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Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo do
sobote, 21. avgusta 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 134. številke bo v četrtek,
23. septembra 2021.
Članke, prejete po 21. avgustu 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.

UVODNIK

Leta ne pridejo sama
Že dobro leto smo ujeti v številne ukrepe, nasvete, zahteve in
omejitve. Še vedno živimo čas korone, ki posega v življenje skupnosti
in v življenje posameznika. Ni več časov, ko smo se odločali o naših
početjih impulzivno, se odpeljali na počitnice, ko smo imeli za to
pot denar in čas. Danes vse načrtujemo, ravnanja so odvisna od PCR
testov, smo prebolevniki, cepljeni ali testirani. Kaj pa tisti, ki smo (so)
strogo upoštevali vse zahteve zdravstvene stroke, živeli v mehurčku in
po zapovedih države ter »ostali zdravi?« Da, razumem, da je cepljenje
potrebno za nacionalno zdravje, normalno delovanje države,
ustvarjanje uspešne gospodarske rasti, preprečevanje nepotrebnih
smrti. Marsičesa pa ne razumem. Nevarno je omejevati svobodno
voljo, ljudem zapovedovati in stalno od njih nekaj zahtevati. Da to ni
modro, vidim pri sebi. Človek postane zamorjen ali upornik.

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:
Vrtec Mavrica Vojnik, enota Vrtec
Frankolovo je odprl svoja vrata
(otroci najstarejše skupine)

Fotografija:
Matjaž Jambriško

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

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

Kljub rahljanju ukrepov smo še vedno ujeti v nevidno mrežo
omejitev, ljudje smo naveličani, utrujeni in razdraženi. Manjka nam
kreativno preživljanje prostega časa, obisk kulturnih prireditev,
manjkajo nam izleti in druženja, udejstvovanje v »svojem« društvu,
zboru, krogu prijateljev. Občutek izgube osebnega dostojanstva,
možnosti svobodnega odločanja in ustvarjanja lastnih zgodb,
preteča kriza v naših denarnicah, vse to so stvari, ki jih živimo.
Pred nami je poletje. To je čas za »odklop« od letne rutine, čas
za počitek, spoznavanje novih krajev in ljudi. Upam, da nam bo
uspelo ujeti nekaj takšnih dni in poti tudi to poletje. Obiščite katero
izmed poletnih prireditev, privoščite si osvežilen napitek s prijatelji,
poletje naj vas napolni z energijo in dobrim počutjem. Čas osame in
omejitev se naj konča, zaživimo s polnimi pljuči (kljub maski).
Ogledalo, ki je pred vami, prinaša številne podatke o življenju v naši
občini. Veliko je tem o dogodkih in pridobitvah v naših krajih. Kljub
krizi so se projekti v občini nadaljevali; novi Vrtec Frankolovo na
primer je že sprejel svoje uporabnike. Veselje otrok in zaposlenih
je veliko. Predstavljamo vam pregled investicij v letu 2020, ki so
posegle v izboljšanje kakovosti našega življenja. Za uravnoteženo
vsebino glasila manjkajo »društvene« zgodbe. Iz vsebine vidimo,
da se počasi obrača na bolje tudi pri skrbi za starostnike. Preberite
te teme in odgovorite na anketo. To ni branje za starejše, staranje
je pojav, ki mu nihče ne uide. Saj veste, kako pravi star pregovor:
»Starost ne pride sama«, s seboj prinese lepe in težke trenutke.
Na žalost je povezana z boleznijo, osamljenostjo in žal tudi s
pomanjkanjem. Zdaj je čas, da poskrbimo za lepo starost vseh.
Želim, da prihodnje Ogledalo prinese več društvenih dogodkov,
uspešnih kulturnih prireditev in veselih zgodb. Vzemite si čas za
smeh, za veselje in predah. Naj bo letošnje poletje spet naše.
Vse dobro do prihodnjič.
.
Lea Sreš,
odgovorna urednica

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov
in je brezplačno.
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VESELIMO SE NAPREDKA
V POSAMEZNIH KRAJIH
"Zdravje je popolna telesna, duševna,
socialna in duhovna blaginja,"
zdravje definira Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO)

						
Zdravje res ni samo odsotnost bolezni, niso samo brezhibni
izvidi, ampak je veliko več. To se nam grobo kaže v času
epidemije Covid-19. Večina ljudi je zdrava, vendar naše
življenje nikakor ne teče po naših željah in nihče ne more reči,
da smo povsem srečni. Veseli smo, da je medicinska znanost
tako razvita in so na voljo učinkovita cepiva. Imamo tudi
predano zdravstveno osebje in številne srčne prostovoljce,
ki se trudijo omejiti bolezen in pomagajo obolelim. Svoje
pa moramo storiti tudi sami. Pozivam vse prebivalce naše
občine, da ravnajo odgovorno do sebe in bližnjih in se
čim prej odločijo za cepljenje. Jaz sem bil cepljen s prvim
odmerkom cepiva AstraZeneca in težave po cepljenju niso
nikakor primerljive s težavami, ki sem jih imel, ko sem pred
pol leta prebolel okužbo, ki je bila pri meni v blagi obliki. Ne
bojte se cepljenja, to je pot v normalizacijo življenja.
PRAZNIKI KRAJEVNIH SKUPNOSTI
V teh mesecih praznujejo naše krajevne skupnosti. Maja
KS Frankolovo, junija KS Vojnik in julija še KS Nova Cerkev.
Vsem iskreno čestitam, še posebej pa prejemnikom letošnjih
krajevnih priznanj. Kljub epidemiji se veselimo doseženega
napredka v posameznih krajih naše občine. Pomembnejši
projekti, ki smo jih izvajali v lanskem letu, so predstavljeni v
tej številki Ogledala. Vabim, da si jih pogledate.
Smo pa tudi letos že zagrizli v delo; naj v nadaljevanju
omenim največje projekte.
DRŽAVNA KOLESARSKA POT CELJE – VOJNIK – DOBRNA
V času od zadnje številke Ogledala smo se uspeli dogovoriti
še z nekaterimi lastniki zemljišč za podpis služnosti. Trenutno
smo presegli številko 70. Hvala vsem, ki ste že podprli
projekt. Zanj so zagotovljena sredstva v državnem proračunu
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in če bomo uspeli urediti vse služnosti, se bo gradnja lahko
začela že letos. Najbolj verjetno bo začetek gradnje iz
smeri občine Dobrna, kjer so že končali s pridobivanjem
služnosti. Sedaj, ko se je epidemija nekoliko umirila, vas
bomo zopet obiskali na terenu in vam pojasnili projekt ter
vas prosili za soglasje. Vem, da imate nekateri pomisleke,
vem pa tudi, da podpirate razvoj občine in si želite varnega
prostora za pešce in kolesarje. Zato verjamem, da se bomo
dogovorili. Prosim za vašo podporo.
INVESTICIJE
V aprilu smo končali izgradnjo novega vrtca na
Frankolovem. Pridobili smo uporabno dovoljenje in
5. maja so otroci enote Mavrica na Frankolovem prvič
zakorakali v nove prostore. Vem, da je bil to za vse srečen
in vesel dan. Po letih prizadevanj nam je končno le
uspelo. Vsem se iz srca zahvaljujem za vložen trud in delo.
Ponosen sem, da so zahtevno gradnjo izvedla večinoma
domača podjetja. Nova kuhinja, kotlovnica na lesne
sekance in prenovljena telovadnica so pridobitve, ki se jih
veselijo tudi v osnovni šoli Frankolovo.
· Na relacij državne ceste Razdelj – Nova Cerkev smo začeli
obnovo vodovoda. Ob obnovi vozišča hkrati teče tudi
gradnja kanalizacije, ki je delno speljana v trasi ceste. Zaradi
zahtevnosti del je cesta popolnoma zaprta, kar zaradi
obvoza pomeni povečan promet na vzporednih poteh.
Voznike zato prosim za strpnost in previdnost.
· Pri koncu je izgradnja vodovoda Trnovlje pri Socki,
vodovoda Ilovca in obnova vodohrana Lahka peč, kar bo
ustvarilo pogoje za prevzem vodovoda v upravljanje JP
VO-KA.

V pripravi pa so še naslednji projekti:
· Gradnja krožišča Keršova – Preložnikova in obnova cestišča
do semaforja pri pokopališču.
· Gradnja vodovoda ob državni cesti Vojnik – Arclin po levi
strani, kjer bo tudi začasna površina za varnejšo pot pešcev.
· Izbiramo izvajalca rekonstrukcije Arclinske ceste.
· Izvedena bo širitev lokalne ceste Socka –Trnovlje.
· Izbran je izvajalec in nadzorni inženir za gradnjo
kanalizacije v Vojniku, ki se bo financirala iz sredstev
Evropske unije. Začetek gradnje predvidevamo v poletnih
mesecih.
· Naročeno je projektiranje ureditve Ceste talcev, ki je
predvidena za rekonstrukcijo naslednje leto.
· Izbran je izvajalec za nov most na Roškem potoku pri
Pezdevšek.
· Izdelan je projekt in izbran izvajalec sanacije plazu v Malih
Dolah pri Jošt. Čakamo na potrditev Ministrstva za okolje.
· Izdelan je projekt in izbran izvajalec za rekonstrukcijo
mostu preko Hudinje v Kaplo. Tudi tu čakamo na potrditev
Ministrstva za okolje.
· Pripravlja se gradnja kanalizacije Dol pod Gojko faza 2.
· Naročena sta idejna projekta, in sicer za vodovod v Lindek in
vodovod v Lemberg.
· Na projektih LAS smo uspeli s projektom zunanji fitnes in
Goričanov vrt v Vojniku.
· Projektiranje gradnje širokopasovnega omrežja izvajata
Telekom v Vojniku in RUNE na podeželju naše občine.
· Izdeluje se projekt ureditve novega otroškega igrišča poleg

stavbe Sokolskega doma. Zemljišče smo kupili lansko leto.
Pričakujem, da bo novo igrišče zaživelo v začetku jeseni.
· Direkcija za ceste je končala projekte izgradnje pločnika
in kolesarske poti ob DC Vojnik – Škofja vas. Končuje
se projektiranje križišča v Arclinu, smer Ljubečna in
projektiranje pločnika Arclin – Ljubečna. Projekti se
pripravljajo tudi za krožišče pri MC. Projektna naloga je
naročena za ureditev križišča na DC v smer Rakova steza
in Rove.
· Naročena je idejna rešitev ureditve starega trga v Vojniku.
· Vse tri KS imajo pripravljene načrte asfaltiranja in
preplastitev javnih poti, kar bo izvedeno v skladu s
finančnim planom.

ŽUPANOVA BESEDA

· Razširili smo lokalno cesto Socka – Vrba.
· Izgradili smo prvo fazo pločnika in javne razsvetljave iz
Vojnika proti Gmajni.
· Saniran je plaz v Polžah pri Naglič, ki je ogrožal cesto.
· Končana je tudi obnova vodovoda v Vojniku v Parmovi ulici
in povezava Keršova – Škoflekova.
· Montirana je javna razsvetljava na Frankolovem.

PRIPRAVA PRORAČUNA ZA LETI 2022 IN 2023
Pričeli smo s pripravo proračuna za leti 2022 in 2023.
Vključiti želimo tudi predloge občanov, zato vas prosimo,
da premislite o tem, kaj je v vašem kraju najbolj potrebno
ureditve in predlog zapišite v obliki pobude v skladu z javnim
pozivom, ki je objavljen v uradnem delu Ogledala.
30 LET SAMOSTOJNE DRŽAVE SLOVENIJE
25. junija praznujemo 30 let naše samostojne države
Slovenije. Ob tem jubileju bo tudi pri nas organizirana
prireditev v počastitev praznika naše domovine. Prireditev bo
v okviru navodil NIJZ glede epidemije in vas bomo o tem še
obvestili. Vabim pa vas že sedaj, da tudi vi izobesite zastavo in
se veselite ob prazniku naše domovine.
Spoštovani, pred nami je poletni čas, čas počitnic. Upam
in verjamem, da ga bomo kljub epidemiji lepo preživeli.
Ostanite zdravi in ne odlašajte s cepljenjem.

Branko Petre,
vaš župan

Ob 30-letnici
samostojne države Slovenije
Odločitev, da želimo živeti v samostojni državi, smo Slovenci sprejeli na plebiscitu 23. decembra 1990. Letos
praznujemo 30 let od razglasitve neodvisnosti. Dan državnosti - 25. junij nas spominja na dogodke v zgodovini,
predvsem pa nam ponuja priložnost, da se zavemo pomena samostojnosti in lastne države.
Slovenija je naša domovina. Bodimo ponosni nanjo. Nudi nam varnost in možnost, da sami odločamo o tem,
kako želimo živeti. Naša družba je svobodna in neodvisna, a hkrati ne smemo pozabiti, kako pomembni so
soljudje in svoje odgovornosti do njih.

OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN 30-LETNICI NEODVISNOSTI VSEM PREBIVALCEM OBČINE VOJNIK
ISKRENO ČESTITAMO!
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OBČINA VOJNIK
Pripravila: mag. Mojca Skale, foto: Lea Sreš

Urejanje prometa ter svet
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
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 Boštjan Krajcar, višji svetovalec
za urejanje prometa v Skupni občinski upravi občin
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur,
Vitanje, Vojnik in Zreče, NOE Skupna služba za urejanje
prometa, Ladislav (Slavko) Jezernik, predsednik Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju
SPV) ter Albin Ojsteršek, strokovni sodelavec SPV.

1. Katere naloge ste izvajali v zadnjem letu in kaj
načrtujete v letu 2021?
Boštjan:
Zaposlen sem v Skupni občinski upravi v notranji
organizacijski enoti, skupni službi za urejanje prometa in
opravljam delo višjega svetovalca za urejanje prometa na
območju osmih občin (Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske
Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče) kot pomoč oz.
opora (support) občinskim upravam v prometnih zadevah.
Moje naloge so preučevanje prometnega stanja na občinskih
cestah in svetovanje ter seznanjanje oddelkov za promet
o potrebnih ukrepih, ki bi jih bilo smiselno izvesti na
določenih odsekih cest (odstranitev ali postavitev prometne
signalizacije in opreme, določitev ukrepov za umirjanje
prometa, ureditve parkiranja in ustavljanja, določitev
obveznosti, prepovedi in omejitev uporabe ceste ter
določitev preventivnih ukrepov na določenih odsekih cest),
seveda vse z namenom izboljšanja prometne varnosti.

Največ službenega časa namenim svetovanju, reševanju tekoče
prometne problematike in preučevanju zakonodaje.
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Prejšnje leto sem v okviru svojega dela obravnaval vloge
občanov (pobude za postavitev prometne signalizacije,
prometnih ogledal), opravljal oglede oz. analize ter na
podlagi teh sprejemal nadaljnje odločitve, izdajal odločbe
v povezavi z odstranitvijo in postavitvijo prometne
signalizacije, opreme ter reševal prekrškovne zadeve
medobčinskega redarstva. Sem tudi član komisije
za prometna in varnostna vprašanja in član Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vojnik,
Občine Zreče, Občine Šentjur in Občine Oplotnica.
Ladislav (Slavko):
Vsako leto je moja velika skrb prometna varnost in
posledično tudi urejene ceste. Veliko mi pomeni, da so
krajani Nove Cerkve in ostali občani tudi v času zimskih
razmer varni na poti. Prizadevam si za ureditev pločnikov,
primerno prometno signalizacijo, čim več prehodov za
pešce. Želim, da se naredi kar največ za prometno varnost
naših otrok in ostalih občanov.

Slavko Jezernik, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Vojnik.

Kot predsednik Krajevne skupnosti Nova Cerkev imam
vedno polne roke dela. Veliko sem na terenu in po svojih
najboljših močeh skušam pomagati občanom pri reševanju
težav, ki so v moji pristojnosti. Pri odločitvah mi pomagajo
tudi člani Sveta KS Nova Cerkev. Naloge, ki jih izvajam vsa
leta mojega predsedovanja, so zelo široko opredeljene.
Vsa leta na krajevni skupnosti sprejemamo program
razvoja krajevne skupnosti, upravljamo in vzdržujemo
lastne komunalne objekte in tiste, ki so nam zaupani v
upravljanje. Prav tako sodelujem pri opravljanju javnih
zadev v občini, pri izvajanju komunalnih investicij,

Albin:
Če izpostavimo leto 2020, lahko rečemo, da je bilo
zelo posebno leto, ki ga je močno zaznamovala
pandemija. Razne omejitve za preprečevanje okužb
so močno spremenile naše življenje in tudi precej
upočasnile naše delo. Vendar pa dela za SPV nikoli
ne zmanjka. Zdaj v njem že drugi mandat sodelujem
kot strokovni sodelavec, torej s strokovnimi nasveti
poskušam pomagati pri reševanju problemov na
področju prometa. Kljub omejitvam smo v preteklem
letu opravili kar nekaj ogledov na podlagi pobud
občanov in poskušali stvari rešiti. Ukvarjali smo se tudi
z urejanjem šolskih poti, kar je pravzaprav naša stalna
praksa. Vsako leto jih je namreč potrebno pregledati in
določiti.

Albin Ojsteršek: "Naloge SPV-ja so določene v Zakonu o pravilih
cestnega prometa."

Albin:
Kadar so pobude in želje občanov za postavitev prometne
signalizacije ali ureditev prometa takšne, da ne ustrezajo
strokovnim zahtevam, je težko. Vedno je potrebno
upoštevati predpise in pravilnike, prav zato pa niso vedno
vsi zadovoljni.
Glede lanskega leta lahko rečem, da je Covid-19 sicer
otežil delo, vendar je bilo opravljenih kar nekaj ogledov in
podanih več predlogov za ureditev.

3. Kaj vam vzame največ časa?

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

Boštjan:
Največ službenega časa namenim svetovanju, reševanju
tekoče prometne problematike in preučevanju zakonodaje.

Boštjan:
Velikokrat si želiš, da bi ustregel oziroma realiziral
željo občanov in že pri ogledu ugotoviš, da je zaradi
zakonodaje ne boš moral realizirati (npr. ne izpolnjuješ
določenih pogojev, meril za označitev oz. postavitev
prometne signalizacije in opreme). Epidemiji sem se
prilagodil in upoštevam navodila NIJZ. Je pa res, da
je bilo zaradi epidemije preloženih kar nekaj ogledov,
zaradi česar so bile zadeve rešene precej kasneje, kot je
bilo sprva predvideno.

Ladislav (Slavko):
Težko rečem, kaj mi vzame največ časa. Dejstvo je, da mi
dela nikoli ne zmanjka. Po navadi me krajani kar osebno
pokličejo in mi zaupajo svoje probleme. Čeprav vedno ne
gre vse po željah, se trudim, da težave rešimo v najkrajšem
možnem času. Če me nihče od krajanov ne pokliče, se pa
zapeljem naokrog in sam preverim, kakšna je situacija v
kraju.

Ladislav (Slavko):
Epidemiji Covid-19 smo se pač morali prilagoditi.
Izvajamo dela v skladu z navodili NIJZ, tako na
področju SPV-ja kot v Krajevni skupnosti Nova Cerkev.
Zaradi epidemije je bilo preloženih kar nekaj ogledov,
kar pomeni, da smo nekatere težave reševali kasneje,
kot bi jih sicer.
Epidemija je pustila posledice tudi na področju
prireditev oz. dogodkov. Letos smo se morali
odpovedati celo organizaciji tradicionalnega pustnega
karnevala, ki bi bil že 34. po vrsti. Upam, da se
trenutna situacija čimprej umiri, da se bomo lahko
skupaj poveselili vsaj junija, ko praznujemo krajevni
praznik, poleti pa še na kakšni gasilski veselici.

OBČINSKA UPRAVA

dajem pobude za dodatno prometno ureditev, seznanjam
pristojne organe Občine Vojnik s problemi in potrebami
prebivalcev krajevne skupnosti na področju urejanja
prostora in varstva okolja, sodelujem pri organizaciji
kulturnih, športnih in drugih prireditev, dajem soglasje k
odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem
Občine Vojnik. Največ dela je z vzdrževanjem in urejanjem
kategoriziranih in nekategoriziranih cest ter drugih javnih
površin, ki so v upravljanju krajevne skupnosti. Dela nikoli
ne zmanjka, samo videti ga moraš.

Albin:
Ker mi to delo ni osnovna služba (sem namreč upokojen),
mi sama dimenzija časa ni toliko pomembna. Pomembno
je, da se kot SPV odzovemo hitro, saj občani pričakujejo
rešitve težav, na katere so opozorili. Veliko časa nam
vzame tudi pregledovanje šolskih poti in podajanje
predlogov. Sodelovanje z OŠ Vojnik ter z OŠ Antona
Bezenška Frankolovo je zelo pozitivno. Tudi zaposleni na
šoli se zelo trudijo, da bi zagotovili varnost šolarjev na poti
v šolo in iz nje.

4. Kaj si štejete kot največji uspeh pri svojem delu?
Boštjan:
Da lahko sodelujem s sveti za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu, s komisijo za prometna in varnostna
vprašanja ter jim pri obravnavi prometne problematike
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zaradi izkušenj (poznavanje zakonodaje, praksa s terena)
lahko predlagam strokovne rešitve.

akcije Pešec, Bodi viden – bodi previden … Želim si, da bi
bilo po koncu pandemije še več preventivnih akcij.

Ladislav (Slavko):
Moram priznati, da sem ponosen, da sem že dolga let
predsednik Krajevne skupnosti Nova Cerkev.

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

Prav tako me veseli, da sem predsednik Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Vojnik,
kjer skupaj z ostalimi člani skrbimo za večjo prometno
varnost občanov. Naše delo obsega več nalog, ocenjujemo
stanja varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
predlagamo organom lokalne skupnosti v sprejem
programe za varnost cestnega prometa in ustrezne
ukrepe za njihovo izvajanje, koordiniramo izvajanje nalog
na podlagi programov za varnost cestnega prometa,
sodelujemo in skrbimo za izvajanje prometne vzgoje in
obveščanje udeležencev v prometu.
Albin:
O uspehu svojega dela lahko govorimo samo kot celota,
torej SPV. Posameznik ne pomeni veliko, saj je potrebno
za uspešno zaključen projekt vključiti več služb in
sodelujočih.
Velik uspeh je, kadar poskrbimo, da je varnost naših
občanov izboljšana zaradi uresničenih projektov.
Izboljšavo pomeni vsaka urejena prometna površina
(kolesarske steze, pločniki, prehodi za pešce in drugo).
Tega je vedno premalo, tako da velik uspeh še čakamo.

5. Kdaj ste najbolj zadovoljni?
Boštjan:
Zadovoljen sem takrat, ko uspešno končam zastavljeno
nalogo in sem prepričan, da je opravljena tako, kot sem
si jo zastavil že na začetku. In seveda, ko so z rešitvijo
zadovoljni tudi občani.

Boštjan:

Med moje naloge spada tudi določitev ukrepov za umirjanje
prometa.

Tudi v prihodnosti se bomo za umiritev prometa v največji
meri posluževali preventivnih aktivnosti (namestitev
prikazovalnikov hitrosti, števcev prometa). Na podlagi
načrtov šolskih poti bomo dodatno postavili preventivno
prometno signalizacijo, s katero bodo cestni udeleženci
dodatno obveščeni, da morajo biti še posebej previdni na
mestih, kjer poteka šolska pot.
Ladislav (Slavko):
Zagotovo so dolgoročni načrti usmerjeni v izgradnjo
kolesarskih poti, pločnikov in prehodov za pešce. Moja
prioriteta je skrb za prometno varnost naših občanov.
Albin:

Ladislav (Slavko):
Zadovoljen sem, ko dokončamo projekte, ki smo si jih na
začetku leta zadali s člani Sveta KS Nova Cerkev in s člani
Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Vojnik. Izredno sem vesel, ko od Direkcije Republike
Slovenije za infrastrukturo (DRSI) dobimo dovoljenje.
Na primer že dovoljenje za nov prehod za pešce je veliko,
saj s tem poskrbimo za še večjo varnost otrok in ostalih
občanov. Nazadnje sem se zelo razveselil, ko nam je DRSI
dala zeleno luč za razširitev ozkega cestišča pri mostu v
Socki.
Albin:
Predvsem sem zadovoljen, ko se projekt konča v korist
varnosti. Ko smo z rešitvami zadovoljni vsi, pobudniki
in izvajalci. Zadovoljen sem tudi takrat, kadar uspešno
izpeljemo kakšno preventivno akcijo, saj je SPV namenjen
tudi tej dejavnosti. V preteklosti smo izpeljali kaj nekaj
akcij v povezavi z Agencijo za varnost prometa. To so bile
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V lokalnem prometu je pomembna pravilno postavljena
prometna signalizacija.

Naša stalna naloga je ureditev čim več varnih
prometnih površin za občane, če naštejem: pločniki,
kolesarske steze, ureditev varnih šolskih poti in stalna
skrb za označevanje šolskih poti in vstopno-izstopnih
avtobusnih postajališč za učence.
Organizirati bi bilo potrebno čim več preventivnih
akcij in poskrbeti za obveščanje naših občanov o
novostih v cestnoprometni zakonodaji.

7. Veliko časa pri vašem delu je namenjenega
varnosti pri urejanju prometa, ko pomagate
pri različnih problemih in vlogah. Kaj želite še
povedati našim občanom in občankam? Morda
kakšne anekdote?
Boštjan:
Želim si, da bi se starši in skrbniki otrok zavedali, da so
oni tisti, ki morajo svoje otroke naučiti osnovnih pravil
obnašanja na cestišču. Vedno moramo imeti v mislih,
da cesta ni igrišče in ni namenjena igranju, temveč hoji
in vožnji z vozili.

Albin:
Glede pobud občanov je potrebno vedeti, da so včasih
rešene na način, ki ne ustreza prav vsem. V primerih,
kot je ureditev prometa, se je težko pogajati. Tu ni
političnih odločitev; te odločitve so samo strokovne
in nič drugega. Osebno pri teh problemih nikoli ne
razmišljam, komu sem bolj všečen, važno mi je le, da
je rešitev v skladu s pravili in z zakonom. Nazadnje se
vedno vse uredi.
Kakšnih anekdot raje ne bi pripovedoval. Bilo jih je kar
nekaj, vsi pač mislimo, da delamo v dobro vseh.
Za konec pa želim vsem srečno v prometu! Posebej vsi
skupaj pazimo na šolsko mladino, starši šolajočih se
otrok pa vedite, da ste vzgled; ravnajte varno, saj to
koristi vam in vašim najmlajšim.

OBČINSKA UPRAVA

Naloge SPV-ja so določene v Zakonu o pravilih
cestnega prometa, torej skrb za promet v lokalni
skupnosti v sodelovanju z županom in občinsko
upravo. Glede naše občine lahko rečem, da je
sodelovanje zgledno in tudi uspešno. Kar predlagamo,
je, kolikor je le mogoče, tudi narejeno.

Boštjan, Ladislav in Albin, z vašo predstavitvijo
nalog 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. Občinski
program varnosti je pomemben dokument, ki usmerja
delo tudi na področju varnosti v cestnem prometu in
pri njem dejavno sodelujete. Vaša pomoč je pomemben
doprinos k varnejšemu življenju naših občanov in
občank.

Ladislav (Slavko):

Člani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodelujejo
z učenci vseh šol v občini.

Lahko rečem, da večino svojega časa namenjam
problematiki prometne varnosti. Ob tem si želim, da
bi bili ljudje včasih malo bolj strpni in da bi razumeli,
da se trudimo upoštevati njihove predloge ter želje,
ampak da rešitve velikokrat niso odvisne samo od nas.
Veseli me dejstvo, da ljudje upoštevajo stacionarne
radarje »VI VOZITE«.
Tudi v prihodnje se bom zavzemal za čim več pločnikov,
kolesarskih stez ter varnih šolskih poti v občini.
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INVESTICIJE
IN DOSEŽKI

V LETU 2020

Leto 2020 je močno zaznamovala

Frankolovo. Novo ogrevanje na lesno

ponudbo na področju športa. Veliko

epidemija Covid-19. Kljub temu je

biomaso in nova kuhinja z jedilnico

energije in dela vlagamo v pridobitev

bilo zelo delovno leto. Prvo zaprtje

sta veliki pridobitvi. Prav tako sta v

služnosti za novo kolesarsko pot

države v času od marca do maja

telovadnici urejena nov športni pod

Celje – Vojnik – Dobrna, za katero

smo izkoristili za intenzivno delo na

in talno ogrevanje, tako da je mraz v

sem prepričan, da si jo vsi želimo čim

pripravi dokumentacije in objavi javnih

telovadnici zdaj dokončno preteklost.

prej. Ob 140-letnici PGD Vojnik smo

razpisov. V drugi polovici leta pa smo

Delo je teklo tudi na drugih projektih.

se veselili novega vozila za gašenje in

se ukvarjali predvsem z izvedbami.

Hvaležen sem vsem, ki ste se v

reševanje na višini. To je pridobitev za

Korona je prizadela tudi izbrane

režijskih odborih aktivno vključili v

vsa društva v naši Gasilski zvezi Vojnik

izvajalce, vendar so se investicije

delo, predvsem pri asfaltiranju cest ter

– Dobrna. V nadaljevanju prispevka

vseeno izvajale, le izvedbeni roki so bili

izgradnji vodovodov in kanalizacije. V

vas vabim, da se seznanite z izvedenim

časovno nekoliko daljši od načrtovanih.

tem letu smo delali na rekonstrukcijah

v lanskem letu. Zelo veliko pozornosti

Realizirali smo proračun v višini preko

lokalnih cest, s čimer bomo intenzivno

posvečamo tudi pripravi novih

9 milijonov evrov, od tega je bilo 44

nadaljevali tudi naprej. Uspešni smo

projektov, ki bodo izvedeni v naslednjih

odstotkov investicij.

bili pri sanaciji plazov, zgradili smo nov

letih.

Največja investicija je bila gradnja

most preko Dobrnice v Novi Cerkvi.

