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KOLOFON
Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do 
ponedeljka, 29. maja 2023,
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 142. številke bo v četrtek,
29. junija 2023.

Članke, prejete po 29. maju 2023, 
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. 

Glasilo Občine Vojnik

KAZALO

4 ŽUPANOVA BESEDA
Sodelovanje, medsebojno spoštovanje in 
solidarnost

6 PO LOKALNIH VOLITVAH

Člani OS Občine Vojnik v mandatu 2022–2026

13 OBNOVLJIVI VIR ENERGIJE
Sončna elektrarna na strehi telovadnice OŠ 
Vojnik

20 36. PUSTNI KARNEVAL

Čas za pustne norčije

32 BRIGITA PETRE
Nagrada za življenjsko delo na področju 
kulture

37 URADNI DEL

Objave in ostala javna povabila

Iz Povšetovega hriba nad Vojnikom se odpre pogled daleč proti jugu in 
zahodu. (foto: Darko Krušič)
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Izdajatelj:
Občina Vojnik 

Odgovorna urednica:
Lea Sreš 

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

Patricija Ojsteršek, Klara Podergajs in
Nives Kotnik

Trženje oglasov:
Nives Kotnik

Jezikovni pregled: 
Andreja Kukovič

Naslovna fotografija:
Pozdravljena pomlad

Fotografija:
Matjaž Jambriško 

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

Tisk:
 ČE TISK,

Grafično podjetje, d. o. o. 

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov 
in je brezplačno. 

Uporabni nasveti
iz Malega princa 
Mali princ je čtivo, ki ga velja večkrat vzeti v roke, razmišljati o 
njegovih ugotovitvah, »resnicah« in jih usvojiti. Ni res, da nimamo 
ničesar, da je vse slabo. Smo gospodarji svojega časa. Živimo v 
»instant« svetu, pregovorno nimamo nikoli časa in drvimo za 
izpolnitvijo svojih želja. Prav je, da imamo želje in načrte, le realno jih 
moramo postaviti in se sprijazniti, da ljudje nismo enaki (materialno). 
Da bomo srečni, se moramo sprijazniti s svojimi možnostmi in 
ugotoviti, da smo tudi tako lahko srečni. Nihče pa nas ne more ovirati 
pri razpolaganju z našim časom. Ustavimo se ob »eni vrtnici« iz 
Malega princa Antoinea de Saint-Exupéryja, si jo oglejmo in ob njeni 
lepoti razmišljajmo. Kaj nam bo celo polje vrtnic, če ne vidimo ene 
same! Časa in spominov nam ne more vzeti nihče. 

Ogledalo 141 predstavlja ljudi, ki so naredili nekaj več in bili nagrajeni 
z občinskimi grbi, prejeli nagrado za življenjsko delo na področju 
kulture, dobili županovo priznanje ali pa samo živeli in delali v 
dobro vseh nas. Predstavljamo vam končno podobo Občinskega sveta 
Vojnik, komisij, odborov in vodstva Občine Vojnik. Vse, ki spremljate 
javne razpise in objave, opozarjam, da je večina njih v Ogledalu 
samo napovedana, podrobnosti najdete na spletni strani občine ali v 
njihovem tajništvu. Na občinskih straneh so predstavljeni projekti, ki 
se izvajajo ali so se končali.

Predstavljamo vam Božični Vojnik in 36. pustni karneval v Novi 
Cerkvi. Oba dogodka sta bila množična glede sodelujočih in uspešno 
izvedena. Oba dogodka pomenita večjo prepoznavnost občine Vojnik 
v slovenskem prostoru. Predstavljamo vam teme, ki ste jih spisali v 
društvih. Veliko se je dogajalo in še več se bo, preberite v Kažipotu 
dogodkov in jih obiščite. Na krajši način so predstavljeni dogodki 
v Foto vrtincu, vendar so teme vredne predstavitve in so obširneje 
predstavljene na www.mojaobcina.si/vojnik. V začetku leta je bil 
potrjen nov uredniški odbor, imenovanje je vezano na lokalne volitve. 
Nenada Vraneševića je zamenjala Patricija Ojsteršek. Hvala Nenadu in 
uspešno delo novi članici. 

Pred nami je čistilna akcija, z udeležbo se lahko izkažemo vsi in 
počistimo nesnago okoli doma in v skupnem lokalnem okolju. Veliko 
stvari nas bogati. Prej ali slej ugotovimo, da bomo srečnejši, če »damo 
več vase in manj nase«. Ne mislim na hrano. Bogatimo in veselimo 
se ob izkušnjah in dosežkih drugih. Obiščimo koncert, gledališko 
predstavo, preberimo knjigo, obiščimo »pozabljenega prijatelja«, 
zaželimo dober dan sosedu, poklonimo cvet mami ali svoji ženski ob 
marčevskih praznikih ali pa kar tako, to so stvari, ki delajo čudeže. Če 
iščemo s srcem in ne samo z očmi, prav gotovo. 

Lea Sreš,
odgovorna urednica

UVODNIK
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Po uspešno izvedenih lokalnih volitvah smo 
konstituirali občinski svet, vse odbore, komisije 
in svete krajevnih skupnosti. Za podžupana je 
imenovan Damjan Muzel. Občinski svet je začel z 
delom, imenovali pa smo tudi člane nadzornega 
odbora, ki je prav tako konstituiran. Vsem iskrene 
čestitke. S tem so podani vsi pogoji, da lahko v 
novem mandatnem obdobju nemoteno delamo. Tega 
se veselim in pričakujem uspešno ter učinkovito 
sodelovanje v dobro naših ljudi in našega kraja.

Že na začetku tega leta smo imeli v naši občini 
nekaj odmevnih dogodkov. Najprej smo pripeljali do 
konca Božični Vojnik, izvedli prireditev v počastitev 
kulturnega praznika in podelili nagrado Brigiti Petre 
za življenjsko delo na področju kulture. Bili smo 
nosilci prireditve ob obletnici frankolovskega zločina 
na Stranicah. Izreden uspeh je doživel letošnji pustni 
karneval v Novi Cerkvi v organizaciji PGD Nova Cerkev. 
V sodelovanju s TD Vojnik in Pokrajinskim muzejem 
v Celju smo obeležili 110. obletnico rojstva Franja 
Felicijana. Skupaj z NT&RC ter OŠ Vojnik in Frankolovo 
smo izvedli prireditev »Otroci pojejo slovenske pesmi«. 
Pri nas pa smo gostili tudi regijsko prireditev ob 
prazniku Civilne zaščite s podelitvijo nagrad. Skratka, 
na družbenem področju smo leto začeli zelo zagnano. 
Veseli me, da se po »koroni« ponovno oživlja delo 
društev, v kar se prepričam na številnih občnih zborih. 
Po dveh letih mrtvila se delo intenzivno nadaljuje. 
Potrebujemo vztrajnost in delovno vnemo, pa bomo 
škodljiv vpliv kmalu premagali. Pozivam vse krajane, 
da se vključite v katero od društev in pomagate pri tem. 
Povsod bodo veseli novih članov.

Tudi na investicijskem področju se intenzivno dogaja. 
Z novinarsko konferenco smo skupaj z občino Štore 
in mestno občino Celje obeležili uspešen zaključek 
izgradnje kanalizacijskega omrežja v aglomeraciji Vojnik 
v dolžini 2,9 km. Uspešno so pridobljena vsa uporabna 
dovoljenja. Priključilo se bo lahko novih 73 objektov. 
Pridobljena so evropska sredstva za sofinanciranje.

Podpisali smo tudi pogodbo s podjetjem Brahi gradnje 
za izgradnjo fekalne kanalizacije Ivenca. Preko milijon 
evrov vredna investicija se bo sofinancirala z evropskimi 
sredstvi v višini 50 odstotkov upravičenih stroškov, za 
kar je podpisana tudi pogodba z ministrstvom za okolje 
in prostor. Dela bodo končana letos.

Pomemben je tudi podpis dogovora o financiranju 
opreme za naša gasilska društva za naslednje petletno 
obdobje. Podpisali smo jo prestavniki občin Vojnik in 
Dobrna ter poveljnik Gasilske zveze Vojnik – Dobrna.

Vložena je dokumentacija za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za igrišče na Frankolovem. Oddali bomo tudi 
vlogo za vodovod Lindek. S tem projektom se bomo tudi 
prijavili na razpis MOP za sofinanciranje iz sredstev 
EU – okrevanje in odpornost. V sodelovanju s podjetjem 
VO–KA se izdelujejo načrti za javni vodovod tudi za 
območje Lemberga in okolice. Pripravljena za prijavo na 
razpis je tudi dokumentacija za plaz Selce in Male Dole. 
Čakamo na razpis oz. poziv MOP-a. Iz sredstev rezerve 
proračuna smo intervenirali v Lipi, kjer je plaz odnesel 
cesto in onemogočil dostop do stanovanjskih objektov, 
dela so že končana. Pojavila pa sta se še dva nova 
plazova v Novakah in v Lembergu, kjer je v izdelavi 
dokumentacija. 

Ponižnost ni v tem, da hodimo s sklonjeno 
glavo pred drugimi, temveč da drugim ni 
treba sklanjati glave pred nami. 
       (neznani avtor)      
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Predvidena je še obnova ulice Stanka Kvedra, za kar je 
izdelana projektna dokumentacija. Nadaljevali bomo še 
z obnovami in rekonstrukcijami lokalnih cest in javnih 
poti. Prav tako bomo sanirali lesen most na relaciji 
Jankova – Rove, za kar smo že izbrali izvajalca. Takoj, 
ko prejmemo podpisan sporazum iz direkcije za ceste, 
bomo začeli delati na prehodu za pešce v Ivenci, kjer 
imamo že izbranega izvajalca.

Po nekaj letih čakanja se je začela tudi gradnja odprtega 
širokopasovnega internetnega omrežja v naši občini. 
Podjetje RUNE bo našo občino pokrilo s tremi projekti. 
Prvi del je povezan na stičišče v Velenju in bo pokrival 
območje iz smeri Dobrne do Nove Cerkve. Dela so že 
stekla, do vas se bo oglasil izvajalec in se konkretno 
pogovoril o izvedbi.

Na področju družbenih dejavnosti smo začeli dva nova 
projekta, in sicer najprej s pripravo idejnih projektov za 
povečanje prostorov v OŠ Vojnik. Podpisana je pogodba 
s projektantom, rok za oddajo je maj 2023. V Arclinu 
smo kupili zemljišče za predvideno gradnjo otroškega 
igrišča, športnih površin in skate parka. O konkretni 
vsebini bodo odločali svetniki na eni od prihodnih sej. V 
tem času nas čaka tudi obravnava rebalansa proračuna.

Marec je posvečen tudi našim materam, ženam in 
dekletom. Zato iskreno čestitam vsem ženam ob dnevu 
žena in materinskem dnevu. Iskreno spoštovanje 
do vašega poslanstva in s tem povezanim delom. 
Poleg skrbi za družino ste aktivne tudi v poslovnem 
življenju in velikokrat nosilke različnih družbenih in 
humanitarnih dejavnosti. Hvala vam za vaše delo in 
lepe praznične dni.

Leto, ki je pred nami, se je začelo zelo intenzivno. 
Prepričan sem, da se bo z vloženim delom tako tudi 
nadaljevalo in bomo lahko z rezultati ob koncu leta 
zadovoljni.

Lepo vas pozdravljam in si želim vašega sodelovanja pri 
delu za naš kraj. Saj veste, skupaj zmoremo več.

Branko Petre, 
 vaš župan
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OBČINA VOJNIK IN 

VSE NJENE KRAJEVNE 

SKUPNOSTI VABIJO NA 

POMLADANSKO ČISTILNO AKCIJO

Ker je pomlad pred vrati, je ponovno čas za čistilno akcijo 
– letos bo v soboto, 25. marca 2023, začetek bo ob 8. uri. 
Če bo deževalo, se dobimo v soboto, 15. aprila 2023. 
Tudi za odpadke iz gospodinjstev bo poskrbljeno, saj bo 
podjetje Simbio v tednu pred čistilno akcijo podaljšalo 
delovni čas zbirnega centra v Arclinu. Če veste za kakšno 
črno odlagališče, sporočite to po tel. 03 78 00 621 ali 041 
714 148 (Ines N.), 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!

Ines Novak, 
koordinatorica akcije
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ČLANI OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VOJNIK 

V MANDATU 2022–2026
Občinski svet Občine Vojnik je 
8. decembra 2022 na 1. redni – 
konstitutivni seji potrdil mandate 
svetnikov Občine Vojnik ter sprejel 
ugotovitveni sklep o konstituiranju 
Občinskega sveta Občine Vojnik.

Člani Občinskega sveta Občine 
Vojnik

• Damjan MUZEL 
• Albina LOČNIKAR 
• Branko PODGORŠEK 
• Dušan HORVAT 
• Leontina VREČKO 
• Marko KRAČUN 
• Zvezdana STOLEC 
• Marija SODIN 
• Jakob JAKOP 
• Vili HRIBERNIK 
• Majda KROŠELJ 
• Anton PRELOŽNIK 
• Jurij KOMPLET 
• Barbara LEDER 
• Mladen KOVAČIĆ 
• Anton KOSEM 
• Vida PODERGAJS 
• Janko ČEPIN

Župan Občine Vojnik v mandatu 
2022–2026

Občinski svet Občine Vojnik je 
8. decembra 2022 na 1. redni – 
konstitutivni seji ugotovil izvolitev 
župana BRANKA PETRETA, roj. 18. 4. 
1963, stan. Razdelj 6/a, 3203 Nova 
Cerkev.

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja

Občinski svet Občine Vojnik je 
8. decembra 2022 na 1. redni – 
konstitutivni seji imenoval komisijo 
za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.

• Damjan MUZEL, predsednik
• Dušan HORVAT  
• Anton KOSEM 
• Janko ČEPIN 
• Marija SODIN 
• Jakob JAKOP
  

Nadzorni odbor
Občinski svet Občine Vojnik je 26. 
januarja 2023 na 3. redni seji imenoval 
člane nadzornega odbora.

1. Peter VRISK, predsednik
2. Branka TOVORNIK
3. Olga KOVAČ
4. Samo KUNEJ
5. Marija ŽELEZNIK

Podžupan Občine Vojnik
Župan je s sklepom št. 100-0030/2022-
1 imenoval podžupana. To je Damjan 
Muzel, ki nalogo opravlja nepoklicno 
od 1. 1. 2023. Občinski svet Občine 
Vojnik je 26. 1. 2023 na 3. redni seji 
sprejel informacijo o imenovanju 
podžupana Občine Vojnik. Poleg 
nalog in pristojnosti podžupana, ki jih 
določa Statut Občine Vojnik (31. čl.), 
župan določi naloge in odgovornosti 
podžupana s področja problematike 
mladih, športa, spodbujanje delovanja 
in razvoj društev ter protokolarnih 
zadev.

Tekst: Tanja Golec Prevoršek in Mojca Vodušek, foto: Lea Sreš
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Delovna telesa Občinskega sveta 
Občine Vojnik 2022–2026

Občinski svet Občine Vojnik je 22. 12. 
2022 na 2. redni seji in 26.  1. 2023 na 
3. redni seji imenoval predsednike in 
člane delovnih teles Občinskega sveta 
Občine Vojnik. 

Odbor za finance in občinsko 
premoženje Občine Vojnik:
• Vili HRIBERNIK, predsednik 
• Marko KRAČUN  
• Leontina VREČKO  
• Jakob JAKOP  
• Egidij ČRETNIK  
• Nataša KOVAČIČ STOŽIR 
• Zdenka BRECL   

Odbor za okolje in prostor ter 
komunalo Občine Vojnik:
• Anton PRELOŽNIK, predsednik 
• Anton KOSEM 
• Dušan HORVAT  
• Damjan MUZEL 
• Ladislav JEZERNIK, 
 predsednik Sveta KS Nova Cerkev  
• Lilijana OBREZA, 
 predsednica Sveta KS Vojnik 
• Amadej BASTL  

Odbor za družbene dejavnosti 
Občine Vojnik:
 • Vida PODERGAJS, predsednica  
• Barbara LEDER  
• Jurij KOMPLET  
• Marija SODIN  
• Polona GRUM  
• Branka ČRETNIK  
• Anton BRECL 

Odbor za gospodarstvo in turizem 
Občine Vojnik:
• Janko ČEPIN, predsednik  
• Branko PODGORŠEK 
• Leontina VREČKO 
• Zvezdana STOLEC  
• Dominika STROPNIK 
• Maja MERNIK  
• Darinka STAGOJ  

Odbor za kmetijstvo in razvoj 
podeželja Občine Vojnik:
• Marko KRAČUN, predsednik 
• Vili HRIBERNIK  
• Mladen KOVAČIĆ 
• Majda KROŠELJ  
• Peter OPRČKAL  
• Franc RAVNAK 
• Zdenko SKAZA   

Statutarno-pravna komisija Občine 
Vojnik:
• Barbara LEDER, predsednica 
• Vida PODERGAJS  
• Jurij KOMPLET  
• Marija SODIN  
• Klara HRIBERNIK   

Komisija za vloge in pritožbe Občine 
Vojnik:
• Jakob JAKOP, predsednik  
• Albina LOČNIKAR 
• Boštjan MILČINOVIĆ  
• Marija SODIN 
• Jože SMODEJ  

Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu:
• Ladislav JEZERNIK, predsednik  
• Albin OJSTERŠEK  
• Boštjan ŠVAB  
• Lilijana OBREZA, 
 predsednica Sveta KS Vojnik 
• predsednik Sveta KS Frankolovo  
• Lidija Eler JAZBINŠEK, 
 predstavnica OŠ Vojnik  
• Zoran KOVAČEVIĆ, 
 predstavnik OŠ Frankolovo  
• Boštjan KRAJCAR, 
 predstavnik SOU – urejanje prometa 
• Bogdan ROBNIK, 
 predstavnik policijske postaje  

Komisija za pripravo in spremljanje 
strategije Občine Vojnik:
1. Albina LOČNIKAR, predsednica
2. Ksenija KOTNIK
3. Jakob JAKOP 
4. Enej JAKOP
5. Špela LOZEJ
6. Roman KUGLER
7. Lilijana OBREZA, 
    predsednica Sveta KS Vojnik 
8. Ladislav JEZERNIK, 
    predsednik Sveta KS Nova Cerkev 
9. Damjan MUZEL 

Imenovanje delovnih teles župana 

Župan je v skladu z zakonodajo s 
sklepom imenoval:

Odbor za uporabo sredstev požarne 
takse
 • Ivan Jezernik, predsednik 
• Roman KUGLER 
• Arnold LEDL 
• Sebastian LEBER  
• Danilo PRAPROTNIK   

KONTAKTNI PODATKI

Občina Vojnik, Keršova 
ulica 8, 3212 Vojnik

T: 03 780 06 20,
03 780 06 40

F: 03 780 06 37
obcina@vojnik.si

URADNE URE
NA OBČINI VOJNIK

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

KONTAKTNI PODATKI

UPRAVNA ENOTA CELJE,
KRAJEVNI URAD VOJNIK

Keršova ulica 8,
3212 Vojnik

T: 03 426 53 74

URADNE URE NA
UPRAVNI ENOTI VOJNIK

 PONEDELJEK: 7.30 – 11.00
IN 12.00 – 15.00

TOREK: 7.30 – 11.00
IN 12.00 – 15.00

SREDA: 7.30 – 11.00
IN 12.00 – 17.00

ČETRTEK: 12.00 – 15.00
PETEK: 7.30 – 12.30
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DAMJAN
MUZEL        
Tekst: Lea Sreš, foto: osebni arhiv

Podžupan Občine Vojnik
Župan Občine Vojnik Branko 
Petre je s sklepom 1. januarja 
2023 imenoval podžupana Občine 
Vojnik, Damjana Muzla. Deloval bo 
na področju problematike mladih, 
športa, spodbujanja delovanja in 
razvoja društev ter protokolarnih 
zadev. V primeru predčasnega 
prenehanja mandata župana 
opravlja podžupan funkcijo župana 
do razpisa nadomestnih volitev. 
Podžupan nadomešča župana v 
primeru njegove odsotnosti ali 
zadržanosti. V času nadomeščanja 
opravlja podžupan tekoče naloge iz 
pristojnosti župana in tiste naloge, 
za katere ga župan pooblasti. 

Damjan Muzel prihaja iz 
Frankolovega, na Višji ekonomski 
šoli v Celju je diplomiral smer 
ekonomist, zaposlen je v podjetju 
Ostri d. o.o.. Kmečko okolje ga 
je oblikovalo v človeka, ki stavi 
na povezanost, sodelovanje, 
delavnost in strpnost. Je 
dolgoletni prostovoljni gasilec v 
PGD Frankolovo. Čas za oddih in 
dušo najde med igranjem malega 
nogometa v Športnem društvu 
Frankolovo, pri smučanju, na izletih 
in druženju s prijatelji. Na prvem 
mestu izpostavlja osemletno hčerko 
Tejo, ki je zanj najpomembnejša 
oseba, zato poskuša z njo preživeti 

kakovostno vsak prost trenutek 
in jo vzgojiti v srčnega človeka z 
vrednotami, ki jih zagovarja tudi 
sam.

Vpet v lokalno in širše okolje
V lokalno okolje je vpet kot član 
društev in pozna problematiko 
občine Vojnik, ima vizijo za 
prihodnost. Muzel je aktiven v 
strankarskem življenju, je član SDS 
od leta 2007, od 2020 predsednik OO 
SDS Vojnik, od leta 2023 predsednik 
Celjske regijske koordinacije 
SDS. Leta 2022 je kandidiral na 
državnozborskih volitvah. Kljub 
mladosti ima široko mrežo znancev, 
znanja in vrednote, ki jih želi deliti 
v občinskem okolju za razvoj Občine 
Vojnik. Župan Branko Petre je 
Muzla 1. januarja 2023 imenoval za 
podžupana Občine Vojnik.

Vizija podžupana 
Muzel želi na področju mladih 
spremljati stanovanjsko problematiko 
in se zavzemati za izgradnjo 
stanovanj na objektu starega vrtca 
na Frankolovem. Spremljal bo 
financiranje prostovoljnih gasilskih 
društev v občini, pri nabavi sredstev 
za gasilsko varnost in mehanizacijo. 
Na področju društvenega življenja 
želi večjo aktivnost društev in 
vzpostavitev stanja pred epidemijo. 
Podpiral bo izgradnjo športnih 
površin, ki so v občinskem programu: 
šolskega igrišča na Frankolovem, 
Arclinu, Socki ter pomagal pri 
iskanju možnosti za pridobitev 
primernega prostora v Lembergu. 
Izpostavil je citat: »Ko delaš s srcem, 
ni nič težko. Ko »zagrizem« v nekaj, 
kar me zanima, in vidim, da dobro 
vpada v skupnost, ne popustim.«
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OBČINSKI SVET 
OBČINE VOJNIK       
Povzela: Tanja Golec Prevoršek, foto: Lea Sreš

Povzetki prvih treh sej
Novoizvoljeni občinski svet se je sestal na prvih treh 
sejah. 

Občinski svet Občine Vojnik je na 1. redni seji
8. decembra 2022: 
- ugotovil število navzočih novoizvoljenih članov 

občinskega sveta,
- se seznanil s poročilom Občinske volilne komisije o 

izidu volitev v občinski svet in volitev župana,
- imenoval mandatno komisijo za potrditev mandatov 

članov sveta in ugotovitev izvolitve župana,
- potrdil mandate svetnikov Občine Vojnik ter sprejel 

ugotovitveni sklep o konstituiranju Občinskega sveta 
Občine Vojnik s konstituiranjem novega Občinskega 
sveta Občine Vojnik je prenehal mandat prejšnji sestavi 
sveta;

- ugotovil izvolitev župana Branka Petreta, roj. 18. 4. 
1963, stanujoč Razdelj 6a, 3203 Nova Cerkev,

- imenoval člane Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja,

- poslušal pozdravni nagovor župana.

Občinski svet Občine Vojnik je na 2. redni seji
22. decembra 2022: 
- potrdil zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta Občine 

Vojnik,
- se seznanil s projektom RUNE v Občini Vojnik,
- imenoval člane odborov in komisij Občinskega sveta 

Občine Vojnik,

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

Občinski svet Občine Vojnik je na 3. redni seji
26. januarja 2023: 
- potrdil zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine 

Vojnik,
- sprejel osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka 
za obstoječo komunalno opremo za območje občine 
Vojnik,

- sprejel informacijo o imenovanju podžupana Občine 
Vojnik,

- imenoval nadzorni odbor Občine Vojnik,
- imenoval člane odborov, delovnih teles in druge člane 

predstavnikov Občine Vojnik,
- potrdil podaljšanje članstva predstavnikom Občine 

Vojnik v svetih zavodov in v nadzornih svetih do 
zaključka mandatov,

- sprejel Sklep o financiranju političnih strank, 
- sprejel Letni program športa Občine Vojnik za leto 

2023,
- sprejel Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne 

službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine 
Vojnik,

- sprejel Odlok o predkupni pravici Občine Vojnik,
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij,
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

Člani Občinskega sveta Občine Vojnik na 1. redni seji. 
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SLUŽBA           
Tekst in foto: Nives Kotnik

Prevoznost cest v zimskih razmerah
Zimska služba v občini Vojnik se izvaja na podlagi 
Zakona o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, št. 132/22 in 
140/22 – ZSDH-1A), Pravilnika o rednem vzdrževanju 
javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16 in 132/22 – ZCes-
2), Odloka o načinu opravljanja rednega vzdrževanja 
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v 
Občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
35/2017) in Pogodbe o izvajanju zimske službe med 
Občino Vojnik in izvajalci zimske službe.
 
Pred začetkom sezone 2022/2023 je bilo potrebno 
pridobiti nove izvajalce zimskega vzdrževanja javnih 
poti in drugih javnih površin na območju občine Vojnik. 
Občinske javne poti smo razdelili na osem sklopov. 
Ponudniki so se lahko preko portala javnih naročil 
prijavili na enega ali več sklopov za obdobje treh let. 
Kdo so izbrani izvajalci po sklopih, si lahko pogledate na 
spletni strani Občine Vojnik. Izvajanje zimske službe je 
ena od najtežjih nalog rednega vzdrževanja javnih cest. 
Vse prevečkrat pozabimo, da je zimska služba namenjena 

zgolj zagotavljanju prehodnosti in prevoznosti, ne pa 
zagotavljanju nadstandardnega pluženja in posipanja. 
Vsako leto prejmemo nekaj pripomb, ki se večinoma 
nanašajo na pravočasnost pluženja, na pluženje 
zasebnih priključkov ter na zasipanje odcepov pri hišnih 
priključkih in dvorišč pri lokalnih cestah in javnih poteh.

Vrstni red pluženja 
V času sneženja je izvajalec zimske službe dolžan 
zagotavljati minimalno prevoznost cest, pri čemer 
se pluženje in prevoznost cest zagotavljata glede na 
prioritetni vrsti red. Najprej se plužijo glavne ceste, 
sledijo jim regionalne ceste, nato so na vrsti lokalne ceste 
ter kot zadnje kategorizirane javne poti. Individualni 
priključki, dovozi na zasebna dvorišča ter pristopi do 
zemljišč in objektov se na javno cesto »priključujejo«, zato 
so v primerjavi z javno cesto »v podrejenem položaju«. 
Tej ugotovitvi sledi tudi veljavna zakonodaja (ZCes-2), ki 
pravi, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli 
dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni 
cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali 
zmanjšala varnost prometa na njej. Še zlasti prepovedano 
je na cestišču javne ceste razsipati sipek material (torej 
tudi metati sneg nanjo), razen posipnih materialov v času 
izvajanja zimske službe, nanašati blato na cesto ali cesto 
kako drugače onesnaževati ter puščati sneg ali led, ki 
pade ali zdrsne na cesto. Na občinskih javnih poteh se po 
Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list 
RS, št. 38/16 in 132/22 – ZCes-2) šteje, da je prevoznost 
zagotovljena, če višina snega ne presega 15 cm, promet 
pa je možen z uporabo zimske opreme vozil.

Obveznosti lastnikov ob javni cesti
Obveznost lastnika ob javni cesti je posebej opredeljena 
v 22. členu ZCes-2. Lastniki zemljišč ob cesti so dolžni 
na svojem zemljišču dopustiti vse posege, ki so nujno 
potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, zlasti pa so 
dolžni dopustiti odlaganje snega na njihovo zemljišče, 
če se jim s tem ne povzroča škoda in če snega ni mogoče 
odlagati v okviru cestnega sveta. Lastnika zemljišča, ki ne 
dovoli ali ovira odlaganje snega s ceste na svoje zemljišče, 
se lahko kaznuje z globo 500 evrov.

Pluženje zasebnih priključkov
V času zimskih razmer si je hišne priključke lastnik 
dolžan urediti sam. 
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VODUŠEK       
Tekst in foto: Klara Podergajs

Rast človeka za rast skupnosti
Decembra je mesto direktorice 
Občinske uprave Občine Vojnik 
prevzela Mojca Vodušek. Celjanka, ki 
že 18 let dela na Keršovi ulici 8.
 
