
1

Glasilo Občine Vojnik

Košarka,
več kot
le hobi

>> stran 32

Številka 122, 12. december 2018

Posebna priloga: 
Božični
Vojnik

    >> stran 37

Sončna
Gojka
vabi

     >> stran 41

Poštnina plačana
pri pošti

3212 Vojnik

Olimpijska 
medalja za 

adrenalin'ca 
Lana!



KOLOFON

Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do 
petka, 1. februarja 2019,
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 123. številke bo v četrtek,
28. februarja 2019.

Članke, prejete po 1. februarju 2019, 
bomo objavili v okviru možnosti. 
Uredniški odbor si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov in spremembe 
naslovov in izbora fotografij po 
lastni presoji. Za vsebino in točnost 
podatkov odgovarja avtor prispevka. 

Fotografije slabše kakovosti oz. v 
velikosti manj kot 2 MB ne bodo 
objavljene. 
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Izdajatelj:
Občina Vojnik 

Odgovorna urednica:
Tjaša Podergajs 

Uredniški odbor: 
Sonja Jakop, Lea Sreš, Dragica 

Jezernik, Lidija Eler Jazbinšek, Klara 
Podergajs in Tanja Čretnik

Trženje oglasov:
Tanja Čretnik

Jezikovni pregled: 
Nina Jekl 

Naslovna fotografija:
Lan Tominc 

Fotografija:
Matjaž Jambriško 

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

Tisk:
Grafika Gracer, d. o. o. 

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov 
in je brezplačno. 

Lesk
Takrat je obiskoval 7. razred vojniške osnovne šole. Nasmejan, preprost 
fant z jasnimi cilji v življenju. Skoraj preveč odrasel za svoja najstniška 
leta. Pred štirimi leti smo športnika Lana Tominca, zaljubljenega v kajak 
in vodo, prvič predstavili v Ogledalu. Kako čas beži! Danes se nam ta 
isti fant, zdaj že gimnazijec, iskreno in ponosno smehlja z naslovnice 
z zlato mladinsko olimpijsko medaljo v rokah. Zagotovo je in še bo 
navdih mnogim. Bravo, Lan in iskrene čestitke. Sledi svojim sanjam!

Iz olimpijskega leska pa k popolnoma drugemu. Volilnemu. Ne morem 
se upreti, da ne bi na to temo napisala nekaj stavkov. Razlog je zagotovo 
zelo slaba volilna udeležba v naši občini. A moje razmišljanje ni 
povezano samo z zadnjimi lokalnimi volitvami, ampak tudi z drugimi. 
Trend volilne udeležbe je namreč v zadnjem obdobju zaskrbljujoč. Že 
res, da udeležba na volitvah ni več dolžnost kot nekoč, ampak naša 
pravica, žal pa večina tega ne izkoristi in svojega glasu ne nameni 
tistemu, za katerega verjame, da stremi k boljšemu in lepšemu jutri. 
Potem se tudi vsi tisti, ki tega ne storijo, naj ne zgražajo in komentirajo 
ipd. In niso vsi v politiki pokvarjena roba in NE delajo samo zase, 
ampak imamo celo tudi takšne, ki verjamejo in delajo za skupno dobro. 
In kje začeti? Pri najmlajših. Tako to počnem z našim šestletnikom. Z 
izobešanjem zastave, poslušanjem himne … ga učimo biti Slovenec. 
Prisoten je tudi ob obisku volišča. Na lokalni volilni dan sem bila 
nemalo presenečena, ko mi nekdo pove, da saj danes pa volimo (samo) 
župana. Prijazno povem, da se volijo tudi predstavniki v občinske 
svete, krajevne skupnosti itd. Ni mi dalo miru in vprašam razigranega 
šestletnika: »A ti veš, koga smo danes volili in kaj so volitve?« »Ja, 
župana. Pa ene ljudi, ki so potem v veliki pisarni in dvigajo roke. Volitve 
so praznik, tako mi vedno rečeš, mami.« Nasmejem se z leskom v očeh 
in sem ponosna, ker smo ga nekaj pomembnega naučili čez vsa ta leta. 

Bodi dovolj. Neki drugi lesk je že potrkal na vrata naših domov. 
Adventni čas, pričakovanje božiča in novega leta. Toliko čarobnega. 
Delček veselja smo se trudili pričarati tudi s to praznično številko, kjer 
nas razveseljujejo občinski nagrajenci, športniki, društva, zaključeni 
projekti, nove naložbe, izjemni posamezniki in še in še. Tudi letos 
najdete na sredini posebno prilogo – Božični Vojnik, ki je postal 
turistični produkt, ki ga velja izkoristiti. Že zdavnaj je prerasel lokalne 
okvire in si utrjuje pot na popolnoma drugo promocijsko raven. 
Projekt presežnikov in izjemnih ljudi. Sprehodite se po njegovih poteh. 
Verjemite, ne bo vam žal!

Ob zaključku mandata se vam v imenu uredniškega odbora in celotne 
ekipe ustvarjalcev iskreno zahvaljujem za pomoč pri ustvarjanju 
skupnih zgodb v glasilu. Po najboljših močeh smo se trudili, da je 
postalo tako vsebinsko kot tudi oblikovno zanimivo. Ponosni smo nanj!

Doživite mirne praznike v družbi vam dragih in veselo vstopite v novo leto. 

Lesk je prisoten vsepovsod. Ujemite ga in naj vam sije!

odgovorna urednica

UVODNIK
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Želim, da bi bili ljudje ponosni na deželo, v kateri živijo.
In da bi živeli tako, da bi bila tudi dežela ponosna 
nanje. 
       (Abraham Lincoln)

ŽUPANOVA BESEDA

NAŠE MISLI USTVARJAJO 
PRIHODNOST, ZATO NAJ BODO 

KAR SE DA POZITIVNE!

Spoštovani občani občine Vojnik!

Na letošnjih lokalnih volitvah za župana občine 
Vojnik ste mi naklonili svojo podporo. Iskreno se 
vam zahvaljujem za zaupanje. 

Skupaj s svetniki, izvoljenimi v občinski svet in svete 
krajevnih skupnosti, bomo oblikovali prihodnost svoje 
občine. Iskreno čestitam vsem na novo izvoljenim 
svetnikom. Ker je naša naloga zelo jasna – delovati 
za dobro naših krajanov in razvoj našega kraja – 
verjamem, da bomo svoje delo opravljali v slogi in z 
veliko pozitivne energije. Pomemben nam mora biti 
vsak občan, od novorojenca na začetku svojega življenja 
do starostnika ob koncu njegove poti. Poleg skrbi za 
materialne pogoje moramo vedno skrbeti tudi za dobre 
medsebojne odnose. Naloga je zahtevna, zato jo lahko 
opravimo le skupaj. Prosim vas za vašo pomoč, podporo 
in nasvet, da bomo delali prav!

Želim se zahvaliti za dobro delo vsem dosedanjim 
svetnikom in sodelavcem. V zadnjem mandatu je bilo 
delo složno in usmerjeno v skupno dobro, na to sem še 
posebej ponosen. Verjamem, da nam bo to uspelo tudi v 
tem mandatu. Kot zanimivost naj vam pokažem napotila 
županom, ki jih je v knjigi leta 1880 napisal okrožni 
glavar Anton Globočnik. Velika večina zapisanega je še 
vedno aktualna. Se vam ne zdi?
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Naj vas tudi letos povabim na Božični Vojnik. Na 
sprehod med jaslice in k obisku številnih prireditev. 
S svojo prisotnostjo boste izrekli najlepše priznanje 
ustvarjalcem na čelu z Natašo Kovačič Stožir in Benom 
Podergajsom.

Ob iztekajočih dneh leta 2018 se želim zahvaliti vsem; 
številnim dejavnim članom v raznih društvih, svojim 
sodelavcem v občinski upravi, svetnikom in vsem 
drugim, ki ste mi naklonili svoj čas, nasvet ali samo 
nasmeh. Od vas prejemam več, kot bi smel pričakovati. 

Vsem voščim lepe praznike in vam želim božičnega 
blagoslova in miru. V letu, ki prihaja, pa veliko lepega, 
uspehov in osebnega zadovoljstva. In ne pozabite: Naše 
pozitivne misli ustvarjajo prihodnost – v njej smo skupaj 
in smo povezani.

Srečno, Vojnik 2019!

Vaš župan Branko Petre

Občina Vojnik

SREČNO 2019!
Župan in sodelavci Občine Vojnik

Kakšno razkošje hoditi po zemlji v jutrišnji dan,
med hudim in čudovitim in se zapletati v trnje sanj ...

                                                (Tone Pavček)
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Pred osrednjo prireditvijo ob prazniku občine Vojnik, 
ki je bila 4. oktobra 2018 v telovadnici Osnovne šole 
Vojnik, je v zbornici šole potekala tudi slavnostna seja, 
na kateri so župan z občinsko upravo ter svetnice in 
svetniki spregovorili o doseženem in ciljih za prihodnje. 
Tokratno prireditev, ki jo je povezovala Mojca Krajnc, 
so obogatili Trobilni kvintet Concentio ter solista Matic 
Zakonjšek ter Brigita Petre.
 
Na prireditvi so podelili občinske grbe, županova priznanja, 
priznanja zlatim maturantom in priznanje za študijske 
dosežke. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je pravočasno prejela in obravnavala kar 251 
predlogov (zlati grb: 4 predlogi za 1 osebo; srebrni grb: 
77 predlogov za 3 osebe, 3 društva, 1 podjetje, 1 kolektiv, 
1 skupino; bronasti grb: 40 predlogov za 6 oseb, 1 klub, 
1 zbor; priznanja župana: 128 predlogov za 14 oseb, 
2 skupini). Občinski svet je na 25. redni seji v mesecu 
septembru obravnaval predlog komisije in odločal o 
prejemnikih priznanj letos. 
  
»Letošnje leto je posebno, saj vstopamo v 25. leto delovanja 
samostojne občine Vojnik, ki praznuje na dan, ko smo bili v 
državnem zboru potrjeni kot samostojna lokalna skupnost. 
Zame je posebna tudi zato, ker se zaključuje mandat, 
v katerem ste mi zaupali delo župana. To je trenutek, 
ko moramo biti in smo lahko ponosni na razvoj, ki smo 
ga dosegli v tem obdobju,« je v uvodu poudaril župan 
Branko Petre. Poudaril je ključne naložbe v obdobju od 
lanskega občinskega praznika in načrte za prihodnost ter 
pomembnost dejavnega delovanja krajank in krajanov za 
visoko kakovost življenja v občini. »Ključno je složno delo 

v občinskem svetu in v KS. Vodita vas želja po razvoju in 
dobrobit občanov in ne politični ali lastni interesi. Vsem 
svetnikom se zato iskreno zahvaljujem. Iskrena hvala tudi 
vsem članom različnih društev, da vztrajate in bogatite 
naša življenja, po tem je Vojnik boljši kot drugi. Uspešnega 
sodelovanja si želim tudi v prihodnje.« Ob zaključku se je 
zahvalil vsem, ki soustvarjajo razvoj občine, in poudaril, 
da so bili izvedeni mnogi projekti in naložbe kljub nižjemu 
financiranju občin s strani države in kljub temu, da še 
vedno ni bilo možno črpanje evropskih sredstev. »Zdaj se 
prepustimo užitkom praznovanja. Posebej posvečenega 
letošnjim nagrajencem Občine Vojnik. To so ljudje, ki nimajo 
le želja, temveč jih krasijo dejanja.« 
  
Priznanje za študijske dosežke Editi iz Ivence, Tinkari, 
Anji, Gašperju in Tomažu za zlati uspeh na maturi  
Edita Fidler je magisterij opravila na Univerzi v Sevilli, na 
Fakulteti za geografijo in zgodovino. Ta fakulteta je zelo 
pomembna na področju špansko-ameriške zgodovine, 
saj je bila v 16. in 17. stoletju Sevilla najpomembnejše 
in največje mesto pod špansko krono. Še danes ima 
najpomembnejši arhiv tega ogromnega dela zgodovine in 
povezav med Evropo in (predvsem Latinsko) Ameriko. Prav 
zato se je Edita po končani Filozofski fakulteti v Ljubljani, 
kjer je diplomirala iz španščine in angleščine in dotičnih 
književnosti, odločila za podiplomski študij prav v Sevilli. 
Ker je bila na zagovoru magistrskega dela zelo uspešna, je 
bila predlagana za posebno nagrado rektorja v Sevilli in bila 
tudi izbrana. To in komentarji profesorjev so jo spodbudili, 
da nadaljuje s študijem na doktorski stopnji in trenutno 
končuje prvi letnik doktorata, kjer se ukvarja z literaturo 
mehiške revolucije. 

OBČINA JE PRAZNOVALA

PRAZNIK ZA LJUDI, KI NIMAJO 
LE ŽELJA, TEMVEČ JIH 

KRASIJO DEJANJA
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Tinkara Žnidar, Gašper Trupej in Anja Žibret z županom Petretom (manjkata Edita Fidler in Tomaž Nareks)
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Tinkara Žnidar, zlata maturantka I. gimnazije v Celju, v 
prostem času rada spoznava tuje kraje ter prebira zanimive 
knjige in članke. Ljubiteljsko se ukvarja z glasbo, saj že 
več kot deset let igra prečno flavto, in z gledališčem, kjer 
izpopolnjuje svoje sposobnosti javnega nastopanja. Že od 
otroštva si želi poklica, v katerem bi pomagala ljudem, zato 
se je vpisala na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani. 
Najbolj jo zanimajo področja kardiologije, nevrologije in 
pediatrije. 
  
