ZBIRANJE POMOČI
ZA DRUŽINO
VERDINEK
>> stran 16

ADOLF JAKOP
– ČLOVEK
MNOGOTERIH
DEJANJ
>> stran 22

VRTEC DANIJELOV
LEVČEK – ENOTA
VOJNIK

Poština plačana
pri pošti
3212 Vojnik

>> stran 23

Glasilo Občine Vojnik
Številka 136, 17. marec 2022

1

Pomlad se prebuja in nas na vsakem koraku preseneča s svojimi stvaritvami (foto: Darja Grdina)
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Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo do
petka, 20. maja 2022,
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 137. številke bo v četrtek,
23. junij 2022.
Članke, prejete po 20. maju
2022, 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

Duh je ušel iz steklenice
So prišli časi, ko ne zmoremo več razumsko dojemati stvari, ki se
dogajajo. Komaj smo se izvili iz ujetosti in omejitev v času zdravstvene
krize in takoj padli v veliko negotovost zaradi ogroženega miru in
rožljanja z orožjem. Spremljamo spremembe in nove razmere,
predvsem globalne, ki se dotikajo nas vseh. Pravijo, da se zgodovina
ponavlja. Ne želimo si tega, z vso močjo si moramo prizadevati
prav vsi, da bomo šli naprej in ne nazaj. Največje vrednote se rodijo
in zaživijo iz idej, ki vodijo v napredek in sodelovanje. Ključnega
pomena so osnovne vrednote, ki ne izključujejo nikogar; moja
svoboda se konča tam, kjer so meje drugega. Prizadevajmo si, da po
svojih močeh ustavimo duha iz steklenice, ki uhaja.

Izdajatelj:
Občina Vojnik

Odgovorna urednica:
Lea Sreš

Uredniški odbor:
Nuša Lilija, Jože Žlaus, Nina Mlinar,
Nenad Vranešević, Klara Podergajs in
Katja Rek

Trženje oglasov:
Nives Kotnik

Jezikovni pregled:
Andreja Kukovič

Naslovna fotografija:
Majda Špegelj, mati in rejnica iz Socke

Fotografija:
Matjaž Jambriško

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

Tisk:
GRAFIKA GRACER d. o. o.
Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov
in je brezplačno.

Pa vendar so okoli nas tudi lepe stvari; stvari, na katere smo ponosni.
Ljudje, ki razmišljamo pozitivno, vedno najdemo kaj lepega, stvari,
na katere smo ponosni, še toliko bolj, če jih pomagamo soustvarjati.
V Ogledalu 136 vam predstavljamo nagrajenca za življenjsko delo na
kulturnem področju, Slavka Jakopa. Njegova življenjska zgodba je živ
primer, kakšen bi človek moral biti. Predstavljamo nekaj prejemnikov
vojniških grbov, ki so se dokazali s svojim delom v dobro skupnosti.
Počasi oživlja delo društev in organizacij, potruditi se moramo, da
ponovno zavzamemo tiste pozicije, ki smo jih z omejitvami zapustili,
zato stopimo spet v delo »svojih« društev in pokažimo, da nam je
mar. Prva večja priložnost, da se izkažemo, je aprilska čistilna akcija.
Skrb za čisto okolje in neokrnjeno naravo je tudi globalna tema, vsi
smo s svojimi ravnanji odgovorni za segrevanje ozračja in podnebne
spremembe. Organizirajte se v svojih krajevnih skupnostih, Občina in
Simbio pa bosta poskrbela za odvoz odpadkov.
Na naslovnici Ogledala 136 je Majda Špegelj iz Socke. Špegljeva je
le ena izmed žensk, ki ni le žena in mati, je tudi dolgoletna rejnica.
Njihova družina je v 32 letih sprejela dvanajst otrok, ki so potrebovali
zdravo družinsko okolje. V uradnem delu Ogledala so objavljeni
javni razpisi. Vsi razpisi in pozivi z obrazci so tudi objavljeni na
spletni strani www.vojnik.si pod rubriko Aktualni javni razpisi.
Zainteresirani krajani imate priložnost, da se prijavite nanje. Glasilo
predstavlja naše podjetnike, ki se trudijo najti svoj prostor in delo v
občini, pa tudi tiste, ki so že prepoznavni in uveljavljeni. Predstavljeni
so mladi v športu, aktivnosti v osnovnih šolah in seveda naš namig
za kratek izlet. Ne spreglejte opozorila Medobčinskega inšpektorata
in redarstva, opozarjajo na dolžnosti lastnikov psov, zlasti, ko gre
za vodenje psov na javne površine. Vedno aktualna tema, gre za
povodce, vrečke in čisto okolje.
Vabim vas, sporočajte nam novice iz vašega okolja, objavljene bodo
na občinskem spletnem portalu www.mojaobcina.si/vojnik in
najbolj zanimive za vse tudi v tiskanem Ogledalu. Želim vam lepe
pomladanske dni, veliko sonca, veselja, veliko (varnega) druženja,
optimizma, človečnosti in medsebojnega upoštevanja. Verjemite,
vedno se vse začne pri nas samih. Ob marčevskih prazničnih dneh pa
čestitke vsem ženskam, pravijo, da na nas slonijo trije vogali.
Lea Sreš,
odgovorna urednica
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ČAKA NAS
ZAHTEVNO DELO
Recept za uspeh
je en odstotek navdiha in 99
odstotkov truda.

					(Thomas Alva Edison)
Življenje je sestavljeno iz porazov in zmag. Prvi nam
prinašajo dragocene izkušnje, druge nas napolnjujejo z
veseljem. Zmage so v večini primerov nagrada za trdo
delo. Decembra so svetniki občinskega sveta sprejeli
proračun za leto 2022. Načrtovani odhodki v višini 12,9
mio EUR so kar v 50 odstotkov predvideni za investicije.
Za potrebe komunale je namenjenih 45 odstotkov
sredstev, za družbene dejavnosti pa 30 odstotkov. To
pred nas postavlja zahtevo delo za izvedbo začrtanih
projektov, še posebej, ker se srečujemo z veliko
zasedenostjo izvajalcev na področju gradbeništva.
Je pa to priložnost za ureditev nekaterih že dalj časa
načrtovanih potreb.
Zima je ugodna in zato smo lahko nadaljevali z že
lani začetimi projekti. Dokončali smo gradnjo mostu v
Jankovi, nadaljujemo tudi obnovo vodovoda Vojnik –
Arclin (hkrati urejamo začasno površino za pešce), na
Cesti talcev izvajamo prvo fazo rekonstrukcije ulice,
nadaljujemo z gradnjo kanalizacijskega omrežja v
Vojniku (financiranega iz evropskih sredstev), gradimo
most preko Hudinje v Socki pri Senegaškem mlinu,
dokončali smo pločnik in razširitev ceste v centru Nove
Cerkve. Ko se odprejo asfaltne baze, pa bomo dokončali
ureditev rekonstrukcije Keršove in Preložnikove
ulice. Objavili smo tudi veliko novih razpisov za izbor
izvajalcev za dela v tem letu. Posebej pomembna sta
razpisa za asfaltiranje cest in izvedbo vzdrževalnih del.
Poglejmo nekaj po vsebini najpomembnejših novih
projektov. Na področju kanalizacije potekajo naslednje
aktivnosti: kanalizacija Ivenca, 3.300 m kanalizacije,
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ki bo naselje Ivenca povezal s ČN v Škofji vasi. Prijavili
smo se na razpis za pridobitev evropskih sredstev in
hkrati objavili razpis za izbiro izvajalca; kanalizacija
Razdelj, 2. faza v dolžini 835 m, izveden je bil razpis in
izbran izvajalec, podjetje Peor; kanalizacija Stražica je v
fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja.
Pri izgradnji vodovodov potekajo aktivnosti za
vodovod Lindek, nadaljevanje gradnje iz Belega potoka.
Poleg vodovoda bo Elektro položil napeljavo tudi za
električne vodnike in sklad Rune TK omrežje. Izdelujejo
se usklajeni projekti, gradnja je predvidena v jeseni;
obnova vodovoda Verpete; projekti so v izdelavi,
gradnja je predvidena za letos; vodovod Lemberg, v
izdelavi IDZ dokumentacija (RCI), projekt vodi VO-KA,
nadaljevanje vodovoda Trnovlje v naselje Selce, urejali
bomo vodovod v Straži in vodovod v Globoče; prav tako
letos VO-KA prevzame v upravljanje vodovodni sistem
Lahka peč.
Na področju plazov smo objavili razpis za sanacijo plazu
na LC Pristava – Bovše in plaz v Želčah pri Dobrotinšek.
Izvedba je odvisna od uspešnosti pridobivanja sredstev
na MOP.
Na področju mostov je predvidena obnova prvega
mostu na trasi Jankova – Rove, v izdelavi je
dokumentacija; naročena priprava idejne zasnove za
ureditev novega mostu preko Hudinje v Polžah pri
Soržu.
Pri izgradnji cest nadaljujemo 2. fazo ureditve Ceste

Na področju pločnikov in kolesarskih stez je ključna
prioriteta državna kolesarska pot Celje – Vojnik
– Dobrna. Letos bo izdelan odsek od Dobrne do
Lemberga. Trenutno pridobivamo gradbeno dovoljenje
za most v Lembergu. Projekt je financiran iz državnega
proračuna. Nujna so soglasja lastnikov zemljišč;
trenutno jih manjka še približno 30 odstotkov; na trasi
državne ceste Višnja vas – Dobrna so v izdelavi projekti
za gradnjo pločnika od Višnje vasi do rondoja za Novo
Cerkev in od Vizor do ceste v Polže.
Aktivnosti na področju vrtcev, šol in športnih
objektov: naročena je projektna dokumentacija za
dve novi igralnici v vrtcu na Frankolovem; gradnjo
bomo začeli takoj, ko pridobimo dovoljenja; naročena
je tudi projektna dokumentacija za zunanje igrišče pri
vrtcu in šoli na Frankolovem; gradnja je predvidena
v letih 2023 in 2024; naročena je priprava projektne
naloge za potrebe širitve osnovne šole v Vojniku;
število učencev se vsako leto poveča in trenutno so
zasedeni vsi razpoložljivi prostori; pri Sokolskem domu
nas čaka dokončanje zunanjega otroškega igrišča ter
ogrevanja objekta; predvidena je nova ureditev igrišča
za nogomet z umetno travo, odbojkarskega igrišča v
Vojniku ter fitnesa na prostem; načrtovana je gradnja
sončne elektrarne na strehi večnamenske športne

dvorane v Vojniku, želimo namreč zagotoviti del lastne
proizvodnje električne energije za svoje potrebe.
Pregled ostalih projektov zajema zamenjava streh na
poslovilnih vežicah v Novi Cerkvi in na Frankolovem
ter nadaljevanje urejanja pokopališča v Vojniku; urejali
bomo Goričanov učni vrt, parkirišče za avtodome in
izposojo koles KolesCE; izvajati začnemo program
Prostofer; skupaj s podjetjem Simbio nadaljujemo
vgrajevanje podzemnih zbiralnikov za komunalne
odpadke; na področju urejanja prostora pripravljamo
OPPN Višnja vas (gas. poligon), obravnavo prispelih
pobud za spremembo OPN-ja ter začenjamo aktivnosti
umeščanja obvoznice v prostor v Vojniku. Načrtov je
veliko. Upam, da nam bo realizacija kljub temu da so
projektanti in izvajalci trenutno zelo zasedeni z delom,
uspela.

ŽUPANOVA BESEDA

talcev v Vojniku; v izdelavi je tehnična dokumentacija
za ureditev Petelinškove ulice, projekt vodi VO-KA,
potrebna je namreč celovita obnova vodovodnega
in kanalizacijskega omrežja; sanacije javnih poti in
lokalnih cest ter asfaltiranje po celotni občini bomo
izvajali po planih svetov KS. Za začetek obnove je
ključna odmera in lastniška ureditev tras, kjer bodo
dela. Tam, kjer ne bomo mogli urediti odmer, se dela ne
bodo izvajala. Za to je namenjenih 1 mio EUR sredstev;
urejale se bodo tudi državne ceste: na relaciji Vojnik –
Škofja vas so v teku odmere in odkupi zemljišč. Cesta
bo v celoti obnovljena, na obeh straneh bosta pločnik in
kolesarska pot. Na relaciji Arclin – Ljubečna se prav tako
dogovarjamo z lastniki zemljišč za izgradnjo pločnika. V
teku so tudi odkupi zemljišč za krožišče v Višnji vasi pri
MC odcep za Dobrno. Te projekte vodi DRSI.

Seveda so zagotovljena tudi sredstva za delovanje
društev in za vzpodbude v gospodarstvu in kmetijstvu.
Prosim vas, da spremljate objavljene razpise v Ogledalu
in na spletni strani občine.
Marec je posvečen ženam in materam. V tem času smo
do njih še posebej pozorni in se globlje zavemo njihove
vloge v našem življenju. Vsem ženam in materam
izrekam spoštovanje in čestitam ob dnevu žena in
materinskem dnevu. Na vaših ramenih sloni skrb
za otroke in njihovo vzgojo. V Ognjišču sem prebral
zanimivo misel, ki jo delim z vami. Mamo so vprašali,
katerega otroka ima najraje? Njen odgovor se je glasil:
»Bolnega, dokler ne ozdravi, odsotnega, dokler se ne
vrne, najmlajšega, dokler ne zraste in vse dokler ne
umrem.«
Ob tej izjavi ljubezni vam želim lepe spomladanske
mesece. V prebujajoči se energiji narave lahko črpamo
tudi moč za naše delo in optimizem za prihodnost.

Branko Petre,
vaš župan
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OBČINSKI
SVET
Povzela Tanja Golec Prevolšek

Povzetek 21. redne seje občinskega sveta
Občinski svet Občine Vojnik je na 21. redni seji 23.
decembra 2021:
- potrdil zapisnik 20. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik,

- sprejel rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2021,
- sprejel proračun Občine Vojnik za leti 2022 in 2023,
- sprejel Letni program športa Občine Vojnik za leto 2022,

- sprejel Sklep o določitvi prejemnika priznanja za
življenjsko delo na področju kulture v letu 2022,
prejemnik priznanja je Vaclav Jakop iz Višnje vasi,
Vojnik,
- podal mnenje o kandidatkah za ravnateljico Vrtca
Mavrica Vojnik: Občinski svet Občine Vojnik daje
pozitivno mnenje kandidatkama Jelki Kralj iz Celja
in Simoni Žnidar iz Frankolovega k imenovanju za
ravnateljico Vrtca Mavrica Vojnik za petletno mandatno
obdobje,

- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik
za leto 2021 in izvzem iz splošne rabe,
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij,
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

OTROŠKO IGRIŠČE PRI SOKOLSKEM DOMU
Konec leta 2021 smo začeli urejati otroško igrišče pri Sokolskem domu v Vojniku. Na novo smo uredili okolico – poti, namestili
smo nove klopi in koš za smeti. Januarja smo namestili še igrala (igralo s toboganom in gugalnico, talni trampolin, vzmetno igralo,
vrtiljak in koš za igre z žogo) in uredili ustrezno varovalno podlago, da otroci igrišče že lahko s pridom uporabljajo. V pomladnih
mesecih bomo obrezali še obstoječa drevesa, da bodo poleti dajala prijetno senco, in posejali travo. Igrišče je namenjeno malim in
malo večjim otrokom, da bodo lahko skupaj s starši aktivno preživljali prosti čas.
Urška Mužar
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Tekst: Vesna Poteko, foto: arhiv VOC Celje

Aglomeracija ID 16500 Vojnik
Podjetje VOC Celje, d. o. o. je
začelo projekt »Odvajanje in
čiščenje komunalnih odpadnih
voda v porečju Savinje« lani
junija. Projekt vključuje gradnjo
kanalizacijskega omrežja v
občinah Celje, Štore in Vojnik,
nastaja pa 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«.
Občina Vojnik - aglomeracija
ID 16500 Vojnik zajema štiri
podprojekte, in sicer Kanalizacijo
Arclin pri Elektro Vojnik,
Kanalizacijo aglomeracije Vojnik,
Fekalni kanal desni breg ob
Hudinji in Komunalno opremo na

območju OPPN Žgajner. Izvedba
projekta se je začela z izgradnjo
kanalov na projektu Aglomeracija
Vojnik na odsekih Pot na Dobrotin
in Cesta Talcev. Marca naj bi bil
dokončan projekt Aglomeracije še z
odsekom v Arclinu. V nadaljevanju
načrtujemo še izgradnjo ostalih
podprojektov. Občani so ali pa še
bodo dobili obvestilo o gradnji in
bodo pravočasno obveščeni, kdaj
bodo dela na njihovih zemljiščih.
Včasih naletimo na veliko
nestrpnosti in neodobravanja
glede izvajanja projektov v
zimskem času in naše občane
tudi zelo razumemo. Glede
samega načrtovanja projektov,
ki jih sofinancira Evropska unija
ali kakršen koli državni ukrep,
moramo poudariti, da izvajanje
ni načrtovano vnaprej, ampak
se moramo prilagajati in včasih
tudi takoj pristopiti k izvajanju in
črpanju sredstev. Vsekakor vsako
ponujeno priložnost izkoristimo in
se s projekti prijavljamo na razpise.
Dragi občani, zahvaljujemo se vam

za razumevanje in sodelovanje tudi
v prihodnje.

OBČINSKA UPRAVA

KANALIZACIJSKO
OMREŽJE

Izgradnja kanalov na projektu
Aglomeracija Vojnik

30 LET

IZKUŠENJ Z LEGALIZACIJO OBJEKTOV,
VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU,
PRODAJO GASILNIKOV ...

Opekarniška 15d • 3000 Celje • TEL. 03 428 23 21
info@kova.si
www.kova.si
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PODROČJE
KOMUNALE
Tekst in foto: Jure Vrhovec

Priprava projektov za nove vodovode v Občini Vojnik
Na Občini Vojnik in pri
upravljavcu vodovodov v Občini
Vojnik, podjetju VOKA Celje,
pripravljajo in izdelujejo projekte
za nove načrtovane vodovode v
občini.
V zgornjem delu naselja Lindek
je pripravljena idejna zasnova
vodovoda, ki bo potekal iz
obstoječega vodohrana Beli potok
in bo omogočil zanesljivo in varno
oskrbo z vodo za stavbe v naselju
Lindek od št. 12 do 22, skupaj za
približno 20 hiš. Načrtovana je
izgradnja približno 3.500 metrov
glavnega cevovoda, z dvema
črpališčema in razbremenilnikoma,
z vodohranom na vrhu. Kot pri

od podjetij Elektro Celje, d. d.
in Rune – Enia, d. o. o. prejela
sporočili o interesu za sočasno
gradnjo, tako da načrtujemo tudi
prestavitev električnega omrežja
v zemeljske cevi in polaganje cevi
za optično telekomunikacijsko
omrežje. Ta del izvedbe bosta
financirala partnerja v projektu.
Za vodovod Lindek poteka zadnji
pregled trase po idejni zasnovi
in priprava služnostnih pogodb
za skupaj več kot 60 zemljiških
parcel. Projekt se bo nadaljeval,
ko bodo končani dogovori glede
služnosti. Dokončanje projektne
dokumentacije je predvideno
spomladi 2022, če bo pridobivanje
služnosti uspešno. Projekt bo

Na območju zgornjega dela naselja
Lemberg upravljavec vodovoda
VOKA Celje načrtuje sanacijo
obstoječega vodovoda in dograditev
vodohrana za zagotavljanje
zanesljive oskrbe z vodo in
zagotovitev možnosti priključevanja
novih uporabnikov na vodovod.
Projekt bo financiran iz sredstev
amortizacije, vodi pa ga podjetje
VOKA Celje. Načrtovana je celovita
obnova vodovoda v naseljih Vizore
in Hrenova, vgradnja večjih cevi na
glavnem vodu in dograditev novega
vodohrana v bližini gradu Lemberg,
ki bo v nadaljevanju omogočal tudi
razširitev vodovoda do spodnjega
dela naselja Lemberg ob regionalni
cesti in razširitev v naselje Vine.
Poleg priprave prej navedenih dveh
projektov je v teku še vzpostavljanje
pogojev za prevzem zasebnega
vodovoda Lahka peč – Čreškova. Za
ta vodovod je Občina že financirala
postavitev novega vodohrana,
zaradi predpisov o kakovosti
pitne vode pa je potrebno pred
dokončnim prevzemom vodovoda s
strani VOKA Celje in Občine Vojnik
urediti še projekt za rezervno
napajanje vodohrana iz vodnega
vira Vitanje. Zaradi izjemno
zahtevnih pogajanj za pridobitev
služnosti z lastniki zemljišč projekt
prevzema vodovoda trenutno
miruje, dokler na Občini ne bomo
uspeli skleniti dogovorov glede
služnosti z lastniki zemljišč.

Aktivnosti na področju
kanalizacije

Območje načrtovanega vodovoda Lindek

drugih projektih bodo za hišne
priključke poskrbeli lastniki
stavb sami. Občina Vojnik je
8

| OgledalO | 01 – 136 | 17. marec 2022 |

financiran iz proračuna Občine
Vojnik v naslednjih dveh do treh
letih.

Na področju kanalizacije trenutno
prav tako potekajo priprave na

Že zgrajena prva faza kanalizacije še nima
pridobljenega uporabnega dovoljenja, ker je prišlo do
napake v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja
pri navedbi zemljiških parcel. Projektant mora zaradi
tega pripraviti spremembo dokumentacije za gradbeno
dovoljenje, Občina pa mora pridobiti manjkajočo
služnost. Po pridobitvi služnosti in izgradnji druge
faze kanalizacije bo možno priključevanje večjega
dela naselja Razdelj na kanalizacijsko omrežje, s tem
pa bomo v občini še dodatno poskrbeli za ohranitev
našega čistega okolja. V prihodnjem letu je načrtovana
še izvedba tretje faze gradnje kanalizacije, ki bo
omogočila še priključevanje spodnjega dela naselja v
smeri Polž.
V delu naselja Stražica poteka zadnja faza priprave
projektne dokumentacije. Izdelana je idejna zasnova,
Občina Vojnik in krajevna skupnost pa bosta v kratkem
pristopili k pridobivanju služnosti za načrtovano
traso. Po pridobljenih služnostih sledi priprava
dokumentacije za gradbeno dovoljenje in nato izvedba.

kanalizacije za večji del naselja Višnja vas, izvedbo
načrtovanega OPPN v zahodnem delu Višnje vasi in
priključevanje skrajnega severnega dela naselja Vojnik
na kanalizacijsko omrežje.
Občina je projekt v vrednosti skoraj milijona evrov
prijavila na evropski razpis za sofinanciranje iz sklada
za okrevanje in razvoj, iz katerega pričakujemo
sofinanciranje v deležu 50 odstotkov. Rezultate razpisa
pričakujemo do konca marca. Hkrati je Občina Vojnik
že prijavila razpis za izvajalca za predmetni projekt, če
bo uspešna in bo sofinanciranje projekta z evropskimi
sredstvi potrjeno, je načrtovan začetek del v juniju
2022.
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investicije, ki se bodo predvidoma začele spomladi in
poleti letos. V zaključni fazi je izbor izvajalca za drugo
fazo izgradnje kanalizacije v Razdelju. Po pravnomočni
izbiri izvajalca sledi uvedba v delo, zakoličenje trase
in izvedba kanalizacije. Projekt obsega gradnjo
kanalizacijskega omrežja v centralnem delu naselja
Razdelj, in sicer od avtobusne postaje navzgor v
naselje.

Gradnja vodovoda Vojnik Arclin
V Vojniku je trenutno v teku tudi obnova magistralnega
vodovoda od parkirišča nasproti pokopališča ob Celjski
cesti do križišča za vstop v obrtno cono pri Avtohiši
Čepin. Projekt je financiran iz namenskih sredstev
amortizacije in ga vodi VOKA Celje v sodelovanju z
Občino Vojnik, izvaja pa podjetje Brahigradnje, d. o. o.
V okviru projekta je že izvedena menjava glavne cevi

Največji projekt na področju kanalizacije izven

Obnova magistralnega vodovoda ob Celjski cesti

Območje načrtovane kanalizacije Ivenca

območja aglomeracije Vojnik predstavlja načrtovana
izgradnja kanalizacije Ivenca. Projekt ni pomemben
samo za Ivenco, ampak bo omogočil tudi priključitev

magistralnega vodovoda, trenutno so v izdelavi hišni
priključki tako za obstoječe objekte kot priprava
odcepov za načrtovane nove poslovne stavbe ob
Celjski cesti. Celotna trasa vodovoda na vzhodni
strani Celjske ceste bo po zaključku izgradnje pokrita
z začasno pohodno površino, ki bo od ceste ločena s
plastičnimi oznakami oz. količki, v naslednji fazi pa je
tam načrtovana gradnja pločnika, ki je v pristojnosti
Direkcije za infrastrukturo Republike Slovenije. Dela v
februarju so še v fazi izvajanja, po zaključku polaganja
in montaže glavnega voda in hišnih priključkov sledi še
postavitev obcestne ograje in zaključna fina ureditev
brežin ter začasne pohodne površine.
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NOVO NA NAŠIH
CESTAH
Tekst in foto: Boštjan Švab

Arclinska cesta in LC Vojnik – Ljubečna
Rekonstrukcija Arclinske ceste
Zaradi preobremenjenosti in dotrajanosti ceste v
Arclinu od Špara v dolžini 350 m do križišča z lokalno
cesto Vojnik – Ljubečna smo pristopili k rekonstrukciji
ceste. Obstoječa cesta je bila širine 3 m. Na več odsekih
so se pojavljale poškodbe vozišča (mrežaste razpoke,
lom robov vozišča, udarne jame), ki so bile v manjši
meri sanirane in so nastale kot posledica neustreznega
odvodnjavanja padavinskih voda ter neustrezne
dimenzije ustroja cestnega telesa. Vozišče je imelo
več sanacij na mestih prekopov zaradi umestitve
komunalnih vodov.

priključke komunalnih vodov, počistili grmovnice in
meteorni potok vzdolž ceste, del meteornega potoka,
med dvema predpustoma smo izdelali kamnomet
iz kamnov fi 30-50. Ob cesti smo zgradili meteorno
kanalizacijo in izdelali mulde s požiralniki. Dela bodo v
celoti končana aprila 2022.

Pri rekonstrukciji ceste smo odstranili celotno asfaltno
površino in tamponski material do globine 50 cm. Ta
material smo nato zamenjali z novim tamponskim
materialom v minimalni debelini 40 cm ter asfaltom
debeline 5+3 cm. Obnovili smo del obstoječe
komunalne infrastrukture, dogradili meteorno
kanalizacijo, položili robnike, uredili razne hišne

Ureditev lokalne ceste LC 464081 Vojnik – Ljubečna
(Cesta talcev)
Rekonstrukcija Ceste talcev bo v dveh fazah. Prva
se trenutno izvaja v dolžini 360 m (od križišča pri
Buček do zavijalca v obrtno cono). Lani je bila na
tem območju zgrajena fekalna kanalizacija, ki je bila
financirana iz evropskih sredstev, rekonstrukcija ceste
z obnovo komunalne infrastrukture in razširitvijo pa
bo financirana iz občinskega proračuna. Druga faza
se bo predvidoma začela izvajati maja 2022, in sicer
od Cerkve sv. Jerneja do križišča pri Buček v dolžini
380 m. Obstoječe vozišče bomo razširili na 5,0 m
z upoštevanjem razširitev za dve osebni vozili. Na

Pogled na Arclinsko cesto med gradnjo

Lokalna cesta Vojnik – Ljubečna
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Območje omejene hitrosti bomo
vzpostavili na večjem delu
obravnavane trase ureditve
lokalne ceste, in sicer od križišča
Murnove ulice (cerkev sv. Jerneja)

in Ceste talcev, do križišča Ceste
talcev s križišča Ulice Janeza Žige
Popoviča in dodatno še 60 m v
smeri Ljubečne. Ob desnem robu
vozišča Murnove ulice bo urejen
hodnik za pešce širine 1,5 m in
dolžine 110 m, ki bo speljan do
križišča s Cesto talcev, kjer se bo
začelo območje omejene hitrosti
(cona 30), hkrati z njo pa tudi
pas za pešce. Na začetku območja
omejene hitrosti bomo umestili
grbino trapezne oblike (lokacija v
grobem sovpada z obstoječo oviro),
ki se bo na trasi ponovila še 3x na
medsebojni razdalji približno 180
m. Na oddaljenosti okoli 130 m od
zadnje grbine trapezne oblike bo
hitrostna ovira – zoženje vozišča,
ki bo služila omejevanju hitrosti na
vstopu v območje omejene hitrosti
iz smeri jug (Ljubečna). Oviro bo
predstavljalo zaporedje povoznih
prometnih stebričkov iz umetnih
mas višine 0,8 m, ki bodo sidrani v
asfaltno vozišče ob zoženju vozišča
na vstopu oz. izstopu iz območja
omejene hitrosti. Stebrički bodo

povozni, kar pomeni, da se ob
naletu vozila podajo, po prevozu
pa se povrnejo v osnovni položaj.
Stebrički bodo vidni, barvno bodo
odstopali od okolice (oranžna)
ter bodo opremljeni z vsaj tremi
odsevnimi pasovi. Pas za pešce bo
urejen v nivoju vozišča in bo ločen
od dela vozišča, ki bo namenjen
motoriziranemu prometu z modro
neprekinjeno črto širine 20 cm ter
robno ločilno črto bele barve in
širine 12 cm (označba bo izvedena
z zvočnimi in vibracijskimi učinki).
Uredili bomo tudi odvodnjavanje
zalednih voda, ki neposredno
vplivajo na lokalno cesto in
odvodnjavanje padavinskih vod z
vozišča. Ob vsej dolžini ceste bomo
dogradili javno razsvetljavo in
telekomunikacijske vode, obnovili
vodovodno omrežje, kablirali nizko
napetostni vod (Elektro Celje)
ter uredili razne hišne priključke
komunalnih vodov. Vrednost del
rekonstrukcije ceste – I. faza bo
znašala 148.784,06 EUR z DDV.
Dela bodo končana aprila 2022.
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začetnem delu (Murnova ulica)
bo ob desnem robu vozišča urejen
hodnik za pešce širine 1,5 m, ki bo
višinsko odstopal od roba vozišča za
12 cm. Po celotni dolžini Murnove
ulice bo vozišče nagnjeno proti
hodniku za pešce, zato bo potrebno
v hodnik umestiti požiralnike, ki
jih bomo preko točnih robnikov
povezali s kanalizacijskimi cevmi
premera 125 mm. Požiralnike bomo
umestili na medsebojni razdalji
približno 20 m. Skladno z nagibom
vozišča bomo na Cesti talcev ob
robu vozišča izgradili asfaltno
muldo v širini 0,5 m, v katero bomo
umestili požiralnike, opremljene z
LTŽ v točnimi rešetkami nosilnosti
400kN. Požiralniki bodo navezani
na novo meteorno kanalizacijo, ki
se bo stekala v obstoječe površinske
odvodnike.

VRTEC MAVRICA
VOJNIK
Tekst: Vesna Poteko, foto: Renata Vežnaver

Ureditev mansarde v enoti Frankolovo
Občina Vojnik bo v tem letu nadaljevala ureditev
mansardnih prostorov v vrtcu Frankolovo. Obstoječ
delujoč vrtec ima svoje prostore v novogradnji, ki je
bila dograjena k šolskemu kompleksu. V mansardnem
delu je načrtovana ureditev dveh učilnic in manjše
garderobe, prav tako bodo tam sanitarije za otroke in
zaposlene. Otroci bodo v spremstvu staršev še vedno
vstopali pri glavnem vhodu, kjer je že garderoba.
Projekt je trenutno v fazi pridobivanja gradbenega
dovoljenja. Takoj za tem bo objavljen javni razpis za
gradbena in obrtniška dela. Gradnja je načrtovana v
juniju 2022. Učilnice bodo v uporabi že v naslednjem
šolskem letu. Upam, da bodo dela stekla po planu, ki
smo si ga zadali in se bomo lahko skupaj z uporabniki
veselili novih prostorov že v septembru 2022.
Dodatne površine vrtca
11
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Pogled na začasni
most in most v
gradnji.

