šmartno so se začela dela za izgradnjo 
pločnika.
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Nova parkirna mesta ob mrliški vežici
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Dušan Horvat, 
predsednik Sveta KS 
Frankolovo

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst: Dušan Horvat

Plan aktivnosti za leto 2021
Kljub pandemiji COVID-19 se 
optimistično spogledujemo z 
realizacijo postavk proračuna 
Občine Vojnik za leto 2021 in 
rebalansa proračuna 2021-1.
 
Gradnja vrtca
Dokončanje izgradnje novega vrtca 
na Frankolovem se je zaradi izrednih 
razmer časovno nekoliko zamaknilo. 
Frankolovčani smo veseli, da se bo v 
prvi polovici leta dokončala do zdaj 
največja investicija v našem kraju. Z 
izgradnjo novega vrtca in ostalimi 
pridobitvami, ki jih projekt predvideva, 
bo kraj veliko pridobil. Tako se bo 
uresničila dolgoletna potreba in 
želja krajanov, staršev, najmlajših ter 
zaposlenih v vrtcu, ki smo potrpežljivo 
čakali vrsto let.

Vzdrževanje makadamskih cest
V naši krajevni skupnosti je še nekaj 
makadamskih odsekov cest, ki jih 
vzdržujemo z nasipnim materialom. 
Zavedamo se, da je strošek vzdrževanja 
takšnih cest odvisen od konfiguracije 
terena in vremena. Bolj je cesta strma, 
več je neurij in več stroškov zahteva 
njeno vzdrževanje. Želimo si, da bi 
takšnih odsekov čim prej zmanjkalo.

Vzdrževanje asfaltnih cest – javnih 
poti
Veliko cestnih odsekov – javnih poti, 
ki so se v naši krajevni skupnosti 
pripravljale v okviru režijskih odborov 
do asfaltne prevleke, je v zelo slabem 
stanju. Zato vsako leti poskušamo 
sanirati – pokrpati najnujnejše 
poškodbe, ki izboljšajo prevoznost in 
izvajanje zimske službe.

Asfaltiranje cest
Letos bodo asfaltirane ceste, ki so 
zemljiško odpisane in so na kritičnih 

odsekih. Za novoasfaltirane ceste je 
priprava cestišča do asfaltiranja v 
domeni režijskih odborov. Poudarek 
bo tudi na sanaciji obstoječih cest, ki so 
bolj obremenjene in v slabem stanju. 
Takšnih cest v naši krajevni skupnosti 
ne manjka, zato moramo v prihodnjih 
letih zagotoviti dovolj finančnih 
sredstev za njihovo obnovo.

Vodovodi
Lani smo v naši krajevni skupnosti na 
področju vodovodov opravili veliko 
dela. Vodovod Beli potok je končan, 
v Rovah in Brdcah bodo spomladi 
dokončani priključki do stanovanjskih 
hiš.
Letos želimo izdelati idejni načrt 
za Zgornji Lindek, ki bo osnova 
za izdelavo PZI projekta. V sušnih 
obdobjih krajani Lindeka ostanejo brez 
vode iz lokalnih zajetij, zato jim člani 
PGD Frankolovo neprestano dovažajo 
pitno vodo. Vodovod Lindek se bo 
napajal iz novozgrajenega rezervoarja 
v Belem potoku. V zadnjem obdobju 
je velikokrat potrebno voziti vodo v 
rezervoar »Kapelica« pri Čretnik v 
Lipi pri Frankolovem. Dotok vode v 
rezervoar je, glede na razvejanost 
novozgrajenih odsekov in morebitnih 
izgub ter poškodb, očitno premajhen. 
Ta problem bo potrebno reševati s 
povezovalnim vodovodom iz naselja 
Trnovlje pri Socki.

Kanalizacija
V preteklih letih smo zgradili nekaj 
odsekov fekalne kanalizacije in 
sočasno uredili cestno infrastrukturo. 
Letos se načrtuje izgradnja kanalizacije 
v naselju Dol pod Gojko – II. del. 
Za nadaljevanje izgradnje 
kanalizacijskega omrežja Frankolovo, 
upamo, da bodo v prihodnosti na 
razpolago primerni razpisi, ki bodo 

pospešili izgradnjo načrtovanih 
odsekov.
Izdelali bomo tehnično dokumentacijo 
za izgradnjo kanalizacije v naselju 
Stražica – podaljšanje kanala v smeri 
Ločnikar. Izvedba je načrtovana za 
naslednje leto.

Javna razsvetljava
Pri izgradnji kanalizacije v Stražici smo 
položili cevi in postavili stojna mesta 
za javno razsvetljavo.
V tem letu bomo na omenjenem 
odseku dokončali javno razsvetljavo 
s položitvijo kabla, postavitvijo 
kandelabrov in montažo svetilk. Poleg 
tega se bo v našem kraju skladno z 
uredbo uredila osvetlitev cerkva.

Idejna zasnova ureditve križišča za 
Rove in Rakovo stezo
Priključka cest na regionalno cesto za 
Rove in Rakovo stezo nista primerna 
in varna. Pobuda za primerno 
ureditev priključka za Rove je stara 
že več let, zato so podpisi krajanov 
za rešitev tega problema upravičeni. 
Pri preučitvi stanja na terenu smo se 
odločili za izdelavo idejnega projekta, 
ki bi izboljšal možnost priključka na 
regionalno cesto obeh omenjenih cest. 
Izdelana idejna zasnova bo osnova za 
pridobivanje soglasij, nakupov zemljišč 
in pogojev za izdelavo projekta 
ureditve križišča.

Obnova strehe na stavbi Krajevne 
skupnosti Frankolovo
Streha stavbe Krajevne skupnosti 
Frankolovo je v dokaj slabem stanju, 
brez zračnega kanala. Ob obilnih 
padavinah streha spušča in povzroča 
škodo na objektu.
V poletnih mesecih se bo izvedla 
zamenjava kritine z izvedbo zračnega 
kanala, novimi žlebovi in snegobrani.



20 | OgledalO | 01 – 132 | 4. marec 2021 | 

NA
G

RA
JE

NC
I V

 O
BJ

EK
TI

VU

Gasilska organizacija je danes najmočnejši in 
zelo pomemben člen sistema varstva in ukrepanja 
ob naravnih in drugih nesrečah. Operativna 
pripravljenost in visoka strokovnost odlikujeta več 
kot 165.000 članov v 1.345 Prostovoljnih gasilskih 
društvih (PGD) in v več kot 120 Gasilskih zvezah (GZ) 
po celotni Sloveniji. Gasilska zveza Slovenije je torej 
največja humanitarna organizacija, člani katere so 
v vsakem trenutku pripravljeni pomagati bližnjemu 
v poplavah, potresih, požarih in ostalih nesrečah. 
Vse to in še več ima zapisano v svoji duši tudi Roman 
Kugler, prejemnik srebrnega vojniškega grba.
 
Roman Kugler je v gasilske vrste v domačem društvu v 
Gotovljah vstopil že kot pionir leta 1981. Kot mladinec 
se je redno udeleževal gasilskih vaj in tekmovanj ter 
postal desetar. Opravil je osnovni in nadaljevalni tečaj 
za gasilca, nato še za višjega strokovnega svetovalca, 
predavatelja in strojnika. Bil je prejemnik priznanj GZ 
III. in II. stopnje, pa tudi član UO in Komisije za nabavo 
tehnike v PGD Gotovlje. Aktiven je bil še v občinskem 
poveljstvu Žalec.
Življenjska pot je Romana pripeljala v Vojnik, kjer 
se je leta 2008 včlanil v PGD Vojnik in kmalu postal 
podpredsednik društva. V GZ Vojnik – Dobrna je kmalu 

za tem dobil vlogo v častnem razsodišču. Leta 2011 je 
postal predsednik PGD Vojnik in član upravnega odbora 
GZ, leta 2018 še podpredsednik GZ Vojnik – Dobrna. 
Od prihoda v PGD Vojnik je bil prejemnik društvenih 
priznanj za aktivno delo in gasilskega odlikovanja III. 
stopnje.

Kot predsednik PGD Vojnik si je ves čas prizadeval, da 
bi društvo napredovalo v tehničnem in humanitarnem 
smislu. Zavedal se je, in še vedno je tako, da mora imeti 
društvo poleg dobre opreme in tehnike tudi velik občutek 
in zaupanje v gasilske člane v društvu, v zvezi in širše. 
Zato je bil pobudnik številnih izobraževanj, srečevanj, 
strokovnih ekskurzij, nagrajevanj, Florjanove maše ... in 
kar je najpomembneje, v gasilske vrste je pritegnil veliko 
mladih in jih znal na primeren način motivirati (kopanje, 
obdarovanje, taborjenje in podobno). Roman namenja 
veliko pozornosti tudi medgeneracijskemu sodelovanju, 
saj se zaveda, da znanje in izkušnje starejših ugodno 
vplivajo na mlajšo generacijo.
Roman Kugler je dober gospodar in strateg, ki ve, 
kako pridobiti finančna sredstva. V času njegovega 
predsednikovanja je njihov gasilski dom dobil novo 
centralno ogrevanje, zamenjali so dotrajana okna, 
obnovili kuhinjo, sanitarije, dežurno in poveljniško 

ROMAN
KUGLER    
Tekst: Jože Žlaus, foto: Matjaž Jambriško

Človek z veliko vizijo

Predan delu v domačem gasilskem društvu
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sobo, sanirali so dimnik, na strehi 
društvenega doma so zgradili 
solarno elektrarno in podpisali 
pogodbo z VO-KA za pregled 
hidrantnega omrežja v Občini Vojnik. 

Poleg skrbi za urejen gasilski dom 
je veliko pozornosti namenil tudi 
dobri zaščitni opremi gasilcev in 
tehnični opremi društva. Leta 2014 

je društvo prevzelo gasilsko cisterno 
AC 16/60, leta 2015 (ob praznovanju 
135. obletnice delovanja PGD 
Vojnik) pa poveljniško vozilo PV-1 
(Ford Ranger) in motorno brizgalno 
Rosenbauer Fox 3 z ustrezno 
prikolico. Maja lani je društvo 
pridobilo gasilsko platformo z 
višinsko dosegljivostjo 24 metrov 
in to naj bi uradno prevzeli ob 

140-letnici društva, žal pa je 
pandemija to onemogočila.
Roman Kugler je po naravi skromen 
človek in uspehov v društvu nikoli 
ne pripisuje samemu sebi. Vedno 
poudarja, da so za napredek v 
društvu zaslužni prav vsi, ki sledijo 
njegovi viziji in s skupnimi močmi 
realizirajo dogovorjene in zastavljene 
cilje.

Sprehajam se po obronkih 
Nove Cerkve, kjer se v soncu 
lesketajo manjše in večje zaplate 
novozapadlega snega. Premalo 
ga je, da bi se smrekove veje 
priklonile do tal in pričarale pravo 
zimsko idilo. V mislih se potopim 
v spomine na tisti čas, ko smo poti 
ubirali skupaj s pohodniki pod 
vodstvom izkušenega vodnika 
Marjana Krajnca. Če se prav 
spomnim, smo šli v oktobru samo 
enkrat skupaj na pohod in potem so 
spet prevladali ukrepi. “Varnost in 
zdravje sta na prvem mestu,“ smo v 
preteklih mesecih slišali pogosto in 
to tudi ozavestili.
 
Dogovorila sva se, da ga obiščem 
na njegovem domu, kjer vedno 
diši po domačem pecivu in opojnih 
napitkih, ki jih pripravlja njegova 
žena. Marjana poznam kot sokrajana 
in delovnega človeka, a zdi se mi, 
da je globoko skrivnosten, zadržan 
in ne prav zgovoren. Zmotila sem 
se. Ko ga povprašam po njegovih 
spominih na mladost, se mu oči 
zaiskrijo in skrivnosti se začnejo 
razkrivati.

Rojen je bil v Novi Cerkvi, po 
končani osnovni šoli pa se je 

Marjan odločil za šolanje na 
Strojno-pomorski šoli v Piranu in 
se zaposlil pri Splošni plovbi Piran 
kot strojnik na tovorni čezoceanski 
ladji. Zastrižem z ušesi in čakam na 
zgodbo „morskega volka“.
Pet let je plul po svetovnih morjih, 
od Afrike, Japonske do Južne 
Amerike. Večino časa je preživel 
v umazani in zakajeni strojnici, 
kjer se je komaj dalo dihati. Ko 
so prvič prečkali ekvator, je bil 
deležen Neptunovega krsta, ki je 
bil vse prej kot šala. Med drugim so 
mladi pomorci morali spiti cel vrč 
morske vode, potem so jih oprali z 
močnim curkom, ki jih je pometal 
na tla. Po prestanih preizkušnjah so 
prejeli Neptunova spričevala z opisi 
osebnostnih lastnosti in posebnim 
vzdevkom. Na Marjanovem 
spričevalu piše „tihi morski polip.“ 
Seveda takoj vprašam zakaj. 
„Najraje sem bil kar tiho. Če sem 
pozdravil, ni bilo prav, če nisem, 
pa tudi ne. Stari pomorščaki so se 
kar malo izživljali nad nami,“ pove 
Marjan.

Pred japonsko obalo je doživel 
tudi pravo morsko neurje z morsko 
boleznijo. „Nič nismo videli, samo 
temno sivino in grozeče spenjeno 

morje. Bili je strašljivo.” Vedno 
pogosteje je razmišljal o vrnitvi 
domov in se končno odločil, da 
se preseli na kopno. Vrnil se je v 
rodni kraj, a ne za dolgo. Moral je 
odslužiti še vojaški rok, kje drugje 
kot v vojni mornarici. Čeprav je 
služenje trajalo leto in pol, ima na 
tisti čas lepe spomine. Dodobra je 
spoznal Jadransko obalo in obiskal 
vsa znamenita letovišča nekdanjih 
jugoslovanskih funkcionarjev.

Za tem se je zaposlil v tovarni 
Gorenje, kjer je spoznal prikupno 
Kristino. Oba sta ostala zvesta 
Gorenju do konca svoje poklicne 
kariere. Marjan je bil tudi navdušen 
in vzdržljiv športnik. Udeleževal se 
je kolesarskih maratonov po vsej 
Sloveniji in kar devetkrat pretekel 
razdaljo Celje – Logarska dolina. 
Pravi, da je bilo v Gorenju dobro 
poskrbljeno za delavce. Njihova 
kolesarska ekipa je bila prva, ki je 
imela prave kolesarske drese. To so 
bili res drugi časi.

Smela sem stopiti v njegov kabinet, 
kjer vsak predmet piše svojo zgodbo. 
V vitrinah se bohotijo makete ladij, 
ki jih je Marjan izdelal do največje 
potankosti. Na eni steni je poln pano 

MARJAN
KRAJNC      
Tekst: Marija Sodin, foto: Matjaž Jambriško

Skrivnosten in zadržan, z zanimivo življenjsko zgodbo
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medalj s kolesarskih in tekaških maratonov, na drugi 
visijo maske afriških plemen. In seveda Neptunovo 
spričevalo. Vesela in počaščena sem, da sem smela v 
njegovo „svetišče“.
Žal mu je bolezen preprečila, da bi se udeležil desetega 
maratona do Logarske doline. Ker je uporen in vzdržljiv, 
je premagal tudi bolezen in se posvetil pohodništvu, 
modeliranju in ustvarjanju v svoji delavnici. Je tudi 
pomočnik - markacist pri Planinskem društvu Dobrna. 
V Turističnem društvu je eden najbolj aktivnih članov, 
saj je delo njegovih rok opazno na mnogih prireditvah, 
vse od pustnega karnevala, folklore na vasi, postavljanja 
jaslic in do Holcerije v Vitanju. To mu vzame veliko 
časa, saj je pri delu natančen in ne pozna površnosti.

Včasih pred epidemijo nas je vsak torek popeljal po 
slikovitih vasicah in pobočjih Nove Cerkve in število 
pohodnikov se je počasi večalo. Vsi upamo, da se kmalu 
vrnejo stari dobri časi, ki nam bodo omogočili ponovno 
druženje in rekreacijo. Marjan se ob tem v imenu 
Turističnega društva in vseh pohodnikov zahvaljuje 
lastnikom zemljišč za njihovo razumevanje in prijaznost.

Na zelenici za hišo je postavil lično senčno uto, kjer 
z ženo in prijatelji rada posedita in opazujeta vzorno 
obdelan vrt, ki je sicer v Kristinini domeni. In Marjan 
me naenkrat vpraša: „Veš, kaj je moja največja strast? 
Žaganje in cepljenje drv,“ brž odgovori na svoje 
vprašanje. Malo sem začudena, a mi pojasni, da ga 
to delo nadvse sprošča, pa še odvečno energijo lahko 
pokuri.

Lani, 25. decembra, je dopolnil 70 let. Jubileja ni 
mogel praznovati s prijatelji in sorodniki, ampak bo vse 
nadoknadil, obljubi. Se že veselimo druženja v njegovi 
garaži. So ga pa nečakinje presenetile s posebnim 
darilom, in sicer so mu podarile 7 ur učenja harmonike 
pri učitelju glasbe. Ja, tudi harmoniko Marjan zelo rad 
vzame v roke. Nekaj se je naučil sam, nekaj prijemov 
mu je pokazal prijatelj. Povsem torej drži, da Marjan ob 
vseh dejavnostih ne pozna dolgočasja.

Čestitam mu za prejeto županovo priznanje in želim, da 
ga življenje še dolgo varno nosi v svojih rokah.

        Naročila napisov po tel.: 041 611 087

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

NAGROBNI SPOMENIKI
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Priznanje za delo v lokalni skupnosti
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Srebrni grb Občine Vojnik je 
bil za Felixa Skutnika prijetno 
presenečenje, a hkrati potrditev, da je 
človek vreden zaupanja. Nagrada ga 
veseli, ker to potrjuje, da je njegovo 
delo dobro opravljeno in hkrati 
videno, kar mu daje samo še dodatno 
motivacijo za naprej. Društvo Vizore 
je v preteklosti že dobilo grb, na 
katerega so ponosni vsi člani, zdaj 
pa so ponosni že drugič, in sicer na 
svojega predsednika, Felixa. 
 
Od osnovne šole do direktorja
Felix Skutnik, oče Eve in Tea, je 
odraščal v Homcu, na domačiji pri 
Mlakarjevih. Osnovno šolo je obiskoval 
v Novi Cerkvi in končal na Dobrni. 
Potem se je s starši preselil v Nemčijo 
in v Nuernbergu končal ekonomsko 
šolo. Po zaključeni šoli se je kot 
komercialist zaposlil v podjetju, ki ga 
danes v Sloveniji vodi kot direktor. 
Felix pravi, da mu je tujina dala dober 
delovni zagon in veliko življenjskih 
izkušenj. Kljub vsemu pa je imel željo 
po vrnitvi v Slovenijo. Tako se je leta 
1996 vrnil v Slovenijo in na domačih 
tleh začel podjetniško pot. Njegova 
poslovna pot je dobra, saj podjetje, 
v katerem ima zaposlenih 20 ljudi, 
uspešno vodi že 25 let. 

Kadar ni v službi
Poleg službe, ki jo opravlja v Škofji 
Loki, je Felix aktiven tudi v lokalnih 
skupnostih na Polzeli. Tja se je z 
družino preselil pred 17 leti in se dobro 
vključil v okolje. Kot svetnik aktivno 
sodeluje pri ustvarjanju življenja 
na Polzeli, kot član v svetu zavoda 
sodeluje na šoli in tako vsakodnevno 
sprejema odgovorne odločitve na več 
področjih. Je tudi ključar na Gori Oljki 
in skrbnik cerkve Sv. Križa. V prostem 
času, ki mu še ostane, pa zelo rad 

prepeva, zato se je pridružil skupini 
Draž, s katero nastopajo širom po 
Sloveniji. 

Od mladega skakalca do 
predsednika
Felix je z Vizorami povezan že od 
malih nog, saj je tu začel svojo športno 
kariero in se kot mlad skakalec 
preizkušal na takratnih skakalnicah. 
Pot ga je sicer kasneje odnesla v druge 
vode, ljubezen do skokov pa je ostala, 
zato se je vrnil nazaj in leta 2004 
prevzel vodenje društva. Z njegovimi 
idejami so v 17 letih uspeli narediti 
veliko premikov na infrastrukturi 
in v strokovnem vodstvu. Uredili 
so razsvetljavo, legalizirali objekte, 
zagotovili in omogočili treninge 
tudi v poletnih mesecih, za kar je 
bilo potrebno objekte plastificirati. 
Potrebno je bilo kupiti opremo za 
zasneževanje, ratrak, kombi za 
prevažanje otrok, narediti društveni 

prostor, spremeniti že zastarele 
objekte in jih prilagoditi modernejšim, 
novejšim napravam. V društvo je 
pripeljal tudi profesionalnega trenerja 
Stanislava Grma, ki skrbi za mlade 
skakalce in njihove uspehe. Za vse 
to pa ni zaslužen sam, ampak kot 
pravi, za vsemi temi pridobitvami 
stoji cela ekipa enako mislečih ljudi. 
Rad bi se zahvalil lokalni skupnosti, 
prejšnjemu županu Benu Podergajsu 
in zdajšnjemu županu Branetu Petretu, 
ki sta mu skupaj s člani občinskega 
sveta vedno znova prisluhnila in 
pripomogla k razvoju društva. Društvo 
je danes soustvarjalec slovenskega 
skakalnega športa in je v svoji panogi 
prepoznavno kot eno bolj urejenih 
društev v Sloveniji. Tu pa se Felixove 
želje po uspešnosti in prepoznavnosti 
društva ne končajo, želi si namreč, da v 
društvu zapiha svež veter s podobnim 
zagonom in novimi idejami, ki jih bojo 
skupaj uresničili.

FELIX
SKUTNIK     
Tekst: Nina Mlinar, foto: Matjaž Jambriško

Razpet med Polzelo, Škofjo Loko in Novo Cerkvijo
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Felix Skutnik, prejemnik srebrnega grba 
Občine Vojnik
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Lanskoletna prejemnica županovega 
priznanja občine Vojnik je tudi 
Tatjana Ravnjak iz Frankolovega, ki 
ne pozna besed "nimam časa". Če 
lahko komu z obiskom, nakupom v 
trgovini, toplo besedo ali objemom 
polepša dan, je to zanjo največje 
darilo. Vse, kar naredi, naredi 
namreč iz srca.

Tatjana se je rodila v Vitanju. Zase pravi, 
da je Pohorka, saj sta starša iz Skomarja 
in iz Ljubnice. Ljubezen jo je pripeljala 
na Frankolovo. S partnerjem sta dobrih 
10 let živela v graščini na Frankolovem, 
nato sta si ustvarila nov, topel dom v 
Lipi pri Frankolovem. 
Tatjana Ravnjak je po izobrazbi 
kuharica. V svojem poklicu je v gostilni 
Turist na Frankolovem preživela kar 
13 let, nato je 22 let delala na Osnovni 
šoli Glazija v Celju, kjer je bila najprej 
kuharica, kmalu pa je postala vodja 
kuhinje. Svoje delo je vestno in marljivo 
opravljala, vse dokler ni resno zbolela 
za klopnim meningitisom. Čeprav 
si nikoli v življenju ni mislila, da se 
bo invalidsko upokojila, se ji je pred 

sedmimi leti zgodilo prav to. Sprva je 
bolezen sprejela zelo težko, vendar jo je 
prav ta izkušnja naredila še močnejšo. Z 
veliko volje in trme je bolezen uspešno 
premagala. 
Trudila pa se ni le zase. Trudila se je 
za svojega moža, ki ji še vedno stoji 
ob strani. Veliko opore in ljubezni ji 
dajeta tudi njena sinova, ki sta danes že 
odrasla. Starejši z družino živi doma, 
mlajši pa si je družino ustvaril nedaleč 
stran, na Stranicah. Tatjanina največja 
sreča, ki ji vedno ogreje srce, pa so njeni 
trije vnuki. 
Zelo dejavna je tudi v kraju oziroma v 
občini Vojnik. Pred 6 leti se je včlanila v 
Društvo upokojencev Vojnik, predvsem 
z namenom, da bi se lahko družila in 
pomagala pomoči potrebnim. V društvu 
je postala organizatorka izletov, druženj 
in zabav. Ker ima veliko pozitivne 
energije, ji to še danes zelo dobro 
uspeva. 
Je tudi predsednica Socialne komisije 
Društva upokojencev Vojnik, članica 
upravnega odbora Diabetiki Celje, 
članica Društva invalidov Celje, Društva 
cerebralne paralize Sonček Celje in 

poverjenica KORK Frankolovo. Že vrsto 
let kot prostovoljka pomaga v projektu 
"Starejši za starejše" ter sodeluje s 
Karitasom. 
Druženje s starejšimi ljudmi jo zelo 
osrečuje. Gane jo njihova socialna plat. 
Včasih skoraj ne more verjeti, kako 
veliko ljudi je na pragu preživetja, zato 
kot prostovoljka že več kot 6 let deluje 
tudi pri Rdečem križu. 
Poleg vsega prostovoljnega dela si še 
vedno vzame čas za hobije, največkrat 
sta to branje knjig in reševanje križank. 
V življenju je prebrala ogromno knjig. 
Najljubša ji je Zgodovina Celjskih 
grofov. Tatjana je tudi strastna 
reševalka križank. Od časov, ko je 
še hodila v službo, se ne spomni niti 
dneva, ko ne bi zjutraj ob kavi rešila vsaj 
tri križanke. Ljudje zjutraj vstajajo prej 
z namenom, da popijejo kavo, pojedo 
zajtrk … Tatjana pa je svoj jutranji čas, 
skupaj z možem, namenila reševanju 
križank. Kadar se je zgodilo, da je bil ta 
ritual zaradi kakšnih neljubih situacij 
skrajšan, Tatjana pravi, da je bil ta dan 
zanjo pokvarjen. Zadnja leta se bolj kot 
križankam posveča svojim vnukom, ki 
jih z veseljem vzame s sabo na druženje 
z upokojenci ali na deljenje paketov 
Rdečega križa. Tako se otroci že v 
rani mladosti ozaveščajo o socialnih 
dobrinah in nesebični pomoči drugim.
Županovega priznanja se je zelo 
razveselila, kot sama pove, pa je bil 
to zanjo tudi šok. Tatjana niti ne ve, 
kdo jo je predlagal. Je skromna oseba. 
Živi za prijatelje, sosede, krajane in 
vaščane. Vsakega človeka sprejme z 
odprtimi rokami ter mu pomaga. Za 
svoje delo nikoli ne pričakuje ničesar. 
Kar dela, dela s srcem, kajti ima čut – 
čut za druge ljudi. Želimo ji zdravja, 
da bo s svojo srčnostjo še naprej lahko 
pomagala drugim.