Gašperja Trupeja že od malih nog zanimajo vse stvari, 
ki so povezane s tehniko, glasbo in elektriko. Hvaležen 
je vsem, ki so mu omogočili razvijanje njegovih, od 
tistega zgoraj podarjenih talentov. Na Glasbeni šoli 
Celje je končal nižjo stopnjo osnovne glasbene šole z 
inštrumentom klavir. Zdaj se tam uči igrati orgle, s katerimi 
zelo rad spremlja bogoslužje. Ker tudi zelo rad poje, je 
član pevskega zbora Forte. Zaradi svojega vse večjega 
zanimanja za elektrotehniko si je izbral Srednjo šolo za 
kemijo, elektrotehniko in računalništvo v Celju, kjer je, ob 
ustvarjanju raznih projektov doma, pridobil veliko znanja 
elektrotehniške stroke. Ker ga to veseli in bi rad nadaljeval 
izobraževanje, je izbral študij elektrotehnike na Fakulteti za 
elektrotehniko Univerze v Ljubljani. 
  
Anja Žibret je svoje srednješolsko izobraževanje končala 
na Ekonomski šoli Celje, smer ekonomski tehnik. Med 
šolanjem jo je tovrstna smer navdušila, zato nadaljuje 
šolanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Upa, da si bo po 
končanem študiju uspela zgraditi uspešno kariero, saj si 
želi, da bi jo ekonomija spremljala skozi vse življenje. 
  
Zlati maturant je tudi Tomaž Nareks iz Novak, ki je na 
Šolskem centru Celje poklicno maturo zaključil z 22 
točkami. 
  
Izjemen trud prejemnikov županovih priznanj za boljše 
skupno bivanje v občini 
Županova priznanja za leto 2018 so prejeli: 
Majda Brežnik (Pot v Konjsko – Vojnik) za vodenje Ljudskih 
pevk Taščic in prizadevno delo v Društvu podeželskih žena 
Meta ter pomoč v različnih društvih v kraju. 
Marija Gorenak (Lešje – Vojnik) za delovanje v okviru 
Društva podeželskih žena Meta in za velikodušno pomoč 
sokrajanom v stiski ter za vsakoletno umetniško urejanje 

cerkve sv. Jerneja in kraja ob dogodkih. Gospa Marija se 
zaradi slabšega zdravstvenega stanja prireditve ni mogla 
udeležiti, zato je v njenem imenu  priznanje prevzela 
vnukinja Glorija. 
Martin Goleš (Gradišče pri Vojniku – Vojnik) za 
organizacijsko vodenje prireditve srečanja Gradiščanov ter 
dejavno delo tajnika v Čebelarskem društvu Vojnik. 
Štefan Mauh (Pot v Konjsko – Vojnik) za 50-letno članstvo 
v Moškem pevskem zboru KUD France Prešeren Vojnik, za 
dejavnost v cerkvenem pevskem zboru ter za sodelovanje na 
krajevnih prireditvah in nastopih. 
Magdalena Kajzba (Nova Cerkev) za predano in 
organizirano vodenje Krajevne organizacije Rdečega križa 
v Novi Cerkvi, prostovoljno delo preko telefona SOS za 
ženske in otroke v stiski ter za pomoč krajanom v različnih 
življenjskih stiskah. 
Boža Prevolnik (Hrenova – Nova Cerkev) za več kot 
10-letno dejavno delo v Turističnem društvu Nova Cerkev, 
promocijo Nove Cerkve ter sodelovanje v različnih 
dejavnostih. 
Ansambel Klateži (Nova Cerkev) za delovanje na področju 
kulture, sodelovanje na prireditvah in za številne uspehe na 
festivalih za izvajanje narodno-zabavne glasbe. 
Karl Čretnik (Stražica – Frankolovo) za prizadevno 
dolgoletno udejstvovanje v Turističnem društvu Frankolovo, 
za urejanje parka in okolice cerkve ter dejavno delo v 
Prostovoljnem gasilskem društvu Frankolovo. 
Anton Brecl (Frankolovo) za 20-letno predanost gasilstvu 
v svojem kraju, za pomoč pri urejanju in obnovitvi 
gasilskega doma, za dejavno članstvo v Turističnem društvu 
Frankolovo ter za prispevek k razvoju kraja. 
Sekstet Lindek (Frankolovo) za večletno udejstvovanje 
na področju kulture z izvajanjem ljudskih, narodnih in 
narodno-zabavnih pesmi ter za promocijo občine. 

Dejavni in uspešni prejemniki bronastih vojniških grbov 
Tomaž Majcen (Socka – Nova Cerkev) je grb prejel za 
uspešno in ustvarjalno glasbeno pot doma in v tujini, 
za dolgoletno dejavno članstvo in umetniško vodenje, 
dirigiranje Godbe na pihala Nova Cerkev ter promocijo 
občine Vojnik, Viljem Špeglič (Vojnik) za dejavno delo v 
Planinskem društvu Vojnik in Katoliško-kulturnem društvu 
Ivan Šopar Vojnik, za pomoč ljudem v okviru župnijske 
Karitas, za preteklo dolgoletno članstvo v Moškem pevskem 
zboru KUD France Prešeren Vojnik in Jožef Selčan (Dol 

Prejemniki županovih priznanj 2018
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pod Gojko – Frankolovo) za 40-letno 
članstvo v Moškem pevskem zboru 
Prosvetnega društva Anton Bezenšek 
Frankolovo, za dejavno pomoč pri 
prireditvah in projektih v svojem kraju 
ter za soustanovitev Seksteta Lindek. 
  
Srebro za srčnega gasilca in uspešno 
družinsko podjetje 
Srebrni vojniški grb sta prejela Karl 
Kasesnik (Vojnik) za dolgoletno 
delovanje v PGD Vojnik in Gasilski 
zvezi Vojnik-Dobrna, za pomoč pri 
ustanovitvi veteranskega ligaškega 
tekmovanja GZ, za sojenje gasilskih 
športnih tekmovanj in za skrbno 
mentorstvo ekipam ter KM inštalacije, 
d. o. o., in družini Kugler (Škofja 
vas) za večletno uspešno vodenje 
družinskega podjetja, za zagotavljanje 
delovnih mest občanom, za prispevek 

k razvoju gospodarstva ter za 
sponzoriranje društev in posameznikov 
v občini. 
Zlato za vztrajnega košarkarja  
Zlati vojniški grb je Marjan Oprčkal 
(Višnja vas – Vojnik) prejel za 
ustanovitev in dolgoletno predano 
vodenje Košarkarskega kluba Vojnik, 
popularizacijo košarke med mladimi, 
zmago na 14. svetovnem in 9. 
evropskem košarkarskem prvenstvu 
veteranov ter za nesebično pomoč 
sokrajanom kot predstavnik v svetu 
Krajevne skupnosti Vojnik in kot 
podjetnik pokrovitelj. V nagovoru se 
je najprej Marjan Oprčkal v imenu 
vseh nagrajencev zahvalil občini in 
občinskemu svetu za prejeta priznanja 
ter govor nadaljeval v košarkarskem 
duhu – kako med odmorom podati 
soigralcem ključne napotke za zmago. 

Glede na dosedanjo življenjsko pot je 
napotke osmislil z besedami zahvale 
vsem trenerjem, ekipi, otrokom in 
staršem, ki so duša kluba, in poudaril 
zavedanje, kako je pomembno, da 
odgovorni, ki imajo na voljo finančna 
sredstva, znajo prepoznavati dobre 
projekte. Ob zaključku je dodal, da 
ni lepšega na svetu, ko človek najde 
nekaj, kar najraje počne. »Košarka je 
bila ljubezen na prvi pogled!« je še 
poudaril in se zahvalil družini, ki ji je 
namenjal premalo časa. Na koncu je 
hudomušno povzel akcijo z besedami: 
»Igramo akcijo dva, 'šutiram ja'!« Za 
svojevrstno presenečenje je poskrbela 
tudi hči Urška, ki ga je s fotografijo 
pozdravila iz Kenije, kjer je na 
dobrodelni odpravi. 

Prejemniki vojniških grbov 2018

Kamenik, d. o. o. 

Socka 54, 3203 Nova Cerkev

+386 (0)41 48 21 86

+386 (0)3 78 18 045

martin.kamenik@siol.net

www.tahografi-kamenik.si

• PREGLED 
 TAHOGRAFOV (tudi na terenu) 

• POLNIMO IN POPRAVLJAMO 
 KLIMATSKE NAPRAVE,  prav tako 

na OSEBNIH vozilih! 

• NUDIMO POPRAVILA 
 ELEKTROINŠTALACIJ in montažo 

dodatne opreme  na osebnih vozilih 
in avtodomih (tende, solarne celice, 
grelce, nosilce za kolesa, vzvratne 
kamere, postaje CB, radie idr.).

Tradicija
več kot 
30-let

SREČNO     IN ZADOVOLJNO 2019
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Občinski svet Občine Vojnik je na 24. redni seji 13. 6. 2018: 
- potrdil zapisnik 23. redne in 3. korespondenčne seje 

Občinskega sveta Občine Vojnik, 
- predstavil analizo stanja in vrednot prebivalcev občine Vojnik, 
- predstavil idejni projekt vrtca Frankolovo, 
- sprejel novelacijo Načrta razvoja odprtega širokopasovnega 

omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v 
občini Vojnik, 

- sprejel odlok o turistični taksi v občini Vojnik, 
- sprejel rebalans proračuna občine Vojnik za leto 2018, 
- sprejel sklep o objavi javnega razpisa za dodelitev neprofitnih 

stanovanj v najem za leta 2019–2021, 
- v Svet zavoda Regijsko študijsko središče Celje izvolil 

predstavnico, 
- sprejel sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za 

lokalne volitve v občini Vojnik, 
- sprejel pogoje za pridobitev pravic do uporabe plakatnih mest 

na območju občine Vojnik za lokalne volitve, 
- sprejel odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 

(OPPN) za EUP FR-12 (Senegačnik), 
- sprejel dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/

pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Vojnik za 
leto 2018, 

- 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 25. redni seji 13. 9. 2018: 
- potrdil zapisnik 24. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik, 
- določil prejemnike priznanj občine Vojnik za leto 2018, 
- sprejel sklep o spremembi sklepa o imenovanju občinske 

volilne komisije občine Vojnik, 
- sprejel pravila oglaševanja za volilno glasilo Ogledalo, 
- sprejel polletno poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2018, 
- sprejel osnutek odloka o načinu opravljanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe – 24-urne dežurne pogrebne službe 
v občini Vojnik, 

- sprejel sklep o izvzemu zemljišč iz splošne rabe in dopolnilni 
sklep o letnem načrtu razpolaganja/pridobivanja z 

nepremičnim premoženjem občine Vojnik za leto 2018, 
- sprejel sklep o uvrstitvi plazu Lipa JP 964441 v proračun za 

leto 2018, 
- 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 26. redni seji 8. 11. 2018: 
- potrdil zapisnika 25. redne in 4. slavnostne seje Občinskega 

sveta Občine Vojnik, 
- sprejel osnutek proračuna občine Vojnik za leto 2019, 
- se seznanil s poročili Nadzornega odbora Občine Vojnik, 
- sprejel sklep o odobritvi dodatne oskrbovalke za izvajanje 

pomoči na domu v občini Vojnik, 
- sprejel sklep o določitvi prejemnika priznanja s področja 

kulture za življenjsko delo v letu 2019, 
- sprejel sklep o predlogu za imenovanje članov in namestnikov 

okrajnih volilnih komisij,  
- sprejel odlok o načinu opravljanja obvezne občinske 

gospodarske javne službe – 24-urne dežurne pogrebne službe 
v občini Vojnik,[1] 

- sprejel dopolnitev sklepa o cenah najema grobnega prostora 
na pokopališčih v občini Vojnik in dopolnitev sklepa o cenah 
pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališčih v občini 
Vojnik, 

- sprejel dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Vojnik za 
leto 2018, 

- sprejel odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za 
gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Slemenšek (Tomažak), 

- sprejel odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v občini 
Vojnik, 

- sprejel odlok o določitvi takse za obravnavo zasebnih 
pobud za spremembo namenske rabe prostora v odloku o 
občinskem prostorskem načrtu občine Vojnik, 

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

DELO OBČINSKEGA SVETA

JUNIJSKA, SEPTEMBRSKA 
IN NOVEMBRSKA SEJA

Povzela: Tanja Golec Prevoršek, foto: Matjaž Jambriško

Občinski svet v mandatnem obdobju 2014–2018 na slavnostni seji ob občinskem prazniku 2018
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LOKALNE VOLITVE 

2018 

POROČILO 
O VOLILNIH 
IZIDIH
Foto: Matevž Lenarčič

Občinska volilna komisija Vojnik je na podlagi 90. člena 
Zakona o lokalnih volitvah (UPB-3; Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 
68/17) in zapisnikov o delu volilnih odborov, zapisnikov 
volilnih odborov o ugotovitvi izida glasovanja za 
volitve župana, dne 18. november 2018, ter zapisnika 
Občinske volilne komisije Občine Vojnik o ugotovitvi 
končnega izida glasovanja na lokalnih volitvah 2018, 
dne 19. november 2018, sprejela poročilo o izidu 
volitev župana Občine Vojnik, o izidu volitev članov 
občinskega sveta Občine Vojnik, o izidu volitev v svete 
krajevnih skupnosti. 

POROČILO O IZIDU VOLITEV ŽUPANA 
OBČINE VOJNIK

I.
Na rednih volitvah za župana občine Vojnik 18. novembra 
2018 je imelo volilno pravico 7.393 volilnih upravičencev, 
ki so bili vpisani v volilne imenike. S potrdilom pristojnega 
organa, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, ni 
glasoval nihče.
Na volitvah 18. novembra 2018 je skupno glasovalo 2624 
volivcev ali 35,49 %.

II.
Za volitve župana je bilo oddanih 2624 glasovnic.
Ker so bile glasovnice prazne, ker je bilo obkroženih več 
kandidatov, kot se jih je lahko volilo, oziroma ker ni bilo 
mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 188 
glasovnic. Veljavnih glasovnic je bilo 2436.
Kandidat za župana je dobil naslednje število glasov: 2436 
glasov.