SENEGAŠKI
MLIN
Tekst in foto: Boštjan Švab

Vzdrževalna dela na mostu čez Hudinjo v Selcah

Nadomestni most je predviden kot prosto ležeča AB
plošča, podprta s kamnito-betonskima opornikoma. Svetla
razpetina mostu bo prilagojena obstoječemu poteku brežin
Hudinje. Mostna opornika bosta navezana na predvideno
kamnito betonsko zavarovanje brežin nad mostom in na
naravne brežine pod mostom. Zaradi izgradnje novega
mostu je potrebno izvesti cestno navezavo na novi most v
skupni dolžini 20,00 m. Skupna bruto širina nadomestnega
mostu znaša na območju regulirane širine 4,50 m.
Prečni profil na mostu je usklajen s karakterističnim
profilom ceste, z uvedbo ustreznih prometno-tehničnih
elementov za računsko hitrost Vrač <= 40 km/h. Objekt
je zasnovan kot polno armirana betonska plošča debeline
50 cm z nosilnostjo, ki ustreza zahtevam enosmernega
prometa. AB plošča je prosto ležeča, premošča vodotok
v enem polju svetlega razpona 8,73 m, podpirata pa jo
kamnito-betonska opornika. Opornika sta predvidena iz
lomljenca v betonu C 25/30 in z armiranim zaledjem z
armaturnimi mrežami Q 503. Pri obnovi sta upoštevana
zgornja kota asfalta od 350,36 do 349,76 n. v. Most
premošča vodotok v pretežno premočrtno merjeni dolžini,
merjeni med zalednima stenama opornikov, ki znaša L
= 10,00 m oziroma s širino pretočne odprtine 8,29 m, če
12
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merimo pravokotno na os regulirane struge vodotoka.
Situativno je os na objektu v premi. Niveletno je prometna
površina na mostu v vzdolžnem sklonu 6,00 odstotkov.
Na objektu je vozišče v prečnem naklonu s padcem 2,50
odstotka (v smeri proti toku vodotoka). Priključek na
državno cesto RC 2302 je preko obstoječega križišča, ki
ga obnavljamo skladno s veljavnimi predpisi. V okviru
obnove obstoječega cestnega priključka bomo izvedli
priključevanje s priključnimi zavijalnimi loki (trije krožni
loki R1:R2:R3=2:1:3=12m:6m:18m:), s čimer bomo
razširili in izboljšali navezavo stranske ceste, pri tem pa
ohranjali obstoječi potek priključevanja na glavno cesto. V
samo glavno cesto poseg ni načrtovan.
Na podlagi evidenčnega postopka JN je bilo izbrano podjetje
PEOR, d. o. o., ki je ponudilo najnižjo ceno v vrednosti
87.482,93 EUR z DDV. Dela bodo končana aprila letos.

ELEKTRO KOVAČIČ

n e s ko n č n a e n e rg i j a

z vami že 25 let

Začeli smo obnovo dotrajanega mostu na javni poti JP
964291 Založnik – Potočnik v naselju Selce (Senegaški
mlin). Na lokaciji je obstoječ most iz armirano
betonskih opornikov in nosilnih IPN profilov z lesenim
podenjem. Prekladna konstrukcija in opornika so
bili v slabem stanju, zato je bila posledično ogrožena
mehanska odpornost in stabilnost mostu. Predvidena
je bila odstranitev obstoječega mostu in izvedba
nadomestnega.

elektroinstalacije
strelovodi
meritve
www.elektro-kovacic.si

Tekst: Vesna Poteko, foto: arhiv Občine Vojnik

Kolesarska povezava Celje – Vojnik – Dobrna
Projekt je združen v naziv
regijskega projekta Savinjske
regije: Izgradnja regionalne
kolesarske povezave Celje –
Vojnik – Dobrna za zagotavljanje
dnevne in trajnostne mobilnosti
s partnerji v projektu MO Celje,
Občino Vojnik in Občino Dobrna
ter nosilcem projekta Direkcijo RS
za infrastrukturo. Osnovni namen
projekta je urediti kolesarske
povezave v dolžini 20 km, od
tega v občini Vojnik 10 km, bodisi
z novogradnjo, rekonstrukcijo
ali s posodobitvijo že obstoječih
poti. Projekte v celoti financira
Ministrstvo za infrastrukturo,
Direkcija RS za infrastrukturo.
Potek trase
Kolesarska povezava poteka od meje
Občine Celje po dvorišču trgovine
Hoby Les, nato pa po kolovozu ob
reki Hudinji ter ob protipoplavnem
nasipu, kjer se uredi nova kolesarska
pot širine 3,5 m. Vodotok Hudinjo
kolesar prečka preko nadomestnega
mostu. Obstoječi most, ki je od
novega mostu ožji za približno 2,3 m,
predstavlja zožitev prečnega prereza,
zato je tu predviden nov cestni most.
V nadaljevanju se kolesar pelje po
vozišču občinskih lokalnih cest, trasa
nato teče v smeri SZ ob vodotoku
Hudinja, deloma kot nova kolesarska
pot, deloma pa po obstoječih
občinskih cestah do krožišča na
državni cesti Višnja vas – Drobna pri
Novi Cerkvi. Nova kolesarska steza
bo ob regionalni cesti Nova Cerkev
– Socka – Vitanje do naselja Nova
Cerkev, nato pa bo tekla po lokalnih
cestah do naselja Polže in se navezala
na regionalno cesto, kjer je ob
državni cesti predvidena kolesarska

steza do javne poti. V nadaljevanju
kolesarska povezava poteka po
obstoječih kategoriziranih občinskih
cestah. Od mostu čez Dobrnico na
javni poti do naselja Lemberg pri
Novi Cerkvi bo kolesarska povezava
po novozgrajeni kolesarski poti na
desnem bregu vodotoka Dobrnica.
V naselju Lemberg pri Novi Cerkvi
kolesarska povezava prečka Dobrnico
z novim mostom, se naveže na lokalno
cesto in nato znova vodi po desnem
bregu vodotoka Dobrnica do občinske
meje, kjer se naveže na novozgrajene
površine za kolesarje ob državni cesti
Višnja vas – Dobrna.
Kako projekt napreduje?
Trenutno je projekt v fazi pridobivanja
soglasij lastnikov zemljišč.
Pridobljenih je približno 70 odstotkov
soglasij. Želimo poudariti, da z
navedenim projektom občina pridobi
dodano vrednost in priložnost,

da postane zanimivejša turistična
točka, domačinom prijaznejša
glede povezave s sosednjimi
občinami. V tem letu je zato cilj
pridobiti vsa soglasja in zagotoviti
pogoje za izvedbo javnega razpisa
za izvajalca del.
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SPREMLJAMO
PROJEKT

Z Direkcijo RS za infrastrukturo smo
se dogovorili, da se letos začne tudi
izgradnja kolesarske povezave v naši
občini, in sicer v delu, ki se navezuje
na Občino Dobrna. Kolesarska
povezava bo tako narejena do naselja
Lemberg. Ta del povezave zajema
tudi obnovo mostu, za kar trenutno
še pridobivamo gradbeno dovoljenje.
Občina Vojnik bo nadaljevala
dogovore z lastniki zemljišč in iskala
morebitne nove rešitve, toda brez
razumevanja in pomoči lastnikov
zemljišč ne bo mogoče zagotoviti
pogojev za izvedbo.

Pogled na Lemberg iz zraka
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KRAJEVNA
SKUPNOST VOJNIK
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lea Sreš

Načrti za delo v letih 2022 in 2023
Skoraj celotno lansko leto je
krojila pandemija Covida-19.
Vsako leto v jesenskem času se
začnejo priprave za sprejetje
novega proračuna, lani pa smo ga
že drugič sprejeli za dve leti. Ker
je krajevna skupnost del občine,
je tudi proračunski uporabnik in
ima svoj proračun, ki je sestavljen
iz naslednjih postavk: vzdrževanje
makadamskih cest, stroški
poslovanja, krajevni praznik ter
obeleževanje obletnic znamenitih
osebnosti.
Za ceste – javne poti skrbimo tako, da
na pobudo krajanov in članov Sveta
KS poskrbimo za navoz materiala,
strojna dela na cestah ter čiščenja
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
delo z izvajalci zimske službe, račune

pa plača Občina Vojnik.
Med stroške poslovanja spadajo
stroški, ki nam omogočajo
poslovanje; gre za splošni material
in storitve, zavarovalne premije za
objekte, plačila organizacijam, ki so
pooblaščene za plačilni promet in
bančne storitve ter reprezentančne
stroške.
V okviru postavke Krajevni praznik
pripravimo zloženko s seznamom
prireditev, ki jih pripravijo društva,
KS pa organizira slavnostno
prireditev z bogatim kulturnim
programom in s podelitvijo krajevnih
priznanj najzaslužnejšim krajanom.
Za starejše krajane nad 80 let
pripravimo srečanje skupaj s KORK,
Župnijsko Karitas in Kulturnim
društvom Ivana Šoparja, pripravimo
pa tudi spominsko slovesnost pri
Olčjek, pri spominski plošči.
Postavka Umetniški programi: sem
spadajo dogodki za obeleževanje
obletnic pomembnih krajanov, s
čimer skrbimo za kulturno dediščino.
V preteklih pet letih smo obeležili
130-letnico rojstva slikarke Doroteje
Hauser, 130-letnico smrti Karla
Fridericha Henna, ustanovitelja
Zdravilišča Radenci s postavitvijo
spominskega obeležja nasproti hiše,
kjer je bival (pred Zdravstvenim
domom v Vojniku). Leta 2019 smo
obeležili tudi 150-letnico rojstva
in v letu 2020 še 70-letnico smrti
kmetijskega strokovnjaka in učitelja
Franca Goričana, za katerega bo
postavljeno spominsko obeležje v
novo urejenem parku pri Občini
Vojnik. Zaradi znanih razmer že
drugo leto nismo mogli realizirati
celotnega plana, realizirali smo le

najnujnejše oz. tisto, kar smo jih
lahko naredili (npr. vzdrževanje
makadamskih cest), zato vse
proračunske postavke niso bile
počrpane in jih bomo prenesli v
naslednje leto.
Vse to smo zapisali v letnem poročilu
za preteklo leto, ki ga je pripravila
računovodkinja. Predstavila ga je na
seji Sveta KS, člani Sveta pa so ga
potrdili. Kljub oteženim razmeram
dela na terenu vseskozi potekajo.
Tako smo asfaltirali nekaj odsekov
cest: Cesta v Tomaž – Rošer – Zeme,
cesta Arclin 36 – 36c (Slavulj,
Stegu, Jeram), cesta Male Dole –
Obreza – Keblič – Rezar ter igrišče v
Razgorju. Oktobra je bil zgrajen most
čez Hudinjo v Višnji vasi, končana
sanacija plazu nad občinsko cesto
Male Dole – Brezovšek – Lačna
vas, saniran plaz Male Dole – Jošt,
zgrajen most Pezdevšek. Trenutno
se na Cesti talcev končuje I. del
rekonstrukcije ulice (obnovitev
kanalizacije, odvodnjavanja in
izgradnja pločnika), pripravljeni
so že tudi popisi za nadaljevanje.
Na Arclinski cesti in v krožišču
Vojnik se bodo dela končala s
finim asfaltiranjem. V izdelavi je
projektna naloga za pločnik Višnja
vas, zakoličen je pločnik Arclin
– Ljubečna, trenutno so v teku
pogovori z lastniki. Objavljen je tudi
razpis za izvajalca kanalizacije in
obnove vodovoda v Ivenci. Na zadnji
seji smo načrtovali še pomladansko
ureditev cest, lokacije za čiščenje z
vomo, pometanje ulic po končani
zimski službi ter čiščenje okolice
Občine Vojnik v okviru čistilne akcije,
ki bo 2. aprila 2022. Želimo, da se
nam pridružite in tako pomagate
ohranjati čisto naravo.

Nova avtobusna postaja za lokalne avtobuse v Vojniku
14

Lidija Eler Jazbinšek,
predsednica Sveta KS
Vojnik

Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS
Nova Cerkev

Z optimizmom in delovno energijo
Pred nami je pomlad. Ta letni čas
prinaša številne radosti, prav letošnja
pomlad pa bo zagotovo prinesla
še večje veselje, saj je pandemija le
prešla v endemijo, kar pomeni, da
se počasi vračamo v stare tirnice
življenja. Ko nastopijo daljši in
sončni dnevi, prinesejo s sabo tudi
optimizem in delovno energijo, ki
nas kar vlečeta v nove projekte.
Izvajanje proračuna za leto 2022
Pločniki
Leta 2022 smo končali ureditev
pločnika iz centra vasi proti šoli v
dolžini 100 metrov. Pločnik je bil nujno
potreben, saj smo z njegovo izgradnjo
poskrbeli za boljšo varnost naših otrok
in vseh ostalih krajanov. Istočasno smo
uredili tudi javno pot, ki je bila prav
tako nujno potrebna sanacije. V izdelavi
je projektna dokumentacija za pločnik
Polže od Skoka do avtobusne postaje
Vizore, investitor projekta je Direkcija
Republike Slovenije za infrastrukturo.
Iz smeri Dobrne se pripravlja tudi
zavijalni pas za Vizore. Istočasno
pripravljamo projektno dokumentacijo
za pločnik od krožišča Nova Cerkev
do avtobusne postaje Trobiš Višnja
vas, investitor je Direkcija Republike
Slovenije za infrastrukturo. DRSI si
je ogledala tudi del državne ceste od
mostu v Socki do trgovine, kjer je nujna
širitev ceste in ureditev pločnika. Ta
projekt je že uvrščen v načrt razvojne
ureditve. Pripravlja se idejni projekt za
pločnik v Novem naselju, ki bo ob levi
strani cestišča v smeri naselja Novake.
Pločnik bo dolg približno 450 metrov.

betonski most čez Hudinjo, in sicer v
Polžah pri Samcu.
Vodovodi
Vodovod Trnovje pri Socki je v fazi
prevzemanja s strani podjetja VOKA
Celje. VOKA Celje prav tako pripravlja
projekt za vodovod Lemberg. Vodovod
Lahka peč – Čreškova je v fazi
prevzema, ampak projekt trenutno
miruje, saj se Občina še vedno trudi
pridobiti služnosti. Pogajanja z lastniki
zemljišč so zahtevna. Za vodovod
na Straži so že izdelani projekti za
nov rezervoar in večje cevi, ki bodo
omogočale večji pretok vode. V pripravi
je II. faza projektne dokumentacije za
vodovod Selce.
Kanalizacija
Za izgradnjo kanalizacije Razdelj je že
bil izbran izvajalec, ki bo začel delati
spomladi, investicija pa bo končana v
poletnih mesecih.
Pločnik in cestišče, opremljeno s prometno
signalizacijo.

Asfaltiranje in krpanje javnih poti
Izbran je bil izvajalec, ki bo letos skrbel
za asfaltiranje in preplastitve javnih
poti. Občina je v fazi pridobivanja
ustrezne dokumentacije, ki je potrebna
za asfaltiranje cest. Izbran je bil tudi
izvajalec za sanacijo poškodovanih
asfaltih javnih poti in za širitev lokalne
ceste Socka –Trnovlje v dolžini 1200 m.

LOKALNO SREDIŠČE

KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV

Na Občini Vojnik se za KS Nova Cerkev
pripravljajo enotne table za označitev
vasi in hišnih številk. V izdelavi je
projektna dokumentacija za postavitev
nove avtobusne postaje v smeri Socke,
nasproti javne poti za Zlateče. Investitor
je Direkcija Republike Slovenije za
investicije. Na avtobusni postaji v
Hrenovi pa bomo za smer proti Dobrni
postavili novo avtobusno utico. V KS
Nova Cerkev z optimizmom zremo
v prihodnost in se že danes veselimo
krajevnega praznika, ki ga bomo letos
praznovali 2. julija. Prav tako se bomo
lahko na isti dan, po (pre)dolgem času,
spet skupaj poveselili na tradicionalni
gasilski veselici.

Mostovi
Pri Senegaškem mlinu za vas
Selce urejamo nov betonski most.
Predvidoma bo končan aprila 2022.
Pripravlja se tudi idejni projekt za nov
Most pri Senegaškem mlinu se že gradi.
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KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst: Dušan Horvat, foto: Katja Rek, Dušan Horvat

Z olajšanjem v nove pridobitve
Tudi v leto 2022 smo stopili z mislijo in željo, da se po skoraj
dveh letih čim prej znebimo nadležnega in nepredvidljivega
koronavirusa, ki nam je grenil svobodo gibanja, spremenil
način življenja in prikrajšal marsikatero življenjsko navado.
Žal so nekateri naši občani zaradi te zahrbtne epidemije
izgubili življenje, drugi še danes čutijo posledice in nihče
točne ne ve, kako bo v prihodnje. Na prvem mestu je seveda
zdravje.
Pričakovano olajšanje
Na srečo smo ljudje po večini optimisti in kljub težavam, ki
so nas spremljale v zadnjem obdobju, optimistično gledamo
na čase, ki so pred nami. Že sprostitev PCT pogojev nas je
opogumila in nas zopet vsaj v nekaterih pogledih vrnila v
normalno življenje. Prireditve, srečanja, dogodki, ki smo jih
načrtovali pred epidemijo, bodo spet oživeli in prepričan sem,
da bodo primerno obiskani. Vem, da nas večina komaj čaka,
da se vrnemo v stare okvire, brez večjih težav in preprek.
Po drugi strani pa vabim tudi tiste, ki so pesimisti in na
glas razmišljajo, da ne bo nikoli več tako, kot je bilo, da se
nam ponovno pridružijo. V mislih imam delo v društvih in
organizacijah, ki so motor družabnega življenja v kraju in
občini. Le skupaj smo lahko močni.

Ogenj je uničil skoraj vse

Izredna seja Sveta KS Frankolovo
Žal je v zadnjih dneh januarja na Frankolovem pogorela
stanovanjska hiša družine Verdinek v Lipi pri Frankolovem.
Požrtvovalni gasilci iz več gasilskih društev so požar uspeli
zajeziti in pogasiti, vendar je celotna hiša uničena do te mere,
da ni primerna za bivanje. Takoj po nesreči smo na sedežu
16

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS
Frankolovo
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Krajevne skupnosti organizirali izredno sejo Sveta KS, na
katero smo povabili tudi predstavnike društev in organizacij v
kraju. Po razpravi smo zapisali naslednje obvestilo za javnost.
OBVESTILO ZA JAVNOST
Na območju Krajevne skupnosti Frankolovo člani Sveta
KS Frankolovo in predstavniki društev v sodelovanju z
Župnijsko Karitas Frankolovo ter Rdečim Križem Frankolovo
organiziramo zbiranje pomoči za družino VERDINEK iz
Lipe pri Frankolovem 16a, ki ji je požar nedavno uničil
stanovanjsko hišo. Prostovoljne prispevke bomo po domovih
pobirali februarja 2022. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za
odziv in pomoč!
Naknadno smo sestavili tudi prošnjo za donatorska
sredstva, s katero naprošamo vse, ki kljub težkim časom
zmorete finančno pomagati, da to storite z nakazilom
na transakcijski račun, ki ga je najhitreje lahko odprla
Škofijska Karitas. Glede na to, da bo družina morala
popolnoma obnoviti celotno hišo, bo vesela tudi donacije v
obliki gradbenega materiala, notranje opreme, stavbnega
pohištva, pomoči podjetij in delavcev gradbene stroke.
Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na Krajevno
skupnost Frankolovo. Zbiranje prostovoljnih prispevkov
smo uspešno realizirali. Zahvaljujemo se vsem, ki ste
prispevali za obnovo hiše. Hvala za pomoč. Posebna
zahvala vsem pobiralcem, ki ste si vzeli čas in obiskali naše
krajane, katerih odziv je bil izreden. Hvala vsem.
Investicije in vzdrževalna dela
Tudi v tem letu bomo poskušali realizirati čim več
investicijskih projektov, ki so predvideni v planu Krajevne
skupnosti oziroma v občinskem proračunu. Večina jih je
na komunalnem področju. Obnovili bomo odsek ceste v
Rakovi Stezi in nadaljevali obnovo lokalne ceste Frankolovo
– Socka. Predvidena so asfaltiranja makadamskih cest po
načrtih Krajevne skupnosti Frankolovo. Tekom leta bomo
izvajali vzdrževanje makadamskih cest z navozom gramoza
ter sanirali najnujnejše poškodbe obstoječih asfaltnih cest.
Začeli bomo dolgo pričakovano izgradnjo vodovoda za
Lindek, sočasno z dovodom napeljave za elektriko in optiko.
Zgradili bomo pločnik od regionalne ceste do gasilskega
doma ob desnem robu cestišča, vključno z novo traso javne
razsvetljave. Novozgrajeni vrtec Frankolovo bo na podstrešju
pridobil še dve dodatni učilnici s sanitarijami. V fazi
projektiranja je tudi novo igrišče nad vrtcem, za katerega pa
upamo, da se bo gradnja čim prej začela.

Tekst: Mateja Oprčkal, foto: osebni arhiv družine

»Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep kot zvezda.«
V knjigi življenja so njegovi prvi
koraki v svet sporočali, da bo
njegova pot v življenje polna
mavričnih odtenkov, v katerih
bo vsaka barva dobila svoj sijaj.
Kljub zahtevnosti odraščanja so
se njegove oči iskrile in sporočale
pristno iskrenost, velikokrat s
kančkom nagajivosti in igrivosti.
Tako je svoj notranji svet podarjal
vsem, ki so mu bili blizu. Z
voljo do življenja je spreminjal
svet okoli sebe in se dotikal src
mnogih ljudi.

Medalje govorijo o njegovem udejstvovanju
v športu.

Rodil se je kot otrok s posebnimi
potrebami – z downovim
sindromom. A to ga ni oviralo,
da ne bi s svojim omikanim –
gentelmenskim pristopom marsikoga
spravil v zadrego in v presenečenje.
Kot je nekoč dejal Martin Luther
King, »Imam sanje o prihodnosti
…«, tako je tudi Jani skozi svojo
življenjsko zgodbo spoznaval in
odkrival talente ter gojil sanje kot
vsak drug otrok in še več; imel je
veliko želja, zanimanj, neverjeten
spomin in bil je velik ljubitelj živali.
Glasba ga je spremljala skozi vse

življenje, ga pomirjala ter učila. V
njej je imel svoj duševni pristan.
Bil je neizmerno ponosen na
dom. Njegovi domači, posebno
mamica Nada, so skozi življenjske
preizkušnje, ki jih je bolezen
polagala prednje, vedno stopali
pogumno, z neomajno voljo in z
veliko ljubeznijo. Ob slovesu je
njegova mamica dejala: »Bil si nam
pečat in moč življenja, luč veselja,
ki je posijala v vsako, še tako črno
temo; veliko sonce, ki nas bo vedno
grelo s spomni nate.«
Bil je družbeno aktiven v
Centru za usposabljanje, delo
in varstvo Dobrna. V njem je bil
tudi predsednik društva »Neža«,
društva za pomoč osebam z
okvaro vida, saj je bil tudi sam v
kategoriji slepih. V CUV Dobrna
je bil vključen v poseben program
specialne olimpijade. Z njih je
prinašal medalje, na katere je bila
ponosna celotna skupnost doma. S
svojimi talenti je obogatil premnogo
srečanj in dejavnosti v zavodu. Bil
je priljubljen in ljubljen tako doma
kot v okolju, kamor je prišel. Na
poseben način je izžareval pristno
iskrenost, poštenost, neposrednost
in dar za humor, ohranjal je čut
in ljubezen do živali, predvsem
pa skrb in dobroto do soljudi,
saj bi vse, kar je imel, podaril in
delil z drugimi. Vse te odlike so
zaznamovale njegov značaj. Njegova
odločnost je velikokrat nagovarjala
in presenečala. Žal mu bolezen
ni prizanašala. Že dobri dve leti
se je boril. Večkrat zmagal, a žal
svojo bitko s COVID-19 dokončno
izgubil 22. decembra 2021. Rad
je imel življenje, zato se je njegov

boj odseval tudi na obrazu. Edina
prošnja, ko je lahko še govoril, je
bila, želim si domov. Na njegovi
bolezenski poti ga je spremljalo
veliko ljudi. Vsak je na svoj način
želel pomagati in mu biti blizu. Od
zdravstvenega osebja do njegovih
prijateljev, znancev, sosedov, vsak je
želel svoj del dlani nuditi v oporo.

LOKALNO SREDIŠČE

JANI
MOČENIK

Če bi mogel, bi nam Jani danes
govoril: »Hvala, ker ste bili del mojega
življenje in mi dajali veselje; hvala, ker
ste me ljubili in v zameno sprejemali
mojo ljubezen. Hvala za spomine, ki
jih bom večno cenil. In vidimo se tam,
kjer ni solz in trpljenja.« Jani tudi tebi
hvala, da si bil del naših življenj in si
spreminjal naša srca.

Jani je bil ljubitelj živali.
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SOLIDARNOST IN
DOBRODELNOST
Tekst: Vida Podergajs, foto: Lea Sreš

Vojnik, stopimo skupaj
Pred tremi leti, konec decembra 2018, smo zapisali:
Naj se božični ogenj ljubezni in dobrote razplamti
v vsej svoji razsežnosti in začeli vseslovenski
humanitarni projekt Vojnik, stopimo skupaj.
Ko smo v petek, 19. decembra 2021, ponovno prižgali
luči Božičnega Vojnika, tokrat prilagojenega v času
koranavirusa, in ko smo letos prižgali na adventnem
vencu četrto svečo, se je pravi božični ogenj prižgal
tudi v hiši Sandre, Lovra in Matevža. Prav takrat so
se namreč dokončno preselili v hišo, ki ji lahko brez
zadržkov rečemo, da je “vseslovenska hiša”, zgrajena z
ljubeznijo dobrih in srčnih ljudi - dobrotnikov.
Na kratko se ne da navesti vseh posameznikov,
samostojnih podjetnikov, gospodarskih družb in
društev, ki so sodelovali od rušenja stare hiše, izdelave
projektne dokumentacije in pridobivanja soglasij ter
do sedanje podobe hiše, ki nudi družinici zavetje in
toplino. Okvirna predračunska vrednost hiše je ocenjena
na približno 100.000,00 EUR. V drugi polovici januarja
2019 smo začeli zbirati finančna sredstva in se vključili
v oglaševanje preko socialnih omrežij, tiskanih medijev,
televizijskih oddaj in drugih načinov oglaševanja. V ta
humanitarni projekt je bila vključena občina Vojnik, pa
tudi vsa Slovenija. Odzivnost po nudenju pomoči je bila
velika – samostojni podjetniki in gospodarske družbe so
ponudile pomoč v obliki gradbenega materiala, storitev,
notranje opreme, kopalniške opreme, instalacije …

V zbiranje sredstev in druge pomoči so bila vključena
tudi vsa društva in humanitarne organizacije,
organizirali smo dobrodelna koncerta v OŠ Vojnik in v
Café-café v Arclinu, v organizaciji Marije Čakš in Sandija
Petreja.
Zbiranje sredstev je bilo transparentno. Sredstva so
se zbirala preko Škofijske Karitas Celje, donatorje in
znesek zbranih sredstev pa smo objavljali tedensko. Leta
2019 je bilo zbranih donatorskih sredstev in sms donacij
v višini 55.872,00 EUR, leta 2020 23.580,00 EUR in
leta 2021 359,00 EUR. V postopku gradnje je bilo leta
2019 iz računa plačanih 47.549,07 EUR, leta 2020
16.510,96 EUR in leta 2021 za finalizacijo še 14.866,52
EUR. Vsa ostala obrtniška in druga dela ter storitve, ki
niso vključeni v te zneske, so bili opravljeni brezplačno
s pomočjo srčnih in dobrih posameznikov, samostojnih
podjetnikov in gospodarskih družb.
Pri gradnji hiše je s podarjenim delom, materialom
in drugimi storitvami sodelovalo okrog 50 različnih
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Naše
delo je s svojimi prispevki in oddajami spremljalo
od začetka akcije in do zaključka 10 radijskih in
televizijskih hiš. Nepogrešljivo je bilo delo Občine
Vojnik, še posebej pravne službe, službe za okolje in
prostor, KS Vojnik in Osnovne šole Vojnik. Finančna
sredstva pa je darovalo od januarja 2019 do vključno
novembra 2021 več kot 300 fizičnih oseb, samostojnih
podjetnikov in gospodarskih družb.
Vsi, ki smo sodelovali v tem projektu, smo veseli in
ponosni, da nam je uspelo. Uspelo pa nam je zaradi vas,
dobri in srčni ljudje. Spoštovani, končujemo projekt
Vojnik, stopimo skupaj in izrekamo besedo HVALA.
Vemo, da je beseda skromna, ampak za Sandro, Lovra
in Matevža in za vse, ki smo sodelovali v tem projektu,
velika. Ogenj dobrote je zagorel in se razplamtel v
vsej svoji razsežnosti, ki se ji pravi čut za sočloveka in
ljubezen. V organizacijskem odboru projekta Vojnik,
stopimo skupaj smo sodelovali: Vida Podergajs, Ivanka
Plešnik, Lidija Eler Jazbinšek, Aleksander Reberšek
in vodja gradbenih del, direktor gospodarske družbe
Kramer, d.o.o., Marko Kramer.
Hiša je zgrajena z ljubeznijo dobrih in srčnih ljudi dobrotnikov.
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77 LET OD ZLOČINA
Tekst: Jurij Cvikl, Marija Škoflek, roj. Cvikl, foto: Lea Sreš

Še vedno v naših mislih in srcih
Pred 77 leti, 12. februarja 1945,
je nemški okupator v Grabnu pri
Stranicah storil hud zločin nad
popolnoma nedolžnimi ljudmi,
med katerimi je bil tudi moj brat
Franc Cvikl iz Landeka 17 pri
Novi Cerkvi.
Oba sva se rodila pod isto streho,
vendar je on moral umreti, ko je
bil star komaj 17 let in 5 mesecev.
Obešanje talcev v Grabnu pri
Stranicah spada med najhujše
nacistične zločine na slovenskem
ozemlju v letih 1941 – 1945 in
je po obsegu ter načinu morije
primerljiv z najbrutalnejšimi
zločini druge svetovne vojne.
Okupator ga je storil slabe tri
mesece pred njenim koncem, in
sicer kot maščevanje in povračilo
za partizansko zasedo v soteski
Tesno, v kateri je 2. februarja

1945 padel celjski okrožni
vodja in deželni svetnik Anton
Dorfmeister. V zameno za njegovo
življenje so nacisti v mariborskih,
celjskih in trboveljskih zaporih
izbrali 100 talcev, med katerimi
je bilo precejšnje število ujetih
v nemški zimski ofenzivi, tudi
ranjenih in bolnih partizanov.
Že dan prej so Nemci v celjskem
Starem piskru zbrali vse talce, ki
so bili predvideni za usmrtitev,
in jih naslednjega dne že pred
osmo uro zjutraj (zvezane z
žico po dva skupaj z rokami na
hrbtu) s kamioni pripeljali na
močno zastraženo prizorišče
zločina. Za njegovo izvedbo je
bil določen oddelek nemške
pomožne policije pod nadzorom
najvišjih gestapovskih častnikov.
Dva pomožna policista sta se
prostovoljno javila za rablja in

na jablane ob cesti obešala talce,
pri čemer je bilo na posamezna
drevesa obešenih tudi do pet
ljudi. Krvavo početje je trajalo
skoraj tri ure in bilo končano
okoli poldneva. Talci so viseli
do 14. ure, vse dokler jih niso
za to določeni zaporniki sneli in
zagrebli v dva skupinska grobova.
Tragični 12. februar 1945, ko je
na Stranicah življenje izgubilo
sto zavednih Slovencev (obešenih
je bilo 99 talcev, eden je bil
ustreljen pri poskusu bega), sodi
med najmračnejše dni slovenske
zgodovine. Z mamo še vedno
obujava spomine na te težke čase.
Naj nam bo ta zločin v opomin
in naj nikoli ne zbledi spomin na
vse, ki so tu za domovino žrtvovali
svoje življenje.

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

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

15% gotovinski popust

e-mail: aksel.skaza@gmail.com | tel.: 00386 41 679 286

Naročila napisov po tel.: 041 611 087

www.aksel.si
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KO SLAVKO
ZAPOJE
Tekst: Valerija Jakop, foto: osebni arhiv

Priznanje za življenjsko delo
Vaclav (Slavko) Jakop iz Višnje
vasi se je rodil v družini, ki ji je
bilo petje sveti dar. Pisalo se je
leto triintrideset, enaindvajseti
avgust, ko je v Dolu pod Gojko
kot četrti otrok pripel na svet.
Družina desetih otrok si je delo
na domačiji in skupne večere,
preživete ob sveči, lepšala s
pesmijo in z molitvijo. Da mladi
fantič v sebi nosi pevski talent,
ki ga je vredno oplemenititi,
je odkrila teta organistka. Žal
povojna leta za obiskovanje
pevske solistične šole niso bila
ugodna. Ni bilo sredstev, pa tudi
družina bi brez para pridnih
rok teže shajala. Tako je Slavko
ostal doma in izbral drugo,
bolj dosegljivo pot. V pevske
vode je zakrmaril z zborovskim
petjem. Prvi zamah na tej dolgi
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in razgibani pevski plovbi je
bilo prepevanje v mladinskem
pevskem zboru; drugi petje
na cerkvenem koru v rodnem
Frankolovem. Tretji je bila
igralska skupina, kjer je dobil
priložnost odpeti več solističnih
vlog. Tok ga je ponesel v pristan
priznanih zborovodij, gospodov
Rafka Gorenška, Marjana Lebiča
in Toneta Volaska. Pod njihovim
vodenjem in ob mentorstvu
umetniškega vodje Egona Kuneja
je njegov glas postal prodoren,
žlahten in prepoznaven. Na
povabilo zborovskih mojstrov
je kot gost solist večkrat stal na
velikih odrih.
Slavko ostaja zvest zborovskemu
petju že polnih 75 let. V zborovskih
vrstah je najprej zastopal mesto
prvega in drugega tenorista, zdaj
že dolga leta poje prvi bas. V bogati
pevski zgodovini je svoj glas delil
v različnih organiziranih sestavih:
Moški pevski zbor Frankolovo, Pevski
zbor društva upokojencev Vojnik,
Mešani pevski zbor gostincev Celje,
Moški pevski zbor KUD France
Prešeren Vojnik in Mešani cerkveni
pevski zbor sv. Lenarta Nova Cerkev.
Slavko je eden izmed ustanoviteljev
Moškega pevskega zbora KUD Nova
Cerkev. Zbor jeseni praznuje pol
stoletja delovanja in Slavko v njem
aktivno prepeva še danes. Pred leti je
s skupino petih pevcev – sokrajanov
ustanovil vokalno skupino Stari
prijatelji. Z ubranim petjem
prijateljski sekstet pogosto popestri
družinska srečanja, obletnice in
kulturne prireditve v kraju; ob
zadnjem slovesu pa tenkočutno prav
iz njegovega grla zazveni solo odpeta
kitica žalostinke.