Ob zavedanju, da so naša društva,

novega vrtca na Frankolovem. To je

Nadaljevali smo s prenovami ulic, zato

šole in vrtci nemoteno delovali, čeprav

hkrati tudi največja investicija v tem

ima Keršova ulica novo podobo. Tu

včasih na daljavo, ter da smo pomagali

mandatu. Zaradi epidemije Covid-19

smo v sodelovanju s podjetjem Simbio

tudi tistim v največji stiski, je najlepša

se je rok dokončanja premaknil

zgradili prvo podzemno zbirališče

nagrada vaš zadovoljen nasmeh, ker

v leto 2021, vendar je bila večina

odpadkov v naši občini. Kupili smo

nam je to uspelo skupaj.

del opravljenih v letu 2020. Poleg

objekt in zemljišče nekdanjega skvoša,

Seveda si želim sloge in dobrega dela

ureditve pogojev za otroke, vključene

kjer bomo v tem letu začeli urejati

tudi v prihodnje.

v vrtec Mavrica, je to pomembna

prepotrebno igrišče za mlajše otroke in

pridobitev tudi za OŠ Antona Bezenška

z oživitvijo Sokolskega doma povečali

1

1.607.171,00

2

Vaš župan Branko Petre

38.186,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Izgradnja vrtca
Frankolovo

Rekonstrukcija
telovadnice
Frankolovo

V vrtcu Frankolovo, ki je izveden kot dozidava na zahodu OŠ
A. B. Frankolovo, smo izgradili 4 igralnice, športno igralnico,
kuhinjo za OŠ in vrtec, pripadajoče tehnične prostore in
uredili zunanje površine. Ministrstvo za gospodarski razvoj
in tehnologijo je investicijo nepovratno sofinanciralo v
višini 227.386 EUR ter povratno v višini 113.693 EUR. Najet
je tudi bil dolgoročni kredit za 15 let pri EKO skladu v višini
1.000.000 EUR. Nepovratno sofinanciranje EKO sklada
v višini 524.710 EUR se bo črpalo v letu 2021, ko je bila
investicija končana s pridobitvijo uporabnega dovoljenja
(23. 4. 2021).
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V telovadnici je bil odstranjen del stene, kjer so bili
pritrjeni letveniki. Zamenjane so bile določene obloge in
prepleskani deli telovadnice. S sodobnim športnim tlakom
je telovadnica pridobila tudi talno ogrevanje. Del sredstev
za prenovo (2.450 EUR) je prispeval EKO sklad.

INVESTICIJE 2020
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OBČINA VOJNIK

35.777,00

Odhodki 2020 – EUR

Investicijsko
vzdrževanje
prostorov in oprema
osnovnih šol

Investicijsko
vzdrževanje vrtca
Mavrica Vojnik in
vrtca s koncesijo

15.573,00

V vrtcu Mavrica Vojnik smo 12.000 EUR porabili za
odplačilo leasinga za kombi, nakup računalnikov in
fotokopirnega stroja. Vrtcu Danijelov Levček – enoti Vojnik
smo sofinancirali 1.000 EUR za pleskanje in preureditev
prostorov.

6

11.877,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Investicijsko
vzdrževanje športnih
objektov in nakup
opreme

Investicije v knjižnico
Vojnik in Kulturni
dom Vojnik

Investicijsko vzdrževanje športnih objektov skupaj v višini
7.685 EUR: urejanje igrišča Socka 1.585 EUR (asfaltiranje,
nakup betona, table in koša ter ureditev talnih označb) ter
nakup igrala za otroško igrišče v Vojniku 6.100 EUR. Oprema
za telovadnico OŠ Vojnik 305 EUR, investicijsko vzdrževanje
bazena Frankolovo 3.524 EUR in Skakalnega centra Vizore
2.283 EUR, ter planinski dom Vojnik 1.776 EUR.

7

13.000,00

Odhodki 2020 – EUR

V OŠ A. B. Frankolovo so porabili sredstva v višini 10.777 EUR
predvsem za tekoče vzdrževanje, pohištvo in novo ozvočenje. OŠ
Vojnik s podružnicami je porabila sredstva v višini 25.000 EUR
predvsem za opremo, menjavo oken, vgradne garderobne
omare, klimatske naprave, zunanje žaluzije in zapornice.

5

4

36.419,00

V knjižnici Vojnik smo porabili za nakup panojev za razstavo
in obnovo elementov v čajni kuhinji 1.927 EUR, v Kulturnem
domu Vojnik pa 9.950 EUR za sanacijo in pleskanje fasade
kulturnega doma.

8

22.109,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Vzdrževanje in
obnova javnih
najemnih stanovanj
in poslovnih
prostorov ter skupnih
delov in naprav

Pokopališča in
poslovilne vežice

Znesek 22.718 EUR se je porabil za popolno obnovo stanovanja
na Celjski cesti 10, Vojnik (plačilo končne situacije), menjavo
vhodnih vrat za pet stanovanj v Vojniku (Keršova ulica 3 in
Prušnikova ulica 1) ter za manjša vzdrževalna dela. Vrnili
smo zadržana sredstva garancije za nadzidavo prizidka
(Nova Cerkev 22) v višini 2.366 EUR. Iz rezervnega sklada
smo porabili 11.335 EUR za vzdrževalna dela na skupnih
delih in napravah (Celjska cesta 10 – popravilo vodovodne
inštalacije in fasade na shrambah; Celjska cesta 14 – rušenje
nevarnega dimnika ter za druga manjša popravila).

OBČINSKA UPRAVA

3

KINJOV ANIČBO

Na pokopališču Vojnik smo namenili sredstva v višini
19.371 EUR za ureditev okolice, asfaltiranje parkirišča in
izdelavo e-katastra spletne aplikacije iskanja grobov. Na
pokopališču Nova Cerkev smo namenili sredstva v višini
1.238 EUR za izdelavo platoja za zemljo pri pokopališču
in ureditev tlakovane poti na pokopališču. Na pokopališču
Frankolovo smo za vzdrževanje poti namenili sredstva v
višini 1.500 EUR.
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9

29.624,00

50.998,00

Obnova fasade in
ureditev kletnih
prostorov na občinski
upravni stavbi

Nakup avtomobilov

4.514,00

Kupili smo avtomobila:
- za občinsko upravo v vrednosti 19.850 EUR,
- za skupno občinsko upravo 8 občin (za redarje) 16.720 EUR
ter tovorno vozilo za režijski obrat v vrednosti 14.428 EUR.

12

235.000,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Učni vrt v Vojniku

Nakup objekta
SKVOŠ v Vojniku

38.406,00

Leta 2020 smo plačali prvi del kupnine za poslovni objekt
s pripadajočim zemljiščem v velikosti 1.390 m2 (SKVOŠ v
Vojniku). Objekt ima 385 m2 neto površine. Leta 2021 smo
plačali še 100.000 EUR, od tega 35.000 EUR za opremo.
Predlog je, da se objekt preimenuje v Sokolski dom. V njem
se bi naj izvajale športne dejavnosti s podporno ponudbo
gostinskega lokala. V objektu bi lahko zaživela tudi muzej in
turističnoinformacijski center.

14

6.097,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Nakup in pridobitev
zemljišč

Projekti, načrti
in študije za
prometno
infrastrukturo

Nakupi zemljišč skupaj 22.470 EUR:
- zemljišče Borko (13.848 EUR),
- zemljišče za pločnik Nova Cerkev (5.200 EUR),
- manjši nakupi zemljišč.
Stroški v višini 15.936 EUR so povezani z nakupom in
brezplačno pridobitvijo zemljišč: cenitve, geodetske
storitve in notarji.
12

10

Odhodki 2020 – EUR

Občina Vojnik se je uspešno prijavila na sredstva Evropskega
sklada za regionalni razvoj v programu LAS z operacijo
Skozi učni vrt do podjetniških idej. Uredili bomo učni vrt ob
občinski stavbi, kjer bomo posadili sadno drevje in medovite
rastline. Obnovili bomo skoraj sto let star vodnjak ter uredili
skupni prostor z urbano opremo, ki bo namenjen različnim
dogodkom in izobraževanju. Leta 2020 smo izdelali idejno
zasnovo projekta s popisi. Projekt bo predvidoma končan
spomladi leta 2022

13

KINJOV ANIČBO

Odhodki 2020 – EUR

Uredili smo hidrosanacijo temelja ter spodnjega dela objekta
– odvodnjavanje meteornih voda in obnovili smo fasado.
Pripravili smo projekt obnove kletnih prostorov, delno
izvedli gradbeno-obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije
ter mizarska dela. Projekt se nadaljuje v letu 2021.
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Pripravili smo projektno dokumentacijo: idejno zasnovo
projekta (IZP) in projekt za izgradnjo (PZI) krožišča na
križišču Preložnikove in Murnove ulice, delno plačilo še v
letu 2021.
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5.386,00

Odhodki 2020 – EUR

Investicijsko
vzdrževanje
prometne opreme

Urejanje krajev

5.637,00

Izvedli smo manjša investicijska vzdrževanja po krajevnih
skupnostih: urejanje okolice občinskih objektov, urejanje
trgov, vzdrževanje avtobusnih postaj, nakup opreme: košev za
smeti, klopi, ograj, urejanje parkirišč, prireditvenih prostorov
in drugih javnih površin, ureditev odvodnjavanja v naseljih in
podobno.

18

20.559,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Avtobusna postaja
Lemberg

Izgradnja javne
razsvetljave

Nova avtobusna postaja na relaciji Lemberg – Dobrna je
dimenzije 3,06 x 1,67 x 2,58 m, sestavljena iz dveh modulov
na armiranobetonski plošči.

19

7.617,00

Odhodki 2020 – EUR

Postavitev zaščitnih ograj na nevarnih odsekih cest, in sicer:
- ob lokalni cesti LC464051 Frankolovo – Socka,
- ob javni poti JP964551 Nova Cerkev – Novake – Straža,
- ob javni poti JP964901 Hrenova (varovanje plazu pri
Štokojnik) in
- ob javni poti JP 964991 Vizore – Landek.
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16

139.668,00

Izvedli smo montažna dela in priklop sedmih svetilk ob
pločniku v Socki. Zaradi rušitve obstoječe transformatorske
postaje na Frankolovem (blizu OŠ) in ukinitve prižigališča
smo izvedli priključitev obstoječih krakov javne razsvetljave
na novo prižigališče. Zamenjali smo osvetlitev po EcoSkky
standardu pri cerkvi Sv. Jerneja v Vojniku ter pri cerkvah v Novi
Cerkvi in v Lembergu. Dodatno svetilko z drogom in temeljem
smo naredili na območju Škoflekove ulice pri OŠ Vojnik.

20

166.788,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Rekonstrukcije ulic

Rekonstrukcija
ceste LC Pristava Bezovica

Rekonstrukcija Kašove ulice v višini 6.459 EUR (vrednost
celotne investicije 142.969 EUR) ter 1. faze Keršove ulice
od Zdravstvenega doma Vojnik do Keršove ulice 12 v višini
133.209 EUR (vrednost celotne investicije 239.163 EUR).
Del odhodkov smo pokrivali iz sredstev amortizacije za
obnovitvene investicije v vodovode in kanalizacije. Dela na
Keršovi ulici bomo nadaljevali v letih 2021 in 2022.

OBČINSKA UPRAVA
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Z rezkanjem dotrajanega obstoječega asfalta, nadgradnjo z
dograjevanjem tampona in novo asfaltno prevleko v sistemu
6 + 4 v dolžini 1250 m in širine 4,20 m smo uredili asfaltirano
cesto, sanirali smo brežino vodotoka in bankine (kamnita
zložba) v dolžini 100 m in višini do 4 m. Uredili smo tudi
odvodnjavanje meteorne vode (čiščenje meteornih jarkov in
prepustov), polaganje robnikov z zacevitvijo 70 m meteornega
jarka.
13
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Asfaltiranje:

- javna pot JP 964081 Višnja vas –
Podgoršek v dolžini 201 m,
- javna pot JP 964721 (od Lukmanove
križa do Gregač) v dolžini 179 m,
- javna pot JP 965271 (Pristava –
Dobrotin) v dolžini 55 m,
- javna pot Krobat – Kelher v Arclinu v
dolžini 101 m.

23

168.557,00

22

16.071,00
Odhodki 2020 – EUR

Asfaltirali smo
536 m javnih poti,
rekonstruirali 880 m
javnih poti in 370 m
lokalnih cest.

Izgradnja pločnika
Vojnik – Gmajna

Rekonstrukcija:

- javna pot JP964551 Nova Cerkev –
Novake – Straža) v dolžini 310 m,
- javna pot JP964131 (Socka –
Trnovlje – Selce) v dolžini 331 m,
- javna pot JP964901 Hrenova (Pozjak
– Kmetija Gobec) v dolžini 239 m in
- lokalna cesta LC464051 (Frankolovo
– Socka) v dolžini 370 m.

46.959,00

Za večjo varnost smo leta 2020 pridobili dokumentacijo in
podpisali pogodbo z izvajalcem za izgradnjo pločnika od mosta
čez Hudinjo do Gmajne v dolžini 330 m in širini 1,20 m ob
lokalni cesti LC 032013 Vojnik – cesta v Šmartno. Prehod med
voziščem in pločnikom je varovan z jekleno varnostno ograjo.
Uredili smo tudi javno razsvetljavo ter zasadili tise in brine ob
parkirišču pri pokopališču Vojnik. Investicija se bo končala leta
2021.

24

9.150,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Rekonstrukcija
mostu Hrenova
(pri Pozjak)

Rekonstrukcija
mostu Kaplja – Višnja
vas

4.082,00

Delno je bila plačana projektna dokumentacija (DGD)
za potrebe izdaje gradbenega dovoljenja. Investicija se
nadaljuje v letu 2021.

26

179.595,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Načrti in študije
kanalizacija in
čistilne naprave

Obnovitvene
investicije v
kanalizacije in
čistilne naprave

Sredstva so bila porabljena:
- za izdelavo projektov in geodetski posnetek za kanalizacijo
za del naselja Lešje,
- za izdelavo vloge na MOP in ARSO za projekt odvajanja in
čiščenja odpadne vode v porečju Savinje za občine Celje,
Štore in Vojnik ter
- zakoličenje za fekalni kanal 1 od ZN Konjsko do črpališča pri
Hudinji.
14
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Odhodki 2020 – EUR

Dolžina nove prehodne armiranobetonske plošče je 7,50 m,
širina pa 4,50 m. Izdelana sta še dva nova kamnita opornika
v dolžini 5,50 m. V okolici mostu smo vzporedno z gradnjo
zavarovali tudi brežine reke Dobrnice v dolžini 15 m in višini
2 m. Izgradili smo še cestno navezavo na novi most v dolžini
15 m.

25
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Sredstva amortizacije smo porabili predvsem za
sofinanciranje obnove mehanske stopnje čiščenja čistilne
naprave v Škofji vasi, obnovo kanalizacije v Kašovi in
Keršovi ulici ter obnovo kanalizacije Razdelj.
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986,00

Odhodki 2020 – EUR

Izgradnja
kanalizacije
v Vojniku aglomeracije

Fekalna kanalizacija
Nova Cerkev –
Razdelj (1. faza)

20.838,00

Leta 2020 smo uredili PZI dokumentacijo za celoten projekt
kanalizacije Nova Cerkev in izvedli javno naročilo za izbiro
izvajalca za prvo fazo. Dolžina predvidene kanalizacije je
1.260 m in zajema približno 20 priključkov. Investicija se
nadaljuje v letu 2021.

30

198.250,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Izgradnja
kanalizacije Dol pod
Gojko

Obnovitvene
investicije v
vodovode

Izgradili smo 179,73 m kanalizacije, na katero se je
priključilo 6 gospodinjstev. Uporabno dovoljenje je bilo
pridobljeno 12. 5. 2020.

31

7.854,00

Odhodki 2020 – EUR

To je skupni projekt z Občino Štore in Mestno občino Celje, ki je tudi nosilec
projekta. V Vojniku zajema projekt štiri sklope: Arclin pri Elektru Vojnik,
Vojnik – Arclin (nekateri deli naselij, ki še niso priključeni), desni breg
ob Hudinji in območje OPPN Žgajner. Leta 2019 smo pridobili gradbeno
dovoljenje, leta 2020 pa novelirali investicijsko dokumentacijo za prijavo
na Ministrstvo za okolje in prostor za evropska kohezijska sredstva. Poleti
2020 smo izvedli javni razpis za izgradnjo, konec decembra pa je Občina
Vojnik podpisala še pogodbo z izvajalcem VOC Celje, d. o. o. v višini
589.052 EUR brez DDV. Z izgradnjo bomo začeli leta 2021.

29

28

63.646,00

Iz sredstev amortizacije smo investirali v obnove vodovodov
na območju občine Vojnik: obnova vodovoda v Kašovi
in Keršovi ulici, obnova vodovoda pod Hudinjo – odcep
za Polže, prevzem lokalnega vodovoda Nova Cerkev,
obnova vodovodnega sistema Bezenškovo Bukovje, Ilovca
in povezava na Globoče, prenos v upravljanje in obnova
vaškega vodovoda Čreškova. Sofinancirali smo tudi obnove
primarnih vodovodov, katerih solastniki smo na območjih
ustanoviteljic JP VO-KA.

32

207.851,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Izgradnja vodovoda
Brdce 2. faza

Izgradnja vodovoda
Frankolovo – Beli
Potok

Nadaljevala se je investicija iz prejšnjih let (73.064 EUR).
Leta 2020 smo zgradili 650 m vodovoda in uredili
približno 280 m ceste. Uporabno dovoljenje smo pridobili
13. 10. 2020, na vodovod se bo predvidoma priključilo
sedem uporabnikov.

OBČINSKA UPRAVA
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Projektno dokumentacijo smo pridobili že leta 2018, leta
2019 pa tudi gradbeno dovoljenje za razširitev javnega
vodovoda in gradnjo vodohrana. Konec leta 2019 smo začeli
graditi vodovod Beli Potok v dolžini 982 m in vodohran
prostornine 15 m3. Nanj se bo priključilo predvidoma osem
uporabnikov. Celotna investicija je znašala 215.883 EUR.
Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 16. 6. 2020.
15
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70.170,00

17.214,00

Razširitev
vodovodnega sistema
v Trnovljah pri Socki

Podaljšanje
vodovoda Rove

36.724,00

Zgradili smo 212,65 m vodovoda, priključilo se bo predvidoma
osem uporabnikov. Uporabno dovoljenje je bilo pridobljeno 22.
2. 2021.
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148.000,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Obnovitvene
investicije v
odlagališča in
RCERO

Nakup gasilske
ploščadi za
Prostovoljno gasilsko
društvo Vojnik

8.442,00

V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik – Dobrna
je bilo izvedeno sofinanciranje – investicijski transfer do
PGD Vojnik za nakup gasilske ploščadi. Sofinanciranje je
predvideno v letih od 2019 do 2021.

38

221.064,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Nakup opreme
za civilno zaščito,
gasilske opreme
in investicijsko
vzdrževanje

Sanacija plazu Dol
pod Gojko

942 EUR je bilo namenjenih za tehnično opremo reševalnih
enot civilne zaščite (detektor plinov, tiskalnik). 5.000
EUR smo namenili za nakup gasilske opreme: manjkajoče
osebne zaščitne opreme - delovne obleke; sredstva so
bila kot investicijski transfer sorazmerno razdeljena vsem
petim gasilskim društvom. 2.500 EUR smo namenili za
sofinanciranje ureditve fasade na stavbi PGD Frankolovo.
16

34

Odhodki 2020 – EUR

Iz sredstev amortizacije smo za investicijsko vzdrževanje
Regijskega centra za ravnanje z odpadki namenili 12.751
EUR, za obnovo stare infrastrukture pa 23.973 EUR: PZI,
prestavitev plinovoda in gradbeno montažna dela za
podzemne zbiralnice za zbiranje odpadkov v Vojniku.

37
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Odhodki 2020 – EUR

Leta 2020 smo nadaljevali projekt, in sicer smo po pridobitvi
projektne dokumentacije (2019) začeli izgradnjo 1.577 m
vodovoda. Na vodovod se bo predvidoma priključilo 25
objektov. Investicija se nadaljuje v letu 2021, ko je v načrtu
dokončanje izgradnje črpališča in vodohrana.

35

0202 EJICITSEVNI

| OgledalO | 02 – 133 | 27. maj 2021 |

Leta 2020 smo izvedli sanacijo vozišča in plazu pod
stanovanjskim objektom Šlaus, Dol pod Gojko, na javni
poti JP965011. V okviru projekta sanacije sta bila izgrajena
podporno kamnito rebro in pilotna stena, sanirali smo
cestišče in uredili odvod površinskih in zalednih vod.
Vrednost investicije je znašala 221.064 EUR. Ministrstvo za
okolje in prostor jo je sofinanciralo v višini 175.697 EUR.
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139.847,00

Odhodki 2020 – EUR

Odhodki 2020 – EUR

Sanacija plazu Socka

Urejanje voda

Leta 2020 smo izvedli sanacijo vozišča in plazu pod
stanovanjskim objektom Špegelj v Socki na javni poti
JP964981. V okviru projekta sanacije je bila izgrajena pilotna
stena, sanacija cestišča in ureditev odvoda površinskih in
zalednih vod. Vrednost investicije je znašala 61.815 EUR.
Ministrstvo za okolje in prostor jo je sofinanciralo v višini
42.002 EUR.

41

40

61.815,00

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor
območja Savinje je leta 2020 izvedel sanacijo na lokacijah:
- Hudinja v Vojniku, od naselja do pokopališča – čiščenje
naplavin v vrednosti 62.830 EUR in
- Hudinja v Vojniku na območju pokopališča – ureditev
struge v vrednosti 57.017 EUR. V sklopu rednega
vzdrževanja strug, urejenih odsekov skozi naselja ter
na območjih izvedenih protipoplavnih ukrepov je bila
izvedena košnja, v skupni vrednosti približno 20.000 EUR.

OBČINSKA UPRAVA
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190.907,00
Odhodki 2020 – EUR

Regionalne ceste
(RC), pločniki,
kolesarske steze ob
regionalnih cestah
Direkcija RS za infrastrukturo:
1. Projekti za izgradnjo (PZI):
- križišče Višnja vas 31.061 EUR,
- križišče, priključek Ljubečna 31.853 EUR,
- ureditev ceste Arclin – Ljubečna 12.994 EUR.
2. Sprememba PZI skozi Vojnik 14.999 EUR.
3. Projektiranje izvedbene dokumentacije za ureditev
državne kolesarske poti Celje – Vojnik – Dobrna, delno
plačilo v letu 2020, 100.000 EUR.

KONTAKTNI PODATKI
Občina Vojnik
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
T: 03 780 06 20, 03 780 06 40
F: 03 780 06 37
obcina@vojnik.si
Foto:
Dušan Horvat, Mateja Kozikar, Boštjan Švab, Mojca Skale, Petra
Pehar Žgajner, Andreja Ravnak, Roman Kugler, Lea Sreš

URADNE URE
Sprememba uradnih ur Občine Vojnik, vseh KS
in Medobčinske inšpekcije in redarstva (MIR).
Telefonske klice sprejemamo
v času uradnih ur:
ponedeljek: 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
sreda:

8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

petek:

8:00 – 13:00

POSLOVNI DELOVNI ČAS OBČINE
VOJNIK ZA SPLOŠNE INFORMACIJE
IN VLOŽIŠČE
ponedeljek: 8:00 – 11:00 in 12:00 – 15:00
torek:

8:00 – 11:00 in 12:00 – 15:00

sreda:

8:00 – 11:00 in 12:00 – 17:00

četrtek:

8:00 – 11:00 in 12:00 – 15:00

petek:

8:00 – 10:30 in 11:00 – 13:00
Pripravila
mag. Mojca Skale s sodelavci
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USPEŠNO LETO PRILAGAJANJ
IN SPREMEMB
V pregledne tabele smo vključili večino pomembnejših investicij in projektov
iz leta 2020, ki so povezani z naložbami. Vseh drugih rednih dejavnosti in
tekočega vzdrževanja (predvsem s področij izobraževanja, sociale, društev,
turizma, podjetništva in kmetijstva) v to predstavitev nismo vključili. Občina
je bila dejavna in uspešna tudi na področjih, ki niso neposredno povezana z
investicijami. Seznanjamo vas z nekaj pomembnimi projekti in informacijami iz
preteklega leta.

1

3

4

18
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Občina Vojnik je leto 2020
začela z novo Vizijo in
strategijo (VIS) razvoja
občine Vojnik za obdobje
2020–2030. Na podlagi
vrednot in participacije
občanov smo dosegli konsenz
o viziji in smereh razvoja
lokalne skupnosti, ki temelji
na vrednotah tukaj živečih
ljudi po razvojnih stebrih:
gospodarstvo, okolje, promet,
izobraževanje in kakovost
bivanja.

2

Prejeli smo Priznanje
kakovosti: Srebrni certifikat
ISSO za uspešen razvojni
položaj občine. Srebrni
certifikat pridobi občina,
ki doseže zelo dobro raven
razvojne uspešnosti na
posameznih področjih sistema.
Informacijski sistem slovenskih
občin (ISSO) je najcelovitejše
orodje za metriko in analizo ter
združuje vse najpomembnejše
dostopne kazalnike razvoja na
ravni občine. S tem omogoča
primerjalno presojo oziroma
vrednotenje občin.

Leta 2020 smo izvajali stalno reorganizacijo del v občinski upravi, v
režijskem obratu »Skrb za okolje« ter v Skupni občinski upravi občin
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik
in Zreče v skladu z navodili NIJZ in ukrepi vlade za zajezitev epidemije
Covid-19. V času epidemije se je tedensko sestajal štab civilne zaščite, ki
je spremljal situacijo ter ustrezno ukrepal na lokalnem nivoju.

V okviru projekta »Občina po meri invalidov« smo obveščali občane
o aktualni problematiki s tega področja. Medobčinsko društvo
delovnih invalidov Celje je v prostorih KUD Vojnik, ko je bilo zaradi
epidemije to mogoče, izvajalo meritve krvnega tlaka in holesterola.
Društvu Vesele nogice smo za invalidne otroke donirali sredstva
v višini 100 EUR. Septembra smo prenovili uradno spletno stran
Občine Vojnik – www.vojnik.si s spletno dostopnostjo za ranljive
ciljne skupine, ki odslej lahko tako spremljajo utrip v občini in
uporabljajo spletne storitve.
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V okviru projekta Mladim
prijazna občina, kjer imamo
certifikat za obdobje
2019–2023, smo lani izvedli
fotografski natečaj »Rad te
imam, Vojnik« in v časopisu
Ogledalo redno obveščali o
delovanju mladih.

Skupaj z Ljudsko univerzo v
Celju od leta 2017 sodelujemo
v projektu Družine v centrifugi
sodobnega časa. Dejavnost
je namenjena širši javnosti
ter vsem članom družin, ki se
srečujejo z različnimi vrstami
družinske problematike.
Starši na ta način pridobijo
več zavedanja glede notranjih
vzorcev vedenja, s čimer lahko
izboljšamo družinske odnose
in okrepimo starševske
kompetence. Leta 2020 so se
te aktivnosti preselile na splet.
Posnetki predavanj so na
voljo na spletni strani Ljudske
univerze Celje.

6

8
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Vključeni smo bili v pilotni projekt zagotavljanja dolgotrajne oskrbe
starejših. Vodilni partner je Zdravstveni dom Celje. Projekt financirata
Evropski socialni sklad Evropske unije in Republika Slovenija. Konec
leta 2018 je bila vzpostavljena vstopna točka. Storitve v okviru
tega projekta izvajamo skupaj s podpornimi partnerji na območju
občin Celje, Štore, Dobrna in Vojnik. Glavni cilj projekta je dostop
uporabnikom do individualne in multidisciplinarne obravnave ter
spremljanja in vrednotenja sprememb v okviru testiranja orodja in
postopkov za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe. V času
izrednih razmer epidemije koronavirusa se je izvajanje prilagodilo na
Socialni stik - klic po telefonu ter zagotavljanje pomoči pri nakupih v
trgovini, dvigu zdravil v lekarni, plačevanju položnic ... Upravičenci so
bili navdušeni in hvaležni.
Končala se je II. faza projekta
CircE Skupnosti občin
Slovenije, v katerem je kot
deležnik sodelovala tudi
Občina Vojnik. Poudarek je bil
na krožnem gospodarstvu v
turizmu.

Nadaljevali smo postopek sprememb in dopolnitev (SD) Občinskega
prostorskega načrta (OPN). Imenovali smo komisijo in izbrali izvajalca
za izdelavo analize razvojnih pobud SD 03 OPN Vojnik. Izdelali
eno pozitivno lokacijsko preveritev skladnosti elaborata v Bovšah
(Kovačič). Začeli smo postopke za sprejem naslednjih občinskih
prostorskih načrtov (v nadaljevanju OPPN): OPPN EUP FR-25 (Štante)
na Frankolovem in OPPN EUP VO-41 (AMVE KRK, d. o. o.) v Vojniku.
Sprejeli smo tri OPPN v Vojniku: OPPN EUP VO-14 (Šetina), OPPN EUP
VO-16 (Podergajs) in OPPN EUP VO-42 (KIM, d. o. o.).
Izdali smo štiri številke
brezplačnega občinskega
glasila Ogledalo in informirali
občane po spletnem mediju
Mojaobcina.si.
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Občina Vojnik se je skupaj
z 11 občinami pod okriljem
Skupnosti občin Slovenije
vključila v dveletni evropski
projekt 100 Intelligent Cities
Challenge (ICC). Namen
projekta je, da mesta in občine
iz različnih delov Evropske
unije združimo moči in
uspešno razvijamo občine in
gospodarstvo kljub pandemiji
Covid-19. Za dosego tega
bomo izkoristili priložnosti,
ki jih prinašajo digitalne
tehnologije in tako bo naš
razvoj trajnostno naravnan na
kakovostno življenje v občini.
Spremljali smo občinski
program varnosti in lokalni
energetski koncept ter skupaj
z EKO skladom zagotavljali
tedensko energetsko
svetovanje v prostorih
občine oziroma telefonsko
(zaradi ukrepov za zajezitev
Covid-19).