Svojo poklicno pot v Vojniku je začela 
kot pripravnica za področje proračuna 
za Občino Vojnik. »Študirala sem 
finance in bančništvo in takrat mi 
računovodstvo še ni bilo blizu. S 
študentskim delom v računovodskem 
servisu sem osvojila osnove in 
ugotovila, da mi je to delo pisano na 
kožo. Preden sem prišla na Občino, sem 
delala v gospodarstvu, se spoznala z 
administrativnimi nalogami, uvoznimi 
in izvoznimi postopki,« je o svojih 
začetkih povedala Mojca Vodušek. Ko 
se je na Občini Vojnik pojavila potreba 
po lastnem računovodstvu, je sprejela 
izziv in ga vzpostavila do te mere, da je 
računovodstvo steklo kot služba v delu 
občinske uprave. »Za tiste čase, bilo 
je leta 2007, smo bili zelo napredni, z 
elektronskim podpisovanjem računov, 
informatizacijo sistemov, kar se pozna 
še danes. Tudi prejšnja direktorica 
je veliko delala na tem. Veliko nas je 
takih, ki si radi delo avtomatiziramo, da 
prihranimo čas.« Leta 2011 je Občina 
Vojnik skupaj z Vitanjem ustanovila 
Skupno občinsko upravo za področje 
proračunskega računovodstva. Mojca 
Vodušek je prevzela tudi vzpostavitev 
računovodstva za Občino Vitanje. Tako 
je zadnjih deset let opravljala strokovne 
naloge pri pripravi in izvrševanju 
proračuna za vitanjsko občino in bila 
računovodja za Občino Vojnik. 

Korak naprej
»Sedaj sem ravno nekje na pol 
svoje karierne poti. Ko se je pojavila 
priložnost za mesto direktorice občinske 
uprave, sem temeljito premislila in se 
skupaj z domačimi odločila, da je to 

mogoče naslednji korak zame. Ni bila 
lahka odločitev, saj sem v določeni meri 
poznala zahteve dela. Pretehtal je tudi 
dober kolektiv. Si ne predstavljam, da 
bi podoben korak naredila na katero 
drugo občino. Imamo spoštovanje, 
dobre odnose, si pomagamo,« je 
povedala Mojca Vodušek. Prav ta 
pripravljenost pomagati jo je še posebej 
presenetila, ko je začela delati na Občini 
Vojnik. Da se lahko na kogar koli obrne 
po pomoč, tako v kolektivu kot tudi v 
skupnosti in združenju občin. »Vedno 
lahko pokličeš na drugo občino za 
informacije. Smo odprti glede tega, ni 
tako kot v gospodarstvu, ko že zaradi 
konkurence česa ne izveš,« je pojasnila 
nova direktorica. 

Možnost za osebni in poklicni razvoj
Mojca Vodušek z možem in tremi 
hčerkami živi v Celju. V prostem času 
rada ustvarja: »Nisem umetnica, imam 
pa določene ročne spretnosti. Tako 
sem že marsikaj počela, od izdelovanja 
nakita, kvačkanja, pletenja, ustvarjanja 
z modelirno maso. Zelo rada grem 
tudi na sprehod v naravo, predvsem v 
hrib, da se malo prediham. To mi da 
zelo veliko energije.« Vsak dan se trudi 
usklajevati gospodinjstvo, materinstvo, 
zakon in službene obveznosti ter vse 
to umestiti v 24 ur. Čeprav je Celjanka, 
je Mojca Vodušek v svojih 18 letih dela 
vzljubila »našo občino«, kot ji pravi tudi 
sama in čuti do nje veliko pripadnost: 
»Ves čas sem imela dovolj možnosti 
za osebno in poklicno rast. Menim, 
da je pri nas ves čas veljalo, da ko so 
prepoznali potencial v sodelavcu, je bila 
možnost razvoja res dobra. Ravno ta del 
je meni dal pripadnost občini.«

Skupaj za razvoj
Vizija Občine Vojnik je postavljena 
do leta 2030 in na tem bodo delali še 

naprej, je povedala Mojca Vodušek. 
Predvsem na vključevanju mnenja 
občanov in na pridobivanju dodatnih 
finančnih sredstev za čim uspešnejši 

razvoj občine. Nova direktorica se 
bo v kolektivu trudila graditi na 
pripadnosti, na odnosih, strokovnosti 
z izobraževanji, saj sta področje dela in 
njegova zakonodaja zahtevna. Življenje 
v informacijski dobi nam narekuje 
potrebo po čim večjem informiranju, 
tukaj pa Voduškova vidi možnost za 
napredek, saj bodo povečali prenos 
informacij o delu občinske uprave ter 
aktivnostih v Občini. »Kar nekaj nas 
je na Občini Vojnik, ki smo se tukaj 
vzgojili. Pomembno je, da najdemo 
tudi primeren nov kader. Skupaj se 
lahko razvijamo. Nimam težav predajati 
znanja naprej. Zavedamo se, da smo 
tisti, ki smo dlje časa na delovnih 
mestih, lahko ujeti v svoje postopke. 
Pomembna je odprtost za sprejemanje 
novih idej. Vedno ne moremo 
biti inovativni, ker nas omejujejo 
zakonodaja in določeni postopki. Če 
pa si lahko kdaj delo poenostavimo, da 
se izognemo napakam, pa znajo mladi 
prinesti svež pogled,« je še pojasnila 
Mojca Vodušek.
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Tekst: Tina Ambrožič

Širokopasovna optična infrastruktura prihaja v Vojnik 
Decembra 2022 sta se občinska 
uprava in kasneje še Občinski 
svet Občine Vojnik seznanila z 
začetkom projekta RUNE. Gre za 
prvi in v tem trenutku tudi edini 
čezmejni projekt na ravni Evropske 
unije, s katerim se povezujejo 
ozemlja več držav članic z ultra 
hitro širokopasovno optično 
infrastrukturo. 
 
Občinski svetniki so se seznanili z 
začetkom gradnje projekta, številom 
novih priključkov, okvirnim potekom 
projekta in časovnico, ki predvideva, 
da se bodo gradbena dela začela 
spomladi. Na ta način bo Občina 
Vojnik ena izmed skoraj 40 občin, 
kjer se začenja gradnja ultra hitre 
širokopasovne infrastrukture, ki bo 
v naslednjih dveh letih omogočila 
priklop na optični internet več kot 
50.000, v celotnem obdobju trajanja 
projekta pa približno 190.000 

gospodinjstvom, kmetijam in 
gospodarskim subjektom.

Nova širokopasovna infrastruktura 
uporabnikom omogoča uporabo 
interneta s hitrostjo, ki je večja od 
1 Gbps. Tako si lahko s priklopom 
optičnega priključka vsakdo 
zagotovi izjemne hitrosti interneta, 
s pomočjo katerih hitro, zanesljivo 
in kakovostno brska po internetu, 
nalaga vsebine, gleda televizijo ali 
posluša glasbo. Vsak občan bo lahko 
sočasno z gradnjo infrastrukture 
preko spletne strani www.
ruralnetwork.eu preveril možnost 
priklopa in naročila optike. Strošek 
priključka na optično povezavo po 
trenutno veljavnem ceniku znaša 
150 EUR z DDV za fizične osebe ali 
167,13 EUR z DDV za pravne osebe, 
na željo naročnika pa lahko ta znesek 
krije izbrani ponudnik storitev. 
Uporabniki imajo tudi možnost izbire 

med vsemi največjimi operaterji v 
Sloveniji.

Optični priključek RUNE prinaša 
občini in njenim prebivalcem mnoge 
prednosti, od stabilne in zanesljive 
internetne povezave, neobčutljivosti 
na zunanje vplive in hitrega prenosa 
podatkov do več povezanih naprav in 
igranja iger brez motenj. Ne nazadnje 
pa imajo uporabniki možnost izbire 
in zamenjave ponudnika storitev.

Za vsa dodatna vprašana ali za 
pomoč pri izvedbi naročila se lahko 
občani obrnejo na Center za pomoč 
uporabnikom. Ta je na voljo vsak 
delovni dan od 8.00 do 12.00 ure po 
telefonu +386 (1) 235 15 30 ali na 
e-naslovu rune-si@ruralnetwork.eu

Vse informacije so na voljo tudi na 
spletni strani www.ruralnetwork.eu

OBVESTILO OBČINSKE UPRAVE
Tekst: Mateja Kozikar, Mojca Vodušek

Delo na področju komunale in varstva okolja
Na področju komunale in 
varstva okolja, ki predstavlja 
pomembno in zelo obremenjeno 
področje, se je v občinski upravi 
okrepil kader. Trije sodelavci 
pokrivajo celotno področje, se 
dopolnjujejo in nadomeščajo 
v primeru odsotnosti, sicer 
pa pokrivajo vsak svoj del 
komunale. Občane naprošamo, 
da se v primeru vprašanj, pobud 
ali drugih informacij obrnejo 
na posameznika, ki pokriva 
področje. Če je le mogoče, jim 
pišite na e-naslov. 
 

RAZDELITEV DEL NA KOMUNALI

BOŠTJAN ŠVAB, Višji svetovalec 
za komunalo, promet in investicije, 
bostjan@vojnik.si, 03 78 00 634
- Vodja režijskega obrata, vzdrževanje 
in asfaltiranje cest (urejanje bankin, 
krpanje asfaltnih cest in izvajanje 
drugih nujnih vzdrževalnih del), 
vzdrževanje pokopališč (Nova Cerkev 
in Frankolovo), mostovi, pločniki, 
kategorizirane gozdne ceste.

MATEJA KOZIKAR, Svetovalka 
za varstvo okolja in investicije, 
komunala@vojnik.si, 03 78 00 626

- Vodovodi in kanalizacije (projektna 
dokumentacija, pridobivanje služnosti, 
gradbenega dovoljenja in izvedba), 
plazovi, razpis za sofinanciranje MČN, 
odbor za komunalo.

NIVES KOTNIK, Svetovalka za 
komunalo in promet, nives.kotnik@
vojnik.si, 031 750 813
- Zimska služba, urejanje kraja 
(obrezovanje vej, pometanje, mulčenje 
– košnja), izgradnja in vzdrževanje 
javne razsvetljave, izdaja soglasij, 
mnenj, projektnih pogojev. 
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Tekst: Urban Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Sončna elektrarna na strehi telovadnice OŠ Vojnik
V Ogledalu smo junija 2022 objavili prispevek o 
začetku postopkov za izgradnjo sončne elektrarne na 
strehi telovadnice OŠ Vojnik. Občinski svet Občine 
Vojnik je na  22. redni seji, 7. aprila 2022, potrdil 
finančni načrt izgradnje, ki je bil skladen z načrtom 
razvojnih programov. Po izboru in usklajevanju 
končnih ponudb je bil izbran izvajalec Sonce energija, 
d. o. o., s katerim je Občina Vojnik maja 2022 
podpisala pogodbo. V poletnih mesecih lani smo 
pripravljali projektno dokumentacijo z vsemi soglasji,  
jeseni pa je izbrani izvajalec začel delati. Postavitev 
sončne elektrarna je bila končana decembra 2022.  

Že v predhodnem soglasju, ki smo ga pridobili od Elektra 
Celje, je bilo zapisano, da je mogoče na streho telovadnice 
postaviti elektrarno moči 88 kW, kar znaša približno 80 
odstotkov osnovne priključne moči na objektu telovadnice. 
Podatki o porabi električne energije telovadnice iz 
preteklih let so pokazali, da objekt na letnem nivoju porabi 
nekaj manj kot 100.000 kWh električne energije. Projekcija 
količine pričakovane proizvodnje, ki smo jo pridobili s 
strani izvajalca, kažejo, da je za 88 kW inštalirane moči 
približno 100.000 kWh proizvedene električne energije na 
letni ravni. Elektrarna je priključena na tako imenovano 
PS. 2 shemo, kar pomeni, da se v času intervala 
proizvodnje električna energija iz elektrarne prodaja v 

omrežje. V ostalem delu pa se električna energija še vedno 
nabavlja po klasičnem načinu dobave iz omrežja. 

Občina Vojnik v svojem procesu trajnostnega razvoja 
stremi k spreminjaju načina sprejemanja odločitev, 
tudi naložbenih. Že pred več kot 15 leti je bila na 
strehi novozgrajene Osnovne šole Vojnik postavljena 
prva večja sončna elektrarna v občini Vojnik. Zasnova 
nove telovadnice, ki prav letos obeležuje 10. obletnico 
delovanja, je bila tako trajnostno, energetsko in prostorsko 
nadstandardno zasnovan objekt, ki je namenjen športnim, 
družbenim in kulturnim dejavnostim. 

V današnjem času so obnovljivi viri energije, predvsem 
pa sončna energija, nujni za prihodnji razvoj ter 
zmanjševanje stroška električne energije. Glavni razlog za 
izvedbo naložbe v sončno elektrarno je bilo dejstvo, da je 
telovadnica energetsko odvisna od električne energije.

Investicija postavitve sončne elektrarne je znašala 
88.000 EUR. Predvidevamo, da se bo investicija povrnila 
v 10 letih. Trenutno čakamo Elektro Celje, da priključi 
elektrarno v omrežje. V prihodnjih mesecih pričakujemo 
tudi, da bo odprt razpis EKO sklada za pridobitev 
nepovratnih sredstev za zaključeno investicijo sončne 
elektrarne. 
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LINDEK        
Tekst: Mateja Kozikar, foto: arhiv Občine Vojnik

Zagotovljena sredstva za fazno izgradnjo
Naselje Lindek v Občini Vojnik 
se z vodo v večini še oskrbuje iz 
lokalnih vaških vodnih virov in 
zajetij. 
 
Občina Vojnik je leta 2021 na 
pobudo prebivalcev Lindeka 
naročila projektno dokumentacijo 
za razširitev in izgradnjo javnega 
vodovodnega omrežja. Izhodišče 
načrtovane izgradnje predstavlja 
obstoječ vodohran Beli Potok s 
približno 3.890 metri glavnega 
cevovoda, z dvema črpališčema 
in razbremenilnikoma in z 
vodohranom na vrhu. Predvidena 
širitev sistema vodovoda bo 
oskrbovala približno 20 objektov 
in je v večjem delu umeščena v 
gozdnih in lokalnih občinskih 
poteh, delno tudi v kmetijskih 
travnatih zemljiščih. Trasa se je 
na podlagi prvotne idejne zasnove 
usklajevala in spreminjala na 
pobudo lastnikov zemljišč. Na 
terenu se aktivno zbirajo podpisi 
služnostnih pogodb, ki so ključnega 
pomena za pridobitev gradbenega 
dovoljenja oz. pravice graditi. 
Sočasno z izgradnjo vodovoda 
bo podjetje Elektro Celje, d. d., 
prestavilo svoje električno omrežje 
v zemeljske cevi, podjetje Rune-
Enia, d. o. o., pa bo sopolagalo 
cevi za optično telekomunikacijsko 
omrežje. 

Občina Vojnik je v proračunu 
2023 zagotovila sredstva za fazno 
izgradnjo vodovoda, vendar je 
začetek del pogojen na pridobitev 
vseh služnosti in gradbenega 
dovoljenja. 

KONTAKTNI PODATKI ZA KRAJEVNE KUPNOSTI

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV
Nova Cerkev 22, 3203 Nova Cerkev

T: 03/781-20-50
ks.novacerkev@siol.net

Uradne ure:
TOREK 8:00 – 11:00

SREDA 8:00 – 11:00, 14:00 – 16:30

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO
Stražica 2, 3213 Frankolovo

T: 03/781-40-56
ks-frankolovo@amis.net

Uradne ure:
PONEDELJEK 8:00 – 11:00, 14:00 – 16:30

ČETRTEK 8:00 – 11:00

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

T: 03 7800 621
krajevna.skupnost@vojnik.si

Uradne ure:
PONEDELJEK 8:00 – 12:00

SREDA 8:00 – 11:00 in 12:00 – 17:00
PETEK 8:00 – 12:00
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KANALIZACIJA         
Tekst in foto: Boštjan Švab

Izgradnja fekalne kanalizacije v Razdelju
V naselju Razdelj smo končali 
izgradnjo fekalne kanalizacije v 
dolžini 780 m. 
 
Celoten kanal se gravitacijsko 
priključuje na že zgrajen kanal v 
Polžah skozi Novo Cerkev v ČN Višnja 
vas. Na omenjeno kanalizacijsko 
omrežje v Razdelju se lahko priključi 
16 obstoječih objektov, pa tudi 
objekti, ki bodo šele zgrajeni. Ob 
izgradnji kanalizacijskega omrežja 
smo obnovili celotno asfaltno cesto, 
po kateri v večini poteka trasa fekalne 
kanalizacije. Ob izgradnji fekalne 
kanalizacije smo dodatno uredili 
odvodnjavanje ceste, dogradili javno 
razsvetljavo, obnovili javni vodovod (v 
delu, kjer je bilo potrebno) ter položili 
zaščitne cevi za telekomunikacijskega 
operaterja, in sicer: izdelava kabelske 

kanalizacije in stojnih mest za javno 
razsvetljavo v dolžini približno 700 m; 
ureditev meteornega odvodnjavanja z 
drenažno kanalizacijo in postavitvijo 
peskolovov z rešetkami v dolžini 
približno 250 m ter polaganje cestnih 
robnikov v dolžini približno 170 m. 

Pri izgradnji smo imeli tudi več dela, in 
sicer: povečanje zemeljskih del zaradi 
izvedbe meteornega odvodnjavanja; 
povečan izkop trde kamnine V. ktg. 
s strojnim udarnim kladivom in 
povečana količina asfalterskih del 
zaradi izvedbe asfaltnih muld in 
izvedbe asfaltiranja v celotni širini 
tudi na območju izgradnje vodovoda. 
Na omenjenem območju gradbišča 
sta Javno komunalno podjetje VO–KA 
Celje in Telekom izgradila še vodovoda 
DN 63 v dolžini približno 225 m ter 

pripravila vse za prevezavo hišnih 
priključkov in izgradnjo kabelske 
kanalizacije podjetja Telekom v dolžini 
približno 950 m.

Vsa našteta dela, dodatna dela in tuje 
investicije ter slabi vremenski pogoji so 
nam onemogočili, da bi dela dokončali 
v pogodbenem roku. Posledično 
so bila vsa dela, ki jim je bila 
onemogočena kakovostna izvedba (kot 
npr. asfaltiranje z zaporno prevleko 
asfalta), prestavljena na spomladanski 
čas, ko bodo temperature dopuščale 
njihovo kakovostno izvedbo. Po 
postopku javnega naročanja je bilo 
izbrano podjetje Peor, d. o. o. Vrednost 
izgradnje fekalne kanalizacije po 
pogodbi znaša 217.602,29 EUR; 
projekt bo v celoti financiran iz 
proračuna Občine Vojnik.

Fekalna kanalizacija Razdelj

|  O pek arnišk a cesta 15d |  3000 Celje  |
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CESTE          
Tekst in foto: Boštjan Švab

Lokalna cesta Vojnik – Ljubečna
Rekonstruirali smo Cesto talcev II. faza, in sicer od 
cerkve sv. Jerneja do križišča pri Buček v dolžini 380 
m. Prav tako je končana rekonstrukcija Ceste talcev I. 
faza v dolžini 360 m (od križišča pri Buček do zavijalca 
v obrtno cono).  Glavni namen rekonstrukcije območja 
Ceste talcev je bil razširitev lokalne ceste z možnostjo 
umestitve pločnika, ki je označen s talnimi (zvočnimi) 
oznakami.

Obstoječe vozišče smo razširili na 5 m z upoštevanjem 
razširitev za dve osebni vozili. Na začetnem delu (Murnova 
ulica) smo ob desnem robu vozišča uredili hodnik za 
pešce širine 1,5 m, ki višinsko odstopa od roba vozišča za 
12 cm. Skladno z nagibom vozišča smo na Cesti talcev ob 
robu vozišča asfaltirali muldo v širini 0,5 m, v katero smo 
umestili požiralnike, opremljene z LTŽ vtočnimi rešetkami 
nosilnosti 400 kN. Požiralniki se navezujejo na novo 
meteorno kanalizacijo, ki se steka v obstoječe površinske 
odvodnike.

Območje omejene hitrosti se vzpostavi na večjem delu 
obravnavane trase ureditve lokalne ceste, in sicer od 
križišča Murnove ulice (cerkev sv. Jerneja) do križišča pri 
zavijalcu v obrtno cono. Dodatna dela, ki so bila narejena 
v času gradnje II.faze, so vplivala na podaljšanje roka 
dokončanja del, in sicer:

- izvedba vodovoda DN 90 v dolžini 45 m in DN 63 v 
dolžini 99 m, vključno s prevezavo hišnih priključkov in 
novim hidrantom,

- postavitev elektro kabelskih jaškov, vgradnja LTŽ 
pokrovov in kabliranje elektro voda,

- prilagoditev pokrovov na višino asfaltne površine na 
obstoječih jaških fekalne kanalizacije,

- prevezava meteornega odvodnjavanja na novozgrajeno 
kanalizacijo,

- tlakovanje jarka z lomljencem v betonu ter izvedba AB 
venca na prepustu,

- povečana količina cestnih robnikov zaradi zagotavljanja 
širine in odvodnjavanja cestišča ter izvedba metličenega 
betonskega tlaka ob robnikih,

- ureditev drenažnega odvodnjavanja ob cerkvi in 
navezava na obstoječe stanje,

- povečanje premera odseka kanalizacije zaradi 
navezovanja odvodnjavanja v sklopu načrtovane 
rekonstrukcije Murnove ulice,

- vgradnja geotekstila na območju slabo nosilnih tal ter
- izvedba kabelske kanalizacije za potrebe podjetja 

Telemach v dolžini približno 380 m. 

V celotnem delu rekonstrukcije ceste smo torej dogradili 
javno razsvetljavo in telekomunikacijske vode, obnovili 
vodovodno omrežje, uredili odvodnjavanje, kablirali 
nizkonapetostni vod (Elektro Celje) ter uredili razne hišne 
priključke komunalnih vodov.

Zaradi vseh dodatnih del in vremenskih vplivov nam 
dela ni uspelo končati v zastavljenem roku, zato smo 
nekatera manjša dela zaradi zagotovitve kakovostne 
izvedbe prestavili na spomladanski čas. Cesta je odprta za 
promet ob upoštevanju postavljene prometne signalizacije. 
Vrednost del rekonstrukcije ceste II. faza po pogodbi 
znaša 292.690,59 EUR z DDV. Izbran izvajalec po javnem 
naročilu je podjetje KIT-AK, d. o. o..

Cesta talcev II. faza
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Svet KS Vojnik v novi podobi
8. decembra 2022 je imel Svet 
Krajevne skupnosti Vojnik 1. 
konstitutivno sejo. Predsedovala 
ji je članica Ivana Plešnik. Člani 
so potrdili novoizvoljene člane za 
mandatno obdobje 2022–2026. 
 
Matjaž Šaloven, predsednik občinske 
volilne komisije Občine Vojnik, je 
podal poročilo o izidu glasovanja 
na lokalnih volitvah 2022. Na seji 
je bil tudi župan Branko Petre, ki 
je pozdravil prisotne in jim zaželel 
obilo uspehov v novem mandatnem 
obdobju. Člani Sveta KS Vojnik so: 
Lilijana Obreza – predsednica, Ivana 
Plešnik – podpredsednica, Nina 
Mlinar, Dragica Mirnik, Karel Turk, 
Miran Koštomaj, Amadej Bastl, 
Miran Skutnik in Jože Gabrijelčič. 

Člani Sveta KS Vojnik so imeli 2. 
redno sejo v torek, 24. januarja 2023, 
na njej pa so oblikovali dve komisiji. 
Komisijo za okolje in prostor ter 
komunalo sestavljajo: Karel Turk 
– predsednik, Miran Koštomaj in 

Jože Gabrijelčič. komisijo za socialo 
pa sestavljajo: Dragica Mirnik – 
predsednica, Ivana Plešnik in Amadej 
Bastl. 

Na sestanku so se člani Sveta KS 
Vojnik seznanili s končanimi projekti 
iz prejšnjega mandata in s predlogom 
plana del za leto 2023. Poudarek bo 
predvsem na komunalnem področju 
(ureditev makadamskih javnih poti, 
asfaltne poškodbe, asfaltiranje javnih 
poti, čiščenje jarkov in propustov, 
obrezovanje vej in vegetacije ob javnih 
poteh …) ter na socialnem področju, 
kjer bodo poskušali pomagati najbolj 
ranljivim krajanom Vojnika.

Po končani redni seji je sledila 
zaključna seja Sveta KS Vojnik, na 
katero so bili vabljeni člani Sveta 
KS Vojnik iz prejšnjega mandatnega 
obdobja. Predsednica Lilijana Obreza 
je najprej pozdravila vse prisotne, 
se zahvalila za udeležbo in predala 
besedo županu Branku Petretu. 
Sproščena beseda je tekla o delu in 

izkušnjah v predhodnem obdobju. 
Župan in Lidija Eler Jazbinšek sta 
namenila nekaj spodbudnih besed za 
prihodnost. 

Zimska služba 2022–2023
Leta 2022 je bil objavljen nov razpis 
za »Izvajanje zimske službe javnih poti 
na območju občine Vojnik v zimskih 
sezonah 2022/2023, 2023/2024 
in 2024/2025«. Na osnovi razpisa 
so bili izbrani novi izvajalci zimske 
službe za Krajevno skupnost Vojnik. 
Naši izvajalci se zavedajo, da morajo 
v zimskem času očistiti javne poti in 
pločnike v čim krajšem možnem času. 
V izrednih razmerah, kot sta močno 
sneženje in poledica, pa jim narava 
na žalost ne prizanaša. Zato prosimo 
vse krajane, da ste v tem času čim bolj 
strpni in razumevajoči. 

25. marca 2023 Občina Vojnik 
organizira čistilno akcijo, zato vas 
vljudno vabimo, da se nam pridružite 
in s tem pripomorete, da bomo še 
naprej živeli v čim bolj čistem okolju.

KRAJEVNA
SKUPNOST VOJNIK
Tekst: Lilijana Obreza, foto: Lea Sreš

Lilijana Obreza, 
predsednica Sveta KS 
Vojnik

Novoizvoljeni člani Sveta KS Vojnik z županom in predsednikom občinske volilne komisije  Občine Vojnik. 
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KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst: Marko Kračun, foto: Lea Sreš 

Delo KS v prvih mesecih
Zima se počasi, a vztrajno približuje koncu. Na začetku 
je bila skoraj neobičajno topla in brez padavin, nato pa 
nam je pokazala svojo moč in poslala zajetne količine 
snega. Kot vedno nas na začetku preseneti, koliko 
snega je zapadlo, a vendar (kot še vedno do zdaj) gre 
pohvala in zahvala izvajalcem zimske službe za odlično 
opravljeno delo. 
 
V tem času se je oblikoval svet KS Frankolovo, ki ga po 
odstopu člana Damjana Muzla zastopajo naslednji člani: 
Dušan Horvat, Dani Landekar, Zoran Kovačević, 
Branko Podgoršek, Damjan Senegačnik in Marko 
Kračun. Pred nami je še zaključna seja sveta KS za leto 2022.

Investicije in vzdrževalna dela v letu 2023:

- prenova strehe na KS Frankolovo,
- dokončanje del na plazu v Lipi,

- izgradnja vodovoda Lindek,
- nadaljevanje obnove ceste Frankolovo – Socka,
- izgradnja pločnika od starega vrtca do gasilskega doma,
- vzdrževanje in obnova tako makadamskih kot asfaltnih 

cest,
- nova asfaltiranja cest v KS,
- obrezovanje drevja ob cestah (letos je zaradi težkega, 

južnega snega prišlo marsikje do skoraj popolne 
neprevoznosti cest zaradi nagibanja obcestnega rastja 
nad vozišče),

- glede na izdelavo projekta se pripravljamo tudi na 
izgradnjo igrišča nad vrtcem.

Za uspešno delovanje KS Frankolovo in medsebojno 
zadovoljstvo se obrnite na predstavnike sveta KS, ki 
bodo vaše težave, pobude in predloge zbrali in podali v 
obravnavo na sejah sveta KS.

Svet KS po lokalnih volitvah

21. 3. 2023 / 9.00–13.00 
MALE DOLE (pri servisu Jani avto) 

TEHNIČNI PREGLEDI 

TRAKTORJEV 
NA TERENU

16. 3. 2023 / 11.00–16.00  
VOJNIK (na parkirnem prostoru pod cerkvijo)

15. 3. 2023 / 9.00–16.00 
NOVA CERKEV (pri gasilskem domu)

21. 3. 2023 / 15.00–18.00 
SOCKA (pri servisu tahografov Martin Kamenik) 

ŽONTA
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Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS 
Nova Cerkev

KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Zadovoljni z opravljenim delom
V sredo, 7. decembra 2022, je bila prva konstitutivna 
seja novoizvoljenega Sveta KS Nova Cerkev. Na sejo so 
bili vabljeni vsi novoizvoljeni člani, predsednik volilne 
komisije (OVK) Matjaž Šaloven in župan Branko Petre.