Vsak, ki Slavka pozna, ga
poistoveti s petjem in o njem
govori s presežki.
»Slavko je zlati glas našega zbora;
pevec, ki je več desetletij s svojim
darom bogatil harmonijo in zvočnost
cerkvenega petja. Njegov bas je
nepogrešljiv. Cerkvene pesmi Pod
oljkami, V sveto mesto Nazareško
in mnoge druge so z njegovim
solističnim prispevkom vzbudile pri
poslušalcu nepozabno doživljanje
glasbe. Prepeval je pri svetih mašah,
na koncertih, pri obisku papeža
Janeza Pavla II in navduševal
domačine na več gostovanjih pri
rojaku dr. Vinku Kraljiču v Nemčiji.
Slavko je pevec z veliko začetnico.
Kljub dolgoletnim izkušnjam in
velikemu pevskemu talentu je redno
prihajal na pevske vaje; ni mu bilo
žal časa, čeprav je večino pesmi
znal zapeti brez notnega gradiva.
Bil je odprt za novosti in mi kot
zborovodkinji pri uvajanju le-teh
zaupal. Nobene zdravstvene težave
mu niso preprečile, da ne bi prišel
na kor in zapel z nami. Stopnice
zanj še danes niso prestrme. Slavka
krasi velik pevski talent in še večji
okras, da je Slavko človek, ki je v
svoji skromnosti svoj dar petja z
veseljem prenašal na mlajše pevce.
Zavedal se je pomena dobrega
medgeneracijskega sodelovanja in
da je pomemben prav vsak član. Na
skupnih druženjih je poskrbel za
pozitivno energijo, vsi pa smo komaj
čakali, da nam zapoje »svojo« En
starček je živel.« Tako njegov velik
prispevek pri delovanju Mešanega
cerkvenega zbora sv. Lenarta Nova
Cerkev predstavi zborovodkinja
Darinka Stagoj.

Petje je ves čas Slavkov sopotnik, pravzaprav je to
njegov način življenja in za pesem ni nikoli utrujen.
Dolgoletno prepevanje mu je prineslo vse Gallusove
značke in številna priznanja. K tem dosežkom je
poleg talenta in predanosti prepevanju pripomogel
iskren zakonski odnos, ki ga je zgradil z ženo Emo. V
njunem domu sta živela čista ljubezen in medsebojno
spoštovanje. Užil je vso ženino podporo, bila mu je
spodbuda, so-pevka v zboru in hkrati najostrejša
kritičarka. Danes prepeva tudi v spomin nanjo.
Spoštovanje do péte besede sta znala privzgojiti vsem
trem otrokom. Najmlajši, Jurij, v očetovem petju vidi
navdih, svojega učitelja in mu počasi sledi. Vnuki s
ponosom spremljajo pevsko dediščino starega očeta.

Ob njem se učijo verzov in tonov, med notami pa skritih
življenjskih spoznanj. Bogato popotnico in močno
sled jim riše stari ata za pot v življenje in za prihodnje
rodove.
Slavko je prijatelj péte besede in pevec z odliko.
Predvsem pa je človek z velikim srcem in prijatelj ljudi.
Njegove roke so gradile številne domove. Njegove
preproste, a sila modre besede so tolažile, opogumljale,
učile. Njegove misli, resnice in nasveti so kažipot
življenju. Je odličen sogovornik. Zavidljiv je njegov
bistri um za priklic liričnih vrstic in njegov talent za
pomnjenje obrazov, letnic, imen, dogodkov. Slavko je
bogat vir informacij za zbiratelje in pisatelje krajevne
zgodovine. S svojimi spomini in pričevanji je soustvarjal
izdajo dveh velikih knjižnih del: Frankolovo skozi
stoletja in Življenje ob Tesnici avtorja Matije Založnika.
Z njegovimi anekdotami in ljudsko zgodbo so popisane
strani pesniške zbirke Zakaj se je polje v belo odelo
pesnice Jožice Koren.

NA ODRU ŽIVLJENJA

»Slavko je član našega zbora od ustanovitve. Je
nepogrešljiv solo pevec, dobro poznan znotraj in izven
občinskih meja. Na vaje je prihajal tudi peš in v vseh
vremenskih razmerah. Kot velik redoljub je bil vselej
točen in to kljub obilici dela na kmetiji ter težki službi.
K obiskovanju pevskih vaj je spodbujal pevske prijatelje.
Zavedal se je, da so le s predanim in rednim delom
mogoči dobri dosežki. Na številnih glasbenih revijah,
koncertih, kulturnih prireditvah je bil njegov solistični
vložek dodana vrednost zboru. Ljudje ga poznajo
predvsem po solistično odpetih pesmih En starček,
Dvanajst razbojnikov, Bolen mi leži. V zaodrju je bil
pogosto nosilec dobre volje. Še danes, kljub starosti in
bolečinam v nogah, je s svojim rednim obiskovanjem
pevskih vaj drugim pevcem vzor,« pove Peter Selčan,
dolgoletni vodja MPZ KUD Nova Cerkev.

Slavko je velik mož kulture. Za dolgoletno prepevanje,
aktivno in požrtvovalno delo na kulturnem področju je
prejemnik priznanja za življenjsko delo.
»Pel bom, dokler bo glas,« se Slavko prešerno nasmeje
in nam nazdravi. Naslednji trenutek iz grla zavibrira
mojstrski bas. In Slavko zapoje. Naj njegov glas še dolgo
odmeva.

PROSTOFER
TUDI V VOJNIKU
PROSTOFER je trajnostni vseslovenski prostovoljski
projekt za mobilnost starejših. Povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne morejo uporabljati
javnih plačljivih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki,
ki po drugi strani radi priskočijo na pomoč. Projektu
Prostofer, ki ga v sodelovanju z občinami izvaja zavod
Zlata mreža, se je letos pridružila tudi Občina Vojnik. Trenutno imamo aktivnih 13 šoferjev prostovoljcev. Vsi, ki bi
potrebovali prevoz in ste po zgornjih kriterijih do njega
upravičeni, lahko pokličete brezplačno telefonsko številko
komunikacijskega centra 080 10 10 in prevoz naročite.
Urška Mužar
Branko Petre, Dragica Sternad Pražnikar iz Agencije za varnost
prometa in predstavnik Zlate mrežePražnikar iz Agencije za
varnost prometa in predstavnik Zlate mreže
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BRONAST VOJNIŠKI
GRB 2021
Tekst: Jože Žlaus, foto: Matjaž Jambriško

Adolf Jakop – človek mnogoterih dejanj
Dol pod Gojko je idilična vasica na
sončni strani gore Kislice in tu si
je pred več kot 30 leti ustvaril svoj
dom Adolf Jakob. Z ženo Sonjo sta
si osnovala družino in si ustvarila
odlične pogoje za življenje, ki je
še vedno polno aktivnih dejanj
pri društvih in udejstvovanja na
različnih prireditvah v domačem
kraju Frankolovo.
Adolf Jakop je bil rojen leta 1957
na domačiji »Fošnar« v Dolu pod
Gojko, ki leži na južni strani Gojke.
Odraščal je v skromnih razmerah
skupaj z bratom Brankom, nikoli
pa ni bilo čutiti pomanjkanja
življenjskih dobrin, za kar sta
poskrbela skrbna starša, mama
Fanika in oče Adolf. Osnovno šolo
je obiskoval na Frankolovem in
bil vnet športnik, še posebej je
rad igral rokomet. Po zaključeni
osnovni šoli je obiskoval poklicno
šolo v Šolskem centru Boris Kidrič

v Celju in se izučil za avtokleparja.
Po odsluženem vojaškem roku
v Srbiji se je leta 1979 zaposlil
v Poklicni gasilski enoti v Celju,
kjer je opravljal zahtevno delo
poklicnega gasilca. Leta 1980 se je
poročil s Sonjo Čretnik in kmalu
sta se jima pridružila še dva člana,
sin Borut in hči Patricija. Ko je
leta 2009 odšel v zaslužen pokoj,
se njegovo življenje ni bistveno
spremenilo, saj je nadaljeval z
vsemi prej začetimi prostočasnimi
aktivnostmi. Službene obveznosti
sedaj nadomešča s kmečkimi
opravili, saj mu samooskrba
življenjskih dobrin veliko pomeni.
V današnji poplavi »umetne« hrane
zelo ceni to, kar lahko s pomočjo
družine pridelajo na domači zemlji
povsem na ekološki način. Zato
se ob vseh njegovih obveznostih
tudi pri njem potrjuje znani rek
»penzionist nima nikoli časa«. Če
je v otroštvu in mladosti gledal na

Adolf Jakop je že vrsto let vpet v pevsko dogajne na Frankolovem.
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cerkev sv. Trojice na Gojki proti
severu, jo danes iz novega doma
gleda proti jugu. Verjetno je pogled
na mikavno cerkev Sv. Trojice
pripomogel k temu, da je postal
človek, ki je pripravljen pomagati
in sodelovati v družbenem utripu
kraja. Pa ne samo to, je tudi človek
dobrega in izostrenega posluha, zato
ni čudno, da je že od leta 1978 član
cerkvenega pevskega zbora, njegov
tenorski glas pa je večkrat slišan
v obliki solo napevov in v petju
psalmov pri cerkvenih obredih. Prav
tako je že dobra štiri desetletja član
v Moškem pevskem zboru Antona
Bezenška, kjer je prav tako odličen
tenorist in nepogrešljiv solist. Za
njegovo vztrajno in odlično petje
je od Sklada za ljubiteljsko petje
prejel že vse tri Gallusove značke. V
Prosvetnem društvu Anton Bezenšek
pa ni samo pevec, je tudi aktivni
član pri pripravah prireditev, že
vrsto let je član izvršilnega odbora, v

Ne smemo pozabiti na njegovo zavzetost in pomoč
pri obnovah cerkva, še posebno pri obnovi cerkve na
Gojki, do katere kot sovaščan čuti veliko spoštovanje
in je ponosen na biser nad krajem Frankolovo. Je
tudi ljubiteljski fotograf, saj ima obsežen foto arhiv
prireditev društev, gostovanj Moškega pevskega zbora
doma in po svetu in ostalih dogodkov v kraju. Življenje
Adolfa Jakopa je dodobra zaznamovala več kot 30-letna
službena pot poklicnega gasilca. Glede na pridobljeno

strokovno znanje pri reševanju ljudi in premoženja
mu je ostal velik čut do sočloveka, ki ga še danes deli s
tistimi, ki so v stiskah ali potrebni pomoči. Meni, da je
prav, da kot krajan sokrajanom po svojih zmožnostih
doda svoj prispevek k lepšemu in boljšemu življenju.
Človek, katerega bogata življenjska pot je zaznamovana
z vsem naštetim, je lahko vzor mlajšim generacijam,
zlasti v teh modernih časih interneta, facebooka,
twiterja.

BRONAST
VOJNIŠKI GRB
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preteklosti je bil dva mandata tudi predsednik zbora.

Tekst: Nenad Vranešević, foto: Matjaž Jambriško

Vrtec Danijelov levček – enota Vojnik
Med letošnjimi dobitniki priznanj, ki jih podeljuje
občina Vojnik, je tudi vojniška enota vrtca Danijelov
levček, ki je dobitnica bronastega vojniškega grba za
več kot 10-letno uspešno vzgojno-izobraževalno delo
v občini Vojnik in vključenost v kraj.
Vrtec Danijelov levček, enota Vojnik, je začel delovati
1. septembra 2009 kot zasebni katoliški vrtec. Svoje
poslanstvo so začeli z oddelkom in pol, ker pa je bilo
za vrtec veliko zanimanja, so na enoti kmalu odprli še
dodatne oddelke. Trenutno so v njej štirje oddelki otrok,
to je skupaj okoli 70 otrok, starih od enega do šest let ter

deset zaposlenih, ki jih spremlja pri njihovem vsakdanu.
Odprtje enote je staršem zagotovilo varstvo otrok ter
hkrati preprečilo prostorsko stisko v javnih vrtcih, s tem
pa so si pridobili tudi koncesijo. Kot zasebni katoliški
vrtec so staršem omogočili dodatno možnost izbire pri
vključevanju otrok v vrtec. Ves čas njihovega delovanja
so glavni temelji vrednote, medsebojno sodelovanje in
topli medčloveški odnosi ter sobivanje z naravo. Ravno
na teh temeljih se kaže prepoznavnost in drugačnost
vrtca, ki svoje poslanstvo uresničuje z vizijo: Vzgajamo z
ljubeznijo.

Vrtec Danijelov levček - dobitniki bronastega grba

23

NAGRAJENCI V OBJEKTIVU

Zaposleni se zavedajo, da otroci
potrebujejo celostno vzgojo, ki
temelji na vrednotah družine,
poštenju, delavnosti, spoštovanju,
ljubezni do narave in domovine.
Vrtec deluje po javno veljavnem
programu Kurikulum za vrtce, ki
zagotavlja in upošteva optimalni
razvoj vsakega otroka upoštevajoč
individualne razlike. Hkrati
pa v svoje delo preko različnih
obogatitvenih dejavnosti
vključujejo tudi katoliške vsebine in
medgeneracijsko sodelovanje.

otroško polnočnico, adventne
delavnice v Jernejevem domu in
se udeležijo pustne povorke v Novi
Cerkvi. Vrtec deluje v okolju z bogato
kulturno dediščino, zato to delijo
in prenašajo na otroke. Zelo dobro
sodelujejo tudi z ostalimi vzgojnoizobraževalnimi ustanovami. V
okviru projektov že od začetka
sodelujejo v projektu Turizem in
vrtec, preko katerega skrbijo za
prepoznavnost domačega kraja tudi
v širšem slovenskem prostoru in
izven meja Slovenije.

Vrtec ves čas sodeluje z različnimi
društvi ter z drugimi institucijami
iz domačega kraja ter tako otrokom
omogoča še dodatno vpetost v
domače okolje. Vsako leto pripravijo

V 12 letih delovanja vrtca se je v
njem izmenjalo mnogo generacij
otrok. Nekateri od njih so danes
že dijaki in se vračajo v vrtec kot
bodoči strokovni delavci. S svojim

strokovnim delom, z ljubeznijo
do otrok ter vzgojo za vrednote
si je vrtec tekom let pridobil
zaupanje staršev in otrok ter postal
prepoznavni člen v vzgoji, rasti,
šolanju in izobraževanju v domačem
kraju. Vse to ne bi bilo mogoče brez
zaposlenih, ki so srce vsakega vrtca
in ki mu dajejo dodano vrednost
in kakovost. Zagotovo pa je to tudi
sad truda vseh ostalih, ki so vpeti v
življenje in delo vrtca: starši in otroci
ter okolje, v katerem delujejo.
Hvaležni in ponosni so za priznanje,
ki so ga deležni s podelitvijo
grba. Želijo si še naprej ohranjati
kakovosten vrtec in dobre
medsebojne odnose.

GASILSTVO JE NAČIN
ŽIVLJENJA
Tekst: Klara Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Županova nagrajenca Petra Tržan in Anton Kramar
Petra Tržan in Anton Kramar,
prejemnika županovega priznanja
za dolgoletno dejavno delo v
društvih, Gasilskem društvu Vojnik
in Nova Cerkev, TD Nova Cerkev.
Petra Tržan
Petra Tržan je predana gasilstvu
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»Priznanje mi veliko pomeni,
tako vidim, da sem nekaj dobrega
naredila,« je povedala Petra Tržan,
ki veliko časa posveti gasilstvu in
mladini. Izhaja iz gasilske družine;
stopa po stopinjah starih staršev
in staršev, tekmovati pa je začela

že pri petih letih. Svojo ljubezen
do gasilstva zdaj predaja svojim
otrokom in upa, da bodo tradicijo
nadaljevali. »Gasilstvo mi ogromno
pomeni, imam ga v krvi. Sploh imam
rada tekmovanja v članski ekipi,« je
poudarila Tržanova. Trenutno veliko

NAGRAJENCI V OBJEKTIVU

Toni je vedno pripravljen priskočiti na pomoč.

časa posveča pripravam z ekipo članic B iz Nove Cerkve
na kvalifikacije za gasilsko olimpijado, ki bo julija letos v
Celju. Ko ima kaj prostega časa, pa se z veseljem odpravi
na pohod na hrib Svetega Tomaža.
Petra je vesela, da lahko svoje znanje predaja mlajšim:
»Mogoče bo kdo od teh otrok nadaljeval tradicijo in mu
bo ogromno pomenilo, da lahko pomaga sočloveku. Na
tem tudi sloni gasilstvo.« Mladim med drugim predaja
različno gasilsko znanje. Učijo se izvajati gasilske
vaje, pripravljajo kvize, kjer morajo pokazati znanje o
zgodovini gasilstva, o organizaciji, o požarih, učijo se
vezati vozle. Pripravljajo tudi orientacije, kjer se učijo,
kako se znajti v naravi. Želela bi si še več mladih. Se
pa lahko njihova dejavnost izgubi v velikem številu
aktivnosti, ki so že na voljo v Vojniku. Poudarila je, da je
tisto, kar jih loči od drugih, predvsem znanje o pomoči
drugim: »Učijo se prve pomoči, kako ravnati v primeru,
ko se kaj zgodi otrokom, da si lahko med sabo pomagajo,
da vedo, kako odreagirati. Da dobijo čut za pomoč
ljudem. Meni je najbolj pomembno, da otroci zaznajo, da
je veliko vredno, da lahko nekomu pomagaš.«

veliko dogodkov, ki so se mu vtisnili v spomin, uspehi
in neuspehi, ki so mu prinesli vrline za življenje. »Pri
gasilcih je isto kot pri skakalcih, moraš biti v stotinki
sekunde odločen, kaj boš naredil. Ni popravka,« je
poudaril Anton. Vesel je vseh uspehov, ki jih je doživel
s svojo ekipo članov B, ki so zelo povezani: »V Novi
Cerkvi smo kar legende. Ves čas smo skupaj, se družimo,
smo prijatelji. Kot ekipa smo eno in se spoštujemo.«
Poudaril je še spoštovanje komande, ki je ključna, da se
neka akcija uspešno izvede. Skrbi ga, kdo bo to njihovo
tradicijo nadaljeval, saj meni, da manjka odločnih mladih
ljudi.
Kot desna roka veliko pomaga tudi pri Turističnem
društvu Nova Cerkev, kamor ga je pripeljala ljubezen do
dela. Takšna društva po njegovem mnenju veliko naredijo
za dobrobit kraja in krajanov. Pomaga pri zasaditvah
cvetja: »Če rože lepo cvetijo v vasi, tudi vas lepo živi,« je
poudaril Anton, ki še pravi, da sedaj, po upokojitvi, dela
še bolj kot prej. Pa vendar ga žene, da je zdrav, da lahko
dela, ljubezen do pomoči drugim in zagnanost, da dela
občino in svoj kraj boljši.

Anton Kramar
Elektrikar in gasilec iz Razdelja pri Novi Cerkvi je
prejel županovo priznanje za dolgoletno dejavno delo
v Prostovoljnem gasilskem društvu Nova Cerkev in
Turističnem društvu Nova Cerkev
»Priznanje pomeni, da ljudje, ki so me predlagali, cenijo
moje delo; spoštujem ljudi in njihovo mnenje. Sam ne
smem ceniti svojega dela, saj tisti, ki ceni svoje delo,
nikoli ne dela dobro,« je povedal Kramar, ki je že 30 let
ponosen gasilec, po poklicu pa elektrikar. »Za gasilstvo
in električarstvo sem se odločil, ker sta mi to najlepša
poklica na svetu. Kot gasilec pomagaš vsem prostovoljno,
nič ne zahtevaš. Žrtvuješ svoje življenje, vse, kar imaš,«
je povedal Kramar. V svoji karieri gasilca je doživel
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BREZ ČEBEL
NI ŽIVLJENJA
Tekst: Jože Žlaus, foto: Lea Sreš

100 let Čebelarskega društva Vojnik
Že od nekdaj je slovenski narod
ljubitelj čebel, zato ni čudno, da
je Slovenija v svetu znana kot
izjemna čebelarska dežela. K temu
so pripomogli pionirji slovenskega
čebelarstva Anton Janša (1734 –
1773), Peter Pavel Glavar (1721
– 1784), Anton Žnideršič (1874 –
1947) in drugi. Že leta 1873 je bilo
ustanovljeno Kranjsko društvo za
umno čebelarjenje v Ljubljani in to
naj bi bil začetek organiziranega
čebelarstva na Slovenskem. Danes
je pri nas 207 čebelarskih društev z
več kot 7500 čebelarji, ki so povezani
v Čebelarsko zvezo Slovenije. Ponos
slovenskih čebelarjev je avtohtona
kranjska čebela – sivka, tipični
čebelnjaki, panjske končnice,
vrhunski čebelji pridelki in odlične
danosti za pasišča čebel na medovitih
travniških in gozdnatih rastlinah.
Pestrost slovenskega rastlinskega
sveta je tisto, kar prispeva k pestrosti
slovenskih vrst medu.

Čebelarsko društvo Vojnik je bilo
uradno ustanovljeno leta 1921 in od
takrat neprekinjeno deluje vse do
danes. V društvu, ki je eno izmed
večjih v Sloveniji, je aktivnih 148
čebelarjev, zadnje štiri mandate je
njihov predsednik Peter Babnik, ki
je doma iz Bezenškovega Bukovja.
Vojniški čebelarji so v bližini Vojnika
že pred več kot 10 leti postavili
veliki učni čebelnjak, kjer prirejajo
izobraževanja za nove čebelarje
in srečevanja na strokovnem in
družabnem nivoju. Prizadevajo si
prenesti čim več znanja o čebelah
tudi med mlajše in otroke, zato
so pred nekaj leti postavili kar
pet učnih čebelnjakov v bližini
osnovnih šol in tako čebele približali
osnovnošolcem v obliki čebelarskih
krožkov ter različnih praktičnih
opravil v čebelnjaku, od poslikave
panjskih končnic pa vse do točenja
medu. Peter Babnik in vojniški
čebelarji si prizadevajo, da bi že

najmlajše vzpodbujali k ohranitvi
čiste narave in s tem ugodnega
okolja za pašo čebel. Že najmlajši
se morajo naučiti, da brez čebel in
njihovega opraševanja rastlin ne
bi bilo hrane in posledično bi bila
ogrožena človeška bit. Podobno je
zapisal že znameniti nemški fizik in
Nobelov nagrajenec Albert Einstein
(1879 – 1955), ki je zatrjeval, da
bi ob izumrtju čebel v nekaj letih
izumrl tudi človek.
»Zavedanje tega nas mora
vzpodbujati, da čebelam pomagamo
pri njihovem preživetju in
opravljanju njihove plemenite
dejavnosti, zato si moramo
prizadevati, da ohranjamo čisto
naravo in poskrbimo za neoporečno
škropljenje sadovnjakov, vinogradov,
njiv, vrtov in ostalih rastlin, ki nam
dajejo življenjsko potrebne pridelke
..., če bo res tako, nam bodo čebele
večkrat povrnile«. Ob stoletnici
plemenitega delovanja Čebelarskega
društva Vojnik pripravljajo z
enoletno zakasnitvijo vrsto
dogodkov, od družabnega dogodka
z bogatim kulturnim programom,
priložnostno razstavo 100-letnega
delovanja, z izdajo biltena ...
Člani Čebelarskega društva Vojnik
so ponosni, da je bilo v zadnjih
letih veliko narejenega na področju
osveščanju ljudi o pomenu čebel, saj
je v skrb za ohranitev čebel poleg
čebelarjev vključenih tudi veliko
nečebelarjev, ki sadijo in sejejo
medovite rastline in s tem pomagajo
čebelam pri preživetju. Naj tudi
ta lepa navada ostane mladim in
naslednjim rodovom!
Društveni čebelnjak v Vojniku
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Tekst: Nuša Lilija, foto: Lea Sreš

10 let Društva za združevanje ljudi Dobra volja
Vaščani, krajani Pristave so se
že od nekdaj veliko družili, imeli
razne akcije in z dobro voljo
organizirali miklavževanja za
otroke. Veliko ljudi je pomagalo
z raznimi sredstvi, s katerimi so
pripravili skromna miklavževa
darila. Donacije žal niso prišle v
poštev, ker niso imeli registriranega
društva. Prijatelji so začeli
razmišljati širše in tako so 9.
januarja 2012 ustanovili Društvo za
združevanje ljudi Dobra volja.

dodali srečanja še za ženske. Turnirja
v igranju šnopsa se imenujeta
Mučeniki in Materinski dan.
Glavna naloga oziroma cilj
statuta društva je prostovoljnost,
dobrodelnost, pomoč krajanom.
Zbirajo sredstva (papir, zamaške,
pločevinke, šolske potrebščine, igrače
…). Trenutno je aktivna zbiralna
akcija za pomoč pri nakupu dvigala
za invalidnega fanta. Društvo je že
pomagalo pri gradnji dveh dvigal

Ivanka Plešnik, gonilna sila v društvu in Stanko Bobik, predsednik društva na občnem zboru

Ustanovni predsednik je bil Milan
Mihelak. Po njegovem prvem
mandatu je postal predsednik Stanko
Bobik, ki to funkcijo opravlja že šesto
leto. Trenutno društvo šteje 94 članov,
veliko je pasivnih, vendar pa so
aktivni pridni za vse. Člani so starejši,
želijo si podmladka, mlade energije.
Kadar imajo večje akcije, priskočijo na
pomoč tudi mlajši. Število članov se
skozi leta povečuje. Srečanja imajo ob
petkih. Najprej so imeli tekmovanje
igranja kart za moške, kasneje so

(organizirali so dva koncerta za
pomoč invalidni osebi in fantu, ki je
pri 21 letih zbolel za rakom). Že pet
let aktivno sodelujejo na prireditvi
Božični Vojnik, za katerega izdelajo
jaslice, na stojnici pa ponujajo sladke
domače dobrote. Vsako leto, že 17
let, organizirajo miklavževanje.
Obisk in veselje otrok sta vsako
leto večja. V času koronavirusa
so delali zelo okrnjeno. Veliko so
delali za občino … Šivali so maske,
pomagali v civilni zaščiti, zbirali

sredstva za otroke. Prirejajo tudi
razne delavnice (izdelujejo butare,
adventne venčke, voščilnice). Letno
organizirajo do 3 izlete in spoznavajo
našo lepo Slovenijo, ob koncu leta
pa se odpravijo v tujino. V desetih
letih so videli veliko lepih krajev od
Primorja do Pomurja. Med najlepše
izlete štejejo obiske Gadove peči,
tromeje, gradu Grad, Cerkniškega
jezera, splavarjenja po Dravi,
Podčetrtka, Kozjanskega. Obiskali so
tudi bolnišnico Franjo, se udeležili
pohoda od Litije do Čateža, v Planici
navijali za naše orle. Že drugo leto
so se udeležili vseslovenske akcije
"manj svečk za manj grobov". Zbrana
sredstva so namenili PGD Vojnik in
OŠ Vojnik. Člani društva so poslikali
kamne in jih ponujali na stojnici
pokopališča v Vojniku.

NAGRAJENCI V OBJEKTIVU

VEDNO PRIPRAVLJENI
NA AKCIJO

Pred časom koronavirusa, ko je bilo
veliko prireditev, so se udeleževali
številnih tekmovanj. Sodelovali
so na Golaž žuru Frankolovo, na
tekmovanju v praženju krompirja
v Vojniku (vinska trgatev), na
tekmovanju v kuhanju ričeta
(martinovo), na tekmovanja v
kuhanju pohorskega lonca, na
tekmovanju v kuhanju golaža na
Svetini, pri peki »štrudla« v Podsredi
na prireditvi Kozjansko jabolko. Kot
zelo dobri kuharji so si prikuhali že
veliko lepih nagrad.
V tem letu so s pomočjo krajanov
končali projekt izgradnje otroškega
igrišča v Pristavi. Veselijo se, da
bodo vsakodnevno na igrišču veseli
predšolski in osnovnošolski obrazi.
V prihodnje imajo v planu še veliko
projektov, zato komaj čakajo, da se čas
koronavirusa konča in lahko začnejo
delati s polno paro naprej.
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KLUB
PODJETNIKOV
Tekst: Sonja Bastl , foto: Peter Marinšek

Z nogami na tleh se ne naučiš plavati
Naši simptomi so problemi, ki jih bodisi ne želimo
bodisi ne znamo odpraviti. Zanemarjamo, da so to
pomembna sporočila, ki bi jih moral vsak izmed nas
slišati. Veliko je bilo prelitega črnila (in ga še bo)
o tem, kaj nam je prineslo in kaj odneslo koronsko
obdobje. So se stvari res tako zelo spremenile? Smo
zaradi tega še bolj »padli« v negativno komentiranje?
So nas socialna omrežja zasvojila in oddaljila od
realnosti? Ali se sedaj »sreča« drugače kliče? Vemo,
kaj hočemo? Se znamo poslušati, predvsem pa slišati?

Nihče ne uspe sam.

Človek ostaja isti skozi tisočletja. Nič se ni spremenilo.
Naši (pra)možgani so naravnani na negativnost.
»Negativne izkušnje se na naš um lepijo kot na ježka,«
pravi nevropsiholog Rick Hanson. Našim prednikom
je to omogočalo preživetje. Kaj pa danes, je sploh kaj
drugače? Odrekli s(m)o se sreči. Kdo pa je tako nor, da
bi se odpovedal sreči? Da se da zmanjšati grožnjo, je
dober primer moja prijateljica, s katero se vsako sobotno
jutro, že 17 let, odpraviva na daljši pohod. Vedno je
na preži. Še vedno se nisem navadila, da ne opazi
ptičjega petja, ki naju spremlja ob zgodnjih jutranjih
urah; teloha, ki se trudi pokukati izpod debele listnate
preproge; rdečega maka, ki se baha med elegantno
plesočimi pšeničnimi klasi. In? Nič slabega se zato
ne zgodi. Če bi preslišala in spregledala nevarnost,
kakšnega psa, ki se podivjano zažene proti nama, to pa
je zanjo »nočna mora«.
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Žal skozi tisoče rodov krepimo našo sposobnost
odzivanja na najneznatnejšo možnost grožnje, hkrati pa
se odrekamo sreči. Vendar se da. Prijateljičino zavedanje
in silen val energije, ki jo preplavi, ko doseže vrh in
opravi nekaj dobrega zase ter se priklopi na življenje,
je vseeno več kot grožnja, s katero se lahko vsakokrat
sooča na poti. Ljudje smo ujetniki svojega uma – ujetniki
premlevanja stvari iz preteklosti, o vseh nevarnostih,
ki bi nam utegnile škoditi tudi v prihodnosti. Naš um
nas nenehno trpinči. Tempo nam narekuje, da moramo
živeti hitro. Ob tem pa moramo biti perfekcionisti,
najboljši, z visokimi pričakovanji. Čas in energijo, ki
sta omejena, trošimo na vseh koncih, ker mi pa res vse
zmoremo in vse znamo. Ja seveda, pa kaj še. In kaj se
zgodi? Nismo več uspešni, v službi ni pravega odnosa,
nimamo največ sledilcev med vrstniki in prijatelji,
»razmetana« družina, izgubljen fokus, telo se oglasi z
glavoboli, bolečinami v želodcu, stiskanjem v pljučih.
Na koncu se iztrošimo. Postavimo se v vlogo žrtve in
ne v vlogo odgovornega človeka. Kako je to laže in bolj
prikladno! Sami smo to izbrali. Vam je znano? Ne?
Potem ste eni izmed redkih, drugačni. Čestitke!
Ljudje smo razmišljajoča bitja. Vendar je nekje treba
popustiti in zožiti vidno polje. Sprožiti eno stvar –
ZAČETI PRI SEBI. Nihče se ne naredi sam! Vsakdo ima
nekoga, ki mu pomeni največ, ali pa nanj vpliva, ga vodi
in usmerja. Nihče ne uspe sam. Res nihče.
Kako nam je samoumevno, da mora vrhunski športnik
veliko časa in energije vložiti v svoje treninge. Tudi
trenerja ima, pa mu to še vedno ne zagotavlja medalje.
Kaj pa mi? Koliko svojega časa in energije vložimo
v odnose? Vemo, na kakšen način komunicirati z
različnimi »tipi« osebnosti? Kdaj preprosto reči »NE«?
Znamo postaviti cilje sebi, otrokom, sodelavcem?
Znamo pohvaliti in tudi nežno pograjati? Od nas je
odvisno, ali smo pripravljeni in koliko časa namenimo

Za HR SPIRIT to izvajamo
posamezniki, ki nastopamo na
najvišji ravni, saj si lahko le tako
zagotavljamo položaj v svoji
disciplini in ohranjamo zaupanje
naročnikov. Naš tim se uri na

poligonih v različnih panogah
gospodarstva, kjer so uspehi odvisni
od znanja, hitrosti, kombinacije,
spretnosti povezovanja ter velike
mere občutka za ljudi. Ne vemo
vsega, vendar pa radi delimo
svoja znanja, izkušnje in učimo
spretnosti. Znanje, ki ga zadržiš
zase, je pokvarljivo in ni nič vredno.
Največ, kar šteje, so zadovoljni
poslovni partnerji z urejenim

delovnopravnim področjem, ki
je temelj za postavitev strategije
razvoja sodelavcev in graditev
dobrih odnosov. Srečni smo, ker
gredo udeleženci naših treningov
od nas obogateni z znanji in
spretnostmi, a hkrati smo tudi mi
bogatejši za nove izkušnje in znanja,
ki jih delijo z nami.