TATJANA
RAVNJAK    
Tekst: Nuša Lilija, foto: Matjaž Jambriško

Veliko pozitivne energije

Tatjana Ravnjak ob prejemu županovega 
priznanja
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Humanitarne organizacije, ki delujejo v Občini 
Vojnik, smo v preteklem letu že predstavili. Tokrat 
pa bi vam radi predstavili nekaj posameznic, ki 
svoj prosti čas namenjajo pomoči potrebnim. 
Nekaj tistih, ki so se odločile, da bodo pomagale, 
ne da bi pričakovale kaj v zameno. Kljub šoli, 
službi, družinskim obveznostim in drugim 
dejavnostim, ki jih imajo, so se odločile, da se 
pridružijo skupini prostovoljcev Rdečega križa, 
ki so v Splošni bolnišnici Celje pomagali na 
transportnem oddelku. Nuša, Jerneja, Laura 
in Petra so od novembra do januarja, v času 
poslabšanja epidemiološke slike COVID-a 19, nekaj 
tednov skrbele za prevoz bolnikov na rentgen, 
MR, operacije in terapije ter tako razbremenile 
zdravstveno osebje. Pokazale so požrtvovalnost, 
pripadnost, srčnost in delavnost. Za delo niso bile 
plačane, ampak, kot same pravijo, je bil njihov 
trud poplačan s strani pacientovega zadovoljstva 
in iskrenega nasmeha, ki so ga bile deležne. 
 

NUŠA LILIJA
Prihaja iz Frankolovega. Po poklicu je mag.
managementa, kasneje pa se je odločila še za 
študij predšolske vzgoje in se zaposlila v vrtcu kot 
vzgojiteljica. Poleg službenih obveznosti in dela z 
otroki, je dejavna tudi v lutkovnem gledališču. Rada 
se udeležuje gasilskih tekmovanj, pomaga na raznih 
prireditvah, je mentorica gasilske mladine in gasilka 
bolničarka, z veseljem pa se udeleži tudi dobrodelnih 
akcij. Ljudem pomaga že od nekdaj, saj je rada v 
družbi nasmejanih in srečnih ljudi. Nuša pravi, da je 

pri prostovoljstvu ključnega pomena organiziranost in 
prilagodljivost, voditi pa te mora tudi želja po pomoči 
drugim. 5 tednov v Splošni bolnišnici Celje zanjo ni 
bilo napornih, saj se je zavedala, da ni pomagala samo 
pacientom, ampak je lajšala delo tudi zdravstvenemu 
osebju. V tem času ni nikoli pomislila, da bi odnehala, bi 
se pa vsekakor ponovno podala na to preizkušnjo. 

JERNEJA LILIJA
Je mamica leto in pol staremu fantku, trenutno v fazi 
pisanja diplomskega dela, torej še študentka. Prihaja 
iz Frankolovega in je na področju prostovoljstva zelo 
aktivna. Sodelovala je pri mnogih projektih (Specialna 
olimpijada, Dnevi mladih, oratorij), se vključevala 
v razne ustanove (delo v vrtcu in domu za ostarele) 
in prispevala v aktualne humanitarne akcije. Jerneja 
uživa, kadar lahko ljudem pomaga, jim lajša stisko, jih 
animira ali zgolj krajša dolgčas. Čeprav je pri svojem 
delu že doživela zavrnitve in slabo voljo ljudi, ni nikoli 
pomislila, da bi odnehala. Veseli se novih izkušenj in 
osebnega zadovoljstva, ki ga je deležna, ko je delo dobro 
opravljeno. Delo v bolnišnici zanjo ni bilo naporno in bi 
se podobne dejavnosti ponovno udeležila. Pravi pa, da 
je mladih prostovoljcev bistveno premalo in da so mladi 
slabo seznanjeni s tovrstnim delom. 

LAURA JESENEK
Je študentka na Visoki šoli za varstvo okolja v Velenju 
in članica domačega prostovoljnega gasilskega 
društva ter Rdečega križa. Prihaja iz Nove Cerkve, 
kjer je v društvih zelo aktivna. Sodeluje na gasilskih 

PROSTOVOLJSTVO 
MED MLADIMI     
Tekst: Nina Mlinar, foto: Lea Sreš

Dobro se z dobrim vrača

Mlade prostovoljke z leve proti desni: Nuša Lilija, Jerneja Lilija, Petra Božnik 
in Laura Jesenek
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tekmovanjih, pomaga na raznih prireditvah, se 
udeležuje intervencij, je mentorica gasilske mladine in 
deluje kot gasilka bolničarka. S prostovoljnim delom 
se je srečala že v 8. razredu, ko je pomagala starejšim 
v Špesovem domu, od takrat pa se njena dobrodelnost 
samo stopnjuje. Za vključitev v skupino prostovoljcev 
se je odločila zato, ker ima znanje iz prve pomoči in ker 
si želi pomagati ljudem, hkrati pa si želi nabrati nove 
izkušnje in dopolniti svoje znanje. Delo v bolnišnici ji 
ni predstavljalo napora in bi se ga vsekakor udeležila 
še večkrat. Pravi, da jo po nove izkušnje žene osebno 
zadovoljstvo, ki ga čuti ob dobro opravljenem delu in 
veselje ljudi, ki so deležni njene pomoči. 

PETRA BOŽNIK
Prihaja iz Lemberga in je po izobrazbi diplomirana 
inženirka geodezije, zaposlena kot tehnologinja 
kakovosti v merilnem laboratoriju. Že vrsto let sodeluje 

z raznimi društvi in organizacijami, začenši s PGD 
Lemberg, Prostovoljnim industrijskim gasilskim 
društvom Odelo Prebold, Ekologi brez meja, Novi 
Kombinat, Škuc, Dundee International Women's Centre, 
Območno združenje rdečega križa Celje … Zase pravi, 
da premore veliko empatije in da živi v okolju, kjer je 
pomoč sočloveku nekaj vsakdanjega, zato odločitev za 
prostovoljstvo ni bila odločitev, ampak je del njenega 
življenja. Delo v bolnišnici je bilo zanjo kar naporno, 
saj ni iz zdravstvene stroke in so jo tamkajšnje težke 
situacije še dodatno bremenile. A ker se je zavedala, 
da je tam zato, da pomaga ljudem, se je slabih misli 
hitro znebila. Ob podpori odlične ekipe prostovoljcev 
in tamkajšnjih zaposlenih, so bili težki dnevi hitro 
pozabljeni. Kljub bremenu, ki ga je čutila ob delu, Petra 
pravi, da bi se na to delo še enkrat prijavila. 
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Od 9. februarja 2021 so v Vojniku 
v uporabi podzemne zbiralnice 
odpadkov. Gre za sklop podzemnih 
zbiralnic, ki so na Keršovi ulici 5. 
Obstoječe posode in zabojnike 
za odpadke so umaknili in jih 
od 1. marca 2021 ni več. Stroške 
ravnanja z odpadki je Simbio 
prilagodil novemu načinu zbiranja. 
Strošek na osebo bo za vsa 
gospodinjstva, ki bodo odlagala 
odpadke v nove podzemne 
zabojnike, enak in bo znašal 
4,96 EUR z DDV na osebo (cena 
vključuje tudi strošek ravnanja z 
biološkimi odpadki). Podzemni 

zabojniki še niso zaklenjeni.
 
V podzemne zabojnike boste lahko 
odlagali vse vrste odpadkov, kot ste 
jih do sedaj v klasične zabojnike in 
zabojnike na ekoloških otokih, in 
sicer:
- plastično in kovinsko embalažo 

(plastenke, pločevinke, plastične 
vrečke …) v zabojnik z napisom 
EMBALAŽA,

- biološke odpadke (ostanki hrane, 
olupki, listje …) v zabojnik z 
napisom BIOLOŠKI ODPADKI,

- papir (zvezki, časopisi, letaki, 
kuverte …) v zabojnik z napisom 

PAPIR,
- steklo (kozarci za vlaganje, 

steklenice …) v zabojnik z napisom 
STEKLO,

- mešane komunalne odpadke 
(plenice, cigaretni ogorki, mačji 
pesek …) v zabojnik z napisom 
MEŠANI ODPADKI.

Ostale vrste odpadkov, kot so kosovni 
odpadki (pohištvo, vzmetnice, 
plastični stoli, štedilniki …), nevarni 
odpadki (električna in elektronska 
oprema, zdravila, olja, baterije …) 
ali gradbeni odpadki (ploščice, 
les …), pripeljete sami v ZBIRNI 
CENTER VOJNIK v Arclinu in jih 
BREZPLAČNO predate, kot je bilo 
v praksi že do zdaj. Verjamemo, da 
boste odpadke skrbno ločevali in 
jih odlagali v ustrezne zabojnike, 
saj si vsi želimo živeti in ustvarjati v 
urejenem in čistem okolju. 

Odprtine so prilagojene odlaganju 
odpadkov iz gospodinjstev in temu 
ustreznim velikostim vrečk. Za vse 
informacije so na voljo po telefonu 
03 425 64 00 ali na info@simbio.si.

OKOLJE
Povzela: Lea Sreš

Podzemne zbiralnice odpadkov v Vojniku

Nove podzemnice so namenjene naslednjim 
objektom: Keršova ulica 3, 5, 7, 8, 10 in 12 
ter Parmova 1. 
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Februarja bo minilo 16 let, odkar 
se je Franci Vinder prvič srečal 
z boleznijo, ki ga je ohromila. S 
trdim delom se je postavil na noge 
in zdaj s pomočjo bergel vsak dan 
prehodi približno 4 kilometre. Če je 
zunaj slabo vreme, pa svoj trening 
opravlja doma po kleti ali dnevni 
sobi. 
 
20. februarja 2005 je Franci zbolel 
za Guilain-Barrejevim sindromom. 
Gre za bolezen, pri kateri organizem 
pomotoma napade svoje živčevje 
namesto tujih antigenov. Posledica je 
poškodba mielinske ovojnice živcev, 
kar povzroči blokado prevajanja 
dražljajev po njih in pride do mišične 
ohromelosti. »Bolezen je prišla čez 
noč. V soboto sem še hodil, vendar 
sem s težavo prišel do doma. V 
nedeljo po počitku me noge niso 
več nesle; sem se kar sesedel,« se 
spominja Franci. Odpeljali so ga v 
bolnišnico, kjer kakšen teden niso 
vedeli, kaj je narobe. Šele po punkciji 
možgansko-hrbtenjačne tekočine, v 
kateri je bila povečana koncentracija 
beljakovin, so lahko postavili 
diagnozo. Zdravili so ga s tekočino, ki 
pomaga pri obnavljanju ovojnice. Po 
14 dneh je lahko že premaknil roko 
in nogo: »Mislil sem, da sedaj bo pa v 
redu, čez dva ali tri dni so odpovedale 
še roke in od vratu navzdol nisem 
čutil ničesar.« 

Zdravljenje in kokakola
Odpeljali so ga v ljubljanski klinični 
center k doktor Šviglju, ki je skrbel 
za bolnike s podobnimi boleznimi 
iz celotne Slovenije. Čakalo ga je 
zdravljenje v Rehabilitacijskem 
centru Soča, kjer so se po enem 
dnevu pojavile težave z dihanjem. 
Vrnil se je k doktor Šviglju. Ker je 

bil to že tretji zasuk bolezni, jo je ta 
označil za kronično, odkrili so tudi 
pljučnico. Samo kisik ni zadostoval, 
zato so morali Francija intubirati: 
»Ko sem se zbudil po postopku, 
sem bil res razočaran. Tisto je bilo 
res hudo.« Po 14 dneh na dihalnem 
aparatu in čiščenju pljuč mu je noč 
uspelo predihati brez aparata, zato 
so odstranili tubus. »Doktor me je 
vprašal, kaj si želim. Zaželel sem 
si kokakole in sestra mi jo je tudi 
prinesla. Pijačo sem na dušek in res 
z užitkom popil,« je povedal Franci. 
Sledila je terapija v Soči: »Napredoval 
sem zelo počasi, šlo je po milimetrih. 
Začel sem s prvimi gibi desne 
noge, z levo roko sem začel jesti.« 
Konec oktobra je s pomočjo hojce 
in terapevtk naredil prve korake. 
Vztrajno je tudi samostojno vadil 
po bolnišničnih hodnikih. V začetku 
novembra je še na vozičku prišel 
domov, pri vsakdanjih opravilih mu 
je pomagala žena Angelca. »Na sveti 
večer sem se na postelji prvič sam 
dvignil do sedečega položaja. To sem 
ponovil vsaj še desetkrat, da sem 
videl, če je res in poklical še ženo,« 
je veseli trenutek opisal Vinder. Ko 
je zmogel z vozičkom do domačega 
balkona, se je tam oprijel ograje in 
hodil gor in dol ter treniral. Po navadi 
je imel ob dveh zmenek s siničkami, ki 
so prišle in jedle iz Francijeve roke. 

Vztraja 365 dni na leto
Franci je počasi, a vztrajno 
napredoval. Aprila je naredil prve 
samostojne korake po stopnicah: 
»Pot sem vsak dan podaljševal. Za 
sto, dvesto metrov, tako dolgo, da 
sem jo prehodil do Arclina, a se je 
obrestovalo.« 2008 se je bolezen 
ponovila. »V bolnišnici nisem dal 
miru, ves čas sem premikal noge, 

samo da ne bi obstal. Po nekaj 
dneh sem že hodil po hodniku. Po 
prihodu domov sem se moral kakšna 
dva meseca krepko truditi, da sem 
dobil moč nazaj,« je povedal Franci, 
ki ni nikoli obupal: »Ko si v takem 
položaju, ima vsak željo, da bi vsaj 
še enkrat hodil, se zjutraj uredil. Ni 
ga denarja, ki bi to zamenjal.« Žena 
Angelca je vedno imela upanje, da bo 
še hodil: »Življenje se je spremenilo, 
sicer sva oba za marsikaj prikrajšana, 
sem pa zadovoljna in hvaležna, da 
je tako, kot je,« je povedala žena, ki 
ji ni težko že 16 let vsak dan stati ob 
strani svojemu možu. Če se pojavijo 
zdravstvene težave, se z zaupanjem 
obrne na hči Andrejo, vnuka Klemen 
in Gašper mu dajeta veselje in voljo, 
da se ne da. Njegovih vztrajnih 
korakov pa so veseli tudi prijatelji 
na verigah, kot je Franci poimenoval 
pse, ki jih sreča na poti. Loli, Patika, 
Dona, Doni, Medo in Arij so veseli 
vsakodnevnega priboljška, ki se vedno 
prikaže iz Francijevega žepa.

VZTRAJNOST
SE IZPLAČA
Tekst in foto: Klara Podergajs

Kdo ga ne pozna? Francija, ki se ne da.

Franci Vinder na svojem vsakodnevnem sprehodu.
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KRAŠOVEC     
Tekst in foto: Lea Sreš 

Izberimo cvetoče darilo
Pomlad je čas, ko nas sončni 
žarki vabijo v naravo, ko želimo 
pozabiti dolge mesece mraza 
in teme. Spomladanski dnevi 
prinašajo upanje, so pa to tudi 
dnevi načrtovanja dela v vrtovih, na 
balkonih, zelenicah. Pri vrtnarjenju 
bomo upoštevali  naše izkušnje iz 
preteklih let, naredili zasaditveni 
načrt na vrtu, zemljo smo pripravili 
že v jeseni. V tem času v vrtnarijah 
že rastejo mlade rastline, ki jih 
bomo posadili aprila in maja. Moja 
sogovornica je Damjana Srebotnjak 
iz Vrtnarstva Krašovec iz Arclina.
 
Družinsko podjetje z vizijo
Damjana Srebotnjak: »Naše vrtnarstvo 
ima družinsko tradicijo, ki sega v leto 
1970, ustanovitelja sta bila Mirko in 
Marija Krašovec, ki sta orala ledino 
vrtnarjenja v Celju in okolici. Zdaj 
je na delu tretja generacija družine 
na čelu s Simonom Krašovcem. Naše 
delo plemeniti sodelovanje med 

zaposlenimi, povezuje nas strast 
do narave, cvetja, vrtnarjenja. 
Vsak izmed nas mora imeti oko za 
spremljanje rastlin, ki jih gojimo. 
Naše sadike morajo biti zdrave, 
krepke, da bodo v veselje tistemu, 
ki jih bo gojil na zelenjavnem 
ali okrasnem vrtu. Ekipa naše 
vrtnarije šteje sedem članov, ob 
sezonskem povečanem obsegu dela 
se nam pridružijo še trije sodelavci. 
Trudimo se svetovati vsem, ki so 
v dvomih, kaj izbrati. Ponujamo 
širok izbor sezonskih rastlin, sadike 
zelenjave in cvetja, enoletnice, 
trajnice, lončnice, balkonske 
okrasne rastline, lončne in rezane 
krizanteme, nagrobne cvetlične 
aranžmaje, okrasno keramiko, 
dekorativne izdelke, semena, 
gnojila, profesionalno vrtnarsko 
zemljo, okrasno lubje, grmovnice, 
jagodičevje in še kaj. Obiščite nas in 
odnesite nekaj narave v vaš dom.«

Vrtnarski trendi za leto 2021
Leto 2021 bo še zaznamovala 
epidemija. Izkušnje iz tako 
posebnega lanskega leta kažejo, 
da smo ljudje v času krize znali 
poskrbeti za svojo dušo in potrebe. 
Mnogi, ki niso nikoli vrtnarili, 
so obdelali vrtiček in posadili 
nekaj rastlin za lastno uporabo. 
V naš življenjski slog smo dodali 
vrtnarjenje, ki dviguje kakovost 
življenja. V času karantene se je v 
družini marsikaj obrnilo na glavo, 
saj smo več časa preživeli doma. 
Vrt, okolica doma in balkon je 
varno okolje, kjer smo na zraku in 
ne potrebujemo maske. Naravna 
potreba po soncu in zraku nas je 
pripeljala do tega, da smo svoj 
življenjski prostor razširili izven 
sten doma. Trendi kažejo, da bomo 
v tem letu nadaljevali s širjenjem 
doma; dom ni več samo hiša, dom 
postaja tudi terasa, balkon, vrt. 
Izkušnje lanskega leta nas vodijo 
v nadaljevanje začetega dela in 
urejanje tistih površin, ki nam 
nudijo zadovoljstvo in varno okolje 
za vse člane družine. Odločili smo 
se za doma pridelano hrano in 
spoznali pomen doma kot oaze miru 
v zelenem, cvetočem okolju.

Večina domačih pridelovalcev 
zelenjave ureja vrt nenačrtovano. 
S pridobivanjem izkušenj pri 
vrtnarjenju bomo začeli tudi 
načrtovati zasaditve. Pri tem delu 
so nam lahko v veliko pomoč 
vrtnarji in vrtnarke ter cvetličarke 
Vrtnarstva Krašovec. Svetovali 
vam bodo pri izbiri zemlje, semen, 
sadik, zasaditve, pri dobrih 
sosedih na gredi in varovanju 

Že  ogled  cvetočih rastlin v vrtnariji je 
vreden ogleda.
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rastlin pred škodljivci. Leto 2021 
prinaša oživitve vrtov naših 
babic in meščane spominja na 
podeželje. Zasadite dalije, cinije, 
astre, gladiole, lilije, roženkravt, 
nageljne. Moderne so rastline, ki 
ne smetijo in tiste, ki prenesejo 
ekstremne razmere, vročino 
in sušo (dipladenija, lantana). 
Mešane zasaditve na vrtu prinašajo 
raznolikost, ohranjajo biodiverziteto 
in vključujejo številne morda že 
pozabljene trajnice. Da je vrt lep, ni 
potreben red, na gredah se mešajo 
različni posevki, zelenjava in cvetje. 
Dobri sosedje kot paradižnik in 
bazilika. Kot čebula in korenček. 
Kot kolerabica in solata. Ne 
pozabite na dišavnice in zelišča, ki 
popestrijo hrano. Letošnji hit bodo 
tudi bolivijske begonije in zmajeva 
krila. Barva leta 2021 je rumena, 
rastlina leta je caladium, par leta pa 
bazilika in paradižnik. Ne pozabimo 
na medovite rastline, saj veste, da bi 
brez čebel izumrli.

Kako izbrati primerno cvetoče 
darilo?
Cvetje je primerno darilo za 
različne priložnosti. Šopek, en cvet, 
okrasna rastlina v loncu je dovolj, 
da bomo prejemnika razveselili 
in ostal mu bo lep spomin. Vsak 
cvet je poseben, ima svojo barvo, 
obliko in vonj. Izbira je velika. 
Kako izbrati? Ob nakupu lončnice 
se odločimo za manj zahtevno 
rastlino, jo pozorno pregledamo, 
ali je poškodovana, ima rumene 
liste, je mogoče na zemlji plesen, 
pršice. Pomembno je, komu 
rastlino poklanjamo. Je to lahko 
moški? Da, lahko, saj tudi oni radi 
urejajo vrtove. Kupimo mu zeliščno 
košarico ali trajnico za na vrt.

Cvetje je rešitev, ko iščemo darilo 
za manjšo pozornost ali v zahvalo. 
Primerne so manjše cvetoče 
rastline, darilo ne bo zahtevalo 
obveznosti obdarjenca. Cvetje je 
preprosto darilo, ki obdarjencu 
polepša dan. Če izbiramo družinsko 

darilo, izberimo nekaj sezonskih 
lončkov in jih uredimo v košarico. 
Za izbiro cvetja kot darilo ne 
izbirajmo dni v letu, ko vsi drvimo 
v cvetličarne, cvetoče darilo naj bo 
pozornost, ki je primerna za prav 
vsak dan.

Kontakt:
simon.krasovec@gmail.com, 
damjana.srebotnjak@gmail.com, 
telefon: 041 336 218

Cvetoča dekoracija ob veliki noči

Priprava materiala: izberemo 
nekaj lončnic drobnega cvetja 
(primule, narcise, hiacinte, 
ciklame), dekorativna košara, 
kokosova vlakna. Rastline 
pustimo v lončkih, da lažje 
nadzorujemo zalivanje. 

Rastline enakomerno 
razporedimo po košari, da so 
vidne z vseh strani. Lončke 
ovijemo s kokosovimi vlakni in 
dodamo dekorativne predmete, 
ki označujejo praznik oz. namen. 
Uporabili smo piščančke in 
pobarvana jajca. 

Cvetlično košarica je pripravljena. 
Nekaj tednov nas bo razveseljevala 
v stanovanju, nato rastline 
posadimo na gredico.
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Epidemija koronavirusa ne bo trajala v 
nedogled. Še vsake epidemije, tudi tistih 
še veliko hujših, je bilo enkrat konec. 
Ker smo ljudje razumna in družbena 
bitja, lahko veliko pripomoremo, da 
ta nesreča čim prej mine in pusti čim 
manj škodljivih posledic. Pri tem so 
zelo pomembni trije koraki: premagati 
koronavirus, izogniti se sporom, zrasti v 
modrosti.

I. Premagati koronavirus
Zdi se lahko, pa ni. Koronavirus je »zvit«. 
Četudi gre za mikroskopsko majhen 
delček brez inteligence, se obnaša, kot 
da zna prav dobro razmišljati. Zdi se, 
da »hoče« priti do svojih žrtev, ki so 
večinoma starejši in že oslabeli od te ali 
one bolezni. Tako ali drugače išče poti do 
njih. Prav zato moramo ljudje zavestno 
ravnati tako, da virus prelisičimo mi. 
Sprejeti moramo 
zajezitvene ukrepe, 
predvidevati, da je 
nevarnost vedno 
nekje blizu. V veliko 
oviro pri tem sta 
nam podcenjevanje 
nevarnosti ali 
celo zanikanje 
koronavirusa. Še 
bolj kot to pa je nevarno napihovanje 
nevarnosti in gledanje na epidemijo kot 
na načrtno zaroto zoper človeka. Poleg 
tega je posebej poguben tudi egoizem 
ljudi, ki jim je vseeno za zdravje drugih 
in se zato požvižgajo na ukrepe. Sklep 
vseh nas, ki s Prešernom 
dobro v srcu mislimo, mora 
zato biti, da bomo storili 
vse, da kot posamezniki 
in skupnost zajezimo in 
premagamo koronavirus. 
Bitke namreč še ni konec in 
tudi ko je bo, bomo morali še 
lep čas ostati na preži.

II. Izogniti se sporom
Ko nam bo biološki 
koronavirus uspelo 
zamejiti, bo najverjetneje med nami 
še vedno ostal zelo nevaren »moralni 
koronavirus«. Predvsem v obliki zamer, 
sporov, očitanj, podtikanj, manipulacij. 
Na ravni državne politike se nam lahko 
zgodi, da bomo še dolga leta poslušali, 
kako je opozicija »izdala narod« v času 
koronakrize, ker je podpirala proteste 
in pogosto bila proti ukrepom. Z druge 

stani pa se lahko zgodi, da bomo slišali, 
kako je oblast »ubijala narod«, ker 
ni znala preprečiti visoke smrtnosti. 
Tovrstna razmišljanja lahko kaj hitro 
sprožijo nezadovoljstvo, očitke in 
poglobijo razdeljenost. Tudi na lokalni in 

družinski ravni se lahko zgodi podobno. 
Bratje in sestre na primer lahko drug 
drugemu še dolgo očitajo, kdo je bil 
kriv, da je koronavirus prišel v hišo in da 
je umrla mati. Podobno na delovnem 
mestu: nekdo je okužen prišel v službo, 

okužil je ostale, eden od novo okuženih 
je doma okužil bolnega starega očeta. 
Kot lahko pričakujemo, nas bo v času 
po koroni lahko v zasedi čakal še prepir 
zaradi nje. Zato moramo že zdaj narediti 
vse za spravo, odpuščanje, pobot. Če je 
kdo koga po neumnem okužil, naj se 
opraviči, drug naj opravičilo sprejme 
in odpusti. Potrudimo se, da bi dosegli 

pobot, podelimo amnestijo in nikar 
ne pustimo, da nas koronavirus veže 
nase še potem, ko bo kot epidemija že 
premagan.
 
III. Zrasti v modrosti
Po koncu epidemije se bo na 
marsikaterem področju sprožilo 
pravo divjanje. Razumljivo. Potrebno 
bo nadoknaditi izpad dohodkov v 
gospodarstvu, turizmu, kulturi, trgovini 
… Potrebno bo obiskati sorodnike in 
prijatelje na drugem koncu države. 
Potrebno bo praznovati praznovanja, ki 
jih v času ukrepov nismo smeli. Kolikor 
bo pokoronsko hitenje razumljivo, 
toliko bo lahko tudi prazno. Preizkušnja 
kot je ta, ki jo doživljamo, je klic k 
premišljevanju, klic k večji modrosti. 
Če bomo divjali, ne bomo imeli časa za 
jasen premislek. Čas je, da postanemo 

modrejši, 
razumnejši na 
mnogih področjih. 
Zdaj, ko smo 
preživeli razne 
karantene, lahko 
jasneje vidimo, kako 
nenadomestljiva je 
družina. Vprašamo 
se lahko o domovih 

za starejše: je res potrebno, da so ti 
domovi takšne »masovke«? Bi ne bilo 
boljše in bolj naravno, če bi bili manjši in 
bliže izvornemu kraju bivanja? Naslednje 
vprašanje je ekološko. S karantenami se 
je znižala onesnaženost. Zavedajmo se, 

da smo onesnaževalci in da s 
premišljenim ravnanjem lahko 
onesnažujemo manj. Vprašajmo 
se o kulturi in duhovnosti. Ker 
ni bilo koncertov in so bile tudi 
cerkve zaprte, je marsikdo 
začutil »luknjo v duši«. Tudi to 
je znak, da smo ljudje še vedno 
simbolna in duhovna bitja. 
Potrebni smo umetniških in 
obrednih dogodkov. Še bi lahko 
naštevali.