V Svet KS Nova Cerkev so bili izvoljeni: Ivan Ravnak, 
Štefan Kamenik, Ladislav (Slavko) Jezernik, Drago 
Vivod, Egidij Čretnik, Anton Siter in Dominika Stropnik. 
Z javnim glasovanjem so izvolili predsednika Ladislava 
(Slavka) Jezernika in podpredsednika Egidija Čretnika. 
Župan Branko Petre je novoizvoljenim članom  čestital in 
izrazil upanje, da bo sodelovanje s KS Nova Cerkev uspešno 
in poudaril, da bomo uspešni samo, če bomo delali skupaj.

Plan investicij za leto 
Urejena idejna zasnova za kanalizacijo Lemberg in 
kanalizacijo Socka – Nova Cerkev. Idejno zasnovo si je 
mogoče ogledati na Občini Vojnik; vodovod Lemberg za 
18 gospodinjstev; urejen je idejni projekt, začela se bo faza 
urejanja služnosti; izgradnja vodovoda Selce – 2. faza, v 
pripravi je idejni projekt; pločnik od odcepa za šolo Nova 
Cerkev do avtobusne postaje Razdelj, priprava idejne 
zasnove; izgradnja pločnika od Skoka (Polže) do avtobusne 
postaje Vizore. Investitor je DRI; izgradnja pločnika 
Nova Cerkev, od Amon do Matek, v dolžini 400 m, v 
pripravi je idejni projekt; plan postavitve odbojne ograje na 
nevarnih odsekih javnih poti;  pripravlja se idejna zasnova 
mostu v Polžah pri Samcu; redno vzdrževanje lesenih 
mostov čez Hudinjo in Dobrnico v KS; gradnja mostu v 
Lembergu, za gasilskim domom – investitor DRI; razširitev 
mostu na LC Socka – Vrba, idejni projekt urejen; sanacija 

plazu JP Novake – Razdelj, plaz pri Jarh; JP Lemberg, 
plaz, ki ogroža stanovanjsko hišo in objekte pri Pavletu 
Mlakarju; asfaltiranje JP Vizore – Landek; JP Novake 
klanec (Hrastnik); JP Nova Cerkev – Novake preplastitev 
do križišča za odcep Dobrova; pridobitev lokacije za 
izgradnjo igrišča v Lembergu; izdelava idejnega projekta 
za novo igrišče pri šoli v Socki; preplastitev asfaltne 
preobleke na igrišču v Novi Cerkvi; ureditev varne šolske 
poti, razširitev državne ceste in ureditev pločnika (Socka, 
od Milana Kotnika do prehoda za pešce pri Balsu) – 
investitor DRI; asfaltiranje makadamskih JP po planu KS 
in predhodno urejena dokumentacija; dokončna ureditev 
novega rezervoarja Straža in ureditev boljšega tlaka za 
uporabnike; košnja, obrez vejevja ob javnih poteh ter 
ostale potrebne manjše sanacije ob javnih poteh; zasaditev 
rož; čiščenje propustov ob javnih poteh; novoletna 
okrasitev kraja; sanacija kock v centru Nove Cerkve; 
pometanje javnih poti in parkirišč; sanacija med pločnikom 
in robnikom v KS Nova Cerkev (potrebno zaliti z maso v 
skupni dolžini 1.200 m); redno vzdrževanje asfaltiranih 
javnih poti (popravilo vdornih jam in muld), krpanje 
asfaltnih površin, čiščenje meteornih jaškov, izvedba 
manjših rekonstrukcij ob javnih poteh, mostovih.

Povabilo na čistilno akcijo 2023
Občina Vojnik tudi letos organizira čistilno akcijo. Na 
letošnjo vas vabimo v soboto, 25. marca, ob 8. uri. V Novi 
Cerkvi se bomo zbrali pred gasilskim domom. Vljudno 
vabljeni!
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V soboto, 18. februarja 2023, je bil v Novi Cerkvi 
36. tradicionalni pustni karneval, ki ga organizirata 
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev in 
Krajevna skupnost Nova Cerkev v sodelovanju z 
društvi, organizacijami, šolami, vrtci, s posamezniki 
iz občine Vojnik, s sosednjimi občinami Dobrna, 
Radeče, Celje in Vitanje ter s krajani nekaterih 
zaselkov v KS Nova Cerkev.

Priprave na karneval so se začele že decembra lani in se 
nadaljevale do februarja letos z zbiranjem raznih afer 
po državi, svetu in lokalni skupnosti. V pustni povorki 
je sodelovalo več kot 1200 nastopajočih, ki so opravili 
ogromno prostovoljnih ur, da so si naredili maske in 
uredili vozove ter avtomobile. Še posebej gre izpostaviti 
vse osnovne šole in vrtce, ki so množično sodelovali. V 
povorki je sodelovalo rekordnih 52 skupin, od tega peš 
maske in motorizirane skupine.

Posebna zahvala gre Občini Vojnik za pokroviteljstvo 
karnevala in županu Občine Vojnik Branku 
Petretu, povezovalcu in humoristu Dušanu Cafuti, 
karnevalskemu ansamblu Vagabundi, vodji Sandiju 
Majcnu, Štajerskim rogistom, Policiji karnevala, Ladiju 
Levartu iz Stranic, simbolu karnevala Alenu Legvartu, 
Godbi na pihala Nova Cerkev, Mladinskemu orkestru 
Godba na pihala Nova Cerkev, Mažoretkam Radeče, 
lajnarju Jožetu Joštu, Jožetu Žlausu, TD Vojnik, 
Osnovni šoli Vojnik, Osnovni šoli Frankolovo, POŠ 
Šmartno v Rožni šoli, POŠ Socka, POŠ Nova Cerkev, 
učiteljicam, učiteljem in staršem vseh osnovnih šol, 
Vrtcu Mavrica Vojnik, enotam vrtca Nova Cerkev, 
Socka, Frankolovo, Šmartno v Rožni dolini, Vrtcu 
Danijelov Levček, vsem vzgojiteljicam, vzgojiteljem in 
staršem otrok v vrtcih, Albinu Marcenu, PGD Dobrna, 
Štefanu Pohajaču s sodelavci, Turističnemu društvu 
Vojnik, PGD Nova Cerkev, DU Vitanje, Ivanu Ravnaku, 
Nataši Mauc, domu SeneCura Vojnik, KUD Nova 
Cerkev, Petru Selčanu, Jožetu Štokovniku, krajanom 
Novak in Straže, Štefanu Pohajaču, Društvu Dobra 
volja iz Pristave, Jaki Krajncu, Branku Jezerniku, 
Avtohiši RO-SO, Milanu Petroviču, Avohiši Čepin, 
Možnaristom Lanšperg - Nova Cerkev, Petru Olenšku in 
Vikiju Kranjcu, Renatu Kumru, Avtoprevozništvu Mitji 

in Branku Gobec, Remontu Celje, d. d., kurentom iz 
Žamencev pri Markovcih, ostalim peš maškaram, ki so se 
vključile v karneval.

Zahvala velja tudi članom prostovoljnih gasilskih 
društev iz Vojnika, Frankolovega, Nove Cerkve, Socke, 
Lemberga in Dobrne za redarsko službo, članom 
razporeda povorke, Boštjanu Štantetu, Ivanu Jezerniku, 
Mateju Jezerniku in Boštjanu Selčanu. Zahvaljujemo 
se sodelavcem režijskega obrata Občine Vojnik. Iskreno 
se zahvaljujem tudi Izletniški kmetiji PR MARK iz 
Nove Cerkve za odstop zemljišča pri postavitvi tribun. 
Tribune so postavili Rajko Žibret, Jure Kovač, Jože 
Semečnik in Stanislav Kralič. Hvala tudi Romani Šega za 
administrativno pomoč pri izvedbi pustnega karnevala. 
Hvala Mitji in Sandiju Kovač za odlično pripravljeno 
pogostitev za vse nastopajoče v karnevalu ter vsem 
prisotnim članicam in članom PGD Nova Cerkev za 
pomoč pri razdelitvi hrane in pijače. 

Posebno se zahvaljujem vsem obiskovalkam in 
obiskovalcem, da ste množično podprli pustni karneval 
in s tem nagradili vse, ki ga pripravljamo. Hvala 
Televiziji Celje za promocijo in snemanje pustne povorke. 
Spoštovani, iskrena hvala za sodelovanje in pomoč, z 
željo, da v prihodnjem letu s skupni močmi pripravimo 
37. pustni karneval.

Zahvala donatorjem za tehnično izvedbo 

Občina Vojnik, Avtohiša Čepin, Ivan Ravnak, Damjan 
Muzel, Remont Celje, Avtoprevoz Gobec Branko, 
Avtoprevoz Gobec Mitja, Viki Krajnc, Avtohiša RO-SO, 
Prevozi Jože Štimulak, Rudi Rudnik, Prevozi Preložnik 
Miran, Renato Kumer, ZŠAM Celje in PGD Škofja vas – 
zaščitne ograje, TV Celje – reklame, Radio Rogla, Radio 
Celje in Novi tednik, Radio Štajerski val, Radio Antena, 
Pilih Robi, Ozvočenje Vojnik, reklamni napisi Nastja 
Socka, Senses, d. o. o., Socka, SEVS Celje, Pekarna 
Geršak, PEOR, d. o. o., Kovač Mitja in Kovač Sandi – 
kuhanje golaža, Rajko Žibret, Jure Kovač – postavitev 
tribun, Jože Semečnik in Stanislav Kraljič, redarji PGD 
Vojnik, Frankolovo, Dobrna, Socka, Lemberg, Nova 
Cerkev in režijski obrat Občine Vojnik. Hvala vsem.

36. PUSTNI KARNEVAL  

ČAS ZA
PUSTNE NORČIJE

Tekst: Slavko Jezernik,  foto: Matjaž Jambriško
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Slavko Jezernik, dolgoletni direktor karnevala v Novi Cerkvi Karnevalska policija v rokah Ladija Levarta iz Stranic

Uradni karnevalski ansambel Vagabundi Petelina, simbol karnevala, je predstavljal Alen Legvart

Godba na pihala KUD Nova Cerkev Mažoretke iz Radeč
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Prešernove ljubice v izvedbi Jožeta Žlavsa in njegove skupine
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Maskoti Božičnega Vojnika iz Turističnega društva Vojnik Mozirski pustjaki

S štorkljami Vrtca Mavrica Vojnik, enota Nova Cerkev so prišle 
vzgojiteljice Metka Štravs, Tatjana Pinter in Nika Mežnar

Mavrični Čarovniki Vrtca Mavrica Vojnik, enota Socka z Romano 
Suholežnik in Janijo Brezovnik 

Pralni stroji, otroci z vzgojiteljicama Lucijo Lenarčič in Miro Lešek iz 
Vrtca Danijelov levček Vojnik 

Mavrični konjički Vrtec Mavrica Vojnik s Katjo Grosek in Natašo Vivod
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»S pustno masko pavi, se prvi razred vam predstavi«, Sabina 
Penič, Lidija Štimulak, Irena Berzelak in Jolanda Klauški iz POŠ 
Nova Cerkev

Muce Copatarice iz 3. razreda POŠ Nova Cerkev z Ido Grobelnik

»Muhice in mavrične ribice v drugem razredu POŠ Nova Cerkev 
skupaj živimo, se z učiteljico Lidijo Vrečko življenja veselimo« 

Prav posebne kocke četrtošolcev POŠ Nova Cerkev z učiteljicama Damjano 
Ferlic in Petro Kojc

V polni pripravljenosti za svetovno prvenstvo v Planici so učenci 
POŠ Socka v spremstvu Suzane Jelenski Napotnik, Veronike 
Pirman in Sabine Skok

Med starimi ljudskimi običaji so koline najpomembnejše. 
POŠ Nova Cerkev s petošolci in Vesno Kotnik
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Iz vrtca Frankolovo so prišli mladi slikarji »Picassoti« z glavnima 
mentorjema Klaudijo Lubej, Andrejem Tojnkom in Lidijo Brecel Učenci OŠ Antona Bezenška Frankolovo z raziskovalkama Jožico 

Založnik in Marino Vešligaj so opozorili na onesnaženje voda. 

Mavrični peki slastnih pic iz enote Vrtca Mavrica Šmartno v Rožni 
dolini. Katarina Marčič, Martin Tacer, Suzana Videnšek, Sonja 
Zavšek, Nina Kompoljšek

Picopeki iz POŠ Šmartno v Rožni dolini in šefi Nuša Lilija, Milanka 
Kralj Eva Gošič, Astrid Bukovšek in Domen Matelič

S pisanimi barvami so pobarvali življenje učenci 1. a, 1. b in 1. 
c-razreda OŠ Vojnik s Klavdijo Winter Pantner, Simone Golež, 
Tejko Jager in Matejo Štrajher

Kuharji iz OŠ Vojnik, 3. a in 3. b, z mentoricami Matejo Fidler, Natašo 
Škorjanec, Sanjo Stropnik in Manjo Vivid od Smolnikar

Iz Antarktike je na karneval priteklo 50 pingvinčkov, drugošolcev iz OŠ 
Vojnik, skupaj z Anko Krajnc, Janjo Belej, Urško Agrež in Maticem Kričejem
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Vojniške eko simentalke so upodobili učenci 4. b-razreda 
OŠ Vojnik z Mašo Stropnik in Katarino Meža 19 dalmatincev iz 4. c-razreda OŠ Vojnik sta pripeljali Vesna Kolin 

in Inge Širše Hrboka

Karnevalski zmaj s posadko PGD Nova Cerkev

Sodba pusta v izvedbi Jaka Krajnca s skupino

Dobra »vaga« na oblast pomaga; PGD Dobrna in Štefan Pohajač
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Janšev sprejem v pokoj, Albin Marcen in ekipa »Janševec«, ekipa KUD Nova Cerkev

Na obisk je prišla predsednica države Nataša Pirc Musar, voznik 
Ivan Ravnak, Nataša Mavc.

Slovo Boruta Pahorja v Novi Cerkvi, David Čeh in Branko Jezernik

Slovensko vojsko in ministra Šarca so upodobili Viki Krajnc, Peter 
Olenšek in Možnaristi Lamšperk-Nova Cerkev

Pahorjeva katrca na dražbi, Renato Kumer
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Odločanje o lokaciji Muzeja osamosvojitve s krajani 
Novak in Straže 

Če greš na Dunaj… masko predsednice parlamenta so pripravili v 
Društvu upokojencev Vitanje 

Družinska maska 

Markacisti planinskih poti iz Planinskega društva Vojnik 

SeneCura je prinesla pomlad

Kurenti iz PGD Polenšak – Žamenci so odganjali zimo

Boj za oblast v KS Frankolovo in Društvo Dobra volja iz Pristave
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FRANJO
FELICIJAN    
Tekst in foto: Lea Sreš

Ob 110. obletnici rojstva Franja Felicijana
V Vojniku so, 16. februarja 2023, 
odkrili spominsko obeležje ob 110. 
obletnici lončarja Franja Felicijana, 
v Pokrajinskem muzeju Celje pa 
odprli razstavo Lončar. Pečar. 
Umetnik.. Direktor muzeja Stane 
Rozman je dejal, da Felicijan ni 
bil le obrtnik, temveč umetnik, ki 
je  pustil pečat tako v Vojniku kot 
drugod. Vojnik je bogatejši tudi 
za monografijo Franja Felicijana 
avtorice Barbare Trnovec. 
 
Kustosinja Barbara Trnovec, avtorica 
razstave, istoimenske monografije 
in kratkega filma o delu Franja 
Felicijana, je poudarila, dogodek ni le 
ustvarjalčeva 110. obletnica rojstva, 
pač pa praznik slovenske kulturne 
dediščine. Franjo Felicijan se je s 
spominskim obeležjem in razstavo 
vpisal kot ustvarjalni obrtnik in 
umetnik. 

Na slovesnosti je župan Vojnika 
Branko Petre poudaril, da se z 

obeležjem spominjajo človeka, ki je 
pustil v Vojniku velik pečat. Obeležje 
je po županovih besedah obenem 
tudi opomnik domačinom, da se 
zavejo svoje preteklosti in pomembnih 
posameznikov, bo pa spomin na 
umetnika tudi zanimiv za obiskovalce 
Vojnika. Felicijanov sin Martin se 
je zahvalil, da se v Vojniku ohranja 
spomin na življenje in delo njegovega 
očeta. Zbrane je nagovoril tudi Marko 
Zdovc, ljubiteljski zbiratelj, ki v 
Vojniku skrbi, da predstavljamo znane 
osebnosti.

Barbara Trnovec, avtorica 
monografije, je ob raziskovanju dela 
Franja Felicijana (1913–1994) odkrila 
njegove povezave z arhitektom 
Jožetom Plečnikom, lastnikoma 
znamenite ljubljanske Lectarije 
Robertom in Henrietto Freyer, 
arhitektom Edom Mihevcem in 
drugimi ustvarjalci njegovega časa. 
V spremni besedi monografije o 
Felicijanu Lončar. Pečar. Umetnik., 

piše, da so jo "navdušili njegovi 
lončarski in pečarski izdelki, ki 
pričajo o izjemni ustvarjalnosti, 
ljubezni do umetnosti, predanosti 
delu, studioznosti in iskanju izvirnih 
rešitev". Njegovo življenjsko delo, 
12.000 unikatnih keramičnih 
ploščic, s katerimi so prekrite stene 
slovenskega Kulturnega doma v Trstu, 
pa ocenjuje za monumentalno delo. 
K projektu oziroma k ustvarjanju več 
kot 400 kvadratnih metrov velike 
površine ga je povabil Edo Mihevc.

Popoldne, 16. februarja, je bila v Stari 
grofiji na Muzejskem trgu v Celju 
odprta še občasna razstava Lončar. 
Pečar. Umetnik., ki bo na ogled do 31. 
avgusta 2023.
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Branko Petre, Stane Rozman, Martin Felicijan 
in Barbara Trnovec

Spominsko obeležje v vrtu, ob občinski 
stavbi, v Vojniku.
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MOJCA SKALE     
Tekst: Petra Pehar Žgajner, foto: Matjaž Jambriško

Postavljeni izjemni standardi odličnosti
Dosedanja direktorica občinske uprave Občine Vojnik, 
mag. Mojca Skale, je odšla v zaslužen pokoj, njeno 
mesto pa je zasedla Mojca Vodušek, ki je sicer do sedaj 
delala kot Višja svetovalka za proračun in finance 
skupne občinske uprave. Ob tej priložnosti so se 
dolgoletni direktorici za minulo delo zahvalil vojniški 
župan Branko Petre in njeni sodelavci.

1. decembra 2022 se je upokojila dolgoletna direktorica 
OU mag. Mojca Skale. Ob tej priložnosti smo ji kratek, 
a prisrčen prehod v pokoj pripravili tudi njeni sodelavci. 
Zahvalili smo se ji za vso predanost in strokovnost pri 
izpolnjevanju poslanstva skrbi vodenja občinske uprave. 
Mojca Skale je v času svojega dolgoletnega službovanja 
in vodenja občinske uprave postavila izjemne standarde 
odličnosti, ki bodo dobra popotnica in dediščina, ki ji bomo 
sledili tudi v prihajajočem obdobju.

Kot direktorica Občinske uprave Vojnik je koordinirala in 
vodila delo sodelavcev ter bila odgovorna za zakonitost 
delovanja občinske uprave. Občina ima namreč pristojnosti 
za izvajanje v več kot 250 zakonih. Zelo uspešno je 
izvajala kadrovske zadeve javnih uslužbencev od vodenja 
javnih natečajev in javnih razpisov do motiviranja ter 
usmerjanja sodelavcev. V času njenega dela je prišlo tudi 
do reorganizacije občine, in sicer se je ustanovila skupna 
občinska uprava. Vodila je pripravo, izdajo publikacije in 
spremljanje Dolgoročne razvojne strategije Občine Vojnik 
2010–2020 ter Vizije in strategije Občine Vojnik 2020–2030. 
Dejavna je bila na področju digitalizacije, e-poslovanja, 
pri izmenjavi dobrih praks ter dveh evropskih projektih. 
Aktivno je sodelovala pri vzpostavitvi Obrtno-poslovne 
cone Arclin, Centra ponovne uporabe in Medgeneracijskega 
centra Vojnik, energetsko svetovalne pisarne v Vojniku, pri 
energetski sanaciji na večstanovanjskih objektih neprofitnih 
stanovanj v lasti Občine Vojnik, pri razširjenih energetskih 
pregledih javnih objektov v lasti Občine Vojnik, prenovi 
javne razsvetljave, pripravi dokumentacije in pridobitvi 
sredstev sofinanciranja EKO sklada in Stanovanjskega 
sklada RS za projekt Nova Cerkev 22. Vodila je investicijsko 
vzdrževanje poslovnih prostorov v občinski lasti. Dolga leta 
je kot strokovna sodelavka komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja pripravljala pozive, javne razpise in 
druga gradiva za komisijo, vodila postopke za podelitev 
priznanj Občine Vojnik. Vsa leta njenega delovanja je 
iskala možnosti racionalizacije odhodkov in pridobivanje 

prihodkov Občine Vojnik. S spremljanjem sprememb 
zakonodaje in poročil računskega sodišča je skrbela za 
zakonito poslovanje in izboljšanje delovnih procesov. 
Dejavno je sodelovala z inšpektoratom za javni sektor, 
računskim sodiščem, komisijo za pritožbe iz delovnega 
razmerja in revizorjem informacijskih sistemov.

V času njenega delovanja je bila občina prejemnica 
priznanj Planetu Zemlja prijazna občina, Mladim prijazna 
občina, Občina po meri invalidov, Prostovoljstvu prijazno 
mesto, priznanje Dobre prakse v slovenski javni upravi, 
občina je prejela  certifikat kakovosti za uspešen razvojni 

položaj občine. Dvanajst let je bila urednica občinskega 
glasila Ogledalo, v času njenega urednikovanja je izšlo 64 
številk. Z nastankom spletne strani Občine Vojnik je bila 
urednica spletnega portala, sodelovala je kot urednica pri 
publikacijah Simboli in mejniki Občine Vojnik, Zemljevid 
tematskih poti in znamenitosti občine Vojnik ter Pomembne 
osebnosti občine Vojnik. Organizirala in vodila je tudi 
vsakoletne Dneve odprtih vrat občine in Dneve kulturne 
dediščine.   
Njeno področje dela je bilo izjemnega pomena za občanke 
in občane, skozi leta je ustvarila dobre pogoje za poslovanje 
občine, za življenje ljudi v njej in za zadovoljstvo njenih 
sodelavcev. Ob odhodu v pokoj ji župan in sodelavci 
občinske uprave želimo še veliko prijetnih in zdravih let. Naj 
bodo njeni dnevi upokojitve čas uživanja, čas ustvarjanja, 
čas lepote bivanja, čas prijateljstva, ljubezni, razumevanja, 
čas nenehnega učenja, dozorevanja in predvsem čas zanjo 
in za njene bližnje. 
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GOVC ERŽEN      
Tekst: Lea Sreš, foto: osebni arhiv

Priznanje ob 20-letnici programa Skupaj za zdravje
Pri skrbi za zdravje slovenski 
zdravstveni sistem nudi preventivni 
program Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje, Skupaj za 
zdravje. Ob praznovanju 20-letnice 
programa so se zahvalili prim. Jani 
Govc Eržen za strokovno in osebno 
zavzetost ter za nepogrešljiv 
prispevek k razvoju in izvajanju 
tega programa. 
 
Program Skupaj za zdravje vsem 
odraslim prebivalcem Slovenije 

nudi strokovno podporo pri skrbi za 
bolj zdravo in kakovostno življenje. 
Je univerzalno dostopen program 
integriranega preprečevanja 
kroničnih bolezni, izvaja se v 
ambulantah družinske medicine in 
v centrih za krepitev zdravja v vseh 
zdravstvenih domovih po Sloveniji. 
Dostopen je vsem, ki imajo urejeno 
osnovno zdravstveno zavarovanje 
in ga v celoti financira Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Sestavljajo ga preventivni pregled 

v ambulanti družinske medicine, 
skupinske delavnice in individualna 
svetovanja za pomoč in podporo pri 
spremembi življenjskega sloga in 
krepitvi duševnega zdravja ter pester 
nabor aktivnosti za krepitev zdravja, 
ki potekajo v lokalnih skupnostih. 
Program za krepitev zdravja osvešča 
in izboljšuje zdravje ljudi. 

Prim. Jana Govc Eržen, specialistka 
družinske medicine, vseh 20 let od 
nastanka Nacionalnega programa 
primarne preventive srčno-žilnih 
bolezni s svojo profesionalno 
držo, strokovnostjo, predanostjo, 
entuziazmom, osebno srčnostjo in 
neumorno prepričanostjo v pomen 
preventive opravlja delo nacionalne 
in regijske koordinatorke na področju 
primarne preventive odraslih v 
ambulantah družinske medicine.
Govc Erženova vodi nacionalno 
mrežo regijskih odgovornih 
zdravnikov družinske medicine, izvaja 
izobraževanja izvajalcev v programu 
Skupaj za zdravje in ne nazadnje 
vsa leta tudi sama v svoji ambulanti 
družinske medicine izvaja ta program. 
Iskrene čestitke. 

Govčeva vodi nacionalno mrežo regijskih odgovornih zdravnikov družinske medicine.

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

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

www.aksel.si
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OPREMA, d. o. o.     
Tekst: Nina Mlinar, foto: Matjaž Jambriško

Tujina je že od nekdaj glavni vir prihodka
Srebrni vojniški grb je za leto 2022 prejelo podjetje 
Mio oprema, d. o. o., iz Višnje vasi. Gre za družinsko 
podjetje, katerega ustanovitelj in direktor je Janez 
Gobec, ki se je pred več kot tridesetimi leti odločil za 
samostojno pot. Ogromno izkušenj si je Gobec nabral 
predvsem v tujini, ki je še danes glavni vir prihodka.

Zgodbo mizarskega podjetja je Gobec začel pisati v 
delavnici v preurejenem hlevu in z nekaj zastarele 
opreme. Pri delu sta mu pomagala dva zaposlena. 
Kasneje je zgradil delavnico, ki so jo zaradi rasti 
podjetja dograjevali. Danes podjetje šteje 18 zaposlenih, 
usposabljajo pa tudi mlade mizarje z vajeništvom 
in obvezno prakso. Da je podjetje dober vir prakse 
in izkušenj, govori dejstvo, da se mladi radi vračajo 
k njim na počitniško delo. V podjetju se trudijo 
ohranjati prijetno in varno delovno okolje, z veliko 
požrtvovalnostjo pa skupaj ustvarjajo uspešno družinsko 
podjetje, v katerem je zaposlenih tudi nekaj družinskih 
članov. Ko govorimo o uspehu, ne smemo biti skopi, saj 
se Mio oprema lahko pohvali z opremljanjem hotelov, ki 
so v več evropskih prestolnicah. Opremljajo restavracije, 
recepcije, lekarne in wellness centre. Naj omenimo samo 
5-zvezdične hotele v Avstriji, Nemčiji, Švici, Italiji, na 
Češkem in Madžarskem. Gre za ogromne projekte, ki 

trajajo v povprečju od 2 do 4 mesece, nekateri pa tudi vse 
leto. Njihovi izdelki zajemajo širok spekter tehnološko 
zahtevnejših mizarskih izdelkov, ki jim dodajajo kovino, 
steklo, kamen, tapete in razne osvetlitve. 

Čeprav so pred kratkim prenovili pisarniški del in 
zunanji izgled podjetja, Janez z načrti za prihodnost 
ne skopari, saj glede na trenutno povpraševanje 
proizvodni del postaja premajhen. Pove, da želijo v 
podjetju del proizvodnje robotizirati, avtomatizirati 
in tudi digitalizirati, kar pomeni, da bi stroji prevzeli 
predvsem težja fizična dela od razreza ivernih plošč do 
nalaganja in razlaganja materiala v skladišču. Za takšno 
posodobitev bi v podjetju morali povečati proizvodne 
prostore podjetja, za kar pa trenutno ne dobi 
primernega zemljišča. Povečanje proizvodnih prostorov 
bi pomenilo tudi povečanje števila zaposlenih, boljše 
delovne pogoje in seveda možnost nadaljnjega razvoja. 

Podjetje Mio oprema je tudi humanitarno in 
dobrodelno, saj je večkrat sponzor in donator pri 
dogodkih oziroma humanitarnih projektih. Zelo 
radi spremljajo mlade športnike in jih podpirajo pri 
doseganju njihovih ciljev, za kar so jim mladi športniki 
iskreno hvaležni. 