PICERIJA IN KAVARNA
VOJNIČANKA
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mukotŕpnemu treningu. Naš vložen
čas in vaje se postopoma spremenijo
v spretnosti. To pa nam prinese še
več zadovoljstva. Srečo.

Tekst: Nuša Lilija, foto: osebni arhiv

Po slastni pici še sladica
Slaba tri leta je minilo, kar je
svoja vrata v središču Vojnika
odprla slaščičarna Vojničanka.
Melisa in Simon Kobola, ki sta
se s hčerko Lejlo iz Ponikve pri
Šentjurju preselila v Vojnik, takrat
še nista vedela, kako bodo občani
sprejeli njuno ponudbo. Tri leta
po odprtju je slaščičarna, kljub
vsem "koronskim" zapletom,
zacvetela v tej meri, da sta se
odločila ponudbo razširiti. Poleg
napisa "Slaščičarna" se je nad vrati
pojavil napis "Picerija in kavarna
Vojničanka".
Občani smo težko pričakovali novo
ponudbo hrane, saj je ta v širši okolici
Vojnika zelo okrnjena. Ponudba
hrane zajema več kot deset različnih
vrst pic, hamburgerjev, burgerjev,
sendvičev, solatnih krožnikov in
bogatih žar plošč. Njihova posebnost
je, da nobena jed ne vsebujejo
svinjine. Vso hrano pripravljajo iz
mesa, ki ga kupijo pri lokalnem
kmetu. K stalni ponudbi slaščic so
dodali tudi odlično domačo baklavo.

številko 070 779 470. Delovni čas
kavarne je od torka do nedelje, od
7. do 22. ure (v soboto in nedeljo od
8. do 22. ure), picerija pa je odprta
od torka do nedelje, od 10. do 22.
ure. Hrano dostavljajo po Vojniku,
Šmarjeti, Celju, Frankolovem in po
Novi Cerkvi.

se in si želijo, da bi se novica o
najboljših sladicah, picah, burgerjih
in žaru slišala v sosednjo vas, o
najboljših sendvičih, narejenih iz
domačega kruha, pa še dlje.

Kot pravijo, je najboljša reklama od
ust do ust, vendar svojo dejavnost
promovirajo tudi na radiu, spletni
strani (www.picerija-vojnicanka.si)
in na FB strani (Picerija in kavarna
Vojničanka). Vabljeni k ogledu,
večkrat pa objavijo tudi nagradne
igre z bogatimi nagradami. V piceriji
in kavarni Vojničanka vedo, da se za
dobrim konjem dviga prah. Trudijo

V Vojničanki sprejmejo več kot
60 gostov, potrudijo se tudi za
zaključene družbe. Hrano lahko
naročite tudi na dom. Pokličite na
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FRIZERSKA KAMRCA
FRANKOLOVO
Tekst: Nuša Lilija, foto: osebni arhiv

Urejena frizura in nohti
Za najlepšo pričesko na
Frankolovo odhiti
Frankolovčanka Monika Cerovšek
je že vrsto let je razmišljala o
svojem frizerskem salonu. Z
dolgoletno prakso se je opogumila
in ob podpori domačih leta 2018
odprla svoj frizerski salon v
središču Frankolovega. Monika
je že od otroštva vedela, da bo
postala frizerka. Po končani OŠ
se je res vpisala na frizersko šolo.
Med šolanjem je ogromno prakse
pridobila z urejanjem pričesk
domačim. Ker so velika družina,
so sosedje le redko prišli na vrsto.
Kasneje je bila vrsto let zaposlena
v Negi Celje in manjših frizerskih
salonih, kjer se je še dodatno
izobraževala in sledila modnim
smernicam frizerske stroke. Ko
se je na Frankolovem ponudila
priložnost za odprtje frizerskega
salona, so bili Moniki v podporo
mož, s katerim sta v zakonu že
dobrih 22 let, 21-letna hčerka ter 17-

Frizerka Monika
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in 13-letna sinova. Po dobrih treh
letih delovanja lastnega salona je
Monika zadovoljna. K njej prihajajo
stalne stranke vseh generacij. Večina
strank so domačini, dobra reklama
od ust do ust pa seže tudi širše v
občino. Potrudi se za vsako stranko.
Poleg striženja nudi tudi nego
las, barvanje, oblikovanje obrvi in
barvanje trepalnic. Po predhodnem
dogovoru uredi pričeske tudi izven
delovnega časa. Ker se udeležuje
raznih izobraževanj, je nenehno
v trendu. Svojim strankam glede
pričesk tudi svetuje. Če si želite
prenovljeno pričesko, se lahko v
urejen in prijazen salon naročite po
telefonu (051 381 814) ali preko FB
strani (Frizerska kamrca). Za vse
storitve lahko kupite tudi darilne
bone.
Iz Frizerske kamrce tudi z
urejenimi nohti
Saro je pred osmimi leti ljubezen
pripeljala iz Celja na Frankolovo. S
partnerjem sta si uredila stanovanje,
kjer jima dneve lepšata čudovita
3- in 2-letna sinova. Sarina velika
ljubezen je urejanje nohtov. Že od
malih nog jo je zanimala kozmetika,
vpisala se je na Srednjo zdravstveno
in kozmetično šolo v Celju. Sprva
sta jo zanimali ličenje in masaža.
Ker pa je vedno bolj pogledovala
po urejenih nohtih, se je v drugem
letniku odločila za manikuro in
podaljševanje nohtov. Za slednjega
je še pred končanjem poklicne šole
opravila tečaj. Bogate izkušnje je
pridobila v manjšem kozmetičnem
salonu in doma. Neizmerna želja
po odprtju lastnega posla je bila
vedno večja. Sredi aprila 2021,
se je Sari nasmehnila sreča in s
pomočjo partnerja Matica je odprla

Sara, nohtni kotiček

svoj "Nohtni kotiček" v prostorih
Frizerske kamrce na Frankolovem.
Strankam nudi podaljševanje nohtov
z gelom, permanentno lakiranje in
naravno manikuro ter masažo rok.
Trudi se, da je v trendu. Udeležuje
se izobraževanj. Končala je tečaj
ornamentov (poslikava nohtov). K
njej prihajajo stalne stranke, stare
od 15 do 80 let. Ker pa dober glas
seže v deveto vas, oziroma lahko bi
rekli, da se lepi nohti vidijo daleč,
čudoviti pa še dlje, prihaja vedno več
novih strank tudi iz širše občine. Ne
glede na leta je pomembno poskrbeti
za urejene nohte. Vabljeni k ogledu
Instagrama (nohtni.koticek) in FB
strani. Če bi rade imele čudovite
nohte, ki jih boste s ponosom
razkazovale, pa se le naročite k Sari
v Nohtni kotiček. Zagotovo boste šle
zadovoljne od tam.

Tekst in foto: osebni arhiv

Od skrbi za zdravje do lepote
Skrb za lepoto in nego telesa vztrajno raste. Ljudje,
ne glede na spol in starost, se vedno bolj zavedamo,
da je za telo potrebno skrbeti vsak dan, začeti
je potrebno takrat, ko je še vse v redu. Se sploh
zavedamo, da so naše noge obremenjene vsak dan,
izpostavljene naporom, vremenu, različni obutvi,
teži, ki jo morajo nositi?

Kdo je Anja Kompan?
Izgovorov, da nimamo časa ali priložnosti, da negujemo
telo, ni več. V središču Vojnika, nad blagovnim centrom,
je 1. decembra Vojničanka Anja Kompan odprla Lepotni
atelje Tajanna. Anja je žena in mamica dveh deklic,
po izobrazbi je kozmetična tehnica. Dobro se zaveda,
da je za doseganje dobrih rezultatov in zadovoljstvo
strank potrebno stalno izobraževanje in spremljanje
novih tehnik. In to tudi počne. V prvem nadstropju ima
lepo urejen salon, kjer si lahko privoščimo v prvi vrsti
medicinsko pedikuro, ki je namenjena vsem, ki želimo
poskrbeti za redno nego nog ali nas tarejo težave z
vraščenim nohtom. Anja pravi, da je bolje, da za noge
poskrbimo preventivno, ko še ni težav. Vsaj enkrat v
vsakem letnem času.

in krepak korak tudi v starosti. Ste kdaj pomislili,
kako zelo so obremenjene naše noge? In kako malo
pozornosti jim posvetimo? Žal se tega zavemo šele
takrat, ko se pojavijo težave. Z redno nego lahko
preprečimo marsikatero nevšečnost. In ker lepota
danes veliko šteje, je mnogo žensk in moških, ki redno
skrbijo za zdrav in lep videz obraza in rok. Pristopnost,
kakovostna storitev in prijaznost je predvsem osebna
odločitev, da nekaj storimo zase. Pokličite Anjo Kompan
in se dogovorite za vaš termin po telefonu 031 427 812.
Lepotni atelje Tajanna na Celjski cesti 24b v Vojniku vas
pričakuje. Delovni čas je prilagojen posamezni stranki
po dogovoru. In še namig, obisk pri Anji Kompan je
lahko lepo darilo zase in za druge.

GOSPODARSKI UTRIP

NOVO
V VOJNIKU

Ponudba v Lepotnem ateljeju Tajanna
Poleg medicinske pedikure ponuja še podaljševanje
trepalnic, keratinsko vihanje trepalnic, nego obraza,
maderoterapijo (anticelulitna masaža z lesenimi
valjčki), parmanentno lakiranje nohtov, depilacijo,
laminacijo obrvi in ličenje. Anja svetuje redno nego,
uporablja kakovostne kreme in pripravke, primerne koži
posameznika. V decembrskih dneh, pred slavnostnimi
dogodki, maturantskimi plesi, porokami, ko želimo biti
še posebej lepi, nas Anja tudi naliči in nam svetuje, kako
se ličiti vsak dan. Dober »make up« je predpogoj, da se
počutimo lepe in dobro. Cene storitev so prilagojene
okolju, konkurenci in so zmerne.
Zakaj v Lepotni atelje Tajanna?
Storitve so namenjene ljudem, ki skrbijo za svoje
zdravje in počutje. V prvi vrsti je medicinska pedikura
namenjena vsem, ki želite ohraniti zdrave noge
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Jurij Pinter: "Delo in počitek morata biti v pravem razmerju".

Les je lep, njegovi izdelki tudi.

ROTISWOOD
Tekst: Lea Sreš, foto: osebni arhiv

Specializirana strojna obdelava lesa
Les je material, ki je uporaben, lep in ga imamo dovolj.
Jurij Pinter, diplomirani inženir lesarstva, je osnovne
izkušnje z lesom dobil že zgodaj, po zaslugi očeta
»tišlarja«. Izobraževal se je v Mariboru in Ljubljani,
med študijem je veliko potoval in pridobival izkušnje.
Je lastnik majhnega specializiranega podjetja
RotisWood v Arclinu pri Vojniku.

omogočajo zračenje pohištva. Njegovi izdelki so estetsko
čisti in lepi. Izdeluje tudi lesene žare, ki so v ponudbi
nekaterih podjetij s pogrebnimi storitvami, možen pa je
tudi osebni nakup.

RotisWood je usmerjeno podjetje pri obdelavi lesa

Pinter izdeluje predmete iz lesa po naročilu. V svoje
izdelke vnaša izkušnje in nova znanja o lesu, izdeluje
lesene dele za piščali na orglah, lesene ročke za kavne
avtomate, lonce, navoje za različne stiskalnice in stare
»panke«. Po duši je izumitelj, saj vedno išče zamisli za
oblikovanje novih izdelkov.

RotisWood je podjetje, usmerjeno v struženje lesenih
izdelkov, plastike, plute in lesu podobnih materialov. Pri
svojem delu v lesostrugarstvu Jurij uporablja sodobno
CNC stružnico, ki omogoča rezkanje, graviranje, izdelavo
špiral, navojev ter lasersko graviranje v les (napisi in slike
po željah strank).
Les je uporaben in zaželen v vsakem sodobnem prostoru,
pa naj gre za pohištvo ali leseno dekoracijo. Vsi, ki
prisegate na naravne materiale, si morate ogledati njegove
izdelke, ki so narejeni v majhnih količinah. Izdeluje
čudovite lesene posode in sklede različnih dimenzij,
primerne za shranjevanje zelišč, čajev, začimb. Večje
sklede so primerne za sadje ali vzhajanje testa. Vsi izdelki
so premazani z naravi prijaznim oljem, vidna je struktura
lesa in izdelki tako ohranijo naravni videz.
V njegovi delavnici lahko izberete specializirane dele
pohištva, kot so visoke noge za mize, ki prispevajo k videzu
mize in prostora. Različni vzorci nog se prilegajo različnim
stilom pohištva in so nepogrešljiv element kmečkih
miz. Nizke noge so namenjene komodam, vitrinam in
omaricam, zaradi majhnosti so skoraj neopazne, a so
pomemben zaključek pohištva, ker ga povežejo s tlemi in

32

| OgledalO | 01 – 136 | 17. marec 2022 |

Oblikovalec in kreator lesa, inovator, svetovni
popotnik, družinski človek

Poleg znanja, pridobljenega v izobraževanju, vključuje tudi
izkušnje iz let, ko je potoval po svetu. Delal je na montaži
po gradbiščih po Evropi. Med študijem je potoval po ZDA,
Novi Zelandiji in Avstraliji, na poti je spoznaval ljudi, svet
in opravljal različna dela, da je zaslužil za potovanja. Ta
so mu dala izkušnje in širino pogleda na življenje. Zna
ločiti čas za delo in čas za razvedrilo; prepričan je, da ni
vse v delu. Zanimajo ga vedno nove stvari, svoje znanje in
izkušnje prenaša v nove izdelke. Je ljubitelj adrenalinskih
športov, od katerih pa se bo moral zaradi družinskih
»obveznosti« počasi posloviti.
Če potrebujete specializirane lesene izdelke, se oglasite pri
Juriju Pinterju.

Stik: RotisWood, Jurij Pinter, s. p., Arclinska cesta 1,
3212 Vojnik, telefon +386 31 648 913,
jurij@rotiswood.com

URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za spodbujanje inovacij, turistične
dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v
občini Vojnik za leto 2022
JAVNI RAZPIS
za dodelitev podpore društvom s področja
kmetijstva in razvoja podeželja, ki niso državna
pomoč na področju kmetijstva v občini Vojnik v
letu 2022
JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov s področja turizma
v občini Vojnik v letu 2022
OBVESTILO REDNIM ŠTUDENTOM OBČINE
VOJNIK
JAVNI RAZPIS
v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za leto
2022
Poziv za dodelitev sredstev iz občinskega
proračuna za društva in klube iz občine Vojnik,
ki v letu 2022 obeležujejo okrogle obletnice,
načrtujejo gostovanja v tujini, nameravajo kupiti
obleke za nastope ali bodo izdali zbornik
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov in projektov drugih društev, ki jih
bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega
proračuna za leto 2022

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki
jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega
proračuna za leto 2022
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov organizacij in društev s področja
socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo
Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega
proračuna za leto 2022
Dodelitev nagrad za dosežke športnikov s
stalnim prebivališčem v občini Vojnik
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto
2022
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA
LETO 2022
OBDARITEV NOVOROJENČKOV

Vsi Javni razpisi in pozivi z obrazci so objavljeni na spletni strani
www.vojnik.si pod rubriko Aktualni javni razpisi.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list
RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95,
20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl.
US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 78/97 –
ZIPRS-A, 10/98, 34/98 – ZIPRS-B, 68/98 – odl. US, 74/98,
59/99 – odl. US, 70/00, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1,
51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 14/07 –
ZSPDPO, 60/07, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011UPB4, 14/2013-popr., 101/2013, 13/2018), v skladu z določili
Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št.
37/04), skladno z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013 z dne
18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni
list EU L 352, 24. 12. 2013), skladno z Mnenjem o skladnosti
sheme de minimis pomoči »Dodeljevanje finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične
dejavnosti in razvoj malega gospodarstva v Občini Vojnik« (št.
priglasitve: M001-5880386-2019(2023)), na podlagi Odloka
o proračunu Občine Vojnik za leto 2022 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 69/2021) ter Pravilnika o dodeljevanju
finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje
inovacij, turistične dejavnosti in razvoja malega gospodarstva
v občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2019)
župan Občine Vojnik objavlja naslednji
JAVNI RAZPIS
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti
in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za leto
2022.
1.

PREDMET JAVNEGA RAZPISA
RAZPISANIH SREDSTEV

IN

VIŠINA

Finančna sredstva za spodbujanje inovacij, turistične
dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik
se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij
kot sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov in so
zagotovljena v proračunu Občine Vojnik za leto 2022, na
proračunski postavki 4090102, subvencije v gospodarstvu.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na
podlagi Javnega razpisa o dodeljevanju finančnih sredstev
iz občinskega proračuna za spodbujanje inovacij, turistične
dejavnosti in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik za
leto 2022, znaša 30.000,00 EUR.
A. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja 11.000,00 EUR
B. Spodbujanje začetnih investicij in investicij v
razširjanje dejavnosti - 13.000,00 EUR
C. Spodbujanje sobodajalstva - 3.000,00 EUR
D. Spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise
- 1.000,00 EUR
E. Spodbujanje promocije in prodora na tuje trge 1.000,00 EUR
F. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj
na področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki
izboljšujejo uspešnost in učinkovitost podjetniškega
okolja - 1.000,00 EUR
Ukrepi za spodbujanje malega gospodarstva v občini Vojnik,
ki se izvajajo v obliki sofinanciranja upravičenih stroškov
projektov oziroma aktivnosti podjetij, so:
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2. OSNOVNI POGOJI IN SPLOŠNA DOLOČILA
a) Splošna določila
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

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

1.

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

2.

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

3.

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

Do sredstev pomoči niso upravičena podjetja:
- iz sektorjev ribištva in akvakulture, kakor ju zajema
Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
- iz sektorjev primarne proizvodnje kmetijskih
proizvodov, iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o
ustanovitvi Evropske skupnosti,
- iz sektorjev predelave in trženja kmetijskih proizvodov
iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske
skupnosti v naslednjih primerih: a) če je znesek
pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev
ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali b) če je pomoč
pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na
primarne proizvajalce,
- ki nimajo poravnanih finančnih obveznosti do Občine
Vojnik ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica
je Občina Vojnik,
- ki nimajo plačanih vseh davkov in prispevkov ter
poravnanih obveznosti do delavcev,
- ki so v težavah v skladu s smernicami Skupnosti o
državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10.
2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in
prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni
list RS, št. 44/07 UPB2, 51/11, 39/13 in 56/13). Podjetja,
ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo
kot podjetja v težavah v smislu smernic Skupnosti
o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za
stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno
poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
- v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba
(skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let) doseže
polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v
zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine
osnovnega kapitala,
- v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba (skupaj
s prenesenimi izgubami preteklih let) doseže polovico
kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je
tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla
višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih
izkazih,
- če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije.
Prav tako do spodbud po tem pravilniku niso upravičeni:
- subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku,
vendar sredstev niso porabili namensko,
- subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene
do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih
pomoči.
Pomoč po tem pravilniku ne sme biti:
- namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je
pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami,
z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže
ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno
dejavnostjo,
- pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred
uvoženimi,
- dodeljena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih,
ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.

Upravičenci morajo pred dodelitvijo sredstev podati
izjavo:
- o že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo,
pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku, ter o
kandidaturi za de minimis pomoč in o že odobreni ter še
neizplačani de minimis pomoči,
- o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste
upravičene stroške,
- da za iste namene niso pridobili sredstev iz državnega
proračuna ali iz mednarodnih virov,
- o povezanih družbah ter o združitvi oziroma razdelitvi
podjetij.
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c) Upravičenci do pomoči

A) SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA IN SAMOZAPOSLOVANJA
Namen ukrepa:
- je spodbujanje odpiranja novih delovnih mest in
samozaposlovanja,
- je spodbudjanje investitorjev k odpiranju novih
delovnih mest in s tem k zaposlovanju novih delavcev
in samozaposlitev ter s tem prispevati k manjši
brezposelnosti na območju občine Vojnik.
Upravičenci so:
- mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo
pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah
in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa
poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri
samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji
za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki
imajo sedež dejavnosti na območju občine Vojnik;
- fizične osebe s stalnim bivališčem v občini Vojnik, kadar
gre za sofinanciranje samozaposlitve;
- občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili
zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti
oziroma pri pristojnem sodišču priglasitev za vpis v
sodni register in so predložili vse predpisane dokumente
za ustanovitev podjetja.
Upravičeni stroški:
- so stroški novega delovnega mesta oziroma
samozaposlitve, in sicer bruto plača novozaposlenih
delavcev in obvezni prispevki za socialno varstvo,
- instrument pomoči je dotacija,
- na javni razpis se lahko prijavijo tiste osebe, ki so se
samozaposlile od vključno 8. 10. 2021 do vključno
dneva roka za oddajo vloge na javni razpis,
- upravičenci, ki so vključno od 8. 10. 2021 za nedoločen
čas zaposlili novega delavca ali prezaposlili iz pogodbe
za določen čas v pogodbo za nedoločen čas do vključno
dneva roka za oddajo vloge na javni razpis.
Drugi pogoji za pridobitev sredstev so:
- na delovnem mestu, za katero je pridobljena pomoč,
mora biti delavec zaposlen vsaj 2 leti po prejemu
pomoči za polni delovni čas,
- na novo delovno mesto je možno zaposliti brezposelno
osebo s stalnim prebivališčem na območju občine
Vojnik ali osebo s stalnim bivališčem izven naše
občine, ki je bila pred objavo tega javnega razpisa
prijavljena na Zavodu za zaposlovanje vsaj mesec dni
(razvidno iz potrdila Zavoda za zaposlovanje o evidenci
brezposelnih oseb),
- novo delovno mesto mora predstavljati neto povečanje
števila zaposlenih v primerjavi s povprečjem zadnjih 12
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-

-

-

mesecev (izpis iz Zavoda za invalidsko in pokojninsko
zavarovanje o številu zaposlenih pred prijavo na javni
razpis in ob prijavi, iz izpisa mora biti razvidno neto
povečanje zaposlitev),
realizacija samozaposlitve oziroma odpiranje novega
delovnega mesta mora biti izvedeno na območju
občine Vojnik,
zaposlitev se dokazuje z overjeno kopijo podpisane
pogodbe o zaposlitvi ter obrazcem M1/M2, iz katerih
mora biti razvidno, da je oseba zaposlena za nedoločen
čas,
v primeru, da novozaposleni delavec postane
brezposeln iz katerega koli razloga pred potekom 1 leta,
mora prejemnik sredstev v roku 30 dni od prenehanja
zaposlitve zaposliti novega delavca, ki ustreza v tem
pravilniku opredeljenim pogojem, v nasprotnem
primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev ta vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
v primeru, da je vlagatelj oseba, ki se je samozaposlila
za polni delovni čas, je pogoj za pridobitev sredstev
dokazilo o registraciji podjetja oziroma vpogled v
register poslovnih subjektov. Upravičenec mora ostati
samozaposlen vsaj 2 leti po prejemu sredstev, prav
tako mora prijavitelj predložiti potrdilo Zavoda za
zaposlovanje, da je bil pred oddano vlogo na ta javni
razpis vsaj mesec dni prijavljen v evidenci brezposelnih
oseb (razvidno iz potrdila Zavoda za zaposlovanje o
evidenci brezposelnih oseb).

Druge omejitve:
- ne upošteva se zaposlitev osebe, ki je bila že zaposlena
v tem podjetju ali pri njegovih povezanih pravnih ali
fizičnih osebah (v povezanih podjetjih) in so bila za
njeno zaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz
občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh
letih;
- ne upošteva se samozaposlitev osebe, če so bila za njeno
samozaposlitev že dodeljena finančna sredstva iz
občinskih ali drugih javnih virov sredstev v zadnjih treh
letih;
- ne upošteva se zaposlitev ali samozaposlitev registrirane
brezposelne osebe, ki je imela zadnjo zaposlitev pri
upravičencu ali njegovih povezanih podjetjih.
Višina sofinanciranja:
- višina sofinanciranja in delež dodeljenih sredstev za
novo delovno mesto znaša največ 1.500,00 EUR za
občana in 900,00 EUR za osebo s stalnim bivališčem
izven naše občine,
- samozaposlitev največ 1.500,00 EUR,
- vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2
vlogi,
- samostojni kulturni delavci, ki imajo prispevke za
socialno varstvo financirane s strani pristojnega
ministrstva, niso upravičeni do prejema subvencije za
samozaposlitev,
- instrument pomoči je dotacija.
B) SPODBUJANJE ZAČETNIH INVESTICIJ IN INVESTICIJ V
RAZŠIRJANJE DEJAVNOSTI IN RAZVOJ
Namen ukrepa:
- sofinanciranje začetnih investicij in investicij v
razširjanje dejavnosti in razvoj, ki pomenijo naložbo
v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva,
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za spodbujanje naložb v gospodarstvo in s tem
vzpostavitev boljših možnosti za gospodarski razvoj in
povečanje konkurenčnih prednosti vlagateljev.
Upravičenci so:
mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo
pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah
in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa
poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri
samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji
za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki
imajo sedež dejavnosti na območju občine Vojnik.
Upravičeni stroški so:
a) nakup strojev in opreme, ki jih prijavitelj potrebuje
za opravljanje svoje primarne poslovne dejavnosti
(predmet sofinanciranja niso telefonski aparati, strojna
računalniška oprema, operacijski sistemi, MS Office,
antivirusni programi, pisarniško pohištvo, osebna
vozila, oprema, kupljena s posojilom);
b) nakup nematerialne investicije, ki pomeni naložbo
v neopredmetena osnovna sredstva (nakup pravic
industrijske lastnine, kot so patenti, dodatni varstveni
certifikati, blagovna znamka in geografska označba),
c) upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu ter
izvedene aktivnosti z datumi od 1. 1. 2022 do datuma
oddaje vlog na javni razpis.
Drugi pogoji za pridobitev sredstev so:
- iz dokumentacije mora biti razvidno, da gre pri
investiciji za zaokroženo aktivnost oz. bo prijavitelj s
sofinanciranjem v celoti zaključil investicijo,
- da prijavitelj izpolnjuje določila 6. člena Pravilnika
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega
proračuna za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti
in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik,
- poslovni prostori, stroji, naprave in oprema se ne dajejo
v najem drugim pravnim ali fizičnim osebam,
- v poslovnih prostorih se mora dejansko izvajati
dejavnost, ki je predmet prijave na ta javni razpis,
prijavitelj ima to dejavnost registrirano v uradnem
poslovnem registru,
- stroji in oprema se morajo uporabljati za dejavnost, ki
je predmet prijave na ta javni razpis, prijavitelj ima to
dejavnost registrirano v uradnem poslovnem registru,
- vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2
vlogi, vendar za različni aktivnosti,
- ne upoštevajo se prostori za izvajanje stanovanjske
dejavnosti.
Višina sofinanciranja:
- maksimalna višina sofinanciranja ne sme presegati
3.000,00 EUR oziroma največ 50 odstotkov upravičenih
stroškov posamezne investicije, pri čemer se dodeljene
pomoči med seboj seštevajo,
- minimalna višina investicije mora biti 1.000,00 EUR,
maksimalna vrednost investicije pa ne sme presegati
30.000,00 EUR,
- materialna in/ali nematerialna investicija mora ostati v
lasti upravičenca in služiti namenu, za katerega so bila
prejeta sredstva, najmanj 5 let,
- instrument pomoči je dotacija.

Namen ukrepa:
- spodbujanje sobodajalstva z namenom spodbujanja
razvoja turizma na območju občine Vojnik.
Upravičenci:
- registrirani sobodajalci, samostojni podjetniki ter mikro,
male in srednje velike gospodarske družbe v skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah, in sicer za dejavnost
oddajanja nastanitvenih zmogljivosti.
Upravičeni stroški so:
- stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana
z opravljanjem dejavnosti oddajanja sob,
- podpore za naložbe, ki so potrebne za začetek
opravljanja dejavnosti sobodajalstva ali za posodobitev
in širjenje že obstoječe dejavnosti;
- sofinanciranje stroškov oglaševanja,
- upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu ter izvedene
aktivnosti z datumi od 1. 1. 2022 do datuma oddaje
vlog na javni razpis.
Višina sofinanciranja:
- skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja
upravičenih stroškov nakupa opreme in strojev ter stroškov
oglaševanja znaša maksimalno 2.500,00 EUR oziroma ne
sme presegati 50 odstotkov upravičenih stroškov,
- najnižja vrednost na računu lahko znaša 100,00 EUR
(z DDV).
Drugi pogoji za pridobitev sredstev so:
- sobodajalec mora opravljati to dejavnost najmanj 2 leti
po prejemu pomoči na območju občine Vojnik,
- naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno
zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja in
soglasja za izvajanje dejavnosti),
- osnovna sredstva morajo biti zavedena v poslovnih
knjigah upravičenca (do oddaje zahtevka za izplačilo
sredstev),
- vlagatelj lahko v okviru tega ukrepa predloži največ 2
vlogi, vendar za različni aktivnosti.
D) SPODBUJANJE PRIJAV NA DRŽAVNE IN MEDNARODNE
RAZPISE
Namen pomoči:
- spodbujanje podjetij k prijavam na mednarodne in
državne javne razpise ter s tem povečanje možnosti
za pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje
lastnih projektov in aktivnosti.
Upravičeni stroški:
- so stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo biti v skladu z
običajnimi tržnimi cenami in običajnim poslovanjem
podjetja,
- v primeru skupne prijave na razpis z več partnerji
je prijavitelj upravičen do subvencioniranja
sorazmernega deleža stroškov glede na njegov
sorazmerni delež v razpisu,
- med državne in mednarodne javne razpise, ki so
predmet tega ukrepa, ne sodijo javna naročila za
blago, storitve ali gradbena dela,
- upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu ter
izvedene aktivnosti z datumi od 1. 1. 2022 do datuma
oddaje vlog na javni razpis.