Skratka, tretji in zaključni korak je zrasti 
v modrosti. Modrost, za katero je prav, 
da se je naučimo iz časa koronavirusa, 
je predvsem v tem, da bomo znali 
videti v neprijetni preizkušnji epidemije 
priložnost za osebni in družbeni 
napredek.

Mnenje avtorja ne odraža stališč uredništva.

KORONADOBA
IN TRIJE KORAKI

Tekst: Branko Cestnik, foto: Jaka Gasar

"Preizkušnja kot je ta, 
ki jo doživljamo, je klic 
k premišljevanju, klic k 

večji modrosti."
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URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

JAVNI RAZPIS
 za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov organizacij in društev  s področja 
socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo 
Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega 

proračuna za leto 2021 
•

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov in projektov drugih društev, ki jih 
bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega 

proračuna za leto 2021
•

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki 
jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega 

proračuna za leto 2021
•

JAVNI RAZPIS 
v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za leto 

2021
•

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA 
LETO 2021

•
.JAVNI RAZPIS 

za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
programov športa, ki jih bo Občina Vojnik 

sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 
2021

•
JAVNI RAZPIS 

za dodelitev podpore društvom s področja 
kmetijstva in razvoja podeželja, ki niso državna 
pomoč na področju kmetijstva v občini Vojnik v 

letu 2021

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov s področja turizma 

v občini Vojnik v letu 2021
•

JAVNI RAZPIS 
o sofinanciranju malih čistilnih naprav 

(individualnih ali skupinskih) na območju občine 
Vojnik v letu 2021

•
JAVNI RAZPIS 

o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za spodbujanje inovacij, turistične 
dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v 

občini Vojnik za leto 2021
•

Obdaritev novorojenčkov
•

DODELITEV NAGRAD 
za dosežke športnikov s stalnim prebivališčem v 

občini Vojnik
•

OBVESTILO 
rednim študentom občine Vojnik

•
POZIV 

za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna 
za društva in klube iz občine Vojnik, ki v letu 

2021 obeležujejo okrogle obletnice, načrtujejo 
gostovanja v tujini, nameravajo kupiti  obleke za 

nastope ali bodo izdali zbornik
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URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

JAVNI RAZPIS
 za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov organizacij in društev  s področja 
socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo 
Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega 

proračuna za leto 2021 
•

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov in projektov drugih društev, ki jih 
bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega 

proračuna za leto 2021
•

JAVNI RAZPIS 
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki 
jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega 

proračuna za leto 2021
•

JAVNI RAZPIS 
v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za leto 

2021
•

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA 
LETO 2021

•
.JAVNI RAZPIS 

za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
programov športa, ki jih bo Občina Vojnik 

sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 
2021

•
JAVNI RAZPIS 

za dodelitev podpore društvom s področja 
kmetijstva in razvoja podeželja, ki niso državna 
pomoč na področju kmetijstva v občini Vojnik v 

letu 2021

JAVNI RAZPIS 
za sofinanciranje programov s področja turizma 

v občini Vojnik v letu 2021
•

JAVNI RAZPIS 
o sofinanciranju malih čistilnih naprav 

(individualnih ali skupinskih) na območju občine 
Vojnik v letu 2021

•
JAVNI RAZPIS 

o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega 
proračuna za spodbujanje inovacij, turistične 
dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v 

občini Vojnik za leto 2021
•

Obdaritev novorojenčkov
•

DODELITEV NAGRAD 
za dosežke športnikov s stalnim prebivališčem v 

občini Vojnik
•

OBVESTILO 
rednim študentom občine Vojnik

•
POZIV 

za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna 
za društva in klube iz občine Vojnik, ki v letu 

2021 obeležujejo okrogle obletnice, načrtujejo 
gostovanja v tujini, nameravajo kupiti  obleke za 

nastope ali bodo izdali zbornik
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje 
programov organizacij in društev na področju socialno-
humanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu Občine 
Vojnik za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
57/19) objavlja za leto 2021

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
organizacij in društev  s področja socialno-humanitarnih 

dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz 
občinskega proračuna za leto 2021

1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in 
društev s področja socialno-humanitarne dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja

Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev 
za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev 
s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v 
zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične 
socialne potrebe občanom, društvom interesnih in 
stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v 
nadaljevanju: izvajalcev). 

Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih 
na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja 
Občina Vojnik iz sredstev proračuna. 

Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za 
sofinanciranje:

- programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo 
kot redne programe (zakonska ali pogodbena 
obveznost);

- investicij v prostore društev.

3. Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

- imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo dejavnost 
na območju občine Vojnik oziroma ne glede na 
sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno 
vključuje najmanj 10 občanov občine Vojnik;

- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske 
pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti; 

- imajo urejeno evidenco o članstvu;

- vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine 
Vojnik redno dostavljajo poročila o realizaciji 
programov in načrt dejavnosti za prihodnje leto.

4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 10.000,00 EUR. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter 
za dodelitev sredstev

Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen 
opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2020 
in število občanov občine Vojnik, ki so vključeni v programe. 
Poleg tega bo komisija pri izboru programov in projektov za 
sofinanciranje upoštevala naslednje kriterije:

- program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje 
ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov 
ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in 
izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, 
izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik;

- program omogoča udeležencem lažje 
komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna 
okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, 
da bi se samostojno in enakovredno vključeval v 
vsakdanje življenje);

- priporočila izvajalca – program se izvaja že daljše 
časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega 
programa že več let uspešno deluje na območju 
občine Vojnik;

- realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja 
in druge dejavnosti v programu zagotavljajo dosego 
zastavljenega cilja;

- program je namenjen pomoči družinam in 
posameznikom izven organizacije;

- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in 
druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;

- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov 
oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja 
socialnega varstva;

- sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa 
(možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega 
usposabljanja).

Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu 
do 10 točk.

Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma 
predvideno udeležbo:

a) od 10 do 20 članov (5 točk),

b) od 21 do 50 članov (7 točk),

c) nad 50 članov (10 točk).

Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani občine 
Vojnik.

Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem 
interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 
80 odstotkov doseženih točk.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2021. 
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7. Razpisni rok

Rok za oddajo prijav je do vključno 7. 4. 2021. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana 
na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka za oddajo 
prijav ali osebno do 11. ure v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja

Vloga mora vsebovati:

- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 
8, 3212 Vojnik, ali na spletni strani www.vojnik.si;

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 
tem razpisu;

- natančen opis programov;

- poročilo porabe sredstev za leto 2020 in

- načrt dela za leto 2021.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako 
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE 
DEJAVNOSTI 2021«. Na hrbtni strani mora biti naveden 
naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa

Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel 
v 8 dneh po roku za oddajo prijav v prostorih Občine Vojnik. 
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog 
odpiranje ne konča isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 

Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene 
dejavnosti ne bo obravnaval.

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. 
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o 
sofinanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti 
po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje 
informacij v zvezi z razpisom

Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite v času uradnih 
ur pri višji svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar (tel. 
št. 780 06 23 in 780 06 40, e-naslov: urska@vojnik.si). 

Številka: 122-0003/2021-1
Vojnik, 1. 2. 2021

Branko Petre
Župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine 
Vojnik in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2021 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/19) objavlja za leto 
2021

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
in projektov drugih društev, ki jih bo Občina Vojnik 
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2021

1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov oziroma 
projektov drugih društev, ki ne spadajo v področje turizma, 
kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti (druga 
društva).

2. Vsebina sofinanciranja

S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja 
vsebina:

- dejavnost registriranih društev v občini Vojnik, ki ne 
spadajo v področje turizma, kmetijstva, kulture, športa in 
humanitarnih dejavnosti;

- udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, 
območnih, medobčinskih prireditvah ali dejavnostih;

- izobraževanje strokovnih kadrov za delo na področju 
dejavnosti društva;

- prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo 
drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa;

- drugi programi in projekti društev, ki so vsebinsko 
učinkoviti in koristni za občino Vojnik.

3. Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

- imajo sedež v občini Vojnik;

- so registrirani v skladu z Zakonom o društvih najmanj eno 
leto pred objavo razpisa;

- imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih 
dejavnosti;

- imajo evidenco o članstvu;

- pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna 
poročila o izvedbi programov ter načrt dejavnosti za 
prihodnje leto;

- izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih in na 
javnih nastopih na primeren način predstavljati občino 
Vojnik. 

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje 
programov organizacij in društev na področju socialno-
humanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu Občine 
Vojnik za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
57/19) objavlja za leto 2021

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
organizacij in društev  s področja socialno-humanitarnih 

dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz 
občinskega proračuna za leto 2021

1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in 
društev s področja socialno-humanitarne dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja

Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev 
za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev 
s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v 
zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične 
socialne potrebe občanom, društvom interesnih in 
stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v 
nadaljevanju: izvajalcev). 

Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih 
na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja 
Občina Vojnik iz sredstev proračuna. 

Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za 
sofinanciranje:

- programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo 
kot redne programe (zakonska ali pogodbena 
obveznost);

- investicij v prostore društev.

3. Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

- imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo dejavnost 
na območju občine Vojnik oziroma ne glede na 
sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno 
vključuje najmanj 10 občanov občine Vojnik;

- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske 
pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti; 

- imajo urejeno evidenco o članstvu;

- vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine 
Vojnik redno dostavljajo poročila o realizaciji 
programov in načrt dejavnosti za prihodnje leto.

4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 10.000,00 EUR. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter 
za dodelitev sredstev

Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen 
opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2020 
in število občanov občine Vojnik, ki so vključeni v programe. 
Poleg tega bo komisija pri izboru programov in projektov za 
sofinanciranje upoštevala naslednje kriterije:

- program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje 
ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov 
ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in 
izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, 
izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik;

- program omogoča udeležencem lažje 
komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna 
okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, 
da bi se samostojno in enakovredno vključeval v 
vsakdanje življenje);

- priporočila izvajalca – program se izvaja že daljše 
časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega 
programa že več let uspešno deluje na območju 
občine Vojnik;

- realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja 
in druge dejavnosti v programu zagotavljajo dosego 
zastavljenega cilja;

- program je namenjen pomoči družinam in 
posameznikom izven organizacije;

- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in 
druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;

- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov 
oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja 
socialnega varstva;

- sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa 
(možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega 
usposabljanja).

Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu 
do 10 točk.

Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma 
predvideno udeležbo:

a) od 10 do 20 članov (5 točk),

b) od 21 do 50 članov (7 točk),

c) nad 50 članov (10 točk).

Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani občine 
Vojnik.

Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem 
interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 
80 odstotkov doseženih točk.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2021. 
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4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 6.000 EUR. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter 
za dodelitev sredstev

Pri izboru programov oziroma projektov drugih društev se 
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

1. Sredstva za redno dejavnost društva:

- izvedba zastavljenega programa v preteklem letu 
(5 točk);

- izdelan program dejavnosti za tekoče leto (5 točk);

- sodelovanje z drugimi društvi v kraju (5 točk);

- število članov:

· 10 do 20 članov (5 točk),

· nad 20 članov (7 točk).

2. Prireditve lokalnega značaja:

- organizacija tradicionalne prireditve (30 točk);

- sodelovanje na tradicionalni prireditvi (10 točk);

- organizacija prireditve (20 točk). 

3. Projekti društva:

- projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo 
društvo v svoji dejavnosti zastopa (20 točk);

- projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za 
občino Vojnik (30 točk);

- projekti, ki predstavljajo dejavnosti društva in 
občino Vojnik izven nje (10 točk).

 Programi oziroma projekti drugih društev se ocenijo v 
skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti 
posameznih programov. Merila so določena v točkah. 
Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi 
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov oziroma projektov, prispelih na 
javni razpis.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2021. 

7. Razpisni rok

Rok za oddajo prijav je do vključno 7. 4. 2021. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana 
na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka za oddajo 
prijav ali osebno do 11. ure v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja

Vloga mora vsebovati:

- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 
3212 Vojnik ali na spletni strani www.vojnik.si;

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem 
razpisu;

- natančen opis programov;

- poročilo o izvedbi zastavljenega programa v preteklem 
letu;

- načrt dela za leto 2021;

- posebna dokazila o organizaciji oz. sodelovanju na 
prireditvah in

- dokazila o projektih.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUGA DRUŠTVA 2021«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. 
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo 
o sofinanciranju programov drugih društev po potrditvi 
predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje 
informacij v zvezi z razpisom

Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji 
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev 
v času uradnih ur obrnejo na višjo svetovalko za družbene 
dejavnosti Urško Mužar (tel. št. 780 06 23 in 780 06 40, 
e-naslov: urska@vojnik.si).

Številka: 093-0001/2021-1
Vojnik, 1. 2. 2021

Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik in Odloka 
o proračunu Občine Vojnik za leto 2021 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 57/19) objavlja za leto 2021 

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik 
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2021

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike 
ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja 
kulturnih dobrin s področja knjižne, glasbene, plesne, 
folklorne, gledališke, likovne, lutkovne in literarne dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja 
vsebina:

- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih 
sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki 
imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno 
dejavnost;

- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske 
in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost 
študentov v delu, ki presega vzgojno-izobraževalne 
programe;

- udeležba na območnih, medobmočnih in državnih 
srečanjih;

- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

- kulturne prireditve in akcije;
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.

Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje ter 
investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in 
spomeniškovarstvene akcije.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:

– imajo sedež v občini Vojnik;
– so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj 

eno leto pred objavo razpisa;
– imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in 

organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih 
dejavnosti;

– imajo evidenco o članstvu;
– opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi;
– pristojnim občinskim organom redno dostavljajo 

letna poročila o realizaciji programov ter načrte 
dejavnosti za prihodnje leto;

– v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih 
na primeren način predstavljajo občino Vojnik.

4. Okvirna vrednost sredstev
Razpisujemo okvirna sredstva v višini 33.000 EUR. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter 
za dodelitev sredstev
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila 
v obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika za 
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2021. 

7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 7. 4. 2021. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka 
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali je 
bila oddana do 11. ure v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:

- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 
8, 3212 Vojnik ali na spletni strani www.vojnik.si;

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 
tem razpisu;

- natančen opis programov;
- poročilo porabe sredstev za leto 2020; 
- načrt dela za leto 2021 in
- posebna dokazila o delovanju društva na 

medobčinski, regijski, državni oz. meddržavni ravni.
Če v okviru društva deluje več skupin, je treba za vsako 
skupino izpolniti poseben obrazec.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2021«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo začel odpirati ponudbe v 
osmih dneh po zaključku razpisnega roka v prostorih Občine 
Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih 
vlog odpiranje ne konča v enem dnevu, se nadaljuje naslednji 
dan. 

Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene 
dejavnosti ne bo obravnaval.

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. 
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o 
sofinanciranju kulturnih programov po potrditvi predloga na 
seji Odbora za družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje 
informacij v povezavi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji 
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev 
v času uradnih ur obrnejo na Urško Mužar, višjo svetovalko za 
družbene dejavnosti (tel. št. 78 00 623 in 78 00 620, e-naslov: 
urska@vojnik.si). 

Številka: 610-0002/2021-1
Vojnik, 25. 1. 2021

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 6.000 EUR. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter 
za dodelitev sredstev

Pri izboru programov oziroma projektov drugih društev se 
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

1. Sredstva za redno dejavnost društva:

- izvedba zastavljenega programa v preteklem letu 
(5 točk);

- izdelan program dejavnosti za tekoče leto (5 točk);

- sodelovanje z drugimi društvi v kraju (5 točk);

- število članov:

· 10 do 20 članov (5 točk),

· nad 20 članov (7 točk).

2. Prireditve lokalnega značaja:

- organizacija tradicionalne prireditve (30 točk);

- sodelovanje na tradicionalni prireditvi (10 točk);

- organizacija prireditve (20 točk). 

3. Projekti društva:

- projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo 
društvo v svoji dejavnosti zastopa (20 točk);

- projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za 
občino Vojnik (30 točk);

- projekti, ki predstavljajo dejavnosti društva in 
občino Vojnik izven nje (10 točk).

 Programi oziroma projekti drugih društev se ocenijo v 
skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti 
posameznih programov. Merila so določena v točkah. 
Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi 
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk 
ovrednotenih programov oziroma projektov, prispelih na 
javni razpis.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2021. 

7. Razpisni rok

Rok za oddajo prijav je do vključno 7. 4. 2021. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana 
na pošti s priporočeno pošiljko zadnji dan roka za oddajo 
prijav ali osebno do 11. ure v tajništvu Občine Vojnik.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja

Vloga mora vsebovati:

- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 
3212 Vojnik ali na spletni strani www.vojnik.si;

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem 
razpisu;

- natančen opis programov;

- poročilo o izvedbi zastavljenega programa v preteklem 
letu;

- načrt dela za leto 2021;

- posebna dokazila o organizaciji oz. sodelovanju na 
prireditvah in

- dokazila o projektih.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUGA DRUŠTVA 2021«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. 
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo 
o sofinanciranju programov drugih društev po potrditvi 
predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje 
informacij v zvezi z razpisom

Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji 
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev 
v času uradnih ur obrnejo na višjo svetovalko za družbene 
dejavnosti Urško Mužar (tel. št. 780 06 23 in 780 06 40, 
e-naslov: urska@vojnik.si).

Številka: 093-0001/2021-1
Vojnik, 1. 2. 2021

Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2021 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019), Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 

v občini Vojnik za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 29, z dne 12. 6. 2015) Občina 

Vojnik objavlja naslednji 

JAVNI RAZPIS
v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja v občini Vojnik za leto 2021

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Vojnik (v nadaljevanju: Občina) razpisuje nepovratna 
finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja za leto 2021 po shemi državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU), št. 
702/2014, z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193, z dne 1. 7. 
2014, str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU), 
št. 702/2014) in uredba komisije (EU), št. 1407/2013.

II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Skupaj razpisanih sredstev za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2021 je 51.700,00 
EUR.

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

Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe 
Komisije (EU), št. 702/2014) je višina razpisanih sredstev 
45.000,00 EUR. 

Za ukrep 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih je višina 
razpisanih sredstev 3.700,00 EUR

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

Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis je višina razpisanih sredstev 
3.000,00 EUR.

III. UPRAVIČENCI

Do sredstev so upravičeni:
A) Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu 

(na podlagi  Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo:

- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 
mikropodjetja, majhna in srednje velika podjetja, 

dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter so 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

Za ukrep 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih:

- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno 
kmetijsko proizvodnjo in so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev; so lastniki objektov, 
vpisanih v register nepremične kulturne dediščine 
in ležijo na območju občine. 

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

Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis:

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

Sredstva v proračunu so omejena. Če sredstva na posamezni 
proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko ta 
prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z 
odlokom o proračunu Občine Vojnik za leto 2021. 

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev 
in meril, ki so navedeni pri posameznem ukrepu tega javnega 
razpisa. 

IV. UKREPI IN PODUKREPI

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

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 
45.000,00 EUR. 

Z naložbo se skuša doseči vsaj eden od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 

gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje 
ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali 
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega 
veljavne standarde Unije;

- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane 
z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, s komasacijo 
in z izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z 
energijo in vodo.

Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v povezavi z odvodnjavanjem; 
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč; 
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, 

dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja;
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- že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 
dokumentacije;

- investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
- investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov 

Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem 
prestrukturiranja vinogradov;

- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva.

Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno 
proizvodnjo se lahko dodeli za:

Podukrep 1.1.: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Podukrep 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

Podukrep 1.1.: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko 
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo 

(rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih poslopij na 
kmetijskem gospodarstvu;

- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in 
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu, 
ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev 
izpustov (stroški materiala in storitev);

- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene 
tržne vrednosti;

- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v 

rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi 

vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);
- stroški nakupa računalniške programske opreme, 

patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.

Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
- ki dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo 

na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin; 
- do nakupa kmetijske mehanizacije v tem javnem razpisu 

niso upravičena kmetijska gospodarstva, ki so koristila 
sredstva za namen nakupa kmetijske mehanizacije 
v zadnjih treh letih, se pravi, so kupila kmetijsko 
mehanizacijo v zaporednih letih, in sicer leta 2018, 2019, 
2020.

Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno; 
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila 

o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili člena 14(5) 

Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje, 
če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev 
pomoči; 

- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v 

tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo zbirne 
vloge v tekočem letu še ni potekel;

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih; 
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na 

kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR v 
letu 2021.

Podukrep 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč 
in pašnikov.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča 

(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev 

pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.

Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva;
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih 

gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na 

najmanj 1ha primerljivih kmetijskih površin. 

Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija 

za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so 
upravičeni do sofinanciranja;

- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga 

pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet 
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna 
agromelioracija;

- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v 
primeru zakupa zemljišča.

Intenzivnost pomoči: 
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih 

gospodarstvih;
- najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo na 

kmetiji lahko znaša do 5.000,00 EUR v letu 2021.

Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec 
kmetijskega gospodarstva. 

UKREP 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih. 

Višina razpisanih sredstev skupaj znaša 3.700,00 EUR . 
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za nakup 

materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno 

kmetijsko proizvodnjo in so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev, so lastniki objektov, vpisanih v register 
nepremične kulturne dediščine in ležijo na območju 
občine. 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2021 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019), Pravilnika o 
ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja 

v občini Vojnik za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 29, z dne 12. 6. 2015) Občina 

Vojnik objavlja naslednji 

JAVNI RAZPIS
v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva 

in podeželja v občini Vojnik za leto 2021

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Občina Vojnik (v nadaljevanju: Občina) razpisuje nepovratna 
finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja za leto 2021 po shemi državnih 
pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU), št. 
702/2014, z dne 25. 6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči 
v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za 
združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193, z dne 1. 7. 
2014, str. 1–75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU), 
št. 702/2014) in uredba komisije (EU), št. 1407/2013.

II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Skupaj razpisanih sredstev za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2021 je 51.700,00 
EUR.

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

Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe 
Komisije (EU), št. 702/2014) je višina razpisanih sredstev 
45.000,00 EUR. 

Za ukrep 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih je višina 
razpisanih sredstev 3.700,00 EUR

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

Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis je višina razpisanih sredstev 
3.000,00 EUR.

III. UPRAVIČENCI

Do sredstev so upravičeni:
A) Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu 

(na podlagi  Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo:

- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 
mikropodjetja, majhna in srednje velika podjetja, 

dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter so 
vpisana v register kmetijskih gospodarstev.

Za ukrep 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih:

- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno 
kmetijsko proizvodnjo in so vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev; so lastniki objektov, 
vpisanih v register nepremične kulturne dediščine 
in ležijo na območju občine. 

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

Za ukrep 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko 
dejavnost na kmetiji – de minimis:

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

Sredstva v proračunu so omejena. Če sredstva na posamezni 
proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko ta 
prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z 
odlokom o proračunu Občine Vojnik za leto 2021. 

Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev 
in meril, ki so navedeni pri posameznem ukrepu tega javnega 
razpisa. 

IV. UKREPI IN PODUKREPI

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

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 
45.000,00 EUR. 

Z naložbo se skuša doseči vsaj eden od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega 

gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje 
ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;

- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali 
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega 
veljavne standarde Unije;

- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane 
z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, 
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, s komasacijo 
in z izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z 
energijo in vodo.

Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih 

rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v povezavi z odvodnjavanjem; 
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč; 
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, 

dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka 
njihovega delovanja;
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Pogoji za pridobitev:
- stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne 

dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
kulturo,

- ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je le to 
potrebno,

- ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s 
predračunom stroškov.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov,
- najvišji skupni znesek pomoči za investicijska dela je 

glede na razpisana sredstva 3.700,00 EUR v letu 2021.

B) Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis pomoči 
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 3.000,00 
EUR. 

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v 

predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov 
ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter 
nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave 
in trženja na kmetijah ter  nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo 

in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s 
sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem 

gospodarstvu,
- dokazilo o registraciji dejavnosti, če upravičenec pomoči 

še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po 

zaključeni naložbi,
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,  
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila 

o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 

stroškov,
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov oziroma,
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na 

kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000,00 EUR 
v letu 2021. 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno 
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de 
minimis pomoči iz tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika.

 V. KUMULACIJA

Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih ne smejo 
preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v 14. členu 
Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014, 16. členu Uredbe 
Komisije (EU), št. 702/2014, 28. členu Uredbe Komisije (EU), 
št. 702/2014 in 29. členu Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014 
ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti 
financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz 
sredstev EU.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014, se lahko 
kumulira z vsako drugo državno pomočjo v povezavi z istimi 
upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, 
če se s tako kumulacijo ne preseže najvišja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč 
v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014, se ne 
kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU), št. 
1305/2013 v povezavi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU), št. 702/2014.

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

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 
zgornje meje, določene v Uredbi št. 360/2012.

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

VI. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- izpolnjen prijavni obrazec »Vloga za dodelitev pomoči 

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini 
Vojnik v letu 2021«, 

- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k 
posameznemu ukrepu.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 16. 
aprila 2021. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če 
je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko ali je bila do 12. ure oddana v tajništvu 
Občine Vojnik v zaprti ovojnici, s pripisom »NE ODPIRAJ – 
RAZPIS KMETIJSTVO 2021«. 
Rok za oddajo zahtevka, ki je eden izmed pogojev za 
izplačilo odobrenih sredstev, je do petka, 3. septembra 
2021.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
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VII. OBRAVNAVANJE VLOG IN IZPLAČILA SREDSTEV

Za ukrepe po Uredbi komisije (EU), št. 702/2014 se pomoč 
lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima 
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred 
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.

Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog 
na podlagi meril in pogojev, navedenih v javnem razpisu. 
Odpiraje vlog ne bo javno. 

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča pooblaščena 
uradna oseba s sklepom župana na predlog strokovne 
komisije, ki je imenovana s strani župana. Upravičencem bo 
izdana odločba o višini odobrenih sredstev za posamezen 
ukrep.  

Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec 
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe. 
Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti 
med Občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo. 
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.

Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo 
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene 
in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi 
dokazili. 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni, 
in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale 
pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene 
in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine izplačajo na 
podlagi zahtevka posameznega upravičenca. Zahtevek mora 
vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/

dokazilo o plačanem računu).

Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na 
transakcijski račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora 
vsebovati dokazila o plačilu obveznosti in račune oziroma 
dokumentacijo glede na posamezen ukrep. Zahtevek in 
pogodba morata biti dostavljena na Občino Vojnik najkasneje 
do datumov, navedenih v javnem razpisu.

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

Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri 
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih 
vzrokov:

- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna 
Občine za leto 2021;

- zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih 
sredstev v proračunu.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine 
Vojnik za leto 2021. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu 
2021.

Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila 
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od 
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.

Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o 
dodeljenih pomočeh in dokazilih o izpolnjevanju pogojev 
deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem 
pravilniku.

VIII. NADZOR IN SANKCIJE

Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje 
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po 
tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri 
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje 
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. 
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor Občine 
Vojnik.

V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora 
prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi 
zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:

- so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti 
nenamensko porabljena;

- je upravičenec za kateri koli namen pridobitve 
sredstev navajal neresnične podatke;

- je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že 
pridobil finančna sredstva.

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

IX. MESTO ODDAJE VLOGE

Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave 
Občine Vojnik od dneva te objave v času uradnih ur in ves 
čas na spletnih straneh Občine Vojnik (www.vojnik.si in www.
mojaobcina.si). Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.

X. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v povezavi z razpisom lahko 
zainteresirani dobijo po telefonu vsak delovni dan na 
telefonski številki 03/78 00 620/640/647 ali 051 315 841 
(Petra Pehar Žgajner) ali v informacijski pisarni Občine Vojnik.

Številka: 330-0001/2021-1
Datum: 5. 2. 2021

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

Pogoji za pridobitev:
- stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne 

dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za 
kulturo,

- ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je le to 
potrebno,

- ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe s 
predračunom stroškov.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov,
- najvišji skupni znesek pomoči za investicijska dela je 

glede na razpisana sredstva 3.700,00 EUR v letu 2021.

B) Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013

Ukrep 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v 
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis pomoči 
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)

Okvirna višina razpisanih sredstev skupaj znaša 3.000,00 
EUR. 

Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih 
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih 
gospodarstvih.

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v 

predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov 
ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter 
nekmetijske dejavnosti na kmetiji;

- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave 
in trženja na kmetijah ter  nekmetijske dejavnosti.

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo 

in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s 
sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.

Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem 

gospodarstvu,
- dokazilo o registraciji dejavnosti, če upravičenec pomoči 

še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po 

zaključeni naložbi,
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, 

če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,  
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila 

o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- poslovni načrt za izvedbo naložbe s predračunom 

stroškov,
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.

Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov oziroma,
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na 

kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 3.000,00 EUR 
v letu 2021. 

Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno 
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de 
minimis pomoči iz tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika.

 V. KUMULACIJA

Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih ne smejo 
preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v 14. členu 
Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014, 16. členu Uredbe 
Komisije (EU), št. 702/2014, 28. členu Uredbe Komisije (EU), 
št. 702/2014 in 29. členu Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014 
ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti 
financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz 
sredstev EU.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014, se lahko 
kumulira z vsako drugo državno pomočjo v povezavi z istimi 
upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, 
če se s tako kumulacijo ne preseže najvišja intenzivnost 
pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč 
v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014.

Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014, se ne 
kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU), št. 
1305/2013 v povezavi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila 
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek 
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU), št. 702/2014.

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

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, 
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 
zgornje meje, določene v Uredbi št. 360/2012.

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

VI. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS

Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- izpolnjen prijavni obrazec »Vloga za dodelitev pomoči 

za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini 
Vojnik v letu 2021«, 

- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k 
posameznemu ukrepu.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 16. 
aprila 2021. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če 
je bila zadnji dan roka za oddajo prijave oddana na pošti s 
priporočeno pošiljko ali je bila do 12. ure oddana v tajništvu 
Občine Vojnik v zaprti ovojnici, s pripisom »NE ODPIRAJ – 
RAZPIS KMETIJSTVO 2021«. 
Rok za oddajo zahtevka, ki je eden izmed pogojev za 
izplačilo odobrenih sredstev, je do petka, 3. septembra 
2021.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog.
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Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 

29/2017), 19. člena statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 3/2016) in 6. člena Odloka o postopku 

in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 
občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin 18/2018) 

je Občinski svet Občine Vojnik na 15. redni seji dne 
17. 12. 2020 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2021

I. (UVOD)

Šport je pomembna dejavnost, ki bogati kakovost 
posameznikovega življenja in pomembno vpliva na družbo 
ter del splošne kulture, ki dopolnjuje življenje posameznika 
– občana. Ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in doseže 
vsakogar, ne glede na starost ali socialno pripadnost. 
Pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju družbe. S 
športom se ljudje, na osnovi interesa, ukvarjajo prostovoljno. 
Prepoznana je vloga športa pri promociji tolerance in 
spoštovanja ter prispevek k uveljavitvi vloge žensk in 
mladih, posameznikov in skupnosti kakor tudi k zdravju, 
izobraževanju in socialni vključenosti. Z njim se lahko občani 
ukvarjajo neorganizirano, lahko pa svoje interese združujejo 
v športnih društvih, njihovih združenjih ali drugih športnih 
organizacijah in zvezah.
 
V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh obdobij 
življenja, vendar imajo športne dejavnosti otrok in mladine 
zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v 
nacionalnem programu športa kot tudi v letnem programu 
športa občine Vojnik. Zato Občina sofinancira predvsem 
programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo 
občanov, kakovostni šport ter gradnjo športnih objektov in 
njihovo vzdrževanje.
 
Občina bo za uresničevanje javnega interesa v športu 
zagotavljala finančna sredstva v občinskem proračunu. 
Razdelitev sredstev bo potekala na podlagi javnega 
razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v 
občini Vojnik ter meril, pogojev in kriterijev, ki jih morajo 
izpolnjevati posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti. 
Uresničevanja programa bo spremljal Odbor za družbene 
dejavnosti.

II. (VSEBINA LETNEGA PROGRAMA)

Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo 
iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za 
njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v 
proračunu Občine Vojnik.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega 

z letnim programom, se zagotavljajo javna sredstva za 
sofinanciranje naslednjih vsebin:

1 ŠPORTNI PROGRAMI

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 
MLADINE

1.1.1 Promocijski športni programi
v višini 300,00 €

Promocijski športni programi so: Mali sonček, Ciciban 
planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan in 
Mladi planinec. V programih se vrednoti materialni strošek 
programa (propagandno gradivo) na udeleženca, če to ni 
brezplačno. Sredstva iz LPŠ se namenjajo za promocijske 
programe le v primeru, če ti niso del rednega ali razširjenega 
predšolskega in šolskega programa izobraževanja. 

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok

v višini 2.300,00 €
Je športna dejavnost otrok do vstopa v šolo, ki so prostovoljno 
vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo 
posamezne elemente športa.

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok

v višini 7.000,00 €
Je redna dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so 
prostovoljno vključeni v programe športa.

1.1.4 Šolska športna tekmovanja
       
 v višini 3.000,00 € 
Šolska športna tekmovanja se izvajajo izključno v vzgojno-
izobraževalnih zavodih in predstavljajo udeležbo šolskih 
ekip na organiziranih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem 
Zavoda za šport RS Planica. Udeležba učencev na tekmovanju 
se vrednoti glede na raven tekmovanja.

1.1.5 Celoletni športni programi prostočasne športne 
vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine, 
ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih 
nacionalnih panožnih športnih zvez

v višini 4.600,00 € 

Vrednoti se programe izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoj 
po minimalnem obsegu izvajanja športnih programov. 
Celoletni športni programi so opredeljeni kot splošni in 
pripravljalni. Kot splošne programe se vrednoti programe 
izvajalcev, katerih vsebina se nanaša na različne gibalne 
dejavnosti in programe v posameznih športnih panogah, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v program športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport. Kot pripravljalne programe se vrednoti programe 
izvajalcev, ki imajo v letnem programu športa vključene 
udeležence v programih športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter tekmujejo 
v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih 
športnih zvez.

1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE 
V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

1.2.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport 

v višini 16.000,00 € 
V skladu s potrjenimi uradnimi tekmovalnimi sistemi so v 
programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, vrednoti programe izvajalcev v 
naslednjih starostnih kategorijah, ki praviloma niso mlajši od 
12 oziroma 10 let. 
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V programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, se uvrstijo programi izvajalcev, 
v katere so vključeni registrirani športniki v starosti najmanj 
12 oziroma 10 let. Programi so razdeljeni v štiri starostne 
kategorije. V kolektivnih športnih panogah se v isti 
starostni kategoriji lahko uvrsti več vadbenih skupin, če so 
samostojno vključene v uradni tekmovalni sistem. 

Natančnejši pregled potrebnega števila udeležencev 
vadbenih skupin in letni obseg vadbe (minimalno število 
ur obsega programa je tudi kriterij oziroma pogoj za 
sofinanciranje) po posameznih športnih panogah je podan 
v posebni prilogi »Velikost vadbenih skupin in letni obseg 
vadbe v programih tekmovalnega športa različnih 
starostnih kategorij«, s tem da se upoštevajo samo 
kategorije športnikov, starih 12 let in več. 

V programih se vrednoti strokovni kader in objekt v 
programu redne vadbe.

1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT
v višini 13.000,00 € 

V kakovostnem športu se vrednoti programe športnikov 
in športnih ekip, ki nastopajo v članski kategoriji na 
tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema. 
Programe se vrednoti v štirih kakovostnih ravneh. V I. 
kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki ima v 
svoji sredini kategoriziranega športnika državnega razreda, 
v II. kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki v 
svoji sredini nima kategoriziranega športnika in tekmuje 
na najvišji državni ravni, v III. kakovostni ravni se vrednoti 
program izvajalca, ki tekmuje na nižjih ravneh državnih 
tekmovanj, v IV. kakovostno raven se uvrstijo programi 
izvajalcev, ki tekmujejo na ravni regije. 
V programih kakovostnega športa se vrednoti objekt za 
izvedbo redne vadbe.

1.4  ŠPORT INVALIDOV
v višini 300,00 € 

Šport invalidov obsega tekmovalne športne programe, 
v katere so vključeni invalidi. Programe se vrednoti pod 
enakimi pogoji in kriteriji kot programe športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, 
kakovostni in vrhunski šport ob upoštevanju zmanjšane 
velikosti vadbene skupine za 50 %.

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

v višini 1.500,00 € 
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja 
in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni 
in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema, 
medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja 
izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/
ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu 
RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ (ločeno za 
programe usposabljanja in izpopolnjevanja). Iz sredstev 

LPŠ se sofinancira pridobitev usposobljenosti, ki omogoča 
samostojno izvajanje strokovnega dela v programih 
športa, ter licenciranje in izpopolnjevanje usposobljenih ali 
izobraženih strokovnih kadrov.

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 

3.1  Delovanje športnih organizacij 
v višini 4.650,00 € 

Temelj slovenskega športa so športna društva kot interesna 
in prostovoljna združenja občanov. Na lokalni ravni se lahko 
zagotavljajo sredstva za delovanje športnih društev, ki 
prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve.

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

4.1  Druge športne prireditve 
v višini 6.150,00 € 

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske 
kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, 
imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen 
za razvoj in negovanje športne kulture.

Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ 
(državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ni 
predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.

Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se 
upoštevajo kriteriji: 

- kakovostna raven prireditve (lokalna, občinska, 
regionalna, državna idr.), 

- število udeležencev na prireditvi in
- tradicija (število let zaporedne izvedbe). 

4.2  Nagrade za športne dosežke
v višini 2.000,00 € 

Sredstva so namenjena za nagrade klubom in športnikom 
iz občine Vojnik za osvojene medalje na državnem, 
evropskem, svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih igrah.

(IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMOV 
ŠPORTA)

Občina skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu, o 
javnem interesu v športu pa na ravni občine odloča Odbor 
za družbene dejavnosti. V letni program športa se uvrstijo 
tisti programi nacionalnega programa, ki so pomembni 
za lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti 
športa v občini. Izbor programov se izpelje na podlagi 
javnega razpisa, ki ga Občina Vojnik objavi na krajevno 
običajen način. V razpisu se opredeli naslednje:
- izvajalce, ki lahko kandidirajo s programi,
- programe, ki bodo sofinancirani,
- pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
- način izbora programov in podlaga za izbor.

Zahteve razpisa in postopek so opredeljeni v Odloku o 
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa 
športa v občini Vojnik. Z izbranimi izvajalci se sklene 
pogodba o sofinanciranju športa za leto 2021, ki jo podpiše 
župan.

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 
29/2017), 19. člena statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 

slovenskih občin, št. 3/2016) in 6. člena Odloka o postopku 
in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin 18/2018) 
je Občinski svet Občine Vojnik na 15. redni seji dne 

17. 12. 2020 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2021

I. (UVOD)

Šport je pomembna dejavnost, ki bogati kakovost 
posameznikovega življenja in pomembno vpliva na družbo 
ter del splošne kulture, ki dopolnjuje življenje posameznika 
– občana. Ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in doseže 
vsakogar, ne glede na starost ali socialno pripadnost. 
Pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju družbe. S 
športom se ljudje, na osnovi interesa, ukvarjajo prostovoljno. 
Prepoznana je vloga športa pri promociji tolerance in 
spoštovanja ter prispevek k uveljavitvi vloge žensk in 
mladih, posameznikov in skupnosti kakor tudi k zdravju, 
izobraževanju in socialni vključenosti. Z njim se lahko občani 
ukvarjajo neorganizirano, lahko pa svoje interese združujejo 
v športnih društvih, njihovih združenjih ali drugih športnih 
organizacijah in zvezah.
 
V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh obdobij 
življenja, vendar imajo športne dejavnosti otrok in mladine 
zaradi vpliva na razvoj mladega človeka prednost tako v 
nacionalnem programu športa kot tudi v letnem programu 
športa občine Vojnik. Zato Občina sofinancira predvsem 
programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo 
občanov, kakovostni šport ter gradnjo športnih objektov in 
njihovo vzdrževanje.
 
Občina bo za uresničevanje javnega interesa v športu 
zagotavljala finančna sredstva v občinskem proračunu. 
Razdelitev sredstev bo potekala na podlagi javnega 
razpisa za sofinanciranje letnega programa športa v 
občini Vojnik ter meril, pogojev in kriterijev, ki jih morajo 
izpolnjevati posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti. 
Uresničevanja programa bo spremljal Odbor za družbene 
dejavnosti.

II. (VSEBINA LETNEGA PROGRAMA)

Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo 
iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za 
njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v 
proračunu Občine Vojnik.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega 

z letnim programom, se zagotavljajo javna sredstva za 
sofinanciranje naslednjih vsebin:

1 ŠPORTNI PROGRAMI

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 
MLADINE

1.1.1 Promocijski športni programi
v višini 300,00 €

Promocijski športni programi so: Mali sonček, Ciciban 
planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan in 
Mladi planinec. V programih se vrednoti materialni strošek 
programa (propagandno gradivo) na udeleženca, če to ni 
brezplačno. Sredstva iz LPŠ se namenjajo za promocijske 
programe le v primeru, če ti niso del rednega ali razširjenega 
predšolskega in šolskega programa izobraževanja. 

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok

v višini 2.300,00 €
Je športna dejavnost otrok do vstopa v šolo, ki so prostovoljno 
vključeni v programe športa in skozi igro spoznavajo 
posamezne elemente športa.

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok

v višini 7.000,00 €
Je redna dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so 
prostovoljno vključeni v programe športa.

1.1.4 Šolska športna tekmovanja
       
 v višini 3.000,00 € 
Šolska športna tekmovanja se izvajajo izključno v vzgojno-
izobraževalnih zavodih in predstavljajo udeležbo šolskih 
ekip na organiziranih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem 
Zavoda za šport RS Planica. Udeležba učencev na tekmovanju 
se vrednoti glede na raven tekmovanja.

1.1.5 Celoletni športni programi prostočasne športne 
vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine, 
ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih 
nacionalnih panožnih športnih zvez

v višini 4.600,00 € 

Vrednoti se programe izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoj 
po minimalnem obsegu izvajanja športnih programov. 
Celoletni športni programi so opredeljeni kot splošni in 
pripravljalni. Kot splošne programe se vrednoti programe 
izvajalcev, katerih vsebina se nanaša na različne gibalne 
dejavnosti in programe v posameznih športnih panogah, 
ki ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v program športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport. Kot pripravljalne programe se vrednoti programe 
izvajalcev, ki imajo v letnem programu športa vključene 
udeležence v programih športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter tekmujejo 
v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih 
športnih zvez.

1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE 
V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

1.2.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski 
šport 

v višini 16.000,00 € 
V skladu s potrjenimi uradnimi tekmovalnimi sistemi so v 
programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, vrednoti programe izvajalcev v 
naslednjih starostnih kategorijah, ki praviloma niso mlajši od 
12 oziroma 10 let. 
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III.      (SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA)

V proračunu Občine Vojnik za leto 2021 se zagotavljajo sredstva s področja športa.

Sredstva za sofinanciranje vsebine letnega programa športa za leto 2021 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk 
4030617 – Športni programi društev, klubov, šol in vrcev (razpis). 

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VOJNIK ZA LETO 2021

PREGLED RAZPOREDITVE SREDSTEV LPŠ 2021 VREDNOST PROGRAMOV

1 ŠPORTNI PROGRAMI 46.500,00 €

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 17.200,00 €

1.1.1 Promocijski športni programi 300,00 €

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok 2.300,00 €

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok 7.000,00 €

1.1.4 Šolska športna tekmovanja 3.000,00 €

1.1.5 Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje 
šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez

4.600,00 €

1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V 
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 16.000,00 €

1.2.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 16.000,00 €

1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT 13.000,00 €

1.4 ŠPORT INVALIDOV 300,00 €

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 1.500,00 €

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 1.500,00 €

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 4.650,00 €

3.1 Delovanje športnih organizacij 4.650,00 €

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 6.150,00 €

4.1 Druge športne prireditve 6.150,00 €

VSI PROGRAMI SKUPAJ 58.800,00 €

Sofinanciranje športnih programov poteka v skladu s sprejetim proračunom Občine Vojnik za leto 2021.

Številka: 671-0004/2020-1
Vojnik, 17. 11. 2020

Branko Petre, 
župan Občine Vojnik
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Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/2017) 
in 7. člena odloka o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v občini Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 18/2018), Odloka o proračunu Občine 
Vojnik za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
57/2019) in Letnega programa športa občine Vojnik za leto 
2021 objavlja Občina Vojnik

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 

športa, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz 
občinskega proračuna za leto 2021

I. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih 
programov:

1 ŠPORTNI PROGRAMI

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN 
MLADINE

1.1.1 Promocijski športni programi

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok

1.1.4 Šolska športna tekmovanja

1.1.5 Celoletni športni programi prostočasne 
športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki 
tekmujejo v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih 
panožnih športnih zvez

1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, 
USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

1.2.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT

1.4 ŠPORT INVALIDOV

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

3.1 Delovanje športnih organizacij

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

1.1 Druge športne prireditve

Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno 

opredeljene v Letnem programu športa občine Vojnik za 
leto 2021 (sprejetem na 15. redni seji Občinskega sveta 
Občine Vojnik dne 17. 12. 2020).

II. Pogoji za pridobitev sredstev za 
sofinanciranje športnih programov

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in 
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, 
navedene v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje 
letnega programa športa v Občini Vojnik (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 18/2018):

· so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi 
predpisi,

· je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih 
dejavnosti,

· so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini 
Vojnik,

· imajo najmanj 10 članov s plačano članarino (velja 
za društva),

· imajo zagotovljene materialne, prostorske, 
kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo 
načrtovanih športnih dejavnosti, imajo urejeno 
zbirko članov s plačano članarino, imajo 
zagotovljeno izvajanje športnih programov 
najmanj v obsegu, določenem v merilih in kriterijih 
za izbor in vrednotenje letnega programa športa v 
občini Vojnik, 

· razen če za posamezne programe v merilih 
ni drugače opredeljeno (velja za izvajalce, ki 
kandidirajo s športnimi programi),

· imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je 
razviden predviden vir prihodkov in stroškov za 
izvedbo programov,

· izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za 
sofinanciranje programov,

· so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega 
se nanaša javni razpis, izpolnili pogodbene 
obveznosti.

III. Upravičenci 

Za sofinanciranje programov iz občinskega proračuna lahko 
kandidirajo na javnem razpisu naslednji izvajalci športnih 
programov:

III.      (SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA)

V proračunu Občine Vojnik za leto 2021 se zagotavljajo sredstva s področja športa.

Sredstva za sofinanciranje vsebine letnega programa športa za leto 2021 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk 
4030617 – Športni programi društev, klubov, šol in vrcev (razpis). 

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VOJNIK ZA LETO 2021

PREGLED RAZPOREDITVE SREDSTEV LPŠ 2021 VREDNOST PROGRAMOV

1 ŠPORTNI PROGRAMI 46.500,00 €

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 17.200,00 €

1.1.1 Promocijski športni programi 300,00 €

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok 2.300,00 €

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok 7.000,00 €

1.1.4 Šolska športna tekmovanja 3.000,00 €

1.1.5 Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje 
šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez

4.600,00 €

1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENE V 
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 16.000,00 €

1.2.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 16.000,00 €

1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT 13.000,00 €

1.4 ŠPORT INVALIDOV 300,00 €

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 1.500,00 €

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 1.500,00 €

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 4.650,00 €

3.1 Delovanje športnih organizacij 4.650,00 €

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 6.150,00 €

4.1 Druge športne prireditve 6.150,00 €

VSI PROGRAMI SKUPAJ 58.800,00 €

Sofinanciranje športnih programov poteka v skladu s sprejetim proračunom Občine Vojnik za leto 2021.

Številka: 671-0004/2020-1
Vojnik, 17. 11. 2020

Branko Petre, 
župan Občine Vojnik
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1. športna društva in klubi, ki imajo sedež v občini 

Vojnik,

2. zveza športnih društev občine Vojnik,

3. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 
namen opravljanje dejavnosti v športu,

4. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
izvajajo javnoveljavne programe,

5. samostojni podjetniki, gospodarske družbe, 
posamezniki in druge organizacije, registrirane 
za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki 
Sloveniji,

6. zasebni športni delavci.

IV. Okvirna vrednost sredstev in obdobje 
uporabe

Okvirna vrednost, ki je na razpolago za sofinanciranje 
navedenih predvidenih programov športa, je 58.800,00  €. 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v 
proračunskem letu 2021 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

V. Vsebina vloge

Vloga mora vsebovati: 

- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 
predlagatelji dobijo na sedežu Občine Vojnik, 
Keršova 8, 3212 Vojnik ali na spletni strani Občine 
Vojnik www.vojnik.si, 

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 
tem javnem razpisu,

- natančen opis programov s seznamom udeležencev, 
krajem izvajanja programov in urnikom vadbe,

- program mora biti finančno ovrednoten s planom 
stroškov in navedeni morajo biti viri sofinanciranja,

- društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
ustanove morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo 
o registraciji za opravljanje športne dejavnosti.

VI. Rok in način prijave na razpis

Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s 
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina 
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik najkasneje do 7. 4. 2021. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka 
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 
11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: OBČINA VOJNIK, 
Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom: 
»NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS: ŠPORT 2021«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

VII. Postopek obravnave prijav

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo odprla 
komisija in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, 
ki bodo prispele po izteku roka in ne bodo pravočasne 
ali bodo nepravilno označene, izvajalec razpisa zavrže s 
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. Če komisija 
ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh z razpisno dokumentacijo 
zahtevanih dokumentov o izpolnjevanju pogojev, obvesti 
predlagatelja, ki mora vlogo v 8 dneh dopolniti. Če vlagatelj 
vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa 
vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Izbrane izvajalce in programe 
bomo sofinancirali na podlagi merila in kriterijev za izbor in 
vrednotenje letnega programa športa v Občini Vojnik, ki so 
del odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 18/2018). Po končanem postopku javnega 
razpisa bo Občina Vojnik na podlagi predloga komisije 
izdala odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja, zavrnitvi 
sofinanciranja programa ali področja letnega programa 
športa. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Ob izdaji 
odločbe se izbranega izvajalca pozove k podpisu pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.

VIII. Informacije

Občina Vojnik bo po objavi javnega razpisa organizirala 
posvet za izpopolnjevanje razpisnih obrazcev, prav tako se 
lahko predlagatelji z vprašanji glede razpisa in izpolnjevanja 
razpisnih obrazcev obrnejo na višjo svetovalko za družbene 
dejavnosti Urško Mužar (tel. 03/78 00 623 in 03/78 00 620),
e-naslov: urska@vojnik.si).

Številka: 671-0004/2020-2
Vojnik, 4. 2. 2021

Branko Petre, 
župan Občine Vojnik
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Občina Vojnik na podlagi člena 106.i Zakona o javnih financah 
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 107/10, 11/11, 56/02-
ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu 
Občine Vojnik za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 57/2019) objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in 

razvoja podeželja, ki niso državna pomoč na področju 
kmetijstva v občini Vojnik v letu 2021

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje 
dela neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev 
s področja kmetijstva v občini Vojnik za leto 2021, ki 
ne predstavljajo državne pomoči, delujejo na področju 
kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni 
pridobivanje dobička. 

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine 
Vojnik za leto 2021 predvidena sredstva v višini 6.200,00 EUR. 
Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2021.

1. UPRAVIČENCI
Na razpisu lahko sodelujejo društva oz. zveza društev, ki 
delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 

- imajo sedež v občini Vojnik in so registrirani na območju 
Republike Slovenije, 

- delujejo na območju občine Vojnik, vanj pa je vključenih 
saj 5 članov z območja občine Vojnik;

- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, 
kot jo določa zakonodaja; 

- so registrirana in delujejo najmanj eno leto (registracija);

- imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne 
in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje 
načrtovanih aktivnosti;

- dotacije za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne 
bodo prejela iz državnih ali mednarodnih virov;

- delujejo na področju kmetijstva najmanj eno leto;

- občini v postavljenem roku dostavljajo  vsebinsko in 
finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega 
programa;

- njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje 
dobička;

- do sredstev niso upravičene lovske in ribiške družine.

Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne 
stroške že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine 
Vojnik oziroma je bil njihov program oz. projekt v letu 
2021 kakor koli že financiran iz proračuna Občine Vojnik, 
niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.