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi določb 1. odstavka 
107. člena Zakona o lokalnih volitvah (UPB-3; Uradni list 
RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12 
in 68/17), ki določa, da je za župana izvoljen kandidat, 
ugotovila, da je za župana občine Vojnik izvoljen: 

BRANKO PETRE, rojen: 18. 4. 1963, stanujoč: Razdelj 
6/A, 3203 NOVA CERKEV.
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POROČILO O IZIDU VOLITEV ČLANOV 
OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

I.
Na rednih volitvah za 18 članov Občinskega sveta Občine Vojnik 18. novembra 2018 je imelo volilno pravico 7393 volilnih 
upravičencev, ki so bili vpisani v volilne imenike. S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni 
imenik, ni glasoval nihče.
Na volitvah 18. novembra 2018 je skupno glasovalo 2624 volivcev ali 35,49 %.

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 2624 glasovnic. Ker so bile glasovnice prazne oziroma ker ni bilo 
mogoče ugotoviti volje volivcev in ker je bilo obkroženih več kandidatov, je bilo neveljavnih 70 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 2.554. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:

 VE 1 
(KS FRANKOLOVO, KS NOVA CERKEV)

Št. 
liste  Ime liste Št. glasov

(% glasov)

1.  SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 193

2.  LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK 105

3.  SD – SOCIALNI DEMOKRATI 91

4.  SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 93

5. DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 37

6.  SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 365

7.  LISTA ZA POMOČ KRAJANOM 198

8.  NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 207

VE 2 
(KS VOJNIK)

Št. 
liste  Ime liste Št. glasov

(% glasov)

1.  SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 129

2.  SDS – SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 301

3.  DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA 
UPOKOJENCEV SLOVENIJE 67

4.  NSI – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI 266

5.  SD – SOCIALNI DEMOKRATI 160

6.  SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA 100

7.  LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK 242

Vojnik
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III.
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor 
mandatov je dobila lista.

V Občinski svet Občine Vojnik so izvoljeni naslednji 
kandidati po vrstnem redu na listi: VE 1

Ime in priimek  Rojen  Naslov Stranka

1. DUŠAN 
HORVAT 08. 01. 1960 Dol pod Gojko 8, 

Frankolovo
SMC

2. JOŽE 
SMODEJ 23. 02. 1960 Homec 2/C, 

Nova Cerkev
Lista za 
razvoj

3. JAKOB 
JAKOP 01. 03. 1990 Dol pod Gojko 6, 

Frankolovo
SD

4. DAMJAN 
MUZEL 24. 05. 1990 Stražica 13, 

Frankolovo
SDS

5. ZDENKA 
BRECL 03. 06. 1957 Frankolovo 57/A, 

Frankolovo
SDS

6. EGIDIJ 
ČRETNIK 25. 09. 1959 Socka 9, Nova 

Cerkev
SDS

7. LADISLAV 
JEZERNIK 20. 06. 1952 Razdelj 15/A, 

Nova Cerkev

Lista za 
pomoč 

krajanom

8. IVAN 
RAVNAK 26. 01. 1952 Nova Cerkev 47, 

Nova Cerkev
N.Si

9. MARKO 
KRAČUN 09. 06. 1981 Lindek 12, 

Frankolovo
N.Si

V Občinski svet Občine Vojnik so izvoljeni naslednji 
kandidati po vrstnem redu na listi: VE 2

Ime in priimek  Rojen  Naslov Stranka

1. MARJAN 
KOVAČ 12. 12. 1953 Arclin 60, Škofja 

vas
SLS

2. VILI 
HRIBERNIK 05. 06. 1967 Razgor 15/B, 

Vojnik
SDS

3. MAJDA 
KROŠELJ 11. 05. 1958 Višnja vas 35, 

Vojnik
SDS

4. VIDA 
PODERGAJS 27. 02. 1959 Brezovnikova 9, 

Vojnik
N.Si

5. ANTON 
KOSEM 16. 09. 1955 Arclin 33, Škofja 

vas
N.Si

6. SAMO 
KUNEJ 22. 11. 1964 Ulica Bratov 

Jančarjev 10, Vojnik
SD

7. LIDIJA ELER 
JAZBINŠEK 15. 07. 1973 Cesta v Šmartno 

20, Vojnik
SMC

8. JANKO 
ČEPIN 22. 06. 1965

Ul. bratov 
Jančarjev 28, 
Vojnik

Lista za 
razvoj

9. BRANKA 
ČRETNIK 23. 11. 1963 Preložnikova ul. 

1, Vojnik
Lista za 
razvoj

Frankolovo

Nova Cerkev
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KS VOJNIK

Ime in priimek  Rojen Naslov

1. KAREL TURK 10. 12. 1965 Pot v Konjsko 13, Vojnik

2. LIDIJA ELER 
JAZBINŠEK 15. 07. 1973 Cesta v Šmartno 20, 

Vojnik

3. KSENIJA 
PRISTOVŠEK 29. 05. 1987 Cesta Talcev 13, Vojnik

4. KAREL 
BREZOVŠEK 21. 09. 1961 Pot na Dobrotin 11/A, 

Vojnik

5. JURE 
FERLEŽ 11. 04. 1961 Ulica Stanka Kvedra 13, 

Vojnik

6. DRAGICA 
MIRNIK 31. 01. 1959 Višnja vas 10 C, Vojnik

7. MARJAN 
LIPOVŠEK 07. 07. 1972 Ilovca 1/B, Vojnik

8. MARTIN 
JOŠT 04. 10. 1977 Gradišče 8, Vojnik

9. MIRAN 
SKUTNIK 21. 03. 1984 Arclin 58, Škofja vas

KS NOVA CERKEV

Ime in priimek   Rojen Naslov

1. IVAN 
RAVNAK 26. 01. 1952 Nova Cerkev 47, Nova 

Cerkev

2. ŠTEFAN 
KAMENIK 30. 11. 1968 Vizore 21, Nova Cerkev

3. LADISLAV 
JEZERNIK 20. 06. 1952 Razdelj 15/A, Nova 

Cerkev

4. DRAGO 
VIVOD 18. 04. 1963 Zlateče 4, Nova Cerkev

5. MARTIN 
ŠTRAVS 02. 09. 1976 Socka 26/A, Nova 

Cerkev

6. JERICA 
SELČAN 13. 12. 1972 Selce 10, Nova Cerkev

7. SIMON 
BOŽNIK 20. 12. 1963 Hrenova 35, Nova 

Cerkev

KS FRANKOLOVO

Ime in priimek   Rojen Naslov

1. DRAGO 
BRECL 29. 07. 1964 Frankolovo 57, 

Frankolovo

2. DAMJAN 
MUZEL 24. 05. 1990 Stražica 13, 

Frankolovo

3. DAMJAN 
SENEGAČNIK 27. 11. 1981 Rove 12, Frankolovo

4. BRANKO 
PODGORŠEK 09. 10. 1975 Podgorje pod Čerinom 

11, Frankolovo

5. MARKO 
KRAČUN 09. 06. 1981 Lindek 12, Frankolovo

6. DUŠAN 
FIJAVŽ 01. 10. 1955 Lipa pri Frankolovem 

4, Frankolovo

7. DUŠAN 
HORVAT 08. 01. 1960 Dol pod Gojko 8, 

Frankolovo

Več informacij na http://www.vojnik.si/lokalne-volitve.

Številka: 041-0004/2017-55                   Datum: 20. 11. 2018

Predsednik Občinske volilne komisije Občine Vojnik
mag. Miran Pritekelj, univ. dipl. iur

POROČILO O IZIDU VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Občinska volilna komisija Občine Vojnik je na podlagi 11. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da so v svete krajevnih skupnosti 
izvoljeni naslednji kandidati, ki so dobili največ glasov:
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Občina Vojnik si že nekaj časa 
prizadeva urediti prostorsko stisko 
vrtca Frankolovo in zgraditi nov 
vrtec.
 
Zaradi prostorske stiske v objektu 
Osnovne šole Antona Bezenška 
Frankolovo želimo izvesti 
novogradnjo vrtca ter nekaterih 
spremnih prostorov vrtca in šole. 
S tem se bodo v obstoječih šolskih 
prostorih sprostile kvadrature za 
kakovostnejše oblikovanje šolskega 
programa, vrtec pa bo ločena enota, ki 
bo s šolo delno funkcionalno povezan. 
  
Obstoječi šolski objekt je lociran 
v naselju Frankolovo ob glavni 
cesti Celje–Maribor. Novogradnja 
vrtca se bo izvedla v zaledju šole. 
Dovoz bo obstoječi, vendar ga bo 
treba prilagoditi novim namenom. 
Prometna situacija in dostopi so 
vezani na obstoječo infrastrukturo. 
Ker prostorske danosti ne omogočajo 
več različnih dostopov, bodo v 
souporabi za zaposlene, dostavo ter 
obiskovalce. Na zahodni strani je 

predvideno obračališče ter parkirišče. 
Obstoječe stanje žal ne omogoča 
drugačne prometne rešitve. Vsi 
dostopi bodo z jugovzhodne strani 
objekta, kjer je že izveden priključek 
na regionalno cesto. Gospodarski 
vhodi in vhod za zaposlene ter za 
zunanje uporabnike bodo v pritlični 
etaži, vhod v vrtec pa bo v nadstropni 
etaži. Za gibalno ovirane osebe bo 
mogoč dostop iz pritlične etaže 
(dvigalo) in nadstropja.  
  
Igralne in športne površine 
Šolsko igrišče je v souporabi z lokalno 
skupnostjo ter vrtcem. Za vrtec so 
predvidene ločene igralne površine, 
ki morajo biti tudi ograjene. Vrtec 
je projektiran tako, da bodo imele 
igralnice zunanjo pokrito teraso, ki 
se bo na zahodni strani nadaljevala 
na zunanjo travno površino z igrali. V 
kompletu bodo terase in igralni otoki 
zavarovani z ograjo. 
  
Novogradnja vrtca bo v pritlični 
etaži predvidoma zajemala 
osrednjo kuhinjo ter jedilnico, ki 

bosta pokrivali potrebe za šolo in 
vrtec skupaj. Obstoječa razdelilna 
kuhinja in jedilnica v šoli bosta 
torej razbremenjeni in uporabni v 
druge namene. Novogradnja se bo 
navezovala neposredno na obstoječo 
telovadnico. Obstoječi prostor za oder 
bo v celoti nadomeščen z novogradnjo 
ter etažno nadgrajen. Obstoječi 
pokriti hodnik, ki vodi iz šolskega 
dela mimo telovadnice do odra, bo 
povezoval šolo z novogradnjo. 
  
Pritličje 
V pritličju bodo locirani vsi vhodi, 
razen vhoda v vrtec. Dostava se bo 
izvedla kot odstavni pas z dovozne 
ceste. Na tej točki se bo lociral tudi 
ekološki otok (ločeno zbiranje 
odpadkov). Logistiko souporabe 
gospodarskega dvorišča bo treba 
natančno definirati zaradi varnosti 
vseh udeležencev v prometu. 
  
V pritličju bodo locirani naslednji 
prostori: 
- vhodni del za osebje ter mansardni 

del, 

KAKOVOSTNEJŠE DELOVANJE

NOVOGRADNJA VRTCA 
FRANKOLOVO

Tekst: Vesna Poteko, vir idejne zasnove: Razvoj za vizije, d. o. o., Renata Vežnaver 

Pogled na vhod v vrtec
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- prostori vrtca: garderoba za zaposlene, pralnica, čistila, 
- prostor za hišnika oz. opremo, 
- kotlovnica s spremno opremo, 
- osrednja kuhinja za kompleks šole in vrtca, 
- jedilnica za šolo, 
- prostor za dostavo. 
  
Nadstropje 
V nadstropju bodo prostori vrtca. Zajemali bodo štiri 

igralnice z vsemi potrebnimi spremnimi prostori: 
- štiri igralnice pribl. 50 m2, za vsa starostna obdobja, ki 

zadostuje 22 otrokom, 
- sanitarije – skupne za po dve igralnici,  
- garderobe in osrednji prostor, 
- dve nadkriti terasi, 
- športna igralnica in ostali spremni prostori. 
  
Osnova za izračun prostorskih potreb je 22 otrok na 
oddelek. Vrtec bo v celoti lociran v eni etaži in bo imel 
vhod s kota terena in igralnih površin na zahodni strani. 
Bivalni prostori bodo orientirani na severno in južno 
stran, pri čemer bo južna stran delno zaščitena pred 

močnim sončnim obsevanjem s hribino, na severni strani 
pa se bo pogled odpiral v naravo in mir, kar bo gotovo 
pripomoglo k ustreznemu bivalnemu ugodju. Orientiranje 
vseh prostorov na isto stran zaradi lege in logistike ne bo 
možno. V prostorih vrtca bodo enote za otroke prvega 
in drugega starostnega obdobja in skupni prostori ter 
prostori za strokovne delavce. 
  
Mansarda 
Mansardni prostori se bodo pripravili do podaljšane četrte 
gradbene faze in se bodo lahko naknadno izkoristili za 
različne uporabnike. V primeru, da bi se izkazale potrebe 
šole in vrtca po upravnih prostorih, se lahko locirajo v ta 
del. Dostopen bo tudi zunanjim uporabnikom in primeren 
za potrebe lokalne skupnosti. 

Skupna površina dozidave je 1.399,50 m2. Ocenjena 
investicijska vrednost je 2.000.000,00 EUR. Občina Vojnik 
je že posredovala prijavo za sofinanciranje projekta na 
Eko sklad Ljubljana in izvedla javno naročilo za pridobitev 
projektne dokumentacije. Začetek gradnje se planira v 
sredini leta 2019.