Janez Gobec ob podelitvi srebrnega vojniškega grba.
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SRČNA PEVKA 
BRIGITA PETRE   
Tekst: Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško 

Nagrada za življenjsko delo na področju kulture 
Na prireditvi v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika 
v ponedeljek, 6. februarja 2023, 
v telovadnici Osnovne šole 
Vojnik je Občina Vojnik podelila 
priznanje za življenjsko delo s 
področja kulture v občini Vojnik 
za leto 2023. Prejemnica je 
Brigita Petre iz Razdelja pri Novi 
Cerkvi. Tudi letošnji razgiban 
program je bil raznovrstno 
obarvan. Nastopili so učenci in 
učitelji Osnovne šole Vojnik pod 
vodstvom Emilije Kladnik Sorčan 
in Vokalna skupina Cvet. Tokratna  
slavnostna  govornica dr. Rosvita 
Pesek, slovenska novinarka, TV 
voditeljica in zgodovinarka, je 
na poseben način spregovorila o 
doživljanju kulture na različnih 
področjih, kjer se v sodobnem 
času manifestira kultura.

Kultura odseva zgodovino
Kultura je bila vedno pomemben del 
človekovega življenja, je ne nazadnje 
posebnost človeške vrste. Moramo 
jo vzeti za svojo, saj nas definira 
v širšem prostoru in je temeljni 
kamen, ki narodu daje identiteto, 
je skupek značilnosti, ki posamezni 
narod ločijo od drugega in ga tudi 
poenotijo. Pomembno je vedeti, 
da je kultura kompleksen pojav, 
da odseva zgodovino. Zavedati se 
moramo, da smo kultura mi vsi. Ob 
takem razumevanju kulture znamo 
ceniti delo letošnje nagrajenke 
za življenjjsko delo na področju 
kulture, Brigite Petre. 

»Okužena« z glasbo od malih nog 
naprej
Brigita Petre se je z glasbo srečala 
že v otroštvu, ko je ob poslušanju 
Avsenikovih melodij in pevke Eme 

Prodnik ter ob očetu harmonikarju 
vzljubila narodno-zabavno glasbo. 
Ob prehodu iz osnovne šole v 
srednjo je osvojila osnovno znanje 
igranja na kitaro in njena glasbena 
kariera se je začela. Še kot dijakinja 
je nastopila z lastno skladbo Spomin 
na javni radijski oddaji Radia Celje 
leta 1984. V tem času je postala 
pevka v Cerkvenem mešanem 
pevskem zboru sv. Lenarta v Novi 
Cerkvi, kjer prepeva še danes. Že 
kot rosno mlado pevko so jo povabili 
k narodno-zabavnemu ansamblu 
Toneta Vidca. V času, ko sta si z 
možem ustvarila družino in ko sta 
otroka odraščala, ni prenehala peti, 
leta 1996 se je pridružila Celjskemu 
instrumentalnemu kvintetu, njegova 
članica je bila 15 let. V tem obdobju 
se je pridružila tudi ansamblu Komet 
Zreče, sodelovala je na koncertih in 
pri studijskem ustvarjanju. Brigita 
Petre je kratek čas sodelovala tudi 
z ansamblom Francija Zemeta, 
s katerim so skupaj s pevskim 
tercetom z Dragico Gregorc in Jožico 
Žibret na Ptujskem festivalu osvojili 
prvo in tretjo nagrado občinstva. 

Široka paleta glasbenega 
ustvarjanja
Z Jožico Žibret sta ustanovili Duet 
Biser s prijatelji. V dvanajstih 
letih je nastal lep opus glasbenih 
del, številni nastopi in zgoščenki 
z naslovoma Biser sem našla in 
Toplo je v našem domu. V veselje 
ji je bilo tudi sodelovanje hčerke 
Vesne in Marka Žibreta. Z Jožico 
Žibret sta sodelovali tudi s citrarjem 
Marjanom Marinškom in Petrom 
Napretom. Seveda ne smemo 
pozabiti projekta Slomškovih 

Brigita Petre in Branko Petre ob podelitvi 
priznanja
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pesmi z naslovom Sonce se ozira, kjer je ob svojih 
glasbenih prijateljih iz Moškega pevskega zbora iz 
Nove Cerkve, Cerkvenega mešanega pevskega zbora sv. 
Lenarta ter Godbe na pihala Nova Cerkev kamenček k 
projektu dodal tudi Duet Biser s prijatelji. Sodelovala 
je z ansamblom Zreški kovači iz Zreč, ki je ponovno 
zaživel z namenom ohranjanja kulturne dediščine s 
pesmimi. Skupaj so izdali zgoščenko ob 810-letnici 
ustanovitve Zreč. Med mnogim je potrebno izpostaviti 
še sodelovanje pri Vitezih polk in valčkov, Vokalni 
skupini Cvet, leta 2016 se je pridružila tudi skupini 
Kitarakon, ki jo je ustanovil Jože Žlaus. Sodelovala je na 
raznih prireditvah, številnih z noto dobrodelnosti in na 
proslavah kot solistka.

Leta 2017 je Brigita Petre zbolela in prioriteta je 
postalo njeno zdravje, vendar petja ni nikoli opustila. 
Začel je nastajati projekt, ki si ga je že vrsto let želela 
uresničiti. Izdala je zgoščenko z naslovom Dotikaj 
se me sonce. Pesem s tem naslovom je avtorska. Kot 
dolgoletna pevka v cerkvenem zboru je v sodelovanju 
z organisti izvedla vrsto solističnih nastopov pri mašah 
in predstavitve zgoščenke v domači Novi Cerkvi, 
Frankolovem, Vojniku, Šmartnem v Rožni dolini in na 
Ljubečni. 

Nagrada je vredna toliko, kot pomeni prejemniku
Letošnja osrednja kulturna prireditev je bila nabita s 
čustvi. V procesu izbora kandidata/ke za to priznanje 

se je pokazala enotnost vseh predlagateljev, da gre 
priznanje v prave roke. Petretova je nagrado sprejela 
kot priznanje njenemu prispevku k razvoju kulture in 
ob tem tudi kot priznanje njenemu dolgoletnemu delu 
glasbenega ustvarjanja. V takih trenutkih je človek 
kljub težavam, ki ga pestijo, srečen. Naj bodo njena 
vztrajnost, optimizem in srčnost vzgled vsem nam. 

Brigita Petre in dr. Rosvita Pesek

Slavnostna nagrajenka na področju kulture za leto 2023.

Vokalna skupina Cvet

Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik in Vokalna skupina Cvet
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ŽUPANOV
SPREJEM    
Tekst in foto: Lea Sreš 

Priznanja za »prostoferje« in mlade športnike
Županov novoletni sprejem je 
priložnost, da se župan zahvali 
ljudem, ki so pripomogli k razvoju 
občine. To leto so izpostavili 
prostovoljce iz projekta Prostofer, 
ki je projekt zavoda Zlata mreža 
in Občine Vojnik. Je trajnostni 
vseslovenski prostovoljski projekt 
za mobilnost starejših. Povezuje 
starejše osebe, ki potrebujejo 
prevoz in ne zmorejo uporabljati 
javnih in plačljivih prevozov, s 
starejšimi aktivnimi vozniki, ki 
radi priskočijo na pomoč. Poleg 
prostovoljcev so izpostavili 
mlade, ki dosegajo nadpovprečne 
rezultate na različnih področjih. 

PROSTOFER je družbeno koristen 
projekt
Zaradi potrebe, da se omogoči pomoč 
ljudem v stiski in izboljša njihova 
mobilnost, so se na Občini Vojnik 

odločili, da pristopijo k projektu 
PROSTOFER. Gre za organizacijo 
brezplačnega prevoza za tiste, ki so 
v stiski in nimajo svojcev, ki bi jim 
pri tem lahko pomagali. Občinski 
svet je podprl pobudo in v proračunu 
zagotovil sredstva za vozilo, občane 
pa so pozvali preko humanitarnih 
in drugih društev za izvajanje 
prevozov. Odzvalo se je dvanajst 
voznikov prostovoljcev, ki so nosilci 
programa in so bili usposobljeni za 
to nalogo. Poskrbljeno je za njihovo 
zavarovanje, njihov prispevek 
sta delo in čas, ki ga darujejo za 
dobro sočloveka. Koordinatorka 
projekta Prostofer je na Občini 
Vojnik Urška Mužar. Slavnostna 
predaja električnega avtomobila je 
bila v četrtek, 17. februarja 2022. 
Navzoči so bili vodja projekta Miha 
Bogataj, župan Občine Vojnik Branko 
Petre, Urška Mužar in vozniki 

prostovoljci. Vsi, ki bi potrebovali 
prevoz in ste po zgornjih kriterijih 
do njega upravičeni, lahko pokličete 
brezplačno telefonsko številko 
komunikacijskega centra 080 10 10 
in naročite prevoz.

Ljudje z velikim srcem, ki jemljejo 
svojo humanost za samoumevno in 
častno dejanje
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki 
ima veljavno vozniško dovoljenje 
in je v svojem prostem času 
pripravljen pomagati tistim, ki 
prevoze potrebujejo. Vendar pa so 
prostoferji v resnici veliko več kot 
zgolj prostovoljni vozniki – svojim 
sopotnikom nesebično pomagajo 
tudi, ko ti izstopijo iz avta: pri 
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Prostoferji so veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki.
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zdravniku jih pospremijo do 
čakalnice in počakajo nanje med 
pregledom, pomagajo nesti vrečke iz 
trgovine in jim priskočijo na pomoč 
pri vzpenjanju po stopnicah. 

Urška Mužar: »V letu 2022 je 
bilo od 15. marca 2022, ko je bil 
izveden prvi prevoz, opravljenih 111 
prevozov. Prostoferji so: Darinka 
Furlan, Vili Furlan, Špelca Oprčkal, 
Marjan Oprčkal, Albin Ojsteršek, 
Olga Močenik, Milan Mavhar, Franci 
Korošec, Martin Toman, Barbara 
Suša, Dragica Mirnik in Timea 
Štravs. Največkrat so prostovoljci 
osebe peljali v bolnišnice, 
zdravstvene domove, lekarne, 
izjemoma tudi na pokopališče ali 
v trgovino ter na upravno enoto. 
Nekaj prevozov je bilo opravljenih 
izven regije v bolnišnice Maribor, 
Ljubljana in Golnik, saj imamo 
tudi prostovoljce, ki so pripravljeni 
peljati daljše razdalje. Prostovoljci 
so zelo odzivni in ni se še pripetilo, 
da bi kakšen prevoz odpadel, ker 
prostovoljci ne bi bili na razpolago. 
Veseli nas, da so tudi mladi 
prepoznali potrebo po tovrstni 
pomoči, saj se nam je kot voznica 

prostovoljka v drugi polovici leta 
pridružila študentka Timea Štravs. 
Hvala vsem voznikom. Res ste v 
veliko pomoč tistim, ki si drugačne 
oblike prevoza ne morejo privoščiti 
ali pa nimajo nikogar, ki bi jih peljal 
po opravkih.« 
S projektom se povečuje udeležba 
starejših v cestnem prometu in se 
izboljšuje njihova mobilnost. Poleg 
tega se izboljšuje varnost v cestnem 
prometu, povečuje se socialna 
vključenost starejših na splošno, 
obenem pa povečuje cenovna 
dostopnost prevozov. Glede na to, 
da se starostna meja prebivalstva 
dviga in da se število starostnikov 
povečuje, postajajo potrebe po skrbi 
za starejše vse večje. Prostofer je 
eden od projektov, ki na celovit način 
rešuje problematiko mobilnosti 
starejših občanov, zato k projektu v 
zadnjem času intenzivno pristopajo 
številne slovenske občine, ki želijo 
svojim starejšim občanom ponuditi 
možnost brezplačnih prevozov, ko jih 
nujno potrebujejo.

Priznanja za mlade športnike, ki 
dosegajo vidne uvrstitve

Nina Kitek: 3. mesto na mladinskem 
evropskem prvenstvu v taekwondo-ju 
v kategoriji do 60 kg in 1. mesto na 
mladinskem evropskem prvenstvu 
ekipno. Nina je bila zaradi študijskih 
obveznosti odsotna, priznanje je prejel 
oče Alen Kitek.

David Pintarič: 3. mesto na državnem 
prvenstvu v težavnostnem plezanju 
in 3. mesto v skupnem seštevku v 
težavnostnem plezanju v kategoriji 
mladincev.

Lan Tominc: 1. mesto na državnem 
prvenstvu v kajaku na divjih vodah v 
kategoriji do 23 let in članski kategoriji. 
Lana zaradi študijskih obveznosti ni bilo 
na podelitvi, priznanje prejme kasneje.

Ema Skaza: s skupino plesalk jazz 
baleta je osvojila drugo mesto na 
Evropskem prvenstvu. Plesalke so 
postale tudi državne prvakinje. 

Za glasbeni del so poskrbeli Klateži, 
program je povezoval in popestril s 
humorjem Gašper Bergant.

David Pintarič in Ema Skaza ob Viliju Hriberniku in Branetu Petretu
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Hrana je pomembna za preživetje, 
saj z njo vplivamo tako na fizično kot 
na psihično počutje. A v današnjih 
časih se ob pogledu na polne vozičke 
hrane v trgovinah zdi, da ljudem 
primanjkuje kritičnega pogleda na 
zaužito hrano. Hrani, ki jo ljudje 
zaužijejo, iz različnih razlogov ne 
namenjajo pretirane pozornosti, tista 
na trgovskih policah se jim zdi boljša 
od pridelane doma, sadje bolj sočno in 
barvito, zelenjava lepša na pogled. 

Veliko vlogo pri tem igrajo tudi 
cene, ki sicer v teh časih res letijo v 
nebo, a nekatere nas s svojo “nižino” 
prav kličejo, da se “zbudimo” in 
razmislimo, ali smo vredni npr. 
piščančje klobase za manj kot 2 eur 
za kg, ob čemer vemó, da kilogram 

svežega piščančjega mesa dosega tudi 
ceno 7 eur? Ob tem bi se nam morali 
vključiti prav vsi alarmi. Vprašati se 
moramo, če sta cena in videz živil res 
pomembnejša od vsebine?

Medtem ko smo Slovenci znani kot 
vrtičkarski narod in 
je trend prakticiranja 
samooskrbnosti lepo 
opazen pri mladih, pa 
se v večini ljudje ne 
zavedamo dovolj, da 
hrana niso le gradniki 
za fizično telo, temveč 
je pomembna tudi za 
naše eterično in čutilno-
duhovno telo ter naš 
notranji jaz. Tega so se dobro zavedali 
že naši predniki. Za samostanske 
redove je bila ključna samooskrba 
z živili in zdravili (zelišči), saj so 
tako lahko preživeli epidemije in 
nevarnosti. Ljudje so v preteklosti v 
večji meri obdelovali vrtove, njive, 
sadna drevesa – s temi pridelki so se 
prehranjevali. 

Doma vzgojena hrana je vsekakor 
najboljša, saj vemo, kako je bila 

pridelana (brez pesticidov) in s 
kakšno energijo je bila negovana. 
Hrana z domačega vrta, njive, 
balkona, ravne strehe ali preprosto 
iz lončka okenske police raste tik do 

trenutka, ko pride direktno na mizo, 
sveža ter polna potrebnih prehranskih 
vrednosti, kar za hrano, ki v sistemu 
svetovne trgovine prepotuje na tisoče 
kilometrov, ne moremo trditi. Tudi za 
tisto ne, ki ima oznako ekološka. 

V času, ko vstopamo v prehransko 
krizo, je zato nujen temeljit osebni 
razmislek: kako bomo poskrbeli za 
lastno prehransko samooskrbnost? 
Koliko sploh je vredno naše zdravje? 

Prehranska samooskrba je že več let 
tema mojega osebnega raziskovanja, 
neformalnih izobraževanj ter 
posledično konkretnih premikov in 
aktivnosti, nešteto (tudi neuspelih) 
poskusov, zapleveljenih gred zaradi 

pomanjkanja časa … Iz poletne bere 
zelenjave na vrtu sem tako prišla do 
točke, ko je sveža, doma pridelana 
hrana na jedilniku vse leto, vsak dan 
… obroki pa so pripravljeni pretežno 
iz doma pridelanih živil. Torej – kjer 
je volja, je tudi pot. Velja si predvsem 
zapomniti, da lahko začnemo kadar 
koli in kjer koli. Uporabimo tisto, kar 
imamo in naredimo, kar lahko.

 Začni tam, kjer si; uporabi to, kar 
imaš in naredi, kar lahko.

Na srečo so tla v Sloveniji (večinoma) 
še vedno čista, zemlja rodovitna, 
podnebje pa primerno za pridelavo 
hrane, zato lahko doma skoraj vsak 
kaj malega pridela. Na voljo so tudi 
(zaenkrat še) gozdovi in jase, kjer 

nas čakajo raznovrstne rastline, 
gobe in sadeži. Izkoristimo te vire 
prehranjevanja in sočutno ravnajmo s 
temi površinami. 

Kot posameznik težko dosežemo 
lastno prehransko samooskrbo, 
lahko pa jo dosežemo lokalno – v 

slovenskem prostoru. 
Bodimo proaktivni v 
iskanju rešitev za lastno 
zdravje, pridelajmo 
hrano doma ali stopimo 
do lokalnega kmeta. 
Povezujmo se! V vojniški 
občini je teh kmetij kar 
nekaj, tudi v tukajšnji 
KZ je moč kupiti domače 
pridelke. Širom po 

Sloveniji deluje kar nekaj kmetij, ki 
ponujajo domače zabojčke, obstajajo 
tudi organizirane skupnosti, kjer 
preko spletnega naročanja ekoloških 
pridelkov lahko v vašo neposredno 
bližino enkrat tedensko pripeljejo 
ekološke izdelke iz vse Slovenije.

Možnosti je veliko, samo najti je 
potrebno pravo zase in s tem podpreti 
sebe in druge. 

Mnenje avtorja ne odraža stališč uredništva.

HOBI, MODA ALI NUJA?
Tekst: Andreja Preložnik, foto: osebni arhiv

"Začni tam, kjer si; 
uporabi to, kar imaš 
in naredi, kar lahko."
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URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

NAJAVE IN OSTALA JAVNA POVABILA

PREDNOSTNA LISTA UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO 
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

 
JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU MALIH ČISTILNIH 

NAPRAV (INDIVIDUALNIH ALI SKUPINSKIH) NA 
OBMOČJU OBČINE VOJNIK V LETU 2023

 
JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV NA-

JEMA PRIREDITVENEGA ŠOTORA V OBČINI VOJNIK ZA 
LETO 2023

 
JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH SRED-

STEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA SPODBUJAN-
JE INOVACIJ, TURISTIČNE DEJAVNOSTI IN RAZVOJA 

MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI VOJNIK ZA
LETO 2023

 
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV S 
PODROČJA TURIZMA V OBČINI VOJNIK V LETU 2023

 
JAVNI RAZPIS V PODPORO OHRANJANJU IN SPOD-
BUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V 

OBČINI VOJNIK ZA LETO 2023
 
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PODPORE DRUŠTVOM 
S PODROČJA KMETIJSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA, 
KI NISO DRŽAVNA POMOČ NA PODROČJU KMETI-

JSTVA V OBČINI VOJNIK V LETU 2023
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA
LETO 2023

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFI-
NANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH 

DRUŠTEV, KI JIH BO OBČINA VOJNIK SOFINANCIRALA 
IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA

LETO 2023
 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFI-
NANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE 
DEJAVNOSTI, KI JIH BO OBČINA VOJNIK SOFINANCI-

RALA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA
LETO 2023.

 
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFI-

NANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN 
DRUŠTEV S PODROČJA SOCIALNO-HUMANITARNIH 
DEJAVNOSTI, KI JIH BO OBČINA VOJNIK SOFINANCI-

RALA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA
LETO 2023

 
DODELITEV NAGRAD ZA DOSEŽKE ŠPORTNIKOV S 

STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI VOJNIK
 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFI-
NANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA, KI JIH BO

OBČINA VOJNIK SOFINANCIRALA IZ OBČINSKEGA 
PRORAČUNA ZA

LETO 2023
 

OBVESTILO REDNIM ŠTUDENTOM OBČINE VOJNIK
 

OBDARITEV NOVOROJENČKOV

Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik ali po telefonu (03) 78 00 621. Vloge bodo 
na voljo v sprejemni pisarni ali 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.
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PREDNOSTNA LISTA UPRAVIČENCEV ZA ODDAJO NE-
PROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
Občina Vojnik na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 
62/06, 11/09, 81/11, 47/14, 153/21), Javnega razpisa za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem za leta od 2022 do 2025 (Uradni 
list RS, št. 85/2022) in časopisa Ogledalo št. 137/2022 objavlja 
dokončno: 
- listo A

(Na listo so se uvrstili prosilci, katerih gospodinjstva so glede 
na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju ne-
profitnih stanovanj v najem oproščena plačila lastne udeležbe 
in varščine.)

Ime in priimek točke 
1. Momčilo Perič (5) 560
2. Matic Rakovnik (4) 540
3. Kristjan Slemenšek (3) 525
4. Zylfi Memaj (3) 510
5. Rok Grobelnik (4) 500
6. Benjamin Štante (3) 445
7. Sara Krašovec (3) 440
8. Maja Lamut (3) 440
9. Suvada Mehić (4) 420
10. Irena Hudej (3) 410
11. Brina Hodnik (4) 390
12. Neja Rihar (2) 390
13. Tjaša Dečman (2) 390
14. Katarina Šrot (1) 370
15. Andreja Čuber (1) 360
16. Teja Kovač (3) 340
17. Martin Vidmar (1) 285
18. David Kresnik (1) 260
19. Andrejka Plankl (2) 260
20. Jožica Polenek (1) 255

- listo B
(Na listo B so se uvrstili prosilci, ki izpolnjujejo kriterij »mladi 
in mlade družine, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski prob-
lem«.)

Ime in priimek točke
1. Momčilo Perič (5) 560
2. Matic Rakovnik (4) 540
3. Kristjan Slemenšek (3) 525
4. Rok Grobelnik (4) 500
5. Benjamin Štante (3) 445
6. Sara Krašovec (3) 440
7. Neja Rihar (2) 390
8. Tjaša Dečman (2) 390

Stanovanja, namenjena za listo A, bodo na območju občine Vo-
jnik in bodo sproščena v času razpisa. 
Stanovanja, namenjena za oddajo mladim in mladim družinam, 
ki se bodo uvrstili na prednostno listo B, so predvidena na 
lokacijah na območju občine Vojnik. Po zapolnitvi stanovanj 
glede na površinski normativ bodo prosilci, ki so uvrščeni na 
prednostno listo B, uvrščeni na prednostno listo A, po kriterijih 
za to listo.
Če bo število upravičencev za stanovanja po površinskem nor-
mativu, namenjena mladim in mladim družinam, manjše od 
sproščenega števila stanovanj, se preostala stanovanja dodelijo 
ostalim upravičencem po listi A.
Če bo število upravičencev za stanovanja, namenjena mladim 
in mladim družinam, večje od razpisanega števila stanovanj, se 
ti prosilci samodejno uvrstijo na listo A s pogoji za to listo.
Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja dodeljevala po 
vrstnem redu na prednostni listi ob upoštevanju površinskih 
normativov, navedenih v razpisu. 
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo razpisnik ponovno 
preveril, če uspeli upravičenec še izpolnjuje pogoje in merila 
tega razpisa za upravičenost do dodelitve neprofitnega stano-
vanja v najem. V primeru bistveno spremenjenih okoliščin, ki 
vplivajo na upravičenost, lahko razpisnik postopek obnovi in 
prosilca črta s seznama upravičencev.

Številka: 352-0035/2022-129
Vojnik, 16. 3. 2023 
           Branko Petre,

 župan Občine Vojnik 

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA

JAVNI RAZPIS O SOFINANCIRANJU MALIH ČISTILNIH NAPRAV (INDIVIDUALNIH ALI SKUPINSKIH) NA 
OBMOČJU OBČINE VOJNIK V LETU 2023

Javni razpis je objavljen na podlagi sprejetega Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe objekte 
na območju Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 17/2022) in veljavnega proračuna za leto 2023.

Predmet javnega razpisa:  sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav za komunalne vode do 50 populacijskih enot.

Predvidena višina sredstev, ki bo na voljo za posamezne ukrepe: Sredstva so zagotovljena v proračunu za leto 2023 v višini 
15.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo največ do 50 % vrednosti posamezne investicije oziroma največ 2.000 EUR, vključno z DDV. 
Sofinancira se nabava ene MČN za en stanovanjski objekt, kot tudi nabava ene MČN za več stanovanjskih objektov.

Informacije, vloge in odgovorna oseba za javni razpis. Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko prejmete 
v času uradnih ur na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik in po telefonu 03/780 06 26 ali po elektronski pošti ko-
munala@vojnik.si.
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NAJAVA JAVNEGA POZIVA

JAVNI POZIV ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV NAJEMA PRIREDITVENEGA ŠOTORA V OBČINI VOJNIK ZA 
LETO 2023
Javni poziv je objavljen na podlagi sprejetega in veljavnega proračuna Občine Vojnik za leto 2023.

Predmet javnega razpisa:  sofinanciranje stroškov najema prireditvenega šotora za izvedbo prireditev oziroma dogodkov v občini 
Vojnik, ki so odprtega značaja in so dostopni širšemu krogu obiskovalcev ter jih organizirajo različna društva oziroma organizacije 
in krajevne skupnosti v letu 2023.

Predvidena višina sredstev, ki bo na voljo za posamezne ukrepe: okvirna višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje stroškov 
prireditvenega šotora, je 10.000 EUR na proračunski postavki 4030554 (sofinanciranje uporabe šotora). Sredstva se delijo na pod-
lagi pogojev in meril, ki so sestavni del tega poziva. Če bo, glede na število vlog in odobreno višino upravičenih stroškov, predvi-
denih sredstev za javni poziv premalo, se bodo vsem prejemnikom sredstva sorazmerno znižala.

Informacije, vloge in odgovorna oseba za javni razpis: razpisna dokumentacija  je od dneva objave javnega poziva v lokalnem 
časopisu Ogledalo dosegljiva tudi na spletni strani Občine Vojnik, to je od 16. 3. 2023. 
Dodatne informacije v povezavi z razpisno dokumentacijo lahko dobite v času uradnih ur na sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 
8, 3212 Vojnik, po telefonu 041 714 148 ali po elektronski pošti krajevna.skupnost@vojnik.si.

OBVESTILO O ODPRTEM JAVNEM RAZPISU 
O DODELJEVANJU FINANČNIH SREDSTEV IZ 
OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA SPODBUJANJE INO-
VACIJ, TURISTIČNE DEJAVNOSTI IN RAZVOJA MALE-
GA GOSPODARSTVA V OBČINI VOJNIK ZA LETO 2023

Spoštovani, obveščamo vas, da je z današnjim dnem na spletni 
strani občine www.vojnik.si, v rubriki JAVNI RAZPISI, ob-
javljen JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU FINANČNIH 
SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA SPODBU-
JANJE INOVACIJ, TURISTIČNE DEJAVNOSTI IN RAZVOJA 
MALEGA GOSPODARSTVA V OBČINI VOJNIK ZA LETO 
2023
Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Finančna sredstva za spodbujanje inovacij, turistične dejavnosti 
in razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik se namenjajo 
kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot sofinan-
ciranje izvajanja posameznih ukrepov in so zagotovljena v 
proračunu Občine Vojnik za leto 2023, na proračunski postavki 
4090102, subvencije v gospodarstvu. Skupna višina finančnih 
sredstev, ki bodo dodeljena na podlagi javnega razpisa, znašajo 
35.000,00 EUR.
Ukrepi:
· spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja,
· spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 

dejavnosti,
· spodbujanje sobodajalstva,
· spodbujanje prijav na državne in mednarodne razpise,
· spodbujanje promocije in prodora na tuje trge,
· spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na 

področju podjetništva za izvajanje aktivnosti, ki izboljšujejo 
uspešnost in učinkovitost podjetniškega okolja, 

· spodbujanje projektov inovacij,
· subvencioniranje stroškov za delovanje mladih inovativnih 

podjetij.

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.

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.

OBVESTILO O ODPRTEM JAVNEM RAZPISU ZA SOFI-
NANCIRANJE PROGRAMOV S PODROČJA TURIZMA V 
OBČINI VOJNIK V LETU 2023

Spoštovani, obveščamo vas, da je z današnjim dnem na spletni 
strani občine www.vojnik.si, v rubriki JAVNI RAZPISI, objav-
ljen JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV 
S PODROČJA TURIZMA V OBČINI VOJNIK V LETU 2023.

Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov s področja 
turizma v občini Vojnik za leto 2023. V proračunu Občine Vo-
jnik je za izvajanje razpisanih programov za leto 2023 predvi-
deno 12.000,00 EUR. 

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.

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.
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OBVESTILO O ODPRTEM JAVNEM RAZPISU V PODPORO 
OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA 
IN PODEŽELJA V OBČINI VOJNIK ZA LETO 2023

Spoštovani, 
obveščamo vas, da je z današnjim dnem na spletni strani 
občine www.vojnik.si, v rubriki JAVNI RAZPISI, objavljen 
JAVNI RAZPIS V PODPORO OHRANJANJU IN SPODBUJANJU 
RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI VOJNIK ZA 
LETO 2023

Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Občina Vojnik razpisuje nepovratna finančna sredstva za 
ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja 
za leto 2023 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.