2. MERILA IN KRITERIJI ZA DOLOČITEV VIŠINE 
SREDSTEV

Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se 
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

a) Članstvo

Članstvo Točke 

do 20 članov 5 točk

od 21 članov do 40 članov 10 točk

od 41 članov do 60 članov 15 točk

od 61 članov do 100 članov 20 točk

od 101 član 30 točk

b) Število sekcij

Za vsako sekcijo, ki deluje v okviru 
društva

5 točk 
/posamezna 
sekcija

c) Spodbujanje vključevanja mladih v društva na 
področju razvoja podeželja

Člani iz občine Vojnik  2 točki/član

Člani izven občine Vojnik 1 točka/ član

Za člane »podmladka« se šteje član od 7. pa do 
dopolnjenega 29. leta. 

d) Mentorstvo
Društvo je aktivno na področju mentorstva ter 
animiranja otrok in mladine na področju razvoja 
podeželja. 

Mentorstvo in drugo sodelovanje z 
osnovnima šolama in vrtci v občini 
Vojnik

        10 točk/
mentorstvo

Za mentorstvo se šteje ena ali več aktivnosti letno v obliki 
krožka, strokovnega predavanja, pomoč pri raziskovalni 
nalogi šol ipd.

e) Skrb za čisto okolje, ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine

Društvo je aktivno v okviru akcije na področju urejanja 
in ohranjanja čistega okolja ali ohranjanja kulturne in 
naravne dediščine, tradicije. 

Izvedba čistilnih akcij 15 točk/akcija

Urejanje in vzdrževanje okolice, akcije 
za namene ohranjanja in vzdrževanja 
naravne in kulturne dediščine kraja

10 točk/akcija

 
f) Mednarodni pomen društva

Društvo ima mednarodni pomen in 
s tem posredno prispeva k promociji 
občine Vojnika

15 točk

Za mednarodni pomen društva se šteje aktivnost na 
mednarodnem področju, kot je npr. sodelovanjem s tujino, 
članstvo društva v mednarodnih zvezah, podobne interesne 
dejavnosti na področju razvoja podeželja.

g) Organizacija javne prireditve 
Društvo samostojno organizira prireditve, srečanja 
na območju občine Vojnik z vidika promocije razvoja 
podeželja in občine Vojnik.

1. športna društva in klubi, ki imajo sedež v občini 
Vojnik,

2. zveza športnih društev občine Vojnik,

3. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen 
namen opravljanje dejavnosti v športu,

4. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki 
izvajajo javnoveljavne programe,

5. samostojni podjetniki, gospodarske družbe, 
posamezniki in druge organizacije, registrirane 
za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki 
Sloveniji,

6. zasebni športni delavci.

IV. Okvirna vrednost sredstev in obdobje 
uporabe

Okvirna vrednost, ki je na razpolago za sofinanciranje 
navedenih predvidenih programov športa, je 58.800,00  €. 
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v 
proračunskem letu 2021 v skladu s predpisi, ki določajo 
izvrševanje proračuna.

V. Vsebina vloge

Vloga mora vsebovati: 

- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa 
predlagatelji dobijo na sedežu Občine Vojnik, 
Keršova 8, 3212 Vojnik ali na spletni strani Občine 
Vojnik www.vojnik.si, 

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 
tem javnem razpisu,

- natančen opis programov s seznamom udeležencev, 
krajem izvajanja programov in urnikom vadbe,

- program mora biti finančno ovrednoten s planom 
stroškov in navedeni morajo biti viri sofinanciranja,

- društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
ustanove morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo 
o registraciji za opravljanje športne dejavnosti.

VI. Rok in način prijave na razpis

Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s 
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina 
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik najkasneje do 7. 4. 2021. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka 
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 
11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: OBČINA VOJNIK, 
Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom: 
»NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS: ŠPORT 2021«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

VII. Postopek obravnave prijav

Pravočasno prispele in pravilno označene vloge bo odprla 
komisija in ugotovila, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Vloge, 
ki bodo prispele po izteku roka in ne bodo pravočasne 
ali bodo nepravilno označene, izvajalec razpisa zavrže s 
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. Če komisija 
ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh z razpisno dokumentacijo 
zahtevanih dokumentov o izpolnjevanju pogojev, obvesti 
predlagatelja, ki mora vlogo v 8 dneh dopolniti. Če vlagatelj 
vloge ne dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa 
vlogo zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena. 
Odpiranje vlog ne bo javno. Izbrane izvajalce in programe 
bomo sofinancirali na podlagi merila in kriterijev za izbor in 
vrednotenje letnega programa športa v Občini Vojnik, ki so 
del odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 
programa športa v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 18/2018). Po končanem postopku javnega 
razpisa bo Občina Vojnik na podlagi predloga komisije 
izdala odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja, zavrnitvi 
sofinanciranja programa ali področja letnega programa 
športa. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Ob izdaji 
odločbe se izbranega izvajalca pozove k podpisu pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.

VIII. Informacije

Občina Vojnik bo po objavi javnega razpisa organizirala 
posvet za izpopolnjevanje razpisnih obrazcev, prav tako se 
lahko predlagatelji z vprašanji glede razpisa in izpolnjevanja 
razpisnih obrazcev obrnejo na višjo svetovalko za družbene 
dejavnosti Urško Mužar (tel. 03/78 00 623 in 03/78 00 620),
e-naslov: urska@vojnik.si).

Številka: 671-0004/2020-2
Vojnik, 4. 2. 2021

Branko Petre, 
župan Občine Vojnik
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1 prireditev 5 točk

do 3 prireditve 10 točk

več kot 4 samostojne prireditve 15 točk

Štejejo organizacije samostojnih prireditev, srečanj, ki so 
izvedene na območju občine Vojnik. 

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

10 točk/
program

i) Aktivnosti za večanje prepoznavnosti in ugleda 
kmetijstva in področja delovanja društva

Promocijski material, zloženka, katalog, 
spletna stran društva 10 točk/izdajo

Predstavitve na prireditvah, sejmih 15 točk/
predstavitev

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

Odličen dosežek ne glede na število 
dosežkov

3 točke

Odličen dosežek se šteje prvo, drugo ali tretje mesto na 
tekmovanju regijskega državnega ali lokalnega pomena.

k) Sodelovanje s prodajo lastnih kmetijskih 
pridelkov in izdelkov ter promocijo na tržnicah, 
ki jih organizira občina Vojnik.

Društvo se je predstavilo s svojo 
dejavnostjo na vsaj dveh (2) tržnicah v 
okviru organizacije Občine Vojnik

10 točk

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

5 točk

S tem ukrepom želi Občina Vojnik spodbuditi lokalno 
samooskrbo in prodajo kmetijskih izdelkov ter pridelkov na 
tržnicah, ki jih organizira Občina Vojnik.

3. OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli za: izobraževanja in usposabljanja, 
svetovalne storitve, organizacije forumov, tekmovanj, 
razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacije 
in spletišča ter stroške nadomeščanja kmeta, kmetovega 
partnerja med boleznijo in dopustom. Omenjeni upravičeni 
stroški so državna pomoč in niso predmet tega javnega 
razpisa.

4. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan Občine Vojnik. Strokovna komisija bo opravila 
pregled in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev, 
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog ne bo javno. 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 45 dni po zaključenem javnem razpisu. Zoper odločitev 

izbora in ocenitve vlog lahko upravičenec vloži pritožbo 
županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je 
dokončna.

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene 
in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi 
dokazili. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v 
roku 8 dni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo 
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana 
zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve 
sredstev.
Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer 
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na 
transakcijski račun.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri 
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih 
vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna 

Občine za tekoče leto,
- zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih 

sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine 
Vojnik za leto 2021.

5. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka 
roka, to je petek, 23. april 2021, dosegljiva na spletni strani 
Občine Vojnik (www.vojnik.si), v času uradnih ur jo lahko 
interesenti dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.

Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na 
ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati 
vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v 
razpisni dokumentaciji. Izpolnjene vloge morajo biti poslane 
priporočeno ali oddane osebno na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v zaprti ovojnici. Šteje se, da 
je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za 
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali je 
bila do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik. 
Prijave pošljete v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI 
RAZPIS KMETIJSTVO DRUŠTVA 2021«. Vloge sprejemamo na 
naslovu Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času 
uradnih ur.

6. NADZOR IN SANKCIJE
V primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih 
porabi nenamensko oziroma dela ni izvršil, je dolžan povrniti 
vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.

7. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v povezavi z javnim razpisom in 
izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur ali po telefonu 
vsak delovni dan (Petra Pehar Žgajner, 03 78 00 640/647 ali 
051 315 841).  

Št.:330-0002/2021
Datum: 5. 2. 2021 Branko Petre,

župan Občine Vojnik
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Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), 4. člena Pravilnika o 

sofinanciranju programov s področja turizma v občini Vojnik 
(Uradni list RS, št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o proračunu 

Občine Vojnik za leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 57/2019) Občina Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov s področja turizma v občini 

Vojnik v letu 2021

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s 
področja turizma v občini Vojnik.

2. Okvirna višina razpisanih sredstev za izvajanje 
razpisanih programov Občine Vojnik v proračunu za leto 
2021 je predvidoma 12.000,00 EUR. Sredstva morajo biti 
porabljena do 31. 12. 2021.

3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih 
cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, 
ki delujejo na področju turizma na območju občine Vojnik, 
njihovi programi pa vsebujejo naslednje dejavnosti:

- ohranjanje kulturne in naravne dediščine, 

- urejanje in varstvo okolja,   

- organiziranje in usklajevanje prireditev, 

- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti, 

- izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za 
delovanje na področju turizma, 

- projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in 
drugih društev ter drugih organizacij.  

4. Rok za prijavo na javni razpis:

Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati 
naslednje podatke: 

- izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignejo na sedežu Občine 
Vojnik, Keršova ulica 8, v času uradnih ur, ali jo dobijo na 
spletni strani Občine Vojnik (www.vojnik.si) od dneva te 
objave;

- dokazilo, da ima društvo sedež na območju občine 
Vojnik;

- da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po 
zakonu o zavodih;

- vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 
2020;

- vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2021, ki 
ga je sprejel pristojni organ,

- dokazilo o urejeni evidenci članstva s seznamom 
oziroma številom članov.

Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do 
vključno petka, 23. aprila 2021, do 12. ure na naslov 
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave 
morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis 
za sofinanciranje programov s področja turizma 2021 – 
NE ODPIRAJ«, osebno ali priporočeno po pošti na zgornji 
naslov. Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, 
če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma 
in ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki.

5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika 
o sofinanciranju programov s področja turizma v Občini 
Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04) in Pravilnika o dopolnitvi 
in spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na 
področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list RS, št.  33/2007).

6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni 
v roku 45 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z 
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

7. Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan po 
telefonu 03 78 00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner).

Številka: 320-0001/2021 - 1
Datum: 28. 1. 2021

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

1 prireditev 5 točk

do 3 prireditve 10 točk

več kot 4 samostojne prireditve 15 točk

Štejejo organizacije samostojnih prireditev, srečanj, ki so 
izvedene na območju občine Vojnik. 

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

10 točk/
program

i) Aktivnosti za večanje prepoznavnosti in ugleda 
kmetijstva in področja delovanja društva

Promocijski material, zloženka, katalog, 
spletna stran društva 10 točk/izdajo

Predstavitve na prireditvah, sejmih 15 točk/
predstavitev

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

Odličen dosežek ne glede na število 
dosežkov

3 točke

Odličen dosežek se šteje prvo, drugo ali tretje mesto na 
tekmovanju regijskega državnega ali lokalnega pomena.

k) Sodelovanje s prodajo lastnih kmetijskih 
pridelkov in izdelkov ter promocijo na tržnicah, 
ki jih organizira občina Vojnik.

Društvo se je predstavilo s svojo 
dejavnostjo na vsaj dveh (2) tržnicah v 
okviru organizacije Občine Vojnik

10 točk

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

5 točk

S tem ukrepom želi Občina Vojnik spodbuditi lokalno 
samooskrbo in prodajo kmetijskih izdelkov ter pridelkov na 
tržnicah, ki jih organizira Občina Vojnik.

3. OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli za: izobraževanja in usposabljanja, 
svetovalne storitve, organizacije forumov, tekmovanj, 
razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacije 
in spletišča ter stroške nadomeščanja kmeta, kmetovega 
partnerja med boleznijo in dopustom. Omenjeni upravičeni 
stroški so državna pomoč in niso predmet tega javnega 
razpisa.

4. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom 
imenuje župan Občine Vojnik. Strokovna komisija bo opravila 
pregled in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev, 
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog ne bo javno. 
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 45 dni po zaključenem javnem razpisu. Zoper odločitev 

izbora in ocenitve vlog lahko upravičenec vloži pritožbo 
županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je 
dokončna.

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene 
in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi 
dokazili. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v 
roku 8 dni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo 
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana 
zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve 
sredstev.
Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer 
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev. 
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na 
transakcijski račun.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri 
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih 
vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna 

Občine za tekoče leto,
- zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih 

sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine 
Vojnik za leto 2021.

5. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka 
roka, to je petek, 23. april 2021, dosegljiva na spletni strani 
Občine Vojnik (www.vojnik.si), v času uradnih ur jo lahko 
interesenti dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.

Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je 
sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na 
ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati 
vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v 
razpisni dokumentaciji. Izpolnjene vloge morajo biti poslane 
priporočeno ali oddane osebno na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v zaprti ovojnici. Šteje se, da 
je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za 
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali je 
bila do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik. 
Prijave pošljete v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI 
RAZPIS KMETIJSTVO DRUŠTVA 2021«. Vloge sprejemamo na 
naslovu Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času 
uradnih ur.

6. NADZOR IN SANKCIJE
V primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih 
porabi nenamensko oziroma dela ni izvršil, je dolžan povrniti 
vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.

7. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v povezavi z javnim razpisom in 
izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur ali po telefonu 
vsak delovni dan (Petra Pehar Žgajner, 03 78 00 640/647 ali 
051 315 841).  

Št.:330-0002/2021
Datum: 5. 2. 2021 Branko Petre,

župan Občine Vojnik



48 | OgledalO | 01 – 132 | 4. marec 2021 | 

UR
AD

NI
 D

EL
Na podlagi Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 3/2016) in Odloka o proračunu Občine Vojnik za 
leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019) 

Občina Vojnik objavlja:

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju malih čistilnih naprav (individualnih ali 

skupinskih) na območju občine Vojnik v letu 2021

1. PREDMET RAZPISA
Občina Vojnik objavlja razpis za sofinanciranje nakupa 
malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) za komunalne 
odpadne vode do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE).

2. SPLOŠNI POGOJI IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA 
PRIDOBITEV SREDSTEV
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje MČN za komunalne 
odpadne vode na območju občine Vojnik. Sredstva 
so zagotovljena v proračunu za leto 2021 v višini 
15.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo 50 % vrednosti 
posamezne investicije oziroma največ 2.000 EUR, vključno 
z DDV. Sofinancira se nakup ene MČN za en stanovanjski 
objekt ali tudi nakup ene MČN za več stanovanjskih 
objektov.

3. UPRAVIČENCI
Upravičenci sofinanciranja po tem razpisu so fizične osebe, 
ki so lastniki stanovanjskih stavb na območju občine Vojnik 
in imajo stalno prebivališče v občini Vojnik.

4. POGOJI IN TEHNIČNE ZAHTEVE:
- MČN mora imeti certifikat oz. listino o skladnosti izdelka 
z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih 
vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz MČN (Ur. l. RS, št. 98/07, 30/10). Seznam 
ustreznih čistilnih naprav, ki izpolnjujejo kriterije, je 
objavljen na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije.
- Tipska MČN mora imeti izjavo o lastnostnih in učinkom 
čiščenja 80 % glede na KPK (kemijska potreba po kisiku) 
ali MČN, ki dosega KPK pod 200 mg/l O² (rastlinska čistilna 
naprava).
- MČN mora biti na seznamu Gospodarske zbornice 
Slovenije.
- MČN mora biti postavljena izven aglomeracij, znotraj 
katerih se predvideva izgradnja kanalizacijskega omrežja, 
skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode Republike Slovenije, za območje 
občine Vojnik. Pisno izjavo vlagatelj pridobi na sedežu 
javnega podjetja VODOVOD-KANALIZACIJA, d. o. o., Lava 2a, 
3000 Celje. 
- Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno 
čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisani 
medsebojni dogovor vseh uporabnikov MČN, ki ni časovno 
omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje 
MČN. V primeru izgradnje skupne MČN za več stanovanjskih 
objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) lastnik 
zemljišča, na katerem je MČN zgrajena.
- Objekt, za katerega se je nabavila MČN, ima pridobljeno 
veljavno gradbeno dovoljenje po Zakonu o graditvi 
objektov.
- Lokacija postavitve MČN mora biti dostopna in mora 
omogočati neovirano praznjenje.

- Upravičenec mora biti lastnik zemljišča, na katerem 
načrtuje postavitev MČN.
- Razpisni pogoji veljajo za stanovanjske objekte, ki so bili 
zgrajeni pred 10. decembrom 2002 in ne za novogradnje.
- Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le 
enkrat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za isti 
namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
- Investitor mora priložiti dokazilo o plačilu investicije o 
nabavi MČN.
- MČN mora biti kupljena in vgrajena v tekočem letu objave 
razpisa.

5. VSEBINA VLOGE
Upravičenec mora vložiti vlogo na izpolnjenih obrazcih z 
zahtevanimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva od dneva objave 
v tajništvu Občine Vojnik in objavljena na spletni strani 
Občine Vojnik.

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Prijave oziroma vloge z vsemi dokazili je treba oddati 
osebno ali poslati po pošti na naslov:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik s pripisom 
»NE ODPIRAJ – RAZPIS MČN 2021«, najkasneje do 
15. 11. 2021. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo 
pravočasno oddane.

7. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN DODELJEVANJE 
SREDSTEV
Vse prejete vloge bodo obravnavane po vrstnem redu 
prispetja. Upoštevale se bodo izključno popolne, v celoti 
izpolnjene ter pravočasno oddane vloge.
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki 
jo s sklepom imenuje župan Občine Vojnik.
Če vloga ni popolna in skladna z zahtevami razpisa za 
sofinanciranje, bodo prosilci pozvani, da vlogo dopolnijo v 
roku 8 dni. Če tega ne bodo storili oziroma bo vloga kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s sklepom zavržena.
Komisija bo obravnavala vse vloge in na podlagi pregleda 
vlog in ovrednotenja pripravila odločbe o dodelitvi 
proračunskih sredstev. Po prejemu odločbe mora 
vlagatelj predložiti zahtevek za izplačilo sredstev skupaj 
z originalnimi računi. Na podlagi zahtevka se pripravi 
pogodba o sofinanciranju. Po podpisu pogodbe se 
proračunska sredstva nakažejo na račun upravičenca.

8. NADZOR IN SANKCIJE
Če se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za 
katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi 
neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga 
določila pogodbe, je Občina Vojnik upravičena zahtevati 
vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik 
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od dneva nakazila.

9. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije glede razpisne dokumentacije lahko 
prejmete v času uradnih ur na sedežu Občine Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik in po telefonu (Boštjan Švab: 03 
78 00 634 ali Mateja Kozikar: 03 78 00 626).

Številka: 354-0002/2021-1
Datum: 04. 03. 2021

Branko Petre,
župan
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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 2021 (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 

2021

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 2021, 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 2021, znaša 30.000,00 EUR.

A. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja - 
11.000,00 EUR

B. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti - 13.000,00 EUR

C. Spodbujanje sobodajalstva - 3.000,00 EUR

D. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise - 
1.000,00 EUR

E. Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge - 1.000,00 
EUR

F. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj 
na področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki 
izboljšujejo uspešnost in učinkovitost podjetniškega 
okolja - 1.000,00 EUR 

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

2. OSNOVNI POGOJI IN SPLOŠNA DOLOČILA

a) Splošna določila 

1. Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so 
opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Prejemnik mora naložbo uporabljati in imeti v lasti 
vsaj 2 leti po dokončani naložbi, razen, kjer je s tem 
razpisom določeno drugače.

6. Na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč, 
mora biti delavec zaposlen vsaj 2 leti po prejemu 
pomoči.

7. Prejemnik mora voditi predpisano dokumentacijo, ki je 
določena z javnim razpisom in s pogodbo o dodelitvi 
sredstev, in jo mora hraniti še najmanj 2 leti po zadnjem 
izplačilu sredstev.

8. Prejemnik ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z 
namenom dodelitve sredstev.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. DDV, drugi davki, dajatve in takse niso upravičen 
strošek.

13. Posli med povezanimi osebami niso dovoljeni.

b) Oblike in kumulacije pomoči

1. Skupni znesek pomoči, dodeljen enotnemu 
podjetju na podlagi pravil  de minimis, ne sme 

Na podlagi Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 3/2016) in Odloka o proračunu Občine Vojnik za 

leto 2021 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/2019) 
Občina Vojnik objavlja:

JAVNI RAZPIS
o sofinanciranju malih čistilnih naprav (individualnih ali 

skupinskih) na območju občine Vojnik v letu 2021

1. PREDMET RAZPISA
Občina Vojnik objavlja razpis za sofinanciranje nakupa 
malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) za komunalne 
odpadne vode do 50 populacijskih enot (v nadaljevanju PE).

2. SPLOŠNI POGOJI IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA 
PRIDOBITEV SREDSTEV
2.1 Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje MČN za komunalne 
odpadne vode na območju občine Vojnik. Sredstva 
so zagotovljena v proračunu za leto 2021 v višini 
15.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo 50 % vrednosti 
posamezne investicije oziroma največ 2.000 EUR, vključno 
z DDV. Sofinancira se nakup ene MČN za en stanovanjski 
objekt ali tudi nakup ene MČN za več stanovanjskih 
objektov.

3. UPRAVIČENCI
Upravičenci sofinanciranja po tem razpisu so fizične osebe, 
ki so lastniki stanovanjskih stavb na območju občine Vojnik 
in imajo stalno prebivališče v občini Vojnik.

4. POGOJI IN TEHNIČNE ZAHTEVE:
- MČN mora imeti certifikat oz. listino o skladnosti izdelka 
z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov odpadnih 
vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz MČN (Ur. l. RS, št. 98/07, 30/10). Seznam 
ustreznih čistilnih naprav, ki izpolnjujejo kriterije, je 
objavljen na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije.
- Tipska MČN mora imeti izjavo o lastnostnih in učinkom 
čiščenja 80 % glede na KPK (kemijska potreba po kisiku) 
ali MČN, ki dosega KPK pod 200 mg/l O² (rastlinska čistilna 
naprava).
- MČN mora biti na seznamu Gospodarske zbornice 
Slovenije.
- MČN mora biti postavljena izven aglomeracij, znotraj 
katerih se predvideva izgradnja kanalizacijskega omrežja, 
skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode Republike Slovenije, za območje 
občine Vojnik. Pisno izjavo vlagatelj pridobi na sedežu 
javnega podjetja VODOVOD-KANALIZACIJA, d. o. o., Lava 2a, 
3000 Celje. 
- Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno 
čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisani 
medsebojni dogovor vseh uporabnikov MČN, ki ni časovno 
omejen in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje 
MČN. V primeru izgradnje skupne MČN za več stanovanjskih 
objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) lastnik 
zemljišča, na katerem je MČN zgrajena.
- Objekt, za katerega se je nabavila MČN, ima pridobljeno 
veljavno gradbeno dovoljenje po Zakonu o graditvi 
objektov.
- Lokacija postavitve MČN mora biti dostopna in mora 
omogočati neovirano praznjenje.

- Upravičenec mora biti lastnik zemljišča, na katerem 
načrtuje postavitev MČN.
- Razpisni pogoji veljajo za stanovanjske objekte, ki so bili 
zgrajeni pred 10. decembrom 2002 in ne za novogradnje.
- Upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le 
enkrat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za isti 
namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
- Investitor mora priložiti dokazilo o plačilu investicije o 
nabavi MČN.
- MČN mora biti kupljena in vgrajena v tekočem letu objave 
razpisa.

5. VSEBINA VLOGE
Upravičenec mora vložiti vlogo na izpolnjenih obrazcih z 
zahtevanimi prilogami.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva od dneva objave 
v tajništvu Občine Vojnik in objavljena na spletni strani 
Občine Vojnik.

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE
Prijave oziroma vloge z vsemi dokazili je treba oddati 
osebno ali poslati po pošti na naslov:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik s pripisom 
»NE ODPIRAJ – RAZPIS MČN 2021«, najkasneje do 
15. 11. 2021. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo 
pravočasno oddane.

7. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG IN DODELJEVANJE 
SREDSTEV
Vse prejete vloge bodo obravnavane po vrstnem redu 
prispetja. Upoštevale se bodo izključno popolne, v celoti 
izpolnjene ter pravočasno oddane vloge.
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki 
jo s sklepom imenuje župan Občine Vojnik.
Če vloga ni popolna in skladna z zahtevami razpisa za 
sofinanciranje, bodo prosilci pozvani, da vlogo dopolnijo v 
roku 8 dni. Če tega ne bodo storili oziroma bo vloga kljub 
dopolnitvi še vedno nepopolna, bo s sklepom zavržena.
Komisija bo obravnavala vse vloge in na podlagi pregleda 
vlog in ovrednotenja pripravila odločbe o dodelitvi 
proračunskih sredstev. Po prejemu odločbe mora 
vlagatelj predložiti zahtevek za izplačilo sredstev skupaj 
z originalnimi računi. Na podlagi zahtevka se pripravi 
pogodba o sofinanciranju. Po podpisu pogodbe se 
proračunska sredstva nakažejo na račun upravičenca.

8. NADZOR IN SANKCIJE
Če se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za 
katerega so bila dodeljena ali so bila dodeljena na podlagi 
neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga 
določila pogodbe, je Občina Vojnik upravičena zahtevati 
vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik 
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi 
obrestmi za obdobje od dneva nakazila.

9. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije glede razpisne dokumentacije lahko 
prejmete v času uradnih ur na sedežu Občine Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik in po telefonu (Boštjan Švab: 03 
78 00 634 ali Mateja Kozikar: 03 78 00 626).

Številka: 354-0002/2021-1
Datum: 04. 03. 2021

Branko Petre,
župan



50 | OgledalO | 01 – 132 | 4. marec 2021 | 

UR
AD

NI
 D

EL
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: a) 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 b) 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,

- o 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 in samozaposlitev 
ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju 
občine Vojnik.

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 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 so predložili vse predpisane dokumente za 
ustanovitev podjetja.

- Upravičeni stroški:
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- so stroški novega delovnega mesta oziroma samozaposlitve, 
in sicer bruto plača novozaposlenih 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 31. 10. 2020 do vključno dneva 
roka za oddajo vloge na javni razpis,

- upravičenci, ki so vključno od 31. 10. 2020 za nedoločen 
čas zaposlili 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 novozaposleni 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, če 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 največ 1.500,00  EUR za občana in 
900,00 EUR za osebo s stalnim bivališčem izven naše občine,

- samozaposlitev največ 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. 