Zagotovili smo izvajanje
vsebin v Medgeneracijskem
centru Vojnik v skladu s
priporočili NIJZ glede ukrepov
proti koronavirusu.

Do 30. 6. 2020 smo imeli v brezplačnem najemu prikazovalnik hitrosti
»Vi vozite«. Z njim smo želeli spodbuditi voznike k strpnejši in bolj
umirjeni vožnji ter tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v
cestnem prometu.
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Februarja smo izvedli sedmi dan odprtih vrat Občine Vojnik v
knjižnici Vojnik, kjer smo poleg aktualnih projektov predstavili
knjigo Pomembne osebnosti občine Vojnik. V njej je predstavljenih
24 prejemnikov zlatih vojniških grbov, štirje prejemniki priznanj za
življenjsko delo na področju kulture ter 34 pomembnih osebnosti iz
preteklosti in sedanjosti, ki so pustili pečat v zgodovini naših krajev.

Organizirali smo tradicionalne
dogodke: 33. pustni karneval
v Novi Cerkvi skupaj s PGD
Nova Cerkev, 29. narodnozabavni koncert »Ostanimo
prijatelji« na Frankolovem s
Prosvetnim društvom Anton
Bezenšek Frankolovo in skupaj
s Turističnim društvom Vojnik
v skladu z ukrepi za zajezitev
epidemije pripravili zelo
okrnjen šesti »Božični Vojnik«.

17

19

20

0202 ITKEJORP

Zlati vojniški grb je ob
občinskem prazniku prejela
gospa Ivana Plešnik, ki je
tako postala častna občanka
Občine Vojnik. Podeljena
sta bila tudi dva srebrna in
trije bronasti vojniški grbi,
devet priznanj župana in eno
priznanje zlati maturantki.
Osrednja prireditev je bila
zaradi ukrepov proti epidemiji
posneta, občani pa so ji jo
lahko ogledali preko spleta in
na TV Celje.
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Sodelovali smo pri izvedbi
prireditve »Otroci pojejo
slovenske pesmi in se veselijo«.
Namen tega festivala je,
da otroci prepevajo pesmi
različnih žanrov v slovenskem
jeziku. Prireditev je
pripravila OŠ Vojnik. Trideset
nastopajočih je tekmovalo v
dveh kategorijah: mlajši pevci
četrtega in petega razreda
ter starejši učenci predmetne
stopnje.

18

Oktobra je bil (ob dnevih
evropske kulturne dediščine)
poudarek na starih predmetih –
Spoznaj? Varuj! Ohrani. Projekt
smo prilagodili aktualnim
epidemiološkim ukrepom.
Člani Turističnega kulturnega
društva Globoče so izdali bilten
z naslovom »V stari kmečki hiši
pri moji babici« ter v galeriji
Piros organizirali razstavo
26 pastelov, na katerih so
upodobljene starine (avtor je
Jože Žlaus). Del razstave je na
ogled tudi v gostišču Turist na
Frankolovem.

Ob kulturnem prazniku 2020
smo petič podelili priznanje za
življenjsko delo na področju
kulture, prejel pa ga je gospod
Anton Gregorc.
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Javna agencija RS za varnost
prometa je novembra
podelila bronasti znak AVP
za prispevek k večji varnosti
v prometu gospodu Albinu
Ojsteršku iz Nove Cerkve,
strokovnemu sodelavcu v
Svetu za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu.

OBČINA VOJNIK
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25

26

Redno sofinanciranje
kmetijske dejavnosti,
podjetništva ter društvenih
dejavnosti na podlagi javnih
razpisov.

Sofinanciranje socialnih
programov (pomoč na domu,
domska oskrba).
Redno vzdrževanje občinskih
zgradb, lokalnih cest, javnih
poti, mostov ter skrb za okolje
tudi z urejanjem krajev.
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KINJOV ANIČBO

Sofinanciranje gospodarskih
subjektov v primeru naravnih
nesreč in izjemnih dogodkov
– epidemija Covid 19 – na
podlagi javnega razpisa in
poziva.
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Financiranje predšolske
dejavnosti, prevozov osnovnih
šolskih otrok in sofinanciranje
dodatnih programov v
osnovnih šolah.

Za kolesarsko povezavo Celje – Vojnik – Nova Cerkev – Dobrna, ki je
na območju občine Vojnik dolga približno 10,5 km, smo leta 2020
podpisali in overili z lastniki 62 služnostnih pogodb (to je približno
55 odstotkov). Po overitvi pogodb vseh lastnikov se bo projekt lahko
začel izvajati tudi na območju naše občine. Leta 2021 se bo predvidoma
začel izvajati na območju občine Dobrna, kjer so pridobljene že vse
služnostne pogodbe. S podjetjem Simbio, d. o. o. Celje smo podpisali
Pogodbo o medsebojnem sodelovanju pri projektu širitev, nadgradnja in
vzdrževanje sistema izposoje javnih kolesc – Kolesce.

Občina ima najetih deset kreditov. 31. 12. 2020 je bilo njihovo stanje

Občina

2.930.845 EUR in zapadejo v obdobju od 2020 do 2038. Krediti so bili v

za

investicije

porabila

preteklih letih sklenjeni predvsem za večje investicije: nizkoenergetski

44

odstotkov

sredstev.

vrtec v Vojniku, OŠ Antona Bezenška Frankolovo in OŠ Vojnik, za

Na

podlagi

telovadnico Vojnik, ureditev podstrešja na Podružnični osnovni

strategije

šoli Nova Cerkev in na OŠ Vojnik, za asfaltiranje ter rekonstrukcijo

sprejetega

poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22. Leta 2020 smo

bomo letos (2021) še bolj

odplačali za 250.740 EUR glavnic kreditov, hkrati pa smo za izgradnjo

investicijsko

vrtca v Frankolovem najeli dolgoročni kredit v višini 1.000.000 EUR pri

Verjamemo, da bomo tudi

EKO skladu ter črpali povratna sredstva Ministrstva za gospodarstvo

v tem letu uspešno izpeljali

in tehnološki razvoj RS v višini 113.693 EUR, ki jih za prijavljen

načrtovane

investicijski projekt lahko prejme občina brezobrestno za dobo vračila

glede

v 10 letih.

epidemije Covid-19.

Foto: Lea Sreš

Vojnik

na

je
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PROJEKTI 2020

lani

Vizije

in

2020–2030

in

proračuna
naravnani.

projekte
situacijo

ne

glede

Povzela in uredila:
mag. Mojca Skale s sodelavci
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REBALANS PRORAČUNA ZA
LETO 2021 IN ZAKLJUČNI RAČUN
PRORAČUNA ZA LETO 2020
Občina Vojnik je decembra 2019 prvič sprejela dveletni proračun, in sicer za leti 2020 in 2021. Glede na realizacijo proračuna
za leto 2020 in druge znane spremembe je Občinski svet Občine Vojnik na 16. seji, 25. 2. 2021, sprejel rebalans proračuna
za leto 2021.
Prihodki v letu 2021 so z rebalansom višji za 18,2 %, njihova struktura je sledeča:
sprejeti proračun 2021 v EUR

rebalans proračuna 2021 v
EUR

v%

PRIHODKI skupaj

8.906.884

10.530.703

118,2

DAVČNI PRIHODKI

5.943.115

6.278.834

105,6

NEDAVČNI PRIHODKI

1.103.618

1.628.975

147,6

20.000

56.100

280,5

1.840.151

2.566.794

139,5

KAPITALSKI PRIHODKI
TRANSFERNI PRIHODKI

Odhodki so z rebalansom planirani v višini 12.722.000 EUR, kar je za 44,3 % več v primerjavi s sprejetim proračunom.
Struktura odhodkov:
sprejeti proračun 2021 v EUR

rebalans proračuna 2021 v
EUR

v%

ODHODKI skupaj

8.819.074

12.721.586

144,3

TEKOČI ODHODKI

2.690.799

2.761.236

102,6

TEKOČI TRANSFERI

3.187.736

3.259.037

102,2

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.837.539

6.585.389

232,1

103.000

115.924

112,5

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Med tekočimi odhodki in transferi so planirana sredstva za namen delovanja osnovnih šol v višini 677.000 EUR, financiranje
predšolske vzgoje v višini 1.369.000 EUR, financiranje socialnega varstva starih v višini 515.000 EUR, subvencije stanarin 48.000
EUR, delovanje knjižnice 89.000 EUR, sofinanciranje kulturnih društev v višini 35.000 EUR, izvajanje programov na področju
športa v višini 110.000 EUR, vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 454.000 EUR, urejanje krajev v višini 56.000 EUR, sredstva
za delovanje gasilskih društev in gasilske zveze v višini 70.000 EUR, sredstva za razpise na področju kmetijstva v višini 67.000
EUR in gospodarstva v višini 30.000 EUR ter sredstva za delovanje turističnih društev v višini 12.000 EUR.
V proračunu so v celoti izkazani odhodki Skupne občinske uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur,
Vitanje, Vojnik in Zreče, ki ima sedež v občini Vojnik. Odhodki zanjo so planirani v višini 691.000 EUR, sofinanciranje s strani
občin ustanoviteljic je planirano v višini 484.000 EUR ter s strani Ministrstva za javno upravo v višini 89.000 EUR.
Investicijski odhodki in transferi proračuna predstavljajo 52 % vseh odhodkov. V tem letu so planirani naslednji večji
investicijski odhodki:
-
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ureditev igrišča pri Skvošu (25.000 EUR),
postavitev fitnesa na prostem v Vojniku (35.000 EUR),
zaključek izgradnje vrtca v Frankolovem (988.000 EUR),
ureditev pokopališča v Vojniku (22.000 EUR),
asfaltiranje cest po vseh treh krajevnih skupnostih
(400.000 EUR),
začetek rekonstrukcije ulice Ceste talcev sočasno z izgradnjo kanalizacije (167.000 EUR),
zaključek rekonstrukcije Keršove ulice v smeri zdravstvenega doma do semaforja pod cerkvijo z izgradnjo krožišča
(300.000 EUR),
dokumentacija za ureditev Petelinškove ulice (10.000
EUR),
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-

rekonstrukcija (razširitev) lokalne ceste v Socki v smeri
proti Dobrni in v smeri Frankolovega (75.000 EUR),
sofinanciranje izgradnje pločnika s kolesarsko stezo ob
regionalni cesti Arclin – Vojnik, projekt vodi DRSI (100.000
EUR),
izgradnja pločnika Vojnik – Gmajna v dveh fazah (225.000
EUR),
izgradnja pločnika OŠ Vojnik – blok MIK (20.000 EUR),
izgradnja pločnika v Novi Cerkvi pri Gmajner (61.000 EUR),
stroški za investicijo (služnosti) za državno kolesarsko pot
Celje – Vojnik – Dobrna (25.000 EUR),
rekonstrukcija mostu Kaplja – Višnja vas (250.000 EUR),
sanacija mostu Male Dole pri Pezdevšek (53.000 EUR),

-

-

sanacija mostu Senegaški mlin v Socki (56.000 EUR),
izgradnja javne razsvetljave (16.000 EUR),
ureditev avtobusnih postajališč v Razdelju (40.000 EUR),
začetek izgradnje kanalizacije v Vojniku; aglomeracija nad
2000 PE – v Arclinu v smeri Čepin – Elektro, desni breg
Hudinje, OPPN Žgajner, Cesta v Tomaž, Pot na Dobrotin,
Cesta talcev (512.000 EUR),
začetek izgradnje kanalizacije Gmajna – pogojeno s sredstvi sofinanciranja iz proračuna Evropske unije (286.000
EUR)
izgradnja kanalizacije v smeri Nova Cerkev – Polže – Razdelj (250.000 EUR),
izgradnja kanalizacije v naselju Višnja vas (20.000 EUR),
izgradnja kanalizacije v Frankolovem v smeri Stražice
(20.000 EUR) in v Dolu pod Gojko (40.000 EUR),
izgradnja kanalizacije v Lešju (61.000 EUR),
investicijsko vzdrževanje stare infrastrukture odlagališča za odpadke in nove infrastrukture RCERO iz sredstev amortizacije oz. najemnine podjetja Simbio, d. o. o.
(53.000 EUR),
investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav (ČN), kanalizacij
in vodovodnih sistemov iz sredstev amortizacije oz.
najemnine VO-KA, d. o. o. (1.052.000 EUR), in sicer za
obnovo kanalizacije v Keršovi ulici, obnovo kanalizacije
v Novi Cerkvi, obnovo ČN Škofja vas, obnova vodovoda
v Parmovi ulici, obnovo starega vodovoda od Razdelja
do Nove Cerkve, obnovo starega vodovoda od Vojnika
proti Škofji vasi, obnovo vodovoda Ilovca in povezave na
Globoče, obnovo vaškega vodovoda Čreškova in prenos
lastništva na Občino Vojnik, izboljšanje tlačnih razmer v
območju vodohrana Konjsko s prevezavo na vodohran

Visoko, obnovo cevovodov na vodovodnem sistemu
Kapelca, nadomestni vodohran Straža, nadomestni
vodohran Bezenškovo bukovje, obnovo tehnološke
opreme v vodarni Gojka,
- zaključek izgradnje vodovoda v Trnovljah (200.000 EUR),
- zaključek izgradnje vodovoda Hrastnik (84.000 EUR),
- izdelava idejne dokumentacije za ureditev trga v Vojniku
(15.000 EUR),
- izdelava občinskih podrobnih prostorskih načrtov Konjsko
in Višnja vas (30.000 EUR) in občinskega prostorskega načrta (20.000 EUR),
- začetek projekta »digitalne rešitve pametnega mesta«
(50.000 EUR),
- ureditev učnega vrta z obnovo vodnjaka v Vojniku
(47.000 EUR),
- investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov (36.000 EUR),
- nakupi zemljišč (100.000 EUR),
- drugi del kupnine za nakup objekta Skvoš v Vojniku
(100.000 EUR),
- sredstva za odmere in cenitve oz. urejanja lastništva zemljišč, predvsem cest (50.000 EUR),
- nakup vozila za občinsko inšpekcijsko nadzorstvo in urejanje prometa (15.000 EUR),
- investicijski transfer za nakup gasilske ploščadi PGD Vojnik (20.000 EUR),
- sredstva elementarja v višini 200.000 EUR za sofinanciranje sanacije plazov, kar je odvisno od potrditve Ministrstva
za okolje in prostor.
Za odplačilo v preteklosti najetih kreditov je planiranih
245.000 EUR.
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-

Občinski svet je na 17. seji, 15. 4. 2021, sprejel zaključni račun proračuna za leto 2020. Podlage za uresničevanje proračuna
za leto 2020 so bile opredeljene v Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 57/2019)
ter v Odloku o rebalansu proračuna Občine Vojnik za leto 2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/2020).
Proračun sestavljajo tri bilance: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. Rezultat naštetih bilanc predstavlja presežek prejemkov nad izdatki v višini 204.000 EUR.
Povzetek bilance prihodkov in odhodkov:
zaključni račun
2019

zaključni račun
2020

delež v %

delež v %

% 2020/2019

PRIHODKI skupaj

7.732.887

100,0

8.477.864

100,0

109,6

DAVČNI PRIHODKI

5.852.537

75,7

6.436.831

75,9

110,0

NEDAVČNI PRIHODKI

1.023.935

13,2

1.018.501

12,0

99,5

KAPITALSKI PRIHODKI

88.387

1,1

10.756

0,1

12,2

TRANSFERNI PRIHODKI

768.029

9,9

1.011.776

11,9

131,7

zaključni račun
2019
ODHODKI skupaj

7.237.319

zaključni račun
2020

delež v %
100,0

9.090.425

delež v %

% 2020/2019

100,0

125,6

TEKOČI ODHODKI

2.122.427

29,3

2.145.631

23,6

101,1

TEKOČI TRANSFERI

2.983.417

41,2

2.939.249

32,3

98,5

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.924.270

26,6

3.801.269

41,8

197,5

207.205

2,9

204.277

2,2

98,6

INVESTICIJSKI TRANSFERI

V računu finančnih terjatev in naložb je izkazan izdatek za dano posojilo do PGD Vojnik za nakup avtomobila v višini 46.000
EUR.
V računu financiranja je izkazana zadolžitev za izgradnjo vrtca v Frankolovem v višini 1.114.000 EUR ter odplačila za najete
dolgoročne kredite za investicije v preteklih letih v višini 251.000 EUR.
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Realizacija odhodkov proračuna po proračunskih uporabnikih z deleži, ki jih predstavljajo v proračunu.

ZAKLJUČNI
SPREJET
RAČUN
PRORAČUN
2019
2020

PRORAČUNSKI UPORABNIKI

1
100 OBČINSKI SVET

2

REBALANS
PRORAČUNA
2020-1

VELJAVNI
PRORAČUN
2020-2

3

4

ZAKLJUČNI
INDEX %
RAČUN
5:4
2020

5

6

delež PU v
celotnih
odhodkih
zaključnega
računa 2020

7

127.156

128.593

131.043

131.043

98.732

75,3

1,1

200 NADZORNI ODBOR

2.074

2.600

2.600

2.600

2.162

83,2

0,0

300 ŽUPAN, PODŽUPAN

71.157

75.400

75.400

75.400

68.141

90,4

0,7

448.446

588.100

594.600

600.600

463.586

77,2

5,1

88.538

150.900

152.800

139.800

96.188

68,8

1,1

OBČINSKA UPRAVA - DRUŽBENE
DEJAVNOSTI

3.267.553

5.164.432

5.118.482

5.123.482

4.489.380

87,6

49,4

404 OBČINSKA UPRAVA - KOMUNALA

1.625.590

3.378.560

3.162.858

3.162.858

1.860.450

58,8

20,5

22.421

83.000

83.000

83.000

28.708

34,6

0,3

200.346

200.866

366.866

366.866

347.653

94,8

3,8

222.540

237.400

270.561

270.561

257.450

95,2

2,8

69.316

72.100

73.460

73.460

72.645

98,9

0,8

85.258

83.650

108.950

108.950

96.283

88,4

1,1

201.845

103.000

359.500

361.500

307.011

84,9

3,4

245.515

0

0

0

0

0,0

0,0

190.119

0

0

0

0

0,0

0,0

0

653.340

652.415

652.415

600.620

92,1

6,6

401 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNE ZADEVE
402 OBČINSKA UPRAVA - FINANCE
403

OBČINSKA UPRAVA - UREJANJE
PROSTORA
OBČINSKA UPRAVA - OBČINSKO
406
PREMOŽENJE
OBČINSKA UPRAVA - POŽARNA
407
VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ
405

408 OBČINSKA UPRAVA - KMETIJSTVO
409

OBČINSKA UPRAVA - GOSPODARSTVO
S TURIZMOM

410 OBČINSKA UPRAVA - ELEMENTAR
SOU - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN
REDARSTVO
SOUOBČIN DOBRNA, VITANJE IN
510
VOJNIK
520 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA
500

600 REŽIJSKI OBRAT

151.663

199.000

189.500

189.500

166.075

87,6

1,8

UPRAVLJANJE ŠPORTNE IN KULTURNE
610
INFRASTRUKTURE

80.736

81.736

82.541

82.541

69.479

84,2

0,8

701 KS VOJNIK

45.688

22.600

24.605

24.605

16.576

67,4

0,2

702 KS NOVA CERKEV

48.770

32.293

32.293

32.293

25.763

79,8

0,3

703 KS FRANKOLOVO

42.588

40.010

31.010

31.010

23.524

75,9

0,3

SKUPAJ 7.237.319 11.297.580

11.512.484

11.512.484

9.090.425

79,0

100,0

Podrobnejši podatki o rebalansu proračuna in zaključnem računu so dosegljivi na spletni strani Občine Vojnik:
https://vojnik.si/obcina/proraun/
Pripravila: Irena Špegel Jovan
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Tekst: mag. Simona Žnidarec Demšar, Bojana Mazil Šolinc

Kakovostno življenje starostnikov v skupnosti
Kakovost življenja, pogostokrat
uporabljena besedna zveza z
raznovrstnimi posameznikovimi
interpretacijami, je v vseh življenjskih
obdobjih povezana z uresničevanjem
osnovnih človekovih potreb.
Okoliščine, ki vplivajo na možnost
zadovoljevanja človekovih potreb, so
zelo raznolike. Starost je zagotovo eno
izmed tistih obdobij, ki predstavljajo
izziv za družine, pa tudi za izvajalce
socialnovarstvenih storitev s
ključnim vprašanjem, kako in kje
lahko ljudje v starosti zadovoljijo
te potrebe. Izbire starostnikov o
prostoru in načinu življenja so
različne, zato je pomembno, da s
starejšimi ljudmi sodelujemo na
različne načine, upoštevajoč njihovo
perspektivo in zgodovino življenja, ki
zajema dostojanstvo, enkratnost in
avtonomijo vsakega posameznika.
Pogosto ljudje na vprašanje, kje želijo
preživeti svojo starost, odgovorijo
enostavno: doma v krogu ljudi, s
katerimi so preživeli večji del svojega
življenja. Ko gre za življenje starejšega
človeka v domačem okolju, je celostna
podpora tako starostniku kot njegovim
svojcem ključnega pomena. In ko dozori
odločitev o tem, da je lahko kakovost
življenja v domačem okolju višja z izbiro
ljudi, ki jih podpirajo pri vsakdanjih
opravilih, je pomemben ažuren odziv
izvajalca, ki pomoč zagotavlja.
Ena izmed oblik podpore je storitev
"pomoč družini na domu" Centra za
pomoč na domu Doma ob Savinji Celje,
ki se prilagaja specifičnim potrebam
vsakega posameznika. Storitev "pomoč
družini na domu" pomeni pomoč pri
temeljnih dnevnih opravilih (pomoč
pri oblačenju, umivanju, tuširanju,
negovanju, hranjenju, gibanju), pomoč

v gospodinjstvu (prinašanje ali priprava
obroka hrane, osnovno čiščenje bivalnih
prostorov, postiljanje postelje in
podobno) in tudi podporo pri krepitvi
socialnih stikov (spremljanje v zunanje
okolje, druženje, pogovor). Ta storitev
zagotavlja vsem ljudem, da kljub
starostnim in zdravstvenim omejitvam
ohranjajo varno in dostojno življenje
doma.
Podporo varnemu življenju v domačem
okolju omogoča tudi pomoč na daljavo
e-oskrba preko posebnega telefona
z enostavnim pritiskom na gumb in
posledične ustrezne pomoči 24 ur
na dan ob vsakem sproženem klicu,
kadar je ta potrebna, npr. v primeru
zdravstvenih težav in padcev (če zaradi
padca ne morete sami poklicati, pokliče
naprava namesto vas).
Življenje v domačem okolju včasih
zaradi preobremenjenosti ali
pomanjkljivosti neformalnih mrež
sorodnikov, prijateljev, znancev
lahko vodi tudi v pomanjkanje
stikov, zato je pomembno ljudem
ponuditi možnost vključitve v različne
aktivnosti zunaj domačega okolja.
Vključitev v Dnevni center Doma Ob
Savinji Celje je ena izmed možnosti
z namenom medgeneracijskega
druženja, ki odpirajo vrata vsem,
ki želijo druženje, vključenost v
različne aktivnosti in socialno oskrbo
v času odsotnosti svojcev s številnimi
medgeneracijskimi povezavami.
Bistvo vseh aktivnosti je skupno
soustvarjanje dneva s čim večjo
mero domačnosti, sodelovanja v
skupnih dnevnih fizičnih aktivnostih,
aktivnostih z namenom ohranjanja
telesnih in kognitivnih sposobnosti,
vključevanja v izobraževalne in
kulturne dejavnosti ter omogočanje

čustvenih in doživljajskih sposobnosti.
Ko se v lastni družini soočimo z
demenco, se nam ob tej bolezni
pogosto pojavlja veliko vprašanj,
dilem, stisk, občutkov neznanega
in nemoči. Veliko vlogo pri podpori
ljudi z demenco in njihovih svojcev
v skupnosti odigrajo programi, ki
s svojim načinom dela izboljšujejo
informiranost o znakih bolezni, o
storitvah in programih, ki so na voljo
ljudem z demenco ter zagotavljajo
pomoč ob psihosocialnih stiskah in
izčrpanosti svojcev. Eden izmed teh
programov je Center za krepitev
spomina v Celju.

OBČINSKA UPRAVA

KO PRIDE
STAROST

Če ste izbrali življenje v starosti v
domačem okolju in potrebujete pomoč
za varno, kakovostno in dostojno
življenje doma z omogočanjem
socialnih stikov tudi izven domačega
okolja, vam je vedno na voljo Dom ob
Savinji Celje:
Center za pomoč na domu Doma ob
Savinji Celje
03 427 95 26
e - mail: cpd@domobsavinji.si
spletna stran: www.domobsavinji.si
Dnevni center Doma ob Savinji Celje
03 427 95 00
e - mail: tajnistvo@domobsavinji.si
spletna stran: www.domobsavinji.si
Center za krepitev spomina Celje
03 427 95 06
e - mail: krepitevspomina@
domobsavinji.si
spletna stran: www.domobsavinji.si
E-oskrba
080 8000
spletna stran: www.telekom.si/e-oskrba
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KONČAN
PROJEKT
Tekst in foto: Vesna Poteko

Vrtec Frankolovo je odprl svoja vrata
Občina Vojnik je končala enega
največjih investicijskih projektov
v zadnjih letih. Vrtec Frankolovo
in Osnovna šola Antona Bezenška
Frankolovo sta bogatejša za nove
prostore, ki so jih malčki, učenci
in zaposleni začeli uporabljati v
maju.

Zelo zahteven projekt, ki smo ga
izvajali v času epidemije, zajema
igralnice, tehnične prostore
in športno igralnico. Za vrtec
so pripravljene ločene igralne
površine, ki so tudi ograjene.
Vrtec je projektiran tako, da imajo
igralnice zunanjo pokrito teraso, ki
se na zahodni strani nadaljuje na
zunanjo travno površino z igrali. V
kompletu so terase in igralni otoki
zavarovani z ograjo.
Novogradnja vrtca v pritlični etaži
zajema centralno kuhinjo ter
jedilnico, ki bosta pokrivali potrebe
šole in vrtca skupaj. Obstoječa
razdelilna kuhinja in jedilnica v
šoli bosta torej razbremenjeni in
ju bo mogoče uporabljati v druge
namene. Novogradnja se direktno
navezuje na obstoječo telovadnico.
Obstoječi prostor za oder je v

Pogled v igralnico, kjer se malčki učijo in igrajo

Vrtec Frankolovo v simbiozi z OŠ Anton Bezenšek Frankolovo
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celoti nadomeščen z novogradnjo
ter tudi etažno nadgrajen. Šolo in
novogradnjo povezuje obstoječi
pokriti hodnik, ki vodi iz šolskega
dela mimo telovadnice do odra.
V mansardi sta velik večnamenski
prostor in strojnica. Skupna
vrednost gradbeno-obrtniških del,
ki jih je izvajalo podjetje ODER, d.
o. o., znaša 1.974.430,00 EUR.
Pogoj za začetek gradnje in
nemoteno izvedbo gradbenih del je
bila ureditev okolice in prestavitev
začasnih električnih vodov, kar ni
bilo odvisno od izvajalca PEOR, d.
o. o., temveč od podjetja Elektro
Celje, spremljale pa so ga še težke
okoliščine epidemije. Vrednost
elektro del in zunanje ureditve
znaša 583.917,00 EUR. Projekt
gradnje je bil zahteven tudi zaradi
zahtev EKO sklada. Redni nadzor
in meritve ZRMK EKO sklada

OBČINSKA UPRAVA

V barvito obarvanem prostoru bodo uslužbenci kreirali nove ideje

namreč potrjujejo, da je objekt v skladu s pogodbo
o sofinanciranju. Oprema vrtca, ki jo je zagotovilo
podjetje EURODESIGN Apače, vključuje opremo
igralnic, garderob, zbornice in športne igralnice v
vrednosti 56.743,00 EUR.
Osnovna šola Antona Bezenška je v projektu pridobila
novo kuhinjo in jedilnico s spremljajočo opremo v
vrednost 175.207,00 EUR. Izvajalec kuhinjske opreme
je Kovinastroj servis Grosuplje. Vrednost ostalih
izvajalcev, kot so nadzor za gradbeno-obrtniška dela,
nadzor zunanje ureditve, projektna dokumentacija,
investicijska dokumentacija, koordinacija varstva pri
delu, vrednost soglasij in dokumentacije za pridobitev
uporabnega dovoljenja in nadzor EKO sklada znaša
373.710,00 EUR.
Veseli nas, da nam je končno uspelo odpreti vrata vrtca
malčkom in zaposlenim iz Frankolovega. Prav tako
želimo OŠ Antona Bezenška Frankolovo ob uporabi
nove kuhinje obilo zadovoljstva in uspeha na poti
novega izziva. Hvala vsem: Občinskemu svetu Občine
Vojnik, županu in sodelavcem, izvajalcem, krajanom,
učencem in zaposlenim Osnovne šole Antona
Bezenška Frankolovo, da smo z vašo potrpežljivostjo in
razumevanjem uspeli priti do cilja.
Verjamemo in upamo, da bo objekt dobil pravo vsebino

Tudi v vrtcu v naročju narave

s smehom in veseljem malčkov. Upamo na zadovoljstvo
vseh uporabnikov in krajanov, seveda pa si želimo, da
bi bil nov projekt v ponos vseh nas.