Razpisanih sredstev za ohranjanje in spodbujanje 
razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2023
je 59.000,00 EUR. 
Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na 
podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)

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

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

vrednosti 
· Izdelava projektne dokumentacije za 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 

PODUKREP 1.2.: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
· Izdelava načrta ureditve kmetijskega 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 
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.

Do sredstev so upravičeni:

Za UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v 
povezavi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
· pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za 

mikropodjetja, majhna in srednje velika podjetja, 
dejavna v primarni kmetijski proizvodnji ter so vpisana 
v register kmetijskih gospodarstev.

Za UKREP 2: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in 
naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih:
· kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno 

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

De minimis pomoči (na podlagi Uredbe 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)

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.

Do sredstev so upravičeni:

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 2023. 

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.

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.
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OBVESTILO O ODPRTEM JAVNEM RAZPISU ZA DODELITEV PODPORE DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA IN 
RAZVOJA PODEŽELJA, KI NISO DRŽAVNA POMOČ NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI VOJNIK V LETU 2023

Spoštovani, obveščamo vas, da je z današnjim dnem na spletni strani občine www.vojnik.si, v rubriki JAVNI RAZPISI, objavljen 
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PODPORE DRUŠTVOM S PODROČJA KMETIJSTVA IN RAZVOJA PODEŽELJA, KI NISO 
DRŽAVNA POMOČ NA PODROČJU KMETIJSTVA V OBČINI VOJNIK V LETU 2023

Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva v občini 
Vojnik za leto 2023, ki ne predstavljajo državne pomoči, delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in delovan-
jem ni pridobivanje dobička. 
Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine Vojnik za leto 2023 predvidena sredstva v višini 6.200,00 EUR. 

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.

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.

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 3. redni seji 26. 1. 2023 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA 
LETO 2023

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

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 6.000,00 EUR
Je redna dejavnosti otrok od 6. do 15. leta, ki so 
prostovoljno vključeni v programe športa.

1.1.4 Šolska športna tekmovanja   
   v višini 2.000,00 EUR 

Šolska športna tekmovanja se izvajajo izključno v vzgojno-
izobraževalnih zavodih in predstavljajo udeležbo šolskih 
ekip na organiziranih tekmovanjih, ki potekajo pod okriljem 
Zavoda za šport RS Planica. Udeležba učencev na tekmovanju 
se vrednoti glede na raven tekmovanja.
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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 izvajalcev, 
ki imajo v letnem programu športa vključene udeležence 
v programih športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport ter tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez.

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

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

v višini 16.000,00 EUR 
V skladu s potrjenimi uradnimi tekmovalnimi sistemi so v 
programe športne vzgoje otrok in mladine, ki so usmerjeni 
v kakovostni in vrhunski šport, vrednoteni programi 
izvajalcev v 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 isto starostno kategorijp 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.

1.3  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.

1.4  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 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

2.1  Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 
kadrov 

v višini 1.400,00 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 

3.1  Delovanje športnih organizacij  
v višini 7.000,00 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

4.1  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 ter pomen 
za razvoj in negovanje športne kulture.

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

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

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

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

4.2  Nagrade za športne dosežke
v višini 2.000,00 EUR 

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

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 2023, ki jo podpiše župan.

III. (SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA)

V proračunu Občine Vojnik za leto 2023 se zagotavljajo sredstva s področja športa.

Sredstva za sofinanciranje vsebine letnega programa športa za leto 2023 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk 
4030617 – Športni programi društev, klubov, šol in vrcev (razpis). 

SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI VOJNIK ZA LETO 2023

PREGLED RAZPOREDITVE SREDSTEV LPŠ 2023 VREDNOST PROGRAMOV

1 ŠPORTNI PROGRAMI 43.600,00 €

1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE 14.300,00 €

1.1.1 Promocijski športni programi 300,00 €

1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok 2.000,00 €

1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok 6.000,00 €

1.1.4 Šolska športna tekmovanja 2.000,00 €

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 16.000,00 €

1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT 13.000,00 €

1.4 ŠPORT INVALIDOV 300,00 €

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 1.400,00 €

2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov 1.400,00 €

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 7.000,00 €

3.1 Delovanje športnih organizacij 7.000,00 €

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA 10.000,00 €

4.1 Druge športne prireditve 10.000,00 €

VSI PROGRAMI SKUPAJ 62.000,00 €

Sofinanciranje športnih programov je v skladu s sprejetim proračunom Občine Vojnik za leto 2023.

Številka: 671-0001/2023-1
Vojnik, 26. 1. 2023 

Branko Petre, 
župan Občine Vojnik
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NAJAVA JAVNEGA RAZPISA
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA 
SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH 
DRUŠTEV, KI JIH BO OBČINA VOJNIK SOFINANCIRALA IZ 
OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2023

Spoštovani, 
obveščamo vas, da je z današnjim dnem na spletni strani 
občine www.vojnik.si, v rubriki javni razpis, objavljen Javni 
razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in 
projektov drugih društev, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala 
iz občinskega proračuna za leto 2023.

• Javni razpis je objavljen na podlagi sprejetega Pravilnika 
o sofinanciranju programov in projektov drugih društev 
iz proračuna Občine Vojnik in Odloka o proračunu 
Občine Vojnik za leto 2023 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 69/21). 

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

• Predvidena višina sredstev, ki bodo na voljo, znaša 7.000 
EUR.

Dodatne informacije v povezavi z razpisom dobite v času 
uradnih ur pri višji svetovalki za družbene dejavnosti Urški 
Mužar (03 78 00 623 in 03 78 00 640, e-naslov: urska@vojnik.si). 
Obrazce za razpis najdete na spletni strani Občine Vojnik ali 
jih prevzamete v tajništvu Občine Vojnik, v času uradnih ur.

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje 
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo 
Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za 
leto 2023.

Spoštovani, 
obveščamo vas, da je z današnjim dnem na spletni strani 
občine www.vojnik.si, v rubriki javni razpis, objavljen Javni 
razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik 
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2023.

• Javni razpis je objavljen na podlagi Pravilnika za 
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini 
Vojnik in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2023 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/21). 

• Predmet javnega 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.

• Predvidena višina sredstev, ki bodo na voljo znaša: 
33.000 EUR.

Dodatne informacije v povezavi z razpisom dobite v času 
uradnih ur pri višji svetovalki za družbene dejavnosti Urški 
Mužar (03 78 00 623 in 03 78 00 640, e-naslov: urska@vojnik.si).  
Obrazce za razpis najdete na spletni strani Občine Vojnik ali jih 
prevzamete v tajništvu Občine Vojnik, v času uradnih ur.

NAJAVA JAVNEGA RAZPISA
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 2023

Spoštovani, 
obveščamo vas, da je z današnjim dnem na spletni strani 
občine www.vojnik.si, v rubriki javni razpis, objavljen 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 2023.

• Javni razpis je objavljen na podlagi sprejetega Pravilnika 
za vrednotenje programov organizacij in društev na 
področju socialno-humanitarnih dejavnosti in Odloka 
o proračunu Občine Vojnik za leto 2023 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 69/21). 

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

• Predvidena višina sredstev, ki bodo na voljo znaša: 
10.000 EUR 

Dodatne informacije v povezavi z razpisom dobite v času 
uradnih ur pri višji svetovalki za družbene dejavnosti Urški 
Mužar (03 78 00 623 in 03 78 00 640, e-naslov: urska@vojnik.
si). 
Obrazce za razpis najdete na spletni strani Občine Vojnik ali 
jih prevzamete v tajništvu Občine Vojnik, v času uradnih ur.

DODELITEV NAGRAD ZA DOSEŽKE ŠPORTNIKOV S 
STALNIM PREBIVALIŠČEM V OBČINI VOJNIK 
Odbor za družbene dejavnosti bo tudi v letu 2023 v skladu 
s sprejetimi merili za dodelitev nagrad za športne dosežke 
obravnaval športne dosežke športnikov posameznikov 
ali športnikov, ki tekmujejo v ekipnih športih v društvih s 
sedežem zunaj naše občine.
Odbor bo upošteval športne dosežke iz tekočega leta, 
sredstva za nagrade športnikom s stalnim prebivališčem v 
občini Vojnik pa so zajeta v letnem programu športa, ki ga 
sprejme občinski svet. 
Za sredstva 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 2023 
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 (tel. 03/78 00 623) ali pošljete elektronsko pošto na 
urska@vojnik.si.
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NAJAVA JAVNEGA RAZPISA 
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA, KI JIH BO OBČINA VOJNIK 
SOFINANCIRALA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2023
Spoštovani, 
obveščamo vas, da je z današnjim dnem na spletni strani občine www.vojnik.si, v rubriki javni razpis, objavljen Javni razpis za 
zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 
2023

• Javni razpis je objavljen 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 2023 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 69/2021) in Letnega programa športa 
občine Vojnik za leto 2023.

• Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:

1 ŠPORTNI PROGRAMI
1.1 PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE

1.1.1 Promocijski športni programi
1.1.2 Celoletni športni programi predšolskih otrok
1.1.3 Celoletni športni programi šoloobveznih otrok
1.1.4 Šolska športna tekmovanja
1.1.5 Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje šoloobveznih otrok za vadbene skupine, ki tekmujejo v 

uradnih tekmovalnih programih nacionalnih panožnih športnih zvez
1.2 ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

1.2.1 Celoletni programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.3 KAKOVOSTNI ŠPORT
1.4 ŠPORT INVALIDOV

2 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1 Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov

3 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1 Delovanje športnih organizacij

4 ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
4.1 Druge športne prireditve

Sofinancirajo se vsebine programov športa, ki so natančno opredeljene v Letnem programu športa Občine Vojnik za leto 2023 
(sprejetem na 3. redni seji občinskega sveta Občine Vojnik dne 26. 1. 2023).

• Predvidena višina sredstev, ki bodo na voljo znaša: 62.000 EUR.

Dodatne informacije v povezavi z razpisom dobite v času uradnih ur pri višji svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar 
(03 78 00 623 in 03 78 00 640, e-naslov: urska@vojnik.si). 

Obrazce za razpis najdete na spletni strani Občine Vojnik ali jih prevzamete v tajništvu Občine Vojnik, v času uradnih ur.

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 e-naslovu urska@vojnik.si.

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 Občine Vojnik z dne 2. 7. 2020, 
znaša 180,00 €.
Vse, kar morate storiti, je, da v štirih mesecih od otrokovega 
rojstva vložite pisno vlogo na Občino Vojnik za dodelitev 
enkratne denarne pomoči za novorojence. Vloge dobite v 
sprejemni pisarni na Občini Vojnik ali na uradni spletni strani 
občine – www.vojnik.si. 
Tako želimo mladim družinam izkazati skromno pozornost, 
saj se veselimo vsakega novega občana. 

Urška Mužar
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
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Tekst: Igor Pavšer, foto: lasten arhiv

Priprava in izdelava tiskovnih elementov
Sem rojen Vojničan, naša rodbina v tem kraju sega daleč 
nazaj. Stari starši so imeli kmetijo v Vojniku, kjer sem 
se rodil in odraščal. Kraj, kakršnega imam kot otrok 
v spominu jaz, je neprimerljiv z današnjim. S starši in 
sestro smo se odselili v svojo hišo, prav tako v Vojniku, 
tako da sem s starimi starši in sorodniki ostal v tesnem 
stiku. Vedno sem bil radoveden in nemiren … Na 
osnovno šolo imam lepe spomine, saj sem bil aktiven na 
vseh področjih, od športa do prireditev, vzoren učenec. 

Kaj pomeni “privilegij” sem občutil zelo zgodaj, saj sem za 
učiteljice na “spodnji” šoli (ki jo je žal nadomestil drugačen 
objekt) lahko nosil mleti kavo v zdajšnji Merkator, kjer je 
nekoč delala moja mama. Otroštvo je hitro minilo in prišel 
je čas srednje šole. Če ne veš, kaj bi rad v tistem obdobju, 
zna biti ta del odraščanja precej naporen … za vse – nas 
in starše. No, imam prav tako nepozabne spomine na to 
obdobje. Ves čas je bilo v meni neizmerno zanimanje za 
računalniško tehnologijo – prvi je bil ZX Spectrum (48Kb!), 
prvo PC “kišto“ pa sem si sestavil sam že leta 1994. Prva 
zaposlitev … Cetis Celje. Tam sem začel “iz nule”, kot 
se reče, vendar me je delo s tiskarskimi stroji in z njimi 
povezano računalniško tehnologijo prevzelo. Predal sem se 
grafiki in v tem delu sem se na svojo srečo našel. Ob delu 
sem se vpisal na Fakulteto v Ljubljani in jo tudi končal. Malo 
je trajalo, to vesta predvsem moja mama in sestra, pa tudi 
žena, saj se je vmes marsikaj zgodilo. Na delovnem mestu 
mi je izjemno pomagalo znanje tujih jezikov, tako so se mi 
odpirala vrata v tujino, kamor so me kot strokovnjaka za 
tisk pošiljali na službene poti. Nekaj časa sem za švicarskega 
proizvajalca tiskarskih strojev delal tudi kot inštruktor in 
širom Evrope pomagal osvojiti “črno” umetnost, kakor 
se tisk imenuje od Guttenbergovih časov naprej. Zrelo 
mladost sem preživljal ob zelo intenzivnem delu, študiju 
in rock'n'rollu. Prijatelji so imeli bend in so k sreči aktivni 
še danes. V zgodnjih tridesetih pa sem se malce umiril in si 
začel ustvarjati družino. V meni je bil vedno prisoten nemir 
po svoji podjetniški poti, vendar sem naivno pričakoval, da 

bo tudi ta takoj uspešna. Hitro sem spoznal, kakšno vlogo 
igra kapital in bil tako primoran zagotoviti tudi to. 

V tistem času smo začeli graditi nov dom, družina je 
rasla, prav tako tudi želja po spremembi in uresničevanju 
svoje podjetniške vizije. Leta 2011 sem začel svojo pot, 
ki jo hodim še danes. 30 let izkušenj pri delu v grafični 
industriji, strokovno znanje, jasna vizija ter obetavni načrti 
mojemu podjetju dajejo zagon in energijo za iskanje vedno 
novih inovativnih rešitev za optimizacijo kompleksnih 
delovnih procesov. Naše podjetje iProduct RGB, d. o. o., se 
ukvarja s pripravo tiskovnih elementov (tiskarskih plošč), 
ki jih kasneje naši kupci (tiskarne) uporabijo na njihovih 
tiskarskih strojih. Tiskovno predlogo (dizajn) moramo 
najprej pripraviti za avtorsko korekturo. Ta vsebuje tudi 3D 
vizualizacijo, saj naročnik tako dobi bistveno boljšo predstavo 
o končnem izgledu izdelka. Naša primarna dejavnost je 
torej priprava datotek (prepress) ter izdelava tiskarskih 
plošč za fleksotiskarsko tehniko, ki se največ uporablja v 
prehrambeni industriji (samolepilne etikete, ovojne etikete, 
rokavčki za različne vrste embalaže, kot so lončki za jogurt, 
steklenice, plastična embalaža …). Vodilo dela v podjetju 
je ponuditi najboljše usluge obstoječim naročnikom, kar je 
obenem referenca ob pridobivanju novih. Bistvo opravljanja 
dejavnosti v podjetju je strokovnost ter natančnost. Pri 
tem si pomagamo z nenehnim izobraževanjem ter stalnim 
vlaganjem v razvoj in novo opremo. Cilj, ki mu sledimo skozi 
leta delovanja, je v odličnosti lastnega dela, odličnosti odnosa 
do kupcev in ostalih partnerjev ter do okolja. Vesel sem, da 
sem se iz najemniških prostorov lahko preselil v svoje. Dela 
imamo povsod veliko, v službi, doma, še vedno zaključujemo 
objekt, tako da je moj in naš cilj … pot.

Z ženo Katjo imava danes tri otroke in psa… Zelo rad smučam, 
kolesarim, zgodnja jutra pa s psom preživljam v sosednjih 
gozdovih. Uživam v opazovanju odraščanja svojih otrok in 
vesel sem, ko se ozrem nazaj, še bolj pa me zanima, kaj bo 
novega jutri.
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SENEGAČNIK         
Tekst: Tanja Čretnik, foto: Sara Senegačnik

Inštruktorica podaljševanja trepalnic
Sara Senegačnik, ki deluje pod imenom SenSara, 
vam poleg podaljševanja trepalnic ponuja tudi 
izobraževanje za pridobitev certifikata Lash 
stilistka.

Sara svoje znanje in izkušnje pridobiva že od leta 2014, 
svojo samostojno pot pa je začela na začetku leta 2019, 
prvotno s ciljem, da ženskam ponudi lepe in naravne 
trepalnice. V njej je rasla želja, da svoje znanje tudi deli, 
zato je pridobila certifikat inštruktorice za izvajanje 
tečajev podaljševanja trepalnic. 

Pri njej lahko izbirate med dvema tečajema: klasični 1 
na 1 in volumenski tečaj. Prvi se izvaja v dveh delih: 
v prvem tečajnica spozna teorijo, vse o materialu 
in postopek, v nadaljevanju pa se na modelu nauči 
pravilne priprave pred nanosom trepalnic in kasneje 
podaljševanja trepalnic. Pred nadaljevanjem drugega 
dela izobraževanja tečajnica v praksi pridobljeno znanje 
vadi in poroča inštruktorici. V drugem delu se tečajnica 
nauči odstraniti trepalnice in poskusi v celoti sama 
namestiti trepalnice. 

Volumenskega tečaja se lahko udeležijo posameznice, 
ki so prej opravile prvi tečaj. V drugem delu tečajnica 
najprej osvoji teorijo, praktični del pa predstavlja 
izdelavo šopkov in nameščanje na naravne trepalnice, ki 
jo izvede na svojem modelu. Ob zaključku izobraževanja 
tečajnica pridobi certifikat za izvajanje trajnega 
podaljševanja trepalnic z nazivom Lash stilistka. Sara 
svetuje tečajnicam tudi o nabavi materiala in jim 
nudi kasnejšo pomoč. Sara je dosegljiva na telefonski 
številki 041 919 754, pokličite jo in pridobite dodatne 
informacije o izobraževanju.

ELEKTRO KOVAČIČ
neskončna energ i ja
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 elektroinstalacije
 strelovodi
 meritve

www.elektro-kovacic.si

Razvajanje 

   pri Urški

NEGA OBRAZA
NEGA ROK IN NOHTOV
NEGA STOPAL
NEGA TELESA
MASAŽA
MADEROTERAPIJA
SVETLOBNA TERAPIJA
DEPILACIJA

Urška Zazijal, s. p.
Celjska cesta 17

Vojnik041 231 648

Sebi in svojim najbližjim.

Podarite razvajanje. 
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KMETIJSKA 
PRESKRBA VOJNIK        
Tekst: Klara Podergajs, foto: Lilijana Obreza

Celostna oskrba kmeta
V Kmetijski preskrbi Vojnik so v 
zadnjem času razširili ponudbo 
izdelkov na vseh oddelkih, dodali 
so sezonske izdelke in pridelke, 
predvsem pa so ponosni na 
ponudbo lokalnih izdelkov. 

»V prvi vrsti je poslanstvo kmetijske 
preskrbe, da poskrbi za lokalnega 
kmeta, ki je tudi glavni kupec, da 
mu zagotovimo vse potrebno za delo 
in preskrbo živali v dogovorjenem 
roku in po konkurenčnih cenah,« 
je povedala poslovodja vojniške 
Kmetijske preskrbe Lilijana Obreza, 
ki je nalogo prevzela julija 2021. 
Kmetje lahko tako v prodajalni najdejo 

krmila za manjše in večje živali od 
začetka do konca pitanja, vitamine, 
prehranske dodatke, napajalnike, 
priveze, krmilnike in podobno. Ne 

manjka ponudbe za poljedelstvo 
(semena žit, koruze, travinja, krompir, 
ozelenitveni posevki), oskrbo rastlin 
(fitofarmacevtska sredstva, gnojila), 
pripomočkov za spravilo krme 
(vreče, silirni dodatki, folije za silažo, 
mreže in folije za baliranje), celostno 
oskrbo in podporo za vinogradništvo 
in kletarjenje, oskrbo sadjarjev in 
podobno. V ospredje postavljajo pomoč 
prodajalcev, ki se redno izobražujejo, 
da lahko kupcem kakovostno svetujejo.

Pisana ponudba
Ponudba v kmetijski preskrbi pa ni 
samo za kmete, v njej najdejo izdelke 
tudi domači vrtičkarji, ki potrebujejo 
semena, gnojila, fitofarmacevtska 
sredstva, orodje, ponujajo še veliko 
izbiro sadilnih substratov (zemlje), 
loncev in korit. Dobro založen je tudi 
oddelek za hišne ljubljenčke. Svoj 
kotiček imajo tudi konjerejci, kjer 
lahko najdejo tako opremo za konja 
kot za človeka. Skoraj vse leto so na 
voljo različne sadike. Dobro opremljen 
je tudi oddelek za gospodinjstvo. 
Med drugim tam najdete pripomočke 
za čiščenje, posodo, krožnike in 
kozarce, ki so na voljo tudi kot darila, 
osnovne električne naprave. Na voljo 
so posode za shranjevanje pridelka in 
vložnin. Veliko je tudi zanimanja za 
sezonske izdelke, ki so prav tako ena 
izmed novosti. Poleti so navduševali 
s pripomočki za bazene, od začetka 
decembra do novega leta pa so bili 
priljubljeni adventni in božični izdelki. 
Veliko navdušenja pri najmlajših 
seveda prinašajo igrače, ki krasijo 
tudi del nove lesene izložbe. Z njimi si 
lahko vsak zgradi svojo malo zalogo 
kmetijskih strojev.

Še bolj lokalno
Kot je povedala Lilijana Obreza, so 

v zadnjem času razširili ponudbo 
izdelkov na vseh oddelkih ter dodali 
še ponudbo domačih in lokalnih 
pridelkov oziroma izdelkov. Iz bližine 
prihajajo izdelki ekološke kmetije 
Žerjav iz Malih Dol. Najdete lahko 
njihove jušne rezance in testenine, 
sokove, marmelade in druge razne 
namaze. Od malo dlje prihajajo jajca in 
testenine s Kmetije Andrinek iz Slatine. 
Kmetija Jesenek blizu Loč ponuja jajca 
in sladke izdelke. Iz okolice Dramelj 
prihajajo pekovski izdelki, mlečne 
izdelke pa v Vojnik pripeljejo iz kmetije 
Flis. Novost v ponudbi so tudi mesni 
izdelki iz Kmetijske zadruge Rače. »Ti 
izdelki so dobri, vendar pa bi si želeli 
še več res lokalnih ponudnikov. Res bi 
rada spodbudila okoliške kmete, da se 
podajo v predelavo mleka ali mesa, da 
bi imeli ponudnike iz bližnje okolice,« 
je poudarila Lilijana Obreza. S tem se 
nadaljuje tudi poslanstvo preskrbe, kjer 
lahko vsak najde ponudbo zase, hkrati 
pa lahko kmet da tudi nekaj nazaj. »Na 
ta način lahko kmetom pomagamo, da 
laže preživijo. Da sredstva krožijo,« je 
še dodala. 

V prihodnje bodo v vojniški zadrugi 
še naprej spremljali in se prilagajali 
zahtevam kupcev. »Želimo se čim 
bolj približati njihovim potrebam 
in jim svetovati. Želim si še, da bi 
uredili oddelek za čebelarje, da jim 
zagotovimo osnovne pripomočke, da 
jih ne bo potrebno iskati drugod,« je še 
povedala poslovodja.
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Pestra ponudba lokalnih proizvajalcev
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PRAVNA
(PO)MOČ STAREJŠIM        
Tekst: Teja Pirnat, Gregor Oprčkal, foto: Marjan Oprčkal

Projekt socialnega vključevanja in raznolikosti
Projekt Inštituta Aequator Pravna 
(po)moč starejšim je prejel 
nagrado za najboljši projekt na 
področju socialnega vključevanja 
in raznolikosti v programu 
Evropska solidarnostna enota v 
letih 2020–2022. 
 
Inštitut Aequator, zavod za 
izobraževanje in pravno ozaveščanje, 
je bil ustanovljen leta 2020 v Višnji 
vasi pri Vojniku. Člani inštituta 
pomagamo posameznikom z vseh 
koncev Slovenije z brezplacnimi 
pravnimi nasveti. Pri tem smo 
spoznali, da so starejši pogosto 
tarča pravnih zlorab. Vzroki za to 
so različni, včasih gre za naivnost 
oziroma pretirano zaupljivost, 
pogost razlog je tudi, da starejši 
svojih pravic ne poznajo, nekateri pa 
to izkoriščajo. Zato smo zasnovali 
projekt Pravna (po)moč starejšim, 
ki naslavlja starejše prebivalce 
Savinjske regije. Projekt sta podprla 
Evropska solidarnostna enota in 
MOVIT.

V času izvajanja projekta (september 
2021 – april 2022) smo pravo 
bližali starejšim s kombinacijo 
konvencionalnih, interaktivnih 
in inovativnih metod. V domovih 
za starejše in univerzah za tretje 
življenjsko obdobje smo izvajali 
predavanja o najpogostejših pravnih 
problemih starejših (potrošniške 
pravice, socialne pravice, osebni 
stečaj itd.), pri tem smo se dotikali 
tudi tem, ki se jih pogosto zaradi 
strahu oziroma drugih iracionalnih 
razlogov do zadnjega izogibamo 
(dedovanje). Po predavanjih 
smo bili na voljo za individualno 
pravno svetovanje in odgovarjali na 
konkretna pravna vprašanja. Obenem 

smo tipične pravne probleme zapisali 
v obliki scenarija. Posneli smo 
kratke predstavitvene filme s Klaro 
Kastelec in Gojmirjem Lešnjakom 
v glavnih vlogah (videe najdete na 
YouTube kanalu: Inštitut Aequator). 
V projektu se je nabor pravnih tem 
vseskozi širil, kar smo sproti beležili 
in nazadnje povezali v zbornik, kjer 
so koristne informacije zbrane na 
enem mestu.

Naš projekt je bil avgusta 2022 
s strani Nacionalne agencije za 
razvoj mobilnosti mladih izbran za 
dobro prakso. Projekti, ki so izbrani 
kot dobre prakse, so objavljeni na 
evropski platformi za razširjanje 
rezultatov in s tem na voljo širši 
javnosti ter institucijam Evropske 
komisije. V petek, 9. decembra 
2022, pa smo na slavnostni 
podelitvi v Hotelu Lev prejeli 
nagrado za najboljši projekt na 

področju socialnega vključevanja 
in raznolikosti v programu 
Evropska solidarnostna enota v 
letih 2020–2022. Poleg priznanja 
smo za nagrado prejeli tudi sadiko 
kanadskega javorja, ki jo bomo 
posadili na sedežu zavoda v Višnji 
vasi.

Ob tej priliki se želimo zahvaliti 
Evropski solidarnostni enoti in 
MOVIT, ki sta omogočila izvedbo 

projekta. Hvala vsem sodelujočim 
organizacijam, ki ste nam zaupale 
in tako z nami soustvarjale projekt. 
In Špelci Oprčkal, ki je našo ekipo 
vsakič, ko smo se odpravili v vojniške 
konce, sprejela z ljubeznijo in nadvse 
okusnimi jedmi.

Vsi, ki bi radi prejeli zbornik Pravna 
(po)moč starejšim, vabljeni, da nam 
pišete na institut.aequator@gmail.com.

Spominska slovesnost ob 81. obletnici spomina na odpeljane oskrbovance.
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Posebne zunanje upodobitve so 
ustvarili Ilija Kelavič iz Brezove pri 
Vojniku, Zvone Cirkulan z Ljubečne 
in Martin Toman iz Nove Cerkve. 
Vsestranski umetniki so pripravili 
svoje jaslice tudi za notranjo razstavo 
v dvorani Doma sv. Jerneja. To so 
predvsem slike, ki jaslice upodabljajo 
na platnu. Tem se je s svojimi izjemnimi 
slikarijami pridružil Jože Žlaus, ki je 
podobi jaslic dodal upodobitve čeških 
krajev.  

Pri notranjih jaslicah je naredil izjemno 
delo Ivan Skaza iz Frankolovega, 
ki je na 9 m2 upodobil utrip mesta 
Betlehem z vsemi podrobnostmi 
življenja na vasi. Razstavljeni sta bili 
tudi deli znamenitega kartuzijana 

Tekst: Milena Jurgec, Foto: Matjaž Jambriško

V Vojniku je bila letos že osmo leto prireditev Božični Vojnik. Njen pobudnik in 
glavni postavljavec je Benedikt Podergajs, ob sodelovanju Turističnega društva 
Vojnik, Katoliško-kulturnega društva ''Ivan Šopar'' Vojnik, Župnije sv. Jerneja 
Vojnik in Občine Vojnik. V okolici cerkve sv. Jerneja in po bližnjih ulicah na 
dvoriščih domov, v cerkvi ter v dvorani Doma sv. Jerneja so bile postavljene jaslice 
iz različnih materialov in različnih velikosti. Tudi upodobitve so vsakokrat zelo 
različne, vse pa predstavljajo veličastvo novorojenega človeka in Boga, rojenega 
v hlevčku. Zunanjih jaslic je bilo letos 100, notranjih pa 250, torej skupaj 350. To 
je prav gotovo največja razstava jaslic v Sloveniji.