Upravičenci:
- mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo
pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah
in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa
poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri
samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji
za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki
imajo sedež dejavnosti na območju občine Vojnik.
Višina sofinanciranja:
- skupna višina dodeljenih sredstev in delež
sofinanciranja lahko znaša do 50 odstotkov
upravičenih stroškov oziroma do maksimalne višine
350,00 EUR,
- vlagatelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1
vlogo v okviru posameznega razpisa,
- instrument pomoči je dotacija.
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C) SPODBUJANJE SOBODAJALSTVA

E) SPODBUJANJE PROMOCIJE IN PRODORA NA TUJE TRGE
Namen ukrepa:
je spodbujanje promocije podjetij z območja občine Vojnik
na domačem in tujih trgih s ciljem večje prepoznavnosti in
pridobitve kupcev na teh trgih.
Upravičeni stroški so:
- stroški najema razstavnega prostora na sejmu,
- stroški postavitve in ureditve najetega razstavnega
prostora,
- stroški izdelave publikacij,
- stroški oglaševanja,
- upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu ter
izvedene aktivnosti z datumi od 1. 1. 2022 do datuma
oddaje vlog na javni razpis.
Ne sofinancirajo se aktivnosti, ki niso namenjene promociji
podjetij z namenom povečevanja tržnih deležev kot npr.
neposredne oglaševalske akcije posameznih izdelkov.
Upravičenci:
- mikro in majhna enotna podjetja, ki izpolnjujejo
pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah
in drugih veljavnih predpisih s tega področja ali pa
poslujejo kot samostojni podjetniki posamezniki (pri
samostojnih podjetnikih posameznikih se vsi pogoji
za mikro in majhna podjetja smiselno upoštevajo), ki
imajo sedež dejavnosti na območju občine Vojnik.
Višina sofinanciranja:
- skupna višina dodeljenih sredstev in delež sofinanciranja
lahko znaša do 50 odstotkov upravičenih stroškov
oziroma do maksimalne višine 350,00 EUR;
- vlagatelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1
vlogo v okviru posameznega razpisa,
- instrument pomoči je dotacija.
F) SPODBUJANJE DELOVANJA STROKOVNIH DRUŠTEV
IN ZDRUŽENJ NA PODROČJU PODJETNIŠTVA ZA
IZVAJANJE AKTIVNOSTI, KI IZBOLJŠUJEJO USPEŠNOST IN
UČINKOVITOST PODJETNIŠKEGA OKOLJA
Namen ukrepa:
- spodbujanje delovanja neprofitnih strokovnih
društev in združenj na področju podjetništva,
ki se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo in se
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udeležujejo ali organizirajo najrazličnejše aktivnosti
za podjetnike (strokovne konference, predavanja,
simpozije, seminarje, posvete itd.), kjer je izmenjava in
posredovanje različnih znanj, izkušenj in mnenj zelo
pomembna za izboljšanje uspešnosti in učinkovitosti
podjetniškega okolja ter dviguje kompetentnost
udeležencev.
Upravičenci:
- društvo oziroma združenje mora imeti sedež v občini
Vojnik in mora opravljati dejavnost na območju občine
Vojnik,
- društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno
dejavnostjo.
Upravičeni stroški:
- stroški strokovnih konferenc, predavanj, simpozijev,
seminarjev, posvetov, srečanj, izobraževanj, stroški
udeležb na sejmih in razstavah, promocijske aktivnosti
(gradiva, medijsko obveščanje),
- sofinancirajo se programske aktivnosti društva oz.
združenja, ki so se izvajale v razpisnem obdobju,
- upoštevajo se le računi in dokazila o plačilu ter izvedene
aktivnosti z datumi od 1. 1. 2022 do datuma oddaje
vlog na javni razpis.
Višina sofinanciranja:
- skupna višina dodeljenih sredstev in delež
sofinanciranja znaša lahko do 50 odstotkov upravičenih
stroškov oziroma do maksimalne višine 1.200,00 EUR
za združenja, ki delujejo na področju podjetnišva v
občini Vojnik, in maksimalno do višine 800.00 EUR za
neprofitna društva, ki ravno tako delujejo na področju
podjetništva v občini Vojnik,
- vlagatelj v okviru tega ukrepa lahko predloži največ 1
vlogo v okviru posameznega razpisa,
- instrument pomoči je dotacija.
3.
PRIJAVA IN RAZPISNI ROK
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do
vključno petka, 7. 10. 2022, do 12. ure. Šteje se, da
je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijave oddana na pošti s priporočeno
pošiljko na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik ali je bila oddana do 12. ure v tajništvu Občine Vojnik
v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – VLOGA ZA JAVNI
RAZPIS PODJETNIŠTVO 2022« na prednji strani in s polnim
naslovom pošiljatelja.
4.
OBRAVNAVANJE VLOG IN RAZDELITEV SREDSTEV
Vloga je formalno popolna, če je pravilno izpolnjena na
ustreznih prijavnih obrazcih za posamezen namen in
vsebuje vse ustrezne obvezne priloge in podatke, določene
v dokumentaciji javnega razpisa. Občina Vojnik lahko kadar
koli v obdobju od odpiranja do izbora vlog pozove vlagatelja
k pojasnilu informacij iz oddane vloge ali k posredovanju
dokazil, ki izkazujejo verodostojnost navedb v prijavi.
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za
oddajo vlog v javnem razpisu predloži pravilno zapečatene
dokumente, ki jih je treba predložiti v skladu z javnim
razpisom in razpisno dokumentacijo. V roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene vloge se odpirajo po vrstnem
redu, v katerem so predložene. Zavržejo se prepozno prispele
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vloge ali, v skladu z določili tega javnega razpisa in razpisne
dokumentacije, nepravilno označene vloge ter nepopolne
vloge, ki jih vlagatelj v roku ne bo dopolnil, neutemeljene pa
se zavrnejo.
Vloga je neutemeljena, če:
- vlagatelj zaproša za sredstva, ki niso namenjena za
posamezne namene, ki so navedeni v tem javnem
razpisu,
- so bila vlagatelju predhodno že odobrena javna
sredstva za isti namen,
- vlagatelj ni podal podatkov in zahtevanih prilog, iz
katerih bi bili nedvoumno razvidni namen, cilji in
način izvedbe oziroma podatki niso verodostojni in/ali
resnični,
- vlagatelj ne izpolnjuje pogojev tega javnega razpisa.
Strokovna komisija, ki jo skladno s pravilnikom imenuje
župan, bo vodila celoten postopek javnega razpisa, ta bo
vse pravilno označene vloge odprla in ugotovila njihovo
popolnost. Odpiranje prispelih vlog ne bo javno. Vloge, ki
ne bodo opremljene v skladu z določbami javnega razpisa
in razpisne dokumentacije, bo komisija izločila. Komisija bo
v 5 delovnih dneh od odpiranja vlog pozvala tiste vlagatelje,
katerih vloge niso bile popolne, da jih najkasneje v roku 5
delovnih dni dopolnijo.
Odpiranje vlog bo predvidoma v petek, 14. 10. 2022.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v 30 dneh po odpiranju vlog (izdana odločba ali sklep).
Vlagatelj lahko vloži pritožbo v roku 15 dni od prejema
odločbe. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo. Pritožba
se pošlje priporočeno po pošti na Občino Vojnik. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi predlagatelji
vlog. O pritožbi odloči župan, njegova odločitev je dokončna.
Po pravnomočnosti odločbe upravičenec z Občino sklene
pogodbo, s katero se podrobneje uredijo način in pogoji
koriščenja dodeljenih sredstev. Če se izbrani upravičenec v 8
dneh od prejema poziva za podpis pogodbe nanj ne odzove,
se šteje, da je vlogo na ta javni razpis umaknil in ni več
upravičen do pomoči po tem pravilniku. Če vlagatelj vloge
sam odstopi od svoje zahteve za pridobitev sredstev, mora o
tem pisno obvestiti Občino Vojnik. Občina Vojnik se zaveže,
da bo prejemniku nakazala pogodbeni znesek najkasneje
v roku 30 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun
prejemnika.
Če bo pri posameznih ukrepih prispelo premalo vlog oz.
zahtevkov, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer je
večje število vlog od razpoložljivih sredstev.
5.
MESTO ODDAJE VLOG
Vloge bodo na voljo v tajništvu Občine Vojnik v času uradnih
ur od dneva te objave in ves čas na spletni strani www.vojnik.
si. Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur.
6.
DODATNE INFORMACIJE
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu (03) 78 00 620/640/647,
051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ali po e-pošti: obcina@
vojnik.si.
Št.:300-0001 /2022-1
Datum: 5. 2. 2022

Branko Petre
Župan Občine Vojnik

JAVNI RAZPIS
za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in
razvoja podeželja, ki niso državna pomoč na področju
kmetijstva v občini Vojnik v letu 2022.
1.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA je sofinanciranje
dela neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev
s področja kmetijstva v občini Vojnik za leto 2022, ki
ne predstavljajo državne pomoči, delujejo na področju
kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni
pridobivanje dobička.
2.
OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine
Vojnik za leto 2022 predvidena sredstva v višini 6.200,00
EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2022.
1.
UPRAVIČENCI
Na razpisu lahko sodelujejo društva oz. zveze društev, ki
delujejo na področju kmetijstva in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- imajo sedež v občini Vojnik in so registrirana na območju
Republike Slovenije,
- delujejo na območju občine Vojnik, vanje pa je vključenih
vsaj 5 članov z območja občine Vojnik;
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo
dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja;
- so registrirana in delujejo najmanj eno leto (registracija);
- imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne
in organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje
načrtovanih aktivnosti;
- dotacije za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne
bodo prejela iz državnih ali mednarodnih virov;
- delujejo na področju kmetijstva najmanj eno leto;
- občini v postavljenem roku dostavljajo vsebinsko in
finančno letno poročilo o realizaciji sofinanciranega
programa;
- njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje
dobička;
- do sredstev niso upravičene lovske in ribiške družine.
Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne
stroške že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine
Vojnik oziroma je bil njihov program oz. projekt v letu
2022 kakor koli že financiran iz proračuna Občine Vojnik,
niso upravičeni do sredstev po tem razpisu.
2.
MERILA IN KRITERIJI ZA DOLOČITEV VIŠINE
SREDSTEV
Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
a) Članstvo

Članstvo

Točke

do 20 članov
od 21 članov do 40 članov
od 41 članov do 60 članov
od 61 članov do 100 članov
od 101 član

5 točk
10 točk
15 točk
20 točk
30 točk

b) Število sekcij
Za vsako sekcijo, ki deluje v
okviru društva
c)

5 točk /
posamezna sekcija

Spodbujanje vključevanja mladih v društva na
področju razvoja podeželja

Člani iz občine Vojnik
Člani izven občine Vojnik

2 točki/član
1 točka/ član
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Občina Vojnik na podlagi člena 106.i Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 107/10, 11/11, 56/02ZJU, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 69/2021, dne 27. 12. 2021) objavlja

Za člane »podmladka« se šteje član od 7. do dopolnjenega
29. leta.
d) Mentorstvo
Društvo je aktivno na področju mentorstva ter animiranja
otrok in mladine na področju razvoja podeželja.
Mentorstvo in drugo sodelovanje z
osnovnima šolama in vrtci v občini Vojnik

10 točk/
mentorstvo

Za mentorstvo se šteje ena ali več aktivnosti letno v obliki
krožka, strokovnega predavanja, pomoč pri raziskovalni
nalogi šol ipd.
e) Skrb za čisto okolje, ohranjanje kulturne in
naravne dediščine
Društvo je aktivno v okviru akcije na področju urejanja
in ohranjanja čistega okolja ali ohranjanja kulturne in
naravne dediščine, tradicije.
Izvedba čistilnih akcij
Urejanje in vzdrževanje okolice, akcije
za namene ohranjanja in vzdrževanja
naravne in kulturne dediščine kraja
f)

15 točk/akcija
10 točk/akcija

Mednarodni pomen društva

Društvo ima mednarodni pomen in s tem
15 točk
posredno prispeva k promociji občine Vojnik
Za mednarodni pomen društva se šteje aktivnost na
mednarodnem področju, kot je npr. sodelovanje s tujino,
članstvo društva v mednarodnih zvezah, podobne interesne
dejavnosti na področju razvoja podeželja.
g) Organizacija javne prireditve
Društvo samostojno organizira prireditve, srečanja
na območju občine Vojnik z vidika promocije razvoja
podeželja in občine Vojnik.
1 prireditev

5 točk

do 3 prireditve

10 točk

več kot 4 samostojne prireditve

15 točk

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

Tradicionalnost

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

10 točk/program
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i)

Aktivnosti za večanje prepoznavnosti in ugleda
kmetijstva in področja delovanja društva

Promocijski material, zloženka,
katalog, spletna stran društva

10 točk/izdajo

Predstavitve na prireditvah, sejmih

15 točk/
predstavitev

j)

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

Odličen dosežek ne glede na število dosežkov

3 točke

Za odličen dosežek se šteje prvo, drugo ali tretje mesto na
tekmovanju regijskega državnega ali lokalnega pomena.
k) Sodelovanje s prodajo lastnih kmetijskih
pridelkov in izdelkov ter promocijo na tržnicah,
ki jih organizira občina Vojnik.
Društvo se je predstavilo s svojo dejavnostjo
na vsaj dveh (2) tržnicah v okviru organizacije
Občine Vojnik
Za vsakega posameznega člana društva, ki bo
sodeloval na tržnici s prodajo svojih izdelkov,
dobi društvo dodatne točke/na posamezno
tržnico

10 točk

5 točk

S tem ukrepom želi Občina Vojnik spodbuditi lokalno
samooskrbo in prodajo kmetijskih izdelkov ter pridelkov na
tržnicah, ki jih organizira Občina Vojnik.
3. OMEJITVE
Pomoč se ne dodeli za: izobraževanja in usposabljanja,
svetovalne storitve, organizacije forumov, tekmovanj,
razstav in sejmov, sodelovanja na tekmovanjih, publikacije
in spletišča ter stroške nadomeščanja kmeta, kmetovega
partnerja med boleznijo in dopustom. Omenjeni upravičeni
stroški so državna pomoč in niso predmet tega javnega
razpisa.
4. OBRAVNAVA VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s sklepom
imenuje župan Občine Vojnik. Strokovna komisija bo opravila
pregled in ocenitev vlog na podlagi meril in pogojev,
navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog ne bo javno.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje
v roku 45 dni po zaključenem javnem razpisu. Zoper odločitev
izbora in ocenitve vlog lahko upravičenec vloži pritožbo
županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je
dokončna.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene
in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi
dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni,
in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale
pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene
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in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer
bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na
transakcijski račun.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih
vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna
Občine za tekoče leto,
- zaradi večjega števila zahtevkov, kot je zagotovljenih
sredstev v proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine
Vojnik za leto 2022.
5. PRIJAVA NA RAZPIS
Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
roka, to je petek, 29. april 2022, dosegljiva na spletni strani
Občine Vojnik (www.vojnik.si), v času uradnih ur jo lahko
interesenti dvignete tudi v sprejemni pisarni Občine Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na
ustreznih mestih podpisana ter žigosana in mora vsebovati
vse obvezne priloge, dokazila in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji. Izpolnjene vloge morajo biti poslane
priporočeno ali oddane osebno na naslov: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, v zaprti ovojnici. Šteje se, da
je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali je
bila do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
Prijave pošljete v zaprti ovojnici na naslov: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, s pripisom »NE ODPIRAJ – JAVNI
RAZPIS KMETIJSTVO DRUŠTVA 2022«. Vloge sprejemamo na
naslovu Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času
uradnih ur.
6. NADZOR IN SANKCIJE
Če upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih porabi
nenamensko oziroma dela ni izvršil, je dolžan povrniti
vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi
obrestmi.
7. DODATNE INFORMACIJE
Dodatne informacije v povezavi z javnim razpisom in
izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur ali po telefonu
vsak delovni dan (Petra Pehar Žgajner, 03 78 00 640/647 ali
051 315 841).
Št.:330-0002/2022
Datum: 9. 2. 2022
Branko Petre,
župan Občine Vojnik

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov s področja turizma v občini
Vojnik v letu 2022.
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s
področja turizma v občini Vojnik.
2. Okvirno višino razpisanih sredstev za izvajanje
razpisanih programov ima Občina Vojnik v proračunu za
leto 2022 predvideno 12.000,00 EUR. Sredstva morajo biti
porabljena do 31. 12. 2022.
3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih
cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička,
delujejo na področju turizma na območju občine Vojnik,
njihovi programi pa vsebujejo naslednje dejavnosti:
- ohranjanje kulturne in naravne dediščine,
- urejanje in varstvo okolja,
- organiziranje in usklajevanje prireditev,
- izvajanje promocijske in informativnedej
avnosti,
- izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za
delovanje na področju turizma,
- projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih
in drugih društev ter drugih organizacij.
4. Rok za prijavo na javni razpis
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati
naslednje podatke:
- izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignejo na sedežu
Občine Vojnik, Keršova ulica 8, v času uradnih ur, ali jo
dobijo na spletni strani Občine Vojnik (www.vojnik.si)
od dneva te objave;

-

dokazilo, da ima društvo sedež na območju občine
Vojnik;
da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po
zakonu o zavodih;
vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto
2021;
vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2022,
ki ga je sprejel pristojni organ,
dokazilo o urejeni evidenci članstva s seznamom
oziroma številom članov.
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Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma
(Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15), 4. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov s področja turizma v občini Vojnik
(Uradni list RS, št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o proračunu
Občine Vojnik za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin,
št. 69/2021) Občina Vojnik objavlja

Kot pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do
vključno petka, 22. aprila 2022, do 12. ure na naslov
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave
morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis
za sofinanciranje programov s področja turizma 2022 –
NE ODPIRAJ« osebno ali priporočeno po pošti na zgornji
naslov. Če je vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno,
če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega datuma
in ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika
o sofinanciranju programov s področja turizma v Občini
Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04) in Pravilnika o dopolnitvi
in spremembi Pravilnika o sofinanciranju programov na
področju turizma v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 33/2007).
6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni
v roku 45 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
7. Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan
po telefonu na št. 03 78 00 620 ali 051 315 841 (Petra Pehar
Žgajner).
Številka: 320-0001/2022-1
Datum: 31. 1. 2022

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

OBVESTILO REDNIM ŠTUDENTOM OBČINE VOJNIK
Če mora študentka/študent v okviru rednega študija opraviti tudi obvezne izobraževalne programe izven sedeža fakultete,
ki so plačljivi in so pogoj za vpis v višji letnik, vas obveščamo, da lahko na Odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik, po
uspešno opravljenem letniku podate vlogo za povračilo stroškov. Vlogi je potrebno priložiti dokazilo fakultete o obveznem
izvajanju izobraževalnih programov izven sedeža fakultete z natančnimi podatki in stroški na študenta ter potrdilo o vpisu v
višji letnik.
Dodatne informacije dobite v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar na telefonski številki 03
78 00 623 ali na elektronskem naslovu urska@vojnik.si
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/2021, dne 27. 12. 2021),
Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje 2015–2020
(2023) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29, z dne 12. 6. 2015) Občina Vojnik objavlja
JAVNI RAZPIS
v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja
v občini Vojnik za leto 2022.
I.
PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Vojnik (v nadaljevanju: Občina) razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva
in podeželja za leto 2022 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014, z dne 25.
6. 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim
trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L, št. 193, z dne 1. 7. 2014, str. 1–75, v nadaljnjem
besedilu: Uredba Komisije (EU), št. 702/2014) in uredba komisije (EU), št. 1407/2013.
II.
OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Razpisanih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2022 je skupaj 58.500,00 EUR.
A) Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

PODUKREP 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in
pašnikov

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

- Izdelava načrta ureditve kmetijskega
10.000,00 EUR
zemljišča (nezahtevne agromelioracije,
pašniki)
- Izvedbe
del
za
nezahtevne
agromelioracije
- Nakup opreme za ograditev in
pregraditev pašnikov z ograjo
- Nakup opreme za ureditev napajališč
za živino

PODUKREP 1.1.: Posodabljanje kmetijskih
gospodarstev
- Nakup nove kmetijske mehanizacije
do njene tržne vrednosti

14.000,00 EUR

- Izdelava projektne dokumentacije za
21.000,00 EUR
novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskem
gospodarstvu
- Gradnja, rekonstrukcija ali adaptacija
hlevov in gospodarskih poslopij na
kmetijskem gospodarstvu, ki služijo
primarni kmetijski proizvodnji ter
ureditev izpustov (stroški materiala in
storitev)
- Nakup opreme hlevov in gospodarskih
poslopij
- Postavitev ekstenzivnih travniških
sadovnjakov ter prvo postavitev oz.
prestrukturiranje intenzivnih trajnih
nasadov sadovnjakov, vključno z
jagodišči, nasadov ter hmeljišč
- Nakup kmetijskih zemljišč v vrednosti
do 10 % celotne naložbe, če je nakup
kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne investicije
- Nakup rastlinjaka, montaža ter oprema
v rastlinjaku, nakup in postavitev
zaščite pred neugodnimi vremenskimi
razmerami (protitočne mreže ipd.)
- Nakup
računalniške
programske
opreme, patentov, licenc, avtorskih
pravic in blagovnih znamk
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UKREP 2: Pomoč za naložbe
za
ohranjanje
kulturne
in
naravne dediščine na kmetijskih
gospodarstvih.

Višina
razpisanih
sredstev

- V opredmetena sredstva (stroški za 5.000,00 EUR
nakup materiala za obnovo, stroški za
izvajanje del)
B) De minimis pomoči (na podlagi Uredbe Komisije (EU)
št. 1407/2013)
UKREP 1: Pomoč za naložbe v
Višina
predelavo in trženje kmetijskih in
razpisanih
živilskih proizvodov ter naložbe v
sredstev
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de
minimis.
Ukrep 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis pomoči
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
- Izdelava projektne dokumentacije 8.500,00 EUR
za naložbo v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na
kmetiji
- Gradnja ali obnova objekta za
dejavnosti predelave in trženja
kmetijskih proizvodov ter nekmetijske
dejavnosti na kmetiji
- Nakup opreme in naprav za dejavnosti
predelave in trženja na kmetijah ter
nekmetijske dejavnosti

UPRAVIČENCI

Do sredstev so upravičeni:
A) Državne pomoči po skupinskih izjemah v
kmetijstvu (na podlagi Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014)
Za UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
- pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za
mikropodjetja, majhna in srednje velika podjetja,
dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter so vpisana
v register kmetijskih gospodarstev.

-

zasaditev letnih rastlin;
dela v povezavi z odvodnjavanjem;
nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči,
dodeljene mladim kmetom v 24 mesecih od začetka
njihovega delovanja;
že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
investicije, ki so financirane iz drugih javnih virov
Republike Slovenije ali EU, vključno s sofinanciranjem
prestrukturiranja vinogradov;
stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
obratna sredstva.

Za UKREP 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno
kmetijsko proizvodnjo in so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev; so lastniki objektov, vpisanih
v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na
območju občine.

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

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

PODUKREP 1.1.: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.

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

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

Sredstva v proračunu so omejena. Če sredstva na posamezni
proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko ta
prerazporedijo na ostale proračunske postavke v skladu z
odlokom o proračunu Občine Vojnik za leto 2022.
IV.

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

UKREP 1: Pomo č za naložbe v opredmetena ali
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v
povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo.
Z naložbo se skuša doseči vsaj eden od naslednjih ciljev:
- Izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti
kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem
stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo
proizvodnje;
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali
standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba
presega veljavne standarde Unije;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane
z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva,
vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, s
komasacijo in z izboljšanjem zemljišč, oskrbo in
varčevanjem z energijo in vodo.
Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih
rastlin;

URADNI DEL

III.

PODUKREP
1.1.:
Posodabljanje
kmetijskih
gospodarstev
PODUKREP 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in
pašnikov

Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za
novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in gospodarskih
poslopij na kmetijskem gospodarstvu;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu,
ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev
izpustov (stroški materiala in storitev);
- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije do njene
tržne vrednosti;
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter
prva postavitev oz. prestrukturiranje intenzivnih trajnih
nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, nasadov ter
hmeljišč;
- nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10 % celotne
naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del
celotne investicije;
- stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v
rastlinjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi
vremenskimi razmerami (protitočne mreže ipd.);
- stroški nakupa računalniške programske opreme,
patentov, licenc, avtorskih pravic in blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
- gospodarstva, ki dejavnost primarne kmetijske
proizvodnje opravljajo na najmanj 1 ha primerljivih
kmetijskih površin;
- do nakupa kmetijske mehanizacije v tem javnem
razpisu niso upravičena kmetijska gospodarstva,
ki so koristila sredstva za namen nakupa kmetijske
mehanizacije v zadnjih treh letih, se pravi, so kupila
kmetijsko mehanizacijo v zaporednih letih, in sicer v
letih 2019, 2020, 2021.
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Pogoji za pridobitev:
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo
investicije, če je s predpisi s področja gradnje objektov
to potrebno;
- projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter
dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja;
- za naložbo, ki mora biti v skladu z določili člena 14(5)
Uredbe 702/2014, mora biti presoja vplivov na okolje,
če je ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev
pomoči;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga)
v tekočem oziroma preteklem letu, če rok za oddajo
zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih;
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR
v letu 2022.;
- znesek dodeljene pomoči se določi glede na višino
razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
PODUKREP 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč
in pašnikov.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča
(nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev
pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
- posamezna kmetijska gospodarstva;
- kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih
gospodarstev, ki ležijo na območju občine;
- dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo
na najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija
za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so
upravičeni do sofinanciranja;
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga
pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet
podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna
agromelioracija;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v
primeru zakupa zemljišča.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih
gospodarstvih;
- najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo
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-

na kmetiji lahko znaša do 5.000,00 EUR v letu 2022;
znesek dodeljene pomoči se določi glede na višino
razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep.

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

UKREP 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Cilj pomoči je varovanje in ohranjanje značilnosti kulturne in
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški naložbe v opredmetena sredstva (stroški za
nakup materiala za obnovo, stroški za izvajanje del).
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno
kmetijsko proizvodnjo in so vpisana v register
kmetijskih gospodarstev, so lastniki objektov, vpisanih
v register nepremične kulturne dediščine in ležijo na
območju občine.
Pogoji za pridobitev:
- stavba mora biti vpisana v register nepremične kulturne
dediščine (RKD), ki ga vodi ministrstvo, pristojno za
kulturo,
- ustrezno dovoljenje za izvedbo naložbe, če je to
potrebno,
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov,
- najvišji skupni znesek pomoči za posamezno naložbo
na kmetiji lahko znaša do 5.000,00 EUR v letu 2022;
- znesek dodeljene pomoči se določi glede na višino
razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec
kmetijskega gospodarstva.
B) Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013
UKREP 1: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje
kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v
nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis pomoči
(na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih
gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v
predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave
in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske
dejavnosti na kmetiji;

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

Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo
in trženjem oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi, s
sedežem dejavnosti in naložbo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem
gospodarstvu,
- dokazilo o registraciji dejavnosti, če upravičenec pomoči
še nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti,
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 let po
zaključeni naložbi,
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije,
če je s predpisi s področja gradnje objektov to potrebno,
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila
o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
- ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
- upoštevani bodo upravičeni stroški od 1. 1. 2022 do
oddaje vloge na ta javni razpis;
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov oziroma,
- najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na
kmetijskem gospodarstvu lahko znaša do 5.000,00 EUR
v letu 2022;
- znesek dodeljene pomoči se določi glede na višino
razpoložljivih sredstev za posamezen ukrep.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno
zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de
minimis pomoči iz tretjega odstavka 18. člena tega pravilnika.
V. KUMULACIJA
Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih ne smejo
preseči najvišjih zneskov pomoči, določenih v 14. členu
Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014, 16. členu Uredbe
Komisije (EU), št. 702/2014, 28. členu Uredbe Komisije (EU),
št. 702/2014 in 29. členu Uredbe Komisije (EU), št. 702/2014
ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti
financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz
sredstev EU.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014, se lahko
kumulira z vsako drugo državno pomočjo v povezavi z istimi
upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo,
če se s tako kumulacijo ne preseže najvišja intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, ki se uporablja za zadevno pomoč
v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014.
Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU), št. 702/2014, se ne
kumulira s plačili iz člena 81(2) in člena 82 Uredbe (EU), št.
1305/2013 v povezavi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila
s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek
pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU), št. 702/2014.
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v
povezavi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za
isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do
zgornje meje, določene v Uredbi št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis,
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do
ustrezne zgornje meje (200.000 oz 100.000 EUR).
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-

VI. ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
- izpolnjen prijavni obrazec »Vloga za dodelitev pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini
Vojnik v letu 2022«,
- obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k
posameznemu ukrepu.
Rok za prijavo na javni razpis je do vključno petka, 14. maja
2022. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu prispetja,
od začetka (od objave javnega razpisa) do zaključka javnega
razpisa, vse do porabe razpoložljivih sredstev. V primeru, da
se sredstva porabijo pred zaključkom javnega razpisa, bomo
javni razpis zaprli. Obvestilo o zaprtju javnega razpisa bo
objavljeno na spletni strani Občine Vojnik. Rok za oddajo
zahtevka, ki je eden izmed pogojev za izplačilo odobrenih
sredstev, je najkasneje do petka, 15. oktobra 2022. Šteje se,
da je vloga prispela pravočasno, če je bila (najkasneje) zadnji
dan roka za oddajo vlog oddana na pošti priporočeno ali do
12. ure oddana v informacijski pisarni Občine Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici,
ovojnica pa mora biti na sprednji strani označena z napisom
»NE ODPIRAJ – RAZPIS KMETIJSTVO 2022«. Na hrbtni strani
ovitka mora biti zapisan polni naslov pošiljatelja. Ovojnice,
ki ne bodo označene v skladu s tem odstavkom, bodo s
sklepom zavržene in vrnjene vlagatelju. Vlagatelji bodo o
izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v roku 30 dni od
datuma odpiranja vlog.
VII. OBRAVNAVANJE VLOG IN IZPLAČILA SREDSTEV
Za ukrepe po Uredbi komisije (EU), št. 702/2014, se pomoč
lahko dodeli, če ima spodbujevalni učinek. Pomoč ima
spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred
začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti.
Strokovna komisija bo opravila pregled vlog glede na
kronološki vrstni red prispetja. Odpiraje vlog ne bo javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča pooblaščena
uradna oseba s sklepom župana na predlog strokovne
komisije, ki je imenovana s strani župana. Upravičencem bo
izdana odločba o višini odobrenih sredstev za posamezen
ukrep.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec
vloži pritožbo županu v roku 8 dni od prejema odločbe.
Odločitev župana je dokončna. Medsebojne obveznosti
med Občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
Datum dodelitve pomoči je datum pravnomočnosti odločbe.
Z izbranimi kandidati bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo
navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.
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Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene
in oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi
dokazili. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v
roku 8 dni, in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom župana
zavrnjene in ne bodo obravnavane v postopku dodelitve
sredstev.

zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da:
- so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko
porabljena;
- je upravičenec za kateri koli namen pridobitve sredstev
navajal neresnične podatke;
- je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že
pridobil finančna sredstva.

Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Vojnik
izplačajo na podlagi dokazila o plačilu obveznosti (račun/
situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu). V primeru,
da za sofinanciranje vloge, ki pride kot zadnja v poštev
za sofinanciranje, ne bo dovolj sredstev za financiranje v
celotnem zaprošenem znesku, si občina pridržuje pravico, da
vlogo financira v nižjem znesku. Če ta prijavitelj ne sprejme
predloga za delno financiranje oz. ne zagotovi manjkajočega
zneska sofinanciranja iz drugih virov, se financiranje v nižjem
znesku ponudi naslednjem prijavitelju po vrsti. Postopek se
ponavlja, dokler eden od uvrščenih prijaviteljev ne sprejme
vloge oziroma se postopek ustavi, če nobeden od uvrščenih
prijaviteljev ne sprejme predloga.

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

Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na
transakcijski račun na podlagi pogodbe. Upravičencem se
sredstva iz proračuna Občine izplačajo na podlagi zahtevka
posameznega upravičenca. Zahtevek mora vsebovati
naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in
potrdilo/dokazilo o plačanem računu), ki glasi na
nosilca kmetijske dejavnosti in fotografije izvedene
naložbe.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih
vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna
Občine za leto 2022.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine
Vojnik za leto 2022. Sredstva bodo praviloma izplačana v letu
2022.
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila
podlaga za odobritev pomoči po tem pravilniku, deset let od
datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o
dodeljenih pomočeh in dokazilih o izpolnjevanju pogojev
deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem
pravilniku.
VIII. NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po
tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor Občine
Vojnik.
V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev mora
prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi
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IX. MESTO ODDAJE VLOGE
Prijavni obrazec bo na razpolago v informacijski pisarni ali
tajništvu Občinske uprave Občine Vojnik od dneva te objave
v času uradnih ur in ves čas na spletnih straneh Občine Vojnik
(www.vojnik.si in www.mojaobcina.si). Vloge sprejemamo na
naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času
uradnih ur.
X. DODATNE INFORMACIJE
Vse dodatne informacije v povezavi z javnim razpisom lahko
stranke dobijo po elektronski pošti petra@vojnik.si ali vsak
delovni dan na telefonskih številkah 03/78 00 620/640/647 ali
051 315 841 (Petra Pehar Žgajner) ter v informacijski pisarni
Občine Vojnik.
Številka: 330-0001/2022-1
Datum: 18. 2. 2022

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

Poziv za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna
za društva in klube iz občine Vojnik, ki v letu 2022
obeležujejo okrogle obletnice, načrtujejo gostovanja
v tujini, nameravajo kupiti obleke za nastope ali bodo
izdali zbornik
V letu 2022 bo Občina Vojnik iz občinskega proračuna za
različna področja društvenega in klubskega ustvarjanja
namenila določena sredstva. Sredstva bodo namenjena
sofinanciranju prireditev ob okroglih obletnicah (10-, 20-, 30… 100-letnice delovanja društva oz. kluba), za nakup oblek
za člane društev (kulturna društva, društva s področja razvoja
podeželja s sedežem v občini Vojnik), gostovanj v tujini ali
izdaje zbornika.
Glede na zgoraj navedeno vabimo, da društva in klubi s
sedežem v občini Vojnik, ki v letu 2022 praznujejo okrogle
obletnice, načrtujejo gostovanje, nameravajo nakupiti
obleke ali izdati zbornika, na Občino Vojnik, Keršova ulica
8, 3212 Vojnik najkasneje do 30. 9. 2022 oddajo pisne vloge
za sofinanciranje. Vlogam naj bodo priloženi tudi ustrezni
dokumenti (ponudba, predračun itd.)
Vloge bo na redni seji obravnaval odbor, ki je pristojen za
področje delovanja društva ali kluba.
Več informacij v povezavi s tem javnim pozivnim lahko dobite
na Občini Vojnik po tel. 03/78 00 640 ali pošljete elektronsko
pošto na obcina@vojnik.si.