Naši malčki morajo biti »fit«

Razdeljevalni pult čaka le še na učence
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OBČINSKI
SVET
Povzela: Tanja Golec Prevoršek, foto: Lea Sreš

Povzetka 16. in 17. redne seje OS Občine Vojnik
Občinski svet Občine Vojnik je na 16. redni seji,
25. 2. 2021:

Občinski svet Občine Vojnik je na 17. redni seji,
15. 4. 2021:

- potrdil zapisnika 15. redne in 2. korespondenčne seje
Občinskega sveta Občine Vojnik,

- potrdil zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta
Občine Vojnik,
- sprejel informacijo glede idejne zasnove investicije
gradnje trgovskega centra v Arclinu,
- sprejel informacijo o delu policijske postaje Celje za
leto 2020,
- se seznanil s poročilom o delu Skupne občinske
uprave NOE Medobčinske inšpekcije in redarstva
občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice,
Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče za leto 2020,
- se seznanil z oceno izvajanja občinskega programa
varnosti za leto 2020 in cilji delovanja občinskih
redarjev v letu 2021,
- podal soglasje ustanovitelja pri določanju redne
delovne uspešnosti ravnateljev javnih zavodov,
- sprejel zaključni račun Občine Vojnik za leto 2020,
- sprejel Odlok o podlagah za odmero komunalnega
prispevka za obstoječo komunalno opremo za
območje občine Vojnik,
- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu
razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim
premoženjem Občine Vojnik za leto 2021,
- se seznanil s Poročilom o notranji reviziji
informacijskih sistemov v Občini Vojnik,
- podal soglasje za prenos pooblastila za potrjevanje
investicijske dokumentacije,
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij,
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

- se seznanil z osnutkom pokrajinske zakonodaje,
- sprejel rebalans proračuna Občine Vojnik za leto
2021,
- sprejel osnutek Odloka o podlagah za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno
opremo za območje občine Vojnik,
- sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za Poslovno cono Vojnik III (del prostorske
enote EUP VO-46 in del prostorske enote EUP VO47),
- se opredelil do pripomb na javno razgrnjeni osnutek
OPPN za prostorsko enoto EUP NC-32 V NOVI
CERKVI (Klinc),
- sprejel Odlok o spremembi meje območja naselja
Gabrovec pri Dramljah v Občini Vojnik in Marija
Dobje v občini Šentjur ter meje območja Občine
Šentjur in Občine Vojnik,
- sprejel informacijo o izvedenih ukrepih iz akcijskega
načrta lokalnega energetskega koncepta in o njihovih
učinkih za leto 2020,
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij,
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

Občinski svetniki so se sestali na 17. redni seji v telovadnici OŠ Vojnik.
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Tekst in foto: Mateja Kozikar

Vodovodi in kanalizacija v občini
Obnova vodovoda Ilovca
Naselje Ilovca je opremljeno z
javnim vodovodom, ki je z vidika
kapacitete postalo nezadostno
in poddimenzionirano. Skupaj
z javnim podjetjem Vodovod –
kanalizacija Celje, d. o. o. smo
naročili projekt obnove vodovoda
in v tem letu izvedli gradbena dela.
Tako bomo uredil tudi obstoječi
vodohran, ohranili vodno celico,
obstoječa armaturna celica bo
porušena in jo bomo nadomestili z
novo.

Vodovod Hrastnik
V naselju Hrastnik v KS Vojnik,
ki je na meji z občino Šentjur,
smo zgradili vodovod v skupni
dolžini 1.347 m. Projekt smo
zaradi nepridobljenih služnosti od
lastnikov zemljišč morali večkrat
spreminjati in smo ga po sedmih
letih uspešno končali. Skupaj
z vodovodom je bilo zgrajeno
tudi optično omrežje, ki ga je
sofinanciralo podjetje Rune-enia, d.
o. o. Zaradi mejnega območja bomo
končano investicijo na podlagi
sporazuma predali v last Občine
Šentjur in upravljanje podjetja JKP
Šentjur, d. o. o.. V začetku maja
smo pridobili uporabno dovoljenje.

Izgradnja kanalizacije Razdelj
Celoten projekt kanalizacije Razdelj
je načrtovan v dolžini 3.491,94
m. Zaradi obsežnosti smo projekt
razdelili na štiri faze. Letos smo
začeli izgradnjo celotne faze 1
v dolžini 1.335,40 m. Ta faza je
tudi osnova zaradi priključitve
na že obstoječo kanalizacijo in
priključevanje ostalih treh faz. Ker

del kanalizacije faze 1 teče tudi po
državni cesti, smo skupaj z javnim
podjetjem Vodovod – kanalizacije
Celje, d. o. o. naročili obnovo
vodovoda od Razdelja proti Novi
Cerkvi, ki je bil zgrajen leta 1908 in
je zato dotrajan ter nujno potreben
obnove. Po končani izgradnji
kanalizacije in obnovi vodovoda
bo Direkcija RS za infrastrukturo
na podlagi sporazuma obnovila oz.
preplastila omenjeni odsek državne
ceste.

Rekonstrukcija vodohrana Lahka
peč
Pri rekonstrukciji vodohrana smo k
obstoječemu vodohranu dogradili
armaturno celico z namenom,
da bo v njej lahko nameščena
elektro omara s krmilnikom,
sistemom telemetrije, sistemom
avtomatskega kloriranja in vsa
merilno-kontrolna oprema.
Na vodohranu smo obnovili
hidroizolacijo, sanitarno obdelali
notranje površine, zamenjali
armature in cevovode v objektu
z nerjavečo izvedbo ustreznih
dimenzij ter obnovili izpustne
objekte z iztočno glavo. Vgradili
smo tudi sistem avtomatskega
kloriranja vode z NaCl2, ki klorira
pretočno proporcionalno glede
na dotok vode. Predviden je
monitoring osnovnih parametrov:
pretok, motnost, gladina vode v
vodohranu, prosti klor, vstop v
objekt. Ti podatki se s sistemom
telemetrije nato prenesejo v
nadzorni center upravljavca. V
dogovoru z javnim podjetjem
Vodovod – kanalizacija Celje, d. o.
o. bomo po končani rekonstrukciji
vodohrana prevzeli v upravljanje

celoten sistem vodovoda Čreškova –
Lahka peč.
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SPREMLJAMO
PROJEKTE

Vodovod Hrastnik

Vodohran Lahka peč
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V SPOMIN - OBVESTILA
Povzela: Mojca Skale

EKO POKOPI
Na pokopališčih občine Vojnik je možen eko pokop. To
pomeni, da se posmrtni ostanki pokojnega iz zapečatene
žare prestavijo v posebno razgradljivo vrečko, ki jo
položimo v leseno žaro. Lesena žara se v grob (v zemljo)
položi brez plastičnega vložka, torej ni potrebna žarna
niša. (JD)
RAZTROS PEPELA NA POKOPALIŠČU V VOJNIKU
Presenetljivo veliko povpraševanje po raztrosu pepela
na posebnem prostoru se je izkazalo za dobro investicijo
Občine Vojnik, saj so s tem ugodili željam veliko
pokojnih. V času od decembra 2018 do konca aprila 2021
je bilo na tem mestu opravljenih že 18 raztrosov pepela
pokojnih. (JD)
OBJAVE POGREBOV NA SPLETNI STRANI POGREBNE
SLUŽBE RAJ
Objave pogrebov za vse pokojne (razen za tiste, za
katere svojci tega izrecno ne želijo) na spletni strani
so brezplačne. Objavljeni so podatki: ime in priimek
pokojnega, naselje ter datum pogreba. (JD)

OSMRTNICE POKOJNIH NA SPLETNI STRANI
POGREBNE SLUŽBE RAJ
Svojci pokojnih imajo možnost naročiti osmrtnice na
spletni strani, ki vsebujejo ime, priimek, fotografijo, leto
starosti, naslov in datum pogreba. Te osmrtnice stanejo
20,00 EUR + DDV. (JD)
ISKALNIK GROBOV POKOJNIKOV – DIGITALNI
KATASTER
Občina Vojnik je v preteklem letu naročila za pokopališče
Vojnik program za iskanje pokojnikov. Pokojnika lahko
poiščete na GSM aparatu ali osebnem računalniku tako,
da obiščete spletno stran: vojnik.v spomin.si
Upamo, da smo z novo pridobitvijo omogočili
obiskovalcem pokopališč lažje in hitrejše dostope do
grobov. (VP)

PROJEKT: AGLOMERACIJE
V OBČINI VOJNIK
Tekst: Vesna Poteko

Projekt »Odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda v
porečju Savinje«, ki vključuje gradnjo
kanalizacijskega omrežja v občinah
Celje, Štore in Vojnik, se izvaja v
okviru Operativnega programa za
izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014-2020, prednostne
naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni
sektor za izpolnitev zahtev okoljske
zakonodaje Unije ter zadovoljitev
potreb po naložbah, ki jih opredelijo
države članice in ki presegajo te
zahteve – Specifični cilj 1: Zmanjšanje
emisij v vode zaradi izgradnje
infrastrukture za odvajanje in čiščenje
komunalnih odpadnih voda«.
V okviru projekta bo tako izvedena
investicija v dograditev javne
kanalizacije na območju aglomeracij
30
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ID 20543 Celje, ID 8824 Štore in
ID 16500 Vojnik (aglomeracije
nad 2.000 PE) na območju mestne
občine Celje, občine Štore in občine
Vojnik. Predvidena je izgradnja
26.760 m kanalizacijskega sistema
s 16 črpališči in priključitev 2.181
dodatnih prebivalcev na javno
kanalizacijsko omrežje z ustreznim
čiščenjem. Z realizacijo projekta bo
dosežena minimalno 98 odstotna
priključenost na javno komunalno
omrežje odvajanja in čiščenja v vseh
treh aglomeracijah.
Skupna višina sredstev z DDV,
namenjenih za ta projekt, je
11.108.843,00 EUR. V občini
Vojnik je vrednost projektov z DDV
814.342,00 EUR.

Sklop št. 8: občina Vojnik aglomeracija ID 16500 Vojnik
zajema:
a) podprojekt Kanalizacija Arclin pri
Elektro Vojnik,
b) podprojekt Kanalizacija
aglomeracije Vojnik,
c) podprojekt fekalni kanal desni
breg ob Hudinji in
d) podprojekt komunalna oprema
na območju OPPN Žgajner.
Za projekt je izbran izvajalec del VOC
CELJE, vzdrževanje in obnova cest
Celje, d. o. o., Lava 42, Celje. Predana
je projektna dokumentacija in
predložena bančna garancija za dobro
izvedbo del. Terminski plan izgradnje
izvajalec še pripravlja, dela pa naj bi
se začela v drugi polovici maja.

Tekst: Petra Pehar Žgajner, Urban Podergajs

Vzpostavitev brezplačnega interneta na javnih mestih
Občina Vojnik je na podlagi
uspešne prijave na poziv
Evropske komisije za dodelitev
nepovratnih sredstev za
spodbujanje internetne
povezljivosti v lokalnih
skupnostih prejela 15.000,00
EUR. Uporaba brezžičnega
omrežja z oznako WiFi4EU
bo občanom in vsem ostalim
obiskovalcem omogočala
brezplačni širokopasovni
internetni dostop.
Evropska komisija želi s programom
WiFi4EU državljanom in
obiskovalcem povsod po Evropi
omogočiti brezplačen brezžični
dostop do interneta v okolici
glavnih središč javnega življenja.
Omrežje bo popolnoma aktivno

predvidoma v začetku naslednjega
meseca, po pregledu Evropske
komisije, in bo na vseh lokacijah
ustrezno označeno. Namestitev
opreme in omrežja WIFI4EU v
Občini Vojnik izvaja podjetje
Telekom Slovenije, d. d. Uporaba
brezplačnega omrežja je preprosta,
uporabnik na mobilnem telefonu ali
drugi napravi med razpoložljivimi
omrežji na lokaciji izbere omrežje
»WiFi4EU«; odpre se mu spletni
obrazec z emblemom WiFi4EU
in Občine Vojnik, kjer uporabnik
izbere možnost »Vstopite«. Prijava
je tako opravljena in uporabnik
lahko začne uporabljati brezplačni
internet.
Dostop do brezplačnega
interneta bo omogočen na

naslednjih lokacijah:
- Občina Vojnik (znotraj poslovne
stavbe, okolica),
- Medobčinska inšpekcija in
redarstvo (znotraj poslovne
stavbe, okolica),
- kulturni dom Vojnik in okolica,
- telovadnica,
- koča na Tomažu,
- pokopališče Vojnik,
- Murnova ulica, Preložnikova
ulica (okolica cerkve sv. Jerneja
in otroško igrišče).
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PROGRAM
WIFI4EU

Občane in druge obiskovalce
vabimo k uporabi brezplačnega
interneta na zgoraj navedenih
lokacijah, ob tem pa prosimo
za razumevanje, saj je sistem
do uradne potrditve Evropske
komisije v fazi testnega delovanja.

Zemljevid dostopnih točk v Vojniku
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LOKALNO SREDIŠČE

KRAJEVNA
SKUPNOST VOJNIK
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lidija Eler Jazbinšek, Lea Sreš

Aktivnosti in načrti
12. redna seja Sveta krajevne
skupnosti Vojnik je, upoštevajoč
epidemiološko sliko, potekala preko
ZOOM povezave.
Na seji smo ob pomoči računovodkinje
Stojane Mirst podrobneje pregledali
poročilo za leto 2020 in rebalans
proračuna za 2021 ter oba potrdili. KS
Vojnik je proračunski uporabnik. Njen
proračun je sestavljen iz naslednjih
postavk: vzdrževanje makadamskih
cest, stroški poslovanja, krajevni
praznik ter obeležitev obletnic
znamenitih osebnosti.
Za ceste – javne poti skrbimo tako, da
na pobudo krajanov in članov Sveta KS
Vojnik poskrbimo za navoz materiala,
strojna dela na cestah ter čiščenje
obcestnih jarkov v okviru višine
proračunske postavke. Sprejemamo
pobude za sanacije in asfaltiranje
cest, ki pa morajo biti odpisane, torej
v lasti Občine Vojnik. Usklajujemo
tudi delo z izvajalci zimske službe,
plačilo računov pa prevzame Občina
Vojnik. Med stroške poslovanja spadajo
stroški, ki nam omogočajo poslovanje
(splošni material in storitve,
zavarovalne premije za objekte, plačila
organizacijam, pooblaščenim za
plačilni promet ter bančnih storitev in
reprezentanca).

Tudi za pešce varna pot na Gmajno
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V okviru postavke krajevni praznik
pripravimo zloženko s seznamom
prireditev, ki jih pripravijo društva,
KS pa poskrbi za slavnostno prireditev
z bogatim kulturnim programom
in podelitvijo krajevnih priznanj
najzaslužnejšim krajanom. Za krajane,
ki so starejši od 80 let, organiziramo
srečanje skupaj s KORK, Župnijsko
Karitas in Kulturnim društvom Ivana
Šoparja, pri spominski plošči pri Olčjek
pa pripravimo pa tudi spominsko
slovesnost.
V okviru postavke umetniški programi
obeležujemo obletnice pomembnih
krajanov in s tem skrbimo za kulturno
dediščino. V preteklih pet letih
smo obeležili 130-letnico rojstva
slikarke Doroteje Hauser; predlani
smo s postavitvijo spominskega
obeležja nasproti hiše, kjer je bival
(pred Zdravstvenim domom v
Vojniku) obeležili 130-letnico smrti
ustanovitelja Zdravilišča Radenci,
Karla Fridericha Henna. Predlani
smo obeležili tudi 150-letnico
rojstva, v tem letu pa 70-letnico
smrti, kmetijskega strokovnjaka in
učitelja Franca Goričana, za katerega
bo postavljeno spominsko obeležje.
Zaradi epidemioloških razmer lani
nismo mogli realizirati celotnega
plana, zato vse proračunske postavke
niso bile porabljene in se so se prenesle
v leto 2021.
S člani sveta krajevne skupnosti smo
se dogovorili o:
· pregledu del na cestah, ki ob koncu
zime po navadi pokažejo precej
potreb po vzdrževanju in urejanju. S
člani sveta smo se tako dogovorili, da
opravijo oglede na svojem območju in
sporočijo potrebe s terena,
· planu za asfaltiranje: cesta, ki jo lahko
Medgeneracijsko
sodelovanje v čistilni akciji

asfaltiramo, mora biti v občinski
lasti, torej odpisana, povezovati pa
mora vsaj štiri hišne številke. Na
osnovi vlog za asfaltiranje imamo že
seznam asfaltiranja cest, ki ga redno
dopolnjujemo;
· člani sveta so izpostavili problematiko
gradbenih odpadkov na lokaciji
Konjsko, gost promet ob arclinski
cesti, oteženo vključevanje v promet
s smeri Ljubečne in nujnost izgradnje
pločnikov.
Čistilna akcija
Letošnjim posebnim razmeram je bila
prilagojena tudi čistilna akcija. Če
smo bili vajeni, da smo se v preteklih
letih bolj družili, je bila to leto čistilna
akcija organizirana v več manjših,
družinskih mehurčkih. Hvaležni smo,
da smo z vašo pomočjo, spoštovani
sokrajani in sokrajanke, člani društev
in organizacij, očistili naš kraj.
Iskrena hvala vsem, ki sodelujete v
organiziranih aktivnostih in tudi vam,
ki si med letom vzamete čas in počistite
odpadke.
Povabilo k oddaji predlogov
V tej številki Ogledala je objavljeno
povabilo, v katerem vas, spoštovani
sokrajani, želimo spodbuditi k oddaji
predlogov za izboljšave in investicije, ki
bi jih vključili v proračun za leti 2022
in 2023.

Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS
Nova Cerkev

Načrti za leto 2021 po sprejetem proračunu
Člani Sveta KS Nova Cerkev smo
imeli v ponedeljek, 22. marca
2021, 8. redno sejo, na kateri smo
podrobno obravnavali realizirane
projekte v letu 2020 ter plan dela
za leto 2021.
• V KS Nova Cerkev se trenutno
intenzivno ureja kanalizacija
Nova Cerkev – Razdelj – Polže ter
zamenjava vodovodnih cevi, ki so
iz leta 1907 in so v zelo slabem
stanju.
• V pripravi je projekt za nov
vodovodni rezervoar Straža,
Oprešnik.
• Pripravlja se projektna
dokumentacija za nov betonski
most pri Senegaškem mlinu za vas
Selce.
• Lokalna cesta Socka do meje z
občino Dobrna se je delno razširila
in sanirala. Prav tako je načrtovana
širitev in sanacija lokalne ceste
Socka – Trnovlje. Asfaltirali bomo
še nekatere javne makadamske
poti, ki so uvrščene v plan
asfaltiranja za leto 2021.
• Preplastili in asfaltirali bomo
nekatere odseke javnih poti ter
izvedli krpanje asfaltnih javnih
poti.
• Pri pokopališču bomo zaradi
dotrajanosti zamenjali lesene
drogove za javno razsvetljavo.
V želji po ohranitvi urejenega
bivalnega okolja, po spodbujanju
odgovornega odnosa do okolja
in prostovoljstva je KS Nova
Cerkev pomagala pri organizaciji
čistilne akcije. Zaradi epidemije
je bila akcija sicer izvedena v bolj
okrnjeni obliki, ampak kljub temu
smo bili z odzivom in rezultatom
zadovoljni. Zahvaljujem se vsem
krajanom in članom društev, ki so

pomagali odstraniti odpadke, ki jih
posamezniki malomarno mečejo v
naravo. Vsi imamo pravico živeti v
čistem okolju, vendar smo dolžni
k temu tudi prispevati. Zavedati
se moramo, da je urejeno okolje
ogledalo naše skupnosti.

V KS Nova Cerkev so 24. aprila
postavili tudi štiri mlaje. Ob tem
se posebej zahvaljujemo PGD Nova
Cerkev, Lemberg in Socka ter
članom Kulturnega društva Socka.
Zahvaljujem pa se tudi Godbi na
pihala Nova Cerkev in Možnaristom
Lemberg-Rupe, ki so pomagali
popestriti prvomajske praznike.

LOKALNO SREDIŠČE

KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV

Na gradbišču med Razdeljem in Novo Cerkvijo

Možnaristi Lemberg-Rupe so vsakoletni spremljevalci budnic ob 1. maju
33

LOKALNO SREDIŠČE

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst: Dušan Horvat, foto: Katja Rek, Dušan Horvat

Naš odnos do okolja
Minili sta dve leti, preden smo
lahko ponovno izvedli tradicionalno
čistilno akcijo, ki je ena od stalnih
aktivnosti v naši občini in vseh treh
krajevnih skupnostih. Povabilo in
navodila za izvedbo čistilne akcije
smo predstavnikom udeležencev
posredovali ustno, preko telefona ali
po elektronski pošti.

več majhnimi skupinami. Ker so bile
šole zaprte, se akciji v okolici šole niso
mogli pridružiti učenci.
Priznati moram, da odziv na akcijo
kljub epidemiji ni bil nič manjši od
odziva v preteklih letih. Prijavila so
se vsa društva v kraju in to s približno
enakim številom udeležencev. Že
več let opažamo, da se čistilne
akcije večinoma udeležujejo isti
ljudje, predvsem tisti, ki jim je mar
za lepo podobo kraja. Pogrešamo
krajane, ki niso vključeni v društva in
organizacije. Izjema so krajani Rov in
Črešnjic. Predstavnikom skupin smo
razdelili vrečke za smeti in rokavice.
Ožji del kraja je bil pometen strojno,
za tem pa so člani PGD Frankolovo, kot
že vrsto let, očistili asfaltne površine
z vodnim curkom. Ostali udeleženci
so se razdelili v več skupin, pobirali
smeti in odpadke ob potokih, obcestnih
jarkih lokalnih cest, javnih poteh ter ob
regionalni cesti.

Tudi ob potokih se nabere veliko odpadkov.

Lani je čistilna akcija odpadla zaradi
prvega vala epidemije Covid-19, v
katerem je bilo prepovedalo kakršno
koli zbiranje oziroma druženje ljudi.
Tudi letos smo čistilno akcijo izvedli
v času epidemije, in sicer v soboto,
27. marca, vendar pod posebnimi
pogoji, po sistemu mehurčkov, torej z

Količina smeti se v primerjavi s
preteklimi leti ni bistveno povečala,
vendar pa obstajajo lokacije, ki so
stalnica odlaganja brezbrižnih in
neodgovornih ljudi, ki nimajo odnosa
do narave in sokrajanov. Zbiranje
odpadkov je v naši občini zelo dobro
organizirano. Kljub temu še vedno
opažamo, da nekatera gospodinjstva
niso vključena v odvoz kosovnih
odpadkov, kar je nedopustno in
neodgovorno. V Vojniku je zgrajen
zbirni center, ki omogoča sprejem
posameznih vrst odpadkov. Torej
razloga, da se smeti mečejo v potoke,
gozdove in obcestne jarke, ni mogoče
tolerirati. Upam, da se bo miselnost teh
ljudi v prihodnje spremenila.
KUD Godba na pihala iz Nove Cerkve med
prvomajsko budnico.
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Hvala za udeležbo na čistilni akciji
2021 članom PGD Frankolovo, članom
Prosvetnega društva Anton Bezenšek,
članom Turističnega društva, članom
društva Talon, članom Športnega
društva, članom društva Kajuh, članom
Mladinskega društva, članom Sveta
KS, krajanom Rov ter Marjanu in Minki
Čretnik z otroki.
Po končani akciji smo posameznim
skupinam razdelili sendviče in pijačo, se
jim zahvali za sodelovanje in jih povabili
na naslednjo čistilno akcijo, za katero
upam, da bo izvedena v normalnih
razmerah.
Prvomajska budnica
Podobo prvega maja, mednarodnega
praznika dela, marsikje po Sloveniji
zaznamujejo zvoki koračnic, za katere
skrbijo številni godbeniki. Člani Godbe
na pihala Nova Cerkev že vrsto let
zapored v ranih jutranjih urah zaigrajo
v različnih krajih naše občine. Člani
PGD Frankolovo že desetletja ohranjajo
tradicijo postavljanja mlaja. Hvala.
Zanimanje za budnico je v našem kraju
že od nekdaj veliko, letos smo tudi to
izvedli v skladu z navodili ob epidemiji
Covid-19.
Poleg Godbe na pihala Nova Cerkev
nas že nekaj let zapored pred igranjem
koračnic prebudijo streli Možnaristov
Lanšperg Nova Cerkev. Takšen je
bil scenarij tudi za letos, zaključek
nastopa pa, kot vedno, z našo pesmijo
"Ostanimo prijatelji". Veseli in hvaležni
smo vsakoletnega obiska obeh skupin
iz naše sosednje krajevne skupnosti
in tudi zanimanja naših krajanov za
izvedbo vsakoletne budnice. Hvala vam
za doprinos in popestritev praznovanja
praznika dela, ki ga nikoli ne smemo
zanemariti.

Tekst: Dragica Gregorc, Sonja Jakop, foto: Dolfi Jakop

Marjan Lebič

Kadar človek umre, se zemlja razmakne od bolečine.
Smrt zaboli žive, vzame jim glas, nastane veliko tišine.
(I. S.)
So ljudje, ki jih preprosto začutimo.
So ljudje, ki se znajo naseliti v srca ljudi in v njih tudi ostati.
So ljudje, zaradi katerih je svet lepši.
So ljudje, kot je bil gospod Marjan Lebič.
Vse življenje se je nesebično razdajal za dom, družino,
poklicno poslanstvo in širšo skupnost. Z ženo Majdo sta
bila kot zakonski par in starša dveh sinov zgled za ljubečo
družino, ki si je svoj dom ustvarila v Celju. Kot profesor
zgodovine je številnim generacijam mladih oblikoval pogled
in pozitiven odnos do preteklosti in sedanjosti. Vsi, ki so
imeli srečo z njim sodelovati, se ga spominjajo kot blagega,
strpnega in razumevajočega pedagoga.

Frankolovo. Z resnim in strokovnim delom je skupaj s pevci
začel graditi temelje današnjega zbora, katerega podobo
je soustvarjal kar 23 let. V vseh teh letih je bil mnogo več
kot le strokovni učitelj in zborovodja. S pevci je ustvarjal
spoštljiv odnos, postal in ostal je njihov zvesti prijatelj.
Tudi, ko so njegovo delo nadaljevali mlajši strokovnjaki
in so se generacije menjale, so člani zbora radi prisluhnili
njegovemu mnenju o tekočem ustvarjanju zbora in
dobronamernim napotkom za prihodnost. Zato upravičeno
pravimo, da je bil g. Lebič oče »Bezenškovega« zbora.

LOKALNO SREDIŠČE

PUSTIL SLEDI
V SKUPNOSTI

Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo je izgubilo
častnega člana. Hvaležni smo za vse ure, ki smo jih
preživeli z njim na koncertih in druženjih. Hvaležni smo,
ker je obogatil naše življenje s svojim strokovnim znanjem,
modrostjo in izjemno pozitivno naravnanostjo.
Marjan Lebič in žena Majda (tudi že pokojna) sta bila zvesta
obiskovalca večine prireditev, ki so se odvijale v organizaciji
Prosvetnega društva AB Frankolovo (posneto leta 2012).

Z glasbo, zlasti zborovsko, je bil tesno povezan vse svoje
življenje. Bil je zborovodja MoPZ Ivan Cankar iz Celja, krajši
čas je bil »njegov« tudi MoPZ France Prešeren iz Vojnika. Na
srednji šoli, kjer je bil zaposlen, je vodil mladinski zbor in
poučeval glasbeno vzgojo. Do nedavnega je bil kot organist
aktiven v župniji Sv. Duha v Celju. Kot izkušen glasbenik je
z nasveti pomagal pevskim sestavom in tako pripomogel k
višji kakovosti zborovskega petja.
Frankolovčani smo mu posebej hvaležni za njegov prispevek
k razvoju kulture v našem kraju. Pred 48. leti je stopil
na čelo takrat ustanovljenega MoPZ Anton Bezenšek
Marjan Lebič (v 1. vrsti na sredini) je ob 45. obletnici delovanja
MoPZ Anton Bezenšek Frankolovo leta 2018 zopet stopil pred »svoj« zbor in častno oddirigiral eno pesem.
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KARLI
BREZOVŠEK
Tekst: Klara Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Človek, ki svoje talente množi in deli
Karli Brezovšek je za dolgoletno uspešno delo v
podjetništvu, udejstvovanje na kulturnem področju,
dejavno delo v župniji Vojnik, v Katoliško-kulturnem
društvu Ivan Šopar, v Svetu Krajevne skupnosti Vojnik
ter za pomoč krajanom prejel bronasti vojniški grb.
"Zame je to res eno priznanje za delo v preteklosti, še
bolj pa je ena obveza za prihodnost. Da se človek še
bolj trudi narediti najboljše po svojih močeh, kar mu
je omogočeno, naročeno ali kar sam vidi, da je dobro
narediti," je povedal Brezovšek. Pred 27. leti je stopil
na samostojno podjetniško pot in ustanovil podjetje
Kabis, d. o. o., ki se ukvarja z zaključnimi gradbenimi
del. Želja po samostojni poti je počasi zorela v njem:
"Prišel je trenutek, ko sem si rekel, da če Bog da zdravje
in pravo pamet, verjamem, da bom tudi na samostojni
poti uspešen. V večjem podjetju si omejen, včasih ne
prav razumljen, v določenih situacijah celo oviran pri
opravilih, željah po izboljšavah. Na samostojni poti to
lažje uresničiš, imaš več svobode pri odločitvah, pridejo
pa tudi takšne in drugačne ovire."