ELEKTRO KOVAČIČ
neskončna energ i ja
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 elektroinstalacije
 strelovodi
 meritve

www.elektro-kovacic.si

SREČNO 2019

Naj bo leto, ki prihaja, v znamenju:
poguma, ki nas bo vodil na poti razvoja,

veselja ob skupnem delu in spoznanju, da skupaj zmoremo več,
saj jutrišnji svet pripada tistim, ki zaupajo miku svojih sanj,

z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost in verjamejo v to, kar delajo.
Mir božičnih praznikov naj vas spremlja v letu 2019,

ki naj poteka v zavetju znanja, zdravja,
ustvarjalnosti in osebne sreče.

SMC, ZBOR ČLANIC IN ČLANOV VOJNIK

božično-novoletni koncert
FRANKOLOVČANI  

FRANKOLOVČANOM
v torek,  25. decembra 2018,

ob 18. uri
v dvorano OŠ Antona Bezenška 

Frankolovo

Srčnosti ne moremo kupiti in ne prodati, lahko jo 
le podarimo drug drugemu. Naj se čim večkrat 

dotakne vsakega izmed nas.

Naj se nas dotakne tudi na sam božični dan na 
koncertu, ko bomo vse generacije Frankolovčanov 

in obiskovalcev sestavile eno veliko družino. 
Tudi takrat bomo srčnost lahko 

podarjali in jo sprejemali.  

PROSVETNO DRUŠTVO
ANTON BEZENŠEK  
FRANKOLOVO
VABI NA

Prisrčno vabljeni!
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Najboljše cene oblačil, torbic, nakita, izdelkov za dom, sveč, 
biokozmetike in priznanih blagovnih znamk po cenah outlet, 
ekooblačil za dojenčke in otroke, športnih oblačil

DARILO
OB NAKUPU 
NAD 15 €

 | www.lapassage.si | https://www.facebook.com/lapassage.si/ | primavita@siol.net | 

Odlično praznično peneče vino 
z delci 22-karatnega zlata v 

darilni embalaži ali brez.

IŠČETE PROSTOR ZA PRODAJO SVOJIH IZDELKOV
BREZ ZAČETNIH NALOŽB IN 

VISOKIH STROŠKOV?

In s čim boste 
vi nazdravili 
letu 2019?
Minister za zdravje opozarja: 
Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju.

Ponedeljek–petek: 9.00–18.00, sobota: 8.00–13.00, nedelja: zaprto

»Življenje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika.« 
 (Kitajski pregovor) 

S pomočjo svojih sopotnikov na poti mavrice smo v 
iztekajočem letu v enoti Vojnik uresničili željo – uredili 
smo prijeten prostor, ki je namenjen umirjanju, sproščanju 
in druženju z vrstniki in odraslimi. Z malenkostno 
predelavo in dodelavo obstoječe hišice smo ob pomoči 
pokroviteljev/donatorjev uredili senzorni kotiček, v 
katerem se lahko otroci ob strokovnem delavcu prepustijo 
svetlobnim, zvočnim in terapevtskim učinkom masaže.  

 V prostoru je tudi otroška knjižnica, steklena tabla, klavir 
in kotiček za individualno delo z otrokom, dodali smo mu 
še kinestetično mizo. Prav tako smo zelo veseli ureditve 
stopniščnih praktikablov, ki jih uporabljamo za vaje pevskega 
zbora, poslušanje glasbe ali pravljice, ogled predstave idr. 
Zagotavljanje možnosti sproščanja, umirjanja, doživljanja lepih 
in dobrih izkušenj je izjemno pomembno za razvoj človekovega 
čustvovanja, doživljanja sebe in kasneje drugih, zato smo 
izjemno veseli, da nam je skupaj uspelo še dodatno zagotoviti 
boljše možnosti za trenutke, ki jih posvečamo senzorni 
integraciji, uravnavanju notranjega ravnovesja, sebi in drugim. 
  
Prostor v času počitnic oz. združevanja enot in v času 
medsebojnih obiskov (ko si npr. otroci iz enot ogledajo 
predstavo v KUD Vojnik) pod vodstvom strokovnih delavcev 
uporabljajo vsi naši otroci. Ureditev prostora so omogočili 
naslednji pokrovitelji/donatorji: AD klima, Aleš Domadenik, s. p., 
Atlas trading, d. o. o., Caster, d. o. o., Celjske mesnine, d. o. o., 
Čater Benjamin, Fegeš Andrej, s. p., Filter – urbane rešitve, d. o. o., 
Ganga, d. o. o., Heres, d. o. o., Kabis, d. o. o., Kerin – Brigita 
Kerin, s. p., K2 trade, d. o. o., Kota, d. o. o., Krois in sinovi, 
d. o. o., Makom, d. o. o., Matjaž, d. o. o., Peor, d. o. o., Pliberšek 
– Jeram Adrijana, Premica, d. o. o., Remont, d. d., Rotary club 
Celje, Rudnik, s. p., Senzorika Varga – Mario Varga, s. p.,
Sintal, d. o. o., TD Vojnik, Za otroke, d. o. o. Za preobleko 
blazin in sedežev je poskrbela gospa Jelka Habjanič. 
  
Ker o čustveni pismenosti, kot pravi dr. Zoran Milivojevič 
(psihoterapevt z dolgoletno prakso na individualni, partnerski 
in skupinski terapiji ter raziskovalec vpliva čustvovanja na 
zdravje in razvoj bolezni), lahko govorimo le kot o družbeni 
kategoriji, lahko povzamemo, da smo vsi skupaj naredili veliko 
dobrega za svoje otroke, ki so naša darila in naša prihodnost. 
Tudi v prihodnje si na naši poti želimo srečevati in osrečevati 
ljudi, ki vidijo, cenijo in spoštujejo naše delo. Vsem ljudem 
želimo v prihodnjem letu notranji mir in življenjsko energijo za 
vse, kar nam življenje dela lepo.

VRTEC MAVRICA VOJNIK

SENZORNA
SOBA 

 Tekst: Simona Žnidar, foto: Loti Žlaus

V senzornem kotičku se lahko otroci ob strokovnem delavcu 
prepustijo svetlobnim, zvočnim in terapevtskim učinkom masaže. 
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Obstoječ leseni most je v slabem 
stanju, načeti so nosilni elementi. 
Predvidena je rekonstrukcija 
mostu z novimi podporniki in 
novo ploščo AB. Na obravnavanem 
območju se potok Dobrnica ob 
vsakem nastopu visokih voda s 
povratno dobo 10 let prelije preko 
brežin, obstoječ most pa prevaja 
visoke vode s povratno dobo 5 let.
 
Visoke vode s povratno dobo 10 let 
oz. več pa se prelijejo preko mostu. 
Ob rekonstrukciji mostu se predvidi 
izboljšanje prevodnosti mostu na 
prevodnost visokih voda s povratno 
dobo 10 let, večja prevodnost zaradi 

osnovne prevodnosti struge (manjša 
od visokih voda s povratno dobo 10 
let) ni smiselna. Predvidena dela so: 
- rekonstrukcija obstoječega mostu 
čez Dobrnico, odstranitev obstoječe 
konstrukcije in izvedba novih 
podpornikov in nove plošče AB; 
- zavarovanje brežine v območju 
mostu s kamnitobetonsko zložbo 
(pribl. 10 m gor- in dolvodno); 
- stabilizacija struge potoka s 
kamnitima talnima pragoma. 
  
Objekt je zasnovan kot integralno 
armirano betonska konstrukcija, 
ki premošča potok Dobrnica v 
enem polju svetle dolžine 6,50 m. 

Skupna dolžina mostne plošče je 
7,70 m in širine 4,63 m. Podporno 
konstrukcijo sestavljata krajna 
opornika AB, ki se navežeta na 
predvideno zavarovanje brežin v 
območju mostu. Kot križanja mostu 
in potoka znaša 78°. Objekt prevaja 
visoke vode s povratno dobo 10 
let. Cesta preko objekta poteka v 
premi z vzdolžnim sklonom 2,5 %. 
Cesta se ne nadvišuje in ostaja v 
prvotni niveleti ceste. Dela v letu 
2019 bo v celoti izvajalo podjetje 
Nivo eko, v vrednosti 38.756,39 EUR. 
Rekonstrukcija mostu se v celoti 
financira iz proračuna Občine 
Vojnik.

NOVE PRIDOBITVE

REKONSTRUKCIJA MOSTU 
ČEZ DOBRNICO V POLŽAH 

 Tekst: Boštjan Švab 

V mesecu decembru 2018 bomo končali z izgradnjo 
sekundarne fekalne kanalizacije IV. in V. faze v 
dolžini 815 m. Vgradili bomo cevi PVC DN 200 
SN8. S tem projektom smo pridobili tudi 520 m 
rekonstruirane asfaltne ceste, 60 m dograjenega 
pločnika in celostno ureditev odvodnjavanja 
meteornih vod v tem delu naselja. 
 
Dela se izvajajo v naselju Frankolovo (nasproti 
Mercatorja). Na zgrajeni fekalni kanal se bo lahko 
priključilo 29 stanovanjskih objektov. Najnižjo ceno za 
izgradnjo kanalizacije je ponudilo po postopku javnega 
naročanja podjetje Vilkograd v vrednosti 163.841,19 EUR. 
Projekt se v celoti financira iz proračuna Občine Vojnik.

ZAKLJUČEK PROJEKTA

IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIJE 
FRANKOLOVO IV. IN V. FAZE 

 Tekst in foto: Boštjan Švab 

Projekt bo kmalu zaključen.
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Občina Vojnik je del savinjske statistične regije. Meri 
75,3 km2 in se po svoji površini uvršča na 90. mesto 
med 212 slovenskimi občinami.
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 
(podatkovna baza SI-STAT: https://pxweb.stat.si/) 
je bila statistična slika vojniške občine v letu 2017 
naslednja: sredi leta 2017 je imela občina 8.749 
prebivalcev (4.311 moških in 4.438 žensk). Po številu 
prebivalcev se uvršča na 58. mesto med vsemi občinami. 
Gostota naseljenosti je bila v občini večja kot v državi. V 
občini je živelo na kvadratnem kilometru površine 116 
prebivalcev, v celotni državi pa 102. 
  
Število živorojenih je bilo nižje od števila umrlih. V letu 
2017 se jih je v vojniški občini rodilo 79 (41 dečkov in 
38 deklic), umrlo jih je 120. Naravni prirast na 1000 
prebivalcev v občini je bil že 3. leto zapored negativen, 
lani je znašal –4,7 (v Sloveniji –0,2). Povprečna starost 
občanov je lani znašala 43,1 leta in je bila enaka 
povprečni starosti prebivalcev Slovenije. Med prebivalci 
naše občine je bil delež občanov starejših od 65 let 
višji od deleža najmlajših (od 0 do 14 let). Podatki po 
spolu kažejo, da je bilo v starosti do 15 let več moških 
kot žensk, v starosti nad 65 let pa je slika obratna. Med 
delovno aktivnim prebivalstvom je bilo ob koncu leta 
2017 v občini 338 brezposelnih oseb, oziroma 66 oseb 
manj kot decembra 2016. Tudi stopnja registrirane 
brezposelnosti (10,5 %) je bila za pol odstotka nižja od 
slovenskega povprečja. Med brezposelnimi osebami je 
bilo 55 % žensk in 45 % moških. 

V šolskem letu 2017/2018 je v občini delovalo 6 
vrtcev oz. njihovih enot, ki so zagotavljali varstvo 435 
malčkom. Delež otrok, vključenih v vrtce, se je zadnja 3 
leta povečeval. V navedenem šolskem letu je v vojniške 
vrtce bilo vključenih 83,5 % otrok v starosti od 1 do 
5 let, ki imajo stalno prebivališče na območju občine 
Vojnik, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj 
(80,3 %). V osnovnih šolah se je v navedenem šolskem 
letu izobraževalo 828 otrok, različne srednje šole pa je 
obiskovalo 377 dijakov. 
  
Lani je bilo v občini Vojnik sklenjenih 29 zakonskih 
zvez oz. 7 več kot v predpreteklem letu. To pomeni 3,3 
poroke na 1000 prebivalcev, slovensko povprečje pa je 
znašalo 3,1. V primerjavi z letom 2015 se je nekoliko 
povečalo število družin z enim otrokom (1021 družin) 
in dvema otrokoma (680 družin), medtem ko se število 
družin s tremi (143 družin) in več otroki (38 družin) ni 
bistveno spremenilo. Tudi povprečno število otrok na 
družino se v zadnjih 3 letih ni spremenilo, eni družini 
pripada povprečno 1,58 otroka. 
  
Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil 
(55 avtomobilov na 100 prebivalcev), ta je bil v 
povprečju star dobrih 10 let. V obravnavanem letu 
je bilo v občini z javnim odvozom zbranih 299 kg 
komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 40 kg manj 
kot v celotni Sloveniji. 

OBČINA V ŠTEVILKAH

STATISTIKA OBČINE 
VOJNIK V LETU 2017

Tekst: Sonja Jakop

Zasebna samoplačniška zobna ambulanta 
RAID WAHIBI,  dr. dent. med.

Nudimo vam: 
• estetske storitve konzervative in protetike,

• najsodobnejše tehnike zdravljenja z laserjem,
• implantate,

• zdravljenje zob in dlesni,
• ekstrakcije zob,

• čiščenje zob in oblog z UZ-čistilcem in s peskanjem.

WAHIBI D. O. O., ZDRAVSTVENE STORITVE, CELJSKA CESTA 26, 3212 VOJNIK

Ultrazvočna samoplačniška ambulanta
MLADEN MALINAR, dr. med. spec. radiologije

Prim. IVAN ŽURAN, dr. med., specialist interne medicine

• vratnih žil,
• aorte trebušne votline,
• srca,
• ven in arterij okončin.

• trebušnih organov,
• dojk in pazduh,
• ščitnice in vratu,
• mod in dimelj,

TEL.:  051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.