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov oziroma
projektov drugih društev, ki ne spadajo v področje turizma,
kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti (druga
društva).
2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja
vsebina:
- dejavnost registriranih društev v občini Vojnik, ki ne
spadajo v področje turizma, kmetijstva, kulture, športa in
humanitarnih dejavnosti;
- udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih,
območnih, medobčinskih prireditvah ali dejavnostih;
- izobraževanje strokovnih kadrov za delo na področju
dejavnosti društva;
- prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo
drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa;
- drugi programi in projekti društev, ki so vsebinsko
učinkoviti in koristni za občino Vojnik.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Vojnik;
- so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj eno
leto pred objavo razpisa;
- imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti;
- imajo evidenco o članstvu;
- pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna
poročila o izvedbi programov ter načrt dejavnosti za
prihodnje leto;
- izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih in na
javnih nastopih na primeren način predstavljati občino
Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 7.000 EUR.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter
za dodelitev sredstev
Pri izboru programov oziroma projektov drugih društev se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Sredstva za redno dejavnost društva:
- izvedba zastavljenega programa v preteklem letu (5
točk);
- izdelan program dejavnosti za tekoče leto (5 točk);
- sodelovanje z drugimi društvi v kraju (5 točk);
- število članov:
·
od 10 do 20 članov (5 točk),
·
nad 20 članov (7 točk).
2. Prireditve lokalnega značaja:

3.
-

organizacija tradicionalne prireditve (30 točk);
sodelovanje na tradicionalni prireditvi (10 točk);
organizacija prireditve (20 točk).
Projekti društva:
projekti, pomembni za populacijo, ki jo društvo v svoji
dejavnosti zastopa (20 točk);
- projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za občino
Vojnik (30 točk);
- projekti, ki predstavljajo dejavnosti društva in občino
Vojnik na zunaj (10 točk).
Programi oziroma projekti drugih društev se ocenijo v
skladu z merili in kriteriji ter ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Merila so določena v točkah.
Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk
ovrednotenih programov oziroma projektov, prispelih na
javni razpis.

URADNI DEL

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine
Vojnik in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2022
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/21) objavlja za leto
2022
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
in projektov drugih društev, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2022.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2022.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 20. 4. 2022. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik ali na spletni strani www.vojnik.si;
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem
razpisu;
- natančen opis programov;
- poročilo o izvedbi zastavljenega programa v preteklem
letu;
- načrt dela za leto 2022;
- posebna dokazila o organizaciji oz. sodelovanju na
prireditvah in
- dokazila o projektih.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUGA DRUŠTVA 2022«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju programov drugih društev po potrditvi
predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje
informacij v povezavi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev
v času uradnih ur obrnejo na višjo svetovalko za družbene
dejavnosti Urško Mužar (tel. št. 78 00 623 in 78 00 640,
e-naslov: urska@vojnik.si).
Številka: 093-0001/2022-1
Vojnik, 22. 2. 2022

Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik in Odloka
o proračunu Občine Vojnik za leto 2022 (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 69/21) objavlja za leto 2022
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2022.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike
ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih dobrin s področja knjižne, glasbene, plesne,
folklorne, gledališke, likovne, lutkovne in literarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja
vsebina:
- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih
sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v
svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in
srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov
v delu, ki presega vzgojno-izobraževalne programe;
- udeležba na območnih, medobmočnih in državnih
srečanjih;
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti;
- kulturne prireditve in akcije;
- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje,
investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost ter
spomeniškovarstvene akcije.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini Vojnik;
– so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj
eno leto pred objavo razpisa;
– imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti;
– imajo evidenco o članstvu;
– opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi;
– pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna
poročila o realizaciji programov ter načrt dejavnosti za
prihodnje leto;
– v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih na
primeren način predstavljajo občino Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Razpisujemo okvirna sredstva v višini 33.000 EUR.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter
za dodelitev sredstev
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so merila
v obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika za
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik.
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6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2022.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 20. 4. 2022. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali dostavljena do 11. ure v tajništvo Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik ali na spletni strani www.vojnik.si;
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem
razpisu;
- natančen opis programov;
- poročilo porabe sredstev za leto 2021;
- načrt dela za leto 2022 in
- posebna dokazila o delovanju društva na medobčinski,
regijski, državni oz. meddržavni ravni.
Če v okviru društva deluje več skupin, je treba za vsako
skupino izpolniti poseben obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2022«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb začel
v roku osmih dni po zaključku razpisnega roka v prostorih
Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila
prejetih vlog odpiranje ne konča v enem dnevu, se nadaljuje
naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene
dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o
sofinanciranju kulturnih programov po potrditvi predloga
na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje
informacij v povezavi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev v
času uradnih ur obrnejo na Urško Mužar, višjo svetovalko za
družbene dejavnosti (tel. št. 78 00 623 in 78 00 620, e-naslov:
urska@vojnik.si).
Številka: 610-0001/2022
Vojnik, 22. 2. 2022
Branko Petre,
župan Občine Vojnik

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
organizacij in društev s področja socialno-humanitarnih
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2022.
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in
društev s področja socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev
za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev
s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v
zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične
socialne potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih
dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju:
izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih
na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja
Občina Vojnik iz sredstev proračuna.
Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za
sofinanciranje:
- programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne
programe (zakonska ali pogodbena obveznost);
- investicij v prostore društev.

socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima
postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma
drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu
Občine Vojnik;
- program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem
(za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval
v vsakdanje življenje);
- priporočila izvajalca – program se izvaja že daljše časovno
obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let
uspešno deluje na območju občine Vojnik;
- realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge
dejavnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja;
- program je namenjen pomoči družinam in posameznikom
izven organizacije;
- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga
izobraževanja za člane ali širšo okolico;
- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma
vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega varstva;
- sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa (možnost
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja).
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu do
10 točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma
predvideno udeležbo:
a) od 10 do 20 članov (5 točk),
b) od 21 do 50 članov (7 točk),
c) nad 50 članov (10 točk).
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani občine
Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu
občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80 odstotkov
doseženih točk.

3. Pogoji za prijavo na razpis

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
- imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na območju
občine Vojnik oziroma ne glede na sedež, če je program dela
zastavljen tako, da aktivno vključuje najmanj 10 občanov
občine Vojnik;
- imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
- imajo urejeno evidenco o članstvu;
- vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine Vojnik
redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrt
dejavnosti za prihodnje leto.

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2022.

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 10.000,00 EUR.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za
dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis
programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2021 in število
občanov občine Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega bo
komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje
upoštevala naslednje kriterije:
- program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje

URADNI DEL

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju socialnohumanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu Občine Vojnik
za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/21) objavlja
za leto 2022

7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 20. 4. 2022. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali
dostavljena do 11. ure v tajništvo Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti
dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali na
spletni strani www.vojnik.si;
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem razpisu;
- natančen opis programov;
- poročilo porabe sredstev za leto 2021 in
- načrt dela za leto 2022.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ
– JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE DEJAVNOSTI 2022«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
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9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo začel odpirati prijave v 8 dneh
po roku za oddajo prijav v prostorih Občine Vojnik. Odpiranje ne
bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne konča
isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene
dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje
v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo z
izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov
socialno-humanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na seji
Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje
informacij v povezavi z razpisom
Dodatne informacije v povezavi z razpisom dobite v času
uradnih ur pri višji svetovalki za družbene dejavnosti Urški
Mužar (tel. št. 78 00 623 in 78 00 640, e-naslov: urska@vojnik.si).
Številka: 122-0002/2022-1
Vojnik, 22. 2. 2022

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 29/2017)
in 7. člena odloka o postopku in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Občini Vojnik (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 18/2018), Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
69/2021) in Letnega programa športa občine Vojnik za leto
2022 objavlja Občina Vojnik
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
športa, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2022.
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih
programov:
1 ŠPORTNI PROGRAMI
1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN
MLADINE
1.1.1 Promocijski športni programi
1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

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

Dodelitev nagrad za dosežke športnikov s
stalnim prebivališčem v občini Vojnik
Odbor za družbene dejavnosti bo tudi v letu 2022 v skladu
s sprejetimi merili za dodelitev nagrad za športne dosežke
obravnaval športne dosežke športnikov posameznikov
ali športnikov, ki tekmujejo v ekipnih športih v društvih s
sedežem zunaj naše občine.
Odbor bo upošteval športne dosežke iz tekočega leta,
sredstva za nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v
občini Vojnik pa so zajete v letnem programu športa, ki ga
sprejme občinski svet.
Za sredstva za športne nagrade lahko zaprosijo matični klubi
tekmovalcev, in sicer za tekmovalce, ki so občani občine
Vojnik in so dosegli eno od prvih treh mest na državnem
prvenstvu, evropskem in svetovnem prvenstvu ali na
olimpijskih igrah. Šolska državna tekmovanja niso zajeta v
teh merilih in zanje Občina Vojnik ne dodeljuje nagrad.
Za vse športnike, naše občane, ki so/bodo v letu 2022
dosegli takšne uvrstitve, naj torej njihov matični klub na
Občino Vojnik naslovi vlogo z dokazili o rezultatih.
Za več informacij v povezavi s tem lahko pokličete Urško
Mužar po tel. 03/78 00 623 ali pošljete elektronsko pošto na
urska@vojnik.si.
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1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE,
USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
1.2.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT
1.4 ŠPORT INVALIDOV
2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1 Delovanje športnih organizacij
4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
1.1 Druge športne prireditve
Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno
opredeljene v Letnem programu športa Občine Vojnik za
leto 2022 (sprejetem na 21. redni seji občinskega sveta
Občine Vojnik dne 23. 12. 2021).
II. Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje
športnih programov
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje, navedene
v Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega
programa športa v Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 18/2018):
· so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi

·
·
·

·
·
·

predpisi,
je njihova glavna dejavnost izvajanje športnih
dejavnosti,
so najmanj eno leto registrirani s sedežem v občini
Vojnik,
imajo najmanj 10 članov s plačano članarino (velja za
društva),
imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih dejavnosti, imajo urejeno zbirko članov
s plačano članarino, imajo zagotovljeno izvajanje
športnih programov najmanj v obsegu, določenem
v merilih in kriterijih za izbor in vrednotenje
letnega programa športa v občini Vojnik, razen
če za posamezne programe v merilih ni drugače
opredeljeno (velja za izvajalce, ki kandidirajo s
športnimi programi),
imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je
razviden predviden vir prihodkov in stroškov za
izvedbo programov,
izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za
sofinanciranje programov,
so izvajalci LPŠ v letu pred letom, na katerega se
nanaša javni razpis, izpolnili pogodbene obveznosti.

III. Upravičenci
Za sofinanciranje programov iz občinskega proračuna lahko
kandidirajo na javnem razpisu naslednji izvajalci športnih
programov:
1. športna društva in klubi, ki imajo sedež v občini Vojnik,
2. zveza športnih društev občine Vojnik,
3. ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen
namen opravljanja dejavnosti v športu,
4. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo
javnoveljavne programe,
5. samostojni podjetniki, gospodarske družbe,
posamezniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji,
6. zasebni športni delavci.
IV. Okvirna vrednost sredstev in obdobje uporabe
Okvirna vrednost, ki je na razpolago za sofinanciranje
navedenih predvidenih programov športa, je 62.000,00 EUR.
Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v
proračunskem letu 2022 in v skladu s predpisi, ki določajo
izvrševanje proračuna.
V. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
-

-

izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa
predlagatelji dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova
8, 3212 Vojnik ali na spletni strani Občine Vojnik www.
vojnik.si,
dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem
javnem razpisu,
natančen opis programov s seznamom udeležencev,
krajem izvajanja programov in urnikom vadbe,
program mora biti finančno ovrednoten s planom
stroškov, navedeni morajo biti tudi viri sofinanciranja,

-

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

VI. Rok in način prijave na razpis
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov Občina
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik najkasneje do 20. 4. 2022. Šteje
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 11. ure dostavljena v tajništvo Občine Vojnik.
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·

Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: OBČINA VOJNIK,
Keršova 8, 3212 VOJNIK s pripisom:
»NE ODPIRAJ – VLOGA JAVNI RAZPIS: ŠPORT 2022«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
VII.

Postopek obravnave prijav

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

Informacije

Občina Vojnik bo po objavi javnega razpisa organizirala
posvet za izpopolnjevanje razpisnih obrazcev, prav tako se
lahko predlagatelji z vprašanji glede razpisa in izpolnjevanja
razpisnih obrazcev obrnejo na višjo svetovalko za družbene
dejavnosti Urško Mužar (tel. 78 00 623 in 78 00 620, e-naslov:
urska@vojnik.si).
Številka: 671-0005/2021-2
Vojnik, 22. 2. 2022
Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
29/2017), 19. člena statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 3/2016) in 6. člena Odloka o postopku
in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v
občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin 18/2018)
je Občinski svet Občine Vojnik na 21. redni seji dne 23. 12.
2021 sprejel
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2022
I.

(UVOD)

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

(VSEBINA LETNEGA PROGRAMA)

Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo
iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za
njegovo uresničevanje ter obseg sredstev, ki se zagotovijo v
proračunu Občine Vojnik.
Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega
z letnim programom, se zagotavljajo javna sredstva za
sofinanciranje naslednjih vsebin:
1

ŠPORTNI PROGRAMI

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN
MLADINE
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1.1.1

Promocijski športni programi

v višini 300,00 EUR
Promocijski športni programi so: Mali sonček, Ciciban
planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan in
Mladi planinec. V programih se vrednoti materialni strošek
programa (propagandno gradivo) na udeleženca, če to ni
brezplačno. Sredstva iz LPŠ se namenjajo za promocijske
programe le v primeru, če ti niso del rednega ali razširjenega
predšolskega in šolskega programa izobraževanja.

1.1.2

Celoletni športni programi predšolskih otrok
v višini 2.000,00 EUR

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

1.1.3

Celoletni športni programi šoloobveznih
otrok
v višini 7.000,00 EUR

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

1.1.4

Šolska športna tekmovanja
v višini 3.000,00 EUR

Šolska športna tekmovanja se izvajajo izključno v vzgojnoizobraževalnih zavodih in predstavljajo udeležbo šolskih
ekip na organiziranih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem
Zavoda za šport RS Planica. Udeležba učencev na tekmovanju
se vrednoti glede na raven tekmovanja.

1.1.5

Celoletni športni programi prostočasne
športne vzgoje šoloobveznih otrok za
vadbene skupine, ki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih programih nacionalnih
panožnih športnih zvez
v višini 4.000,00 EUR

Vrednoti se programe izvajalcev, ki izpolnjujejo pogoj
po minimalnem obsegu izvajanja športnih programov.
Celoletni športni programi so opredeljeni kot splošni in
pripravljalni. Kot splošne programe se vrednoti programe
izvajalcev, katerih vsebina se nanaša na različne gibalne
dejavnosti in programe v posameznih športnih panogah,
ki ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v program športne
vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport. Kot pripravljalne programe se vrednoti programe

1.1 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE,
USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT
1.1.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport
v višini 16.000,00 EUR
V skladu s potrjenimi uradnimi tekmovalnimi sistemi so v
programe športne vzgoje otrok in mladine, ki so usmerjeni
v kakovostni in vrhunski šport, vrednoteno programi
izvajalcev v naslednjih starostnih kategorijah, ki praviloma
niso mlajši od 12 oziroma 10 let.
V programe športne vzgoje otrok in mladine, ki so usmerjeni
v kakovostni in vrhunski šport, se uvrstijo programi
izvajalcev, v katere so vključeni registrirani športniki v
starosti najmanj 12 oziroma 10 let. Programi so razdeljeni v
štiri starostne kategorije. V kolektivnih športnih panogah se
v isti starostni kategoriji lahko uvrsti več vadbenih skupin,
če so samostojno vključene v uradni tekmovalni sistem.
Natančnejši pregled potrebnega števila udeležencev
vadbenih skupin in letni obseg vadbe (minimalno število
ur obsega programa je tudi kriterij oziroma pogoj za
sofinanciranje) po posameznih športnih panogah je
podan v posebni prilogi »Velikost vadbenih skupin in
letni obseg vadbe v programih tekmovalnega športa
različnih starostnih kategorij«; upoštevajo se samo
kategorije športnikov, ki so stari 12 let in več.
V programih se vrednoti strokovni kader in objekt v
programu redne vadbe.

1.1 KAKOVOSTNI ŠPORT
v višini 13.000,00 EUR
V kakovostnem športu se vrednoti programe športnikov
in športnih ekip, ki nastopajo v članski kategoriji na
tekmovanjih uradnega tekmovalnega sistema.
Programe se vrednoti v štirih kakovostnih ravneh. V I.
kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki ima v
svoji sredini kategoriziranega športnika državnega razreda,
v II. kakovostni ravni se vrednoti program izvajalca, ki v
svoji sredini nima kategoriziranega športnika in tekmuje
na najvišji državni ravni, v III. kakovostni ravni se vrednoti
program izvajalca, ki tekmuje na nižjih ravneh državnih
tekmovanj, v IV. kakovostno raven se uvrstijo programi
izvajalcev, ki tekmujejo na ravni regije.
V programih kakovostnega športa se vrednoti objekt za
izvedbo redne vadbe.

1.2 ŠPORT INVALIDOV
v višini 300,00 EUR
Šport invalidov obsega tekmovalne športne programe,
v katere so vključeni invalidi. Programe se vrednoti pod
enakimi pogoji in kriteriji kot programe športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport, torej kakovostni in vrhunski šport ob upoštevanju
zmanjšane velikosti vadbene skupine za 50 %.

2
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izvajalcev, ki imajo v letnem programu športa vključene
udeležence v programih športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter tekmujejo
v uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih
športnih zvez.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov
v višini 1.000,00 EUR
Kakovostni strokovni kadri v športu so ključ razvoja
in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni
in visokošolski) so v domeni izobraževalnega sistema,
medtem ko programe usposabljanja in izpopolnjevanja
izvajajo v NPŠZ po veljavnih programih usposabljanja in/
ali izpopolnjevanja, ki so verificirani pri strokovnem svetu
RS za šport in/ali pri strokovnih organih NPŠZ (ločeno za
programe usposabljanja in izpopolnjevanja). Iz sredstev
LPŠ se sofinancira pridobitev usposobljenosti, ki omogoča
samostojno izvajanje strokovnega dela v programih
športa ter licenciranje in izpopolnjevanje usposobljenih ali
izobraženih strokovnih kadrov.
3

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

1.1 Delovanje športnih organizacij
v višini 5.400,00 EUR
Temelj slovenskega športa so športna društva kot interesna
in prostovoljna združenja občanov. Na lokalni ravni se lahko
zagotavljajo sredstva za delovanje športnih društev, ki
prebivalcem ponujajo kakovostne športne storitve.

4

ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA

1.1 Druge športne prireditve
v višini 10.000,00 EUR
Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske
kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo,
imajo velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen
za razvoj in negovanje športne kulture.
Udeležba na uradnih tekmah v okviru tekmovanj NPŠZ
(državna prvenstva, ligaška in pokalna tekmovanja) ni
predmet vrednotenja in sofinanciranja po teh merilih.
Pri vrednotenju športnih prireditev in promocije v športu se
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upoštevajo kriteriji:
- kakovostna raven prireditve (lokalna, občinska,
regionalna, državna idr.),
- število udeležencev na prireditvi in
- tradicija (število let zaporedne izvedbe).

1.2 Nagrade za športne dosežke

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
V OBČINI VOJNIK ZA LETO 2022
PREGLED RAZPOREDITVE SREDSTEV LPŠ 2022

1 ŠPORTNI PROGRAMI

45.600,00 €

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA
OTROK IN MLADINE

16.300,00 €
300,00 €

1.1.1 Promocijski športni programi
v višini 2.000,00 EUR

Sredstva so namenjena za nagrade klubom in športnikom
iz občine Vojnik za osvojene medalje na državnem,
evropskem, svetovnem prvenstvu ali na olimpijskih igrah.
(IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMOV
ŠPORTA)
Občina skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu, o
javnem interesu v športu pa na ravni občine odloča Odbor
za družbene dejavnosti. V letni program športa se uvrstijo
tisti programi nacionalnega programa, ki so pomembni za
lokalno skupnost in upoštevajo tradicijo in posebnosti športa
v občini. Izbor programov se izpelje na podlagi javnega
razpisa, ki ga Občina objavi na krajevno običajen način. V
razpisu se opredeli naslednje:
- izvajalce, ki lahko kandidirajo s programi,
- programe, ki bodo sofinancirani,
- pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
- način izbora programov in podlago za izbor.

VREDNOST
PROGRAMOV

1.1.2 Celoletni športni programi
predšolskih otrok

2.000,00 €

1.1.3 Celoletni športni programi
šoloobveznih otrok

7.000,00 €

1.1.4 Šolska športna tekmovanja

3.000,00 €

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

4.000,00 €

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

16.000,00 €

1.2.1 Celoletni programi športne vzgoje
otrok in mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport
1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT
1.4 ŠPORT INVALIDOV
2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

16.000,00 €
13.000,00 €
300,00 €
1.000,00 €

Zahteve razpisa in postopek so opredeljeni v Odloku o
postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa
športa v Občini Vojnik. Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba
o sofinanciranju športa za leto 2022, ki jo podpiše župan.

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov

1.000,00 €

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1 Delovanje športnih organizacij

5.400,00 €
5.400,00 €

III. (SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA)

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA
ŠPORTA

10.000,00 €

4.1 Druge športne prireditve
VSI PROGRAMI SKUPAJ

10.000,00 €
62.000,00 €

V proračunu Občine Vojnik za leto 2022 se zagotavljajo
sredstva s področja športa.
Sredstva za sofinanciranje vsebine letnega programa športa
za leto 2022 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk
4030617 – Športni programi društev, klubov, šol in vrcev
(razpis).

Sofinanciranje športnih programov poteka v skladu s
sprejetim proračunom Občine Vojnik za leto 2022.
Številka: 671-0005/2021-1
Vojnik, 6. 12. 2021
Branko Petre,
župan Občine Vojnik

OBDARITEV NOVOROJENČKOV

V Občini Vojnik že vrsto let obdarujemo novorojenčke. Gre za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. Do pomoči
so upravičeni starši oziroma eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno bivališče v občini Vojnik in sta oba državljana
Republike Slovenije. Ta pomoč od 1. 9. 2020, po sklepu Občinskega sveta z dne 2. 7. 2020, znaša 180,00 EUR.
Starši morate na Občino Vojnik v štirih mesecih od otrokovega rojstva vložiti pisno vlogo za dodelitev enkratne denarne
pomoči za novorojence. Vloge lahko dobite v sprejemni pisarni na Občini Vojnik ali na uradni spletni strani Občine www.
vojnik.si.
S tem želimo srečnim družinam izkazati skromno pozornost, saj se veselimo vsakega novega občana.
Urška Mužar
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
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UTRINKI IZ
BOŽIČNEGA VOJNIKA

Tekst: Beno Podergajs
Foto: Matjaž Jambriško

LETO 2019››

Jaslice, sad Božičnega Vojnika, so se razcvetele. V njih smo iskali in našli
tihoto in veselje praznikov, v njih smo našli sami sebe. Bilo je prelepo in naše
duše so se oplajale s podobami tega malega, a prisrčnega raja – svete družine.
Zavidanja vreden obisk in srečne oči otrok, staršev, dedkov in babic, duhovnikov
in ministrantov, »slovenskih romarjev« v kraje z jaslicami, nasmeh poslancev
in političnih skupin ali zgolj tistih drugih iskalcev srečnih občutkov. Toplina
praznikov je oživela in se razlila čez Slovenijo. Gloria in exelsis Deo se veličastno
razlega.
Postavljavci smo bili nagrajeni s pohvalami, stiski rok in drugimi vseobsegajočimi
besedami. Sreča. In uspeh!
Razstavljavci so postavili in prispevali podobe, ki so navduševale celo tiste z
umetniškim znanjem, iz jaslic pa so vele preprostost in lepota, vera in ljubezen.
Večno upanje. 300 jaslic in okrog 40 000 obiskovalcev.

LETO 2020››

Postavljenih je le nekaj jaslic ob glavni cesti in seveda velike, tako kot vsako leto,
v farni cerkvi sv. Jerneja: sramežljivo govorijo. A ne pozabijo opozoriti na lepoto
prazničnega časa, čeprav nas vse pritiskata k tlom grožnja in skrb ob strašljivi
megli, ki plava nad nami. Pa vendar nas vsaka podoba te skromne družine dela
podobne njej, zato nas hrabri in dviguje.

LETO 2021 in 2022 ››

Strašljiva megla epidemije se še ni razkadila! Vendar sončni žarki prodirajo skozi
njo in sijejo neizrekljivo upanje. Ti redki žarki so vendar dovolj močni, da smo
pripravili ponovno predstavitev najlepših in vseobsegajočih podob svete družine,
ki vračajo več kot le veselje.
Se bodo podobe s svojim svetim sporočilom lahko razlile tako kot pred dvema
letoma? Skrb in razmere odločijo. Samo zunaj. Ustvarjalci so za delo poprijeli
že med letom, izklesali, narisali ali samo postavili so podobe, ki ponovno tiho
»burijo« božičnega duha. Prijetno in tolažljivo. Saj je vendar božič!
Ljudje sramežljivo pridejo, se sprehodijo in odnesejo s seboj večno sporočilo
največjega rojstva v človeški zgodovini. Tako kot je za nas Božični Vojnik velik
dogodek, tako je bilo to rojstvo – rojstvo vseh razsežnosti. Veselimo se, da smo to
lahko sporočili ljudem, tako kot že prejšnjih 7 let!
In zadovoljni smo z nekaj tisoč obiskovalci, z nekaj stiski rok, nekaj prijaznimi
pohvalami, ki ponovno dvigajo duše organizatorjev in napajajo ustvarjalce. Ni
bilo tako, kot smo si želeli, ni pa bilo zaman. Hvala Bogu!
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Jaslice izdelal Silvo Lavtižar, VDC Dobrna

Otroški cerkveni pevski zbor HOZANA

Jaslice izdelal Zlatko Žikovšek

Jaslice izdelali v ŠCC – Srednja šola za
gradbeništvo in varovanje okolja
Zavod Stanislava
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Jaslice izdelal Franjo Luc

Slovenski oktet

Jaslice izdelala Nataša in Matic Močenik
57

Poklon Božičnemu Vojnike, jaslice izdelal Ilija Kelavić

Štajerski rogisti

Vrtec Danijelov Levček Vojnik

In spiritu

PGD Vojnik, prejemnik Posebnega priznanja za sodelovanje in urejenost gasilskega
doma s strani TD Vojnik
58
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Beseda telesna kultura, fiskultura
pomeni telesno kulturo – torej,
da za naše telo skrbimo z rednim
gibanjem in razvojem psihofizičnih
sposobnosti. V tem pomenu kultura
pomeni odnos do našega telesa.
V antiki športnik ni bil »samo«
športnik, temveč se je športnik
razvijal na vseh področjih hkrati. Po
naporni in dolgotrajni vadbi teka,
rokoborbe ali vožnje z vozovi so
najprej s kopeljo in masažo poskrbeli
za dobrobit
telesa,
kasneje pa
še za duha.
Poleg branja
in pisanja
sorazmerno
filozofskih
vsebin so
o vsebinah
razmišljali,
kontemplirali na samem. Velik in
zelo pomemben del je bilo tudi
druženje in izmenjava različnih
stališč, znanja.

zunanjih pritiskov in sugestij. Zaradi
tempa življenja na instinktivno,
naravno zadovoljevanje osnovnih
potreb velikokrat pozabi (zadostna
količina hrane, spanja, počitka,

gledaliških skupin.
V časih, ko smo bili primorani
oddaljiti sebe od drugih, prikriti
nasmeh, ukiniti dotik in prijazen
stisk roke, smo kulture še toliko bolj
lačni.
Motivi za ogled predstave, obisk
koncerta ali literarnega večera bi lahko
bili tudi to, da ljudje neke vsakdanje
stvari radi vidimo od blizu. Radi jih
doživljamo znova, saj nas to napolni ali
navda z navdihom, nostalgijo, žalostjo.
Morda gre za odrsko dopuščanje izrisa
palete čustev; slikanja najpritlehnejših
hotenj, predrznih vzgibov, nežnih, tihih
želja, večnega poskusa prikazovanja
veličastne resnične ljubezni na odru.

IZZA (O)GLEDALA

Človek za svoj obstoj potrebuje zrak,
vodo, hrano, zatočišče, zdravje,
ljubezen, šport in kulturo. Ali je
slednja sploh pomembna za njegov
obstoj? Kako bi razlago besede
kultura sploh lahko umestili v naš
vsakdanjik?

Kultura
in njeno
udejstvovanje
nas vabita, da
vsakdanjost
doživljamo
znova in
znova – še
več, določena
čustva
potencira in jih celo poveličuje. V
časih, ko smo bili primorani oddaljiti
sebe od drugih, prikriti nasmeh,
ukiniti dotik in prijazen stisk roke,
smo kulture še
toliko bolj lačni.
Poslušanje glasbe
v živo, spremljanje
živih oseb od blizu,
na odru, je postal
na trenutke celo
nemogoč luksuz, ki
ga morda v takšnih
trenutkih še toliko
bolj cenimo.

MI IN KULTURA
Tekst: Urška Koželj, foto: osebni arhiv

gibanja). Predvsem pa se pozabi
igrati, se prepustiti in živeti v
trenutku.

"Kultura in njeno
udejstvovanje
nas vabita."

V antiki se
prvič srečamo z
gledališčem in igro,
kot jo poznamo
danes. Uprizarjanje
vsakdanjega
življenja na odru
je nekaj izjemno
esencialnega,
bistvenega in
osnovnega, saj
ponuja ogledalo
družbi, ne glede
na to, za kakšen žanr gre (komedijo,
dramo, tragedijo itd.).

Otrok instinktivno občuti potrebo
po hrani, dotiku, gibanju in se veliko
igra. Odrasel človek se je primoran
do neke mere pozabiti igrati,
razmišljati drugače, ustvarjati brez

Potrebo po igrivosti, spontanosti in
improvizaciji velikokrat v odrasli
dobi izživi preko športa, branja in
pripovedovanja pravljic otrokom,
prebiranja literature, poslušanja
in izvajanja glasbe in ne nazadnje
tudi z obiskom gledališča ali v
udejstvovanju v kateri izmed

Racionalno
opisovati gorečo
strast in vzgibe, ki nas ženejo, da se
prostovoljno predajamo kulturi, jo
podpiramo in jo gledamo od blizu in
daleč, je brezpredmetno. Pa vendar
se mi ravno zategadelj ta ljubezen
zdi še toliko bolj pristna.
Mnenje avtorja ne odraža stališč
uredništva.
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OŠ VOJNIK
V ŠPORTU IN KULTURI
Povzela: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Maša Stropnik

Zimske radosti na šoli
Delo v šoli je bilo v znamenju
različnih športov in kulture.
Zimski športi
Letošnja zima bližnjih bregov ni
prekrila z zimsko odejo, zato so učenci
predmetne stopnje svoje spretnosti v
zimskih športih preizkusili na drugih
lokacijah. Na celjskem drsališču so
obuli drsalke se preizkušali v spretnosti
ravnotežja na drsalkah, sproščali
energijo ter se družili. Celjska koča
je zimske užitke ponudila našim
smučarjem in prav tako tistim, ki imajo
radi daljše pohode, saj so opravili
vzpon in sestop. Za šestošolce smo
organizirali zimsko šolo v naravi,
kjer je bil poudarek na pridobivanju
smučarskega znanja. Smučali so na
Rogli, kjer so tudi bivali.
Olimpijske igre učencev 3. razreda
V 3. razredu so nas medalje naših
zimskih olimpijcev tako navdušile,
da smo zimski športni dan spremenili
v olimpijski dan in priredili kar
svoje razredne olimpijske igre. Na

naš športni dan smo se pripravljali
že teden prej pri likovni umetnosti.
Ob začetku iger smo najprej zapeli
slovensko himno in spoznali olimpijsko
himno. Učenci so med sabo tekmovali
v skupinah po razredih. Vse skupaj
se je dogajalo v šolski telovadnici.
Tekmovali so v poligonu »kombinacij«,
drsanju »na ledu«, »curlingu«, hokeju
in »bobu«. Zmagovalci pa so bili vsi,
saj so vse skupine uspešno opravile vse
izzive. (Katja Zupančič)
Plavalni tečaj
S plavanjem se lahko ukvarjamo vse
življenje. Da bo plavanje varno in
sproščeno, so se naši prvošolci udeležili
plavalnega tečaja, ki je bil na bazenu
v Golovcu. Tam so se seznanili s
prvimi plavalnimi tehnikami, nekateri
premagali strah pred vodo in uživali
v vodnih aktivnostih. S plavanjem se
naši učenci v okviru šolskih aktivnosti
seznanjajo še v 3. razredu, ko prav tako
obiskujejo plavalni tečaj. V 5. razredu
pa v poletni šoli v naravi vsa pridobljena
znanja še nadgradijo.