Karli Brezovšek je že 27 let na uspešni samostojni
podjetniški poti
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Glasba zase in za druge
Nagrajenec izhaja iz Razgorc. Odraščal je v družini z
desetimi otroki, kjer se je pri raznih kmečkih opravilih
vedno veliko pelo; tako mu je bila ljubezen do glasbe na
nek način položena v zibelko: "To me je navdušilo, da
sem začutil veselje do petja in glasbe. Na nek način daš
veselje in zadoščenje sebi. Za nastopajočega je veselje
tudi, če nekdo drug uživa v njegovem ustvarjanju."
Karlija lahko vidite in slišite med baritonisti ali basisti
različnih pevskih zborov; v vojniškem župnijskem
zboru, zboru Forte, sodeloval je v celjskem zboru
Emanuel, nekaj časa je pel tudi pri učiteljskem zboru
Slovenije in še kje. Spreten je na trobenti, na katero se
je najprej naučil igrati sam, v začetku srednje šole pa
mu je bilo omogočeno učenje kitare in trobente. Znanje
slednje je kalil najprej v malodolski godbi na pihala,
od ustanovitve pa sodeluje pri uspešni godbi na pihala
Nova Cerkev. Svoje veselje do glasbe je prenesel tudi na
svojih šest otrok. Hvaležen je, da jim je lahko omogočil
uradno glasbeno izobrazbo in jim z veseljem pomaga
razvijati talente. Ko so bili otroci mlajši in več doma, je
bilo več možnosti za skupne nastope in še prej za skupne

Za skupno dobro
Karli je v domači župniji po svojih močeh in

sposobnostih vedno z veseljem sodeloval v župnijskem
in gospodarskem svetu. Na povabilo župnika Antona
Pergerja se je udeležil izobraževanja za diakona. "Vedno
imam v sebi misel, da kar ti je dano, tudi posreduješ
naprej, daš širši skupnosti. Prepustil sem se toku
dogodkov, če mi bo dano, da dosežem ta naziv." V štirih
letih izobraževanja so kandidati postopoma prejemali
določene službe pri bogoslužju. Tako je Karli še pred
samim posvečenjem dobil vlogo akulita, mašnega
pomočnika: "S sprejemom te službe sem postal iz
izrednega tudi redni delivec svetega obhajila." Energijo
za vse dejavnosti nabira z osebno molitvijo, duhovnim
poglabljanjem in izobraževanjem na predavanjih,
duhovnih vajah in drugih podobnih priložnostih: "S
tem lahko človek, kljub turbulentnemu življenju nekako
ostane umirjen, preudaren in tudi sposoben sprejemati
navdihe svetega duha."

BOJAN
ŽNIDAR

NAGRAJENCI V OBJEKTIVU

vaje. Ob skupnih srečanjih še vedno radi poprimejo za
inštrumente in zapojejo. Pri žongliranju z življenjem
in delom mu je v pomoč žena Anka, s katero sta si dom
najprej ustvarila v Celju, nato pa se je družina preselila
v Vojnik: "Brez velike podpore žene vsekakor ne bi
šlo. Sem ji hvaležen, da je prevzemala odgovornost
do doma, do otrok. S tem je bilo meni malo bolj
omogočeno, da sem lahko deloval na več področjih."
Otroci so povedali, da jim oče vedno kaže, da človek
naredi dobro delo takrat, ko ga ne naredi iz lastnih
interesov, ampak za dobro bližnjega in skupnosti: "S
svojim življenjem nam daje zgled poštenosti, iskrenosti,
resnicoljubnosti ter vztrajne hoje za nesebičnimi
vrednotami."

Tekst: Nuša Lilija, foto: Nuša Lilija, Matjaž Jambriško

Ljubiteljski pevec in strasten zbiratelj
Za večletno petje v Kvartetu
Frankolovo in v Moškem pevskem
zboru Anton Bezenšek Frankolovo
ter za delo v društvih je lansko
leto prejel županovo priznanje
Občine Vojnik tudi Bojan Žnidar iz
Frankolovega.
Prijazen, dobrosrčen in družaben
Frankolovčan je bil priznanja sicer
vesel, vendar mu to ne pomeni
toliko kot druženje s prijatelji,
prepevanje in nesebična pomoč
sokrajanom. Je pa k slikam pevskih
zborov, ki krasijo steno njegove
sobe, z veseljem obesil tudi
županovo priznanje.
Bojan se je rodil v graščini
Frankolovo, kjer je živel do leta
1965, potem so nedaleč stran kupili
zemljo in zgradili hišo, v kateri z
družino živi še danes. V mladih letih
je pomagal pri ponovni ustanovitvi
gasilskega društva Frankolovo. Ko
so začeli z gasilskimi vajami, je tam
spoznal svojo zdajšnjo ženo. V 44

letih zakona se jima je zgodilo veliko
lepih stvari. Najbolj pa sta ponosna
na hčerko in dva vnuka, ki ju večkrat
obiščeta.

Kanadi, Ameriki. Udeležujejo se tudi
raznih tekmovanj. So nepogrešljivi
na raznih prireditvah, obletnicah, na
porokah in pogrebih.

Bojan zdaj že sedmo leto uživa v
pokoju. Zase pravi, da je kot stroj,
ki se ne ustavi. Ves čas je v pogonu.
Pri Izletniku Celje se je izučil za
mehanika, nato je kot vzdrževalec
delal 14 let v podjetju Remont Celje.
Do zasluženega pokoja je bil še
dobrih 25 let zaposlen pri Petrolu.
Že več kot polovico življenja se
Bojan ukvarja s petjem. V času
dela v podjetju Petrol je 15 let
nastopal v oktetu Petrol, ki ga je
ustanovil Janez Topole. Z oktetom
se je udeleževal rednih koncertov v
Narodnem domu, nastopali so tudi
na Švedskem. Od leta 1974 je član
Moškega pevskega zbora Anton
Bezenšek Frankolovo. Z zborom je
doživel zelo veliko lepega. Nastopali
so že v Bolgariji, na Slovaškem,
Češkem, Poljskem, Madžarskem, v
Bogata zbirka stenskih in žepnih ur
37

Poleg petja je Bojan tudi velik zbiratelj ur. Navdušil ga

je njegov oče, ki mu je podaril nekaj prvih ur. Od takrat
se je ljubezen do ur le še stopnjevala. V dobrih dvajsetih
letih je njegova zbirka dosegla 110 žepnih in skoraj 80
stenskih ur. Najstarejša stenska ura iz njegove zbirke
je bila narejena leta 1824. Bogato zbirko krasijo tudi
kaminske ter potovalne ure. Vse ure, ki jih je skozi leta
kupoval na raznih domačih in tujih sejmih, še vedno
merijo čas. Ur sicer sam ne popravlja, ga pa veseli
restavriranje motorjev Tomos in avtomobila Golf 1. Ker
rad poprime za orodje, z veseljem popravi tudi kakšno
kosilnico ali motorno žago.
Čestitam mu za prejeto županovo priznanje in mu želim
še veliko lepih dni na odru in v krogu prijateljev.

Nagrada za delo na
področju glasbenega
udejstvovanja

NAGROBNI SPOMENIKI
Kamnoseštvo Franc Kramar s. p.
(prej Marjan Amon s. p.)
iz Šmartnega v Rožni dolini
vam nudi nagrobne spomenike
po ugodnih cenah.
Naročila po tel.: 041 428 471
15% gotovinski popust

ELEKTRO KOVAČIČ

n e s ko n č n a e n e rg i j a

z vami že 25 let

NAGRAJENCI V OBJEKTIVU

Pred šestimi leti so člani Kvarteta Frankolovo na eni od
veselic slišali Bojanovo čarobno petje in ga z velikim
veseljem povabili k sodelovanju. S prijatelji se družijo
in imajo pevske vaje. Nikoli ne bo pozabil neljubega
dogodka, ko so s kvartetom peli na reviji Male vokalne
skupine v Vojniku. Ker so eno pesem trikrat narobe
začeli peti, so bili z eno nogo že z odra. Bojan jih je
spodbudil še k enem poskusu, takrat je bilo slišati tudi
glasno ploskanje nabito polne dvorane. Nato so pesem
zapeli tako, kot znajo le oni – vrhunsko. Še po toliko
letih nastopanja se na začetku pojavi pozitivna trema, ki
pa že po polovici prve pesmi izhlapi.

elektroinstalacije
strelovodi
meritve
www.elektro-kovacic.si

Naročila napisov po tel.: 041 611 087
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MARUŠA
KAJZBA
Tekst: Nina Mlinar, foto: osebni arhiv

Najlepše plačilo je iskren nasmeh
Maruša Kajzba, študentka Pedagoške fakultete v
Mariboru, smer predšolska vzgoja, prihaja iz Ivence.
Že kot otrok se je navdušila nad poklicem vzgojiteljice
in se odločila, da bo tudi sama nekoč delala z otroki.
Osnovno šolo je obiskovala v Vojniku, za srednjo
šolo pa si je brez razmišljanja izbrala Gimnazijo
Celje Center, smer predšolska vzgoja. Srednjo šolo je
končala z odličnim uspehom, bila zlata maturantka in
tako leta 2020 prejela županovo priznanje za šolske
uspehe.

ljudi, ki potrebujejo denarno in materialno pomoč, je pa
veliko tudi donatorjev in ostalih ljudi z velikim srcem in
posluhom za sočloveka. Maruša nad prostovoljstvom še
nikoli ni obupala, iz vsake situacije je vedno potegnila
najboljše in našla motivacijo za vse nadaljnje projekte.
Motivacijo in podporo pa ji daje tudi njena družina, ki ji
pri vseh projektih stoji ob strani in ji da vedeti, da je na
pravi poti.

V srednji šoli se je spoznala z različnimi pristopi pri
vzgoji in izobraževanju otrok v vrtcih, pridobila izkušnje
z delom v vrtcih v tujini in znanje o vzgoji otrok s
posebnimi potrebami. Nad slednjim se je zelo navdušila
in se odločila, da se bo na tem področju še dodatno
izobrazila. Kadar ni na fakulteti, svoj prosti čas posveča
družini, prijateljem in prostovoljstvu.
Zase pravi, da je zelo organizirana oseba, ki si vse stvari
zapiše in skrbno načrtuje. Situacija s Covid-19 ji ni otežila
dela, ampak ji je prinesla lažje usklajevanje šolanja in
prostovoljstva. Maruša je mnenja, da lahko vse stvari v
življenju usklajuješ, le dober načrt moraš imeti.
S prostovoljstvom se je prvič srečala v drugem letniku
srednje šole, ko so v času praznikov zbirali material in
hrano za socialno ogrožene družine in za zapuščene
živali. Gimnazija Celje Center tovrstne akcije organizira
skozi vse leto in že vrsto let, nad njimi pa vsako leto
navduši nekaj novih posameznikov. Med njimi je bila
tudi Maruša, ki ji pomoč drugim ljudem predstavljata
osebno zadovoljstvo in srečo. Pravzaprav jo je nad
prostovoljstvom navdušil takratni dijak in zdaj dober
prijatelj, Kristjan Veber, za kar mu je zelo hvaležna.

Maruša Kajzba in Kristjan Veber

Kristjan je vodja projekta Misija Človek, katerega član
je tudi Maruša in je svojo pot krenil leta 2020. Ustavil
jih ni niti virus Covid-19, saj je njihovo poslanstvo
pomagati ljudem. Tako se je ekipa prostovoljcev
odločila, da krenejo na pot in se ustavijo v nekaj krajih
Savinjske regije ter na tak način zberejo potreben
material. Decembra so se ustavili tudi pred OŠ Vojnik in
bili navdušeni nad zbranimi sredstvi. Te so potem tudi
osebno dostavljali in uživali v iskrenih nasmehih otrok
in odraslih, ki so jih obdarili. V teh časih je veliko več
Misija Človek v Vojniku
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INŠTITUT
AEQUATOR
Tekst: Gregor Oprčkal in Teja Pirnat, foto: Rok Ilovar

Zavod za izobraževanje in pravno ozaveščanje
Lansko poletje je v Višnji vasi pri
Vojniku nastal Inštitut Aequator,
zavod za izobraževanje in pravno
ozaveščanje. Že od začetka
epidemije člani ekipe Inštituta
Aequator posameznikom z vseh
koncev Slovenije pomagajo z
brezplačnimi pravnimi nasveti,
septembra 2021 pa začenjajo nov
projekt, ki bo namenjen predvsem
prebivalcem Savinjske regije.

še posebej tisti najranljivejši, ne
poznajo svojih temeljnih upravičenj,
niti ne morejo zaznati, kdaj jim je
storjena krivica, kaj šele da bi bili
zmožni takšne nepoštenosti odpraviti
oziroma uporabiti pravna sredstva.
Aktualna epidemija Covid-19
je posegla na prav vsa področja
človekovega udejstvovanja. Že od
samega začetka se dnevno sprejema

Člani ekipe Inštituta Aequator. Z leve proti desni: Gregor Oprčkal, Eva Ilovar, Jan Pirnat,
Teja Pirnat, Mohor Fajdiga. Na sliki manjka še Tadeja Urbas.

Inštitut Aequator sestavlja skupina
nadobudnih mladih pravnic in
pravnikov ter kulturnika, ki svoje
poslanstvo vidijo v krepitvi pravne
ozaveščenosti v ruralnih območjih.
Pravna pismenost, ki je prvenstveno
razumljena kot osnovno poznavanje
temeljnih pravic, civilnih svoboščin
in pravnih dolžnosti, je namreč
osnovni predpogoj, da je posameznik
lahko aktiven in zlasti enakovreden
član skupnosti. Če posamezniki,
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množica pravnih predpisov, ki še za
pravne strokovnjake predstavljajo
(pre)velik zalogaj. Poleg obsežnega
protikoronskega zakonodajnega
okvirja smo prav vsi državljani
praktično vsak dan soočeni z
mnogimi pravnimi vprašanji. Poleg
tega so ob začetku epidemije zaradi
omejitve gibanja in zaprtja številnih
institucij že tako drage in zato za
številne praktično nedosegljive
pravne storitve postale še bolj

nedostopne. In to v trenutku, ko bi
pravno pomoč najbolj potrebovali.
V želji, da bi pomagali skupnosti,
so v Inštitutu Aequator začeli
solidarnostno pobudo Pravna prva
pomoč. Od tedaj v okviru še vedno
delujoče iniciative preko spletne in
Facebook strani ter e-pošte vsem, ki
se obrnejo nanje, nudijo brezplačne
pravne nasvete. Od marca do
septembra 2020 so tako svetovali
že več kot 400 posameznikom z
različnimi pravnimi problemi.
Projekt je hitro zaživel, zato so se
poleti odločili, da svoje delovanje
nadgradijo z ustanovitvijo zavoda
Inštitut Aequator. Ime zavoda izvira
iz latinske besede “aequare”, ki v
latinščini pomeni “izenačevati” (ang.
“equalize”), kajti kot nakazano, želijo
ustanovitelji čim več posameznikom
zagotoviti enake možnosti za
uveljavljanje temeljnih upravičenj.
Septembra 2021 nameravajo
začeti še en nov projekt - Pravna
(po)moč starostnikom, s katerim
želijo krepiti pravno ozaveščenost
starostnikov v Savinjski regiji. V
okviru projekta bodo v institucijah za
tretje življenjsko obdobje pripravili
serijo predavanj s poudarkom
na tipičnih pravnih problemih
starostnikov. Obenem bodo pomagali
reševati njihova konkretna pravna
vprašanja. K sodelovanju vabijo vse
organizacije, ki se tako ali drugače
ukvarjajo s starostniki.
Vsi zainteresirani jim lahko pišete na:
institut.aequator@gmail.com

Tekst: Klara Podergajs, foto: Karmen Zalokar

Danijel Žlaus

NADARJENI
ŠTUDENTJE
Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Računalničarstvo in še kaj

Danijel Žlaus iz Nove Cerkve je marca doktoriral na
Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v
Mariboru.
»Tema doktorata so algoritmi za pospeševanje procesiranja slik,
ki jih zajamejo kamere, senzorji, kot so ultrazvok in satelitski
posnetki. Najhitrejšo metodo procesiranja na svetu smo
prehiteli za faktor 3-krat. Ti algoritmi se najbolj uporabljajo pri
obdelavi kakšnih geografskih podatkov, da z algoritmi iz slik
potegnemo določene objekte, tudi brez poseganja človeka,« je
pojasnil Žlaus.
Danijel se je za doktorat odločil med študijem: »V laboratoriju,
kjer sem že delal, so to tudi spodbujali. Vedno se dela na
nekih raziskovalnih in drugih projektih. Tako vidiš, kaj je
najnovejšega po svetu, da se da še ogromno stvari izboljšati.«
Trenutno je zaposlen kot asistent na fakulteti, deluje pri
raziskavah, poleg tega pa vodi še vaje za študente. Danijel
pravi, da mu delo na fakulteti ustreza in se mu nikamor ne
mudi: »Študij je zelo odvisen od profesorja in asistenta, česar
prej, kot študent, mogoče nisem niti zaznal. Nisem imel
občutka, koliko ur priprav je še za samimi predavanji.« Danijel
vsem, ki se podajajo na podobno pot, svetuje, da se izkažejo že
tekom študija. Profesorji in asistenti radi povabijo nadarjene
študente na delo v laboratorij preko študentskega servisa.
Hitro opazijo, kdo ima dar in koga tematika zares zanima.

RAZGLEDI

IZ CONE
UDOBJA
Prostovoljstvo

Opisi, fotografije, podoživljanja in številne vzpodbudne
besede so letos spodbudili Mojco iz Socke in Sonjo Krašovec
iz Arclina, da stopita iz cone udobja in podarita delček sebe
in svojega časa drugim. Udeležili se bosta prostovoljnega
programa POTA, Sonja odhaja v Ukrajino, Mojca pa v Indijo.
Pomagali bosta pri skrbi za brezdomce in otroke.
Pomagate lahko tudi vi
Trenutno so v fazi zbiranja sredstev, ki bodo v celoti namenjeni
za izvedbo projektov.
Ukrajina: Zbrana sredstva bodo namenili podpori plačevanja
najemnine za prostor, v katerem imajo Marijine sestre center
za brezdomce (mesečna najemnina znaša 1000 EUR),
nakupu sanitetnega materiala, hrane za brezdomce in nakupu
materiala za oratorij.
Indija: Denar bo namenjen za razvoj šole Luč upanja –
dograditvi šolskega objekta. Prav tako bodo iz zbranih sredstev
kupili tehnično opremo za šolo in šolske potrebščine.
Če želite tudi sami pri tem priskočiti na pomoč, lahko
pomagate tako, da svoj dar nakažete na spodnji račun.
Naziv: Katoliška mladina
Naslov: Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 0400 1004 6914 233
SWIFT: KBMASI2X
Sklic: SI00 001200
Koda namena: CHAR
Namen: Donacija POTA + (Ukrajina ali Indija)
Maja bodo v namen zbiranja sredstev organizirali tudi kar
nekaj dogodkov. Načrtujejo dobrodelni koncert, kuharske
tečaje in prodajo oblačil, predstavili pa se bodo tudi po
župnijah. Vabljeni, da pripravam sledite na Facebooku in
Instagramu.
Dekleti bosta pomagali risati nasmehe na obraze otrok.

Način življenja mu predstavlja pitje pravih čajev iz Kitajske in
Japonske, brez katerih pravi, da zagotovo ne bi bilo doktorata.
Rad kolesari in bere (znanstvene) fantastike, saj je serij že
leta nazaj zmanjkalo. Našli ga boste pri igranju družabnih
iger in v drugačnih časih tudi pri organiziranju srečanj vseh
strastnih igralcev, s katerimi odkrivajo, kaj je novega na trgu.
Rad ustvarja svojo lastno hobi elektroniko, ko potrebuje kakšne
specifične nadomestne dele, pa se posluži tudi 3D tiskanja.
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PETER
VRISK
Tekst in foto: Lea Sreš

Novo delo – lokalni izzivi
Kmetijstvo je panoga, ki se sooča
s stalnimi izzivi. Odvisna je od
naravnih danosti, okoljskih zahtev,
skupnega evropskega trga, tržnih
razmer, stalnica so odkupne cene.
Položaj kmeta, zadružnika je
negotov, prireja in pridelava se ne
izplačata. To je le nekaj izzivov, ki so
pred Petrom Vriskom, direktorjem
Kmetijske zadruge Celje.
Kmetijska zadruga Celje je nastala
že pred več kot sedemdesetimi leti,
vedno je imela pomembno vlogo za
kmete, tudi danes jo ima. Združuje
okoli 100 članov, v njej sodeluje preko
500 kmetij in ostalih deležnikov iz
občin Celje, Štore, Vojnik, Dobrna in
deloma Petrovče. Zadruga odkupuje
mleko, živino, hmelj, imamo pa tudi
štiri kmetijske trgovine; največja je v
Vojniku, ostale so v Škofji vasi, Celju in
Petrovčah.
Poklicna pot Petra Vriska je razgibana
in vseskozi povezana z zadružništvom.
Direktor zadruge je bil že v letih
od 1991 do 2000, bil dva mandata
predsednik Kmetijsko-gozdarske

zbornice, 24 let predsednik Zadružne
zveze, 20 let član državnega sveta,
nekaj let je bil tudi podpredsednik
največjih kmečkih nevladnih organizacij
v Bruslju Copa in Cogeca. Leta 2021
se je vrnil v Celje in ponovno prevzel
vodenje Kmetijske zadruge Celje.
Pri vrnitvi v lokalno okolje mu pomagajo
dolgoletne izkušnje, znanje in širok
vpogled v kmetijsko problematiko in
potrebe kmetijstva in kmetov. Ugotavlja,
da je kmetijstvo na lokalni ravni še
vedno premalo organizirano in da
kmetje nimajo vpliva na oblikovanje
cen svojih izdelkov. Največja težava so
zapletene tržne razmere, nizke cene
kmetijskih pridelkov, velike razlike med
odkupnimi cenami in prodajnimi cenami
v trgovinah. V primerjavi z razmerami
v Evropi je stanje pri nas zelo slabo,
pandemija pa stanje še poslabšuje.
Odkupne cene mesa in mleka so pri nas
najnižje. Vrisk vidi veliko pomanjkljivost
v tem, da pri nas ni nekoga, ki bi v
imenu kmetov udaril po mizi in sprožil
upadanje moči kapitalističnim lobijem.
Manjkajo aktivni predstavniki kmetov, ki
bi tudi po zasedbi funkcije urejali stvari

v korist kmeta, ne pa čakali na konec
mandata. Slovenski trgovci uvažajo manj
kakovostno meso, naši živinorejci pa s
prirejo mesa delajo v svojo škodo. Za
potrošnike bi bilo poučno, če bi poznali
sezname uvoznikov mesa in njegovo
kakovost. Kar kmalu bi ugotovili, da
je domača govedina boljša, pa vendar
podcenjena; naloga državnih služb mora
biti, da zaščitijo domačega kmeta in
potrošnika.
V Kmetijsko-gozdarski zbornici
Slovenije, kjer Vrisk še vedno aktivno
deluje, so se dogovorili, da bodo
ustanovili stavkovni odbor ter na državo
naslovili nekaj zahtev. Čeprav smo del
skupne evropske politike, je zadnji čas,
da se stvari spremenijo, ker kmetje
ne zmorejo več. Naloga zadruge je
poskrbeti za normalen razvoj kmetijstva
in živinoreje, za plasiranje kakovostnih
slovenskih izdelkov na trg, za pošteno
plačilo pridelovalcem hrane.
Pravzaprav so mu v veliko pomoč pri
vodenju zadruge lastne izkušnje, saj
je vsa leta aktiven kmet. Skozi vsa leta
službovanja v Ljubljani se je dnevno
vračal v Vojnik in z družino obdeloval
kmetijo. Zadružništvo je po njegovem
pred težkimi izzivi, ki bodo povezani s
spodbujanjem lokalno pridelane hrane,
varovanjem okolja, izobraževanjem
kmetov in iskanjem poti, kjer bodo
kmetje lahko po dostojni ceni prodali
svoje proizvode. V ta namen je KZ Celje
omogočila svojim članom, da ponudijo
na zadružnih policah svoje izdelke in
pridelke. Kmetije na našem območju
niso velike, proizvodnja ni velika, zato
je možnost prodaje v lokalnem okolju
dobrodošla. Proizvajalci, poiščite stik z
zadrugo, potrošniki pa podprite kmete
in kupujte lokalno.
Ponovno na vrhu Kmetijske zadruge Celje
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Tekst: Nenad Vranešević, foto: arhiv PB Vojnik

Na temeljih bogate zgodovine
Začetki delovanja Psihiatrične bolnišnice Vojnik
segajo v leto 1890, zavod pa so slovesno odprli 27.
decembra 1891. Z leti in družbenimi spremembami
so se spreminjali tudi lastniki in nazivi zavoda – od
Oblastne hiralnice v Vojniku, preko Doma onemoglih
do Doma oskrbovancev v Vojniku.

psihiatrije ter okrog 1.500 pregledov v dejavnosti klinične
psihologije. Ker se ves čas prilagajajo potrebam in
spremembam v družbi, so leta 2014 dodatno ustanovili
oddelek za zdravljenje anksioznih in depresivnih stanj.
Istega leta so začeli izvajati tudi program skupnostne
psihiatrične obravnave, kjer ekipa strokovnjakov tudi po
odpustu obiskuje bolnike, jim pomaga pri vzdrževanju
in izboljšanju njihovega zdravstvenega stanja ter pri
reševanju njihovih problemov. Prav tako so že vrsto
let široko priznani tudi kot specialisti na področju
zdravljenja bolezni odvisnosti.

GOSPODARSKI UTRIP

PSIHIATRIČNA
BOLNIŠNICA VOJNIK

Kot vsi ostali, so se tudi pri njih v zadnjem letu spopadli
z epidemijo in so že pred uradno razglasitvijo začeli
aktivnosti na tem področju. Od marca 2020 v ta namen
deluje Krizni štab Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ki ga
je ustanovil direktor Marjan Javornik. Krizni štab je
vseskozi skrbel za sprejemanje in prilagajanje ukrepov za
zajezitev širjenja novega koronavirusa in se je v ta namen
srečeval ter se še srečuje vsakodnevno, saj se razmere
konstantno spreminjajo.

Pročelje stare stavbe bolnišnice

Leta 1959 so prostore obnovili in odprli Nevropsihiatrični
oddelek Splošne bolnišnice Celje. Kasneje se je ta
preimenoval v TOZD Nevropsihiatrija Vojnik, po
preselitvi nevrološkega oddelka v celjsko bolnišnico
leta 1989 pa je v Vojniku ostal le Psihiatrični oddelek.
V času preoblikovanja Zdravstvenega centra Celje se je
oddelek v Vojniku odločil za osamosvojitev in ustanovitev
samostojnega javnega zavoda. Lastnik in ustanovitelj
je postala Vlada Republike Slovenije in od 12. 1. 1993
ima ustanova naziv Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik.
Dejavnost zavoda je v bistvu od ustanovitve ostala enaka
– skrb za sočloveka, pomoč v njegovih težkih trenutkih,
ko je pomoči najbolj potreben. Od leta 1959 je ta pomoč
specialistična, usmerjena na bolnikovo duševnost in
njegovo počutje. Danes zavod s psihiatričnimi storitvami
oskrbuje regijo s približno 320.000 prebivalci in
razpolaga s 173 posteljami; letno se v bolnišnici zdravi
od 1.200 do 1.300 pacientov, opravijo tudi od 13 do 15
tisoč pregledov v specialistični ambulantni dejavnosti

Leta 2020 je bilo v Zbirnik dokumentov pod rubriko
COVID tako vključenih preko sedemdeset dokumentov
(protokolov, navodil, obvestil, obrazcev) za lažje
delovanje zaposlenih oziroma za boljše omejevanje
širjenja okužb med pacienti in zaposlenimi. Med ukrepi je
bil omejen vstop v bolnišnico, za potrebe ambulantnega
dela so začeli uporabljati delovni kontejner, dnevno
vodijo evidenco o počutju in zdravstvenem stanju
pacientov in zaposlenih, vzdržujejo 'mehurčke' tako
med pacienti kot med zaposlenimi … Prav tako so na
novo organizirali oddelke oz. enote, saj so vsi pacienti
najprej sprejeti v izolacijsko enoto, kjer se potrdi ali
ovrže sum na okužbo. Naknadno so zaradi sprejemanja
pacientov, okuženih s koronavirusom, morali vzpostaviti
še intenzivno enoto, kjer so obravnavali somatske in
akutno bolne psihiatrične paciente, ki so bili pozitivni na
koronavirus.
Kljub vsem izzivom uspešno sledijo svoji viziji in
poslanstvu pri skrbi za strokovni in poslovni napredek,
izboljševanju bivalnih pogojev bolnikov ter delovnih
razmer zaposlenih. Veliko pozornosti namenijo tudi
vzdrževanju in modernizaciji objektov ter urejanju
okolice, parka in zunanjemu videzu bolnišnice.
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EKOLOŠKA
KMETIJA ŽERJAV
Tekst in foto: Lea Sreš

Na krožniku samo domače
Pri izbiri in nakupu hrane počasi
postajamo bolj pazljivi. V poplavi
nizkocenovnih izdelkov na trgu
se marsikdaj znajdemo pred
dilemo, da je hrana pač hrana in
zakaj bi kupovali dražje izdelke
na kmetiji ali tržnici. Vendar pri
izbiri hrane ni vse v ceni. Vse
kmetije, ki so res ekološke, imajo
ustrezen certifikat, ki ga pridobijo
pri pooblaščenih certifikacijskih
organizacijah. Ekološka hrana
ni le brez strupov, ampak je tudi
izdatnejša, bolj nasiti in je polnega
okusa.
Kaj je certificirana ekološka
kmetija?
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Marija suvereno obvlada gospodinjstvo

Žerjavova kmetija ima ekološki
certifikat za pridelavo ekoloških
pridelkov že od leta 2000. Certifikat
za pridelavo so pridobili na
podlagi letnega pregleda ekoloških
kontrolorjev obdelovalnih površin,
zapiskov, porabo semen, sredstev
za zaščito rastlin. Za predelavo so
pridobili ekološki certifikat letos
(2021). Ekološki kontrolorji za
predelavo kontrolirajo vse recepture,
dokup materiala, porabljene količine
pri predelavi, količine izdelkov.
Datum in količino predelave je
potrebno vsaj en dan vnaprej

napovedati pri kontrolni organizaciji,
vsaka kontrola se posebej plača.
Vse kar pridelujejo na kmetiji je 100
% ekološko, od uporabljenih semen,
sadik, pridelkov in izdelkov. Njihova
kmetija obsega 4,3 hektarja, ki ležijo
v območju z omejenimi dejavniki
(OMD) v Malih Dolah. Kulture
so različne, travniki, sadovnjak,
vinograd, njive in nekaj gozda.
Redijo nekaj goved, ovce in kokoši.
Za pridelavo zelenjave so letos
postavili nov rastlinjak. Žerjavovi
delujejo z roko v roki z naravo, jo
ohranjajo in ji vračajo vsaj toliko, kot
ona daje njim.