Nudimo vam preglede:

Delovni čas po dogovoru
na tel. št. 031 745 927.

SREČNO 2019
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V lanskem šolskem letu je šola v 
sodelovanju z občinskim svetom za 
preventivo uspešno kandidirala na 
razpisu Javne agencije Republike 
Slovenije za varnost v prometu in 
pridobila sredstva za digitalizacijo 
šolskih poti za matično osnovno 
šolo Vojnik.
 
Letos je Občina Vojnik prispevala 
sredstva za digitalizacijo še na 
podružničnih šolah. Na šolski spletni 
strani je povezava do namenskega 
programa, ki predstavlja načrt šolskih 
poti, na katerih so nakazane tudi 
nevarne prometne točke in navodila 
za ravnanje v prometu ob takšnih 
položajih. Vrisane so tudi vse relacije 
šolskih prevozov in vozni red. 
  
Pridobili smo izjemen spletni 
pripomoček, kjer lahko starši in otroci 
dobijo vpogled v načrt šolskih poti in 
poiščejo najprimernejšo šolsko pot. 

Na začetku šolskega leta smo na to 
temo pripravili v šoli za vse starše 
krajše predavanje. Zahvaljujemo se 
predstavnikom sveta za preventivo 
in lokalni skupnosti za pomoč pri 
projektu. 
S skupnimi močmi prispevamo k 

večji varnosti otrok na poti v šolo ter 
nazaj in ne pozabimo, da smo največji 
zaklad znanja k otrokovemu ravnanju 
v prometu mi sami! Povezava do 
namenskega programa: http://
os-vojnik.splet.arnes.si/prometno-
varnostni-nacrt/.

VARNOST V PROMETU

DIGITALIZACIJA ŠOLSKIH 
POTI OŠ VOJNIK S 
PODRUŽNICAMI

Tekst: Nataša Čerenak, foto: Ida Grobelnik

Krožišče pred šolo v Novi Cerkvi omogoča varen dostop.

Pogrebna služba Raj, d. o. o. je pri 
pregledu evidenc za pokopališča v 
Vojniku, Novi Cerkvi, Frankolovem 
in Črešnjicah ugotovila, da so 
nekateri grobovi urejeni, ni pa znan 
najemnik groba oziroma najemnina 
za nekatere grobove ni poravnana.
 
Pogrebna služba Raj je pristopila 
k reševanju navedene težave z 
označevanjem tovrstnih grobov z 
nalepkami. S takšnim pristopom je 
veliko najemnikov poravnalo svoje 

obveznosti, še vedno pa je na vsakem 
pokopališču nekaj neplačnikov. 
  
Raj, d. o. o. predlaga vsem, ki imate 
na navedenih pokopališčih grobove, 
pa nimate veljavne najemne pogodbe 
ali plačane najemnine za grobni 
prostor, da se zglasite v pisarni 
Pogrebne službe Raj, na naslovu 
Arclin 21 a, ali pokličete po telefonu 
na št. 03 781 28 00 ali 031 648 106. 
  

V nasprotnem primeru bo Pogrebna 
služba Raj, skladno s sklepom Odbora 
za finance in občinsko premoženje 
Občine Vojnik, izvedla nadaljnje 
ukrepe zoper neplačnike, s čimer 
bodo tistim, ki ne plačujejo, nastali 
dodatni stroški, prav tako pa jim 
bodo odpovedane najemne pogodbe 
in odstranjeni nagrobninki. V izogib 
tovrstnim ukrepom pozivamo vse 
neplačnike, naj svoje obveznosti 
poravnajo. 

POGREBNA SLUŽBA RAJ

OBVESTILO POGREBNE SLUŽBE RAJ
Tekst: Jana Pustek
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Na povabilo župana občine Česka Skalice Martina 
Stanjeka smo se šestčlanska delegacija iz Vojnika od 
7. do 9. septembra udeležili njihovega občinskega 
praznika, ki je posvečen rožam dalijam (reginam) in 
Boženi Nemcovi.
 
Praznik, posvečen dalijam, ima že več kot 170-letno 
tradicijo, ki se je začela že leta 1837, ko se je v času 

najlepšega razcveta dalij v Česka Skalici (13. september 
1837) poročila mlada češka pisateljica in pravljičarka 
Božena Nemcova, ki jo danes uvrščajo med najboljše 
češke pisateljice in pravljičarke. Dalija je še danes 
simbol mesta Česka Skalice, kjer ob prazniku pripravijo 
veliko razstavo dalij v idiličnih prostorih ostankov 
mestnega obzidja ob muzeju Božene Nemcove. Da je to 
res velik in pomemben praznik za mesto Česka Skalice, 
priča tudi skladba Jirinkova polka, posvečena dalijam, 
enega največjih čeških skladateljev Bedricha Smetane. 
  
V tridnevnem prijateljskem obisku smo na dan prihoda 
prisostvovali koncertu znanega češkega glasbenika 
Ježka, drugi dan smo si ogledali muzej Božene 
Nemcove, tekstilni muzej in popoldan znamenito 
Babičino dolino, kjer je svojo mladost preživela Božena 
Nemcova in je to dolino na slikovit način opisala v 
romanu »Babica«. Obiskali smo tudi slovensko lipo, ki 
je bila lani posajena na dvorišču pri OŠ Česka Skalice 
v spomin na lani preminulo ravnateljico Zdeno Vitovo, 
veliko prijateljico Slovenije in naše občine. Zadnji dan 
smo obiskali tudi svoja velika prijatelja Petra in Milado 
Voznica, saj je gospod Peter, kot češki veleposlanik v 
Ljubljani, večkrat obiskal našo občino. 
  
Po lanskoletnem obisku delegacije iz Česka Skalice 
na našem občinskem prazniku in letošnjem obisku 
naše delegacije v Česka Skalici se osnujejo temelji za 
sodelovanje med dvema bratskima narodoma, ki imata 
že nekaj stoletij veliko podobnega ali skupnega. Zato si 
želimo uspešnega sodelovanja, ki naj bi se razvijalo na 
kulturnem, turističnem in šolskem področju.

PRIJATELJSKI OBISK NA ČEŠKEM

VOJNIČANI V
ČESKA SKALICI

 Tekst in foto: Jože Žlaus 

SREČNO
2019 KONTROLA VIDA 

KONTROLA 
ZA KONTAKTNE LEČE
POPUSTI

BRIGITA LEBAN S. P.               ČUFARJEVA ULICA 2,  VOJNIK

ODPIRALNI ČAS
08:00-13:00
14:00-18:00
sreda
08:00-15:00
sobota
08:30-11:00

041 851 468

Na novi lokaciji!

Občinska delegacija se je udeležila občinskega praznika prijateljske 
občine.
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Večina dogodkov v jesenskem 
času je bila povezanih z deli na 
javnih poteh in s sodelovanjem z 
režijskimi odbori, ki so pripravljali 
ustroje cest za asfaltiranje. V tem 
času se je zvrstilo kar nekaj srečanj 
s krajani.
 
Ceste, vzdrževanje makadamskih 
cest in asfaltiranje nekaterih odsekov
Posodobitve cest so bile opravljene 
z na novo asfaltiranimi cestami na 
področju Tomaža (proti Inkretovim), 
Ivence (proti Volavčevim), Konjskega 
(proti Pilihovim) in na Arclinu (proti 
Kvedrovim) in z delno preplastitvijo 
nekaterih odsekov javnih poti, in 
sicer prvi del Kašove ulice, odcep pri 
Cesti talcev in odcep Male Dole (proti 
Lipovškovim), odcep v Ivenci (proti 
Dobrotinškovim). 

Čiščenje jarkov 
S čiščenjem obcestnih jarkov 
izboljšamo pretočnost in obvarujemo 
bankine. Temeljita ureditev jarkov je 
bila opravljena na odcepu ceste Male 
Dole, kjer so prebivalci tudi zgledno 
poskrbeli za odstranitev zaraščenosti 
vegetacije v cestno telo, ter ob cesti 
v Gradišče. Zavedamo se, da je še na 
več področjih naše krajevne skupnosti 

ob javnih poteh ostalo mnogo 
neočiščenih jarkov in potrudili se 
bomo, da jih bomo očistili čim prej in 
v okviru finančnih zmožnosti.
 
Idejne zasnova 
Pripravljena je idejna zasnova 
ureditve Ceste talcev ter idejna 
zasnova ureditve križišča v Arclinu, 
ki ji bo sledila predstavitev krajanom, 
kjer bodo imeli možnost izraziti svoje 
mnenje o predlaganih rešitvah.
 
Vodovodi
Z izgrajeno 1 in 2. fazo vodovoda 
Razgorce se je izboljšala oskrba 
s pitno vodo na tem področju. 
Obnovljen je bil vodovod za področje 
Dednega Vrha in Ilovce.
 
Zimska služba 
Opravljeni so bili dogovori z izvajalci, 
ki bodo skrbeli za prevoznost 
javnih poti. Lokalne ceste je prevzel 
v upravljanje koncesionar. Vse 
uporabnike javnih poti prosimo, da ne 
puščajo vozil na ulici ali ob cesti, saj s 
tem ovirajo opravljanje zimske službe. 
Lastnike gozdov in zasaditev ob 
javnih poteh vljudno prosimo, da pred 
zimo poskrbijo za odstranitev vej in 
zasaditev, ki segajo v cestno telo in s 

tem onemogočajo varno vožnjo vsem, 
še posebej pa vozilom na nujni vožnji 
– intervencijskim vozilom, gasilcem in 
komunalni službi.
 
Posodobitve na pokopališču
V jesenskem času je bil na pokopališču 
v Vojniku urejen prostor za raztros. 
Projekt je pripravila Fanika Škorja, za 
izvedbena dela so poskrbeli podjetji 
Isar in Amon ter vrtnar Etbin Kuhar. 

Zahvala 
Ob zaključku mandatnega obdobja 
2014–2018 se iskreno zahvaljujem 
vsem, ki so s svojim delom prispevali 
k posodobitvam na območju naše 
krajevne skupnosti: krajanom in 
krajankam za pobude, režijskim 
odborom za dobro sodelovanje pri 
pripravi cest za asfaltiranje, društvom 
za njihove prireditve in vključevanje 
v delo kraja, članom sveta KS za 
sodelovanje in odgovorno delo, 
županu, strokovni sodelavki Irmi, 
občinski upravi za strokovno podporo, 
režijskemu obratu za skrb za lep 
videz kraja ter izvajalcem za korektno 
izvedena dela. 

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica Sveta KS 
Vojnik

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK 

S SODELOVANJEM 
DO CILJEV
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek

Mir božičnega časa naj vas spremlja 
tudi v novem letu 2019, v katerem vam želimo 

12 mesecev sreče, 52 tednov zdravja, 365 dni veselja,  
8760 ur uspeha, 52600 minut lepih doživetij,  

3153600 sekund iskrenih medosebnih vezi.

Predsednica Lidija Eler Jazbinšek in člani 
sveta KS Vojnik 2018–2022
Karel Turk, Ksenija Pristovšek, Karel 
Brezovšek, Jure Ferlež, Dragica Mirnik, 
Marjan Lipovšek, Martin Jošt, Miran Skutnik 
ter strokovna sodelavka Irma Blazinšek
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Spoštovane krajanke in krajani Krajevne skupnosti 
Frankolovo! 
Pri reševanju različnih težav za doseganje pričakovanih 
ciljev, ki se pojavljajo v našem kraju, je sodelovanje sveta 
KS s krajani, društvi, OŠ, župnijo in občino velikega 
pomena. 
Tega smo se kot člani sveta KS Frankolovo zavedali, zato 
smo posamezne zadeve skušali reševati v čim krajšem 
času in v dobrobit svojih krajanov. Omenil bi nekaj 
pomembnejših pridobitev, ki so bile realizirane v letu 
2018. 
Letos smo bili najbolj dejavni pri izgradnji sekundarne 
kanalizacije. Prav na tem področju smo v velikem zaostanku, 
saj je na kanalizacijsko omrežje priklopljeno majhno število 
objektov. Kanalizacija v naši KS se zaradi administrativnih 
pogojev države gradi izključno z občinskim denarjem. V 
poletnem času sta se začeli izgradnji IV. in V. faze kanalizacije 
v vasi Frankolovo–Stražica (od Pinterja do Kolarja) in v 
novem naselju Frankolovega (Žerovnik– Košir), kjer se dela 
zaključujejo. Na obeh lokacijah smo po izgradnji fekalne 
kanalizacije dodatno položili cevi za meteorno kanalizacijo, 
zaščitne cevi s stojnimi mesti za javno razsvetljavo, cestne 
robnike, zgradili manjši krak pločnika, kar v osnovnem 
predračunu ni bilo predvideno. Vsa ta dela so obe investiciji 
precej podražila. Prepričan sem, da smo se odločili prav, 
ker kakršen koli kasnejši poseg v novo asfaltirano cesto 
ni upravičljiv. Hvala vsem krajanom na teh območjih za 
razumevanje, saj je bilo zaradi dela v preteklih mesecih veliko 
nevšečnosti. Splačalo se je potrpeti. 
  