''To je moja pisava. Ponosen/ponosna sem nanjo, saj je moja, izvirna in neponovljiva.''
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Teden pisanja z roko, kulturni
praznik
Osnovna šola Vojnik se je v tem
šolskem letu prvič pridružila
projektu Teden pisanja z roko. V
njem je sodelovalo 68 učencev (4.
a, 4. b in oddelek podaljšanega
bivanja 4. in 5. razredov, v katerem
učiva razredničarki 4. a in 4. b
razreda). Ker je tudi nam dneve
krojila epidemija koronavirusa, smo
delo opravljali več kot le teden dni,
nekaj dela je bilo opravljenega na
daljavo, od doma, nekaj pa v šoli.
Nekaj aktivnosti so učenci opravili
samostojno, druge pa skupaj z
družinskimi člani. Nekateri učenci
so bili na začetku precej skeptični
glede pozitivnih učinkov pisanja z
roko. Ob ogledu videoposnetkov in
temeljitem pogovoru pa so dojeli,
zakaj je pisanje z roko pomembno.
Prvo aktivnost smo opravili skupaj
v šoli. Predlogo ''To je moja pisava.
Ponosen/ponosna sem nanjo, saj je
moja, izvirna in neponovljiva'' smo
pisali na polovico lista, svoje zapise
smo primerjali med seboj. Učenci
so z navdušenjem dojemali različne
pisave. Skupaj s starši, starimi starši
in sorojenci so doma izbrali enega od
predlaganih pregovorov in s pomočjo
staršev zbrali različne zapise tega
pregovora. V istem času je bil na šoli
v teku natečaj Naj pesem, zato smo
ta projekt povezali z njim. Učenci so
z roko zapisali čudovite pesmi o naši
domovini. Tako učenci kot učitelji,
verjamem pa, da tudi družinski člani,
smo v vseh dejavnostih uživali in
vsekakor se tega projekta veselimo
tudi v prihodnjem šolskem letu. Z
vsemi temi dejavnostmi pa otrok
nismo naučili, zakaj je pisanje z
roko pomembno. Učenci to že vedo.
Le spomniti smo jih morali na to
in jih spodbuditi k razmišljanju in
izmenjavi mnenj.

Povzela: Maja Lugarič, foto: M. N. Krajnc, J. Založnik, M. N. Krajnc, J. Založnik

Čas ustvarjalnosti, prazničnega vzdušja in zimskih radosti
V zimskem času smo na Osnovni šoli Antona Bezenška
Frankolovo počeli veliko zanimivih stvari
Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk je to leto potekal pod
sloganom »Zajtrk s sadjem – super dan!« Učenci so si za ta
dan v učilnicah pripravili posebno jesensko dekoracijo, si
pripravili pogrinjke ter se pogovarjali o pomenu zajtrka,
načina prehranjevanja … Izvedli smo tehnični dan Voziček s
pogonom na gumo. Učenci 4. razreda so pod mentorstvom
J. Založnik iz naravoslovne škatle po navodilih izdelali
izdelek. Potrebno je bilo veliko potrpežljivosti in
natančnosti. Učenci so merili, žagali, lepili ter se na koncu
pomerili v tekmovanju, čigav voziček bo opravil daljšo pot.
Poskrbeli smo za praznično vzdušje v decembru. Vse skupaj
je še bolj čarobno, če sta šola in okolica šole praznično
okrašeni. Učenci so v okviru tehničnega dne poskrbeli, da
je šola dobila praznični izgled in si na takšen način pričarali
čarobno, praznično vzdušje.
Nekateri se v decembru veselijo božiča, medtem ko drugi
pričakujejo tisti dan po božiču, ko je Slovenija postala
samostojna država. Dogodki izpred nekaj let so v nas pustili
pečat in ponos, da si lahko danes rečemo Slovenci, zato
je prav, da se poleg vsega veselja okoli božičnih praznikov
spomnimo obeležiti tudi dan kasneje - dan samostojnosti in
enotnosti. Učenci so po vodstvom mentorjev K. Kramljak,
M. N. Krajnc in B. Kavčiča 24. decembra 2021 na prireditvi
Za Slovenijo živim obeležili oba praznika. Učenci 4. razreda

Zima, sneg, prazniki - juhuhu!

so izdelali vodohran in mlinček. Vodohran so izdelali po
navodilih, na koncu dodali še rezervoar iz plastenke, v
katero so vstavili cevko in tako je bil vodohran pripravljen
na poskus.
Tudi v tem letu učenci sodelujejo v projektu Varno na
kolesu. V projekt so se vključili učenci 4. in 5. razreda
pod mentorstvom J. Založnik in M. N. Krajnc. Učenci
so prvo nalogo že opravili. Četrtošolci so se pogovarjali
o pomembnosti nošenja čelade in na podlagi zbranih
podatkov naredili plakat. Petošolci pa so vse te podatke
strnili v kratek filmček »Čelada je kul« ter ga objavili na
youtubu. Četrtošolci so 31. januar preživeli na Rogli.
Sodelovali so v projektu Šolar na smuči, ki je učencem 4.
razredov omogočil brezplačno smučanje. Ob slovenskem
kulturnem prazniku so učenci pod mentorstvom M. N.
Krajnc in B. Kavčiča pripravili recital z naslovom Prešernovi
utrinki. Recital so si lahko učenci šole ogledali na Prešernov
dan kar doma na kavču. Drugošolke pa so v okviru plesnega
krožka pod mentorstvom S. Milenković zaplesale ples s
knjigo Franceta Prešerna. Sedmošolci in šestošolci so imeli
v februarju zimsko šolo v naravi na Rogli. Učenci, ki so
prvič stopili na smuči, so pokazali veliko interesa in tako
postali čisto samostojni smučarji, tisti, ki se s smučanjem
niso srečali prvič, pa so svojo smučarsko tehniko še dodatno
izpopolnili. Poleg smučanja so seveda uživali tudi v ostalih
zimskih in otroških radostih.
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OŠ ANTONA BEZENŠKA
FRANKOLOVO

Ustvarjamo, se učimo in se zabavamo
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NAŠA VARNOST
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GASILSKA OLIMPIJADA V CELJU
Tekst: Ivan Jezernik

CTIF je mednarodna organizacija,
ki povezuje gasilstvo po svetu.
Ustanovljena je bila leta 1900.
Glavna ideja je bila organizacija
kongresov in simpozijev z
namenom spodbujanja požarne
varnosti po državah članicah.
Danes CTIF šteje 48 držav članic in
46 pridruženih članov. Slovenija
je članica od leta 1992. Prvo CTIF
tekmovanje (gasilska olimpijada)
je bilo leta 1961 (Bad Godesberg –
Nemčija), sodelovalo je 11 držav z
51 tekmovalnimi enotami. Do leta
1977 so bile tako imenovane velike
olimpijade, kjer so sodelovale vse
generacije v gasilstvu. Od leta 1977
so mladinske olimpijade na vsaki
dve leti, na vsaka štiri leta pa tako
imenovane velike olimpijade. Mala
olimpijada je bila enkrat do sedaj
tudi v Sloveniji, in sicer v Kočevju
leta 2011. Zadnja do sedaj, nam
primerljiva velika olimpijada v
Beljaku v Avstriji, pa je bila leta
2017, kjer je bilo prisotnih 27 držav
in 227 ekip.
Izkušnje drugih
Beljak: 61.100 prebivalcev, 2016,
Bürgermeister Günther Albel:
„Dogodek smo odlično izkoristili!“
Frekvenca gibanja v mestu Beljak,
julij 2017 (točka štetja: glavni trg)
– en teden prej: 61.000 oseb/teden
– v olimpijskem tednu: 351.000
oseb/teden – vrhunec v petek –
olimpijskega tedna: 64.000 oseb/dan.
Jean Rottner, župan mesta Mulhouse:
„Da bi to vedel, bi vas sprejel z
odprtimi rokami.“

koronavirusa smo bili primorani prvič
v zgodovini obstoja teh tekmovanj
olimpijado prestaviti na datum od
17. do 24. julija 2022. Seznanjeni so
bili: tedanja ministrica za obrambo,
Andreja Katič; tedanji minister za
obrambo, Karel Erjavec; generalni
direktor Uprave RS za zaščito in
reševanje, Darko But. Prva uradna
predstavitev Slovenije kot nove
organizatorke olimpijade je bila na
skupščini CTIF v Las Vegasu junija
2018. Septembra istega leta je bila
na sestanku tekmovalne komisije
CTIF v Luxenburgu tudi predstavitev
organizatorjev. Župan MO Celje
gospod Bojan Šrot je sprejel vodstvo
tekmovalne komisije pri CTIF oktobra
2018. Borut Pahor, predsednik
Republike Slovenije, je v petek,
7. decembra 2018, na delovnem
pogovoru sprejel predsednika in
poveljnika Gasilske zveze Slovenije.
Predsednika in poveljnika Gasilske
zveze Slovenije je v sredo, 16. januarja
2019, na delovnem obisku sprejel
tudi takratni premier Marjan Šarec.
Sodelovanje z ministrstvom za
obrambo RS sta potrdila tudi mag.
Matej Tonin in predsednik GZS Janko
Cerkvenik, ki sta popisala pogodbo
o sodelovanju v Celju 5. junija
2021; glede prehrane udeležencev
in logistične podpore (sanitarni
kontejnerji, postelje). Predsednika in
poveljnika Gasilske zveze Slovenije
je v torek, 18. januarja 2022, na
delovnem obisku sprejel predsednik
vlade Janez Janša, ki je obljubil vso
podporo in pripravljenost sodelovanja
pri dogodku.

Kandidatura Slovenije
Na skupščini CTIF, ki je bila v Beljaku
julija 2017, je bila kot nov organizator
gasilske olimpijade potrjena Slovenija.
Takrat je bil predlagan datum od 18.
do 25. julija 2021. Slovenija je nato
naredila razpis, v katerem mestu
bi lahko bila gasilska olimpijada. V
ožji izbor sta prišli mesti Velenje in
Celje. Izbrano je bilo Celje. Zaradi

Kako smo pripravljeni?
Tekmovalni del: sodelovalo bo
od 29 do 31 držav – 240 različnih
ekip, približno 2.600 tekmovalcev,
250 ocenjevalcev/sodnikov, 200
mentorjev, šoferjev … skupaj 3.100
udeležencev. Slovesnosti ob začetku
in zaključku olimpijade bosta na
nogometnem stadionu »Z‘dežele« v
Celju, prizorišče tekmovanj pa atletski
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stadion »KLADIVAR« v Celju, pomožni
objekti: lokacije za treninge »Šentjur«
stadion »Olimp« stadion z umetno
travo; spremljajoči objekti: sejmišče
»Celjski sejem« hala A informacije,
hala A prijava, hala K prehrana, hala
E novinarsko središče, modra dvorana
– zasedanje komisij, P parkirišče,
prostori za razstavljalce. Prenočišča
za udeležence: Dijaški dom Celje
– za sodnike, šole v mestu Celje –
tekmovalci.

Spremljajoče aktivnosti:
Predstavitev narodov – center mesta
Celje, Razstava narodov – center
mesta Celje, Lager olimpijada – 4.
Osnovna šola Celje. Predstavitve
dela z mladimi gasilci, lokacije v
centru mesta Celje. Predstavitve
dela s starejšimi gasilci, lokacije v
centru mesta Celje. Predstavitve dela
z operativci, lokacije v centru mesta
Celje, Skupščina CTIF – »Celjski dom«.
Število tekmovalnih enot iz
Slovenje
Mladinci (2 enoti), mladinke (2
enoti), članice A (2 enoti), članice B
(2 enoti), člani A (5 enot), člani B (4
enote), poklicni (1 enota), mladinke
PGD Zbilje kot zadnje olimpijske
prvakinje (1 enota). Slovenija ima
sicer kvoto za nastop na olimpijadi 16
enot, dodatno za organizatorja imamo
še 2 enoti in 1 enota zadnji olimpijski
zmagovalec. Skupaj torej 19 enot. Iz
Slovenije pa bo tudi 17 sodnikov.

Tekst: mag. Nataša Kos

Ponovno opozarjamo na problem, ki ga povzročajo
iztrebki naših ljubljenčkov – psov. Opaziti jih
je povsod: na cestah in pločnikih, še več pa na
travnikih ter celo igriščih, ki so namenjena otrokom.

Odlok o javnem redu in miru ter videzu naselij v Občini
Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/15) v VI.
poglavju določa obveznosti lastnikov in vodnikov psov
ter drugih živali. Ta prepoveduje voditi pse in druge
živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, na
otroška in športna igrišča, zelenice v bližini vzgojnovarstvenih ustanov, na zelenice, na pokopališča, javne
površine, ki so označene s posebnimi oznakami. Lastnik
ali vodnik psa ali druge živali je dolžan za živaljo
počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj
ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga ob
pozivu pokazati pristojnemu organu. Vsak lastnik ali
vodnik živali je v urbanem okolju dolžan upoštevati
in uporabljati označene koše, tam, kjer jih ni, lahko
uporabi zabojnike za komunalne odpadke. Določena
je tudi globa za lastnika oziroma vodnika psa, če v
primeru onesnaženja teh površin pasjih iztrebkov ne

odstrani (170,00 EUR). Prav tako je potrebno opozoriti,
da predstavlja srečanje s psom, ki je brez nadzora,
določeno nevarnost. Skrbnik živali mora z ustrezno
vzgojo in šolanjem psa oziroma z drugimi ukrepi
zagotoviti, da žival ni nevarna okolici. Skrbnik psa mora
na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da
je pes na povodcu. Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS,
št. 38/13 – UPB, 92/20 in 159/21) v 11. členu še določa,
da mora skrbnik hišnih živali z zagotovitvijo osamitve,
kontracepcije, sterilizacije ali kastracije živali preprečiti
rojstvo nezaželenih živali.

NAŠA VARNOST

OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV
PSOV TER DRUGIH ŽIVALI

Nadzor nad izvajanjem tega zakona in na njegovi
podlagi izdanih predpisov neposredno opravljajo
uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji
ter inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, prav
tako tudi policisti, vsak v okviru svojih pooblastil
in pristojnosti. Poleg policistov, ki imajo pristojnost
nadzora nad izvajanjem fizičnega varstva psov na
javnih mestih, je ta pristojnost dodeljena tudi občinskim
redarjem. Lastniku psa, ki na javnih mestih ne zagotovi
fizičnega varstva za svojega psa, se lahko izreče globa v
višini 200 EUR.

PAZLJIVO Z OGNJEM V NARAVI
Tekst: Ivan Jezernik, foto: Martin Štravs

Požar v naravi je neukročen
ogenj, ki se je razplamtel po
območju, kjer raste vnetljiva
vegetacija v naravi. Požar se od
navadnega ognja razlikuje po
večji razsežnosti, hitrosti širjenja
od vira vžiga, možnosti, da hitro
zamenja smer ter po možnosti, da
preskoči površine, kot so ceste,
travniki, reke in celo požarne
linije.

Najpogostejši vzroki za vžig
požarov v naravi so posegi ljudi,
ki v spomladanskem času »čistijo«
travnate površine in jim ogenj
nenadzorovano uide izpod nadzora.

V sušnih razmerah je kurjenje v
naravi prepovedano.

Vzroki za požare v naravi so delno
naravni, delno pa jih povzroči
človek. Med človeške vzroke
zanetitve požara sodijo namerni
požigi, ogorki odvrženih cigaret,
iskre, ki jih povzročijo stroji ter
nezgode na električnih omrežjih.
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NI TREBA DALEČ

PO OBRONKIH
NAŠE OBČINE
Tekst in foto: Valerija Jakop

Od Miklavža do Miklavža
Do Miklavža je še daleč. Ali pa čisto blizu. Lahko
mu gremo naproti. Imajo ga namreč »pri sosed«.
Kadar španciram po njihovih gričih, v oči bodejo
table z njegovim imenom. Bel klobuček prav kliče po
raziskovanju. »Nekega dne se zapodim za njim,« sama
sebi dam zaobljubo.

Na poti boste srečali tudi utrinke naše dediščine.

Radovednost in spreten jezik mi prineseta nova znanstva.
Tri pohodne dame, Dobrčanke, stopajo vštric z menoj na
novega leta dan del poti do priljubljene Gore. V ženski
družbi gre vselej za pretok številnih in predvsem koristnih
informacij in tudi za spoznanje, kako prepletene so naše
vezi. Ta je prijateljica od prijateljičine prijateljice. Ali pa
znankina mama, kot v mojem primeru. Čez nekaj časa od te
gospe prejmem paketek in v njem vse napotke za rajžo. »A
greš?« vsa navdušena hitim vabiti prijateljico, svojo »gorsko
mamo«. Podplati me namreč fejst srbijo. Seveda, ona gre! In
tako se zgodi »tistega lepega dne«.
V rukzak romajo priročen manjši zemljevid vseh tematskih
poti sosednje občine, kartonček za žige, nekaj za lačne
želodčke in … hop, pot po noge! Start je Dobrna, najstarejše
slovensko delujoče termalno zdravilišče. Pristopna pot
naju pelje na hribček v Vrbi, kjer stoji podružnična cerkev
Sv. Miklavža. Tam je začetek krožne pohodne poti. Zgoraj,
v niši cerkve, naju pozdravi Miklavžev kip, takoj nato pa
prva oznaka. Lov za belimi klobučki se začne! Pohodna
pot se vije večinoma po občinski meji; le tam, kjer so težko
64
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prehodni gozdovi ali brezpotja, pelje tudi k sosedom. Velja
za zahtevnejšo pot in zlasti na severu, na območju Paškega
Kozjaka ne varčuje z vzponi. Če si »kerlc in jo oblaufaš« v
enem kosu, ti vzame pol dneva, debelih dvanajst ur. Več kot
31 km meri, dva tisoč metrov vzpona in skoraj toliko spusta.
Pet vrhov čaka pohodnika; Zavrh, Štrukljev vrh, Visoko,
Aleksandrov vrh in Vinski vrh. Na vsakem je klopca za oddih
in lična skrinjica z žigom.
Midve sva veliki punci in med hojo uživava. Kot hodeča
vrtavka nenehno lovim in zbiram vse živo in neživo v
objektiv. V enem kosu sledenja klobučkom bi bila oropana
lepih prizorov. In tudi doživljanj. Zaradi hitrega tempa,
ki ga zahteva dolžina poti, bi se najbrž domov vrnila kot s
fronte. Ne rečem pa, da ni mogoče, in morda to enodnevno
miklavževanje nekega dne tudi izpeljem. Tokrat z Mojco
pot prilagodiva vremenu in jo strateško razdeliva na
tretjine: dve krajši za uvod, kjer drugo z nama odkoraka
Alenka. Prvi, uvodni, pa celo pridelava podaljšek, saj
se ženska logika upira črtam na karti. Dodava svoje
koordinate, prištejeva kilometre, podaljšava čas v naravi
in še podrobneje spoznavava sosednjo občino. Za zadnjo,
najdaljšo in najbolj razgledno etapo izbereva kičasto
lepo soboto. Na terenu in v akciji sva skoraj »cel šiht«. Še
skok na Špik, ki je izven okvira ture, narediva, in tako je
»poštemplan« še dodatni prostorček na zbirnem kartončku.
Polna kapa žigov!
V zadnji tretjini sva »zašpili klobaso«, o tem delu poti
pa drugič. Lušten je, tale sosedov Miklavž. Povezuje
številne ogleda in korakov vredne kotičke. Ponuja slikovite
panorame, saj se z grebenov pogled odpira na blizu in
daleč. Čevelj stopa skozi spokojnost in tišino gozdov ter
žuborenje in svežino vode. Med potjo nam postreže in
nas poduči s kulturno dediščino kraja: delujoči mlin, črna
kuhinja. Pokaže nam turistične in zgodovinske bisere. Iz
doline se Miklavž vzpne na tisočaka in dvesto visoko in se
nazaj krožno spusti v dolino. Smer pohoda izbereš sam in
obe smeri sta pravi. Pravilo je, da je oboje prav. Pot prinaša
presenečenja, in če Miklavža ubogaš, je prav lepo sledljiv.
Miklavž vse vidi, pravijo. Najine pridnosti ni bilo mogoče
spregledati. Vsak december se veselim drobnih, uporabnih
pozornosti, ki mi jih pusti na krožniku. Letos me je
razkošneje nagradil in namesto krožnika bi smela nastaviti
skledo. Največje darilo pa je pot sama in doživetja na njej,
zato dopustite, za mikavni Miklavž zamika tudi vas.

Tekst: Klara Podergajs, foto: Župnija Nova Cerkev

Lučke v Novi Cerkvi svetijo že 34 let
Vera in luč je mednarodno
duhovno gibanje skupin oseb z
motnjami v duševnem razvoju,
njihovih staršev in prijateljev. V
Novi Cerkvi so srečanja začeli že
jeseni leta 1988.
Skupina se je najprej oblikovala v
Celju, delovala tudi v Vojniku, potem
pa so se ustalili v Novi Cerkvi. Iz te
matične skupine je pozneje nastalo
še več drugih skupin po okoliških
župnijah. Je pa veliko članov ostalo
v Novi Cerkvi, kjer je zdaj združenih
približno 15 družin, tudi iz Trbovelj,
Hrastnika, Slovenskih Konjic, Celja
in Šoštanja. Kot voditeljica skupine
sodeluje Katarina Kotnik, duhovni
vodja pa je Alojz Vicman.
Sprejeti vsakega
Srečanja so pomembna za skupino
ljudi, ki je bila v preteklosti
velikokrat odrinjena iz družbe,
čutili so se manjvredne. »Tudi
Cerkev nekako ni imela posluha
zanje. Ustanovitev takih skupin
pa je priznanje. Pripravlja se njim
prilagojen program, maša, tudi
prejemanje zakramentov. Včasih so
menili, da zanje to ni bilo potrebno;

obhajilo, birma. Članom te skupine
in staršem pa veliko pomeni, da
so vredni teh zakramentov,« je
podaril Vicman. V zadnjem času
opaža spremembo v mišljenju ljudi,
pred 30 in več leti je bilo to precej
drugače. Lučke, kot pravijo osebam
s posebnimi potrebami, so skozi leta
odrasle, nekaj se jih je poslovilo s
tega sveta, imeli pa so tudi veliko
lepih dogodkov, kot so bila obhajila,
birme, nekateri prijatelji v skupini so
se tudi poročili, se spominja Vicman.
Pogovor, molitev in druženje
Skupina se zbira vsako prvo nedeljo
v mesecu, razen v poletnih mesecih,
ko nacionalna organizacija pripravlja
letovanja. Epidemija jim je v zadnjih
dveh letih onemogočila srečanja,
prvič so se po dolgem času srečali
prvo nedeljo v marcu letos, česar
so bili vsi veseli. Želeli so se srečati
že na svečnico, ko je praznik Vere
in luči, pa jim zaradi poslabšanja
razmer to takrat ni uspelo. Srečanja
so sestavljena iz treh delov. Najprej se
vsi skupaj zberejo, nato delajo "lučke"
same v skupini, starši pa imajo svoje
srečanje z vodjo in duhovnikom. Pri
vsem pomaga tudi približno osem

prostovoljcev, ki so kot prijatelji.
»Pripravljajo program po navodilih
svetovnega združenja, od koder
tudi vsako leto dobijo programski
zvezek, kjer so oblikovana srečanja
na najrazličnejše tematike, mi
pa to potem prilagodimo našim
potrebam,« je povedal Alojz Vicman.
Drugi del srečanja je maša, ki je
prilagojena potrebam udeležencev,
tretji del pa je družaben klepet ob
kakšnem prigrizku ali čaju, ko se
prosto družijo in si izmenjajo vtise in
izkušnje.

DRUŠTVENI VRTILJAK

ČLOVEK
ČLOVEKU

Vera in luč po svetu
Gibanje se je rodilo iz želje, da bi
osebam z motnjo v duševnem razvoju
in njihovim družinam pomagali najti
mesto v Cerkvi in družbi. Leta 1971
je bilo s tem namenom organizirano
veliko romanje v Lurd, ki od takrat
velja za zibelko gibanja. Danes je to
gibanje prisotno na vseh celinah,
v več kot osemdesetih državah,
povezuje pa katoličane, pravoslavne
in protestante. V Sloveniji je Vera
in luč prisotna že 30 let ter živi v 38
skupinah.
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PROSVETNO
DRUŠTVO
Tekst: Elči Gregorc, Dušan Horvat, foto: Jan Gregorc

Aktivnosti MPZ Anton Bezenšek Frankolovo
Načrti, da bomo ob koncu lanskega
leta izvedli tradicionalni koncert
Frankolovčani Frankolovčanom so
se kmalu za tem, ko je v mesecu
decembru začelo naraščati število
okužb in ko je vlada sprejela nove
ukrepe, razblinili. Če bi imeli
opremljeno večnamensko dvorano,
bi bila izvedba, glede na možno
število obiskovalcev, še mogoča,
v cerkvi pa bi, po veljavnih
navodilih, lahko bilo prisotnih
bore malo obiskovalcev.
Tako smo morali prireditev
odpovedati, smo se pa v moškem
pevskem zboru odločili, da se v
prazničnih dneh našim zvestim
poslušalcem vseeno predstavimo,
in sicer s petjem pri nedeljski maši
in kratkim koncertom med njo. Prvi
nastop smo imeli prvo januarsko
Na intenzivnih pevskih vajah
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nedeljo v cerkvi Marije rožnovenske
v Črešnjicah, drugega pa naslednjo
nedeljo v cerkvi Svetega Jožefa na
Frankolovem. Krajani so oba nastopa
dobro sprejeli in tudi tako se vidi, da
ljudje pogrešajo kulturne prireditve,
ki jih pred epidemijo v našem kraju
ni manjkalo. Ob tej priložnosti se
še posebej zahvaljujemo obema
župnikoma, dr. Kraljiču in p.
Cestniku, ki sta nam omogočila
nastope.
Ureditev odra v večnamenski
dvorani
Upamo, da bo leto 2022 kulturi bolj
naklonjeno in bomo lahko uresničili
začrtane cilje. Želimo si tudi, da bi v
čim krajšem času usposobili odrski
del večnamenske dvorane, v kateri
že več kot dve leti ni bilo mogoče
izvesti nobene prireditve. Skupaj

z občino in krajevno skupnostjo
potekajo aktivnosti za opremo odra,
ki bo omogočala izvedbo različnih
prireditev, ki jih lahko organiziramo
v naši večnamenski dvorani. Da bi
se laže odločili za primerno opremo
odra, smo si predstavniki društva
skupaj z županom Brankom Petretom
ogledali opremo odra v Delavskem
domu v Zagorju ob Savi. Opremo
nam je predstavil strokovnjak za
to področje, ki je izvedel projekt in
oder tudi opremil. V pričakovanju
ponudbe dogovorjenih elementov
opreme in same izvedbe si želimo, da
bi bila dela končana v čim krajšem
roku. Tako bodo zagotovljeni pogoji
za organizacijo različnih prireditev,
ki ji v našem kraju organiziramo že
tradicionalno.

Harmonike, ki jih izdelujejo pod lastno blagovno
znamko SÜDKLANG, so večji del narejene za severni
trg. Zahvaljujemo se mu za topel sprejem in pogostitev
po predstavitvi. Že dve leti nas tarejo težave z virusom
in pevci še kako pogrešamo druženje, koncerte, vaje prav zaradi tega smo vztrajali, da v tem letu izpeljemo
vaje in pripravimo program, ki ga bomo predstavili
v nadaljevanju sezone. Še enkrat hvala vsem, ki so
pripomogli, da smo vaje lahko realizirali, predvsem pa
pevcem, ki so se jih, razen nekaj izjem, udeležili v res
velikem številu.

VISOK JUBILEJ

DRUŠTVENI VRTILJAK

Intenzivne pevske vaje
Pevci smo se, po letu dni odmora, za tri dni odpravili
na intenzivne vaje v Radence. Kljub zaostrenim
pogojem smo vaje izpeljali kar najbolj kakovostno.
Zborovodja Matevž Pušnik je k sodelovanju povabil
tri korepetitorje, in sicer Janeza Kara, Patricijo Jakop
in nekdanjega zborovodjo Francija Kolarja. Tudi njim
gre velika zahvala, da so vaje potekale po začrtanem
programu in da smo skladbe, ki jih je pripravil Matevž,
vadili po glasovih in jih zadnji dan zapeli v celoti
vsi skupaj. Po zaključenih vajah smo na povabilo
Jerneja Brileja v Gornji Radgoni obiskali delavnico,
kjer izdelujejo diatonične harmonike. Jernej nam je
podrobno razložil postopek izdelave harmonik ter
pokazal, kako to delo poteka v njegovi delavnici.

Tekst: Elči Gregorc, foto: Dušan Horvat

Jože Gregorc, 90 let
Januarja je častitljivi jubilej,
90 let, praznoval Jože Gregorc.
Ob njegovem prazniku so mu
voščili člani društev, katerih član
je - najbolj se je, kot najstarejši
gasilec, razveselil članov PGD
Frankolovo in pevcev moškega
zbora Anton Bezenšek iz
Frankolovega, katerega član je že
od same ustanovitve.

Ob njegovem prazniku ga je obiskal
tudi župan občine Vojnik Brane
Petre, skupaj z predsednikom
krajevne skupnosti Dušanom
Horvatom, patrom Brankom
Cestnikom in predsednico Rdečega
Križa Frankolovo Marijo Čretnik.
Ob prazniku so mu zaželeli

predvsem zdravja ter dobre volje, ki
mu je vsekakor ne manjka in ki mu
pomaga, da ostaja takšen, kot ga vsi
poznamo.

Na obisku ob visokem jubileju

Kljub letom, ki jih nosi s sabo, je
Joži še vedno dobrega zdravja in
optimizma. Še vedno rad zapoje
s pevci moškega pevskega zbora,
ob nedeljah se pridruži pevcem na
koru ter prepeva v skupini Družine
Gregorc. Doma, v Bezenškovem
Bukovju živi skupaj z hčerko Vlasto
in vnukom Lukom. Kot skrbni oče in
dedek še vedno vsak dan za družino
skuha kosilo, na kar je še posebno
ponosen.
Čeprav mu je pred kratkim malo
ponagajalo zdravje, je danes zopet
pri močeh in takoj, ko bo vreme
dopuščalo, bo zopet pomagal pri
delih v nečakovem vinogradu. Ob
popoldnevih se rad sprehodi po
Bukovju, pokramlja z sosedi in
spremlja obnovo vaške kapele, ki v
tem času dobiva novo podobo.
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Na poti po kateri so hodili tudi borci XIV. divizije.