Ekološko in lokalno je idealno

Predpriprava jedi je zahtevnejša

Meso in testenine med peko v pečici

Zdrava in okusna jed tekne starejšim in otrokom
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Poleg osnovne kmetijske dejavnosti
ima Žerjavova ekološka kmetija
registrirano dopolnilno dejavnost
na kmetiji, ki sega od predelave
kmetijskih pridelkov v končne
proizvode v okviru »popoldanskega«
podjetja Tesarstvo, krovstvo in
predelava domačih pridelkov
na kmetiji Žerjav Marjan, s. p. .
Družina šteje sedem članov, Marija
in Marjan Žerjav, štiri hčerke in 92
letni nekdanji lastnik kmetije, za
katerega srbijo. Na kmetiji pomagajo
vsi, dekleta pa počasi odhajajo na
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svoje in večina dela ostane staršema.
Pridelke in izdelke prodajajo na
kmetiji, z dostavo na domu, na izbiro
so tudi v Kmetijski zadrugi Vojnik in
Cvetličarni Maja v Vojniku.

Vse se je začelo z jušnimi rezanci
Marija je začela z jušnimi rezanci, ki
jih je ponudila na stojnici. Še danes
so prav ti rezanci najbolj prodajani, v
ponudbi so še pšenični široki rezanci,
pirini, ajdovi široki rezanci, rezanci
s koruznim zdrobom in ribana kaša.
Izdelava je ročna, tradicionalna od
priprave testa do sušenja na zraku.
Iz doma pridelane jušne zelenjave
izdelujejo vegeto, ponujajo jabolčni
kis, vino, jajca in sezonsko zelenjavo.
Jušni in široki rezanci med sušenjem

Popečeni široki rezanci z zelenjavo
in piščancem

Sestavine:

- 20 dag bio širokih rezancev kmetije Žerjav (ajdovi, pirini, jajčni ali jajčni s
koruznim zdrobom ali vsakih nekaj)
- 50 dag mešane zelenjave (korenček, brokoli, cvetača, bučke, rdeča paprika)
- 1 piščanec
- olivno olje
- sol, začimbe

Postopek:
Piščanca očistimo, razkosamo, naoljimo z olivnim oljem, posolimo in malo začinimo. V
slanem kropu skuhamo rezance (kuhamo 5 min in odcedimo). Pripravimo zelenjavo. Pečico
segrejemo na 180 stopinj. V pekač nalijemo 2 cm vode in vanj vsujemo zelenjavo in rezance,
ki smo jih naoljili in posolili. Nad pekač damo rešetko, nanjo položimo razkosanega piščanca
in pečemo. Preden je zelenjava popolnoma mehka in je piščanec pečen, vključimo žar in vse
skupaj hrustljavo zapečemo. Namesto piščanca lahko izberemo mleto svinjsko meso, kotlete,
jagnjetino, tuno.
Rezance in zelenjavo lahko pred peko pomešamo z naribanim sirom ali polijemo s stepenim
jajcem s kislo smetano in spečemo. Vse vrste širokih rezancev so odlične tudi v hladnih solatah.
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25. junija bomo obeležili trideseto
obletnico dogodka, ko smo Slovenci
uresničili zgodovinsko željo in
pravico postati neodvisen narod, ki
živi v lastni, samostojni državi.
S sprejemom Temeljne ustavne
listine o samostojnosti in
neodvisnosti ter z razglasitvijo
neodvisnosti na Trgu republike je
bila kronana dolga pot. Razglasitev
je bila končni del zgodovinskega
procesa, ki smo ga Slovenci
družno sanjali in udejanjali. Ideja
avtonomnosti se je desetletja
gradila in zrcalila v različnem
civilno-družbenem angažiranju,
kjer so igrali pomembno vlogo
tiskani mediji, glasbena kultura,
radijske oddaje, napredna gibanja,
kulturne ustanove in stanovske
organizacije,
ki so
združevale
intelektualce.
Družba je
zorela in ko
se je pojavila
zgodovinska
priložnost,
smo jo
Slovenci
izkoristili.
Pri tem
smo se seveda oprli na rezultate
plebiscita, ki so bili razglašeni 26.
decembra, in pri katerem smo se,
enotni kot le redko poprej, izrekli,
da želimo živeti v svoji, samostojni
državi. Vsakdo, ki je
takrat obkrožil DA, je
prispeval svoj delček k
temu, da danes živimo
v samostojni državi
Sloveniji.

tudi zaradi modrosti vojaških
poveljnikov smo imeli srečo, da je
bila vojna kratka in brez številčnih
žrtev.

številčen narod, smo pa kleni in
trdoživi. Če ne bi bili takšni, ne
bi preživeli vseh zgodovinskih
viharjev, ki so pogoltnili in izbrisali
tudi številčnejše narode. Narodno
in ljudsko enotnost, ki smo jo
Slovenci izkazali pred tridesetimi
leti, moramo ceniti in spoštovati,
ker bo enotnost, poleg solidarnosti
in razvojne naravnanosti, ključna
za zagotavljanje neodvisnosti tudi v
prihodnje.
Dnevno opažamo, da nobena od
pravic, ki so nam bile desetletja
samoumevne, ni več dokončno
zagotovljena. Tudi samostojna
država Slovenija nam ni bila
podarjena. Slovenci smo si jo
izborili in morali jo bomo braniti
tudi v prihodnje. Pri tem pa bomo
uspešni samo,
če bomo
združeni in
enotni.

SKUPAJ
PRAZNUJMO DAN
DRŽAVNOSTI

Razglasitvi
neodvisnosti je
sledila vojna, kjer
smo dokazali, da
znamo Slovenci,
ko je to potrebno,
strniti vrste. Zaradi
poguma in enotnosti
prebivalcev Slovenije,
odločnosti vodstva
države Slovenije, pa
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Tekst: Samo Kunej, foto: osebni arhiv

Letos, ko praznujemo 30. rojstni
dan naše države, se oziramo nazaj
ter na žalost opažamo, da takrat
izkazane enotnosti ni več, kar je
slabo in narobe. Slovenci nismo

Zato je prav,
da še enkrat
poudarimo, da
državnost, ki
jo praznujemo
25. junija,
ni zasluga
samo peščice
posameznikov ali strank, ki si jo
želijo lastiti. Državnost, in s tem
praznovanje praznika državnosti,
je last naših prednikov in vseh
nas, ki smo o samostojni
državi razmišljali, sanjali,
prepevali, govorili in si
je želeli. Je pa tudi last
mlajših, ki bodo zadolženi
za ohranjanje narodne
neodvisnosti v prihodnosti.

"Enotnost,
solidarnost in
razvojna naravnanost
so ključne za
zagotavljanje
neodvisnosti v
prihodnje. "
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Spoštovani, dovolite,
da vam vsem skupaj in
vsakemu posebej čestitam
ob 30. obletnici in dnevu
državnosti Republike
Slovenije.

Mnenje avtorja ne odraža stališč
uredništva.

URADNI DEL

URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

JAVNI RAZPIS
za uporabo telovadnice Osnovne šole Vojnik v sezoni 2021/2022
•
JAVNI RAZPIS
o priznanjih Občine Vojnik v letu 2021
•
JAVNI POZIV
k sodelovanju pri pripravi predloga proračuna za leti 2022 in 2023
•
JAVNI POZIV
za študijske dosežke
•
JAVNI POZIV
dijakom, ki so v šolskem letu 2020/2021 končali srednješosko izobraževanje
•
POTREBE PO STORITVAH DOLGOTRAJNE OSKRBE STAREJŠIH
•
Vsi Javni razpisi in pozivi z obrazci so objavljeni na spletni strani www.vojnik.si
pod rubriko Aktualni javni razpisi.
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JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE
OSNOVNE ŠOLE VOJNIK V SEZONI 2021/2022
Občina Vojnik vabi vzgojno-izobraževalne zavode, športna
društva, klube, rekreativne skupine in vse občane občine
Vojnik, da si za svojo športno dejavnost v sezoni 2021/2022
priskrbite termine za uporabo telovadnice Osnovne šole
Vojnik.
Vabimo vas, da predložite vlogo za uporabo prostorov, ki so
namenjeni športnim dejavnostim (igranju rokometa, košarke,
odbojke, badmintona, drugi različni splošni vadbi, rekreaciji)
in športnemu plezanju.
Objekt je energetsko in prostorsko nadstandardno zasnovan,
tako da se v njem lahko prirejajo tudi večja športna
tekmovanja, družabne in kulturne prireditve.

POVRŠINA: 1/3
telovadnice

SEZONSKA CENA NA
ENOTO
(v EUR/uro od 1. 9. 2021
do 30. 6. 2022)

društva, klubi, skupine in

15,28 € - 1,0 ura/na teden

druge pravne ter fizične

22,92 € - 1,5 ure/na teden

osebe

30,56 € - 2,0 ure/na teden

POVRŠINA: 1/3 športno
plezanje

SEZONSKA CENA NA
ENOTO
(v EUR/uro od 1. 9. 2021
do 30. 6. 2022)

društva, klubi, skupine in

20,37 € - 1,0 ura/na teden

druge pravne ter fizične

30,56 € - 1,5 ure/na teden

osebe

40,74 € - 2,0 ure/na teden

POVRŠINA: 1/3
telovadnice

CENA ENKRATNE
UPORABE (v EUR/uro)

SEZNAM PROSTOROV ZA NAMEN UPORABE IN CENIK ZA
UPORABO
Uporabo telovadnice se iz proračuna Občine Vojnik
sofinancira vsem društvom oziroma klubom s sedežem v
občini Vojnik, ki izpolnjujejo pogoje 19. člena Pravilnika o
uporabi telovadnice Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 22/2014).

18 € (plačilo za uporabo 1/3
telovadnice) za 1 uro

1.
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVODI ZA IZVEDBO
OBVEZNEGA PROGRAMA REDNE ŠOLSKE ŠPORTNE
VZGOJE
POVRŠINA

CENA (v EUR/uro)

9 € (plačilo za uporabo
polovice 1/3 telovadnice) za
1 uro
društva, klubi, skupine in
druge pravne ter fizične
osebe

cela telovadnica

2.

24,00

ZA VSA OSTALA DRUŠTVA, KLUBE IN SKUPINE

IZVEN OBČINE VOJNIK, DRUGE PRAVNE TER FIZIČNE

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

OSEBE
POVRŠINA

CENA (v EUR/uro)

cela telovadnica

48,00

2/3 telovadnice

32,00

1/3 telovadnice

18,00

umetna plezalna stena +
1/3 telovadnice
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24,00

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

CENA (v EUR/dan)

cela telovadnica

500,00

2/3 telovadnice

400,00

1/3 telovadnice

300,00

uporaba in postavitev odra

100,00

·

Cena velja, če telovadnico pripravi upravljavec (položi
zaščitne panele, postavi stole na parter), za postavitev
in pripravo odra je dodatna postavka.
· Cena za komercialno uporabo telovadnice oziroma
prireditve je izhodiščna in je izračunana za primer
minimalne obremenitve.
· Cena se lahko spreminja glede na povečano
obremenitev, na posebne karakteristike prireditve,
zahtevnost prireditve in druge parametre, ki bi lahko
vplivali na obračun uporabnine telovadnice.
· Cena se določi individualno za vsakega uporabnika
posebej v »Pogodbi o uporabi telovadnice« in se
zaračunava po dejanski uporabi ter ne sme biti nižja
od izhodiščne.
DDV je vključen v ceno.

Rok za prijavo na javni razpis:
Izpolnjeno prijavo (vlogo) na javni razpis nam pošljite na
pošti naslov ali na e-poštni naslov, in sicer najkasneje do
petka, 20. 8. 2021.
Do 27. 8. 2021 vas bomo seznanili s prijavljenimi termini
oz. zasedenostjo telovadnice. S prijavitelji, ki se jim bodo
prijavljeni termini prekrivali, bomo termine uskladili in
nato sklenili ustrezne pogodbe o uporabi. Telovadnica bo
predvidoma v uporabi od 1. 9. 2021.

Pogoji in priprava urnikov:
V skladu s 3. in 4. členom Pravilnika o uporabi telovadnice
Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
22/2014) imajo pri najemu prostorov telovadnice v uporabo
prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
a) Vzgojno-izobraževalni zavodi za izvedbo obveznega
programa redne šolske športne vzgoje:
·

redna športna vzgoja Osnovne šole Vojnik,

·

interesne dejavnosti Osnovne šole Vojnik,

·

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

·

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

·

občinski programi.

·

program, vključen v občinski letni program športa,

·

razvrstitev v višjo kakovostno skupino (rangiranje
društev),

·

večje število kategoriziranih športnikov v vadbeni
skupini,

·

funkcionalnost telovadnice glede na vrsto in
specifičnost športne panoge.

URADNI DEL

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

UPORABA TELOVADNICE
ZA KOMERCIALNE
NAMENE PRIREDITVE

c) Drugi izvajalci programov in športnih dejavnosti:
·

interesna športna vzgoja otrok in mladine,

·

programi športnih društev in drugih izvajalcev,

·

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

·

vrhunski šport mladih,

·

šport invalidov,

·

kakovostni šport,

·

športna dejavnost študentov,

·

športna rekreacija.

d) Izvajalci športnih in drugih prireditev.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka upravljavec lahko:
· kateremu koli uporabniku odpove posamezne
termine uporabe telovadnice ali jih prestavi na druge
proste termine (če so takšni termini na razpolago),
zaradi izvedbe športnih tekem, prireditev občine
Vojnik ali oddaje telovadnice v komercialne namene,
rok za odpoved terminov je 1 teden;
· prednostno uporabo telovadnice imajo tisti, ki so
jo uporabljali že v pretekli sezoni.
PRILOGA:
· VLOGA ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE
VOJNIK je dostopna na spletni strani Občine Vojnik
www.vojnik.si in sport.vojnik.si.
KONTAKT IN INFORMACIJE:
Če na podlagi tega razpisa ne bodo zasedeni vsi termini, bo
Občina Vojnik sprejemala vloge za zasedbo teh do zapolnitve
terminov.
Občina Vojnik
Keršova 8
3212 Vojnik
Kontaktna oseba:
Urban Podergajs, Upravitelj telovadnice OŠ Vojnik
GSM: 031 327 160
Elektronska pošta:
telovadnica.vojnik@gmail.com, obcina@vojnik.si
Spletna stran: http://sport.vojnik.si/, http://www.vojnik.si/
Št.: 671-0005/2020/12
Vojnik, 3. 5. 2021

Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) ter 8. in 9. člena Odloka o podeljevanju
priznanj občine Vojnik (Uradni list RS, št. 66/09 – UPB 1 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/16) Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja Občine Vojnik objavlja
JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2021
I.
Priznanja Občine Vojnik zlati vojniški grb, srebrni vojniški grb in bronasti vojniški grb bo podelil Občinski svet Občine Vojnik ob
občinskem prazniku na začetku oktobra.
II.
Priznanja se lahko podelijo posameznikom, skupinam, organizacijam, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim osebam.
Zlati vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno delo in dejavnosti predstavljajo izjemen prispevek na katerem koli področju
človekove ustvarjalnosti, ki ima trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine Vojnik.
Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo, za vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled občine Vojnik,
ali za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. Podeljuje
se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost.
III.
Predloge za podelitev priznanj Občine Vojnik lahko podajo fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja ne
more predlagati samega sebe.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati:
− podatke o predlagatelju,
− podatke o kandidatu,
− naziv predlaganega priznanja (zlati, srebrni, bronasti vojniški grb ali priznanje Občine Vojnik),
− utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega opisa uspeha ali dosežka,
− morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z drugimi podobnimi uspehi,
− datum predloga,
− soglasje kandidata/kandidatke za uporabo in obdelavo osebnih podatkov.
IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s posebnim sklepom.
Podeli se največ en zlati vojniški grb, dva srebrna in trije bronasti vojniški grbi.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ulica 8,
3212 Vojnik ali po e-pošti obcina@vojnik.si z oznako zadeve »Priznanja« vključno do petka, 13. 8. 2021.
Številka: 094-0002/2021 – 1 (2)
Datum: 31. 3. 2021

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

JAVNI POZIV
K SODELOVANJU PRI PRIPRAVI PREDLOGA PRORAČUNA ZA LETI 2022 IN 2023
Spoštovani občani Občine Vojnik!
Leta 2019 smo prvič pripravili dveletni proračun Občine Vojnik; tako smo sprejeli proračuna za leti 2020 in 2021. Takrat
smo prvič k sodelovanju povabili naše občane. Tudi za v prihodnje si želimo, da razpoložljiva sredstva usmerimo čim bolj v
uresničevanje potreb krajanov, zato vabimo k sodelovanju tudi letos. Prosimo, da premislite o tem, kaj je v vašem kraju najbolj
potrebno ureditve in ta predlog zapišete v obliki pobude, ki jo posredujete vašemu izvoljenemu predstavniku v svet krajevne
skupnosti. Ti bodo potem vse zbrane pobude obravnavali na sestanku sveta krajevne skupnosti in jih glede na možnosti
uvrstili v njihov plan dela, kar bo za tem osnova za načrtovanje v okviru proračuna za leti 2022 in 2023.
Pobudo čim bolj opremite s podatki, slikami in če je mogoče, z ocenjeno vrednostjo. Rok za oddajo je 31. 8. 2021.
Sredstva proračuna so res omejena, vendar bomo na ta način bolje spoznali vaše želje in lokalne potrebe ter tako preko
predlogov izdelali prioritete.
Številka: 410-00020/2021 – 1
Vojnik, 26. 4. 2021
Predsedniki svetov KS
Lidija Eler Jazbinšek
Slavko Jezernik
Dušan Horvat
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Župan Občine Vojnik
Branko Petre

Župan Občine Vojnik bo ob prazniku Občine Vojnik, ki je v oktobru, podelil posebna priznanja za študijske dosežke:
−
priznanja občanom in občankam, ki so končali doktorat v letu 2020 in 2021;
−
priznanja mlajšim od 30 let za študijske dosežke v tujini (končan magisterij ipd.) v letu 2020 in 2021.
Upoštevale se bodo prijave, ki bodo prispele na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali bodo posredovane
po e-pošti obcina@vojnik.si najkasneje do ponedeljka, 6. 9. 2021.

URADNI DEL

OBČINA VOJNIK
JAVNI POZIV

Prijava mora vsebovati:
−
ime in priimek,
−
rojstni datum,
−
naslov,
−
številko (prenosnega) telefona,
−
v prilogi dokazilo o dokončanem študiju (izpolnjevanju pogojev javnega poziva) ter
−
v prilogi soglasje vlagatelja/kandidata za uporabo in obdelavo osebnih podatkov.

Številka: 094–0003/2021-1
Vojnik, 3. 5. 2021
Branko Petre,
župan Občine Vojnik

OBČINA VOJNIK
JAVNI POZIV DIJAKOM, KI SO V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 KONČALI SREDNJEŠOSKO IZOBRAŽEVANJE
Župan Občine Vojnik bo ob prazniku občine Vojnik, ki je v oktobru, podelil posebna priznanja občanom in občankam, ki so v
šolskem letu 2020/2021 končali srednješolsko izobraževanje in na maturi dosegli 30 ali več točk in postali zlati maturanti, ter
dijakom, ki so poklicno maturo opravili z odliko.
Vse, ki ste v tem šolskem letu končali srednješolsko izobraževanje in ste bili na maturi uspešni kot navedeno zgoraj,
prosimo, da se prijavite in posredujte svoje podatke na Občino Vojnik.
Upoštevali bomo prijave, ki bodo prispele na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali bodo
posredovane po e-pošti na naslov obcina@vojnik.si najkasneje do ponedeljka, 6. 9. 2021.
Prijava mora vsebovati:
- ime in priimek,
- rojstni datum,
- naslov,
- številko mobilnega telefona,
- v prilogi dokazilo o doseženem številu točk na maturi ali poklicni maturi (izpolnjevanju pogojev javnega poziva) ter
- v prilogi soglasje vlagatelja/kandidata za uporabo in obdelavo osebnih podatkov.
Številka: 094–0004/2021-1
Vojnik, 3. 5. 2021
Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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POTREBE PO STORITVAH DOLGOTRAJNE OSKRBE STAREJŠIH
Na Občini Vojnik pripravljamo analizo potreb po storitvah dolgotrajne oskrbe za starejše. Prepoznati namreč želimo
potrebe na tem področju ter načrtovati razvoj pomoči in oskrbe starejših v prihodnje.
V ta namen smo pripravili vprašalnik, s katerim želimo ugotoviti, kako razširjene in dostopne so trenutno storitve
za starejšo populacijo v naši občini ter predvsem, kaj občani na tem področju želite v prihodnje.
Vprašalnik, prosimo, izpolnite ne glede na vašo starost. Priporočljivo je, da ga izpolni najstarejša oseba v
gospodinjstvu. Mlajše pa prosimo, da jim pomagajo, če je to potrebno.
Za morebitne dodatne informacije lahko pokličete po telefonu 03 780 00 640 ali 041 677 686 (Občina Vojnik).
Vprašalnik, prosimo, izrežite in ga do konca junija 2021 posredujte na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik. lahko ga tudi oddate v tajništvu občine ali v občinski nabiralnik desno pred vhodom v občinsko stavbo.
Anketni vprašalnik, ki je objavljen tudi v elektronski obliki na spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si, lahko
izpolnite ter pošljete na elektronski naslov obcina@vojnik.si. Lahko pa ga izpolnite neposredno preko strani https://
www.1ka.si/a/340429 .
Vaše sodelovanje v raziskavi je zelo pomembno, saj bomo lahko le s pomočjo vaših odgovorov dobili vpogled v
trenutno stanje in potrebe ter želje na področju pomoči starejšim. Vljudno vas vabimo k sodelovanju in soustvarjanju
varne in lepe prihodnosti starejših.

Župan Občine Vojnik
Branko Petre

Vprašalnik za dolgotrajno oskrbo starejših
Spoštovani.
Občina Vojnik izvaja raziskavo v povezavi z dolgotrajno oskrbo oseb nad 65 let. Namen je ugotoviti trenutno
potrebo po ustanovitvi dnevnega centra v občini Vojnik, po gradnji oskrbovanih (varovanih) stanovanj, potrebo
po storitvi e-oskrbe in uporabo storitve Pomoč na domu.
Vaše sodelovanje v raziskavi je ključno, saj lahko le z vašimi odgovori dobimo vpogled v trenutne potrebe in želje
po oskrbovanih (varovanih) stanovanjih, dnevnem centru v občini Vojnik, e-oskrbi …
Vprašalnik je anonimen, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 10 minut. Zbrani podatki bodo obravnavani
izključno za potrebe naše raziskave, analizirali jih bomo na splošno (in ne na ravni odgovora posameznika), prav
tako bomo ravnali z njimi strogo zaupno.
Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo.
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1. Spol (označite z X):				2. Starost (vpišite): ______________ let
o M		

oŽ

3. Izberite krajevno skupnost ali napišite naselje, kjer živite (označite z X):
o Krajevna skupnost Frankolovo
o Krajevna skupnost Nova Cerkev
o Krajevna skupnost Vojnik

URADNI DEL

I. SPLOŠNI PODATKI

II. DNEVNI CENTER
Dnevni center za starejše je oblika dnevnega institucionalnega bivanja, namenjen je predvsem starejšim, ki živijo
doma in si želijo dnevnega večurnega vključevanja v družbo in v razne aktivnosti. Aktivnosti, ki se izvajajo, vodijo
strokovne osebe. Te so zelo raznolike in težijo k potrebam vključenih oseb, v prvi vrsti gre predvsem za socialne
stike, telesno vadbo, ples, družabne igre, kulinarične delavnice in podobno.
4. Ali je po vašem mnenju tovrstna storitev potrebna v vašem okolju (označite z X)?
o DA 		

o NE

5. Ali si bi želeli, da se dnevni center nahaja na območju občine Vojnik (označite z X)?
o DA		

o NE

6. Ali bi se sami vključili v dnevni center (označite z X)?
o DA		

o NE

Če ste na 6. vprašanje odgovorili z DA, prosimo, da odgovorite na naslednja vprašanja (7, 8, 9,1 0), če ste odgovorili
z NE, pustite ta vprašanja neodgovorjena.
7. Kdaj bi želeli, da se izvajajo aktivnosti v sklopu dnevnega centra (označite z X)?
o Dopoldne		

o Popoldne 		

o Izmenično dopoldne in popoldne

8. Zakaj bi se vključili v dnevni center za starejše (označite z X, možnih je več odgovorov)?
o Ker me zanimajo

o Srečanje s sokrajani o Občutek varnosti

o Želja po novoodkritem

o Samo odražanje v družbi

o Da grem malo od doma

o Zaradi druženja

o Drugo:_________________________________________________________

9. V storitev dnevnega centra bi se vključil v primeru (označite z X):
o Organiziranega prevoza		

o V vsakem primeru
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10. Kakšne aktivnosti bi si želeli, da bi se odvijale v dnevnem centru (označite z X, možnih je več odgovorov)?
o Telovadba		

o Petje			

o Kuhanje in peka peciva

o Ročna dela (kvačkanje, pletenje iz šibja, šivanje, …)

o Družabne igre (karte, šah …)		

o Drugo:__________________________

III. OSKRBOVANA STANOVANJA
Oskrbovana stanovanja (pred leti se je uporabljal izraz varovana) so arhitekturno prilagojena za starejše ljudi z
lastnim gospodinjstvom. V njih lahko stanovalci dobijo pomoč določene ustanove 24 ur dnevno. Namenjena so
starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo samostojno bivanje
11. Ali razmišljate, da bi se preselili v oskrbovano stanovanje, če bi se ta nahajala na območju
občine Vojnik (označite z X)?
o DA 		

o NE

Če ste odgovorili DA, prosimo, izpolnite še vprašanja 12, 13, 14 in 15.
12. Iz kakšnih razlogov bi se preselili v oskrbovano stanovanje (označite z X)?
o Potrebujem arhitekturno prilagojeno stanovanje 		

o 24-urna pomoč določene ustanove

o Zaradi starosti		

o Drugo __________________________

o Zaradi bolezni		

13. Ali bi varovano stanovanje kupili ali bi ga imeli v najemu (označite z X)?
o Nakup 		

o Najem

14. Oskrbovano stanovanje bi potrebovali za (označite z X):
o 1 osebo

o 2 osebi

15. Koliko ste pripravljeni plačati za najem oskrbovanega stanovanja (označite z X)?
o Do 250 EUR 		

o Od 251 do 350 EUR 		

o Nad 350 EUR

IV. E-OSKRBA
Storitev e-oskrba zagotavlja 24-urno povezavo s centrom za pomoč na daljavo in takojšnje sproženje klica na
pomoč s pritiskom na gumb na obesku ali na varovalni enoti v primeru padca ali slabosti.
24 ur na dan omogoča enostaven in hiter klic ter organizacijo pomoči. E-oskrba starejšim, invalidom, bolnikom s
kroničnimi boleznimi, bolnikom po težjih operativnih posegih in osebam z demenco omogoča, da bolj samostojno
in neodvisno bivajo v svojem domu. Svojcem pa pomaga, da bolje in laže poskrbijo za svojce. E-oskrba se enostavno
in brez velikih vlaganj prilagaja potrebam uporabnika.
16. Potrebujem e-oskrbo (označite z X):
o DA		
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_________________________________
V. POMOČ NA DOMU
Pomoč na domu obsega naslednje storitve:
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih;
- gospodinjsko pomoč;
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
Upravičenci so osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za
samostojno življenje.