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 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 primarne 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) upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu ter izvedene 
aktivnosti z datumi od dne 1. 1. 2021 do datuma oddaje 
vlog na javni razpis.

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,

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: a) 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 b) 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,

- o 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 in samozaposlitev 
ter s tem prispevati k manjši brezposelnosti na območju 
občine Vojnik.

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 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 so predložili vse predpisane dokumente za 
ustanovitev podjetja.

- Upravičeni stroški:
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- 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 največ 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,

- upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu ter izvedene 
aktivnosti z datumi od dne 1. 1. 2021 do datuma oddaje 
vlog na javni razpis.

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 odstotkov 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.

Upravičeni stroški:

- so stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z 
običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem 
podjetja,

- v 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,

- upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu ter izvedene 
aktivnosti z datumi od dne 1. 1. 2021 do datuma oddaje 
vlog na javni razpis.

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 odstotkov upravičenih stroškov oziroma 
do maksimalne višine 350,00 €,

- vlagatelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo 
v okviru posameznega razpisa,

- instrument pomoči je dotacija.
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E) SPODBUJANJE PROMOCIJE IN PRODORA NA TUJE TRGE

Namen ukrepa:

je 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,

- upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu ter 
izvedene aktivnosti z datumi od dne 1. 1. 2021 do 
datuma oddaje vlog na javni razpis.

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 odstotkov upravičenih stroškov oziroma 
do maksimalne višine 350,00 €.

- vlagatelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo 
v okviru posameznega razpisa,

- instrument pomoči je dotacija.

F) 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 mora 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 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. 2021 do datuma oddaje 
vlog na javni razpis.

Višina sofinanciranja:

- skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja 
znaša lahko do 50 odstotkov 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 € za neprofitna društva, 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.

3. PRIJAVA IN RAZPISNI ROK 

Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do 
vključno petka, 8.  10.  2021, 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 je bila oddana do 12. ure v tajništvu Občine Vojnik 
v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – VLOGA ZA JAVNI 
RAZPIS  PODJETNIŠTVO 2021« na prednji strani in s 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. 

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 podatki niso verodostojni in/ali resnični,

- vlagatelj ne izpolnjuje pogojev tega javnega razpisa.

- 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 največ 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,

- upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu ter izvedene 
aktivnosti z datumi od dne 1. 1. 2021 do datuma oddaje 
vlog na javni razpis.

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 odstotkov 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.

Upravičeni stroški:

- so stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z 
običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem 
podjetja,

- v 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,

- upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu ter izvedene 
aktivnosti z datumi od dne 1. 1. 2021 do datuma oddaje 
vlog na javni razpis.

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 odstotkov upravičenih stroškov oziroma 
do maksimalne višine 350,00 €,

- vlagatelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1 vlogo 
v okviru posameznega razpisa,

- instrument pomoči je dotacija.
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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 petek, 15. 10. 2021. 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 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 (03) 78 00 620/640/647, 
051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti: 
obcina@vojnik.si.

Št.:300-0002/2021-1
Datum: 5. 2. 2021                                                                             

Branko Petre 
Župan Občine Vojnik

  

OBDARITEV NOVOROJENČKOV

V Občini Vojnik že vrsto let obdarujemo novorojenčke. Gre za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Do pomoči 
so upravičeni starši oziroma eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Vojnik. Trenutno ta pomoč (od 
1. 9. 2020, po sklepu Občinskega sveta z 2. 7. 2020), znaša 180,00 €.
Za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence je potrebno v štirih mesecih od otrokovega rojstva na Občini Vojnik 
vložiti pisno vlogo. Obrazce lahko dobite v sprejemni pisarni na Občini Vojnik ali na uradni spletni strani občine www.vojnik.si 

Do pomoči so upravičeni starši oziroma eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Vojnik in sta oba 
državljana Republike Slovenije.
 
Z obdaritvijo želimo srečnim družinam izkazati skromno pozornost, saj se veselimo vsakega novega občana. 

Urška Mužar
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

DODELITEV NAGRAD ZA DOSEŽKE ŠPORTNIKOV S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI VOJNIK 

Odbor za družbene dejavnosti bo v letu 2021 v skladu s sprejetimi merili za dodelitev nagrad za športne dosežke obravnaval 
športne dosežke športnikov posameznikov ali športnikov, ki tekmujejo v ekipnih športih v društvih s sedežem zunaj občine 
Vojnik.
Odbor bo upošteval športne dosežke iz tekočega leta, sredstva za nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v občini Vojnik 
pa so zajeta v letnem programu športa, ki ga sprejme občinski svet. 
Za sredstva za športne nagrade lahko zaprosijo matični klubi tekmovalcev, in sicer za tekmovalce, ki so občani občine Vojnik 
in so dosegli eno od prvih treh mest na državnem prvenstvu, evropskem in svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih 
igrah. Šolska državna tekmovanja niso zajeta v teh merilih in zanje Občina Vojnik ne dodeljuje nagrad.  
Za vse športnike, naše občane, ki so/bodo v letu 2021 dosegli takšne uvrstitve, naj torej njihov matični klub na Občino 
Vojnik pošlje vlogo z dokazili o rezultatih. 

Za več informacij lahko pokličete Urško Mužar, 03/78 00 623, ali pošljete elektronsko sporočilo na urska@vojnik.si.
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OBVESTILO REDNIM ŠTUDENTOM OBČINE VOJNIK

V primeru, da mora študentka/študent v okviru rednega študija opraviti tudi obvezne izobraževalne programe izven sedeža 
fakultete, ki so plačljivi in so pogoj za vpis v višji letnik, vas obveščamo, da lahko na Odbor za družbene dejavnosti Občine 
Vojnik po uspešno opravljenem letniku podajo vlogo za povračilo stroškov. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo fakultete o 
obveznem izvajanju izobraževalnih programov izven sedeža fakultete z natančnimi podatki in stroški na študenta ter potrdilo 
o vpisu v višji letnik. 

Dodatne informacije dobite v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar, 03/78 00 623, ali na 
elektronskem naslovu  urska@vojnik.si.

POZIV ZA DODELITEV SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA DRUŠTVA IN KLUBE IZ OBČINE VOJNIK, KI 
V LETU 2021 OBELEŽUJEJO OKROGLE OBLETNICE, NAČRTUJEJO GOSTOVANJA V TUJINI, NAMERAVAJO KUPITI  

OBLEKE ZA NASTOPE ALI BODO IZDALI ZBORNIK

V letu 2021 bo Občina Vojnik iz občinskega proračuna za različna področja društvenega in klubskega ustvarjanja namenila 
določena sredstva. Sredstva bodo namenjena sofinanciranju prireditev ob okroglih obletnicah (10, 20, 30… 100-letnice 
delovanja društva oz. kluba), nakupu oblek za člane društev (kulturna društva, društva s področja razvoja podeželja s sedežem 
v občini Vojnik), gostovanj v tujini ali izdaje zbornika.

Vabimo, da društva in klubi s sedežem v občini Vojnik, ki v letu 2021 praznujejo okrogle obletnice, načrtujejo gostovanje, 
nakup oblek ali izdajo zbornika, na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik najkasneje do 30. 9. 2021 oddajo pisne vloge za 
sofinanciranje. Vlogam naj bodo priloženi tudi ustrezni dokumenti (ponudba, predračun in podobno).

Vloge bo na redni seji obravnaval odbor, ki je pristojen za področje delovanja društva ali kluba.  

Več informacij glede javnega poziva lahko dobite na Občini Vojnik, 03/78 00 640 ali po elektronski pošti na obcina@vojnik.si.

OBČINA VOJNIK VABI NA 
POMLADANSKO ČISTILNO AKCIJO

Končno je tu pomlad in z njo želja po čistem in lepem  okolju. Vemo, 
da je še korona, vendar se bomo prilagodili in jo speljali tako, da 
bomo zadostili predpisom NIJZ in obenem očistili naše okolje. 

Na letošnjo akcijo vas vabimo v soboto, 27. marca 2021, ob 8. uri 
na že znana zbirna mesta: na Frankolovem pred KS, v Vojniku 
pred  občinsko stavbo, v Novi Cerkvi, Socki in Lembergu pa  pred 
gasilskimi domovi. Če bo vreme slabo, se akcija prestavi na soboto, 
10. aprila 2021, ob isti uri in na istih mestih. Vsa ostala navodila 
pa bodo na spletni strani Občine Vojnik, na plakatih, in na sedežu 
občine in vseh treh krajevnih skupnostih.  

Z gibanjem na prostem  in druženjem v primerni  medsebojni razdalji 
bomo naredili dvojno korist:  olepšali našo okolico in  okrepili svoje 
zdravje, zato vljudno vabljeni!

Irma Blazinšek, 
koordinatorica akcije

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 petek, 15. 10. 2021. 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 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 (03) 78 00 620/640/647, 
051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti: 
obcina@vojnik.si.

Št.:300-0002/2021-1
Datum: 5. 2. 2021                                                                             

Branko Petre 
Župan Občine Vojnik

  

OBDARITEV NOVOROJENČKOV

V Občini Vojnik že vrsto let obdarujemo novorojenčke. Gre za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Do pomoči 
so upravičeni starši oziroma eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Vojnik. Trenutno ta pomoč (od 
1. 9. 2020, po sklepu Občinskega sveta z 2. 7. 2020), znaša 180,00 €.
Za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojence je potrebno v štirih mesecih od otrokovega rojstva na Občini Vojnik 
vložiti pisno vlogo. Obrazce lahko dobite v sprejemni pisarni na Občini Vojnik ali na uradni spletni strani občine www.vojnik.si 

Do pomoči so upravičeni starši oziroma eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Vojnik in sta oba 
državljana Republike Slovenije.
 
Z obdaritvijo želimo srečnim družinam izkazati skromno pozornost, saj se veselimo vsakega novega občana. 

Urška Mužar
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

DODELITEV NAGRAD ZA DOSEŽKE ŠPORTNIKOV S STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI VOJNIK 

Odbor za družbene dejavnosti bo v letu 2021 v skladu s sprejetimi merili za dodelitev nagrad za športne dosežke obravnaval 
športne dosežke športnikov posameznikov ali športnikov, ki tekmujejo v ekipnih športih v društvih s sedežem zunaj občine 
Vojnik.
Odbor bo upošteval športne dosežke iz tekočega leta, sredstva za nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v občini Vojnik 
pa so zajeta v letnem programu športa, ki ga sprejme občinski svet. 
Za sredstva za športne nagrade lahko zaprosijo matični klubi tekmovalcev, in sicer za tekmovalce, ki so občani občine Vojnik 
in so dosegli eno od prvih treh mest na državnem prvenstvu, evropskem in svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih 
igrah. Šolska državna tekmovanja niso zajeta v teh merilih in zanje Občina Vojnik ne dodeljuje nagrad.  
Za vse športnike, naše občane, ki so/bodo v letu 2021 dosegli takšne uvrstitve, naj torej njihov matični klub na Občino 
Vojnik pošlje vlogo z dokazili o rezultatih. 

Za več informacij lahko pokličete Urško Mužar, 03/78 00 623, ali pošljete elektronsko sporočilo na urska@vojnik.si.
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Rekreacijskih poti je v občini 
Vojnik veliko, skupaj pa jih 
bomo odkrili še več. Možnosti 
za rekreacijo je veliko, na nas pa 
je, da najdemo voljo in čas ter se 
odpravimo na bližnji hrib. Gibanje 
na svežem zraku bo dobro delo 
vašemu počutju in zdravju, zna 

pa se zgoditi tudi to, da boste 
na vam znani hrib odkrili novo, 
zanimivejšo pot ali srečali kakšno 
divjo žival. Mogoče pa boste 
srečali tudi kakšnega planinca, ki 
vam bo z nasmehom polepšal dan. 
Ali pa vi njemu.
 
Strnadov travnik
je med domačini priljubljena 
planinska točka. Za sam vzpon boste 
potrebovali od 45 minut do 1.15 
ure časa, vse je seveda odvisno od 
vaše pripravljenosti. Pot je dobro 
označena in primerna za vsakogar, 
tudi za otroke. Začne se v soteski 
reke Hudinje, dober kilometer iz 
Socke v smeri proti Vitanju. Za 
ostrim ovinkom pred prepadnimi 
stenami Zavrha in Kozjeka lahko na 
desni strani ceste opazite planinski 
kažipot, ki vas usmeri čez vodo in v 
gozd. Najbolje bo, če avto parkirate 
na levi strani ceste, kjer je prostora 
za nekaj avtomobilov. Če se zgodi, 
da je parkirišče polno, še vedno 

lahko parkirate v centru Socke in se 
od tam podate na Strnada peš. V tem 
primeru se vam bo pot podaljšala za 
približno 15 minut. 
Celotna pot nas pelje skozi gozd, 
v katerem lahko opazujete gozdno 
floro, prisluhnete ptičjemu petju, v 
jesenskem času pa občudujete tudi 
številne gobe. Po približno enourni 
hoji skozi gozd, ki jo popestrijo 
številne korenine in serpentine, vas 
na vrhu pričaka prostran travnik. 
Lahko ga izkoristite za piknik, 
počitek ali kakšno športno igro. 
Če se povzpnete na najvišji predel 
travnika, lahko vidite celotno dolino 
reke Hudinje, pogled pa vam seže 
še do celjske kotline in okoliških 
hribov. Razgled s tega pobočja 
je res čudovit, dih jemajoče pa je 
tudi opazovanje jutranje megle ali 
sončnega zahoda. 
S Strnadovega travnika se lahko 
podate še na Kislico in Špičasti vrh, 
vabljiva pa je tudi Lindeška dolina. 
Obe poti sta dobro označeni, prva 

PO OBRONKIH
NAŠE OBČINE       
Tekst in foto: Nina Mlinar

Namig za kratek izlet 

Sončni zahod ujet na vrhu Stolpnika

Razgled s stolpa na Stolpniku
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Življenje teče svojo pot in tako smo po prazniku 
svetih treh kraljev začeli pospravljati jaslice in lepo 
okrašena novoletna drevesca. Božični prazniki so 
mimo. Letos smo jih zaradi epidemije praznovali 
drugače, predvsem v toplem domačem krogu.
 
Tudi prireditev Božični Vojnik se je letos odvijala 
v skromnem obsegu. A tradicija se ni prekinila. Na 
prireditvenem prostoru okoli cerkve Sv. Jerneja 
in v stranskih ulicah je bilo postavljenih kar nekaj 
jaslic in okrašenih dreves. Postavila so jih društva in 
posamezniki, tudi od drugod. Kar nekaj lepih jaslic 
pa je bilo postavljenih ob cesti Celje – Vojnik, pa tudi 
svetlobni napis Božični Vojnik je naznanjal čarobni 
božični čas. Z veseljem zapišemo, da je tudi mlada 
družina, ki se je lani priselila v naselje, letos že postavila 
svoje jaslice in okrasila smreko ob prijetno obnovljeni 
hiši. Iz tega je razvidno, da je duh tega lepega 
dogodka še kako živ! K temu so prispevali tudi vojniški 
vinogradniki. V hladnem predbožičnem dopoldnevu 
smo Mirko, Miran, Franci in Pavle postavili društvene 
jaslice. Pri delu smo seveda skrbno upoštevali vse 
ukrepe za preprečitev širjenja koronavirusa, jaslice so 
simbolizirale društveno dejavnost: vinski sod, vinske 
steklenice in podobno. Vinogradniki smo veseli, da so 
jaslice zanimive obiskovalcem Božičnega Vojnika. 

Vinogradniško-vinarsko društvo občine Vojnik je v 

preteklem letu ob upoštevanju strogih zdravstvenih 
zahtev realiziralo vse strokovne naloge programa, 
v močno okrnjenem obsegu. Na žalost so odpadle 
družabne prireditve, po katerih je društvo znano v 
kraju in izven. Sedaj, ko nam je bilo odvzeto druženje, 
smo šele videli, kaj pomeni, če ni stikov s sorodniki, 
znanci, sosedi, prijatelji ..., če ni prireditev in ni 
mogoče obiskovati verskih obredov. Kljub modernim 
komunikacijskim sredstvom – to ni to! Srčno upamo, da 
bodo po koncu teh nadležnih zdravstvenih težav skrbni, 
prizadevni društveni organizatorji spet zavihali rokave 
in se bomo lahko ponovno vrnili v stare tirnice. Ponovno 
se srečamo v polnem številu od 20. decembra 2021!

VOJNIŠKI 
VINOGRADNIKI        
Tekst: Pavle Leskovar

Lepo obeležili božične praznike

zahteva od vas nekaj več telesne 
pripravljenosti in časa, saj je pot 
strma in dolga, medtem ko je druga 
pot ravninska in krajša. Izberite 
tisto, ki vas bo bolj pritegnila.

Stolpnik
je sicer najvišji vrh Konjiške gore, 
pa vendar se eno izmed izhodišč 
začne tudi v naši občini. Če želite 
osvojiti ta 1012 m visok vrh, si 
lahko za izhodišče izberete naselje 
Črešnjice. Cesti iz Vojnika sledite vse 
do Frankolovega, kjer pri znanem 
bazenu zavijete desno in nadaljujete 
pot do zgoraj omenjenega izhodišča. 

V centru naselja je nekaj mest za 
varno parkiranje avtomobila, nato 
pa se napotite po asfaltni cesti ob 
pokopališču in romarski cerkvi 
Gospe Rožnovenske. Pot nadaljujete 
po travnatem kolovozu, ki hitro 
preide v gozd. Tako preostanek 
približno enourne poti vodi 
večinoma skozi gozd. Pot je dobro 
označena in bo od vas zahtevala 
nekaj kondicije, saj je celotna v 
vzponu. Tik pod vrhom je postavljen 
znak s šaljivim napisom, ki nas 
opozori na višino 1000 m. Na 
najvišjem vrhu gore je postavljen 
razgledni stolp, ki v višino meri 

25 m. Z njegovega vrha se nam 
ob lepem vremenu odpre razgled 
na Boč, Celjsko kotlino, Savinjsko 
dolino, Paški Kozjak in Pohorje. S 
stolpa so čudoviti tudi pogledi na 
meglena jutra v dolini in vzhajanje 
oziroma zahajanje sonca. Stolpnik je 
dosegljiv v vseh letnih časih, vendar 
s primerno opremo, na vrh pa se 
lahko odpravite tudi s kolesom. Na 
samem vrhu, ki je tudi stičišče več 
planinskih poti, vas čaka vpisna 
knjiga, nekaj klopi in bivak, ki nudi 
zavetišče pred vetrom in mrazom. 

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

e-mail: aksel.skaza@gmail.com | tel.: 00386 41 679 286

www.aksel.si
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V času epidemije koronavirusa smo se s težavami 
in omejitvami soočali tudi v društvu Dobra volja. 
Delovanje društva smo prilagodili razmeram, tako 
da smo v prvem valu, ko je drastično primanjkovalo 
mask, pomagali izdelovati maske za enkratno 
uporabo ter šivali pralne maske.  

Ko so se poleti razmere malo sprostile, smo se v skladu 
z omejitvami odpravili na izlet na Vršič. Vreme nam je 
krasno služilo, dobre volje pa pri nas nikoli ne manjka. 
Imeli smo zelo lep izlet in to je bilo tudi naše edino 
druženje v letu 2020. Poleg tega smo pomagali še v 
Vojniku na 3. srečanju starodobnikov in se udeležili 
prireditve Pozdrav poletju v Velenju. December je bil vsa 
leta za naše člane najbolj aktiven čas, letos pa je v luči 
drugega vala epidemije minil zelo umirjeno. Z veseljem 
smo se odzvali povabilu Katoliškega društva in postavili 
jaslice pri cerkvi sv. Jerneja v Vojniku.

Upamo, da nam bo leto 2021 bolj naklonjeno in da se 
bomo lahko več družili ter širili dobro voljo, predvsem pa 
si želimo, da ostanemo zdravi, pozitivno naravnani ter 
polni optimizma. 

Ob koncu dodajamo še voščilo vsem našim članom in 
ljudem dobre volje; želimo vam, da vedno najdete pravo 
pot, da srečate prave ljudi in storite prave reči. 

V ČASU
EPIDEMIJE      
Tekst: in foto: Marjana Bobik

Društvo Dobra volja 

Člani Katoliško-kulturnega društva Ivan Šopar 
so organizirali in posneli prireditev ter tako s 
pesmijo in govorjeno besedo počastili kulturni 
praznik.
 
Na prireditvi so se poleg Franceta Prešerna spomnili 
tudi 100-letnice smrti šentjurskega zdravnika in 
skladatelja Josipa Ipavca. Anžej Gračner je ob 
spremljavi Tomaža Marčiča zapel Podoknico, delo 
Josipovega strica Benjamina Ipavca. V spomin na 
zborovsko petje, ki ga je epidemija utišala, je Anžej 
zapel tudi znano skladbo Katrca. Vida Podergajs 
je pripravila recitacijo Magistrale iz Prešernovega 
Sonetnega venca. Milena Jurgec pa se je v svoji 
avtorski pesmi spraševala, kaj je kultura. 

Z instrumentalno glasbo sta dogajanje med drugim 
popestrila tudi Simon Jager na klavirju in njegova 
hči Gloria s prečno flavto. Saška Matajič je ob 
spremljavi Filipa Brezovška zapela O, vrba. Lucija in 
Miha Lenarčič sta v duetu predstavila dve Prešernovi 
uglasbeni pesmi Strunam in Kladvo bije. Nekaj besed 
sta spregovorila tudi vojniški župnik Anton Perger, 
ki se je med drugim spominjal svojih prvih srečanj 
s kulturo, ter župan Branko Petre, ki je izpostavil 
letošnjega nagrajenca za življenjsko delo na področju 
kulture. 

Proslavo si lahko še vedno ogledate na spletni strani 
YouTube, če v iskalno vrstico napišete Slovenski 
kulturni praznik Prešernov dan, 2021, KKD "Ivan 
Šopar" Vojnik.

NA 
DALJAVO       
Tekst: Klara Podergajs

Ob kulturnem prazniku

Tomaž Marčič in Lucija Lenarčič

Pred Rusko kapelico pod Vršičem
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Kot popestritev prazničnih dni so 
učenci za sprostitev od šolskega 
dela, občutek domačnosti, 
povezanosti ter vonja po 
praznikih sodelovali v skupnem 
šolskem projektu, v katerem so 
prispevali in menjavali recepte 
svojih najljubših prazničnih 
dobrot. Vsi praznični recepti, ki 
so jih učenci zapisali, odposlali 
in opremili s fotografijami, 
so zbrani v zbirki receptov 
Praznične peke, ki je objavljena 
na strani šolskega parlamenta. 
Avtorji najboljših receptov bodo 
prejeli simbolične zahvale. 
Nagrado za najboljši recept je 
prispevala KAMRICA Vojnik, za 
kar se jim najlepše zahvaljujemo.

E-voščilo
Tudi dobre želje so letos potovale 
virtualno. Iz domov učencev OŠ 
Vojnik, nekdanjih učencev in 
zaposlenih so s pomočjo svetovnega 
spleta in z željo, da dosežejo čim 
več ljudi, voščila izražala dobre 
misli in virtualne objeme za vse 
ljudi poštenih src.

Prireditvi v počastitev dneva 
samostojnosti in enotnosti ter 
kulturnega praznika

Decembra je nastala prva virtualna 
prireditev ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti. V pripravljenem 
programu so nas učenci popeljali 

skozi čas in novice izpred 30 let, ko 
so se prebivalci Slovenije odločali 
za samostojno in neodvisno 
Slovenijo. O pomenu samostojnosti 
in enotnosti so razmišljali tudi 
naši osnovnošolci, ki so v pesmih, 
deklamacijah ob spremljavi 
instrumentalistov izrazili svoje 
razmišljanje in ljubezen do 
domovine. Program je bil obogaten 
še s čudovitimi posnetki krajev in 
značilnosti naše domovine.
Prireditev ob kulturnem dnevu 
so oblikovali Barbara Ojsteršek 

Bliznac, Jure Uranič in Marjana 
Rojc. Tema tokratne prireditve je 
bila medgeneracijsko povezovanje 
in krepitev vrednot, kot so 
povezanost v družini, prijateljstvo, 
medsebojna pomoč in odraščanje 
v tem posebnem času. Proslavo 
so sooblikovali učenci, učitelji in 
starši, ki so z glasbenimi in plesnimi 
točkami ter deklamacijami ustvarili 
prav zanimivo, drugačno prireditev. 
Deklamacije so predstavili učenci, 
ki so v posameznih kategorijah 
zasedli prvo mesto na šolskem 

RAZNOLIKOST ZA LAŽJE UČENJE  
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek

Glasba jih druži že od malih nog 

Vse, kar potrebujem ...

Zdravje – množina,
narava – tišina,
varnost – družina,
ljubezen – toplina,
hrana – dobrina,
prijateljstvo – bližina,
znanje – napredovanje.

  Anna Špeglič, 8. b
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V zimskem času smo bili, ne glede na trenutno 
situacijo, učenci in delavci Osnovne šole Antona 
Bezenška Frankolovo zelo ustvarjalni in aktivni:
 
Tradicionalni slovenski zajtrk: Projekt Tradicionalni 
slovenski zajtrk je v letu 2020 obeležil že 10. obletnico. 
Kot vsako leto smo ga tudi tokrat obeležili tretji petek 
v novembru. Letošnji tradicionalni slovenski zajtrk je 
potekal pod sloganom »Zajtrk z medom – super dan!« 
Njegova izvedba je bila glede na epidemiološke razmere 
nekoliko drugačna kot prejšnja leta. Učenci so si zajtrk 
pripravil sami oziroma skupaj z družino in vanj vključili 
čim več sestavin tradicionalnega slovenskega zajtrka in 
lokalno pridelanih živil. Nekateri so se sami lotili peke 
kruha ali medenjakov, spet drugi so uživali v ustvarjanju 
izdelkov, povezanih s čebelami, petju pesmi o čebelah 
ali pa so se podali na sprehod in fotografirali čebelnjake 
v bližnji okolici.

Poskrbeli smo za praznično vzdušje: December je 
mesec, ko nestrpno pričakujemo prihajajoče praznike 
ter čas, ko iz kuhinje diši po piškotih. Učenci OŠ 
Frankolovo so si pričarali praznično vzdušje s peko 
peciva, okraševanjem in izdelovanjem različnih malih 
pozornosti. V hišah je zadišalo po različnih dobrotah in 
že od daleč je bilo opaziti, da domovi dobivajo čarobno 
praznično podobo.

Izdelovali smo voščilnice: December ni samo čas 
veselja in pričakovanj, v trenutnih razmerah je še 
posebej pomembno, da pokažemo, da smo se spomnili 
na naše znance in prijatelje. Učenci so tako izdelali 
ogromno čudovitih voščilnic, ki so pričarale na lica 
številne nasmehe.