Wolfganga Koglerja ter mnogih 
priznanih rezbarjev in kiparjev, med 
katerimi so nekateri tudi akademsko 
izobraženi. Pomembna pridobitev so 
letošnje domače žive jaslice Dramske 
skupine KUD France Prešeren Vojnik 
v sodelovanju s KKD ''Ivan Šopar'' 
Vojnik.

Med jaslicami sta bili tudi dve 
postavitvi, ki sta bili že prej 
dvakrat razstavljeni v Vatikanu kot 
predstavnici Slovenije, njuna avtorja 
sta Jože Žlaus in Janez Debeljak. 
Zanimive so tudi otroške jaslice, pa 
takšne, ki so nekoč krasile "bogkov 
kot" ali pa so nastale na novo. Na ogled 
je bilo še mnogo drugih upodobitev 
različnih velikosti iz najrazličnejših 

Jaslice izdelal Marjan Vodnik, Domžale Jaslice izdelala družina Skaza, Frankolovo

Žive jaslice v izvedbi Dramske skupine KUD France 
Prešeren Vojnik v sodelovanju s KKD »Ivan Šopar« 
Vojnik
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materialov, ki jih imajo ljudje doma ali 
jih lahko kupijo. Umirjen sprehod po 
ulicah, kjer se človeški duh ob nežni 
glasbi umiri in v duhovnem smislu 
spoji s podobami svete družine, je 
prav gotovo nekaj posebnega. Možni 
so bili tudi vodeni ogledi. Vse se je 
povezovalo z zanimivimi prireditvami 
v cerkvi – z odprtjem Božičnega 
Vojnika, s koncerti – v bližnji dvorani 
osnovne šole, v kulturnem domu 
ali v Sokolskem domu. Vsekakor 
pa je bil prijeten sprehod in ogled 
lahko nagrajen z dobrotami lokalnih 
pridelovalcev na različnih točkah 
razstavnega prostora.

Priprave na Božični Vojnik potekajo 
vse leto, intenzivno pa se začnejo 
novembra. Ker so dosedanji hlevčki 
zgoreli v požaru, je bilo potrebno vse 
izdelati na novo. Letošnje priprave 
je oteževalo slabo, deževno vreme, 
a končno je uspelo postaviti vse na 
svoj prostor. Vojnik je zaživel skupaj 
z Božičnim Vojnikom. Ustvarjalcev 
Božičnega Vojnika je veliko. Zagotovo 
se organizatorji nikoli ne morejo s 
priznanji zahvaliti vsem sodelujočim 
za njihovo delo, zato naj bo v tem 
zapisu beseda HVALA namenjena prav 
vsem, ki kar koli prispevajo k uspehu 
Božičnega Vojnika.

Jaslice izdelalo podjetje Ostri, d. o. o.

Jaslice izdelal Roman Lenarčič, Križna g. nad Šk. Loko Jaslice izdelal Zvone Cirkulan, CeljeOdprtje Božičnega Vojnika

Jaslice pod mentorstvom mag. Andreje Drakužič in Maje Rak u. d. i. e. sta izdelali 
Maša Črešnik, študentka 2. letnika slikarstva in dijakinja 4. letnika, Gimnazija Celje – center, Celje
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Jaslice izdelala Petra Odlazek, Celje Gasparijeve jaslice izdelal in postavil Robert Kužnik, Cerknica

Jaslice izdelala Tončka Jesenko, Dolenje Brdo Jaslice izdelala Klara Gorenak, Vojnik Jaslice  Branke Ermenc, Zgornji dol pri Gornjem Gradu

Jaslice izdelal Ilija Kelavić, Brezova
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Zahvala Marije Čakš
Prireditev Božični Vojnik vsako leto popestrimo z Velikim božičnim koncertom. Nastopajoči so opravili ogromno delo,  
poleg njih pa je sodelovalo še veliko ljudi, ki so za obiskovalce Velikega božičnega koncerta neopazni. Hvala vsem za čas, 
trud in vsakemu posebej za brezplačno sodelovanje. Za izdelavo in šivanje kostumov sta poskrbeli Ivanka Knez in Marija 
Korošec; za izposojo oblek in kostumov KD Galiarda, Pronuptia Arclin in Anton Perger; za make up in frizure Sandra 
Marković – Frizerstvo Anastasija Vojnik; za pomoč v zaodrju Branka Čretnik in Natalija Božič; za izdelavo PP in 
predvajanje vsa 4 leta Franc Korošec; za prenos koncerta v živo preko spleta Žan Korošec in Epicoro, d. o. o., Vojnik; za 
raznos plakatov, pripravo odra, dekoracijo in rekvizite pa režijski obrat Občine Vojnik, Cveto Štefanič, Branka Čretnik, 
Ervin Simonič in Tomo Videnšek. Hvala tudi Poloni Samec za oblikovanje plakatov in vstopnic; podjetju Aksel, d. o. o., 
za tisk; Matjažu Jambrišku za fotografiranje; Ediju Fidlerju za snemanje in izdelavo USB ključkov; Barbari Suholežnik 
Kugler  za organizacijo pogostitve; podjetju Killing production za ozvočenje in osvetlitev; Občini Vojnik za odstop 
dvorane v KD za vaje; OŠ Vojnik za odstop prostorov za nastopajoče. Velika zahvala velja vsem staršem, ki so vozili otroke 
na vaje tudi med prazniki, in vsem, ki ste kakor koli pomagali in niste bili posebej omenjeni.

Utrinki Božičnega Vojnika 2022
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OSNOVNA ŠOLA
VOJNIK
Povzela in foto: Lidija Eler Jazbinšek

Veselo v novo leto
Šolsko delo se prepleta z 
dejavnostmi, učenje v razredu, z 
izkustvenim učenjem izven njega, 
medgeneracijsko sodelovanje in 
vzgoja otrok na vseh področjih, 
kjer smo prisotni. Opisane 
dejavnosti so le del življenja in 
dela na naši šoli. 

23. decembra 2022 slovo staremu 
letu
Na predmetni stopnji smo imeli 
kulturni dan. Popestrili smo ga 
z okusno malico in pripravili 
kratko oddelčno praznovanje. 

Nato smo se zbrali v telovadnici 
in prisluhnili proslavi ob dnevu 
samostojnosti in enotnosti, ki so 
jo oblikovali člani mladinskega 
zbora ter skupina učencev iz 6. b z 
dramatizacijo. Kulturni program sta 
pripravili mentorici Marjana Rojc in 
Emilija Kladnik Sorčan, zbor pa je 
spremljala Janja Belej. Učence sta 
nagovorili tudi predsednica ŠP Žana 
Gostenčnik in ravnateljica Nataša 
Čerenak, ki je prisotnim čestitala 
ob vseh treh praznikih, ki smo se jih 
v programu dotaknili. Sledil je še 
ogled slovenskega družinskega filma 
z božično tematiko Kapa. Učenci so 
ga toplo sprejeli, strošek predstave 
pa je poravnal šolski sklad.

Na razredni stopnji na OŠ Vojnik in 
v podružničnih šolah v Socki, Novi 
Cerkvi in Šmartnem v Rožni dolini 
so decembra pripravili prijetne 
novoletne prireditve, kjer so s 
pestrim programom nastopili učenci 
in učenke pod mentorstvom njihovih 
učiteljev. 23. december je bil dan, 
namenjen praznovanju. Učenci 
od 1. do 3. razreda so se družili 
Z božičkom, ki je za vse oddelke 
razredne stopnje, ob pomoči 
šolskega sklada, pripravil darila. 

Emilija Kladnik Sorčan

10. februarja 2023 smo obeležili 
slovenski kulturni praznik 
Proslavo je začel pevski zbor, ki je 
zapel slovensko himno, nato je sledil 
krajši kulturni program. Učenke, 
ki so v šolskem projektu Naj pesem 
napisale najboljše pesmi, Julija 
Fenko iz 7. c, Una Boštjančič iz 8. 
a in Nika Kramar iz 9. d, so prejele 
knjižne nagrade. Nato je sledila 
predstava v izvedbi slovenskega 
igralca Nika Škrleca, Povodni mož. 
Predstava je bila zanimiva, učenci 
pa so se z veseljem vživljali v vlogi 
Povodnega moža in Urške. Za 
osmošolce je bil kulturni dan na 
šoli. Najprej so se v kvizu o Francetu 
Prešernu spomnili na pesnikovo 
življenje in njegovi pesmi Povodni 
mož ter Turjaška Rozamunda. 
Nato so v delavnicah ustvarjali 
in poustvarjali po svojih željah. 
Odločili so se lahko za gledališko, 
likovno, literarno ali novinarsko 
delavnico. Nastalo je veliko 
zanimivih in dobrih izdelkov, ki so 
jih predstavili v Vojniški čbelici na 
razstavi v avli šole.

Barbara Ojsteršek Bliznac

6. februarja 2023 je bila 
tradicionalna slovesnost ob 
Prešernovemu dnevu
Letos so glavnino programa 
oblikovali naši učenci in učitelji. 
Marjana Rojc je povezovala 
prireditev, mladinski zbor pa je pod 
vodstvom Emilije Kladnik Sorčan in 
ob spremljavi pianistke Janje Belej 
najprej zapel slovensko himno, nato 
pa s petimi skladbami sodobnih 
slovenskih avtorjev zaokrožil 
prireditev. Evropsko himno je na 
klavir zaigrala učenka Glorija Jager. 
Skupaj z vokalno skupino Cvet so 
zapeli še pesem letošnje nagrajenke 
Brigite Petre. 

Emilija Kladnik Sorčan
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Novoletna prireditev četrtošolcev

Veselo vzdušje na dobrodelnem bazarju
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BEZENŠKA FRANKOLOVO
Tekst: Monika Nataša Krajnc, Matej Ocvirk, Sanja Milenković, Nina Križanec Rodica, foto: Monika Nataša Krajnc

Poleg učenja v razredu še veliko drugega
Naši zimski meseci se zdijo povsem 
kulturno obarvani, čeprav se 
naši dnevi poleg šolskega dela 
prepletajo še z glasbo, plesom, 
gledališčem, nastopi, športom in 
ustvarjanjem. S pomočjo učiteljev 
naša kreativnost ne pozna meja. 

Projekt Varno na kolesu
Tudi letos z učenci 4. in 5. razreda 
sodelujemo v projektu Varno na 
kolesu. Pri projektu s pomočjo 
izvajanja različnih nalog učenci 
utrjujejo svoje znanje o cestno-
prometnih predpisih, prometnih 
znakih, varni vožnji s kolesom in 
obvezni opremi. Pod mentorstvom 
Monike Nataše Krajnc in Jožice 
Založnik so učenci izvedli že dve 
nalogi: spretnostni poligon, ki smo ga 
izvedli konec septembra in s katerim 
so učenci razvijali svoje spretnosti 
na kolesu, ter likovno-literarni 
natečaj, kjer so učenci pisali pesmi in 
likovno ustvarjali na temo Varno na 
kolesu. Nastalo je kar nekaj odličnih 
pesmi tako v slovenskem kot tudi v 
angleškem jeziku. 

Praznični kulturni dan
V petek, 23. decembra 2022, smo 
imeli prav poseben kulturni dan. 
Učenci so si ogledali kulturno 
prireditev, ki smo jo obeležili v 
kratkem filmu. Učenci od 5. do 9. 
razreda so obnovili svoje znanje o 
Sloveniji s kvizom. Nato so si ogledali 
božični film. Učence razredne stopnje 
je obiskal Božiček in jih obdaril z 
drobno pozornostjo, starejši učenci 
pa so imeli medsebojno obdarovanje 
po razredih. Učenci razredne stopnje 
so si ogledali tudi odlično plesno 
gledališko predstavo Žirafe ne znajo 
plesati, ki so jo odigrali učenci 4. 
razreda. S kulturno obarvanim 
dopoldnevom smo zakorakali v 
zaslužene počitnice.

Muzejska učna ura zgodovine
Učenci 9. razreda so v torek, 24. 
januarja, obiskali Muzej frankolovskih 
žrtev na Stranicah. V sklopu učnih 
vsebin 2. svetovne vojne in spomina 
na 27. januar, ki je svetovni dan žrtev 
holokavsta, so spoznali tragičen vojni 
zločin poboja frankolovskih žrtev, ki 
se je zgodil februarja 1945. 

Projekt Rastem s knjigo
Sedmošolci so se v okviru projekta 
Rastem s knjigo odpravili na ogled 
celjske knjižnice. Osnovno vodilo 
projekta je mlade navdušiti za branje. 
Letos jim je to uspelo s stripom 
Boštjana Gorenca, Jake Vukotiča 
(ilustracije) in pomočjo Kozma 
Ahačiča: Reformatorji v stripu ali 

kako smo Slovenci dobili prvo res 
dooooolgo knjigo (in eno krajšo, ki 
je opisala, kako pišemo) zelo dobro 
uspelo.

Prešernov dan
Slovenski kulturni praznik smo 
obeležili s šolsko proslavo skozi 
preplet besed, glasbe in plesa. V 
petek, 10. februarja 2023, smo imeli 
učenci od 1. do 6. razreda kulturni 
dan z ogledom predstave Tista o 
bolhah v izvedbi SLG Celje.
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NINA
LAMPRET  
Tekst: Nuša Lilija, foto: osebni arhiv

Na Melodijah morja in sonca
Nina je običajna Frankolovčanka, 
obiskuje 3. letnik gimnazije Celje 
– Center. Ko jo spoznaš, vidiš, 
da mlada talentirana glasbenica 
s svojim petjem ne razveseljuje 
samo domačih, temveč tudi širše 
množice ljudi.
 

Že kot mala deklica je rada 
prepevala. Svoje glasbeno znanje je 
razširila z vpisom v glasbeno šolo, 
kjer se je učila igranja na klaviature. 
Stremela je k petju, zato se je vpisala 
v zasebno šolo petja Modern Music 
College v Celju. Danes se uči petja 
pri znani slovenski pevki Alyi.

Največkrat prepeva pop in balade. 
V studiju je posnela pet pesmi 
z videospoti: Zate, Ostani, Ptici 
brez kril, Dan kot dan in Modrina. 
Povabili so jo na gostovanja na 
radijskih postajah, intervijuje 
je imela v različnih televizijskih 
oddajah. Poleg staršev, ki so po 
Nininem mnenju njeni največji 
oboževalci, se njenih nastopov na 
prireditvah in festivalih udeležujejo 
ljudje različnih starosti. Njen 
nastop smo lahko občudovali na 
najstniških festivalih: Fens, Blejski 
zlati mikrofon in Glasbena zvezda 
Štajerske. Njen najljubši festival pa 
je Melodije morja in sonca 2022, 
kjer se je predstavila s pesmijo 
Modrina.

Poleg petja ima Nina zelo rada 
živali. Doma ima dva psa, nemškega 
ovčarja in maltežana, s katerima 
preživi veliko časa. Seveda se rada 
druži s prijatelji, s katerimi obišče 
kak dober koncert. Nini želim še 
veliko nastopov. Vabljeni pa tudi k 
ogledu njene FB strani, preko katere 
jo lahko kontaktirate in povabite na 
kakšen nastop.
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VRTEC MAVRICA VOJNIK   
Tekst in foto: Polona Grum

Nočni pohod in Čarobno popoldne z bazarjem
Le kdo se ne razveseli pohoda 
z lučkami, ko na zemljo seda 
tihi mrak? Seveda smo bili tisto 
popoldne vznemirjeni tudi mi, 
mavrični planinčki, ko smo se 
pripravljali na novo, nam manj 
znano pot.

Igra svetlobe v tem delu dneva daje 
svoj čar in koraki hitijo za snopom 
svetlobe, ki jo daje naglavna lučka. 
In takrat so drevesa, grmovje, 
steza, štori, veje, vejice … v novi 
preobleki. Vse se zdi skrivnostno in 
polno presenečenj. Tu in tam še pok 
veje, šelestenje listja in slišni koraki 
skupine, ki stopa po hribu, dodajo 

čar nočnemu pohodu. Osvajali 
smo osnovna znanja pohodništva 
in doživetega gibanja v naravi. V 
naravi, ki se pripravlja na nočni 
počitek, v naravi, kjer je zgodnji 
večer prerasel v večer in nam dal 
tisočero priložnosti, da o njih 
sanjamo.
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Z otroki in spremljevalci smo doživeli novo izkušnjo. 
Hvala tudi vodniku Tomažu iz PD Vojnik za strokovno 
in odgovorno vodenje. Iz malega raste veliko in ti prvi 
koraki v pohodništvo so še kako pomembni, saj razvijajo 
tiste vrednote, ki vodijo v samostojno planinarjenje.

V torek, 13. decembra 2022, smo pripravili Čarobno 
popoldne z bazarjem, kjer so naše stojnice zaživele 
v vsej svoji ponudbi s paleto izdelkov. Pripravili so jih 
strokovni delavci s pomočjo tudi nekaterih staršev. 
Družine so z izdelki v svoje domove ponesle otroško 
toplino, s prispevkom zanje pa se je oplemenitil 
vrtčevski sklad, ki skrbi za obogatitveni program v Vrtcu 
Mavrica Vojnik.
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Mnogi izmed nas smo gozd prvič obiskali ponoči

Igra svetlobe v tem delu dneva daje svoj čar.

Načrtujete 
razvoj 

turistične 
dejavnosti na 
podeželju?

Si v vašem društvu 
želite novih vsebin in 

sodelovanja s sorodnimi 
društvi?     

Vabimo vas, da se nam pridružite na delavnicah 
in predstavite svojo idejo,  ki se lahko uresniči s 

pomočjo nepovratnih finančnih sredstev evropskih 
skladov. Vabljeni na delavnice. Vaše mnenje šteje!

Imate podjetniško idejo, 
ki bi jo lahko uresničili na 

podeželju?

VABLJENI K SOUSTVARJANJU 
RAZVOJA PODEŽELJA IN PRIPRAVI 

NOVE STRATEGIJE LOKALNEGA 
RAZVOJA DO LETA 2027

K udeležbi vabimo predstavnike občin, javnih zavodov, 
podjetnike, nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, mlade, 

predstavnike društev in druge zainteresirane posameznike z 
idejami za razvoj. Prijavite se na  03 425 64 66 ali 

las@raznolikost-podezelja.si.

Na vaši kmetiji 
razmišljate o tem, 

kako bi svojo kmetijsko 
dejavnost dopolnili z 
novimi vsebinami?

21. marec
16.00 – 19.00

Kmetija Vrhivšek

22. marec
16.00 – 19.00
Kulturni dom 

ŠtoreVeč o delavnicah 
na naši spletni strani  

las-raznolikost-podezelja.si
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Člani društva Dobra volja iz Pristave so 4. decembra 
pripravili tradicionalno Miklavževanje za otroke 
iz tega dela občine Vojnik. Z lutkovno igrico jih je 
razveselila Darja Grdina, prihod Miklavža in parkeljev 
je bil vsakoletni preizkus za otroke. Pridni so dobili 
darila. 

Tekst in foto: Lea Sreš 

Miklavževanje v Pristavi

01

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

Turistično društvo Nova Cerkev je 4. decembra 2022 
na vasi pripravilo tržnico. Sodelovali so lokalni 
ponudniki in učenci POŠ Nova Cerkev in Socka. 
Dogodek je privabil krajane, ki so lahko kupili darilca 
za decembrske praznike ali dobili idejo zanje. Sejem 
pomeni tudi medgeneracijsko druženje in priložnost za 
lokalne podjetnike. Hvala sodelujočim.

Tekst in foto: Lea Sreš

Praznična tržnica v Novi Cerkvi

02

Člani TD Nova Cerkev so na Štefanovo organizirali 
blagoslov konj in tradicionalno prednovoletno druženje 
na vasi. Za blagoslov konj in ostalih živali je poskrbel 
Karli Brezovšek, za obiskovalce na vasi pa ekipa TD 
in Zdenko Vrenko. Na vasi so se predstavili domači 
ponudniki.

Tekst in foto: Lea Sreš

Blagoslov konj in druženje na vasi v 
Novi Cerkvi

04

Vsebinski del je delo Tatjane Hedžet, za postavitev 
so poskrbeli člani Lovske družine Vojnik. Prostor se 
uporablja za učenje, raziskovanje in igro. Izvajanje 
pouka na prostem omogoča izkustveno učenje in 
popestritev pouka. Pomembna so znanja o okolju, 
znanja iz naravoslovja in odgovoren odnos do narave. 

Tekst: Petra Pehar Žgajner, foto: Lea Sreš

Naravoslovna učilnica na prostem pri 
Lovskem domu Vojnik

03
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7. decembra 2022 so sveto mašo organizirali člani 
ČD Vojnik na Frankolovem. Bogoslužje je vodil pater 
Branko Cestnik, s petjem je mašo popestril Mešani 
cerkveni pevski zbor Frankolovo. Voščili so Karliju 
Blazinšku za okrogli jubilej. Sledil je kulturni program 
in druženje.  

Tekst in foto: Martin Goleš

Sveta maša na godovni dan svetega 
Ambroža

05

Osrednja prireditev ob 70-letnici Društva upokojencev 
Vojnik je bila 14. decembra 2022 v Kulturnem domu 
Vojnik. Ob praznovanju so izdali bilten, avtor je Marijan 
Kajzba, ki je povzel zgodovino in vlogo društva. Janez 
Korošec je podelil priznanja zaslužnim članom. V 
kulturnem programu so sodelovali MeKPZ DU Vojnik, 
Taščice in učenci OŠ Vojnik.
 

Tekst: Lea Sreš, foto: Stanislav Pečnik

70 let Društva upokojencev Vojnik

06

Po besedilu Eve Smuk in postavitvi Andya Smuka so 
poleg omenjenih nastopili Albina Ločnikar, Aleš Kitek 
Marjan in Brigita Majger, Miha Lenarčič, Gašper Trupej, 
Klara Podergajs, Manuel Krašovec, Milena Jurgec, 
Patricija in Marcelino Rezar. Spremljal jih je MPZ KUD 
France Prešeren Vojnik. Hvala za ozvočenje in osvetlitev 
Robertu Pilihu in Roku Golavšku, Mariji Krajnc pa za 
kostume.     

Tekst: Milena Jurgec, foto: Ivica Kos

Žive jaslice Dramske sekcije KUD France 
Prešeren Vojnik 

08

V Ulici ljubezni, v Novi Cerkvi, so 23. decembra 2022 
že tradicionalno postavili jaslice. Dogodek vsako leto 
združi sosede in bližnje krajane, največ zaslug sta to 
leto imela Jože in Milena Arnšek. Nagovor je imela 
Branka Mavhar, blagoslov je opravil g. Vicman. Lep 
primer ohranjanja običajev, negovanja medsosedskih 
odnosov in druženja.
   

Tekst in foto: Lea Sreš

Blagoslov jaslic v Ulici ljubezni in cvetja 
v Novi Cerkvi

07
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22. januarja 2023 smo v ČD Vojnik pregledali minulo 
delo in zapisali nov program. Poklonili smo se spominu 
na čebelarja Franca Suholežnika. Peter Babnik je podelil 
odličja Antona Janše: III. stopnje Ireni Krajnc, Petru 
Zamrlu in Žigi Zamrlu; II. stopnje za posebne zasluge 
za dvig slovenskega čebelarstva pa Srečku Pavriču in 
Janezu Bošnjaku. Vsem čestitke in naj medi! 

Tekst in foto: Martin Goleš 

Občni zbor Čebelarskega društva 
Vojnik

09

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

11. februarja 2023 je bila ob grobovih talcev spominska 
komemoracija, slavnostni govornik je bil Aleksander 
Reberšek. Slovesnosti so se udeležili župani in podžupani 
okoliških občin, predstavniki NOB, vojni veterani, številni 
svojci ter tamkajšnji prebivalci. V kulturnem programu so 
sodelovali učenci OŠ Antona Bezenška Frankolovo in pevci 
Moškega pevskega zbora KUD France Prešeren Vojnik.

Tekst in foto: Lea Sreš 

Žalna spominska komemoracija na 
Stranicah

10

Januarja smo obiskali varovance v Domu starejših 
SeneCura Vojnik in jim pripravili koncert. Stanovalci 
in osebje doma so uživali v skoraj enournem koncertu 
slovenskih ljudskih in umetnih pesmi pod vodstvom 
zborovodkinje Katje Klinc. Koncert je z besedami 
povezovala Marija Čretnik. 

Tekst in foto: Marjan Čretnik

Koncert Mešanega komornega 
pevskega zbora DU Vojnik

12

Iz malega zraste veliko, pravijo. Tega se zavedamo tudi 
učiteljice POŠ Nova Cerkev. Kaj vse je kultura, smo 
povprašale kar naše učence. Povabile smo jih k oblikovanju 
programa za Prešernov dan. 7. februarja so se predstavili 
na šolski prireditvi. Skupaj s skupino vrtca Mavrica smo jih 
navdušeno spodbujali. Verjamemo, da bo naslednje leto 
svoj talent pokazal še kdo. 

Tekst in foto: Vesna Kotnik

Na naši šoli raste kultura

11
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Občina Vojnik je podpisala pogodbo za izvedbo projekta 
Fekalna kanalizacija Ivenca, med izvajalcem gradnje 
Brahigradnje, d. o. o., in Občino Vojnik ter strokovnim 
nadzorom AZ Inženiring, d. o. o..
Podpis pogodb je bil v petek, 13. januarja 2023.

Tekst in foto: Lea Sreš

Podpis pogodbe Fekalna kanalizacija 
Ivenca

13

21. januarja je bil v telovadnici POŠ Nova Cerkev 
tradicionalni zimski nogometni turnir, ki se ga je 
udeležilo rekordno število ekip. Turnir je bil razporejen 
skozi ves dan, zmago pa si je tudi letos priigrala domača 
ekipa Mali Pariz. Podeljene so bile še nagrade za naj 
strelca, naj golmana in naj igralca turnirja. 

Tekst: Nina Mlinar, foto: arhiv društva

Mali Pariz zmagovalci zimskega 
nogometnega turnirja

14

Na pustni torek so občinsko upravo Občine Vojnik 
obiskali kurenti iz KUD Polanec – Starše, naši otroci iz 
Vrtca Mavrica, Vrtca Levček in Osnovne šole Vojnik. Z 
veseljem smo se družili in z vami delimo šegavi pustni 
utrinek.

Tekst: Petra Pehar Žgajner, foto: arhiv občine 

Občinsko upravo Občine Vojnik zavzeli 
kurenti

16

NK Vojnik nastopa v medobčinski članski ligi – MNZ 
Celje. Kot so zapisali na klubski spletni strani, je klub 
dobil izkušenega trenerja in odličnega mentorja. 
Prioriteta je stabilizirati ekipo in jo okrepiti na vseh 
pozicijah. Drago Kostanjšek, ki je v preteklosti vodil NK 
Domžale, NK Mura, NK Rudar, je člansko ekipo že zbral, 
opravili pa so tudi prvi trening.  

Povzeto po: Boris Marič

Na klop NK Vojnik se vrača Drago 
Kostanjšek

15
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Biti prostovoljec pogosto pomeni 
biti malce čuden. Še posebej 
v današnji družbi, ko je svet 
naravnan na to, da je največja 
vrednota poskrbeti zase. Da ne bo 
pomote – to je še kako pomembno, 
a vedno bolj se mi dozdeva, da 
se ljudje tega pogosto lotijo na 
napačen način. Nekateri iščejo 
srečo v materialnih dobrinah in 
se jim zdi nujno potrebno, da res 
vsak prost trenutek izkoristijo za 
delo in služenje cekinčkov; spet 
drugim največje veselje prinese že 
šesti ogled svoje najljubše serije … 
In spet – tudi s tem ni nič narobe. A 
sama vedno bolj opažam, da mi to 
preprosto ni dovolj. 