URADNI DEL

17. Koliko bi bili pripravljeni mesečno plačati za e-oskrbo?

18. Ali že uporabljate storitev Pomoč na domu (označite z X):
o DA		

o NE

Če ste odgovorili za DA, prosimo, odgovorite še na naslednji vprašanji
19. Kako ste zadovoljni s storitvijo Pomoč na domu (označite z X)?
o Zelo		

o Srednje		

o Nisem zadovoljen

20. Kaj bi lahko pri storitvi Pomoč na domu še izboljšal?
________________________________________

VI. DOM STAREJŠIH OBČANOV
21. Ali ste na čakalnem seznamu za dom starejših občanov (označite z X)?
o DA		

o NE

Če ste odgovorili z DA, prosimo, odgovorite na naslednje vprašanje.
22. Od kdaj ste na čakalnem seznamu?
_______________________________
VII. ZAKLJUČEK
23. Če bi imeli na izbiro oskrbovano (varovano) stanovanje ali dnevni center, kaj bi izbrali (označite z X)?
o Oskrbovano (varovano) stanovanje 		

o Dnevno varstveni center 		

o Nič od tega

24. Ali bi se vključili v dnevni center v sosednji občini (označite z X)?
DA 		

NE 		

NE VEM

Zahvaljujemo se za vaše sodelovanje, ki bo temelj za sprejemanje ustreznih ukrepov za dolgotrajno oskrbo starejših.
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NA MLADIH SVET STOJI

USTVARJANJE POZITIVNEGA
VZDUŠJA V ŠOLSKEM OKOLJU
Tekst: Nenad Vranešević, foto: Simona Šarlah

Šolski parlament

Na Osnovni šoli Vojnik že dlje časa deluje šolski
parlament, ki ga od šolskega leta 2012/13 vodi
učiteljica Simona Šarlah. V parlamentu sodelujejo
učenci od šestega do devetega razreda, predseduje pa
mu predsednik šolskega parlamenta. Tudi v začetku
tega šolskega leta so na šoli razpisali volitve v šolski
parlament, za mesto predsednika pa so se potegovali
učenci osmih in devetih razredov, ki so morali napisati
svoje programe in jih tudi predstaviti svojim volilnim
upravičencem, torej kar 282 učencem in učenkam.
Osnovnošolci se na ta način seznanijo s tem, kako potekajo
volitve, kako izgleda udeležba na volitvah, spoznajo se s
pripravo in predstavitvijo programa kandidatov in dobijo
še mnogo več izkušenj. Pri svojem delu imajo veliko
svobode, lahko izrazijo svojo kreativnost in s tem pridobijo
dragoceno znanje in izkušnje.
Kljub letošnjim spremenjenim okoliščinam so bili naši
učenci aktivni na mnogih različnih področjih, s poudarkom
na dobrodelnosti in razvijanju empatije. Tako so tudi letos
obeležili 13. november, mednarodni dan prijaznosti, in se
pridružili akciji dobrodelnega društva Humanitarček iz
Maribora. Ob tem dogodku so učenci pobarvali prodnike
in nanje napisali lepe misli. Z njimi so v preteklih letih
razveselili zaposlene na šoli, v vrtcu, knjižnici in ostale v
bližnji okolici, letos pa so svoje izdelke namenili svojim
domačim in prijateljem.
Rdeča nit dobrih misli se nadaljuje tudi v drugem projektu,

ki ga na šoli izvedejo vsako leto in to je Tabla prijaznosti,
kamor lahko vsak zapiše kakšno prijazno misel ali citat.
Ker je bilo letos v ospredju delo na daljavo, so tudi Tablo
prijaznosti prenesli na splet in svoje misli objavljali na
instagram profilu šolskega parlamenta (https://www.
instagram.com/parlamentosvojnik).
Še pred tem so se v mesecu spletne varnosti (oktober)
učenci posvetili varnosti na spletu. V ta namen so s
pomočjo Arnesa objavili številne nasvete in izobraževalne
posnetke na to temo, ki so namenjeni tako učencem kot
njihovim staršem. Vse objave so še vedno na voljo na
spletni strani šolskega parlamenta (https://sites.google.
com/view/solski-parlament-vojnik).
V božičnem času so izvedli prav poseben natečaj z
naslovom Božična peka piškotov. K sodelovanju so
bili vabljeni vsi učenci in učitelji šole, odziv pa je bil
presenetljiv. Poleg velikega števila fotografij slastnih
piškotov se je tekom natečaja v spletnem nabiralniku
šolskega parlamenta nabralo več kot 60 različnih receptov,
ki so jih združili v knjigo receptov ter jo objavili na spletu.
Decembra so, kljub izrednim razmeram, na šoli
organizirali dobrodelno akcijo za projekt Misija človek,
kjer so zbirali prispevke za Varno hišo Palčica, materinski
dom, Društvo za zaščito konj in Junake 3. nadstropja.
V začetku leta 2021 so se na šoli posvetili prihodnosti
učencev, ki jih kmalu čakajo novi izzivi na srednjih
šolah. V ta namen so organizirali dve videokonferenci za
osmošolce in devetošolce, kjer so se jim najprej predstavili
predstavniki vseh smeri različnih gimnazij v naši regij,
nato pa še predstavniki srednjih tehniških in poklicnih šol
celjske regije. Dijaki in dijakinje so predstavili svoje smeri
in učencem ponudili informacije iz 'prve roke' ter jim s tem
olajšali marsikatero odločitev.
Ker so v šolskem parlamentu na tekočem z aktualnostmi
po svetu in doma, so se pred kratkim pridružili plesu na
znano pesem Jerusalema ter posneli svoj videoposnetek. V
aprilu so se udeležili tudi prvega državnega parlamenta na
daljavo, kar je bila zanje popolnoma nova izkušnja.
Dejavnosti, ki jih izvaja šolski parlament, sledijo njihovemu
cilju: vlivati upanje, izboljšati vzdušje in širiti prijaznost ter
pozitivno energijo. Menim, da jim vse to in še več odlično
uspeva ter se čuti v našem okolju. Vas pa vabim, da si
njihovo delo še podrobneje ogledate na zgoraj omenjenih
spletnih mestih.

56

| OgledalO | 02 – 133 | 27. maj 2021 |

Spet v šoli
S ponovnim odprtjem šolskih
vrat za vse učence se je v šolske
prostore povrnil utrip mladosti;
šolsko delo je steklo v učilnicah,
nadaljevali smo z načrtovanimi
dejavnostmi. Naši učenci so
šolo uspešno zastopali v kvizu
Male sive celice in sodelovali na
mnogih tekmovanjih, na katere
so se z mentorji tekmovanj
pripravljali tudi v času šolanja na
daljavo. Lahko smo nadaljevali
projekte, ki smo jih načrtovali,
med njimi tudi projekt trajnostne
mobilnosti.
Gremo peš s kokoško Rozi
V tem šolskem letu smo se
na pobudo Ministrstva za
infrastrukturo Republike Slovenije
v sklopu projekta Trajnostna
mobilnost v vrtcih in osnovnih
šolah vključili v aktivnost Gremo
peš s kokoško Rozi. Projekt
sofinancirata Republika Slovenija
in Evropska unija iz Kohezijskega
sklada. Namen aktivnosti je, da
spodbudi osnovnošolce, pa tudi
njihove starše in učitelje, da se v
šolo in iz nje ter na popoldanske
aktivnosti odpravijo na način
trajnostne mobilnosti – peš,
s kolesom, skirojem, rolko,
javnimi prevoznimi sredstvi ali
se dogovorijo za skupno vožnjo
z avtomobilom. Želeli smo
doseči cilje: prispevati k boljši
ozaveščenosti otrok, staršev in
učiteljev o pomenu trajnostne
mobilnosti, povečati prihajanje
otrok v šolo na način trajnostne
mobilnosti, na tak način povečati
tudi delež ostalih potovanj,
spodbuditi gibanje otrok in s tem
krepiti njihovo zdravje, prometno
varnost vseh udeležencev prometa,
zmanjšati motorizirani promet
v okolici šole in prispevati k
zmanjšanju izpustov CO2 v okolje.
V projektu sodeluje 17 oddelkov

iz vseh treh triad, tako iz matične
šole kot vseh treh podružnic.
Skozi celotno šolsko leto so bile
pripravljene različne dejavnosti
na temo trajnostne mobilnosti in
prometne varnosti. V času izvajanja
aktivnosti Gremo peš! je kokoška
Rozi poskrbela, da je vsak učenec
dobil svoj dnevnik aktivnosti, ki ga
je tudi izpolnil. Tako smo se lahko
seznanili s problematiko prihajanja
v šolo. To nam bo koristilo pri
iskanju primernih rešitev. V maju
smo beležili prihode v šolo in
učence motivirali, da so za pot v
šolo izbrali trajnostni način. Učenci
so bili vsak dan, ko so za prihod
v šolo izbrali trajnostni način,
nagrajeni s karto nagajive kokoške
Rozi, napredek pa smo beležili
tudi na razrednem plakatu in
skupnem šolskem transparentu. S
pridobljenimi kartami so se uspešni
učenci po zaključku enotedenske
aktivnosti igrali družabne igre s
kokoško Rozi. Učenci predmetne
stopnje pa bodo pripravili
kartografski prikaz nevarnih
oz. problematičnih točk in iskali
rešitve zanje. Ob zaključku projekta
konec maja bomo o težavah, ki so
jih "odkrili" učenci, seznanili tudi
župana.
Tudi takšne dejavnosti in aktivnosti
pripomorejo, da na zabaven način
učence vzgajamo in izobražujemo
v aktivne in odgovorne državljane,
ki se bodo zavedali pomena in
prednosti uporabe trajnostnih
potovalnih sredstev za potrebe
ohranjanja kakovosti okolja in
krepitve lastnega zdravja. Vsekakor
pa se moramo zavedati, da smo
otrokom največji zgled prav mi
- odrasli. Vabimo vas, da si več
o projektu in vse, kar je v okviru
projekta nastalo, ogledate na
spletni strani šole https://sites.
google.com/view/os-vojnik-projekti
Nataša Čerenak

Male sive celice
Tudi v tem šolskem letu sta se za
nastop v oddaji Male sive celice
potegovali dve ekipi. Ekipi, ki so jo
sestavljali Hana Ravnak iz 9.d, Lara
Jazbinšek iz 8.b in Teo Košenina
iz 7.a, se je na predizboru uspelo
uvrstiti med osem najboljših ekip
v naši regiji in tako so imeli 24.
septembra možnost, da pridejo
med štiri najboljše ekipe, ki se
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OŠ VOJNIK

Ekipa Malih sivih celic

uvrstijo na snemanje studijske
oddaje v Ljubljani. Seveda so
uspešno premagali nasprotnike in
se uvrstili na studijsko snemanje
oddaje. Snemanje je bilo decembra.
Naši nasprotniki so bili učenci OŠ
Milojke Štrukelj iz Nove Gorice.
Tekma je bila izenačena, ampak na
koncu je zmagala naša ekipa in se
tako uvrstila v osmino finala. Tam
so bili naši nasprotniki učenci OŠ
Franceta Bevka iz Ljubljane, ki so
jih naši učenci premagali za las
in se tako uvrstili v četrtfinale. To
snemanje je bilo januarja. Aprila
je bilo snemanje četrtfinala, kjer
so bili naši nasprotniki učenci iz
OŠ Center iz Novega mesta. Žal so
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našo ekipo premagali, saj so imeli v eni izmed iger v
oddaji zelo hitre prste. Zaradi epidemioloških razmer
so bila tudi snemanja posebna. Navijačev v studiu ni
bilo, navijali pa so on-line, preko video konference. Vsi
učitelji na šoli smo zelo ponosni na našo ekipo, ki je s
svojim znanjem blestela in ime naše šole ponesla širom
po Sloveniji.

času zelo priporočljiv, zato je naša velika želja
postavitev učilnice na prostem. Pregovor pravi: "Nikoli
ne dobiš želje, ne da bi dobil tudi moč, da jo uresničiš.
Vendar moraš vseeno kaj narediti za to." Verjamemo,
da bomo s skupnimi močmi zmogli!
Ida Grobelnik

Vilma Ošlak

V Novi Cerkvi si želimo učilnico na prostem
Prvi šolski dan – drugič: Končno je prišel dan, 22. 2.,
ko smo se spet lahko vrnili v šolo. Veselje je bilo opaziti
že z velike razdalje. Tako poseben dan se praznuje in
pri nas smo ga, ob harmoniki in sladici.
Hvaležni smo, da naše šolsko in lokalno okolje ponuja
odlične priložnosti za pouk na prostem, kjer se lahko
učimo s pomočjo konkretnih izkušenj, ki vključujejo
učenje "iz prve roke". Pouk na prostem je v današnjem

Torta za drugi prvi šolski dan

OŠ ANTON BEZENŠEK
FRANKOLOVO
Povzela: Maja Lugarič, foto: Sanja Milenković, Leonida Rožanski

Ustvarjalna zima na šoli

V spomladanskih mesecih so se na Osnovni šoli
Antona Bezenška Frankolovo odvijale različne
dejavnosti.

ples in glasbo so staršem pokazali, koliko jim pomenijo in
kako zelo jih imajo radi.
Čajanko so si učenci skupaj s starši ogledali z domačega
naslonjača ob pripravi odličnega čaja, kavice in piškotov.

Kulturni dan – Po poteh Prešerna
11. februarja 2021 smo obeležili slovenski kulturni
praznik. Zaradi nastale epidemiološke situacije je bilo
praznovanje kulturnega dne pripravljeno na daljavo,
razen za učence od 1. do 3. razreda. Učenci so si
ogledali virtualno prireditev, ustvarjali na temo našega
največjega pesnika, se virtualno potepali po Sloveniji
(po poti kulturne dediščine) ter se udeležili zabavne
multimedijske delavnice E-PREŠEREN z Nikom Škrlecem.
Ob koncu so se učenci preizkusili še v različnih kulturnih
izzivih.

Materinski dan – čajanka za starše
Letošnji materinski dan smo obeležili malce drugače.
Pripravili smo virtualno Čajanko za starše. V virtualni
prireditvi so se odvrteli portreti staršev, ki so jih učenci
upodobili v različnih likovnih tehnikah. Skozi besedo,
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Tehniški dan – Evropska vas – Finska
V okviru projekta Evropska vas so učenci spoznavali
Finsko – deželo gozdov in jezer, ki slovi po neokrnjeni
naravi, številnih zimskih športih, finski savni in Božičku.
Učenci so spoznali, da otroci v tej deželi obožujejo
branje, še posebej zgodbe o Muminotrolih, spoznali
so Laponsko, izvedeli naslov prav posebnega gospoda
– Božička, ki so mu napisali tudi pismo, spoznali so
finsko kulinariko, izdelovali različne izdelke: zastavice,
oblačila s tipičnim laponskim vzorcem in podobno.

31. Nacionalni otroški parlament
21. aprila 2021 je bilo v Državnem zboru v Ljubljani
zasedanje 31. nacionalnega otroška parlamenta, ki se ga
je udeležil tudi učenec 8. razreda, Vid Žveglič. Zaradi
aktualne epidemiološke situacije je bilo zasedanje
pripravljeno preko spletne aplikacije ZOOM. Učence
parlamentarce sta poleg ostalih gostov nagovorila
tudi predsednik države, Borut Pahor, in predsednik
Državnega zbora, Igor Zorčič. Mladi parlamentarci so
v različnih skupinah odločno in kritično razpravljali o
temi Moja poklicna prihodnost. Ugotovitve, ki so jih
predstavili, so bile različne, vsi pa so prišli do podobnih
zaključkov – glede na razvoj se poklici spreminjajo in
nastajajo novi; roboti bodo še bolj razbremenili človeško
delo, ne morejo pa ga nadomestiti; poklice, povezane s
trajnostnim razvojem in samooskrbo bo potrebno bolj
ceniti; beg možganov predstavlja še vedno veliko težavo.

Dan zemlje
Prvošolci so Dan zemlje, 22. aprila, obeležili z izdelavo
razrednega vrtička. Iz odpadne embalaže so izdelali
lonček, v katerega so posejali svojo rastlino. Njihova
misel: »Vsem je skupen en dom: Zemlja!«

MLADI VIŽARJI
Tekst: Nuša Lilija, foto: arhiv Mladi Vižarji

Najmlajša glasbena zasedba v Sloveniji
Večina fantov se pri dvanajstih
letih podi zunaj za žogo ali zateka
k igranju računalniških iger.
Trije sošolci (takratnega šestega
razreda OŠ Antona Bezenška
Frankolovo) pa so našli skupno
veselje – ljubezen do domače
glasbe. Začeli so se dobivati
pred poukom in vaditi. Po
prvih nastopih pred domačim
občinstvom so ugotovili, da so
njihove potrebe večje, zato so
začeli z intenzivnimi tedenskimi
vajami. Kmalu so medse sprejeli
najmlajšega člana, ki je kot pevec
ansamblu prinesel dodatno
popestritev.

Mladi Vižarji so eden izmed
najmlajših glasbenih sestavov v
Sloveniji. Štiriperesno deteljico
prijateljev sestavljajo enajstletni
Ksaver Jevšenak (vokal, pozavna),
trinajstletna Miha Švent (vokal,
kitara) in Mohor Jevšenak (vokal,
harmonika) ter štirinajstletni Oskar
Ofentavšek (bariton, bas kitara).

vzornika Domna se Mladi Vižarji
udeležujejo tudi večjih nastopov.
Pred temi dogodki je vsakič
potrebnih tudi več vaj, ki pa so
mladim glasbenikom v veselje.
Tudi epidemiološko obdobje fantov
ni ustavilo. Če že niso smeli imeti
vaj v živo, so se srečevali preko
internetnih omrežij.

Vsi štirje že nekaj let obiskujejo
glasbeno šolo. Vsak igra po dva
instrumenta. Poleg individualnih
vaj imajo tudi skupinske vaje na
domu Domna Jevšenaka, ki je oče
Mohorja in Ksaverja ter ustanovitelj
in vodja že uveljavljenega ansambla
Vižarji. S pomočjo mentorja in

Trenutno igrajo narodnozabavno
glasbo, za v prihodnje pa
razmišljajo, da bodo v svoj
repertoar dodali tudi zabavno
glasbo.
Fantje so že izdali svojo prvo
avtorsko skladbo z naslovom
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Mohor Jevšenak, Ksaver Jevšenak, Miha Švent in Oskar Ofentavšek

Počakaj pomlad. Avtor melodije in aranžmaja je
Domen Jevšenak, besedilo pa je prispeval Jože Ostrež.
Za skladbo si ob ugodnejši epidemiološki sliki želijo
posneti še videospot.
V njihovi kratki, vendar bogati dveletni glasbeni
karieri so imeli Mladi Vižarji že kar nekaj nastopov. V
domačem kraju so zdaj že nepogrešljivi na prireditvi
Kramarski sejem, popestrijo pa tudi marsikateri
rojstni dan, obletnico ali kakšno odprtje. Ljudem s
svojo srčnostjo, navihanostjo in dobro voljo polepšajo
dogodke, s svojo čudovito glasbo so zabavali
poslušalce ne le v Sloveniji, temveč tudi na večjih
prireditvah v Beljaku na avstrijskem Koroškem ter na
večji predpraznični prireditvi v Zagorju na Hrvaškem.
Ti nastopi so poželi zelo veliko zanimanja in bili dobro
sprejeti. Mladi Vižarji so se udeležili tudi mednarodne
prireditve v Avstriji, ki jo je priredila slovenska
Gospodarska zbornica v Celovcu, gost na njej pa je bil
tudi Sašo Avsenik.
Fantje se lahko pohvalijo tudi z gostovanji na
slovenskih radijskih postajah. Lani so kot gostje v živo
zaigrali na radiu Veseljak, kjer so na njihovi Facebook
strani do danes zabeležili več kot 107.000 ogledov in
več kot 800 delitev. Njihovega odličnega nastopanja pa
niso opazile le radijske postaje, temveč tudi časopisni
mediji. Tako so jih predstavili v časopisu Nedeljske
novice, v Konjiških novicah in v reviji Muzika.
Pred kratkim so s svojim nastopom popestrili oddajo
V petek zvečer. Prvi stik s televizijo jim je bil zelo
zanimiva in pozitivna izkušnja. Na začetku so sicer
imeli malo treme, ki pa je izzvenela že po prvih
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zaigranih akordih. Njihov nastop si lahko ogledate
na youtube kanalu: https://www.youtube.com/
watch?v=qC-OccnYAUU
Če bi si želeli svojo prireditev, obletnico ali rojstni
dan popestriti z njihovim 2-urnim venčkom
narodnozabavne glasbe, le pokličite Mlade Vižarje.
Z veseljem vam bodo zaigrali! Želimo jim veliko
nastopov na malih in velikih odrih ter v krogu zasebnih
zabav.

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

www.aksel.si

Tekst: Helena Kojnik
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SKUPAJ ZA BOLJŠO
DRUŽBO
''To pa daj kar med plastiko!''
Pogosto slišimo, da mnogi rumenemu zabojniku pravijo
kar zabojnik za plastiko. Vendar temu ni tako. Zabojnik
z rumenim pokrovom je namenjen plastični in kovinski
embalaži, torej ne vsem plastičnim ali kovinskim
izdelkom. V tokratnem prispevku se bomo osredotočili
na vsebino rumenega zabojnika, še posebej zato, ker
v zadnjem letu opažamo, da so v njem zelo porasle
količine neprimernih odpadkov, kot sta hrana in karton.
V rumen zabojnik sodita le plastična in kovinska
embalaža!
Pogosto v rumenem zabojniku najdemo tudi plastične
stole, plastične igrače in celo plenice, prepogosto pa tudi
kartonsko embalažo, kot so kartonske škatle kosmičev,
zobne paste ali televizije. Plastični in kovinski izdelki niso
za v rumen zabojnik, ampak vanj sodita le plastična in
kovinska embalaža, večinoma živil, izdelkov za nego in
čistil.

škatlica od zdravil (prazna), tuba (plastična ali kovinska
- od majoneze, zobne paste …), škatla za zgoščenke,
jogurtov lonček in podobno.

NE, hvala
• plastični in kovinski predmeti, ki niso embalaža
• papir in karton
• plastične igrače
• plastični stoli
• steklo
• silažne mreže in silažne folije
• plenice
• plastična embalaža nevarnih snovi

ALI STE VEDELI,
… da v primeru, ko imate občasno višek odpadkov, lahko
kupite na Petrolovih servisih tipizirano vrečko Simbia in
vrečko z odpadki odložite ob zabojnik?

DA, prosimo
V rumen zabojnik sodijo tudi:
plastični kozarci, plastični lončki in plastični krožniki,
vendar brez ostankov hrane, ovoj od masla, plastična

… da so na nekaterih ekoloških otokih postavljeni tudi
zabojniki za odpadno električno in elektronsko opremo ter
tekstil?
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EKO
SKLAD
Nepovratne spodbude za občane na Eko skladu?
Občanom so na voljo nepovratne finančne spodbude
Eko sklada za rabo obnovljivih virov energije in večjo
energetsko učinkovitost stanovanjskih stavb. Predmet
spodbude so lahko:
• vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stanovanjski
stavbi,
• vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno
ogrevanje stanovanjske stavbe,
• vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno
ogrevanje starejše stanovanjske stavbe,
• vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje
stanovanjske stavbe,
• priključitev enostanovanjske ali dvostanovanjske stavbe
na sistem daljinskega ogrevanja,
• vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši
stanovanjski stavbi,
• toplotna izolacija fasade starejše enostanovanjske ali
dvostanovanjske stavbe,
• toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu
prostoru v starejši stanovanjski stavbi,
• toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim
prostorom/kletjo v starejši enostanovanjski ali
dvostanovanjski stavbi,
• vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega
zraka v stanovanjski stavbi.
Nova je naložba za izvedbo enega ali več prej navedenih
ukrepov, ki so bili izvedeni v času trajanja javnega poziva (kot
datum izvedbe naložbe se šteje datum opravljene storitve, ki
je naveden na računu, iz katerega nedvoumno izhaja, da je
bila naložba izvedena v celoti; če to na računu ni navedeno,
se kot datum izvedbe naložbe upošteva datum računa).
Spodbuda za izvedbo posamičnih ukrepov za toplotne
črpalke in kurilne naprave na biomaso znaša od 40 do 60
odstotkov, za druge ukrepe pa do 20 odstotkov priznanih
stroškov naložbe. Pri izvedbi najmanj treh ukrepov hkrati je
spodbuda višja, in sicer do 30 odstotkov priznanih stroškov
naložbe.
Na spletni strani www.ekosklad.si je objavljen 2. javni
poziv "Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim
občanom za investicije v ukrepe večje energetske
učinkovitosti enostanovanjskih ali dvostanovanjskih stavb
(2. javni poziv ZERO500)" v višini 3.849.780,00 EUR.
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Tako kot na prvem javnem pozivu se nepovratna finančna
spodbuda dodeli socialno šibkim občanom, ki bivajo v
enostanovanjskih ali dvostanovanjskih stavbah na območju
Republike Slovenije, in sicer za investicije v ukrepe večje
energetske učinkovitosti. Ukrepi so enaki kot na prvem
javnem pozivu:
• toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu
prostoru,
• toplotna izolacija zunanjih sten,
• vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat,
• zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z
grelnikom vode s sprejemniki sončne energije,
• zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z
grelnikom vode s toplotno črpalko,
• vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka.
Po tem javnem pozivu predstavlja investicija v posamezni
ukrep ali kombinacijo ukrepov v gospodinjstvu, ki
izpolnjuje pogoje po tem javnem pozivu, projekt.
Višina spodbude znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov
projekta, vendar ne več kot 9.620 EUR z DDV za izvedbo
enega ukrepa ali kombinacijo izbranih ukrepov, oz. 15.000
EUR z DDV izključno za izvedbo ukrepa toplotne izolacije
strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru skupaj z
menjavo strešne kritine (samo v primeru, da energetski
svetovalec pri predhodnem ogledu ugotovi, da je strešna
kritina stavbe dotrajana in je potrebna zamenjave, Eko
sklad pa to nato potrdi). Točna višina spodbude se določi
s tripartitno pogodbo, in sicer na podlagi predračuna za
izbran ukrep.
Nov javni poziv 86SUB-SOCOB21 nadomešča javni poziv
69SUB-SOCOB19 – Nepovratne finančne spodbude
socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih
naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v
stanovanjskih stavbah. V okviru tega poziva se dodeljuje
nepovratna spodbuda v višini 100 odstotkov upravičenih
stroškov investicije, in sicer za:
- novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja
toploto centralnemu sistemu ogrevanja (kotel na lesno
biomaso) ali

Nov javni poziv prinaša višjo
spodbudo pri enosobnih kurilnih
napravah, saj se spodbuda dodeli v
višini 4.000 EUR za peletne kamine
z vodnim toplotnim prenosnikom in
po novem tudi za vse druge enosobne
kurilne naprave na lesno biomaso
z vodnim toplotnim prenosnikom,
ki bodo priklopljene na centralno
ogrevanje (za te je bila spodbuda do
sedaj 2.000 EUR). Na tem javnem
pozivu so upravičenci tisti, ki so

na dan vložitve vloge na Eko sklad
prejemniki denarne socialne pomoči
in lastniki oz. skupaj z enim ali več
družinskimi člani, ki so (upoštevani
pri ugotavljanju materialnega stanja
upravičene osebe v odločbi CSD)
solastniki stavbe, kjer bo investicija
izvedena.
Subvencije za gradnjo in nakup skoraj
nič energijskih stavb naj bi bile spet
na voljo maja.
Občani za gradnjo ali nakup sNES
lahko pri Eko skladu še vedno
najamejo posojilo z obrestno mero
trimesečni EURIBOR plus 1,3
odstotka in odplačilno dobo do 20
let. Zasebni graditelji sNES lahko v

okviru objavljenih pozivov Eko sklada
še vedno kandidirajo za posamezne
ukrepe. Gre za vgradnjo toplotne
črpalke, sprejemnikov sončne energije
ali prezračevanja z vračanjem toplote
odpadnega zraka. Za to subvencijo
lahko zaprosijo po končani naložbi,
če pozneje ne bodo kandidirali na
javnem pozivu za sNES, ko bo to spet
mogoče.
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- novo enosobno kurilno napravo na
lesno biomaso, namenjeno zlasti
ogrevanju prostora, v katerega je
postavljena, vključno s štedilniki s
posredno ogrevano pečico ali brez
nje.

Wadie Kidess
wadie.kidess@gmail.com
051 324 177
neodvisni svetovalec mreže ENSVET
https://www.ekosklad.si/
prebivalstvo/ensvet

SIJAJ SONČECE
Tekst: Jože Žlaus

Je streha primerna za sončno elektrarno?
Odkar obstaja človek, obstaja tudi razmišljanje, kako
izkoristiti sončno energijo za ogrevanje bivalnega
okolja. Še več, človek je z razvojem elektrotehnične
znanosti začel razmišljati tudi o tem, kako
neskončno sončno energijo pretvoriti v električno
energijo. Danes, ko imamo tehnične rešitve za
sončne elektrarne, smo postavljeni pred nove
izzive in odločitve, kdaj in kako preiti iz klasičnih
agregatov pridobivanja elektrike na moderne in
naravi neškodljive solarne module.
Mikroelektrarne so danes finančno dostopne domala
vsakemu gospodinjstvu v individualnih stavbah,
potrebna je le premišljena odločitev, kako in kam jo
namestiti. V Sloveniji imamo dovolj objektov, ki imajo
strehe primerne za namestitev solarnih modulov. Za
povprečno stanovanjsko hišo s porabo 5.000 kWh
električne energije letno potrebujemo približno 32 m2
strehe (1-kW elektrarna proizvede 1.100 kWh / 6-7 m2
strehe). Povsem logično je, da je na jug obrnjena streha
najugodnejša za postavitev sončne elektrarne; strehe,
ki so obrnjene na vzhod ali zahod, pa nam omogočajo
približno 15 odstotkov slabši izkoristek sončne energije
(glej risbo). Pomemben je tudi naklon strehe. Po vseh
pokazateljih je najprimernejši naklon 32 stopinj. V
današnjem času imamo pestro ponudbo solarnih
modulov različnih proizvajalcev, zato je povsem naša
odločitev, katerega bomo postavili na streho. Pred
odločitvijo se je potrebno le posvetovati s pravimi
strokovnjaki, ki nam bodo svetovali o možnostih in

pogojih izgradnje, pa tudi o tem, kako pridobiti ugodna
finančna sredstva za ustrezen projekt in kje pridobiti
potrebno soglasje.