Imeli smo dan brez računalnika: Zaradi epidemije je 
naš vsakdan vezan na računalnike, tablice ali mobilne 

OŠ ANTON BEZENŠEK 
FRANKOLOVO
Povzela in foto: Maja Lugarič, foto: arhiv šole

Ustvarjalna zima na šoli

literarnem natečaju NAJ PESEM 2021. Vse pesmi bodo 
objavljene v šolskem literarnem glasilu.

Predstavitev srednjih šol malo drugače - klepet z 
dijaki.
Osnovna šola Vojnik že vrsto let zapored organizira 
Tržnico srednjih šol. To je predstavitev srednjih 
strokovnih šol in gimnazij, na kateri dijaki osmošolcem 
in devetošolcem predstavijo svoje šole. V želji, da 

bi tudi letošnji devetošolci dobili čim več koristnih 
informacij pred vpisom na nadaljnje izobraževanje, sta 
Urška Kovač Jurčenko in Simona Šarlah organizirali 
virtualno srečanje z nekdanjimi učenci naše šole, ki so 
zdaj že dijaki in študenti. Osmošolcem in devetošolcem 
so na virtualnem srečanju predstavili šole, izmenjali 
izkušnje in odgovarjali na vprašanja, vse v želji, da 
komu olajšajo izbiro pred odločitvijo o vpisu na novo 
stopnjo izobraževanja.

Zima je prišla. Čebelica leti z neba 
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telefone. Učenci so že skoraj pozabili, kako lahko 
mine dan brez vseh teh naprav; kakšen je torej dan, ko 
vzameš v roke dobro knjigo, se igraš družabne igre ali 
pa odideš na sprehod. Tako smo za učence organizirali 
dan brez računalnika - dan, ko so lahko šolsko delo 
opravili kadar koli so želeli in so se imeli čas posvetiti 
tudi drugim stvarem.

Obeležili smo dan samostojnosti in enotnosti: Zadnji 
šolski dan smo namenili kulturni prireditvi, seveda 
v virtualni izvedbi, na kateri smo obeležili tudi dan 
samostojnosti in enotnosti, ki ima zaradi 30. obletnice 
plebiscita še nekoliko večji pomen.

Imeli zimski športni dan: Učenci prve triade so 
izkoristili novozapadli sneg in se prepustili zimskim 
radostim. Učitelji so jim priporočili dolg seznam 
dejavnosti, zato je bila izbira velika, domišljija pa še 
večja. Izdelovali so snežake, snežne angele, se kepali, 
sankali in tudi smučali.

Ponovno smo v uporabo dobili telovadnico: 
V telovadnici so se končala obnovitvena dela in 
telovadnica je dobila nekoliko drugačno – »bolj svežo« 
podobo. Učenci prve triade so po ponovni vrnitvi v šolo 
z velikim veseljem vstopili v prenovljeno telovadnico. 
Telovadnico so si dodobra ogledali ter z veseljem 
čutnega zaznavanja, zvoka in igre uživali pri športu ter 
pravljični jogi.

Veselje in smeh sta napolnila 
prazne šolske prostore
Naši najmlajši so se 26. 1. 2021, po treh mesecih, 
končno vrnili v šolske klopi. Po šoli so se ponovno slišali 
otroški glasovi in razigrani smeh je napolnil prejšnje 
mesece prazne šolske prostore. Ni jih besed, s katerimi 
bi lahko opisali njihovo veselje – toliko tega so nam 
imeli povedati, toliko tega so doživeli, tako so pogrešali 
šolo, učiteljice, sošolce.

Trdno verjamemo, da bo prvi triadi zelo hitro sledila 
naslednja skupina učencev 4. in 5. razreda, za njimi 
pa še učenci predmetne stopnje. Verjeti moramo, da se 
vse obrača na bolje in da bomo kmalu vsi nazaj v šolah, 
službah.

Otroci morajo biti v vrtcu, učenci in dijaki morajo biti 
v šolah, študentje na fakultetah. Najstniki se morajo 
družiti, zabavati, odrasli sproščati, starejši se morajo 
dotikati svojih najbližjih – takšen je zakon narave, 
družbe. Te niti je pretrgal majhen moment, majhen 
virus in nas ustavil, zaprl med domače štiri zidove, 
preprečil stike. Pa vendar smo se v času epidemije veliko 
naučili – zdaj bomo znali ceniti najmanjše trenutke, 
dogodke, dotike … 
Velikokrat si človek postavi vprašanje ZAKAJ – odgovora 
preprosto ni, ali – TAKO PAČ JE. Zgodovina nas uči, da 
smo ljudje navajeni vzponov in padcev in da vemo, da 
za vsakim dežjem posije sonce. Tudi tokrat bo, mora, 
samo verjeti moramo.

Marjana Šoš, ravnateljica

30 LET
IZKUŠENJ Z LEGALIZACIJO OBJEKTOV,  
VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU, 

PRODAJO GASILNIKOV ... 

Opekarniška 15d • 3000 Celje • TEL. 03 428 23 21
info@kova.si www.kova.si
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V četrtek, 1. oktobra 2020, so bila 
na osrednji prireditvi ob občinskem 
prazniku podeljena tudi županova 
priznanja. Ena od dobitnic je bila 
Betka Hutinski; priznanje je prejela 
za dejavno sodelovanje Knjižnice 
Celje, enote Vojnik s krajem in 
Občino Vojnik, za organizacijo 
različnih dogodkov ter neutrudno 
delo z mladimi bralci.
 
Ko je Betka Hutinski začela delati v 
knjižici Vojnik, je imela, kot večina 
ostalih, predstavo, da bo to zelo 
umirjeno delo. A že po nekaj dneh, ko 
jo je pričakala vrsta bralcev v knjižnici, 
je spoznala, da bo njeno delo zelo 
dinamično. V knjižnici je namreč 
treba poskrbeti za bralne navade od 
najmlajših do najstarejših, vsak od njih 
pa pride v knjižnico s svojimi željami.

Skupaj z vso dinamiko dela in stika 
z uporabniki je kmalu ugotovila, da 
je to delo, ki ga opravlja z veseljem. 
Ker je knjižnica stični prostor idej in 

znanja, so v vseh teh letih poskušali 
knjižnico približati vsem generacijam. 
Začeli so se povezovati z ostalimi 
društvi, ustanovami in s posamezniki, 
s katerimi je Betka v vseh teh 
letih spletla mnoga poznanstva in 
prijateljstva. Čeprav živi v Celju, je 
Vojnik kraj, kjer se počuti domače.

Kot lahko razberemo že iz uvoda, 
je vodja knjižnice v Vojniku, Betka 
Hutinski, izjemno dejavna pri 
povezovanju 'naše' knjižnice z 
lokalnim okoljem. V zadnjih letih se 
v knjižnici vrstijo različni dogodki 
in pestre delavnice. Predvsem se 
tega zavedamo starši otrok, saj 
so v knjižnici redno na programu 
'Pravljične dogodivščine', kjer skupaj 
poslušamo pravljice. Občasno nas 
razveselijo tudi s kakšno predstavo, 
pa naj bo gledališka ali lutkovna. Ob 
tem razvijajo odnos do knjige in branja 
tudi v povezavi z okoliškimi vrtci, ki 
s svojimi varovanci redno obiskujejo 
knjižnico. Tako spoznavajo pester svet 

pravljic, pa tudi knjižnico in njene 
zaposlene, ki so vedno pripravljeni 
priskočiti na pomoč. Knjižnica 
Vojnik seveda aktivno sodeluje tudi 
v predšolski bralni znački Malček 
Bralček.

Prav tako pod okriljem knjižnice redno 
tečejo razne ustvarjalne delavnice, 
ki so namenjene tako mlajšim kot 
starejšim obiskovalcem. Tako so 
pred kratkim organizirali delavnico 
izdelovanja zaščitnih mask, ki so jo 
zaradi trenutnih razmer izvedli kar na 
'daljavo'. Pred tem so izvedli delavnice, 
kot so 'Funny tree', kjer so izdelovali 
malce drugačna božična drevesca, ali 
pa na primer delavnico novoletnih 
voščilnic iz odpadnega materiala. Leta 
2019 so med poletnimi počitnicami 
pripravili razne delavnice za otroke, 
njihov vrhunec pa je bil organiziran 
izlet z vlakom v ljubljanski Muzej iluzij.

Ob pestrem dogajanju v knjižnici redno 
organizirajo različne razstave, tako 
umetniške (na primer 'Ko glina zaživi', 
kjer sta se predstavili okoliški kiparki s 
svojim delom) kot razstave o življenju 
pomembnejših ljudi v naši okolici. Takšna 
je bila na primer razstava o Francu 
Goričanu, ki so jo pripravili v sodelovanju 
z vojniškimi vinogradniki. 
Kdor redno spremlja novice na spletni 
strani naše občine, ve, da je zgoraj 
omenjeno samo delček tistega, kar je 
s trudom in energijo Betke Hutinski in 
njenih sodelavcev zaživelo v naši knjižnici. 
Prepričan sem, da s svojimi sodelavci 
nestrpno pričakuje umiritev razmer, 
ko bodo lahko s svojo ustvarjalnostjo 
in angažiranostjo nadaljevali svoje 
poslanstvo ter nam vsakič znova popestrili 
obisk knjižnice Vojnik.

BETKA
HUTINSKI      
Tekst: Nenad Vranešević, foto: Matjaž Jambriško

Uspešno povezovanje knjižnice z lokalnim okoljem
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Priznanje tudi za neutrudno delo z 
mladimi bralci.
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Tokratnega Božičnega Vojnika organizatorji niso 
mogli pripraviti v takšni obliki, kot je bil prejšnja leta. 
Nekaj več kot 20 jaslic pa so vseeno postavili v okolici 
farne cerkve sv. Jerneja in ob glavni cesti do Arclina. 
 
»Želeli smo, da bi ljudje le videli vsaj nekaj jaslic,« je 
povedal Beno Podergajs in dodal, da so tisti, ki jaslic 
niso mogli postaviti v Vojniku, te postavili po svojih 
vaseh ali ob hišah. Prav tako so z veseljem sodelovali in 
po najboljših močeh pomagali tudi podjetniki in lastniki 
zemljišč, ki so jaslice postavili ob glavni cesti. Jože Žlaus 
je v svoji galeriji Piros pripravil zanimivo razstavo 24 
papirnatih jaslic. Namesto množičnih dogodkov so se na 
tokratnem Božičnem Vojniku prilagodili razmeram in 
pripravili vsebine na spletu. Pevka Saška in Lovro Frelih 
na klaviaturah sta božični večer popestrila na tak način. 
Podobno sta za najmlajše knjižničarki Betka in Doroteja 
pripravili pravljico o dobrem-zlobnem volku.

Nove jaslice že v izdelavi  
Organizatorji z upanjem zrejo v prihodnost in si želijo, 
da bi Božični Vojnik 2021 lahko zažarel v prvotni obliki. 
»Imamo veliko število novih razstavljavcev, ki so se sami 
javili, ali smo jih kako drugače našli. Nekateri jaslice 
za Vojnik že izdelujejo, tudi takšne z večjimi figurami. 
Konec leta tako lahko pričakujemo veliko novih 
izdelkov,« je še povedal Podergajs. Ene izmed vojniških 
jaslic pa so na prošnjo tamkajšnje župnije poslali tudi v 
Kamnico pri Mariboru.

BOŽIČNI
VOJNIK        
Tekst: Klara Podergajs, foto: Lea Sreš

Vedno z močnim nabojem

Jaslice Društva dobra volja iz Pristave

GALERIJA 
PIROS        
Tekst in Foto: Jože Žlaus

Škopkove jaslice 
V Galeriji Piros v Globočah je postavljena razstava 
24 papirnatih jaslic akademskega slikarja Jirija 
Škopka iz Češke.  V dobrih treh letih mi je uspelo 
zbrati vse jaslice, ki jih je narisal v dobrih 30. letih. 
Pri tem so mi pomagali moji prijatelji iz Češke, 
predvsem Hana in Karel Kultovi iz Chomutova. Če se 
Slovenci ponašamo z ljudskim umetnikom Maksimom 
Gasparijem, se lahko Čehi mirne duše z Jirijem 
Škopkom. 

Akademski slikar Jiri Škopek se je rodil 21. julija 1933 
v Velimi pri Kolinu. V letih 1947–1951 je obiskoval 
steklarsko umetniško šolo, oddelek poslikave in jedkanja 
stekla v Železnem Brode. Po letu 1953 je študiral filmsko 
grafiko in karikaturo in se nato zaposlil na ljudski šoli 
v Jaromeru. Dolga leta je bil tudi zaposlen v Muzeju 
Božene Nemcove v Česka Skalici in se po letu 1982 
posvetil samostojni umetniški poti. Njegov umetniški 
opus je zelo bogat, saj je narisal več kot 500 osnutkov 
za razglednice krajev in različnih prazničnih motivov. 
Nekako vrhunec njegovega opusa je pa 24 papirnatih 
jaslic, ki so na Češkem zelo cenjene. Umrl je 30. avgusta 
2018 v Jaromeru.

Zbiralec čeških jaslic Jože Žlaus

J. Škopek - Betlem z Mezilesi (1998)
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Camino je pot. Camino de 
Santiago je pot k svetemu Jakobu. 
Po izkušnji s Caminom trdim, da 
Camino JE ŽIVLJENJE. Camino 
namreč veliko da, pokaže, združi, 
nauči, a lahko, žal, tudi vzame. 
Nepričakovano. Življenje je 
CAMINO, vendar brez rumenih 
puščic, ki bi nam na razpotjih 
kazale pravo smer. Kam, se odloči 
vsak sam, po svojem občutenju in 
volji. Svoj cilj lahko ali najdemo v 
prvo ali se na poti tudi izgubimo 
in nato med stezicami, brezpotji, 
ovinki, vrhovi in brezni poskusimo 
znova najti pot k sebi in k sreči. 
 
Zavedanje o Caminu se je v meni 
prebudilo pred desetimi leti. Oči 
mi je odprla prijateljica, ki je takrat 
v družbi svojega brata prehodila 
najbolj znano špansko romarsko 

pot, Camino Francés. Počasi, kot 
drobni biseri na ogrlici, so se začeli 
nizati še drugi znaki: novi obrazi, 
zgodbe, knjige, filmi. Želja je vse 
bolj rasla in zorela. Pravijo, da te 
Camino pokliče. Ko si pripravljen, 
te tudi sprejme. Brala sem znake, 
slišala sem sporočilo. Srčno sem si 
želela stopati po tisočletje starem 
zvezdnem polju, še bolj močno pa 
sem si želela pot doživeti skupaj z 
možem. Pripela sem še zadnji biser 
na ogrlici. Odšla sva oba.

Vsak ima svoj motiv, zakaj se z 
nahrbtnikom odpravi na več sto 
kilometrov dolgo pešpot. Poiskati 
odgovore, prevetriti glavo, zaceliti 
rane, spremeniti življenje, odklopiti 
se od vsakdana, širiti obzorja, 
spoznavati deželo in ljudi ... Midva 
sva dan pred odhodom dvignila čaši 
in nazdravila porcelanasti obletnici 
poroke. Pod mogočnim črnim 
gabrom na Svetem Tomažu, mimo 
katerega vodi slovenska Jakobova 
pot, sva prejela blagoslov za 
romanje. V Santiago de Compostela 
sva se namreč odšla zahvalit za 
dvajset let ubrano prehojene skupne 
zakonske poti in hkrati s prošnjo 
v srcu za nadaljnje razumevanje, 
ljubezen in trdno vez med nama.

Oba predana hribom in goram, 
vajena celodnevne visokogorske 
hoje, sva pogumno stopila na 
osamljeno pot po tuji deželi. Izbrala 
sva prvotno, najstarejšo romarsko 
pot Camino Primitivo, ki popotnika 
popelje skozi hribovito Asturijo in 
slikovito Galicijo. Pot sva iz Santiaga 
podaljšala vse do Atlantika, do 
konca zemeljskega sveta, Rta 
Finisterre. Združila sva dve poti 
v eno. Hodila sva dvajset dni za 

dvajset let, od jutra do večera, kot 
dva polžka, vsak s svojo hiško na 
hrbtu, a po isti sledi proti skupnemu 
cilju.

Camino Primitivo sva kmalu 
preimenovala v Vonj narave. 
Lepših poti si ne bi mogla zamisliti. 
Slikovita pokrajina, še neokrnjena 
narava, nenehni vzponi in spusti, 
nikoli dolgčas, to je bil najin 
vsakdan. Prešeren smeh, igrivost, 
povezanost in lahkoten korak. V 
dvojini je tudi fizično težka in dolga 
pot lažja. Korake sva drobila med 
hribovskimi pašniki, travniki, skozi 
srednjeveške hrastove gozdove, med 
kamnitimi in samotnimi vasicami. 
Srčni domačini so z žarom v očeh 
in dobrimi željami risali dan za še 
lepši. Mir in tišino so popestrili 
kravji zvonci, galop konjev, 
oglašanje osličkov in kikirikanje 
petelinov. Povsod se je bohotilo 
pisano cvetje, obletavali so naju 
raznovrstni metulji. Ob prebujanju 
jutra so se dvigovale meglice in nad 
nama so čebljale lastovke. Črni kosi 

NAJIN
PRVI CAMINO       
Tekst in foto: Valerija in Jurij Jakop

Camino Primitivo = Vonj narave

Hodila sva usklajeno, vzporedno, z ramo 
ob rami in z roko v roki.

Pot je vseskozi dobro označena, kilometri se 
odštevajo.
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so nama na pokošenih travnikih spodbudno žvižgali 
»vsemu bosta kos«. Kar neslo naju je naprej in navzgor! 
Stezice so bile mehke, zelene, gozdnate, stopalom 
prijetne, tudi prašne, blatne in mokre. Rumene puščice 
ali školjke je najino oko zaznalo že na daleč in nikoli 
nisva zašla. Suvereno sva stopala po deželi, kot da jo 
poznava od nekdaj. Pokazala nama je svoj najlepši 
obraz in nama dala vse tisto, kar sva potrebovala: 
osvežilno meto, dišečo sivko in rožmarin, tu in tam se 
je ponudila zrela limona. Veter nama je kuštral lase in 
hladil razgreto glavo, sonce je grelo in barvalo kožo, 
vodnjaki so ponudili studenčnico, ko je telo potrebovalo 
tekočino. Pod krošnjami sva našla senco in sonce je 
prirajžalo izza oblakov, ko naju je visoko na planotah 
pobožal hlad. Pljuča so hlastala na zalogo omamno 
dišeče eterično olje v evkaliptusovih gozdovih. Na 
grebenih so naju skoraj neslišno, le s plesom v vetru, 
pozdravljale številne elegantne bele vetrne gospe. 
Malica iz nahrbtnika sredi ničesar in hkrati sredi vsega 
še nikoli ni bila tako bogatega okusa. Osvežilni napitek 
po desetih urah telovadbe je bil zaslužena nagrada. 
Urejena prenočišča, vsak dan drugačna in drugje, so 
nama dala potrebno energijo za nove podvige. Nekaj 
popotnikov z različnih celin sveta si nas je od začetka do 
konca delilo zgodbo. Govorili smo skupni jezik. Spletle 
so se prijateljske vezi. Vsak večer sva se zahvalila nogam 
in vesolju za vse, kar nama je prihajalo naproti. Vreme 
nama je služilo skozi celotno pot in verjameva, veva, da 
je nekdo tam zgoraj hodil z nama. 
 
V Santiago sva prikorakala 25. julija. Velik dan za naju, 
za Špance in sv. Jakoba. Mesto je praznično žarelo. Pred 
katedralo smo se zbrali vsi »otroci« Camino Primitivo 
družine, se objeli, si segli v dlani, ujeli v objektiv 
trenutek sedanjosti za spomin v večnost. Naše poti so se 
tam razšle, vsak je romal v svojo smer, večinoma proti 
domu. Santiago ni bila najina končna postaja. Podala 
sva se naprej, v sto dvajset kilometrov oddaljeno majhno 
ribiško mestece na severozahodu Španije. Muxia je 
pravljična, idilična vasica, kjer se ob butanju oceana 
v mistične skale ustavi čas. Obzorje sončnega zahoda 
se sklanja v neskončnost. Bolj čarobnega in lepšega 
zaključka poti ne bi mogla imeti!

Na tem Caminu sva doživela, občutila, spoznala, 
videla in prehodila toliko, da bi lahko napisala knjigo. 
Dojela sva, kaj vse Camino dâ in spoznala, da lahko 
tudi vzame. Na poti se lahko naš zemeljski camino 
tudi konča, kot se je za najinega prijatelja. Odšel je 
nad oblake, med zvezde. Doumela sva, da moraš vzeto 
sprejeti kot darilo in sporočilo največje poti - Življenja, 
da lahko greš naprej.

Na pot sva odšla brez pričakovanj in velikih načrtov. 
»Bo, kot nama je dano,« sva si rekla na domačem pragu. 
»Greva, prepustila se bova občutkom, energiji, intuiciji, 
predvsem pa zaupanju v dobro.« Za nama je izjemno 
lepa in bogata izkušnja. Dobila sva več, kot sva sploh 
upala pričakovati.

Najin prvi Camino je zaključen. Hodila sva usklajeno, 
vzporedno, z ramo ob rami in z roko v roki. Tako si 
želiva stopati na novi letošnji poti in vsak sleherni dan. 
Buen Camino. 

Kontrastna pokrajina iz Berduceda v Grandas de Salime.

Zahvala za dvajset let ubrano prehojene zakonske poti in hkrati 
prošnja v srcu za nadaljnje razumevanje, ljubezen in trdno vez.

Na skali pri svetilniku, Rt Finisterra. »Konca ni, je le neskončnost, 
večnost.«
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V središču Celja je v prenovljenih 
prostorih center za družine, ki 
nosi prav posebno ime: Družine v 
centrifugi sodobnega časa. Glavni 
prostor znotraj njega spominja 
na dnevno sobo s pripadajočo 
čajno kuhinjo, ki je namenjen 
neformalnemu druženju različnih 
generacij, družin, staršev in otrok 
ter njihovi izmenjavi dobrih praks 
in izkušenj. Znotraj centra se 
tedensko odvijajo raznovrstne 
aktivnosti, vse z namenom, 
da pripomorejo k izboljšanju 
kakovosti družinskega življenja. 
Aktivnosti so namenjene tako 
zainteresirani širši javnosti 
kot vsem članom družine, ki se 
srečujejo z različnimi vrstami 
družinske problematike. Center 
je odprt za posameznike iz 
celotne savinjske regije.
 
Družinski center Ljudske univerze 
Celje deluje od maja 2017. Ves ta 

čas so bile uporabnikom na voljo 
različne oblike pomoči in podpore: 
podporna skupina za upokojence, 
podporna skupina za starše, 
tedenska interaktivna predavanja 
za starše ter počitniške aktivnosti in 
organizirane delavnice za otroke.

Izvajali smo tudi individualno 
svetovanje in informiranje, 
povezano z družinsko 
problematiko. Izvajalci vsebin so 
strokovnjaki, predvsem specialisti 
zakonske in družinske terapije. 
Sodelovali smo z dr. Saro Jerebic 
in Sabino Rožen. Od maja 2017 do 
decembra 2020 je družinski center 
obiskalo okoli 5200 uporabnikov iz 
različnih občin.

Del aktivnosti smo izvajali tudi v 
Občini Vojnik, kjer smo organizirali 
7 predavanj za starše, ki jih je 
vodila dr. Sara Jerebic. Krajani 
Vojnika so se predavanj za starše 

redno udeleževali tudi na sedežu 
centra, prav tako smo beležili pare, 
ki so redno obiskovali podporno 
skupino za starše. Vseh krajanov iz 
Vojnika je bilo 72. Iz list prisotnosti 
smo ugotovili, da so bili uporabniki 
vsebin stari od 28 do 52 let. Na 
podlagi analize evalvacijskih 
vprašalnikov tudi smo ugotovili, 
da so starši, ki so redno obiskovali 
predavanja za starše, pridobili 
večje zavedanje glede notranjih 
vzorcev vedenja, mišljenja in 
čustvovanja ter posledično izboljšali 
družinske odnose. Prav tako so 
okrepili starševske kompetence 
in si pridobili dodatna znanja 
o razvojnih čustvenih potrebah 
otroka, ustreznih spodbudah 
in zdravem postavljanju meja. 
Partnerji, ki so redno obiskovali 
podporno skupino za starše, pa so 
izboljšali partnerske odnose in se 
naučiti ustreznih komunikacijskih 
slogov in načinov izražanja svojih 
(čustvenih) potreb.

V času izvajanja ukrepov za 
preprečitev širjenja bolezni 
Covid-19 smo naše aktivnosti 
preselili na splet. Izjemen obisk 
smo beležili na predavanjih za 
starše, kjer smo ponudili teme za 

DRUŽINSKI
CENTER LUC 
Tekst in foto: Maja Krivec

Prostor druženja, komunikacije in učenja

Dr. Sara Jerebic - predavanje za starše
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ZNANJE IN PAMET V ROKE 
Tekst: Arnold Ledl, poveljnik CZ, foto: Matjaž Jambriško

Ko tole pišem, se stanje epidemije v naši občini v zadnjih 
dveh tednih počasi umirja. Številke so se v zadnjih dveh 
tednih spustile s 125 na 70 aktivno okuženih. Počasi 
lovimo državno povprečje, nad katerim smo vztrajali 
skoraj od začetka.
 
Vsi smo že utrujeni od številk in grafov, od sedenja pred 
zasloni, komunikacije preko raznih aplikacij, pouka na 
daljavo. Dan je podoben dnevu, še prazniki so drugačni. 
Epidemija je postala ne samo zdravstveni, sociološki, 
gospodarski, izobraževalni, z eno besedo "splošni" fiasko, 
ampak stanje duha.

Zagotovo so otroci in mladostniki tisti, ki bodo poleg 
starejših plačali najvišjo ceno. Prikrajšani so za druženje, 
prepire in objeme med vrstniki, za veliko znanj, ki jih 
poleg šolske snovi lahko dobijo le v pravem življenju. Zelo 
težko najdejo motivacijo za delo in obšolsko dejavnost. 
Tukaj igramo pedagogi izredno pomembno vlogo, saj jih 
s svojim odnosom do dela in njih samih lahko dvigamo ali 
puščamo same. Velikokrat so v stiski, a nimajo nikogar, s 
komer bi se lahko pogovorili, posvetovali, zato je učitelj 
tudi svetovalec, psiholog, zaupnik, prijatelj. Vsaj nekateri 
starši to zdaj jasno vidijo, s šolo dobro sodelujejo in 
tudi sami skušajo ustvarjalno delovati v pedagoškem 
trikotniku. Takim otrokom je v teh časih lažje. A je žal 
tudi veliko družin, kjer otroci in mladostniki nimajo 
podpore staršev, saj ti s svojimi dejanji širijo okoli 
sebe nemir in nestrpnost, ki se prenašata na otroke. 
Prvi zagotovo ne bodo izgubljena generacija, kot se 
rado govori, za druge pa nisem prepričan. V vsakem 
primeru bodo mladostniki morali vložiti veliko truda v 
premagovanje vsakovrstnih zaostankov. Pri tem pa bodo 
potrebovali našo pomoč.