PO POTEH ZGODOVINE
Tekst in foto: Samo Kunej

Obeležili spomin na junake in žrtve
Vse, kar imamo danes, nam ni bilo dano samo
od sebe ter za vedno. Tako v Evropi kot doma se
vedno pogosteje srečujemo z netenjem nemirov in
sovražnosti. Vidimo poskuse vzbujanja nestrpnosti,
sprevračanja zgodovine ter izražanja lažnega
domoljubja za lastne koristi. Tega ne moremo in ne
smemo dovoliti. Smo oprostili, nikoli pa ne bomo

pozabili dejanj naših resničnih junakov, žrtev vojn
in zločinov, ki jih je povzročil okupator.
S tem namenom smo Socialni Demokrati Vojnik 12.
februarja 2022 organizirali pohod do gradu Lindek,
do mesta, kjer so se na znamenitem pohodu borci XIV.
divizije spopadli z mnogo močnejšim okupatorjem.
Po uvodnem pozdravu Jureta Ferleža so se zbrani
odpravili na pohod do gradu Lindek. Tam je spomin
na pomembne dogodke iz časa NOB in še posebej
pomen delovanja XIV. divizije obudil član predsedstva
SD Vojnik Jakob Jakop. Nagovor je nato nadaljevala
Martina Strniša, kandidatka za poslanko SD, ki
je poudarila: "Vrednot, za katere so se borili naši
predniki, ne smemo zanemariti, ravno nasprotno,
moramo jih negovati in ponotranjiti. Boj za svobodo,
solidarnost, strpnost je boj za boljši danes in jutri."
Skupaj s predstavniki združenja NOB Vojnik in
Frankolovo smo v spomin na tragične dogodke prižgali
svečko, nato pa se odpravili nazaj v dolino. Ko smo
sestopali po poti, po kateri se je na Lindek vzpenjala
XIV. divizija, smo se v mislih pridružili borcem, ki so
pred sedeminsedemdesetimi leti hodili po tej poti v
mnogo težjih razmerah. Globoko v sebi smo občutili
njihov zanos, ljubezen do slovenstva in domovine
ter odločenost, da ne odnehajo, dokler ne bo zadnji
sovražnik izgnan iz domovine.
Pohod smo sklenili na Stranicah, pri spomenikih, kjer
so pokopane nedolžne žrtve, ki so jih Nemci na najbolj
okruten način umorili 12. februarja 1945, le tri mesece
pred osvoboditvijo. V spomin nanje smo na grob
položili cvetje, prižgali svečko in jih počastili z minuto
molka. SD Vojnik se zahvaljuje Območni organizaciji
SD Celje in predstavnikom Združenja za vrednote NOB
Frankolovo in Vojnik, ki so se odzvali povabilu.
Počastili smo spomin na nedolžne žrtve.

68

| OgledalO | 01 – 136 | 17. marec 2022 |

Tekst: Jože Žlaus, foto: arhiv občine

Božični Vojnik odkriva mojstre izdelovanja jaslic
Zgodovina postavljanja jaslic ima
že 800-letno zgodovino. Začetnik
naj bi bil sv. Frančišek Asiški, ki je
leta 1223 v naravni votlini v gozdu
pri kraju Greccio v Umbriji postavil
žive jaslice, konec 13. stoletja pa
so bile že postavljene v stranski
ladji cerkve Santa Maria Maggiore
v Rimu. Z nastopom jezuitov po
letu 1534 se je postavljanje jaslic
širilo po Italiji, v drugi polovici 17.
stoletja pa so se običaji postavljanja
jaslic preko Tirolske in Bavarske
širili tudi v naše kraje. S širitvijo
postavljanja jaslic se je razvijalo tudi
izdelovanje in rezbarjenje jasličnih
figuric, ki je že v začetku 19. stoletja
postala prava ljudska umetnost
tudi na Slovenskem. Že takrat so se
pojavili pravi mojstri izdelovanja
figuric, še posebej pa je v zadnjih
desetletjih čutiti razmah izdelovanja
in razstavljanja jaslic. Pred 7 leti
se je je »rodil« tudi Božični Vojnik,

ki je ena največjih jasličnih razstav
na Slovenskem in ki je odkrila ter
povezala tudi domače izdelovalce in
zbiralce jaslic.
Med temi je zagotovo tudi Martin
Toman iz Polž pri Novi Cerkvi, po
poklicu prometni tehnik in danes
poznan ter cenjen restavrator kapel,
pohištva in slik. Božičnemu Vojniku
se je pridružil pred 6 leti in takrat
izdelal svojstvene jaslice v obliki
ikonskega triptiha, ki ponazarja
rojstvo Jezusa in veliko sliko z
motivom božične zgodbe v akrilni
tehniki. Pred tremi leti je iz umetne
mase stirodur izdelal veliko jaslično
kompozicijo sv. Družine in lani še
jaslice v obliki srca. Obe postavitvi
sta bili na ogled v parku pred domom
sv. Jerneja. Ker je človek izzivov,
se bo kmalu lotil tudi izdelovanja
lesenih figuric in jasličnih prizorov,
še naprej pa bo ostal zvest »pisanju«

ikon, za kar je v letih od 2005 do
2016 pridobil ustrezno znanje
pri umetnostni zgodovinarki in
restavratorki dr. Silvi Božinovi –
Deskoski iz Avstrije. Čeprav je že
v zrelih letih, mu idej ne manjka,
zato v upanju na trdno zdravje
snuje še mnogo uspešnih projektov
na restavratorskem, jasličnem in
likovnem področju.

DRUŠTVENI VRTILJAK

MARTIN TOMAN –
JASLIČAR

Martin Toman je restavrator, zapisovalec
ikon, jasličar in slikar.

BOŽIČNI VOJNIK
Tekst: Beno Podergajs

Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije
Božični Vojnik dobiva svojo posebno patino z
eminentnimi ustvarjalci in pridnimi postavljavci.
Nekateri izdelovalci jaslic so se dobesedno rodili
v času 7-letnega postavljanja božičnih prizorov
na vojniških postavitvah in se razvili v vrhunske
umetnike, ki v različnih materialih izlijejo svojo dušo
in domišljijo v božične postavitve.
Med njimi je Jože Žlaus, ki je jaslice izdeloval že
dalj časa, danes pa išče predvsem nove postavitve in

drugačnost v materialih. Nagrajen je bil s predstavitvijo
svojih jaslic na Razstavi 100 jaslic v Vatikanu; tja ga
je poslalo Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije. Po smrti
prejšnjega predsednika društva p. Leopolda Grčarja je
postal novi predsednik p. Robert Bahčič, predstojnik
na Brezjah; novi član UO Društva pa je tudi Jože Žlaus
iz Globoč. Za vse, ki se trudimo za Božični Vojnik,
je njegovo članstvo pomembno, saj se bo glas o naši
prireditvi in postavitvi slišal tudi med ustvarjalci, ki so
člani tega društva.
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SUBVENCIJE ZA GRADNJO IN NAKUP SKORAJ
NIČ ENERGIJSKIH STAVB SO SPET NA VOLJO
Subvencije za gradnjo in nakup skoraj nič energijskih
stavb so spet na voljo
Občani za gradnjo ali nakup sNES lahko pri Eko skladu
ponovno dobijo subvencijo po javnem pozivu 89SUBsNESOB21. Sredstva so zagotovljena na podlagi Odloka o
Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe
v obdobju 2021 – 2023.
KRITERIJI ZA sNES:
• Računska raba energije za ogrevanje QH in
pohlajevanje stavbe QK se preverja na podlagi izračuna
PHPP 9 (2015), klimatski podatki za Ljubljano:
– za stanovanjske stavbe v kWh/(m2a)
•
QH ≤ 15 novogradnja
•
QH ≤ 25
prenova eno - ali
dvostanovanjske stavbe
•
QH ≤ 20
prenova tri - in
večstanovanjske stavbe
•
QK ≤ 15
– za ostale stavbe v kWh/(m3a)
•
QH ≤ 6,0
QK ≤ 6,0
• Toplotne prehodnosti U sklopov toplotnega ovoja v W/
(m2K)
– če mejijo proti zunanjemu zraku (zunanja stena,
streha, strop, previs ipd.)
•
U ≤ 0,15 novogradnja
•
U ≤ 0,17 prenova
– če mejijo proti terenu ali na neogrevan prostor
(vkopane stene, tla na terenu, tla nad hladno kletjo
ipd.)
•
U ≤ 0,17 W/(m2K) novogradnja
•
U ≤ 0,20 W/(m2K) prenova
• Okna in vrata v toplotnem ovoju stavbe morajo imeti
toplotno prehodnost
U ≤ 0,90 W/(m2K), RAL vgradnja
• Vgrajen mora biti energijsko učinkovit centralni sistem
prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega
zraka ≥ 80 % (seznam Eko sklada)
• Neposredno ogrevanje stavbe in sanitarne vode z
električno energijo ne sme presegati 10 % skupnih letnih
toplotnih potreb
• Stavba mora najmanj 50 % letne dovedene energije
za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, razvlaževanje,
prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava) pokriti
iz obnovljivih virov energije, razen če so oskrbovane
iz energijsko učinkovitega distribucijskega sistema
toplote ali hladu in iz naprav za soproizvodnjo toplote in
električne energije z visokim izkoristkom
• Obvezen je preizkus zrakotesnosti stavbe, ki mora biti
izveden ob prisotnosti predstavnika Eko sklada, razen če
gre za A ali B ukrep JP 89SUB-sNESOB21:
•
n50 ≤ 0,60 h-1 pri novogradnji
•
n50 ≤ 1,20 h-1 pri prenovi
Nepovratne finančne spodbude občanom za skoraj
ničenergijske stavbe (sNES), 6 mio EUR
Gre za:
A - Gradnja ali nakup skoraj ničenergijske eno - ali
dvostanovanjske stavbe
B - Skoraj ničenergijska prenova starejše eno - ali
dvostanovanjske stavbe
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C - Nakup stanovanja v novi ali prenovljeni skoraj
ničenergijski tri - in večstanovanjski stavbi
•
Dela za izvedbo naložbe se praviloma pričnejo izvajati
po oddaji vloge
•
Za pričetek izvajanja ukrepov šteje pričetek izvajanja
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, kar
vlagatelj izkazuje z računi za navedena dela
•
Vlagatelj je upravičen do spodbude tudi v primeru,
če so se dela za izvedbo ukrepov pričela izvajati v
obdobju od 1. 1. 2021 do objave javnega poziva
•
Če gre pri ukrepih A in C za prvi nakup že zgrajene
stavbe ali stanovanja, je lahko gradnja ali prenova
stavbe pričeta že pred 1. 1. 2021. V tem primeru vlagatelj
vlogo odda po sklenitvi prodajne pogodbe
•
Če gre pri ukrepu A za nakup nedokončane eno - ali
dvostanovanjske stavbe, mora biti vloga oddana pred
pričetkom izvajanja del za dokončanje naložbe
POSTOPEK NA EKO SKLADU
• vlagatelj vloži obrazec Vloga z vsemi obveznimi
prilogami v tiskani obliki skupaj s projektantskimi
mapami pred pričetkom izvajanja gradbenih in
obrtniških del*
• takoj po oddaji vloge lahko vlagatelj prične z izvedbo
naložbe*
• * dela za gradnjo sNES občanov in občin so se izjemoma
lahko pričela izvajati že v obdobju od 1. 1. 2021 do
objave JP, ko še ni bilo možno kandidirati na javnem
pozivu, kar pa ne velja za JP za gospodarstvo
• sledi pregled vloge
• če vloga ni popolna, sledi poziv k dopolnitvi, če ni
dopolnjena v roku ali je še vedno nepopolna po
dopolnitvi, sledi zavrženje ali zavrnitev
• v primeru popolne vloge sledita odločba in pogodba
• rok za izvedbo naložbe je za občane je 2 leti, za občine
in gospodarstvo pa 3 leta od dokončnosti odločbe (od
njene vročitve vlagatelju)
• podaljšanje rokov ni možno, kot izjema se šteje le višja
sila
• predložitev zaključne dokumentacije v roku 2 mesecev
po zaključku naložbe
• sledi pregled zaključne dokumentacije, če je
pomanjkljiva, sledijo dopolnitve
• nakazilo nepovratnih sredstev v roku 60 dni od popolne
dokumentacije
VIŠINA SPODBUDE ZA OBČANE - A
A NEPOVRATNA FINANČNA SPODBUDA je določena
glede na:
• potrebno toploto za ogrevanje stavbe (dva
energijska razreda)
I.
QH ≤ 10 kWh/m2a, QK ≤ 15 kWh/
m2a
II.
QH ≤ 15 kWh/m2a, QK ≤ 15 kWh/
m2a
• glede na izvor toplotne izolacije - 3 skupine
(naravna, mineralna, sintetična)
• neto ogrevano in prezračevano površino stavbe
do največ 150 m2 in do 120 m2 za dvojčke, vrstne
hiše, do največ 30 % upravičenih stroškov

Novogradnja sNES
Energija za
ogrevanje
QH kWh/(m2a)

Nepovratna spodbuda v EUR na m2

Energija za
pohlajevanje
QK kWh/(m2a)

≤ 10,0

I. skupina
- naravna izolacija
- lesena okna

II. skupina
- mineralna izolacija

III. skupina
- sintetična izolacija

150

110

85

130

90

75

≤ 15,0

≤ 15,0

VIŠINA SPODBUDE ZA OBČANE - B in C
B SPODBUDA za sNES prenovo je določena glede na:
• potrebno toploto za ogrevanje stavbe QH ≤ 25 kWh/m2a, QK ≤ 15 kWh/m2a
• glede na izvor toplotne izolacije - 2 skupini: naravna + mineralna, sintetična
• neto ogrevano površina obstoječe stavbe do največ 200 m2 in do 150 m2 za dvojčke, vrstne hiše ipd., do največ
40 % upravičenih stroškov
sNES prenova

EKO KOTIČEK

naložbe

Nepovratna spodbuda v EUR na m2

Energija za ogrevanje
QH kWh/(m2a)

Energija za
pohlajevanje
QK kWh/(m2a)

I. skupina
- naravna in mineralna
izolacija

II. skupina
- sintetična izolacija

≤ 25,0

≤ 15,0

220

190

C za nakup stanovanja v novi ali prenovljeni tri - in večstanovanjski sNES:
• 100 EUR/m2 v novi tri - in večstanovanjski sNES za največ 80 m2
• 150 EUR/m2 v prenovljeni tri - in večstanovanjski sNES za največ 80 m2
Več informacije lahko najdite na spletni strani www.ekosklad.si
ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA VOJNIK
Naslov pisarne:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet

PRIJAVE ZA SVETOVANJE
Wadie Kidess
neodvisni svetovalec mreže EN SVET
Telefonska številka 051 324 177
Elektronska pošta: wadie.kidess@ensvet.si

OBČINA VOJNIK VABI NA
POMLADANSKO
ČISTILNO AKCIJO
Ker je pomlad pred vrati, je ponovno čas za akcijo.
Čistilna akcija bo letos v soboto, 2. aprila 2022,
začetek bo ob 8. uri. Če bo vreme slabo, se dobimo
v soboto, 9. aprila 2022. Tudi za odpadke iz
gospodinjstev bo poskrbljeno, saj bo podjetje Simbio,
kot vsako leto, v tednu pred čistilno akcijo podaljšalo
delovni čas zbirnega centra v Arclinu. Če veste za
kakšno črno odlagališče, sporočite to na tel. 03 7800
621 ali 031 384 399 (Irma B.), da se bomo v okviru
možnosti dogovorili za sanacijo.
Tako kot se kapljice zbirajo v potočke, reke in jezera,
lahko tudi vsak posameznik, skupina ali skupnost doda
svoj delček mozaika v lepoto čiste narave.
Zato vam sporočamo: ČAS JE ZA AKCIJO!
Irma Blazinšek,
koordinatorica akcije
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ZDRAVJE JE BOGASTVO

DOBRO
JE VEDETI
Tekst: Tea Kus Grilanc, mag. farm.

Kronična obstruktivna pljučna bolezen
Kronična obstruktivna pljučna bolezen ali KOPB
je trajna zoženost dihalnih poti zaradi emfizema
ali kroničnega bronhitisa. Kaže se s težko sapo in
dušenjem ob naporu, slabo telesno zmogljivostjo,
kašljem, kroničnim izkašljevanjem sluzi, tiščanjem
v prsnem košu, sprva ob naporih, v napredovani
obliki bolezni pa tudi že v mirovanju. Obstajata dva
vzroka za oviran pretok zraka: emfizem in kronični
bronhitis.

EMFIZEM je razširitev drobnih pljučnih mešičkov in
propadanje njihovih sten. Alveoli normalno tvorijo
trdno zgradbo in ohranjajo dihalne poti odprte. Pri
emfizemu pa stene propadejo in bronhioli izgubijo
strukturno oporo. Zato se bronhioli med izdihom zraka
sesedejo. Oviran pretok zraka je pri emfizemu torej
strukturen in trajen. BRONHITIS je trdovraten kronični
kašelj z izmečkom. Gre za vnetje malih dihalnih poti.
Bronhialne žleze se povečajo, to pa povzroči čezmerno
izločanje sluzi. Pojavi se brazgotinjenje sten malih
dihalnih poti, oteklina sluznice, delna zapora svetline s
sluzjo in spazem gladkih mišic. Te elemente oviranega
pretoka zraka je mogoče delno odpraviti, predvsem z
bronhodilatatorji.
Vzrokov za nastanek KOPB je lahko več: kajenje, velika
izpostavljenost prahu in kemikalijam, onesnažen
zrak. Dražeče snovi povzročijo vnetje alveolov. Če je
takšno vnetje dolgotrajno, lahko vodi v trajno okvaro.
Kajenje še dodatno okvari pljučno obrambo, ker v
dihalnih poteh poškoduje drobne lasaste celice – cilije,
ki so zadolžene za potiskanje sluzi proti ustom in za
odstranjevanje toksičnih snovi iz telesa. Pri nas je
glavni vzrok za KOPB kajenje. To pomeni, da KOPB
najbrž ne bi poznali, če ljudje ne bi kadili. Večjo
verjetnost, da zboli za KOPB ima oseba, ki kadi vsaj 10
let po več kot 7 cigaret na dan, pri starosti nad 40 let in
pri moškemu spolu.
Pri blagi KOPB se lahko zgodi, da zdravnik med
telesnim pregledom ne odkrije nič posebnega, razen
posameznih piskov. Na KOPB, je treba posumiti pri
posameznikih, starejših od 40 let, ki imajo prisotnega
katerega koli izmed indikatorjev (dispneja, kronični
kašelj, kronična produkcija sputuma, izpostavljenost
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dejavnikom tveganja, KOPB v družini). Za potrditev
diagnoze je potrebna spirometrija. KOPB je potrjena,
če je FEV1/FVC manj kot 70 % po aplikaciji
bronhodilatatorja. Simptomi bolezni nastopajo zelo
počasi in jih bolniki dolgo časa preprosto ne zaznajo.
Seveda opazijo, da njihova telesna kondicija upada,
da se hitreje zasopejo, vendar to pripišejo staranju,
prekomernim kilogramom ali drugim vzrokom.
Problem predstavlja tudi to, da je težka sapa znak
mnogih bolezni. Pri starejših ljudeh, kar bolniki s
KOPB največkrat so, najprej pomislimo na popuščanje
srca.
Zdravljenje KOPB v prvi vrsti zajema opustitev kajenja,
pljučno rehabilitacijo, priporoča se cepljenje proti
gripi in pnevmokoku. Mišični spazem blažimo z
bronhodilatatorji, vnetje zdravimo s kortikosteroidi,
če je veliko izločka, ga redčimo z mukolitiki, pomaga
pa tudi zadostna hidracija. V hujših stadijih pride v
poštev tudi zdravljenje s kisikom. Zdravila za KOPB
so po navadi v obliki inhalatorjev. Obstajajo taki z
enim samim zdravilom ali pa taki, ki so kombinacija
različnih zdravilnih učinkovin. Njihova uporaba je
različna, pomembno pa je, da se ob uvedbi novega
inhalatorja dobro poučimo o uporabi tega. Prvo
izobraževanje navadno izvedejo medicinske sestre
v pulmoloških ambulantah, enako razlago nato
ponovimo v lekarni ob izdaji zdravila. Na voljo je tudi
kar nekaj uporabnih spletnih strani (npr. vdihovalniki.
si), kjer so video prikazi uporabe. Če imate s svojim
vdihovalnikom kakršne koli težave, ga lahko prinesete
s sabo v lekarno, kjer vam bomo razložili uporabo.
Letno v Sloveniji za KOPB umre od 600 do 700 ljudi.
Za boleznijo obolevajo skoraj izključno kadilci, zato
je pomembno, da se zavedamo vseh slabosti kajenja.
Ozaveščati je treba mlade, da sploh ne začnejo kaditi,
kadilcem pa pomagati pri opustitvi kajenja.

Tekst: Nenad Vranešević, foto: osebni arhiv

Ljubezen do konjev, ki traja od majhnih nog
Eva je Vojničanka, sedaj že dijakinja
1. letnika I. gimnazije v Celju, ki
je že od malega čutila posebno
navezanost do konjev. Začelo se je z
jezdenjem ponijev na prireditvah, v
sedlo pravega konja pa je sedla pri
treh letih na ranču Kaja in Grom.
Od takrat se je njena navdušenost
samo še stopnjevala in v prvem
razredu je prvič obiskala poletni
tabor v Konjeniškem klubu Celje,
ki deluje v Škofji vasi. Naslednje
leto se je po taboru vpisala v šolo
jahanja in od takrat naprej je v
klubu redno aktivna.
Večino časa od njenega devetega
leta, odkar je v klubu, je trenirala
dvakrat na teden, sčasoma pa je
preživela tudi vedno več prostega
časa ob skrbi za konje. Sprva je jahala
na večjih ponijih in počasi prešla na
prave konje. Čeprav si je tega želela
že mnogo prej kot je bilo mogoče,
je glavna ovira velikost jezdeca. Kot
pravi sama, poleg dovolj dolgih nog
za stremena in za ježo potrebuješ
močne roke in noge; roke za hitre
konje, da jih upočasniš in noge za tiste
bolj počasne, da jih podvizaš.

je bila dovolj velika za ježo največjih
konj, je začela tudi aktivno tekmovati
v preskakovanju ovir. Za seboj ima
že kar 15 tekmovanj in trdo dela
na tem, da napreduje do licence A2
(ovire višine od 110 do 115 cm),
za kar potrebuje 3 rezultate brez
napak. To pomeni, da progo s konjem
premagata v za to določenem času in
brez podrtih ovir.

izkušnje s tekmovanjem. Poseben
čar v preskakovanju je zanjo obilica
adrenalina, ki jo spremlja na
takšnih podvigih. Poleg adrenalina
Eva Katarina pravi, da je najboljši
občutek, ko dobijo v klub novega
konja (npr. s kmetije) in ga skupaj
urijo, trenirajo ter spremljajo njegov
napredek do pravega tekmovalca v
preskakovanju ovir.

Vsakega tekmovanja se izjemno
veseli, čeprav zanjo predstavljajo velik
logistični zalogaj. Poskrbeti je namreč
treba tako za prevoz tekmovalcev in
trenerja kot tudi konjev. Občasno je
treba poskrbeti tudi za nastanitev
ekipe in konjev. Trenira in tekmuje
pod budnim očesom trenerja Aleša
Kučerja, ki ima tudi sam bogate

Nekoč v prihodnosti bi rada
tekmovala tudi na državnih
prvenstvih, za kar najprej potrebuje
licenco A2 in svojega konja. Pa tudi
zrasti mora še malo. Glede na njeno
vnemo in sproščenost ob pogovoru
o konjih ne dvomim, da ima volje in
želje dovolj, da ji bo to tudi uspelo.

ŠPORTNE ZGODBE

EVA KATARINA
PAVŠER

Na začetku je bila zelo sramežljiva
in zadržana, sedaj pa ima v klubu
kar nekaj najboljših prijateljic, s
katerimi se druži v klubu in v vsakem
prostem trenutku. Kot pove v smehu
sama, navdušence nad konji resnično
razumejo samo drugi navdušenci.
Sčasoma je usvojila prvine jahanja
in opravila izpita Jahač 1 in 2, nato
pa nadaljevala urjenje v skupini
za preskakovanje ovir. Pred tremi
leti je končno lahko opravila tudi
tekmovalno licenco A1, ki ji omogoča
tekmovanje v preskakovanju ovir
višine od 60 do 90 cm. Lani maja, ko
Trenira in tekmuje pod budnim
očesom trenerja Aleša Kučerja.
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Marec
19

JUTRANJI POHOD NA ŠPIČASTI
VRH, pri Pristovškovem križu
Turistično društvo Frankolovo

23

IZ HLAČ NAREDIMO KRILO, v
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

5.00

10.00

25

18.00

30

12.00

LITERARNI VEČER »KAJ JE
SREČA«, v Domu sv. Jerneja
Katoliško-kulturno društvo Ivan
Šopar
REPAIR CAFE –
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI, 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.

V sodelovanju z Občino Vojnik Ljudska
univerza
Celje
nudi
BREZPLAČNO
SVETOVANJE
Brezplačno svetovanje za izobraževanje in
usposabljanje odraslih bo odslej na razpolago
tudi v Vojniku. Vsak torek od 16.00 do 18.00
bo v prostorih Občine Vojnik po predhodnem
dogovoru na razpolago svetovalec, ki vam bo
pomagal reševati dileme glede možnosti vašega
izobraževanja in usposabljanja, pomagal
vam bo pri odločitvah za izobraževanje ali
usposabljanje, posredoval vam bo informacije,
ki jih potrebujete v ta namen, in podobno. Vse,
kar morate narediti, je, da pokličete na tel. št.
03 428 67 61, GSM 041 242 243 ali napišete
elektronsko sporočilo na stanislav.zlof@lucelje.si, da se s svetovalcem dogovorite za točen
termin svetovanja.
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April
2

KONCERT »STABAT MATER«, v
župnijski cerkvi sv. Jerneja
Katoliško-kulturno društvo Ivan
Šopar

6

VELIKONOČNA DEKORACIJA, v
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

18.00

10.00

8

18.00

ODPRTJE RAZSTAVE JELKE IN
JOŽETA ŽLAUSA»PISANICE
TAKO IN DRUGAČE«,
Knjižnica Vojnik
Turistično kulturno društvo Globoče

11

PEKA VELIKONOČNIH
GNEZDEC, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

13

USTVARJALNA DELAVNICA ZA
ODRASTLE »PISANICE TAKO IN
DRUGAČE«, v Knjižnici Vojnik
Jelka Žlaus

18

POHOD PO TONČKOVI POTI, pri
OŠ AB Frankolovo
Turistično društvo Frankolovo

22

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

23

OBČNI ZBOR KKD IŠ VOJNIK, v
Domu sv. Jerneja
Katoliško-kulturno društvo Ivan
Šopar

10.00

16.00

15.00

19.00

18.00

23

19.30

PREDSTAVITEV NATEČAJA
»ZAPIŠI BESEDE«, v Domu sv.
Jerneja
Katoliško-kulturno društvo Ivan
Šopar

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje ima vsako
sredo od 9. do 10. ure v prostorih Planinskega društva
Vojnik uradne ure. V tem času je mogoče merjenje krvnega
tlaka in enkrat letno holesterola v krvi. Za člane je merjenje
brezplačno. Dobrodošli so prostovoljni prispevki.

ORGANIZATORJI DOGODKOV
SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.

5

NOCOJ JE EN LEP VEČER,
Območna revija malih pevskih
skupin, v Kulturnem domu Vojnik
KUD Vojnik

8

CVETLIČNI SEJEM, v parku pri
graščini na Frankolovem
Turistično društvo Frankolovo

19.00

14.00

12

IZDELAVA LUTK, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

14

VETER V LASEH,
športna igrišča Vojnik
Športno-rekreativno društvo
Postani.fit in Most mladih

16

HITRI ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA,
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

17

NADALJEVALNI TEČAJ ŠIVANJA,
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

9.00

9.00

9.00

9.00

23-27
17.00

25

12.00

28

18.00

29
8.00

TEČAJ ROLANJA ,
športna igrišča Vojnik
Športno-rekreativno društvo
Postani.fit
REPAIR CAFE –
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI,
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik
KONCERT MoPZ KUD NOVA
CERKEV,
v večnamenski dvorani POŠ Nova
Cerkev
KUD Nova Cerkev
KRAMARSKI SEJEM, v parku pri
graščini na Frankolovem
Društvo Talon Frankolovo

Junij
6

9.00

6-10
17.00

7

10.00

ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA, v
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik
TEČAJ ROLANJA ,
športna igrišča Vojnik
Športno-rekreativno društvo
Postani.fit
ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA, v
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

14

NADALJEVALNI TEČAJ ŠIVANJA,
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

21

NADALJEVALNI TEČAJ ŠIVANJA,
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

9.00

9.00

23

10.00

29

12.00

KAŽIPOT

Maj

IZDELAVA UMETNINE IZ
POŠKODOVANEGA PORCELANA,
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik
REPAIR CAFE –
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI, v
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

URADNE URE NA OBČINI
VOJNIK, KERŠOVA ULICA 8
ponedeljek:
8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
sreda:
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00
petek:
8:00 – 10:30, 11:00 – 13:00
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Bogata tradicija glasbe na
Vojniškem sega že več kot 150 let v
preteklost. Že Anton Slomšek, ki je
v letih od 1827 do 1829 služboval
kot duhovni pomočnik – kaplan
v Novi Cerkvi, si je prizadeval, da
je cerkveno petje in ljudsko petje
na vasi dobilo dostojno kakovost.
Vzgojil je veliko dobrih pevcev
in piscev besedil ljudske glasbe,
verjetno pa se je njegov glasbeni
duh nekoliko kasneje prenesel
tudi na ljudske muzikante, ki so v
različnih sestavih igrali na ohcetih
in ostalih praznovanjih. Zato ni
čudno, da je bila pred približno
150 leti ustanovljena godba na
pihala Male Dole ali »Malodolski
muzikantje«.
Malodolski muzikantje pred 2. svetovno vojno

Tekst in foto: Jože Žlaus

Bogata tradicija glasbe

Godba na pihala »Malodolski muzikantje«
Ob 100-letnici Godbe na pihala Male
Dole je bilo v izdanem biltenu leta
1975 zapisano, da začetki delovanja
godbe segajo že pred leto 1875, ko
se je sedem bratov Lipš, doma iz
Ivence 5, naselilo po malodolskih
gričih. Začeli so si ustvarjati svoje
domove, vinograde, hkrati pa so tudi
gojili veliko ljubezen do glasbe in
do igranja na pihalne instrumente.
Kljub trdemu kmečkemu delu so si
muzikantje vzeli čas za vaje in kaj
kmalu so jih začeli vabiti na razne
takratne prireditve, saj podobne
„pleh muzike“ v bližnji okolici
ni bilo. Veliko je bilo igranj na
raznih shodih, taborih, srečanjih,
njihova muzika pa je bila že takrat
nepogrešljiva pri cerkvenih obredih,
zlasti pri velikonočni procesiji.
Pretežno »samouki« muzikantje
so kmalu spoznali, da je potrebno
svoje glasbeno znanje razširiti, zato
so iskali nekoga, ki bi jim pri tem
pomagal z nasveti in bi bil njihov
vodja in dirigent. V bližnji vasi
Jankova 14 so našli Franca Žonirja,
ki je prevzel dirigentsko vlogo in od
takrat, od leta 1875, so se imenovali
»Malodolski muzikantje«. Da pa bi

njihova godba zvenela še lepše, so
kmalu povečali število godbenikov.
Po letu 1890 je dirigentsko palico
zaradi bolezni Franca Žonirja
prevzel član godbe Franc Kramaršek
iz Dramelj, ki je znal igrati na več
instrumentov. V tem obdobju je
nastalo kar nekaj lastnih skladb
(Prepelička, Mihel polka, Pastirička,
Urca je polnoči ...), ki so jih igrali le
po »posluhu«. Kapelnik Kramaršek
je kmalu po prevzemu dirigentske
palice začutil, da brez poznavanja
not godba nima prihodnosti, zato
je leta 1895 obiskoval trimesečni
glasbeni tečaj v Trstu. Po vrnitvi je
svoje pridobljeno glasbeno znanje
širil med svojimi godbeniki, jih učil
branja not in kaj kmalu so lahko
posegali tudi po notah skladb
tujih avtorjev. Godba je razširila
program skladb in s tem tudi število
nastopov. Do leta 1933 je godbo
uspešno vodil Franc Kramaršek,
po tem letu pa je njegovo vlogo
prevzel Jože Kroflič iz Rov in jo
vodil do 2. svetovne vojne, ko so
morali nekateri godbeniki v boj
proti okupatorju. Po vojni je zaradi
izgube očesa Jožeta Krofliča mesto

dirigenta prevzel Miha Krušič iz
Zadobrove. Članstvo v godbi se je
nekoliko zmanjšalo, sestavljali so ga
pretežno člani sorodstev Lipovšek
in Kroflič. Po smrti Mihe Krušiča (leta
1953) je dirigentsko palico do leta
1968 ponovno prevzel Karel Kroflič,
ki je godbo nato vodil do leta 1968.
Vodstvo je za tem prevzel Edvard
Tratnik iz Nove Cerkve, ki je članstvo
godbe pomladil in takrat je godba
stopila pod okrilje GD Vojnik.
Dve leti kasneje je godba postala
sekcija PD »France Prešeren« Vojnik
in pod vodstvom dolgoletnega
in izkušenega kapelnika Ivana
Karlovčeca iz Celja pridobivala na
glasbeni kakovosti, s tem pa tudi pri
nastopih na prireditvah v domačem
kraju in okolici.
Od leta 1986 so godbeniki kot
samostojno
društvo
»Godba
na pihala Nova Cerkev« pod
dirigentsko palico Toma Majcna
in predsednika Slavka Jezernika s
svojim razširjenim in kakovostnim
programom obogatili glasbeno
tradicijo v Občini Vojnik.