Najboljši izkoristek sončne energije
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Vedno pripravljeni, da priskočijo na pomoč

EPIDEMIOLOŠKA
NESEBIČNA POMOČ
Tekst: Nuša Lilija, foto: Lea Sreš

Rdeči križ v Novi Cerkvi
Rdeči križ je humanitarna organizacija, ki pomaga
nuditi pravočasno in učinkovito pomoč vsem, ki so
se znašli v stiski. V lokalnih okoljih spremlja življenje
ljudi in aktivno reagira na pojave stiske, nasilja in
nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in
starejši.
V Novi Cerkvi Rdeči križ deluje že od leta 1950. Zadnjih
pet let ga uspešno vodi Magda Kajzba. V društvu, ki
trenutno šteje 465 članov, so zelo dobro organizirani.
Skozi leto pripravijo veliko dogodkov, pomagajo pri
naravnih nesrečah, organizirajo krvodajalske akcije,
nudijo meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v
krvi, izobražujejo podmladek in pomagajo ljudem, ki so
potrebni pomoči.
V času epidemije je veliko njihovih dogodkov odpadlo.
Kljub temu pa njihova humanitarnost ni zamrla; ravno
nasprotno, še bolj je prišla do izraza! Prostovoljci so
stopili skupaj in sokrajanom nesebično nudili pomoč. V
prvem valu so takoj začeli šivati zaščitne maske, saj jih je
bilo težko dobiti ali pa so bile drage. Razdelili so jih med
starejše in obolele, sodelovali so s civilno zaščito, izvajali
dežurstva v Zdravstvenem domu Vojnik ter pri testiranju
na virus Covid-19 v Golovcu.
Zaradi prepovedi druženja je veliko starejših ljudi ostalo
samih. Ker spadajo med ranljive skupine si ne upajo v
trgovino ali lekarno, obenem pa nimajo nikogar, ki bi jim
pri tem pomagal. Prostovoljci so jim zato nudili prevoz
do zdravnika in jim prinašali nujne stvari iz lekarne ali
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trgovine. Veliko ljudi so tudi poklicali po telefonu in se
z njimi pogovarjali. Tako so jim krajšali dolge samotne
dneve ter jim pričarali vsaj malo upanja v nov, morebiti
lepši dan.
V času epidemije se med ljudmi ni širil le virus, ampak
tudi stiska in revščina. Na Rdeči križ se je obračalo vse
več ljudi, ki so bili pred krizo finančno stabilni, sedaj pa
so zaradi zaprtja vrtcev in šol ostali doma z otroki ali na
čakanju na delo. Tako so v času epidemije prostovoljci
mesečno razdelili 252 rednih paketov hrane ter dodatno
še 252 izrednih. Zaradi starosti in socialnih razmer
ljudje niso mogli priti po pakete pomoči sami, zato so
prostovoljci vse pakete dostavili ljudem do vrat. V času
epidemije so opravili kar dobrih 1300 volonterskih ur.
Prostovoljci Rdečega križa, ki delajo z dobro voljo v
svojem prostem času, so ljudem v teh temačnih dneh
pričarali vsaj del lepega ter jih potolažili z željo po
boljšem jutri. Lahko jim rečemo samo: "Hvala! Imate
zlate roke ter plemenito srce!"
Pomoč v Zdravstvene domu Vojnik

Tekst in foto: Dragica Mirnik

MDDI Celje
Čas, v katerem živimo, ni prijeten za nikogar. Iz
dneva v dan se srečujemo z drugačnostjo. Starejši
pravijo, da je to izredno stanje, primerljivo temu, da
smo v vojni ali zaporu. Prostovoljci se trudimo tudi v
tem času olepšati in olajšati življenje.
Tudi sami smo že siti te situacije in negotovost nam
povzroča nešteto skrbi. Čeprav se držimo navodil NIJZ,
se število okužb ne znižuje; nevarnost prihaja s tretjim
valom.

nemoteno; po pomoč prihajajo člani, ki si urejajo statuse
ob izgubah službe, ki potrebujejo znake za parkiranje na
invalidskih mestih, ki potrebujejo invalidske in tehnične
pripomočke, pa tudi taki, ki nas želijo samo na kratko
pozdraviti in vprašati, kdaj bo tega stanja konec. Bo,
enkrat že in takrat bo veselje, bo gneča pri potepanju in
druženju.

DRUŠTVENI VRTILJAK

KORONA
IN INVALIDI

Koliko malih nogic bodo ogreli copatki?

Preko telefonskih pogovorov se vzpodbujamo in
tolažimo, da bo ta čas obupa in stisk kmalu preteklost.
Vsi si želimo osebnega stika. V kratkem obdobju,
ko je bilo dovoljeno druženje v manjših skupinah,
smo takoj izvedli delavnici peke velikonočne potice.
Uspeli smo, a žal le v dveh skupinah, saj smo zaradi
preventive oblikovali skupine le petih udeležencev. Za
ostale prijavljene bomo delavnice pripravili takoj, ko
bo mogoče. Ker je bilo vreme lepo, smo organizirali
tudi pohod skupine desetih udeležencev skozi celjski
park proti Anskemu vrhu. Manjša skupina težjih petih
invalidov je opravila kilometrsko pot s spremljevalcem.
Zelo si želimo (kakor vsi), da res pride čas, ko bomo
spet svobodni, ko se bomo lahko gibali, sprehajali in
družili. Da ne bo več tema pogovora to, kdo je zbolel in
kdo je v bolnišnici oziroma negativne teme o tem, kako
je epidemija koga prizadela.
Občina Celje praznuje in za občino po meri invalidov
(projekt, ki ga izvajamo skupaj z drugimi društvi) je
malo v zaostanku. Sproti se pogovarjamo o težavah
in izboljšavah, s katerimi se srečujejo občani. Aktivno
se bomo projekta lotili takoj, ko bo mogoče. Projekt
POZDRAV NOVIM ŽIVLJENJEM smo tudi letos izpeljali.
Največja zahvala gre Mili Ramšak in Berti Kampož,
ki sta doma pridno pletli copatke in jih vsaka po
dvajset parov pripravili ob materinskem dnevu za
novorojenčke iz porodnišnice Celje. Ta projekt smo
izvedli že šestnajstič zapored. Ob delavnicah doma in ob
pogovorih preko telefonov naše delavnice tečejo, druga
od druge se učimo in vzpodbujamo, da lažje prebrodimo
ta čas.
Preko računalnikov in zooma smo poslušali predavanja
o preventivi projekta SVIT. Uradne ure delujejo
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VELIKONOČNA
DEDIŠČINA PIRHOV
Tekst in foto: Lea Sreš

Umetniško ustvarjanje Jelke Žlaus
Ročne spretnosti, zanimanje za kulturno dediščino in
volja do dela so odlike Jelke Žlaus. V velikonočnem
času je postavila na ogled pasijonske ali postne jaslice
in pirhe.

Jelka Žlaus in njene pisanice
Poslikane jajčne lupine obujajo dediščino Doroteje Hauser.

Pasijonske jaslice so pri nas še malo znane
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Jelka Žlaus je dolga leta spremljala razvoj Galerije Piros
ter se posredno in neposredno vključevala v nastanek
zbirk, ki so na ogled. Pred osmimi leti se je odločila za
»učenje« v Beli Krajini, zibelki belokranjskih pirhov. Jelka
v različnih tehnikah poslikava pirhe ali velikonočna jajca,
ponekod imenovane tudi písanice, pisanke ali remenke.
Pri Martini Vidic v Rosalnicah je osvojila osnove batik
tehnike in drsanke, v poslikave pa je uvajala štajerske
motive. Za izdelavo »dostojnega« pirha je potrebnega
veliko znanja, vaje in potrpežljivosti. Leta 2020 je
uporabila lokalne motive po predlogah Doroteje Hauser,
upodobila pa jih je v akrilni tehniki na bele jajčne lupine.
V galeriji si lahko ogledate osem različnih poslikav.
Poleg že dolgo poznanih božičnih jaslic, prihajajo v naše
kraje iz Tirolske tudi pasijonske jaslice. V prizorih, ki jih
je potrebno natančno izrezati iz kartona, ponazarjajo
trpljenje Kristusa od Oljske gore do Kalvarije. Ob zadnjem
obisku v Galeriji Piros je dr. Robert Bahčič (gvardijan
bazilike na Brezjah) Jelki in Jožetu namignil, da postavita
v času Velike noči na ogled tudi pasijonske jaslice. Ker gre
za redko upodobitev, je bilo najprej vprašanje, kje bi jih
bilo mogoče dobiti. Na pomoč je priskočil tajnik »Društva
ljubiteljev jaslic« gospod Danilo Bezek in jima poslal
pasijonske jaslice. Jelka jih je z vso natančnostjo izrezala
iz kartona, Jože pa je vse skupaj postavil v unikaten okvir
in take sedaj krasijo in dopolnjujejo lepo velikonočno
razstavo v Galeriji Piros. Razstava bo na ogled še kar
nekaj časa.
Svoja dela je Jelka razstavljala tudi v Jernejevem domu
v Vojniku, Knjižnici Celje, v Gornjem Gradu in domači
Galeriji Piros v Globočah.

Tekst in foto: Nina Mlinar

Iz Socke na Zavrh
Občina Vojnik meji s številnimi
občinami, s katerimi si ne delimo
samo občinske meje, ampak tudi
hribe in doline. Resda kakšen
izmed vrhov ne spada v našo
občino, se pa do njega lahko
odpravimo tako rekoč po naših
poteh. Veliko je vrhov, katerih
pot se začne in skoraj konča na
naših tleh, pa vendar je sam vrh
del druge občine. Pa nič zato,
kljub temu je tak vrh za pohodnike
zanimiv in vabljiv in prav z veseljem
pišemo lepe pohodniške zgodbe "s
sosednjih vrhov".
Zavrh (907 m)
Zavrh je hrib, ki sicer spada v občino
Dobrna, pa vendar se nanj lahko
odpravimo tudi iz Socke. Je hrib, ki se
bohoti visoko nad Veliko Ravnjo in ga
je mogoče opaziti tudi iz naše doline.
Če se peljete po lokalni cesti proti
Socki, pogled usmerite na levo proti
mogočni lipi na Veliki Ravni, v ozadju
pa boste opazili z gozdom poraščeno
hribovje, vrh katerega sega do 907
metrov nadmorske višine. To je Zavrh.
Lipa na Veliki Ravni

Tokratni vzpon se začne pri graščini
v Socki, avto pa lahko parkirate v
neposredni bližini. Pot nadaljujete
po travniku za graščino, ki se
strmo vzpenja vse do lipe na Veliki
Ravni. Ob lepem vremenu vas
Velika Raven nagradi s čudovitim
razgledom na dolino vse do Nove
Cerkve, opazite pa lahko tudi hribe
in griče, ki se dvigajo nad Celjem.
Od tu korak usmerite na lokalno
cesto, mimo naselja, vse do zadnje
hiše, kjer lokalno cesto zamenja
gozdna. Pot na Zavrh je razgibana
in zanimiva, tako geografsko kot
tudi zgodovinsko, saj si v naselju
lahko ogledate grob dveh borcev
XIV. divizije, ki je le 100 m od
glavne ceste. Pot do spomenika je
dobro označena in če ste ljubitelji
zgodovine, boste z veseljem naredili
ta zavoj.
Na koncu naselja preidemo na
gozdno pot, ki pa je dobro označena
in uhojena. Ves čas sledimo
oznakam za pot XIV. divizije, ki
nas po strmem vzponu skozi gozd
pripeljejo na ogromen travnik
Označba poti XIV. divizije

NI TREBA DALEČ

PO OBRONKIH
NAŠE OBČINE
pri domačiji Kamšak. Mnogim
je poznana tudi kot vzletišče za
jadralne padalce. Tukaj smo drugič
deležni čudovitih razgledov na
dolino; tokrat poleg Socke in Nove
Cerkve vidimo še Dobrno. Za nami
je že več kot pol poti, za katero smo
potrebovali približno 1 uro in 15
minut. Od cilja nas tako ločita le še
kratka gozdna pot in strm travnik,
ki nas na vrhu nagradi s pogledi na
Kamniško-Savinjske Alpe, Golte,
Mrzlico, Gozdnik, Celjsko kočo in
celjsko kotlino. Na travniku so tudi
klopi in lovska preža. Sam vrh nam
ne nudi razgleda, saj leži v gozdu,
približno 5 min od lovske preže.
Za vzpon na Zavrh boste poleg
kondicije in dobre volje potrebovali
približno 1 uro in 45 minut. Čeprav
je celotna pot v vzponu, je primerna
za vsakogar, tudi za otroke. In
ko boste že enkrat na vrhu, si
vzemite čas in se sprehodite okrog
po hribovju, saj je poraščeno z
zanimivim rastlinjem, prepletajo pa
ga tudi zgodovinske in planinske
poti.
Vrh Zavrha z vpisno knjižico
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1. VIRTUALNI
ŠPORTNI FESTIVAL
Tekst: Nina Mlinar, foto: osebni arhiv

Dežela športa in zdravja
Trije prijatelji, Žan Korošec (velik ljubitelj računalništva
in ustvarjalec mobilnih iger), Žiga Korošec (raziskovalec
novih digitalnih tehnologij) in Manuel Wedra (ljubitelj
različnih športnih aktivnosti) so na splet postavili
platformo, s katero so želeli aktivirati Slovenke in
Slovence, povečati ozaveščenost o zdravem načinu
prehranjevanja ter ponuditi online treninge različnih vrst
športa in izobraževanja na področju prehrane. Festival je
trajal tri tedne, obiskalo pa ga je 1200 obiskovalcev.
Kako ste prišli na idejo o virtualnem športnem festivalu?
Vse se je začelo s pomislekom in skrbjo, da se je aktivnost
večine prebivalcev Slovenije, v primerjavi s prejšnjimi leti,
zaradi posledic zapiranja države v pandemiji Covida-19
zmanjšala. Opazili smo, da internet ponuja veliko, predvsem
količinsko gledano, kakovostnih informacij pa je premalo.
Dodatno nas je spodbudilo tudi to, da nikjer nismo zasledili

platforme, ki bi ponujala celosten pristop k aktivaciji
prebivalcev, zato smo ustvarili svojo, Deželo športa in
zdravja.
Na kakšen način ste se lotili projekta?
Vse smo zasnovali in interno financirali sami, na poti
do končnega produkta pa smo se posvetovali z nekaj
trenerji. Idejo smo začeli kovati septembra. Takrat smo
začeli vizualizacijo in brainstorming s pomočjo bele table
(white board). Ko smo imeli pripravljen osnutek ideje in
vizualizacijo platforme, smo to predstavili 3D oblikovalcu
in tako je nastal prvi 3D model renderja. Drugi korak je bila
predstavitev ideje osebni trenerki Patricii Pangeršič, ki je
bila nad idejo navdušena in je takoj privolila v sodelovanje
in ambasadorstvo. Med samim razvojem platforme je veliko
mladih, zelo talentiranih ustvarjalcev vložilo ogromno truda
in energije, da je končni rezultat tak, kot ga vidimo danes.

Ustvarjalci Dežele športa od leve proti desni: Manuel Wedra, Žan Korošec in Žiga Korošec
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Kaj pa sploh je Festival športa? Komu
je namenjen?
Gre za virtualno platformo, ki omogoča
ogled videoposnetkov, interaktivno
raziskovanje, pridobivanje koristnih
informacij, iskanje skritih zakladov,
nakup različnih izdelkov, seveda vse s
področja športa in zdravja.
Festival športa je namenjen ženskam
in moškim, starim od 15 do 60 let, od
začetnikov do rednih rekreativcev.
S projektom pa nismo ciljali na
nadpovprečne rekreativce in vrhunske
športnike.
Na kakšen način ste izbrali vsebino
festivala in kdo so bili trenerji, ki so
vodili treninge?
Želeli smo ponuditi celosten program,

ki ni enostranski in samo za manjšo
ciljno skupino. Cilj je bil pokriti čim več
populacije in ponuditi čim širši program
treningov.
Na festivalu so sodelovali zelo znani
osebni trenerji: Patricia Pangeršič
(funkcionalna vadba za ženske),
Jan Kovačič (funkcionalna vadba za
moške), Manca Šepetavc (kardio),
Tinkara Končar (joga) in nutricionist
Jernej Ogrin (prehranski kotiček).
Ste pri projektu imeli kakšne
sponzorje?
Naš glavni sponzor je bil Hofer, ki smo
ga vpletli tudi v samo zgodbo festivala.
Naši trenerji so namreč morali pokazati
še svojo drugo plat in pripraviti njihovo
najljubšo jed po Hofer receptu. Drugi
sponzor pa je bil Nutrisslim, ki je
ponudil pester izbor prehranskih
dopolnil.
Kako se je na festival odzvala
publika?
Po končanem festivalu smo opravili
anketo in bili pozitivno presenečeni
nad odzivi vadečih in tudi obiskovalcev
festivala.

Kako pa ste s festivalom zadovoljni
sami?
Pričakovali smo več obiskovalcev,
vendar če upoštevamo vse zunanje
vplive, smo na koncu vsekakor lahko
zadovoljni. Lahko bi bilo boljše ali
pa tudi slabše. Konec koncev pa smo
vsi veseli, ker smo na tem področju
pridobili ogromno novih izkušenj.
Kakšne pa imate načrte za
prihodnost?
Vsekakor lahko pričakujete naslednjo
Deželo športa in zdravja tudi v zimskem
obdobju, za katero že iščemo primerne
nove tematike. Naša želja je, da enkrat
letno v Sloveniji organiziramo takšen
virtualni športni festival, po tihem pa si
želimo tovrstne izkušnje tudi na tujem
trgu.

ŠPORTNE ZGODBE

Koliko časa vam je vzela priprava
festivala?
V pripravo je bilo vloženih 7 mesecev
zelo intenzivnega dela več članov ekipe,
ki so delali na različnih področjih.
Projekt so pripravljali 3D oblikovalci,
programerji, finančniki, strategi, UX in
UI designerji.

Lepo vabljeni, da nas spremljate na
facebook in internetni strani Dežela
športa in zdravja, kjer vas bomo sproti
obveščali o vseh dogodkih.

V VELIKO
VESELJE UČENCEV
Tekst in foto: Marjana Šoš

OŠ Antona Bezenška Frankolovo
Sami pravijo, da je nova telovadnica nekaj najboljšega, kar se je zgodilo v času korone. Ne le, da je telovadnica dobila nov
športni pod, dobili so tudi novo opremo. Fantje so nadvse navdušeni nad novimi goli, dekleta pa se veselijo odbojke.
Učenci 8. razreda pri športni vzgoji
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DOBRO
JE VEDETI
Tekst: Tea Kus Grilanc, mag. farm.

Zaščita kože pred soncem
Na zaščito kože pred soncem po navadi pomislimo, ko se
odpravljamo na dopust. Vse premalo pa se zavedamo, da
sonce s svojimi žarki deluje na nas vedno in povsod; ko se
odpravimo na sprehod, ko vrtnarimo, gremo v hribe, na
kolo – torej vedno, ko se zadržujemo na prostem. Zato je
pomembno, da našo kožo zaščitimo pred soncem vsaj v
spomladanskih in poletnih mesecih.
Vpliv sonca na kožo
Sončna svetloba, še posebej UVA in UVB žarki, lahko povzročijo
sončne opekline, prezgodnje staranje kože (zaradi razgradnje
kolagenskih vlaken v dermisu kože) rdečico in pokanje kapilar,
poškodbe oči, fotoalergične in fototoksične reakcije ter celo
kožnega raka. Zdravniki in dermatologi ugotavljajo, da je več
kot 90 % primerov kožnega raka posledica izpostavljenosti
soncu. Znano je, da je najboljše zdravilo preprečevanje z
zaščito pred soncem.
Kdaj in kako se zaščititi?
Kot omenjeno že uvodoma, je kožo potrebno zaščititi vedno, ko
smo na prostem, in sicer vsaj od marca do oktobra. Pozimi na
snegu in višji nadmorski višini pa tudi. Najboljša zaščita pred
soncem so dolga oblačila in pokrivala, ker pa je to poleti zaradi
visokih temperatur precej nepraktično, takrat posežemo po
izdelkih za zaščito pred soncem z visokim zaščitnim faktorjem.
Izdelki za zaščito pred soncem
Na tržišču je na voljo mnogo izdelkov za zaščito pred soncem.
Pred nakupom se je potrebno prepričati, da izdelek vsebuje
filtre, ki ščitijo pred UVA in UVB žarki ter paziti, da je zaščitni
faktor vsaj 30 ali več. Izdelke za zaščito pred soncem ločimo
glede na:
• tip kože (suha koža, nečista ali aknasta koža, koža, nagnjena
k alergijam ali atopijska koža …),
• mesto nanosa (obraz ali telo),
• starost (otroci, odrasli) in
• druge posebnosti (koža po laserskih posegih, kemičnih
pilingih, brazgotine in tako dalje).
Fotosenzitivnost
Fotosenzitivnost ali preobčutljivost na sonce pogosteje nastopi
ob uporabi določenih zdravil, kot so: nekatera nesteroidna
protivnetna in protirevmatična zdravila, nekateri antibiotiki,
zdravila za zdravljenje hujših oblik aken, nekatera zdravila
za odvajanje vode iz telesa, nekatera zdravila za zdravljenje
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psihoz in depresije ter nekatera zdravila za zdravljenje srčnih
aritmij.
Med naravnimi snovmi velja omeniti, da je potrebna
posebna pazljivost pri peroralni uporabi šentjanževke, ki ob
izpostavljenosti soncu lahko povzroča opeklinam podobno
fototoksično reakcijo. Pri uporabi šentjanževega olja teh
učinkov niso zasledili, velja pa opozorilo, da šentjanževo olje
nima zaščitnega faktorja in torej ne varuje pred sončnimi
opeklinami.
Če uporabljate katero izmed naštetih zdravil, je nujna uporaba
zaščitnih izdelkov z visokim zaščitnim faktorjem ves čas
uporabe zdravila in še 14 dni po prenehanju jemanja.
Alergija na sonce
Prava alergija na sonce je na srečo zelo redka. Nastane že po
nekajminutni izpostavljenosti soncu in se kaže kot urtikarija
– koprivnica, pri kateri se na soncu izpostavljenih mestih
pojavijo zelo srbeča žarišča, ki se lahko razširijo po vsem telesu.
Pogosteje pa se pojavlja preobčutljivost na sonce, ki se kaže
kot blažja reakcija z rdečino na koži, ki je posuta s bunčicami
in mozoljčkom podobnimi žarišči, ki pogosto srbijo. Nastopi
pri približno 20 % populacije, pogosteje pri ženskah. Pri
pravi alergiji je po navadi potrebna zdravniška pomoč, pri
preobčutljivosti na sonce pa si lahko poleg uporabe visokih
zaščitnih faktorjev pomagate sami z uporabo tablet proti
alergiji (antihistaminiki), z nanosom gelov z dimetindenom,
hlajenjem z gelom aloe vere ter z uživanjem multivitaminskih
pripravkov, ki vsebujejo beta karoten, vitamin E in vitamin C.
Za konec naj poudarim že tolikokrat slišane nasvete o
obnašanju na soncu:
- izogibajte se soncu v času njegove največje moči, torej od 10.
do 16. ure,
- kožo zaščitite z oblačili in pokrivali; najboljša so ohlapna,
neprosojna oblačila z daljšimi rokavi in hlačnicami, zaprtim
dekoltejem in višjim ovratnikom ter širokokrajni klobuki ali
pokrivala z dolgim ščitnikom;
- uporabljajte kreme z visokim zaščitnim faktorjem, ki
zagotavljajo zaščito pred UVA in UVB sevanjem. Odkrite
predele namažite vsaj 30 minut pred izpostavljanjem soncu
in nato vsaki dve uri ali prej, če se spotite ali kopate;
- pri nakupu dnevnih vlažilnih krem izberite tako, ki že vsebuje
zaščitni faktor in se tako zaščitite tudi za nenačrtovane
sproščene trenutke na soncu.

13

15.00

SOCKA POJE, PLEŠE IN IGRA, v
graščinskem parku v Socki (v primeru
slabega vremena, je prireditev naslednjo
nedeljo), Kulturno društvo Socka

14-18

NADALJEVALNI TEČAJ FITKO ROLA, na
igrišču v Vojniku (prijave 040 191 559),
Postani fit

22-24

PREPREČEVANJE DEMENCE,
v Kamrici Vojnik,
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

24

PRIREDITEV OB DNEVU DRŽAVNOSTI,
dom sv. Jerneja,
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

17.45 - 18.45
10.00 - 14.00
18.00

Avgust
10

10.00 -14.00

DELAVNICA IZDELAVE TRAJNOSTNIH
EMBALAŽ, v Kamrici Vojnik,
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

Občina Vojnik organizira vsak četrtek od 16. do 18.
ure brezplačno svetovanje na področju izvedbe in
financiranja energetsko učinkovite gradnje oziroma
adaptacije. Svetovanje je 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.
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 po telefonu 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 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.

Julij
2

PRIKAZ TEHNIK ZA OBNOVITEV STARIH
KOSOV POHIŠTVA, v Kamrici Vojnik,
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

10

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS NOVA
CERKEV, v dvorani gasilskega doma
Nova Cerkev, Krajevna skupnost Nova Cerkev
PROSLAVA V SPOMIN NA PADLE BORCE,
pri spominskem obeležju v Novi Cerkvi,
Krajevna skupnost Nova Cerkev in ZB za
vrednote NOB Nova Cerkev
GASILSKA PRIREDITEV Z ANSAMBLOM
SAŠA AVSENIKA, pred gasilskim
domom v Novi Cerkvi,
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev

10.00 - 14.00
9.00

10

9.30

10

20.00

KAŽIPOT

Junij

Obvestila
ČE BO ZARADI EPIDEMIJE VELJALA PREPOVED PRIREDITEV,
TUDI NAŠIH NAPOVEDANIH DOGODKOV NE BO.

Organizatorji dogodkov si pridržujejo pravico do
sprememb.

Krajevni urad Vojnik
Keršova ulica 8
3212 Vojnik
telefon: 03 426 53 74
Uradne ure:
•
•
•
•
•

PONEDELJEK:
TOREK:
SREDA:
ČETRTEK:
PETEK:

7.30 – 11.00 in 12.00 – 15.00
7.30 – 11.00 in 12.00 – 15.00
7.30 – 11.00 in 12.00 – 17.00
12.00 – 15.00
7.30 – 12.30

Na krajevnem uradu Vojnik, UE Celje, lahko uredite:
• izdajo potrdil iz evidenc s področja notranjih zadev,
• izdajo izpiskov iz matičnega registra,
• prijave in odjave začasnih in stalnih prebivališč ter
odhoda in vrnitve iz tujine,
• potrjevanje podpor volivcem,
• izdajo osebnih izkaznic in potnih listin,
• naznanitve, pogrešitve ali najdbe osebnih izkaznic in
potnih listin,
• reklamacije osebnih izkaznic in potnih listin,
• upravne overitve (overitve podpisov, in garantnih pisem),
• sprejemanje vlog za pridobitev oziroma preklic
spletnega kvalificiranega potrdila za fizične osebe,
• izdajo zemljiškoknjižnih izpiskov,
• izdajo potrdil iz zbirke geodetskih podatkov,
• priznanje očetovstva,
• prijave na teoretični in praktični del vozniškega izpita,
• sprejem nekaterih vlog za upravne postopke s področja
notranjih zadev, obče uprave, kmetijstva in okolja
(razen vlog za izdajo gradbenega dovoljenja).
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Sokolski dom
v Vojniku

»Zdrav duh v zdravem telesu,« je že dolgo poznano
geslo, ki je verjetno botrovalo ideji o ustanovitvi
sokolskega gibanja, sprva na Češkem, nato pa
še po ostalem slovanskem svetu. Gre za društva
oz. telovadne organizacije z narodnoobrambno
usmerjenostjo, ki temeljijo na ideji združitve
slovanskih narodov.
Po vzoru češkega sokolstva, ustanovila sta ga leta
1862 Miroslav Tyrš in Jindrich Fügner, se je sokolsko
gibanje kmalu razširilo tudi v naše kraje. Že leta 1863
je Stevo Mandič v Ljubljani ustanovil društvo »Južni
Sokol«, ki je bilo zaradi takratnih političnih razmer
kmalu razpuščeno. Ponovno je ideja o sokolstvu
zaživela leta 1868 z ustanovitvijo Telovadnega
društva Sokol v Ljubljani. Kmalu za tem so sledile
ustanovitve sokolskih društev v Novem mestu,
Trstu, Gorici, Trbovljah. V Celju je bil ustanovni občni
zbor »Celjskega Sokola« pod vodstvom dr. Josipa
Vrečka 31. julija 1890.
Po vzoru celjskih Sokolov je bilo leta 1920
ustanovljeno vojniško društvo Sokol, ki je delovalo
na narodnem, telesnovzgojnem in kulturnem
področju. Dejavnost društva se je odvijala v prostorih
takratne osnovne šole z malo telovadnico, kar je
omogočal takratni šolski upravitelj Peter Jankovič,
ki je bil tudi tajnik sokolskega društva. Društvo je
polno zaživelo v tridesetih letih, ko so prišli v Vojnik
trije mladi učitelji, Oskar Venturini, Tone Zorko in
Drago Rebernik, ki so pritegnili v sokolske vrste

Zdrav duh
v zdravem
telesu

številne nove člane. Članstvo društva se je iz leta v Tekst in foto:
leto večalo, zato so se kmalu pokazale potrebe po Jože Žlaus
pozidavi lastnega sokolskega doma. Pod vodstvom
Janka Jerale je bil ustanovljen gradbeni odbor, ki je
najprej poskrbel za ugoden nakup gradbene parcele
in po več kot desetletnem iskanju ustreznih finančnih
sredstev začel avgusta 1937 graditi sokolski dom.
“Vojnik ima nov Sokolski dom, ki nosi ime po kralju
Petru II,” je bilo zapisano na 126. strani Vestnika
Sokolske župe Celje za leto 1938. Ustvarjeni so bili
vsi pogoji za nemoteno delovanje društva Sokol, še
več, delovanje članov društva se je razširilo še na
kulturno področje z ustanovitvijo kulturniške sekcije,
ki je vključevala dramsko skupino z zelo nadarjenimi
igralci in knjižnico. Dramska skupina je pripravila tudi
do tri predstave na leto z več ponovitvami.
Na začetku II. svetovne vojne je okupator društvo
razpustil, arhiv uničil, skoraj vse pomembne člane
društva pa aretiral in pregnal v izgnanstvo, največ
v Srbijo. Po vojni je bil dom nacionaliziran in je
prišel pod upravljanje TVD Partizana, nato pa je
bil na nepojasnjen način priključen Športni uniji
Slovenije. Od leta 1989 ga je imel v najemu Branko
Špeglič, ki je v njem uredil squash center in ga leta
2000 uspel odkupiti od Športne unije Slovenije. Po
letu 2010 je bil lastnik Boštjan Marolt, letos pa je
prostor odkupila Občina Vojnik, ki bo stavbi vdihnila
novo vsebino.