V tem stanju duha smo ljudje pokazali svoje prave 
barve, nekateri v slabi, velika večina pa vendarle v dobri 
svetlobi. V veliko veselje, ponos in čast mi je, da delam z 

mladimi v šoli in odraslimi poleg tega. Na srečo nimam 
veliko negativnih izkušenj, še tistih nekaj se je odbilo 
nazaj k pošiljatelju.

Epidemija bo še trajala, pravijo strokovnjaki. Informacije 
o virusu in bolezni iščimo na pravih mestih, nikakor na 
spletnih omrežjih, kjer je preveč dnevnih strokovnjakov, 
ki iščejo pet minut pozornosti in čim večje število 
všečkov. Šele ko se podučimo o lastnostih virusa, cepiv in 
poteka okužbe, pomislimo na stari rek, da velja uporabiti 
zdravo kmečko pamet. Ta nam pravi, da se učimo od 
tistih, ki o stvari nekaj vedo. 
Rad bi se zahvalil vsem občankam in občanom, ki 
skrbite za to, da okužbe ne širite med nami, kajti prav 
vsak je odgovoren za varnost in zdravje drugih. Hvala 
vsem mojim sodelavcem v Štabu CZ in prostovoljcem, ki 
nesebično pomagate pri raznih nalogah.
Veliko stvari je šlo narobe pri upravljanju s potekom 
epidemije, predvsem, ker se je na znanje in zdravo pamet 
pozabilo. Zato znanje in pamet v roke. Verjemite, da je v 
tem času lahko tudi lepo.
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lažje premagovanje stisk, ki so jih povzročile trenutne 
razmere. Posnetki predavanj so na voljo na spletni 
strani Ljudske univerze Celje, s čimer omogočamo, da 
jih doseže čim več pomoči potrebnih posameznikov.
Družinski center Ljudske univerze Celje so 
sofinancirali Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Mestna občina Celje, 
Občina Vojnik, Občina Dobrna in Občina Štore.

Ljudska univerza Celje je ponovno kandidirala na 
javnem razpisu centrov za družine, ki bo (če bo prijava 
uspešna) deloval v prostorih zavoda in na drugih 
lokacijah vse do leta 2025.

Zavedati se moramo, da je družinski center velika 
pridobitev za mesto Celje in bližnje občine, saj 
pripomore k zmanjševanju socialne izključenosti, 
krepitvi starševskih kompetenc, izboljšanju partnerskih 
in družinskih odnosov, boljšemu usklajevanju 
družinskega in poklicnega življenja ter razreševanju 
različnih stisk. Vsebine centra odgovarjajo na potrebe 
in izzive sodobnega družinskega življenja in so za 
uporabnike brezplačne. Zaradi (pretežno) on-line 
izvajanja v zadnjem letu pa smo dostopni uporabnikom 
iz cele Slovenije.
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Kar zgodilo se je, Martin in Špela 
Mastnak sta se zaljubila v smučarske 
skoke. Že mnogo prej sta uživala v 
aktivnostih na snegu, gradila svoje 
"skakalnice" iz snega, takšne za rolke, 
kolo. In zgodilo se je tudi srečanje s 
trenerjem Slavcem pod skakalnico SD 
Vizore. Dolga leta je v klubu Slavko 
Grm uvajal, učil, vzgajal, treniral 
in spremljal oba. Začelo se je leta 
2008, takrat se je začela športna pot 
Martina in Špele Mastnak, ki zanjo 
traja še danes. Pri tem je podpora 
družine še kako pomembna, ne 
samo  pri odraščanju, pri razvoju in 
oskrbi, podpora terja veliko časa, 
usklajevanja in denarja. Suzana in 
Marjan Mastnak sta skrbela za dva 
mlada športnika.
 
Družina šteje pet članov. Sprejeli so 
me v prijetno in domače okolje, kjer ne 
manjka medsebojnih "zbadanj" med 
mladimi. Že na prvi pogled se vidi, da 
se razumejo in medsebojno podpirajo. 
Oče Marjan je delovodja v Remontu, 
še tri leta ga ločijo do upokojitve. Zvest 
podjetju, kjer je začel kot vajenec, razpet 
med službo in družino. Zase pravi, da 
ni športnik, je pa skozi otroke spremljal 
veliko tekem v živo. Spominja se, da sta 
s Suzano večkrat "skočila" na Gorenjsko 
kot do Celja, ko sta spremljala otroka 
na treninge ali tekme. Za družinski 
proračun je bilo v tistih časih veliko 

izdatkov na račun športa. Ni mu žal za 
čas in denar, danes ne bi ničesar naredil 
drugače.

Suzana je v družini vse tisto, kar 
razumemo pod "sodobna ženska". Žena, 
mati, zaposlena v službi in doma. Ko so 
bili otroci še v osnovni šoli, so bile vloge 
obeh staršev, zlasti v popoldanskem času 
usklajene. Treningi in tekme za fante in 
dekleta, ločeno. Dogovarjanje s starši 
sotekmovalcev otrok. Konci tedna so bili 
namenjeni prevažanju na skakalnice. 
Za njimi so dolga leta vlaganj v drese, 
prehrano, prevoze. Razmere so se 
izboljšale, ko sta Martin in Špela bivala 
v Kranju in tam obiskovala športna 
oddelka srednje šole. Tudi štipendije so 
olajšale izdatke. Suzana ima zelo rada 
šport – ukvarja se s tekom na smučeh, 
smuča, kolesari, teče, hodi v naravo. 
Njena skrb je tudi vrt, vsi pa pomagajo 
na kmetiji in v gozdu.
Katja je diplomirana ekotehnologinja 
in je zaposlena. Poleg Marjana je edina 
v družini, ki ni športni tip, rada pa je v 
naravi, kolesari, smuča in v "koronskih" 
časih je postala dobra kuharica in 
slaščičarka. Čeprav je bolj zapečkarski 
tip, gre rada ob koncu tedna na izlet. 
Martin je zgodba zase. Vesel, navihan, 
vedno v akciji. Po končani Srednji 
elekto šoli v Kranju nadaljuje študij na 
Višji gradbeni šoli v Celju. Treniral je 
nogomet, košarko, deset let smučarske 

skoke in kombinacijo. Po končani 
srednji šoli je smučanje opustil, ker ni 
dosegal vrhunskih rezultatov. Se pa z 
veseljem spominja športnega obdobja, 
ko je dosegel kar nekaj lepih uvrstitev. 
Tudi njega je čas omejitve navdušil za 
računalniške igrice. V prostem času rad 
pomaga v gospodinjstvu, kuha in dela na 
zemlji.
Špela je aktivna športnica, dijakinja 
3. letnika Športne gimnazije v Kranju. 
Tudi pri njej je otroška igra s sorojenci 
prerastla v pravi šport. Naključje je 
hotelo, da sta z Martinom pristala v SD 
Vizore, zasluge ima trener Slavko Grm. 
Špela je začela 2009 in bila v klubu prva 
deklica, ki je trenirala. Treninge in tekme 
usklajuje s šolo. Dosegla je kar nekaj 
dobrih uvrstitev pri članicah v nordijski 
kombinaciji (3. mesto na državnem 
prvenstvu, petkrat je bila državna 
prvakinja v smučarskih skokih). V teh 
čudnih časih zelo pogreša šolo in staro 
rutino priprav, pogreša družbo vrstnikov 
in Kranj.

Oba starša sta prepričana zagovornika 
zdravega načina življenja, vedno sta 
pripravljena podpreti želje otrok, ki 
se počasi osamosvajajo. Oba starša 
ter Martin in Špela se za dolgoletno 
sodelovanje zahvaljujejo Slavku Grmu in 
Felixu Skutniku. S kar nekaj nostalgije 
so skupaj obujali spomine na čase, ko so 
se starši mladih skakalcev udeleževali 
delovnih akcij SD Vizore, skrbeli za 
opremo in mazali smuči. Zdaj, ko 
trenira samo Špela, je laže. Časi so se 
spremenili, tekmovalci imajo drugačno 
podporo. Tudi družini Mastnak je laže, 
Špela ima državno in klubsko štipendijo. 
Suzana kar z malo nostalgije pove, da 
z novimi časi in odraščanjem otrok 
izgubljajo stare prijatelje in v novih 
razmerah najdejo nove.

DRUŽINA
MASTNAK  
Tekst in foto: Lea Sreš

Pomembna je podpora družine 

Katja, Martin, Špela, Marjan in Suzana
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CEPLJENJE
PROTI COVID-19     
Tekst: prim. Jana Govc Eržen, dr. med., spec. družinske medicine

Epidemija
Že eno leto nas ukrepi za zajezitev epidemije 
COVID-19 omejujejo in vplivajo na kakovost življenja. 
Sedaj imamo na voljo učinkovito sredstvo za zajezitev 
epidemije – cepivo. Kljub temu pa epidemije ne 
bomo zaustavili, če se ne bomo cepili. S cepljenjem 
bomo zaščitili sebe, svojce, prijatelje, sodelavce in 
predvsem tiste, ki jih bolezen najbolj ogroža in lahko 
povzroči celo njihovo smrt. Če bomo zagotovili dovolj 
visoko stopnjo precepljenosti prebivalstva, potem 
lahko upamo, da bo naše življenje spet tako, kot smo 
bili vajeni, da bodo otroci lahko obiskovali šolo, da 
bodo odrasli lahko hodili v službo, da bomo lahko 
dopustovali in se družili brezskrbno.
 
Trenutno je na voljo več vrst cepiv. V Sloveniji bomo 
cepili samo s tistimi cepivi, ki so varna in učinkovita, 
pripravljena z izjemnim napredkom znanosti in jih je 
odobrila Evropska agencija za zdravila. Pri dosedanji 
uporabi cepiv ni bilo zaznanih pomembnih stranskih 
učinkov, kar kaže na to, da je korist cepljenja večja od 
morebitnih tveganj. 

Cepljenje proti COVID-19 je brezplačno in bo 
zagotovljeno za vse prebivalce Slovenije, ki so starejši 
od 16 let. Prednost pri cepljenju imajo tisti, ki so najbolj 
ogroženi. Cepljenje proti COVID-19 priporočamo, saj 
lahko okužba s SARS-CoV-2 povzroči resne zdravstvene 
zaplete in celo smrt. Znane so dolgoročne posledice 
bolezni COVID-19, ki se kažejo kot kronične poškodbe 
srčne mišice, pljuč, ožilja in centralnega živčnega sistema 
(možganska kap, epilepsija, motnje spomina).
Cepljenje v Zdravstveni postaji Vojnik izvajamo v skladu 
z navodili Ministrstva za zdravje. V skladu z nacionalno 
strategijo cepljenja je bila sprejeta odločitev, da se takoj 
po cepljenju oskrbovancev in zaposlenih v domovih 
starejših občanov, zaposlenih v bolnišnicah, zdravstvenih 
domovih in pri koncesionarjih, začne cepiti starejše (60 
let in več). Starejši bodo cepljeni glede na dostopnost 
cepiva; najprej stari 80 let in več, nato stari 70 let in 
več in nato 60 let in več. Sledijo kronični bolniki, ki 
imajo večje tveganje za težji potek bolezni, potem pa še 
zaposleni v vzgoji in izobraževanju, v transportu, trgovini 
in tako naprej.

V Zdravstveni postaji Vojnik po navodilih Ministrstva za 
zdravje sprejemamo naročila za uvrščanje na seznam za 

cepljenje. Vsi, ki se želijo uvrstiti na seznam, naj pokličejo 
ambulanto svojega izbranega osebnega zdravnika, kjer 
jih bodo medicinske sestre vpisale na seznam glede na 
starost in glede na prisotnost kroničnih nenalezljivih 
bolezni. Tako smo najprej povabili na cepljenje starejše 

od 80 let, ki so bili prijavljeni v posamezni ambulanti 
specialista družinske medicine, vsaka ambulanta je lahko 
na cepljenje povabila 10 oseb iz te skupine. Trenutno še 
ne cepimo nepokretnih bolnikov na domu, saj trenutno 
dostopni cepivi (Pfizer in Moderna) nista dovolj obstojni 
in primerni za transport do bolnikovega doma.
Posamezniki lahko oddajo vlogo za prijavo na cepljenje 
proti COVID-19 tudi v elektronski obliki na spletnih 
straneh e-uprave.

Cepilno mesto za cepljenje proti COVID-19 je enotno; 
za Zdravstveni dom Celje je urejeno v prostorih celjske 
dvorane Golovec (Hala A). Posamezniki, ki so se naročili 
na cepljenje, prejmejo SMS povabilo, kjer je naveden 
predviden termin cepljenja.

Odločitev za cepljenje je stvar vsakega posameznika, a 
če želimo zaustaviti epidemijo, zbolevanje in umiranje 
zaradi koronavirusa, je prav, da to odločitev skrbno 
pretehtamo in se odločimo ZA cepljenje. Najbolj 
pomembno v teh časih pa je, da znamo poiskati in 
upoštevati prave, zaupanja vredne in strokovne 
informacije.

Vodja OE ZP Vojnik
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KAJ MORAMO 
VEDETI …     
Tekst: Veronika Doler, mag. farm.

Kako se borimo proti koronavirusu? 
Novi koronavirus je postavil na glavo vsakdanjik vseh 
nas in po svetu zahteval že več kot 2 milijona smrtnih 
žrtev. Število okuženih je še vedno vsak dan visoko. 
Kaj pa lahko storimo sami, da se zaščitimo pred 
okužbo? 
 
Za preprečevanje okužb s koronavirusom moramo 
upoštevati vsakodnevne preventivne ukrepe. Tveganje 
za okužbo zmanjšamo z rednim in temeljitim umivanjem 
rok z milom in vodo. Za razkuževanje rok uporabljamo 
namenska razkužila za kožo, ki vsebujejo najmanj 60 % 
etanola. Prav tako je smiselno razkuževati površine, saj 
se lahko virus ob prenosu na površino tam zadrži več ur. 
Koronavirus se prenaša kapljično ob kašljanju, kihanju, 
govorjenju. Zato je pomembno vzdrževanje varnostne 
razdalje najmanj 2 m in pravilno nošenje zaščitne maske 
(maska mora pokrivati nos in usta). Za preprečevanje 
okužbe je izrednega pomena tudi prezračevanje prostorov, 
saj se virus prenaša preko aerosolov oziroma drobnih 
kapljic, ki se v notranjih prostorih lahko zadržijo več ur 
in se širijo po celotnem prostoru. Okna večkrat na dan na 
široko odpremo za približno 10 minut.

Ob upoštevanju vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje 
širjenja koronavirusa, ki nam jih narekujejo strokovnjaki, 
moramo poskrbeti tudi za zdrav življenjski slog. Znano je, 
da imajo ljudje z že obstoječimi kroničnimi obolenji običajno 
težji potek bolezni, kar ima lahko trajne posledice. V tem 
času moramo zato še bolj premisliti, kaj damo na krožnik, 
da bo naša prehrana zdrava in uravnotežena. Poskrbimo, 
da uživamo dovolj sadja in zelenjave ter se izogibamo 
predelani hrani in uživanju hitre hrane. Ob tem ne smemo 
pozabiti na gibanje. Nizke temperature naj ne bodo izgovor, 
da bi se izognili gibanju na svežem zraku. Oblecimo 
topla oblačila in se odpravimo na sprehod. Z aktivnostjo 
krepimo imunski sistem in dobro počutje. Telesna vadba 
ima pozitiven vpliv na številna stanja, ki so posledica stresa. 
Epidemija je precej iztirila naš vsakdanjik, kar za mnoge 
predstavlja velik izziv za duševno zdravje, prav na to pa ima 
telesna aktivnost blagodejni učinek.

Kako si lahko sami dodatno pomagamo? 
Smiselno je, da svoje telo pripravimo na morebitni boj s 
koronavirusom. Prehranska dopolnila in zdravila nam 
lahko pri tem dodatno pomagajo in tudi omilijo simptome 
ter potek okužbe. Dobro znan je učinek vitamina D na 

zmanjšanje pojavnosti virusnih okužb dihal in blaženje 
poteka bolezni covid-19. Poleti lahko potrebe po vitaminu 
D pokrijemo že s krajšo zmerno izpostavljenostjo soncu, saj 
se pod vplivom sončnih žarkov sintetizira v koži. V jesensko-
zimskem času pa se, zaradi geografske lege našega območja, 
sinteza praktično ustavi in edini vir vitamina D predstavlja 
prehrana, ki pa zadosti približno 15 % dnevnih potreb 
po vitaminu D. Zato je od oktobra do marca priporočeno 
dodajanje vitamina D, in sicer 1000 – 2000 i.e. dnevno. V 
primeru okužbe se odmerek ustrezno poveča po navodilu 
zdravnika. Poleg vitamina D ima ugodni učinek na imunski 
sistem tudi vitamin C. Tega ob raznoliki prehrani zaužijemo 
veliko že s sadjem in zelenjavo, lahko pa ga dodajamo do 
1000 mg dnevno za dodatno podporo imunskemu sistemu. 
Pomembno vlogo za delovanje imunskega sistema ima tudi 
mineral cink. Priporočen odmerek cinka je 10 mg na dan za 
odraslo osebo. Poleg teh je na trgu še ogromno pripravkov 
za krepitev imunske odpornosti, npr. pripravki z ameriškim 
slamnikom, matični mleček, beta-glukani, multivitaminski 
pripravki itd. Če imate kakšna vprašanja ali potrebujete 
nasvet, se lahko vedno obrnete na nas in vam bomo z 
veseljem pomagali.

Kaj pa, če vseeno zbolimo?
Čeprav se trudimo in upoštevamo nasvete za 
preprečevanje okužbe, se lahko vseeno zgodi, da 
zbolimo za covid-19. V tem primeru ostanemo doma in 
o svojem zdravstvenem stanju po telefonu obvestimo 
osebnega zdravnika, ki nam bo dal napotke. Če kar koli 
potrebujemo iz lekarne ali trgovine, prosimo zdravega 
sorodnika ali prijatelja, nikakor ne obiščemo trgovine 
oziroma lekarne bolni. Pomembno je, da počivamo in 
pijemo dovolj tekočine. Bolezen zdravimo simptomatsko, 
torej zbijamo vročino z antipiretiki in lajšamo bolečine 
z analgetiki. Bolezen običajno spremlja suh kašelj, ki 
ga lajšamo s pastilami ali sirupi za lajšanje suhega in 
dražečega kašlja. Če se naše zdravstveno stanje poslabša 
ali se pojavijo težave z dihanjem, se obrnemo na 
zdravnika.
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Obvestila
Organizatorji dogodkov si pridržujejo pravico do 
sprememb.

V PRIMERU PREPOVEDI IZVAJANJA PRIREDITEV ZARADI 

RAZGLAŠENE EPIDEMIJE SE PRIREDITVE NE BODO ODVIJALE.

6
10.00-14.45

NADALJEVALNI TEČAJ ŠIVANJA
(20 URNI TEČAJ), v Kamrici Vojnik, 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

12
10.00-14.45

ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA
(20 URNI TEČAJ), v Kamrici Vojnik, 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

13
10.00-14.45

NADALJEVALNI TEČAJ ŠIVANJA
(20 URNI TEČAJ), v Kamrici Vojnik,
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

19
10.00-14.45

ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA
(20 URNI TEČAJ), v Kamrici Vojnik, 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

28
12.00-15.00

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

15
9.00-10.30

PEKA: OCVRTA JABOLKA V SRAJČKI S 
CIMETOM, v Kamrici Vojnik, Kamrica, 
medgeneracijski center Vojnik

19
18.00

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

29
10.00-14.45

ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA
(20 URNI TEČAJ), v Kamrici Vojnik, 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

30
10.00-14.45

NADALJEVALNI TEČAJ ŠIVANJA
(20 URNI TEČAJ), v Kamrici Vojnik, 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

31
12.00-15.00

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

Maj
10

10.00-11.30

KVAČKAJMO SI ZAPESTNICO, v Kamrici 
Vojnik, Kamrica, medgeneracijski center 
Vojnik

15
18.00

KONCERT Me PZ FORTE IN KOMORNE 
ZASEDBE, cerkev sv. Jerneja, KKD Ivan 
Šopar 

19
10.00-11.30

KAKO SI POPRAVIM ALI PRILAGODIM 
KOPALKE, v Kamrici Vojnik, Kamrica, 
medgeneracijski center Vojnik

20
17.00

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV 
NA FRANKOLOVEM, Gostilna Turist 
Frankolovo, KS Frankolovo

22
18.00

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS 
FRANKOLOVO, Vrtec Mavrica 
Frankolovo, KS Frankolovo

22
19.30

PRIREDITEV OB PRAZNIKU KS 
FRANKOLOVO,  telovadnica OŠ A.B. 
Frankolovo, KS Frankolovo

24
10.00-11.30

IZDELAVA OBRAZNE HIGIENSKE MASKE 
IN NAKITA ZA NJO, v Kamrici Vojnik, 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

26
12.00-15.00

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

30
08.00-13.00

SPOMLADANSKI KRAMARSKI SEJEM,  
graščinski park Frankolovo 
Društvo Talon Frankolovo

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje ima vsako 
sredo od 9. do 10. ure v prostorih Planinskega društva 
Vojnik uradne ure. V tem času je mogoče merjenje 
krvnega tlaka in enkrat letno holesterola v krvi. Za 
člane je merjenje brezplačno. Dobrodošli so prostovoljni 
prispevki. Preverite na telefon 051 302 112.

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 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. 

Občina Vojnik organizira vsak četrtek od 16. do 18. 
ure brezplačno svetovanje na področju izvedbe in 
financiranja energetsko učinkovite gradnje oziroma 
adaptacije. Svetovanje poteka v prostorih Občine 
Vojnik. Vodja svetovalne pisarne ENSVET v Vojniku 
https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna/50 
Wadie Kidess https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/
svetovalec?isci=wadie, ki je delo začel v prvem tednu 
februarja 2021. Njegov kontakt je wadie.kidess@gmail.
com, 051 324 177.



Na Dobrotinu
Med legendo in kruto resničnostjo

Tekst: Jože Žlaus, Foto: Franc Lebič

Legenda o kmetiji Dobrotin datira v 
konec 17. stoletja, ko naj bi bogatega 
lovca Matijo kočijaž Martin slučajno 
pripeljal na jaso, ki je bila na za-
hodno ležečem sosednjem hribu od 
vasi Pristava. Lovcu Matiji je bil kraj 
postanka tako všeč, da je kočijaža 
Martina pohvalil z besedami: »Do-
bro, Martin, zares dobro si izbral ...« 
Lovec Matija je zato od takrat jaso 
imenoval »Dobrotin« (dobro Mar-
tin), pridobil dovoljenje za njen na-
kup in nato je na njej postavil lovsko 
postojanko. Iz uradnih dokumentov 
je sicer razbrati, da je bil prvi lastnik 
93. joh velikega posestva dejansko 
neki Matijas, ki se je kasneje pod-
pisoval kot Matija Dobrotinšek. Pri-
imek je ostal živ skozi več generacij, 
vse do današnjih dni.
Zanimiva legenda se je med dru-
go svetovno vojno spremenila v 
tragično zgodbo, ki je udarila kmeti-
jo Dobrotin. Kar šest Dobrotinškovih 
je tragično končalo svoje življenje v 
času druge svetovne vojne. Podob-
na tragedija je sicer v času druge 
svetovne vojne prizadela še mnogo 
zavednih slovenskih družin.
Med obema vojnama je na kmetiji 
Dobrotin živela številčna družina: 

oče Jurij, mati Helena, sinovi Mar-
tin, Alojz, Jernej in Jurček ter hčerke 
Mimica, Lenka in Zefka. To je bila 
srečna in ugledna družina, ki se je 
preživljala z delom na veliki kmetiji 
in z občasno zaposlitvijo sinov v 
bližnjih tovarnah. Prvi udarec je 
družina doživela leta 1938, ko je 
gospodarja Jurija doletela težka 
bolezen. Zaradi posojila denarja 
in zastavitve svojega premoženja 
za bančni kredit dvema znancema, 
ki pa zaradi takratnih razmer pred 
drugo svetovno vojno denarja nista 
mogla vrniti, ga je zadela kap. 

Na začetku druge svetovne vojne 
je bilo za kmetijo Dobrotin usodno 
dejstvo, da se je tukaj konec ok-
tobra 1941 zadrževal l. Štajerski 
bataljon, ki se je prebijal v strogi ta-
jnosti in v visokem snegu iz Zgornje 
Savinjske doline proti Bizeljskemu. 
Kdo je okupatorju izdal skrivnost o 
postanku bataljona na Dobrotinu, 
ni poznano. Po dolgem zasliševanju 
in nečloveškem mučenju nekaterih 
prič je okupator prišel do zanes-
ljivih podatkov o dogajanju na Do-
brotinu. In prav to je bil povod, da 
so okupatorji 7. julija 1942 aretirali 

Tineta, Jerneja, Lojzeta in Jurčka in 
jih odpeljali v zloglasni zapor Stari 
pisker v Celju. Sledilo je dolgo in 
strašno mučenje vse do takrat, ko so 
bili Martin, Alojz in Jernej kot »ban-
diti« obsojeni na smrt s streljanjem 
v Starem piskru, brat Jurček pa je 
bil poslan v taborišče Auschwitz. 
Med čakanjem na smrt so obsojeni 
bratje skupaj z ostalimi pogumno 
zapeli pesem »Vigred se povrne….« 
S smrtjo bratov Dobrotinšek pa 
se maščevalnost okupatorja ni 
končala. Kmalu so se znesli še nad 
materjo Heleno, sestro Mimico in 
Alenko in jih poslali v taborišče 
Auschwitz, kjer sta mati in ses-
tra Mimica umrli za tifusom, brat 
Jurček in sestra Alenka pa sta bila 
premeščena v drugo taborišče. Brat 
Jurček se je, ko je bil odpuščen iz 
taborišča, pridružil partizanom in je 
5. januarja 1945 prav tako tragično 
končal svoje življenje v Grlavi pri 
Ljutomeru, ker se ni hotel predati 
nemškemu kolaborantu Vlasovu. 
Njegovo življenje je ugasnilo v ob-
koljeni in goreči žagi. Mladoletno 
Zefko so poslali v otroško taborišče 
v Ilsenburgu. Po končani vojni sta 
se Alenka in Zefka vrnili domov na 
izropano in tuji družini dodeljeno 
domačijo. Alenka se je poročila in 
odšla v Šentjur, si ustvarila družino 
in zaradi slabega zdravja, ki so ga 
povzročile vojne grozote in življenje 
v taboriščih, umrla v 72. letu; na 
Dobrotinškovi domačiji pa še danes 
živi 95-letna gospa Zefka.