Zaključili smo izgradnjo vodovoda Brdce, na katerega so se že 
priključila gospodinjstva v neposredni bližini. Za zagotovitev 
priključitve na javni vodovod za ostale krajane v Brdcah 
pa izdelujemo projektnao dokumentacijo za dokončanje 
vodovoda. Dokončali smo izgradnjo vodovoda Straža pri 
Dolu. 
Postavili smo nove odbojne ograje ob najbolj kritičnih odsekih 
javnih poti; in sicer: Frankolovo–Bezenškovo Bukovje (pri 
Ocvirk), pri vodotoku Tesnica (pri Čretnik), pri zavarovanju 
cestnega prepusta (pri Oprčkal), Frankolovo–Lipa (pri 
Selčan), JP–Lipa pri Frankolovem (pri odcepu Blazinšek). 
Prav tako smo za večjo varnost udeležencev v cestnem 
prometu postavili obcestna ogledala: Črešnjice (Hudej), Dol 
pod Gojko (pri križu), Kuretnica–Rove (na križišču).  
Čez celo leto smo redno zagotavljali material za vzdrževanje 
makadamskih cest v KS, urejevali bankine in čistili jarke. 
Izvedli smo asfaltiranje manjkajočega odseka ceste v Dolu 
pod Gojko, asfaltiranje krajšega odseka v Rakovi Stezi, 
preplastitev asfaltirane ceste v naselju Beli Potok, preplastitev 
dela ceste v Stražici in asfaltiranje površine pred cerkvijo na 
Gojki. Pokrpali smo nekaj najnujnejših odsekov asfaltnih cest, 
žal ne vseh, saj smo imeli težave s prezasedenostjo izvajalcev 
teh del.  
S pomočjo države smo izveli težko pričakovana sanacija plazu 
na cesti v Lipi (na odseku Fijavž–Založnik) ter začeli sanacijo 
plazu v Črešnjicah (I. faza).   
V mesecu septembru smo se na sedežu KS Frankolovo sestali 
z izvajalci zimske službe, s katerimi smo podpisali pogodbe 
za izvajanje zimske službe v sezoni 2018/2019. Izvajalci 
zimske službe so nas opozorili, da je vsakoletna problematika 
ob javnih poteh prevelika zaraščenost obcestnih površin. Zato 
ponovno prosimo vse krajane, da na svojih zemljiščih očistijo 
vegetacije, ki segajo v cestno telo, saj bodo izvajalci zimske 
službe lažje opravili svoje delo.   
Na novem delu pokopališča pri mrliški vežici smo pripravili 
22 žarnih grobov za potrebe novih pokopov. Že prej smo s 
steklenimi stenami zaprli predprostor pri vežici. Realizirali 
smo še več manjših del, ki so zadovoljila potrebe naših 
krajanov. 
  
Posebej moram pohvaliti člane naših društev, ki so s svojim 
prostovoljnim delom pripomogli k uspešnemu delovanju 
društev in pomagali promovirati naš kraj. Ker se nam 
mandat izteka, se zahvaljujem vsem članom sveta KS za 
konstruktivno delo in sodelovanje. 

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO

USPEŠNI PREDVSEM
NA KOMUNALNEM
PODROČJU
Tekst in foto: Dušan Horvat

Dušan Horvat, 
predsednik Sveta KS 
Frankolovo

Med asfaltiranjem ceste v Stražici
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Svet KS Frankolovo
Dušan Horvat, predsednik

Želimo vam, da bi se vam uresničile 
vse želje, pričakovanja in sanje, tudi tiste, 
ki ste jih postavili visoko nad oblake. 

Vesel božič in srečno novo leto 2019!  

Vsako leto Rdeči križ, Karitas in Krajevna skupnost 
Nova Cerkev priredijo srečanje starejših krajanov, ki 
so dopolnili 70. let in več. Letos je bilo srečanje 22. 
septembra 2018 v telovadnici POŠ Nova Cerkev in se 
je združilo s Slomškovimi dnevi.
 
Krajane smo razveselili z lepim kulturnim programom, 
dobrim kosilom in čudovitim pecivom. Druženje je bilo 
veselo, krajani in krajanke so si med seboj imeli veliko 
povedati. Ob prijetni glasbi so tudi zaplesali. Za mnoge 
starostnike je organizirano srečanje edina priložnost v 
letu, da zapustijo dom in se družijo. Obljubili smo si, da 
se ob letu spet vidimo. 

OB LETU SE SPET VIDIMO

SREČANJE STAREJŠIH 
V NOVI CERKVI

Tekst: Magda Kajzba, foto: Ana Sajovic

Srečanje se je začelo z mašo v cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi.

Odbor Liste za pomoč krajanom

Naj božični čas obrodi želje, skrite v srcih vseh ljudi. 
Naj žarijo lučke, naj ne ugasne njihov sij. 
Naj ima novo leto 2018 tople, modre oči. 

Naj v njih sta nebo in sanje ter sreča za vse ljudi.
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V letu 2018 so se v KS Nova Cerkev asfaltirali, preplastili 
naslednji odseki javnih poti: 
- javna pot v Selce v dolžini 610 m (Blazinšek–Kroflič–Kotnik), 
- javna pot Polže v dolžini 467 m (od Dobrotinšek–Naglič–

Kramar), 
- javna pot Hrenova v dolžini 260 m (Koštomaj–meja KS 

Vojnik), 
- javna pot Socka v dolžini 50 m (Zupanek–Iskrač), 
- javna pot Socka v dolžini 40 m (Štravsa–Pungartnik), 
- javna pot Socka v dolžini 180 m (Koprivnik–PGD Socka), 
- novozgrajena cesta pri podružnični osnovni šoli Nova Cerkev 

z ureditvijo pločnika in krožišča v skupni dolžini 150 m, 
- preplastitve: JP Lemberg–Vizore (klanec) 170 m; JP Straža 

pri Novi Cerkvi (Strahovnik–Laubič) 190 m in Straža pri Novi 
Cerkvi (klanec Krnjavšek) 130 m, 

- Ureditev pločnika v Socki (Koprivnik–POŠ Socka).   
Vsem uporabnikov cest in članom režijskega odbora se 
iskreno zahvaljujemo za dodatno finančno pomoč pri 
rekonstrukciji cest oziroma pred asfaltno podlago. 

Ostale realizirane investicije: 
- preplastitev državne ceste Razdelj–Socka; 
- pripravljen je idejni projekt in skoraj v celoti pridobljena 

potrebna soglasja za kolesarsko stezo Celje–Vojnik–Nova 

Cerkev–Dobrna; 
- začetek izgradnje mostu Homec čez Hudinjo (za vasi Polže, 

Zlateče, Homec), nova lokacija kljub trudu KS in Občine ni 
bila možna, ker je državni soglasodajalci niso potrdili, ter 
ureditev regulacije Hudinje pri Novačan in Štokovnik;   

- začetek izgradnje mostu Hrenova čez Dobrnico pri 
Pekovšakovih; 

- sanacija in popravilo tlakovcev na parkirišču pri pokopališču v 
Novi Cerkvi; 

- dokončna ureditev stavbe Nova Cerkev 22 za potrebe KS 
Nova Cerkev in stanovanja za mlade družine; 

- priprava projekta za izgradnjo vodovoda Trnovlje pri Socki 
–1. faza; 

- priprava elaborata za prevzem vodovoda Čreškova »Lahka 
peč« v upravljanje podjetju Vodovod-kanalizacija Celje; 

- skozi celo leto so se redno vzdrževale makadamske ceste, 
bankine, obcestni jarki in propusti. Prav tako so bili opravljeni 
obrezi grmičevja ob javnih poteh, ki ovirajo prevoznost na 
cestah, še zlasti za tovorna vozila (odvoz smeti, prevozi pitne 
vode) in izvajalce zimske službe. 

  
Zimska služba v KS Nova Cerkev 
KS Nova Cerkev je imela v septembru 2018 sestanek z izvajalci 
zimske službe za opravljanje pluženja in posipavanja na 
javnih poteh in lokalnih cestah za sezono 2018/2019. Večjih 
sprememb v relacijah ni, krajane pa prosimo, da so v času 
zimskih razmer potrpežljivi in strpni, saj izvajalci delajo s 
polno zmogljivostjo, vendar vsega hkrati ne morejo splužiti 
in posipati. Prav tako krajane prosimo, da v zimskem času 
poskrbijo za ustrezno zimsko opremo. 
  
Lastnike zemljišč prosimo, da poskrbijo za odstranitev vej, ki segajo 
v cestno telo, in za odstranitev avtomobilov z obcestnih površin, da 
bodo izvajalci zimske službe svoje delo opravljali nemoteno. 

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV 

PRIDOBITVE
V LETU 2018
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš 

Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS 
Nova Cerkev

Varna javna pot s pločnikom v Socki  (Koprivnik–PGD Socka)

Svet KS Nova Cerkev
Slavko Jezernik, predsednik
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Obstoječi most je enorazponska 
jeklena konstrukcija, ki je 
dotrajana. Zaradi neustreznega 
pretočnega profila se most 
odstrani in se na njegovem mestu, 
zgradi nov most z ustreznimi 
prometno-tehničnimi parametri, ki 
bo zagotavljal ustrezno poplavno 
varnost. Most bo prečkal reko 
Hudinjo v enem razponu. Svetli 
razpon mostu, merjen v smeri osi 
ceste, znaša 14,30 m, skupna širina 
mostu pa 5,80 m.
 
Statična zasnova objekta – prekladna 
konstrukcija – je zasnovana kot 
monolitna plošča AB, debeline 0,70 m, 
ki se v celoti zabetonira na opažu. 
Prekladna konstrukcija je popolnoma 
vpeta v plitvi temeljenji podpori in 
tvori z njimi prostorski okvir. Podpori tvorita steni opornika debeline d = 

0,70 m ter temeljne širine b = 2,80 m. 
Oporne stene, krila AB bodo izdelani 
iz betona C 30/37 ter armirana z 
armaturo S 500B. Hodniki in robni 
venci so predvideni iz armiranega 
betona, odpornega na zmrzovanje 
– odtaljevanje v prisotnosti talilnih 
snovi. Na hodnikih bo nameščena 
pocinkana jeklena mostna ograja 
z vertikalnimi polnili. Pritrjena 
je na robne vence AB. V hodnike 
se vgradijo cevi PVC za vodenje 
komunalnih vodov. Pred in za 
mostom se izvedejo štirje prehodni 
jaški AB za prehod vodov z objekta v 
cestno telo. 

Ob izgradnji nadomestnega 
mostu in cestnega priključka so se 
zamenjale vodovodne cevi, ki so 
ležale v trasi obdelave, prav tako se 
bo uredila protipoplavna varnost 
na tem območju z ustreznimi 
protipoplavnimi rešitvami reke 
Hudinje. Kot križanja struge in javne 

poti je 80.35. Lokacija cestnega 
priključka na regionalno cesto je 
obstoječa. Os priključka poteka pod 
kotom 85 na glavno prometno smer. 
Niveleta priključka se navezuje na 
rob regionalne ceste, vzdolžni nagib 
priključka znaša –2,50 % od roba 
regionalne ceste na dolžini 26,20 m. 
Odvodnjavanje priključka je urejeno 
z vzdolžnimi in prečnimi skloni 
preko bankine, razpršeno po terenu 
in preko asfaltne mulde, v kateri je 
vgrajen vtočni jašek z rešetko LTŽ in 
cevni prepust iz PC fi 200, ki je polno 
obetoniran. Dolžina novega cestnega 
priključka in javne poti je pribl. 110 m. 

Najnižjo ceno za izgradnjo 
nadomestnega mostu čez Hudinjo 
v Razdelju je ponudilo po postopku 
javnega naročanja podjetje Nivo eko 
v vrednosti 208.656,47 EUR. Dela se 
bodo predvidoma končala v letu 2018.

SKRB TUDI ZA POPLAVNO VARNOST

NADOMESTNI MOST ČEZ 
HUDINJO V RAZDELJU

 Tekst in foto: Boštjan Švab

 

Dela lepo napredujejo. 
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V Bovšah pri stanovanjski hiši 
in parceli družine Ivenčnik 
smo sanirali plaz, ki je ogrožal 
cesto. V območju zdrsa, na desni 
brežini, smo izvedli podporno 
kamnito zložbo, sanacijo cestišča 
in ureditev odvoda površinskih 
in zalednih vod. Na brežini smo 
odstranili grmovje in drevje, 
vključno z odstranitvijo panjev. 
Za odvod zalednih vod smo na 
dnu kamnite zložbe položili 
drenažne cevi premera 150 mm. 
Na zaključku kamnite zložbe 
(v najnižjem delu) pa vgradili 
betonski jašek. Iz prvega jaška 
voda odteka po plastični cevi 
do betonskega jaška št. 2 na 
brežini, iz jaška pa v tlakovan 
jarek za razpršitev vode. V 
območju sanacije smo uredili 
pravilno odvodnjavanje na 
križišču manjšega zaselka hiš, 
saj se je ob izkopu pokazalo, 
da so bili cevni prepusti zaradi 
premikanja zemljine zamaknjeni 
in s tem posledično je prihajalo 
do zastajanja vode v uvozu k 
pravi stanovanjski hiši. V celotni 
dolžini sanacije plazu smo 
cestišče na novo asfaltirali. 

Ob končani investiciji v Bovšah 
smo tako nadaljevali dela v 
KS Frankolovo, in sicer smo 
uspešno sanirali večji zemeljski 
plaz v križišču k hiši Lipa 12/A, 
na JP 964441. Na plazovitem 
območju so bile že nekaj let vidne 
poškodbe na cestišču in brežini. 
V sklopu izvedbe sanacije plazu 
na obravnavanem območju smo 
izvedli ureditev odvodnjavanja 
površinskih in pronicajočih vod 
ter sanacije vozišča na celotnem 
obravnavanem območju. Za 

ureditev odvodnjavanja površinskih 
vod smo uredili jarke (tlakovane 
in zemeljske), asfaltne mulde, 
prepuste in linijske požiralnike. 
Za ureditev odvodnjavanja 
pronicajočih vod pa smo vodo 
iz območja speljali preko 
drenažnih reber. Voda tako steka 
skozi plastične cevi in jaške, ki 
kontrolirano vodijo do območja 
odvodnje površinskih vod. Pri 
sanaciji smo vozišče v celoti na 
novo asfaltirali, uredili cestne 
mulde, dodatno izvedli cestne 
prepuste izven območja sanacije 
plazu. 