 

Živimo v svetu, kjer je denar sveta 
vladar, kjer si ne znamo vzeti časa 
zase, kjer je videz pomembnejši 
od modrosti … Živimo v kulturi, 
ki ceni samo embalažo, prezira pa 
pomembnejšo vsebino. Vendar ali je 
naša sreča v tem svetu res pogojena 

samo z materialnimi dobrinami? 
Ali je res slajše prejemati kot dajati? 
Moj odgovor je prav zagotovo NE. 
Delček tega sem spoznala tudi pri 
delu z mladimi v okviru skavtske 
organizacije. Biti prostovoljec pomeni 
dati košček sebe drugim. Svoje bisere 
deliti z drugimi in jih s tem pomnožiti. 
Sošolci me večkrat vprašajo, kje poleg 
faksa, študentskega dela in ostalih 
dejavnosti najdem čas še za skavte. 
A z vsakim postavljenim vprašanjem 
se bolj strinjam, da je vredno. Da je 
vredno darovati svoj čas, energijo, 
znanje in talente, da s tem osrečiš 
druge. In s tem ne rastejo samo oni, 
ampak rastem tudi jaz sama. Vse 
bolj mi je jasno, da, ko služim, tudi 
zaslužim. Da s tem, ko dajem, ves čas 
tudi prejemam. Vem, sama ne morem 
dati ničesar materialnega ali z roko 
otipljivega, a dam lahko veliko več kot 
le to. Darujem lahko svoj čas, ki ima v 
današnjem svetu, ko vse hiti povprek, 
zelo visoko ceno, svoje navdušenje 
nad življenjem, izkušnje, ki so me 

utrdile, znanje in ne nazadnje lahko 
prisluhnem in ljubim. Prisluhnem 
tistim, ki si želijo biti slišani, pa so to 
vse premalokrat, in ljubim tiste, ki 
doma ne prejmejo bližine in ljubezni.

Najpristnejša izkušnja prostovoljstva 
so poletni tabori, ko nam za en teden 
ali 14 dni starši otroke zaupajo v 
varstvo. Šele po mnogih skupaj 
preživetih izzivih, preizkušnjah in 
trenutkih ob večernem ognju lahko 
zares spoznaš otroka. Pa vendar 
se kot skavtski voditelj še vedno 
velikokrat znajdeš v situaciji, ko 
zaradi pomanjkanja izkušenj ali 
nepoznavanja socialnih razmer 
ne veš, kako pristopiti do otroka 
in mu pomagati. Vsakega, ki se 
nam pridruži, sprejmemo kot 
nepopisan list papirja. Biti skavtski 
voditelj, animator ali prostovoljec 
ni samo naloga, temveč poslanstvo. 
Prostovoljstvo me napolni in tukaj 
res velja, da če daš vse od sebe, dobiš 
mnogokrat povrnjeno.

Navsezadnje je tudi skavtstvo 
prepleteno s prostovoljstvom. Tukaj 
gre tako za dolge ure načrtovanja 
skavtskega voditelja kot tudi za 
služenje skupnosti. Prostovoljstvo 
ni le nekaj, kar je povezano samo 
s pomočjo v izrednih razmerah. 
Je način življenja. Za to, da smo 
prostovoljci, dejansko ne potrebujemo 
biti niti člani kakšne organizacije – 
prostovoljec je lahko kar vsak izmed 
nas v svojem vsakdanjem življenju. 
Postani skavt za en dan tudi ti. 
Tretji skavtski zakon pravi: »Skavt 
(skavtinja) pomaga bližnjemu in 
naredi vsak dan vsaj eno dobro delo.« 
Kaj boš pa ti jutri dobrega naredil?

»Poskušajte pustiti ta svet za 
spoznanje boljši, kot ste ga prejeli, in 
ko boste odšli, boste odšli srečni in z 
občutkom, da niste zapravljali časa.« 
– zadnje sporočilo Badena Powella, 
ustanovitelja skavtov.

SKAVTI    
Tekst: Tinkara Lečnik, foto: Tadej Velenšek

Prosto - voljstvo

Najpristnejša izkušnja prostovoljstva so poletni tabori.
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Za danes, ne za jutri in ne za včeraj. Dnevi bežijo mimo 
nas kot kapljice, ki se izgubijo v oceanu. Vsak dan je 
neponovljiv, izviren, unikaten in preprosto čudovit. 
Trenutke svetlobe in zadovoljstva si velikokrat krojimo 
sami. Radi smo veseli in v dobri družbi, vsaj večinoma 
je tako. Veselimo se druženja z nam dragimi osebami, z 
družino, prijatelji, znanci, saj vemo, da nas to radosti. 

 

V našem društvu se zavedamo pomena stiska roke, besed 
tolažbe in pomena druženja, ki je priložnost za dobro 
počutje, razvedrilo, izmenjavo izkušenj in nasvetov. Prav 
tako vsi vemo, kako lepo je, da imaš nekoga, ki ti bo 
pomagal razbiti težo skale, ki te teži. Ob koncu leta smo 
se člani društva družili v gostilni Turist na Frankolovem, 
kjer smo skupaj pričakali novo leto. Do srca so nam segale 
prelepe pesmi Arclinskih fantov, ob zvokih glasbe pa smo 
plesali in peli v večer.

Aktivno smo zakorakali v leto 2023

Novo leto smo začeli s tradicionalnim pohodom okoli 
Šmartinskega jezera. Veter je bril in pihal, da smo že 
mislili, da s pohodom ne bo nič. A mi smo vztrajali. Zdenko 
Vrenko in Janko Mogu sta nas že pričakala na Pušn Šanku, 
pri Tini, ki nam je gostoljubno odstopila prostor za naše 
druženje. Najprej smo si voščili in zaželeli vse lepo, največ 
zdravja. Člani, ki težko hodijo, so nas počakali kar pod 
kozolcem, lepo število pa se nas je odpravilo po poti okoli 
jezera. Ob klepetu je bila pot kratka in kar hitro smo bili 
nazaj. Čakale so nas dobrote naše Irene Rotar, Erike Murn, 
Kmetije Slemenšek, Mogujevih in seveda Zdenkov odličen 
golaž. Veseli smo bili, da smo s pohodom naredili nekaj za 
svoje zdravje, dušo pa smo si napolnili s petjem in plesom. 
Tudi načrti za 10. pohod so že nared.

Dela v pisarni z administracijo ne zmanjka, člani in 
občani prihajajo v pisarno po različne nasvete in pomoč 
pri njihovih urejanjih po uradih. V Vojniku in Celju smo 
začeli meriti holesterol in sladkor, delavnico ročnih del 
v sodelovanju z društvom Dobra volja imamo ob sredah. 
Skupaj smo pripravili tudi darilca, spekli piškote za 
varovance doma upokojencev Vojnik. Veseli so bili obiska 
s skromnimi darili in ponosni, da niso pozabljeni ter da si 
zanje vzamemo čas. Najbolj pa smo varovance razveselili s 
petjem starih domačih pesmi ob harmonikarski spremljavi. 
Naš harmonikar Drago Sivka je z veseljem zaigral pesmi, 
ki jih poznamo in z uslužbenci so nekateri tudi zaplesali. 
Je še kaj lepšega, kot pokloniti malo časa in dobre volje 
ljudem, ki jih je breme časa in bolezni prineslo v nov 
dom?! 

Tudi pri Ivanki Plešnik je res vedno lepo. Srečujemo se s 
pletilkami, obrazno jogo smeha in dobre volje. Pletemo 
copatke za naš projekt Pozdrav novim življenjem, letos 
bomo s copatki obdarili novorojence občine Vojnik. V 
načrtu imamo, da prihodnje leto obdarimo še novorojence 
Štor, nato pa še Dobrne. In tako združimo prijetno s 
koristnim.

Ob pustu je bila odprta naša pekarna. Skupaj z Društvom 
Dobra volja smo začeli pripravo krofov, jo ponovili v 
pisarni v Celju in v PGD Vojnik, ki nam je prijazno odstopil 
prostor. Veliko nas je bilo, ki smo si želeli slišati kak nov 

recept, pridobiti nova znanja. Ob domači malici so krofi 
odlično vzhajali, Lojzka Oprčkal in Zdenko Vrenko pa sta 
pokazala še, kako naredimo kvašene flancate. V čast nam 
je bilo, da se je delavnici pridružila tudi nova direktorica 
občinske uprave Vojnik Mojca Vodušek. Pohvalila je delo 
društva in všeč so ji bile naše izvirne teme delavnic in 
druženj.

Skupaj smo močnejši

Spoštovani občani, tudi vas lepo vabimo med nas. 
Vedno se kaj dogaja, radi se družimo in pomagamo drug 
drugemu. Verjemite, vsako breme, ki nam ga naloži 
življenje, je lažje, če ga nosimo skupaj, če smo povezani, 
dobre volje in kljub težavam, ki jih prinesejo leta, ne 
klonemo. Z roko v roki nam je vsak dan pester in zanimiv. 
Želim vam trdnega zdravje, veliko dobre volje in tkanja 
prijateljskih vezi.

MDDI CELJE  
Tekst in foto: Dragica Mirnik

Živimo za vsak dan posebej

Dragica Mirnik, direktorica občinske uprave Mojca Vodušek in 
Lojzka Oprčkal
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Januarja smo pevci okteta In spiritu z gostovanjem v 
Šmarju pri Jelšah povezali venec cerkvenega petja po 
slovenskih župnijah. Začenši s pričakovanja polnim 
adventom smo se s pesmijo družili vse do praznika 
svečnice. 

Kamor koli poti vodijo vojniški oktet, se venomer trudi 
pustiti trajno sled vojniškega kulturnega in duhovnega 
življenja. Kakor so nekoč na visokem hodniku stare šole, 
ob stari leski, kleno zveneli glasovi vojniških pevcev 
(mnogi danes prepevajo v nebeškem zboru), tako se danes 
hrabro oglasi zvonki baritonski solo vojniške pesmi Fantič 
sem mlad v koči takrat … bodisi v zaodrju srečanja oktetov 
in malih vokalnih skupin v Kranju bodisi v župnišču 
majhne slovenske fare. 

V cerkve smo ponesli mašne speve našega Tomaža 
Marčiča, ki so doživeli lep sprejem pri župljanih in tudi 
tistih, ki cerkveno petje še posebno čutijo ali živijo. Ravno 
tako so bile toplo sprejete priredbe starih adventnih pesmi 
našega umetniškega vodje Aleša Makovca. Ne moremo 
pozabiti žara v očeh ljudi, ko smo jim pripovedovali, da 
so v glasbenem stavku HO-ZA-NA, kjer se izmenjujoče 
oglašajo posamezni glasovi, lahko slišali zvonjenje 
vojniških zvonov. Tomaž naj bi ob skladanju tega mašnega 
dela tone uglasil ravno z mislijo na zvonove farne cerkve 

svetega Jerneja. V sodobno oblikovani grosupeljski cerkvi 
so nas s kora pred oltar pospremili z močnim aplavzom, 
kjer smo malodane osuplo opazovali napolnjenost 
cerkvenih klopi nasproti veličastnemu mozaiku.

V Cirkovce se vedno radi vračamo nadvse gostoljubnemu 
in prijetnemu sogovorniku, nekdaj dobrnskemu župniku, 
Janku Strašku, ki nikoli ne pozabi omeniti, od kod 
prinašamo pesem in kaj vse plemenitega je že zraslo v 
Vojniku.

V Šmarju pri Jelšah, kjer nas je odprtih rok v prekrasni in 
dovršeno obnovljeni cerkvi pričakal (malo tudi »vojniški«) 
Damjan Ratajc, se je med pesmijo Angelček varuh moj 
ustvarilo čustveno ozračje in solze v očeh. To je za vse 
pevke in pevce poseben poklon, ki pa je pri našem oktetu 
vselej prežet s spominom na domačo skupnost, s katero se 
srečujemo ob našem petju, pa do vseh pevcev, ki smo jih še 
mlečnih zob slišali peti nasproti rdečih zaves v kulturnem 
domu ali visoko na koru mogočene vojniške cerkve. 

Hvaležni vsem, ki so nas sprejeli in ljudem v klopeh, s 
katerimi smo si pogledali v oči, člani okteta In spiritu 
upamo, da je upesnjeno sporočilo Božičnega Vojnika padlo 
na plodna tla in predramilo prenekatero pozabljeno dušo 
slovenskih krajev.

OKTET IN SPIRITU   
Tekst: Tilen Podergajs, foto: arhiv skupine

S pesmijo po cerkvah

Oktet In spiritu v farni cerkevi svetega Mihaela v Grosupljem
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Zadnjo januarsko soboto smo se planinci PD Vojnik podali 
v Prekmurje. Že sama misel na ta lep del Slovenije nam 
zbere dogodivščine ob Muri, njene lepote in zanimivosti. 
Pohodniki smo si privoščili še poslastici -  to sta najvišja 
vrhova tega območja, Sotinski in Serdiški breg. 

 

Bilo je sveže jutro, ki so ga popestrile nežne snežinke. Te so 
nas spremljale vso pot, da smo imeli pridih zime. Na krožni 
poti nas je spremljal vodnik domačega društva Herman 
Kisilak, s prijaznim nagovorom nas je pozdravila tudi 
predsednica društva Jasmina Šinko. Sotinski breg oziroma 
Kugla kot lahko beremo v planinski literaturi, je s 418 m 
najvišji vrh Prekmurja. Z njenega vrha se nam ob jasnem 
dnevu odpre lep razgled na severovzhodno Slovenijo, del 
Avstrije, Madžarske in Hrvaške. Povzpeli pa smo se tudi na 
Serdiški breg, ki je 416 m visok hrib. Nahaja se v neposredni 
bližini meje z Avstrijo. S travnatega vrha, na katerem so 
lesena brunarica in nekaj klopi, se nam odpre lep razgled 
na Goričko. Vodnik je povedal, da se ob lepem vremenu vidi 
tudi del Pohorja.

Prijetna pot se je vila ob potoku, skozi gozd čez hrib in 
ponovno spust v dolino, pa zopet na drugi breg. Pod nogami 
se je nabiralo listje, ki je v mrazu zvabilo nam prijetno 

šelestenje. Ob zaključku smo si privoščili pozno kosilo ali 
zgodnjo večerjo in seveda prekmursko gibanico. Čutili smo 
prijaznost ljudi, ki so bili z nami, ki smo jih srečevali in jih 
spoznali. Hvala vodnikoma Hermanu in našemu Tomažu za 
lepo vodenje, v katerem se je zrcalilo dobro sodelovanje in 
poznanstvo, saj sta bila skupaj na vodniškem tečaju. Želimo 
jima, da bi bili njuni koraki in koraki vseh, ki jih bosta 
vodila, varni. Vtisi pa polni lepih utrinkov, ki bogatijo dušo 
in srce.

Več o naših aktivnostih si lahko ogledate na naši FB strani, 
kjer vas čakajo tudi slike z raznih pohodov. 

JANUARSKI POHOD       
Tekst in foto: Polona Grum

Planinsko društvo Vojnik 

Pevci domačega Mešanega cerkvenega pevskega 
zbora so že tradicionalno navdušili s svojim petjem. 
 
26. decembra 2022 je v cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi 
tradicionalno zazvenelo ubrano zborovsko petje članov 
domačega cerkvenega zbora, ki so se mu pridružili še mladi 
pevci tukajšnjega otroškega cerkvenega zbora ter priznana 
solista Mojca in Primož Hladnik. Izjemno zvočno doživetje 
je na praznik sv. Štefana in na dan dneva samostojnosti v 
srcih nastopajočih in obiskovalcev prižigalo dušno luč in 
pustilo dobro popotnico za preostanek prazničnih dni. 

Hvala nastopajočim, vodji zbora, domačemu župniku in 
vsem obiskovalcem, ki so skupaj z nami sooblikovali ta 
lep glasbeni dogodek ter se nam na koncu pridružili še pri 
klepetu pred cerkvijo ob okusni pogostitvi.

24. BOŽIČNI KONCERT       
Tekst in foto: Nuša Lilija

Mešani cerkveni pevski zbor sv. Lenarta znova navdušil

Na poti so nas spremljale nežne snežinke
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Tadeje Vodovnik Plevnik in Miran Kovač med ocenjevanjem 
vzorcev vin. 

Društveno delo narekujejo letni časi. Naloge v letnem 
programu dela in pripravljenost za njihovo izpolnitev 
pa so v domeni članov društva. Ti sledijo navodilom 
stroke in naravnim razmeram, se redno izobražujejo 
v učilnici in na terenu, aktivno sodelujejo v akcijah 
društva in s tem dosegajo vrhunske rezultate v 
pridelavi vin.  

Tudi lani, 13. novembra, so vojniški vinogradniki 
obeležili god svojega zavetnika – sv. Martina s sveto 
mašo in blagoslovom mladega vina v cerkvi sv. Jerneja 
v Vojniku. Praznik so obeležili z ogledom in degustacijo 
na vinogradniško-turistično kmetiji Andrejc, njen lastnik 
je predsednik zreškega vinogradniškega društva Vojko 
Korošec. 27. decembra sta pri Janezovi maši opravila 
blagoslov mladega vina v cerkvi sv. Tomaža upokojeni 
škof Lipovšek in domači župnik Anton Perger. Ob ubrani 
pesmi moškega pevskega zbora je bilo slovesno. 

XIX. kletarski večer je pokazal, da je delo v društvu 
uspešno in strokovno pod vodstvom prizadevnega 
podpredsednika društva Mirana Kovača. 16. decembra 
so analizirali 90 vzorcev, ki so jih prinesli vinogradniki. 
Strokovnjakinja Tadeja Vodovnik Plevnik je vsak vzorec 
pokomentirala in svetovala, kako odpraviti napake. 
Vinogradniki so lahko izvedeli, kje nastanejo napake pri 
pridelavi in predelavi ter ukrepe, ki jih morajo izvesti 
pri drugem pretakanju. Po oceni strokovnjakinje Tadeje 
Vodovnik Plevnik so bila ocenjevana vina nasplošno 
dobra, nekaterim je že napovedala visoke ocene na XIX. 
ocenjevanju vin, pohvalila je tudi operativno skupino z 
Miranom Kovačem na čelu in sodelovanje s sosednjimi 
društvi (Dobrna in Štore). Izbor vin za ocenjevanje je 

bil širok – šipon, laški rizling, sivi pinot, kerner, renski 
rizling, sauvignon, traminec, rumeni muškat, muškat 
hamburg, modra frankinja, zweigelt, žametovka – modra 
kavčina, v beli in rdeči zvrsti pa verjetno še kakšna 
neomenjena sorta.

Vinogradniško vinarsko društvo je sodelovalo tudi na 
Božičnem Vojniku, že osmič so postavili svoje jaslice. 
Kot se za zaključek leta spodobi, so se zbrali in se veselo 
poslovili od starega leta. 10. februarja 2023 je bila 
uspešna zimska rez potomke najstarejše trte v Vojniku in 
v vinogradu Dragice in Alojza Pušnik v Rovah. Društvo 
vabi na 19. ocenjevanje vin v aprilu. 

NA PRVEM MESTU 
JE STROKOVNOST     
Povzela po P. Leskovar: Lea Sreš, foto: Miran Kovač 

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik 

Dragica in Alojz Pušnik sta bila gostitelja vinogradnikov na 
prvi delavnici letos.
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V soboto, 7. januarja 2023, ko je 
bil Božični Vojnik z vsemi svojimi 
koncerti in postavitvijo jaslic že 
za nami, so nas presenetili štirje 
umetniki s čudovitim koncertom, 
ki nam je podaljšal božično 
razpoloženje. 

Lovro Frelih na orglah in klavirju, 
Danaja Koren in Tanja Pečenko 
z izostrenima in melodičnima 
vokaloma ter Juan David Zuleta na 
kitari in z lepim južnoameriškim 
glasom. Slednji namreč prihaja iz 
Kolumbije in živi v Sloveniji. Vsi 
štirje so vsak na svojem področju 
pokazali svojo virtuoznost. Kot je 
napovedoval naslov koncerta, smo 
res slišali prelepe božične pesmi, 
pesmi, ki jih pojemo v Sloveniji 
in tudi drugod po svetu. Odlični 

pevci, večkrat vsi štirje, ob občuteni 
spremljavi Lovra in Juana so nam 
božali čutila s prijetnimi zvoki, ki so 
govorili v prid njihovega mojstrstva 
na instrumentalnem in vokalnem 
področju. Lepo število obiskovalcev 
v vojniški cerkvi sv. Jerneja ni 
varčevalo z aplavzom, kar govori, da 
so se poslušalci zavedali njihovega 
mojstrstva, sprejemali njihovo 
izvajanje in preprosto uživali v 
toplini večera. Človek si zaželi še več 
takšnih večerov. 

Skupini so, vsak na svoj način, 
pomagali pri izvedbi koncerta 
Občina Vojnik, Katoliško-kulturno 
društvo Ivan Šopar, Ekopool, d. o. o., 
Emil Koprivc in ozvočenje prireditev 
Robi Pilih. 

BOŽIČNI KONCERT      
Tekst: Beno Podergajs, foto: Rok Golavšek 

Sveta noč – najlepše božične pesmi

Juan David Zuleta, Danaja Koren, Tanja 
Pečenko, Lovro Frelih
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Naša vasica Nova Cerkev je ena izmed najlepših na 
Slovenskem. Pa ne zato, ker tukaj živim jaz. Ta podatek 
sem našla pred časom, ko sem se želela izučiti za 
lokalnega turističnega vodnika; viri na spletu so mi 
tako povedali. Sama pa dodajam, da njena lepota ni le 
v zgodovini in slikovitosti njene lege; leži namreč na 
rahlo dvignjeni planoti blizu sotočja dveh voda, rečice 
Hudinja, ki izvira pod Roglo, in potoka Dobrnica. 
Res nas ob vstopu v vas pozdravi (pre)urejena stara 
arhitektura, mogočni Marof, župnijska Kašča in cerkev 
sv. Lenarta z obzidjem in kamnitimi stopnicami. Lepa 
slika, ni kaj! A največja lepota vasi so njeni ljudje. 
Ljudje, ki znajo in hočejo stopiti skupaj in s skupnimi 
idejami, pobudami skrbijo za skupno dobro. Gasilci, 
športniki, pevci, glasbeniki, kulturniki, turisti, tako 
bi preprosto opisala nekaj društev,  ki s številnimi 
dogodki skrbijo, da se v kraju dogaja, da se tukaj 
pestro živi.

Turistično društvo je pred več kot šestnajstimi leti v zemljo 
posadilo drobno seme: ob torkih je vaščane povabilo na 
rajžo po obronkih krajevne skupnosti. Seme je vzklilo 
in bogato obrodilo. Glavna korenina je bil Bolti: izkušen 
planinec, markacist, človek s posebno energijo. Trdno 
deblo je postavil. Kot vodnik nas je deset let navdihoval, da 
smo ob torkih od oktobra do konca maja ob sedmih zvečer 
v nizkem štartu čakali na vasi na njegovo komando, pisk. 
Kam tokrat, smo radovedno v pričakovanju pogledovali? 
Črpali smo njegovo nalezljivo moč, voljo, pohodno vnemo 

in skupina Torkovcev se je razrastla v drevo z mogočno 
krošnjo. Več kot dvajset vej – parov ženskih in moških 
gojzar modelov je stopalo za njim in obkrožilo zaselke. 
Novake, Straža, Razdelj, Homec, Vine, Landek, Lemberg, 
Vizore, Hrenova, Višnja vas, vse tja do Vojnika in Marijine 
cerkve smo šli. Deseto obletnico pohodov smo svečano 
okronali. Pri lipi še danes stoji pohodni gojzar in naznanja, 
da torkova rajža živi.

Zgodil se je tisti zadnji februar, ko smo obnemeli in se 
z žalostjo v srcu za vedno poslovili od našega vodnika. 
Mnogo prezgodaj. Njegovi koraki so pustili neizbrisljive 
sledi in v njegov spomin korakamo dalje. Marjan je prevzel 
povelje in že šest let odgovorno, predano in spretno 
poveljuje torkovi četici. Ničesar ne pušča naključju, vse 
stezice odpira na ključ. Pred rajžo, če je od torka do torka 
vremenski preobrat, vselej osebno preveri posebnosti 
terena. Natančno določi tempo, vzpone in spuste, 
preračuna čas in kilometre. Vedno se mu izide, mojster je! 
Med korakanjem kolono uvidevno opozarja na poledenel, 
moker ali pošudran svet: »Pesek na cesti! In strmo je. 
Previdno! Po kolesnicah stopajte,« nas poduči. 
Veliko si upa, res. Včasih ga namreč obdaja ducat ali celo 
dva čvekavih ženskih ust. Neustrašen je, ali pa me lepo 
vzgojene, vse se zmeraj dobro konča. No, zadnjih nekaj 
rajž ima spet ob sebi pomočnika svoje vrste. Vinko četico 
varuje zadaj, Marjan pa je naša markacija. 

Če smo včasih kot študentje začeli semester oktobra, smo 

PO OBRONKIH
OBČINE     
Tekst in foto: Valerija Jakop

Torkove rajže živijo

"Valentine in Valentina", Valentinov torkov pohod.
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zdaj spet kot v šolskih klopeh. Naše pohodno leto traja od 
prvega torka v septembru do zadnjega v juniju. Finale je 
pravi likof s svečano podelitvijo diplom. Lepa zbirka se jih 
baha v vitrini. 
Obhodimo vse, kar se v naši krajevni skupnosti obhoditi 
da. Vselej drugače, s kakšnim dodatkom ali obvozom. Zdaj 
pokukamo celo še v nove becirke, rišemo nove ovinke in 
znamo prirajžati po očem, ušesom in podplatom prijaznih 
poteh iz centra vasi na Frankolovo. Ali skozi Polže, Homec, 
Trnovlje pri Socki nazaj na vas. Čez Spodnjo Hrenovo, 
Rožni Vrh in Visoko nazaj na Zgornjo Hrenovo domov. 
Slikovite poletne ture so to, ko je dan dolgo mlad. In 
imamo kaj videti. 

Iz objektivnih razlogov smo kolektivno le dvakrat torkovo 
rajžo izpustili. Subjektivnih razlogov ni. Če vmes poseže 
kakšen preventivni obisk ali posvet v beli hiši, Marjan za 
šefico pooblasti svojo življenjsko sopotnico Kristino, da 
ona  prevzame krmilo. Se je že zgodilo, da nas je sedem 
Sneguljčic brez palčka (ali princa) veselo rajžalo po hosti 
in po razglednih kucljih naših zaselkov. Prav luštno je bilo. 
Smeha na sedmo potenco, vam rečem!

Kakšen torek je prazničen. V različnih oblikah. Ko je 
društvo prejemnik županovega priznanja, je skupinica ob 
predstavnici. Vsako leto v božičnem času srkamo čar svete 
družine ob mnogoterih domiselnih jaslicah, ki jim v naši 
domovini ni enakih. Iz Nove Cerkve odrajžamo v na tisoče 
zlatih lučk odet Božični Vojnik. Tudi naše društvo tam 

razstavlja. Valentinovo, dan žena, štirideset mučenikov 
si polepšamo z drobnimi pozornostmi; čokoladni srčki, 
rož'cami, čokoladkami. Ko kdo praznuje, dvignemo 
glažek, zapojemo in nazdravimo. Tudi delikatesni 
priboljški zdrknejo po prebavnem traku. Povabilom 
ne damo košarice: v mesecu češenj radi za kratek čas 
posedimo v vrtnih uticah in se prepustimo sladkim 
okusom romantično okrašene mize. Ali na pikniku v 
pravem pomenu besede, kjer nas srčna Minka hudomušno 
opomni, da vince naj po grlu teče, »ker voda je na števec!« 
Ker je piknik tik pred koncem rajže, v Ulici ljubezni in 
cvetja, je en kozarček rujnega dovoljen. 
Kjer se Torkovci zberemo, povsod nam je lepo, dobro 
se štimamo in nekaj posebnega je med nami. Nekaj, 
kar čutijo duše, ki prihajajo k nam iz sosednjih krajev. 
Sproščenost, pozitiva, nekompliciranost, dober štimung. 
Rajža skozi mikavno pokrajino. Skrb za telesno in duševno 
zdravje. Vse to na enem mestu. Sila mikavna ponudba. 
Če vas zamika, korajžno med nas. S korajžo na rajžo jo 
odvandramo vsak torek ob šestih zvečer. Le par uhojenih 
čevljev potrebujete, vsega drugega se nalezete od nas. 
Noge vam bodo hvaležne. Po prehojenih osmih, devetih ali 
celo desetih kilometrih v dveh urah gibanja bodo prijetno 
utrujene od dela. Srce in obraz pa bosta živo žarela. 

Torkove rajže bodo počasi polnoletne in Torkovci se z njimi 
počutimo polno, živo. Naj živita torek in torkova rajža!

 Rajža v maju 2022, skozi Polže, Homec, 
pod Mrzidolo čez Zlateče nazaj na vas.

Sporočilo na kapelici v Vinah ustavi naš korak. Na vasi, kjer je začetek torkove rajže, gojzar stoji in vas vabi.
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Fitkoti so ena »fejst« druščina, bolje rečeno aktivna 
družina starejših po izkušnjah in mladih v srcu, ki 
vedo in občutijo, kdaj se je potrebno v vsakdanjem 
vrvežu ustaviti in posveti čas sebi.  
 
Pri nas v Vojniku si sprejet v srčno družino, kjer boš lahko 
drugače aktiviral svoje potenciale, čisto brez dodatnih 
obremenitev. Tvoje telo bo tvoj prvi zaveznik, pri »naj« 
vaji namreč upoštevam tvoje posebnosti. Telo-vadnica je 
pripravljena. Čutiš, da je konec posvečanja drugim ali pa 
samo delu? Da je nastopil čas za tvojega naj prijatelja? Se 
imaš toliko rad? Vključiš se lahko v aktivno skupino, kjer 
smo vsi različni in vsi enaki. In kjer ne končamo, ko pride 
pomlad. Poleti vadimo v stiku z naravo, v parku. 

Družina Fitkov
Družino Fitkov že več kot pet let drži na nogah in skupino 
z veseljem poganja brez odpadle ure strokovno oko – 
Stefan Zabret, prof. športne vzgoje, športni trener, tudi 
spreminjevalec navad po NLP vzorcih, ki je odločen, 
vztrajen, nepopustljiv, ker z njegovo pomočjo lahko 
narediš nekaj novega; novo življenjsko zgodbo. Ker ne 
želiš le »nafilati« mišic in ker bi rad poznal vstopno vajo, 
ki ti bo pisana na kožo. 

Potrebuješ brco, da odpustiš trdovratne navade?
Bi še kako rad spoznal moči v sebi, v dihu povezal celo 

telo, šel v izkušnjo dneva s telesom, zakladnico orodij? 
Vse to ti samo osvetlim, da boš ti naredil to ogromno 
preobrazbo. Vložek truda in veselja preveva z obrazov, 
ko po koncu vadbe naredimo krog zaupanja z aplavzom. 
Med našo pestro družbo ni časa koga kopirati. Z 
redno vadbo boš počasi aktiviral celotno telo. Pilates, 
gimnastika, ples, raztezne vaje ali pa samo razmigani 
udi do prsta na nogi – ja, mi uporabljamo fuzijo vsega. 
Za pravočasen prihod poskrbi sam, za dobro voljo in za 
formo telesa pa v celoti vedno poskrbimo mi. 

Če si na večino vprašanj odgovoril pritrdilno, po tem 
imaš zagotovo perspektivo med Fitkoti. Na koncu kava 
ali čaj, smeh in dober občutek. Pridi vsako sredo ob 9. uri 
v Kulturni dom (Fitkoti žive tu) ali na travnik v parku. 
Lahko si naslednji močen člen skupine, ki je skozi čas 
zrasla v ekipo, ki te vleče. 

FITKOTI SE 
PREDSTAVIJO         
Tekst in foto: Štefan Zabret

Pridružite se vadbi starejših
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Januarja je Športno-rekreativno društvo Postani.fit pri 
Fit placu (Sokolskem domu) organiziralo brezplačno 
drsališče za otroke. 

Poskrbeli smo za možnost izposoje drsalk, zato je bil obisk 
še večji. Izgovorov, da ne bi stopili na drsalke, namreč 
ni bilo. Obisk drsališča je bil mogoč vsak dan, tudi med 
vikendi. Mali in veliki otroci so se na drsališču vsakodnevno 
zelo zabavali. Velika večina jih je na drsalke stopila prvič, 
kar se je obneslo zelo dobro. Seveda nam odprtje in 
vzdrževanje drsališča ne bi uspelo brez sponzorjev, ki smo 
jim zelo hvaležni za pomoč.

Najlepša hvala vsem, ki ste nam omogočili drsanje: Občina 
Vojnik, Slada, d. o. o., Magles, d. o. o., Atlas Trading, d. o. o., 
Mizar, d. o. o., Alba, d. o. o., Studio lepote Valvita – Nina 
Očko, s. p., Kovaštvo Očko, Aksel, d. o. o., Gostilna Kolar, 

Picerija Limbo, Pizzeria in avtopralnica Mc, Peor, d. o. o.,
Fivia, d. o. o., Mizarstvo Podgoršek, d. o. o., 
Zobozdravstveni center Diamant, MIK, d. o. o., GSP, d. o. o., 
A-VIP, d. o. o., Resolucija – Urška Krajnc, s.p. in Wepik, d. o. o..

BREZPLAČNO
DRSANJE ZA OTROKE
Tekst: Sara Padarič, foto: arhiv društva

12-letni Tilen Krošelj je treniral 
že kar nekaj športov, med drugim 
atletiko, judo in plezanje. Kot 
sedemletni fant se je odločil, da 
bi poskusil s plavanjem in kmalu 
ugotovil, da je to tisto, kar mu je 
zares všeč. V vodi se počuti dobro, 
rad ima izzive in vsakodnevne 
treninge. Kot član plavalne šole 
Neptun se je že drugo leto zapored 
uvrstil v tekmovalno ekipo. 

Tekmovanja so ob sobotah, državna 
pa kar tri dni, od petka do nedelje in 
vsako leto v drugem kraju. Za državna 
tekmovanja je potrebno doseči normo, 
za kar pa je potrebno veliko treningov, 
motivacije in odrekanja, saj so treningi 
vsak dan. Tilen trenira na bazenu 
v Golovcu, v poletnem času pa na 
celjskem letnem bazenu. Treningi 
trajajo uro in pol in so sestavljeni iz 

ogrevanja, vaj za kondicijo in hitrost 
ter usvajanja tehnik, na koncu sledi še 
razplavanje. Povprečna dolžina, ki jo 
naredijo na treningu, je od 3000 do 
3700 m. Glede na količino treningov 
Tilen zaenkrat uspešno kombinira šolo 
in treninge, saj ima zastavljene cilje, ki 
jih želi v prihodnje doseči. Nadobudni 
plavalec se zaenkrat vidi kot član 
tekmovalne ekipe, katere cilj je osvojiti 
veliko priznanj, medalj in morebitnih 
plavalnih mitingov, nekoč pa si želi 
postati najboljši vojniški plavalec. Če 
bo svojim ciljem sledil s tako vnemo in 
strastjo, kot je danes pripovedoval o 
njih, so zmage zagotovo zagotovljene. 
Simpatični in zgovorni najstnik se ne 
ukvarja samo s plavanjem, ampak je 
tudi planinec in skavt, v prostem času 
se rad vozi s kolesom, igra igrice in 
pomaga družini pri negi in hranjenju 
živali.

PLAVALNI USPEHI
TILNA KROŠLJA
Tekst: Nina Mlinar, foto: osebni arhiv

Zabavali so se veliki in mali
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NAČRT RAZVOJA GASILSKE ZVEZE 
VOJNIK – DOBRNA ZA OBDOBJE OD 
2023 DO 2028
Tekst: Ivan Jezernik, foto: Stanislav Pečnik

Gasilska zveza Vojnik – Dobrna že 
od ustanovitve, torej od leta 1999, 
pripravlja načrt razvoja Gasilske 
zveze Vojnik – Dobrna za petletno 
obdobje. Tokrat smo podpisali 
že peti tovrsten dokument po 
vrsti, in sicer za obdobje od leta 
2023 do leta 2028. V vsem tem 
obdobju nikoli nismo imeli težav 
z županoma glede realizacije 
vsebine načrta razvoja Gasilske 
zveze Vojnik – Dobrna. Vsakokratna 
župana obeh občin sta vedno 
prisluhnila našim načrtom in v 
okviru svojih zmožnosti skupaj z 
občinskima svetoma obeh občin v 
največji meri pripomogla k temu, 
da je Gasilska zveza Vojnik – 
Dobrna opremljena in usposobljena 
po minimalnih kriterijih, ki nam jih 
predpisuje zakonodaja. 
 
Načrt je v osnovi dokument, ki 
nam izkazuje trenutno stanje naše 
gasilske zveze, tako v operativi kot 
v opremljenosti v celoti, hkrati pa 
pokaže mesta, kjer smo šibkejši 
in jih želimo v tem načrtu posebej 

predstaviti in finančno ovrednotiti. 

V uvodnem delu je navedena vsa 
zakonodaja in kategorizacija društev, 
ki je temelj za opremljenost naših 
gasilskih društev. V nadaljevanju 
je ta dokument sestavljen iz treh 
sklopov. V prvem sklopu je podrobno 
opisan način izobraževanja, kjer 
predstavljamo naše operativno 
vodstvo in vse operativne gasilce, ki 
so vključeni v sistem usposabljanja 
različnih specialnosti. Drugi 
sklop namenjamo opremljenosti 
z osebno zaščitno opremo vseh 
naših operativnih gasilcev. V tem 
delu je predstavljena vsa trenutno 
veljavna osebna zaščitna oprema, 
v nadaljevanju pa dopolnjevanje 
te opreme do kriterijev, ki nam jih 
narekuje zakonodaja. 

Tretji sklop so gasilska vozila, ki 
finančno najbolj obremenjujejo naša 
društva in tudi naše občine. Starost 
naših gasilskih vozil je pripeljala do 
tega, da moramo v tem petletnem 
obdobju načrtovati nakup kar štirih 

gasilskih vozil v naši gasilski zvezi. 
Gre za tri vozila v Občini Vojnik in 
eno vozilo v Občini Dobrna. Od tega 
kar dve vozili v občini Vojnik, tako 
imenovani GVC 3 in eno vozilo v 
občini Dobrna GVC 1. To predstavlja 
največji del financiranja za obe občini. 
Eno od navedenih gasilskih vozil v 
Občini Vojnik že kar krepko presega 
starost 36 let. Pri usklajevanju tega 
načrta je bilo aktivno vključeno 
poveljstvo v Gasilski zvezi Vojnik 
– Dobrna, ki se je na rednih sejah 
posebej posvetilo tej tematiki. Vse 
skupaj smo nato v razpravi predstavili 
še obema županoma in z uskladitvijo 
nekako prišli do dneva, ko smo lahko 
skupaj svečano podpisali namero o 
posodobitvi.

V imenu Gasilske Zveze Vojnik – 
Dobrna se še enkrat zahvaljujem 
vsem, ki so sodelovali pri tem 
projektu, še posebej obema županoma 
Branko Petretu in Martinu Breclu 
ter našim gasilskim društvom, ki z 
lastnimi sredstvi redno dopolnjujejo in 
pripomorejo k popolni opremljenosti.

Zadovoljni podpisniki Načrta razvoja GZ Vojnik – Dobrna



73

DOBRO
JE VEDETI       
Avtorici: Mojca Cvikl, študentka farmacij, Mateja Kadilnik, mag. farm., spec.

Klop – majhna žival, velike nevšečnosti
Sončni pomladanski dnevi kar 
kličejo na sprehode in rekreacijo 
v naravi. Toda ne pozabimo, 
da v tej prečudoviti naravi na 
nas prežijo majhni, a nevarni 
zajedavci, ki so prenašalci 
različnih bolezni. Govorimo o 
klopih. Najpogostejši bolezni, ki 
ju te živali prenašajo, sta klopni 
meningoencefalitis in borelioza. 
Klopni meningoencefalitis lahko 
preprečimo s cepljenjem. Za 
preostali bolezni, ki ju povzročajo 
bakterije, cepiva ni, lahko pa ju 
ob pravočasnem odkritju uspešno 
zdravimo z antibiotiki. 
 
Klopi na nas prežijo predvsem v 
gozdni podrasti, visoki travi, grmovju, 
najdemo jih tudi v parkih in na vrtu. 
Največ jih je do nadmorske višine 
600 metrov. Z njihovim ugrizom 
se lahko okužimo od februarja do 
novembra, aktivnejši in številčnejši 
pa so ob milih zimah in vlažnih 
pomladih. Klopi živijo pri tleh, kjer 
prežijo na žrtev. Človeka prepoznajo 
po toploti, vonju ali premikanju, nato 
pa se nanj pritrdijo tako, da porinejo 
svoj rilec globoko v kožo. Najbolj 
priljubljena mesta vboda so trebuh, 
prsi in notranja stran nog ter rok. 
Njihova slina ima anestetični učinek, 
zaradi česar vboda ne čutimo in jih 
zato pogosto spregledamo. Okužen 
klop skupaj s slino vbrizga tudi 
povzročitelja bolezni. 

Klopni meningoencefalitis je virusna 
bolezen možganske ovojnice in 
centralnega živčnega sistema. Pri 
tej bolezni na mestu vboda klopa 
praviloma ne opazimo kožnih 
sprememb. V 7 do 14 dneh po okužbi 
se lahko pojavijo simptomi in znaki, 
ki so podobni gripi – utrujenost, 

slabo počutje, bolečine v mišicah, 
vročina, slabost in glavobol. Za 
tem se pojavi obdobje, ko se bolnik 
počuti bolje, vendar se nato stanje 
lahko hitro poslabša in vodi tudi do 
nezavesti ali smrti, zato moramo 
pravočasno ukrepati. Pri zdravljenju 
klopnega meningoencefalitisa je 
nujno zniževanje telesne temperature, 
lajšanje bolečin, kritje tekočinskih 
in elektrolitskih potreb in poskus 
zmanjšanja otekanja možganovine. 
Bolezen lahko učinkovito preprečimo 
s cepljenjem, ki je priporočljivo za 
vse, ki se veliko zadržujejo v gozdu in 
naravi nasploh. Cepljenje je mogoče v 
vseh območnih enotah Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje in tudi pri 
izbranih zdravnikih.

Lymska borelioza ali kratko borelioza 
je zelo pogosta in nevarna bakterijska 
bolezen. Zanesljiv znak, da smo 
okuženi z bakterijo, je rdečkasta 
lisa, ki največkrat nastane na mestu 
klopovega vboda, lahko pa tudi 
drugje po telesu. Rdečina na koži 
je v obliki obroča, ki sčasoma na 
sredi zbledi, na zunanji strani pa 
rdeča barva ostane. Znaki borelioze 
navadno izbruhnejo v 2 do 10 dneh 
po klopovem ugrizu, okužena oseba 
lahko občuti tudi gripi podobne 
znake. Nezdravljena bolezen lahko 
pozneje prizadene različne organske 
sisteme in povzroči tudi invalidnost. 
Zato je toliko bolj pomembno, da 
takoj ob pojavu značilne rdečkaste lise 
poiščemo pomoč pri zdravniku, saj 
je zdravljenje z antibiotiki praviloma 
vedno uspešno. 

Če se gibljemo v območjih, ki so 
ugodna za preživetje klopov, je prav, 
da se ustrezno zaščitimo. Priporočljivo 
je nositi oblačila, ki pokrijejo čim 

večjo površino kože, so gladka in 
svetlih barv, saj tako klopa hitreje 
opazimo. Za dodatno odganjanje 
klopov uporabimo repelente. Ti 
vsebujejo različna eterična olja, snovi 
rastlinskega izvora ali sintetične 
snovi. Lahko jih nanašamo po razkriti 
koži (vedno čez zaščitno kremo 
proti soncu) ali pa jih razpršimo po 
oblačilih. Ne smemo jih nanašati na 
sluznice ali na poškodovano kožo. 

Takoj po vrnitvi iz gozda je 
pomembno, da se natančno 
pregledamo, oprhamo, umijemo 
lase in takoj odstranimo morebitne 
prisesane klope. Za odstranitev 
klopa uporabimo pinceto, s katero 
zagrabimo klopa čim bližje koži 
in ga izpulimo naravnost navzgor 
z odločnim potegom iz kože. Pri 
odstranjevanju klopa se odsvetuje 
uporaba olj, krem ali mazil, saj z 
njimi situacijo zgolj poslabšamo. Po 
odstranitvi mesto ugriza razkužimo 
ali speremo z milom in vodo. V 
primeru, da delček klopa ostane 
v koži, to ne predstavlja posebne 
nevarnosti. Možnost okužbe se 
ne poveča, lahko pa to povzroči 
neprijetno gnojenje. Če delčka klopa 
ne uspemo odstraniti takoj, preložimo 
poskus odstranitve tega delčka iz 
kože na naslednji dan. Mesto, kjer 
se je klop nahajal, opazujemo vsaj 
mesec dni zaradi morebitnega pojava 
značilne kožne spremembe. Želimo 
vam, da preživite čim več lepih 
trenutkov v naravi, pred tem pa ne 
pozabite na ustrezno zaščito pred 
klopi!
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ORGANIZATORJI DOGODKOV SI 
PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.

Obvestila

18
05.00

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

22
17.00

NEMIREN, ŽIVAHEN ALI OTROK S 
TEŽAVAMI POZORNOSTI IN/ALI  
HIPERAKTIVNOSTJO?, Knjižnica 
Vojnik, Knjižnica Vojnik

23
18.00 – 20.00

POLETJE NA VRTU S POUDARKOM 
ZASADITVE VISOKE GREDE, 
jedilnica Osnovne šole Vojnik, 
Turistično društvo Vojnik

24
16.30

MAMICA RAD/A TE IMAM, FIT plac 
Vojnik, Športno-rekreativno društvo 
Postani.fit

25
15.00 

POHOD PO OBRONKIH KS NOVA 
CERKEV, na vasi v Novi Cerkvi 
Športno kolesarsko društvo Nova 
Cerkev

25
18.00 

KONCERT STABAT MATER, 
župnijska cerkev sv. Jerneja
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

27
17.00 

PRAVLJIČNA USTVARJALNICA ZA 
OTROKE, Knjižnica Vojnik
Knjižnica Vojnik

29
17.30 

POTOPISNO PREDAVANJE PO 
SLOVENSKIH PEŠPOTEH, Knjižnica 
Vojnik, Knjižnica Vojnik

April
05
09.00 

VELIKONOČNA RAZSTAVA KRUHOV, 
POTIC IN PLETENIH KOŠAR, staro 
župnišče Vojnik, Društvo podeželskih 
žena Meta

07
16.30

ZAJČEK USTVARJA, FIT plac Vojnik
Športno-rekreativno društvo Postani.fit

10
15.00 

POHOD PO TONČKOVI POTI, pri OŠ 
A. B. Frankolovo, Turistično društvo 
Frankolovo

14
19.00 

LETNI KONCERT MOŠKEGA 
PEVSKEGA ZBORA KUD FRANCE 
PREŠEREN VOJNIK, Kulturni dom 
Vojnik, Moški pevski zbor KUD France 
Prešeren Vojnik

15
19.00 

REPRIZA KOMEDIJE “NAJ ŽIVI 
KARANTANIJA”, Kulturni dom Vojnik
KUD France Prešeren Vojnik

22
19.00 

LETNI KONCERT VOKALNE SKUPINE 
KOLORINA, Kulturni dom Vojnik 
Vokalna skupina Kolorina

23
08.00 

TRADICIONANI POHOD VOJNIK 
– KUNIGUNDA, most čez Hudinjo 
Vojnik, Planinsko društvo Vojnik

23
14.00 

CVETLIČNI SEJEM, graščinski park 
Frankolovo
Turistično društvo Frankolovo

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje ima vsako sredo od 9. do 10. ure v prostorih 
Planinskega društva Vojnik uradne ure. V tem času je mogoče merjenje krvnega tlaka in enkrat letno 
holesterola v krvi. Za člane je merjenje brezplačno. Dobrodošli so prostovoljni prispevki. Preverite 
po telefonu 051 302 112.

Občina Vojnik in Ljudska univerza Celje nudita BREZPLAČNO SVETOVANJE za izobraževanje 
in usposabljanje odraslih tudi v Vojniku. Vsak torek od 16. do 18. ure bo v prostorih Občine 
Vojnik po predhodnem dogovoru na razpolago svetovalec, ki vam bo pomagal reševati dileme 
glede možnosti vašega izobraževanja in usposabljanja, 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 po tel. št. 03 428 67 61 ali 041 242 243, oziroma napišete na 
stanislav.zlof@lucelje.si, da se s svetovalcem dogovorite za točen termin svetovanja.
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07
10.30 

SVETA MAŠA OB GODU SV. 
FLORIJANA, cerkev sv. Florijan, 
Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik

20
19.00

LETNI KONCERT MOŠKEGA 
PEVSKEGA ZBORA NOVA CERKEV 
večnamenska dvorana Nova Cerkev, 
MoPZ Nova Cerkev

21
08.00 – 13.00 

KRAMARSKI SEJEM,
graščinski park Frankolovo
Društvo Talon Frankolovo

21
14.00

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

27
18.00 – 22.00

KRAJEVNI PRAZNIK KS 
FRANKOLOVO telovadnica OŠ Anton 
Bezenšek Frankolovo, KS Frankolovo, 
Prosvetno društvo Anton Bezenšek 
Frankolovo 

Maj
04
15.00

FOLKLORA NA VASI, na vasi v Novi 
Cerkvi, Turistično društvo Nova Cerkev

09
16.00

SREČANJE STAREJŠIH NAD 80 LET, 
Dom sv. Jerneja, KS Vojnik, KO RK Vojnik, 
Karitas Vojnik, KKD Ivan Šopar Vojnik, 
MDDI Celje

10
07.00

TRADICIONALNI POHOD VOJNIK – 
DRAMLJE, parkirišče Župnijska cerkev sv. 
Jerneja, Planinsko društvo Vojnik 

10
14.00 – 19.00

SREDNJEVEŠKI DAN NA GRADU 
LEMBERG, grad Lemberg, TD Vojnik v 
sodelovanju s Francijem Zidarjem 

10
18.00

32. SREČANJE NARODNO-ZABAVNIH 
ANSAMBLOV »OSTANIMO PRIJATELJI«, 
VESELICA Z ANSAMBLOM BANOVŠEK, 
graščinski park Frankolovo, Prosvetno 
društvo Anton Bezenšek Frankolovo 

11
08.00

BLAGOSLOV KOLES IN KOLESARJENJE, 
pred gasilskim domom Nova Cerkev 
Športno klesarsko društvo Nova Cerkev 

13
11.00

SPOMINSKA SLOVESNOST V ARCLINU, 
pri Olčjek, Arclin 21, KS Vojnik

16
18.00

OSREDNJA PRIREDITEV S PODELITVIJO 
KRAJEVNIH PRIZNANJ IN SLAVNOSTNA 
SEJA SVETA KS VOJNIK, Kulturni dom 
Vojnik, Krajevna skupnost Vojnik

17
10.00

VODEN OGLED VOJNIKA, pred Občino 
Vojnik, Turistično društvo Vojnik

17
14.00

TEKMOVANJE ZA STAREJŠE GASILKE 
IN GASILCE ZA POKAL GZ SLOVENIJE, 
športni park Vojnik, Prostovoljno gasilsko 
društvo Vojnik

18
08.00

TEKMOVANJE V STRELJANJU Z MK 
PUŠKO OB PRAZNIKU KS VOJNIK, 
Mislinja, Strelsko društvo bratov 
Dobrotinškov Vojnik

18
15.00

SOCKA POJE, PLEŠE IN IGRA, graščinski 
park v Socki, Kulturno društvo Socka

18
15.00

2. POHOD PO TONČKOVI POTI, pri OŠ 
Antona Bezenška Frankolovo, Turistično 
društvo Frankolovo

20
09.00

TEKMOVANJE STRELSKE SEKCIJE DU 
VOJNIK OB PRAZNIKU KS, Celjska cesta 
17, Strelsko društvo bratov Dobrotinškov 
Vojnik

25
08.00

TRADICIONALNI SLOMŠKOV POHOD, 
na vasi v Novi Cerkvi, Planinsko d.  Vojnik 

27
18.00

TEST HOJE NA 2 KM, Soržev mlin 
Turistično društvo Nova Cerkev 

Junij

BREZPLAČNA ENERGETSKO 
SVETOVALNA PISARNA V 
VOJNIKU

Občina Vojnik skupaj z Eko skladom zagotavlja 
občanom brezplačno energetsko svetovanje 
na sedežu občine, Keršova ulica 8 v Vojniku ob 
četrtkih od 16. do 18. ure po predhodni prijavi na
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/
pisarna/50. 

Kontakt svetovalca: GSM: 051 324 177 (Wadie 
Kidess) ali e – pošta: wadie.kidess@gmail.com. 

Energetsko svetovanje o učinkoviti rabi energije 
v gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem 
lastnikom hiš in stanovanj, ki nameravate 
vlagati svoj denar v zmanjšanje rabe energije. Z 
izboljšanjem toplotne zaščite zgradb, uporabo 
sodobnejših ogrevalnih naprav in večjo uporabo 
obnovljivih virov energije prispevate k varovanju 
okolja, zmanjševanju stroškov za energijo in 
izboljšanju bivalnih razmer.



V slovenskem prostoru je bil dolgo 
nepoznan. Verjetno je bila prva 
omemba Popoviča v prvem letniku 
Ljubljanskega zvona iz leta 1881, 
v katerem je kulturnozgodovinski 
publicist Lovro Žvab v kar devetih 
mesečnih izdajah opisoval njegovo 
življenje in delo, kasneje pa je 
bil omenjen v enciklopedijah, 
biografskih leksikonih in v knjigah 
različnih avtorjev. V zadnjem 
času sta se s Popovičem največ 
ukvarjala dr. Peter Weiss iz 
znanstvenoraziskovalnega centra 
SAZU iz Ljubljane in dr. Richard 
Reutner iz dunajske univerze. Izdala 
sta knjigo »Glossarium vindicum«, 
ki je bila predstavljena na Dunaju, v 
Ljubljani in 14. februarja 2008 tudi 
v prostorih knjižnice v Vojniku. Ob 
300-letnici Popovičevega rojstva 
je Pošta Slovenije izdala znamko z 
njegovim likom in na pošti v Vojniku 
je bil predstavljen tudi poštni žig 
»Znamenite osebnosti – Popovič«. 
Sledile so razprave, predavanja in 
predstavitve knjig o Popovičevem 
življenju in delu v Knafljevi ustanovi 
na Dunaju, na SUZU v Ljubljani in v 
Vojniku. 
Janez Žiga Popovič se je rodil 9. 
februarja 1705 v Arclinu pri Vojniku 
očetu Janezu Antonu, ki je bil 
oskrbnik gradu Zalog pri Žalcu in 
materi Marini. Glede na priimek, ki 
v teh krajih ni bil v uporabi, lahko 

domnevamo, da so bili njegovi 
predniki verjetno potomci Uskokov 
ali pa da je bil eden od prednikov 
pravoslavni pop. Že v otroških letih 
je kazal vsestransko zanimanje za 
literaturo in naravo, zgodnja očetova 
smrt pa mu je zaradi pomankanja 
denarja preprečila odhod na višje 
šole, kjer bi nadaljeval študije in 
nadgradil že pridobljeno znanje, ki ga 
je dobil od njegovega prvega učitelja 
kaplana Janeza Poškarja iz Vojnika. 
Zato je leta 1715 pobegnil od doma 
in se s svojima bratoma skrivaj na 
vozu odpeljal v Gradec, kjer je v 
letih od 1715 do 1728 dokončal 
jezuitsko gimnazijo z licejem in 
tam končal tudi študij teologije. 
Zaradi »svobodnega« duha se ni dal 
posvetiti v duhovnika, preživljal se 
je kot učitelj pri plemiških družinah 
v okolici Gradca in tri leta potoval 
po Italiji ter Malti. Nekaj let je bil 
tudi učitelj in predavatelj zgodovine, 
italijanščine in francoščine na 
benediktinski plemiški akademiji v 
Kremsmünstru in se vse bolj posvečal 
raziskovalnemu delu. Kmalu se je 
sprl z menihi, odšel v Nemčijo in 
tam deloval kot zasebni znanstvenik 
in publicist. Po nekaj letih se je 
odpravil na Dunaj, kjer se je ukvarjal 
z arheologijo, botaniko, geografijo in 
jezikoslovjem in že takrat obvladal 
več kot 15 jezikov ter pisavo gotico. 
Leta 1753 ga je dunajski nadškof 

Trautson povabil na dunajsko 
univerzo, kjer je dobil stalno službo 
profesorja nemškega jezika in 
retorike. Leta 1766 je bil upokojen 
in se je naselil v Perchtoldsdorf pri 
Dunaju v hišico z vinogradom, kjer je 
živel samotarsko in čudaško življenje 
do svoje smrti 21. novembra 1774. 
Tam je bil tudi pokopan, danes pa 
žal njegovega groba ni najti. Edino, 
kar lahko najdemo, je napis na 
spominski plošči na fasadi hiše, v 
kateri je živel zadnja leta: »Das Haus 
im Holz – Sterbehaus des Sprach und 
Naturforschers Johan Popovic – gest. 
1774". 
Osrednje Popovičevo delo je knjiga 
»Untersuchungen vom Meere – 
Razprava o morju«, ki je izšla leta 1750 
v Leipzigu in Frankfurtu v nemškem 
jeziku. V njej so zbrane študije iz 
področja naravoslovja, geografije, 
arheologije, jezikoslovja. Napisal 
je še nekaj knjig v nemščini, veliko 
napisanega je ostalo v rokopisih, 
nekaj je pred desetletjem zbral in 
izdal v treh knjigah dr. Reutner. 
O Popoviču, o njegovem delu in 
pomenu bi lahko še veliko pisali, 
vsekakor pa bi bilo najbolj primerno, 
da bi bila vsa dediščina, ki je ni tako 
malo, predstavljena v spominski sobi 
njegove rojstne hiše pri Flegarju v 
Arclinu.

Janez Žiga Popovič je bil brez dvoma eden največjih jezikoslovcev in nara-
voslovcev tedanje Habsburške monarhije. Tudi Jernej Kopitar in Žiga Zois 
sta zatrjevala, da je bil Popovič največji učenjak 18. stoletja. 

Tekst in risba: Jože Žlaus

Učenjak iz Arclina na Dunaju 

Janez Žiga 
(Sigismund Valentin) 

POPOVIČ