V času sanacije plazu v Lipi smo 
začeli s pripravljalnimi deli za 
sanacijo I. faze sanacije plazu in 
rekonstrukcije cestišča v Črešnjicah. 
Sanacija na obravnavanem območju 
plazov je potekala od križišča 
za pokopališče do profila 9. Na 
tem odseku sta bila aktivirana 
dva zemeljska plazova. Plaz 1 
se je aktiviral v območju levo 
od parkirišča v dolžini 48 m, z 
odlomno razpoko preko celotnega 
cestišča in posedkom cestišča. 
Nariv zemeljskih mas 2 pa je bilo 
zaznati na brežini pribl. 25 m pod 
desnim robom cestišča. Sanacija 
plazovitega območja pod cesto je 
bila izvedena s podporno kamnito 
zložbo, sanacijo cestišča v območju 
sanacije plazov in ureditvijo odvoda 
površinskih in zalednih vod. 

Vsa sanacijska dela je na podlagi 
postopka javnega naročanja 
izvedelo podjetje Peor, d. o. o., 
nadzor pa podjetje Grading iz 
Maribora, ki je hkrati tudi izdelalo 
projektno dokumentacijo za 
izvedbo sanacije plazov. 

USPEŠEN ZAKLJUČEK PROJEKTOV

SANACIJA TREH PLAZOV: 
V BOVŠAH, NA LIPI PRI 

FRANKOLOVEM IN V ČREŠNJICAH
Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

Večji zemeljski plaz v križišču k hiši Lipa 
12/A je bil uspešno saniran.

Sanacija v Črešnjicah
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Skupna pogodbena vrednost interventnih in trajnih 
sanacijskih del vseh treh sanacijah plazov je znesla 
nekaj manj kot 455.000,00 EUR. Del sredstev (DDV, 
geološka poročila, projekt izvedbe in nadzor) je občina 
zagotovila sama, drugi del je v višini 344.000,00 EUR 
zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor RS, Sektor 
za zmanjševanje posledic naravnih nesreč.

V Bovšah je plaz ogrožal cesto.

Krajši program vrtca je namenjen otrokom, ki do leta pred vstopom v šolo še nikoli niso bili 
vključeni v vrtec (otroci, ki bodo v koledarskem letu 2019 dopolnili starost 5 let).

Krajši program vrtca se bo izvajal v popoldanskem času od marca do junija 2019
in bo trajal 240 ur. Program je za starše brezplačen.

Program se bo izvajal na centralni enoti Vojnik,
če bo vpisanih najmanj osem otrok.

 
Vrtec lahko oblikuje en oddelek. Otroci, ki so vključeni v oddelek krajšega programa,

ne morejo biti hkrati vključeni še v druge programe vrtca. 
Prepis otrok iz rednega v krajši program ni možen. 

Vpis otrok bo potekal od 
 ponedeljka, 14. 1. 2019, do petka, 18. 1. 2019, 

v Vrtcu Mavrica Vojnik (v pisarni svetovalne delavke)
vsak dan od 9. do 12. ure.

Vloge za vpis v vrtec starši dobijo ob vpisu ali na spletni strani vrtca.

Za vpis potrebujete osebne podatke otroka in staršev oz. zakonitih zastopnikov.

Informacije dobite pri svetovalni delavki Martini Ošlak (tel. 03/780 00 21) 
in v tajništvu (tel. 03/780 00 00).

VRTEC MAVRICA VOJNIK OBJAVLJA 
JAVNI RAZPIS ZA VPIS 

PREDŠOLSKIH OTROK V KRAJŠI 
PROGRAM (240 UR) 
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Za krajane Polž je bila nedelja, 7. oktobra 2018, 
poseben dan. Pripravili so slovesnost ob odprtju 
asfaltne prevleke na cesti, ki vodi na hrib Strmec. 
Slovesno odprtje s prerezom traku je bilo v dolini. 
Prisotne so nagovorili Terezija Hladin, v imenu 
krajanov in odbora, Slavko Jezernik, predsednik Sveta 
KS Nova Cerkev, župan Branko Petre in dekan Alojz 
Vicman, ki je cesto in prihodnje voznike blagoslovil.
 
Na odprtju so bili prisotni vsi, ki imajo zasluge, da je 
dostop v zgornji del Polž varen in ne uničuje avtomobilov 
in onemogoča spiranje cestišča ob vsakem večjem nalivu. 
Druženje se je nadaljevalo pri Kramarjevih. Bilo je veselo 
ob humorju in harmoniki Mira Klinca, Mitje Gobca in 
podpori Franja Oseta. Poskrbljeno je bilo za hrano in 
pijačo. Veliko število udeležencev je dokaz, da vsaka 
pridobitev v kraju ljudi poveže in jim da nov elan za 
sodelovanje tudi v prihodnje. 

PLODNO SODELOVANJE

ODPRTJE ASFALTIRANE 
CESTE V POLŽAH

Tekst in foto: Lea Sreš

Nove pridobitve so se najbolj razveselili krajani.

 

Želimo vam lepe praznike in  vse dobro v letu 2019. 

 

ž
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Prihaja čas, ko bomo v svoje domove z veseljem stopili tudi 
zato, ker nas bo zunaj zeblo. Ne glede na vir ogrevanja, pa 
naj si bodo drva, peleti ali kurilno olje, je v uporabi veliko 
zastarelih sistemov, s katerimi prekomerno onesnažujemo 
okolje in preveč plačujemo za ogrevanje. S podjetjem 
Termo znižate stroške ogrevanja in poskrbite za čist zrak v 
svoji okolici. 
 
Pomoč pri izbiri vrste ogrevanja in pri pridobivanju sredstev 
ekosklada vam nudi podjetje Termo, s sedežem v Arclinu 
78/a. Pogovarjala sem se z njegovim lastnikom. Leon Vrečko 
nam je predstavil svojo dejavnost: »Za naročnika po ogledu 
objekta izberemo najprimernejši ogrevalni sistem (drva, 
pelete, plin, toplotno črpalko). Nudimo široko paleto sistemov 
s poudarkom na toplotnih črpalkah. Stranki ponudimo 
optimalno rešitev za vsak posamezni primer. Prav tako jim 
pomagamo urediti subvencijo preko ekosklada. V zadnjem 
času se naročniki največkrat odločajo za zamenjavo ogrevanja 
s toplotno črpalko zrak–voda. Vedeti moramo, da imamo tudi 
druge vrste toplotnih črpalk, kot so npr. voda–voda ali zemlja–
voda (zemeljski kolektor ali geosonda), ki so bolj učinkovite, 
na žalost pa pri strankah kar malo zapostavljene, zaradi 
malenkost dražje izvedbe.Imajo pa še eno veliko prednost, to je 
daljša življenjska doba.« 

Zakaj odločitev za to poslovno pot? 
Ker sem v osnovi tehnični tip, sem se odločil za poslovno 
pot, ki me že dolgo veseli kot konjiček, ki pa je z novo 
pridobljenimi certifikati in usposabljanji s področja hladilne 
tehnike in ogrevanja postal moja nova poslovna pot. Vse z 
namenom, da svoje znanje posredujem tudi strankam na trgu 
in jim pomagam pri optimalnih rešitvah s področij hlajenja, 
ogrevanja in kvalitetne izvedbe strojnih inštalacij. 

Kaj je ključnega pomena, da so kupci zadovoljni? 
Kot podjetnik se zavedam, da je kakovostna izvedba bistvenega 
pomena za zadovoljstvo stranke in dolgotrajno delovanje 
vgrajenih sistemov, zato sodelujem na objektih, tudi pri 
izvedbi, tako so napake zmanjšane na minimum. Za svoje 
sodelavce skrbno izbiram preverjene kakovostne strokovnjake 
s tega področja. 

Kako do večjih prihrankov in manj škodljivih izpustov? 
Specializirani smo za prodajo in montažo energijsko varčnih 
ogrevalnih sistemov visoke kakovosti in hladilnih naprav 
za kleti in shrambe (za hranjenje živil), talnega gretja in 

prezračevanja z rekuperacijo, ki z uporabo obnovljivih virov 
uporabnikom prinašajo boljšo kakovost bivanja, večje prihranke 
pri stroških ogrevanja in manj škodljivih izpustov v okolje. 

Kakšen je vaš pristop? 
Pristop k stranki je oseben, individualen, strokoven, kar se 
dogovorimo ob ponudbi, to drži, brez skritih stroškov. Za 
sisteme, ki jih vgrajujemo, so zdaj še možna tudi nepovratna 
sredstva ekosklada, s katerimi želimo uporabnike še dodatno 
pritegniti v bolj ekološko rabo energije. 

Zakaj izbrati podjetje Termo, Leon Vrečko s. p.? 
Da vam bo pozimi toplo in poleti prijetno hvadno, z niskimi 
stroški. Smo odzivni, držimo se dogovorjenih rokov, 
prisluhnemo željam stranke, delamo na širokem področju 
različnih ogrevalnih sistemov in strojnih inšalacij, zato vam 
lahko nepristransko svetujemo o primerni izbiri ogrevalnega 
vira in pomagamo pri pridobitvi subvencije preko ekosklada. 

PODJETJE TERMO, LEON VREČKO S. P. 

TERMO, VARČNO 
OGREVANJE IN HLAJENJE

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: osebni arhiv

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

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

SREČNO 2019
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Janez Korošec je človek, ki ga je težko spregledati, 
izstopa po markantni postavi, vedno prisotnem 
nasmešku in pripravljenosti na pogovor. Svoje delo 
jemlje resno in pri poslu dosega dobre rezultate. 
Je zvest samemu sebi in strankam. Dobro vemo, ko 
udari nesreča, pomenita dobro zavarovanje in dober 
zavarovalni agent veliko.
 
V Višnjo vas se je z družino preselil leta 1985, rojen je bil 
v Arclinu. Poleg dela, s katerim se preživlja, je zaprisežen 
ljubitelj rodoslovja, že v mladosti ga je rodoslovje 
zanimalo, saj je po družini Korošec Slomškovega rodu. 
V mladosti je bil dober atlet, zdaj pa rekreativno smuča, 
plava in z ženo zelo rada potujeta. Z Majdo imata hčeri 
Majo in Jernejo, veliko veselja jima prinašajo trije vnuki. 
Prepričan je, da ga delo ohranja v dobri kondiciji, telesno 
in duševno. Je dejaven član SDS. Poudaril je dobro počutje 
v njihovi soseski, kjer se s sosedi družijo in sodelujejo. 

Da smo vam bliže, ko nas potrebujete! 
Prvič se je začel spogledovati z zavarovalništvom leta 
1994, na Strojni fakulteti v Ljubljani, za delo ga je navdušil 
predavatelj takratnih največjih fakultet v Evropi, prof. dr. 
Juraj Mađarić. Začel je v Zavarovalnici Dunav iz Novega 
Sada. Delal je po pogodbi in bil koordinator za Štajersko, 
Koroško in Prekmurje. Z zastopniki so sklepali predvsem 
kmetijska in garancijska zavarovanja, druga zavarovanja 
po potrebi zavarovancev. V letu 1991 se je marsikaj 
spremenilo. Zavarovalnice so začele poslovati kot delniške 
družbe. Organizacijska enota Zavarovalne skupnosti 
Croatia iz Zagreba se je preoblikovala v Zavarovalno 
delniško družbo Slovenica, zavarovalna hiša, d. d. (24. 12. 
1992), 16. organizacijska enota beograjske Zavarovalne 

skupnosti Dunav v Ljubljani pa se je preoblikovala v 
delniško družbo Ljubljanska zavarovalnica, d. d. V njej 
je pogodbeno delal do redne zaposlitve decembra 1993. 
V Zavarovalnici Maribor, d. d., PE Celje je bil tvorec 
izgradnje sistema celotne mreže celjske regije in vodja 
novih zavarovalnih zastopnikov, nanje je ponosen še 
danes. V jeseni leta 2003 je ustanovil gospodarsko 
družbo AKVIZITOR, d. o. o. in podpisal prvo pogodbo 
z Zavarovalno delniško družbo Slovenica, zavarovalno 
hišo, d. d., ki se je kasneje združila z zavarovalno družbo 
Adriatic, d. d., v skupno zavarovalnico AdriaticSlovenica, d. d. 

Janez Korošec o svoji družbi pravi: »Smo mala učinkovita 
in fleksibilna ekipa, sestavljena iz družinskih članov 
in zunanjih sodelavcev. Vedno smo prilagodljivi 
zavarovancem in vedno na razpolago. V družbi 
sklepamo vse vrste zavarovanj fizičnim in pravnim 
osebam (gospodarskim družbam), društvom in javnemu 
sektorju. V Sloveniji je fluktuacija zavarovancev velika 
(škodni rezultat, cena zavarovanja), ob tej priložnosti se 
zahvaljujem vsem našim zavarovancem, še posebej tistim, 
ki so že mnoga leta z nami.« 

Sklepajo vse vrste zavarovanj 
Premoženjska: za stanovanja, hiše, počitniške objekte v EU 
(Hrvaška), kmetije, živino in posevke, obrt in industrijo, 
društva in klube, javni sektor, motorna vozila: zavarovanja 
AO in zavarovanja AK, transportna zavarovanja, 
prevozniška odgovornost, zavarovanja plovil 
Osebna zavarovanja: zdravstvena, nezgodna, življenjska, 
pokojninska, turistična zavarovanja idr. 
  
Zakaj izbrati zastopniško družbo AKVIZITOR, d. o. o.? 
Strokovnost: strokovni pristop do vsake stranke, ocena 
tveganja, naredimo analizo Cost & Benefit, svetovanje in 
asistenca ob škodi. 
Odzivnost: vedno dosegljivi na željo stranke. 
Poslovna odličnost: veliko število zadovoljnih zavarovancev. 
Dolgoletna tradicija: večletno delo v zavarovalstvu. 
Individualni pristop: ponudba, prilagojena željam strank. 
Konkurenčnost: prava storitev za pravo ceno. 
  
Sedež pooblaščene Agencije AKVIZITOR, d. o. o., Višnja 
vas 10/D. Z njimi lahko kontaktirate preko telefona na št. 
041 641 985, e-pošte info@akvizitor.si ali spletne strani 
www.akvizitor.si.

AGENCIJA AKVIZITOR, D. O. O. 

DOBRO ZAVAROVANJE IN 
DOBER ZAVAROVALNI AGENT 

POMENITA VELIKO
Tekst in foto: Lea Sreš 

Janez Korošec uraduje tudi doma.
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Barbara in Boštjan Fink iz Vojnika 
stojita za podjetjem VITA SANA, 
d. o. o. in se pretežno ukvarjata s 
popravljanjem funkcij organov na 
podlagi metode Planeta zdravja, ki 
se imenuje termoregulacija.
 
To pomeni, da je za vsak proces 
v telesu potrebna določena 
temperatura. Kadar ta temperatura 
odstopa navzgor ali navzdol, niso 
zagotovljeni pogoji za normalno 
delovanje telesa. Planet zdravja je 
blagovna znamka, ki vključuje več 
kot 50 različnih izdelkov, namenjenih 
zdravju ljudi. Izdelki so plod lastnega 
znanja in razvoja ter so 100-odstotno 
naravni. Znamka zajema prehranska 
dopolnila in kozmetiko. S temi izdelki 
se lahko začne samozdravljenje. 
Poslanstvo znamke je izboljšati 
kakovost življenja z izboljšanjem 
zdravja in okolja na popolnoma 
naraven način, ki lahko zmanjša 
stroške za zdravje. Za uspešno 
zdravljenje pa je potrebna tudi zdrava 
prehrana. 

Iz lastne izkušnje 
Pred štirimi leti sta Barbara in Boštjan 
začela pot, ki sta jo načrtovala že 
nekaj časa. »Največji razlog so bile 
zdravstvene težave obeh, ki sva jih 
reševala z uradno medicino in tudi z 
raznimi vrstami vzporedne medicine,« 
je povedal Boštjan Fink in dodal, da je 
slednja medicina v Sloveniji zelo slabo 
zakonsko urejena. Treba je veliko 
previdnosti, predvsem pa znanje, 
da se podaš v te vode. Ozdravljenje 
določenih bolezenskih stanj po načinu 
Planeta zdravja sta zakonca Fink 
na lastni koži preizkusila, zato sta 
se odločila, da to vrsto integrativne 
medicine predstavita tudi prihodnjim 
strankam na področju Vojnika. 

Tukaj je tudi sedež podjetja za 
Šaleško dolino in Koroško; tako njen 
slovenski, kot tudi njen avstrijski del. 

Delovati v dobro ljudi 
Boštjan Fink je povedal, da jima z 
ženo življenjske in podjetniške poti ni 
težko usklajevati, saj je bil vedno njun 
cilj skupno delo za skupno dobro. 
Otroci so večinoma preskrbljeni, 
razen najmlajšega sina. Vsi so iz 
medicinske stroke, kar jima pri delu 
zelo koristi. »Izkušnje v podjetništvu 
so lepe in neprecenljive, če deluješ za 
dobro ljudi, rastlin in živali. Vsak dan 
se kažejo pozitivni uspehi,« je povedal 
Fink. V centrih Boštjana in Barbare 
pa edini po novem pripravljajo 
protibolečinske terapije. Barbara jih 
izvaja z njihovimi izdelki. Boštjan je 
pojasnil, da po terapiji na kritičnem 
mestu popustijo bolečine, ki so bile 
prisotne že vrsto let. V prihodnje 
si želita jasno zakonsko opredeliti 
njihovo dejavnost in poskrbeti za 
boljše sprejemanje njihovega načina 
dela s strani uradne medicine, da 
bi začeli v sodelovanju z zdravniki 

popravljati zdravstveno stanje 
na načine, ki prinašajo pozitivne 
rezultate.

VITA SANA, D. O. O. 

ZA BOLJŠE
ZDRAVJE

 Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Barbara in Boštjan Fink

KUPON za  50 % popust 
pri prvem pregledu v vseh 
poslovalnicah VITA SANA, 
d. o. o. v decembru 2018

in januarju 2019.
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Letošnji prejemnik zlatega občinskega grba je 
Marjan Oprčkal. Samostojni podjetnik, velik 
ljubitelj in gonilna sila košarke v občini. Prijatelji 
ga opisujejo kot predanega, vedno pozitivnega 
in iskrenega človeka. Kljub dolgoletnemu delu v 
košarkarskem društvu je bil v dveh mandatih tudi 
predstavnik v svetu Krajevne skupnosti Vojnik, 
večino življenja pa ga spremlja tudi petje pri zborih.
 
Priznanje je Oprčkalu zagotovilo, da ima njegov hobi, 
ki je hkrati strast, skrb in delo, tudi družbeno priznani 
smisel. »Tega v mladosti nisem imel, saj je šport v 
mojem okolju pomenil nepotrebno zapravljanje časa. 
Prevladovalo je mnenje, da se lahko dovolj razmigaš 
pri delu in ne potrebuješ za to še športa,« je povedal 
Marjan Oprčkal. Zanj je to osebno priznanje in 
priznanje vsem, ki se trudijo s športom povezati otroke 
in mladino. Pomembno je, da cenimo šport in njegov 
glavni smoter, da damo otrokom in mladini dejavnost, 
ki jih bo odtegnila od bolezni današnjega časa, kot so 
tehnologija, droge, sedenje na kavču, da mladi zaživijo 
bolj zdravo, zanimivo in polno življenje. 
  
Lastno podjetje 
Po izobrazbi je Marjan Oprčkal strojni inženir. Leta 2001 

je ustanovil svoje podjetje, kjer je zaposlen. Ukvarja se s 
prodajo strojnih rezervnih delov za industrijo, predvsem 
v države nekdanje Sovjetske zveze, Moldavijo, Ukrajino 
in Rusijo. Stanje v državi lahko močno vpliva na 
gospodarstvo, kar je na svoji koži izkusil tudi Oprčkal: 
»Zadnje časa imam težave zaradi rusko-ukrajinske 
vojne v Ukrajini, o kateri se zaradi političnih interesov 
premalo govori. Dela pa veliko škodo ljudem ter 
gospodarstvu v Ukrajini pa tudi nam v Evropi.« 
  
Izjemna ljubezen do športa 
Zlati nagrajenec je povedal, da ima rad veliko športov, 
saj je po naravi in srcu športnik: »Fizična dejavnost 
je moja bolestna potreba. Naj bo to fizično delo, kot 
je sekanje drv, podiranje dreves, gradnja hiše ali 
šport. Od teka, kolesarjenja, plavanja, odbojke, tenisa 
in še bi se kaj našlo.« Za njegovo ljubo košarko ga 
je spodbudila zmaga reprezentance Jugoslavije na 
svetovnem prvenstvu leta 1970 v Ljubljani. Košarka 
se mu je priljubila s prepletom fizičnih, motoričnih in 
miselnih elementov. »Je eden redkih ekipnih športov, 
kjer lahko veliko sam treniraš ali se samo razgibavaš,« 
je poudaril Marjan Oprčkal. »Potrebuješ samo svoj čas, 
koš in žogo. Sam sem mnogokrat doma zvečer več kot 
uro intenzivno metal na koš na različne načine, ko so 

MARJAN OPRČKAL

KOŠARKA, VEČ KOT 
LE HOBI

 Tekst: Klara Podergajs, foto: Matjaž Jambriško 

Prejemnik zlatega vojniškega grba z županom Petretom in podžupanom Štokojnikom
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drugi že spali, ker prej nisem imel 
časa.« Ko so začeli šport spremljati 
po televiziji, je imel tudi Oprčkal 
svojega Dončića ali Dragića 
današnjega časa. Občudoval je 
takratne reprezentante, Dalipagića, 
Kićanoviča ali Delibašića. Posnemal 
jih je v posameznih elementih igre. 
  
Mladim možnost ukvarjanja s 
športom 
Košarkarski klub je Oprčkal 
ustanovil v začetku leta 1996, 
z organizacijo turnirjev in 
košarkarskega krožka se je ukvarjal 
že veliko let prej. V Novi Cerkvi je že 
od osnovne šole naprej pripravljal 
turnirje. Tako so z ustanovitvijo 
kluba zadostili formalnopravnim 
pogojem, da so se lahko prijavljali 
na razpise, prosili za pokroviteljstva 
in se udeleževali tekmovanj 
državnega prvenstva. Takrat so 
mladi bili drugačni, kot so zdaj. 
Včasih je šport večini pomenil 
zabavo in strast. »Bili smo bolj 
vztrajni in tekmovalni, ne glede na 
to, kje smo igrali. Zaradi načina 
življenja smo bili tudi bolj motorično 
sposobni in fizično pripravljeni,« 
se spominja Oprčkal in dodaja, 
da so takrat košarko igrali tudi 
tisti, ki niso trenirali po klubih. 
Tako so bili na lokalnih turnirjih 
popolnoma konkurenčni klubskim 
igralcem. Danes pa večina košarko 
igra le v klubih, še ti gredo redko 
samoiniciativno na igrišče. »Pri 
mladih sem vedno najbolj vesel, ko 
jih vidim na igrišču potem, ko so že 
nehali aktivno trenirati in igrati,« je 
poudaril Oprčkal. Sam pa v zrelejših 
letih ni postavil žoge v kot. Večkrat 
je že igral z različnimi slovenskimi 
veteranskimi ekipami po slovenskih 
in balkanskih turnirjih. Leta 2011 so 
ga povabili v slovensko veteransko 
reprezentanco. Tako so 2012 v Litvi 
postali evropski prvaki v kategoriji 
nad 50 let, še enkrat so isti naslov 
osvojili pred dvema letoma v 
Novem Sadu. Svetovni prvaki pa 
so 2017 postali v Italiji. »Slovenija 
je pravzaprav veteranska velesila. 
Veteranska košarka je pri nas in po 
svetu kar precej razvita,« je pojasnil 
Oprčkal. 

Cela družina vpeta v košarko 
Kljub vsem obveznostim je 
Oprčkalu uspelo ustvariti lepo 
družinsko življenje. Poudaril je, da 
se da z voljo, vero, optimizmom, 
organizacijo in moderno tehniko 
veliko narediti. »Da smo bili z 
družino bolj povezani, sem v 
košarko vključeval tudi družino. 
Sin in hči sta trenirala in igrala, 
bila sta pomožna sodnika. Sin 
je pozneje postal še sodnik, ki 
občasno sodi že v 1. slovenski ligi. 
Ženo sem vključeval pri raznih 
družabnih dogodkih kluba in 
turnirjih,« je povedal Oprčkal, ki 
so mu podjetniške izkušnje, kjer 
je opravlja dela od skladiščnika, 
tajnika, komercialista, logistika do 
direktorja, zelo koristile pri vodenju 
kluba. Zaradi ljubezni do košarke je 
razvoj podjetja zavestno žrtvoval. 
  
Dobro gospodarjenje s klubom 
Oprčkal si želi, da bi v občini našli 
več denarja za šport. Količina 
denarja za šport je od ustanovitve 
občine skoraj enaka. Število 

športnih društev se povečuje. 
Društva rastejo v kakovosti in 
v obsegu dejavnosti, je pojasnil 
nagrajenec. S košarkarskim 
klubom si želi še naprej zagotavljati 
mladim rekreativno in kakovostno 
ukvarjanje s košarko. Oprčkal je 
povedal, da je v ta namen treba 
vzdrževati stabilne pogoje, skrbeti 
za dobre in strokovne trenerje, 
zagotavljati finančna sredstva, tako 
od pokroviteljev kot od občine. 
Ko pa pride priložnost, jo je treba 
izkoristiti in stopiti stopničko 
višje v okviru okolja, ki je dano. 
»Najpomembnejše je v klubu delati 
kot dober gospodar, saj si veliko 
klubov zastavi previsoke cilje in zato 
potem životarijo ali celo propadejo,« 
je poudaril Oprčkal.

Priznanje je Oprčkalu zagotovilo, da ima njegov hobi, ki je hkrati strast, skrb in delo, tudi 
družbeno priznani smisel.
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Zasluge za ta zlati sij ima najmlajši udeleženec 
slovenske reprezentance na mladinskih olimpijskih 
igrah v Buenos Airesu, Arclinčan Lan Tominc.
 
Mladinski olimpijski zmagovalec 
Lan Tominc, ki se je s 16 leti kot najmlajši član slovenske 
reprezentance uvrstil na mladinske olimpijske igre 
v Argentini, je z osvojitvijo zlate kolajne v slalomu 
dosegel vrhunski uspeh in poskrbel, da je tretjič zapored 
na najvišji stopnički na tovrstnih tekmah v kajaku stal 
Slovenec. Prvi je v l. 2010 nanje stopil Simon Brus, leta 
2014 Anže Urankar in 16. 10. 2018 naš sokrajan Lan 
Tominc, doma iz Arclina. 

Prvi zaveslaji 
Že od malega je imel rad vodo. Na morju je skušal 
veslati in pri sedmih letih pokazal zanimanje za 
treniranje tega športa. Mamin sodelavec ga je odpeljal 
k Dušanu Kondi v Kajak kanu klub na Špico, kjer se je 
seznanil s prvinami veslanja. Lan je bil tako navdušen, 
da je začel treninge kar naslednji dan po prvem obisku. 
Pri desetih letih je dosegel prve vidne rezultate, ki 
so ga še bolj spodbudili k intenzivnejšemu treningu, 
ki od tekmovalca zahteva dobro fizično in psihično 
pripravljenost, za katero skrbi na treningih v vodi in v 
telovadnici. 

Lan poudari, da je poleg fizične pripravljenosti zelo 
pomembna tudi zmožnost osredotočenja, da te stres ne 
ovira in si lahko usmerjen le na taktiko, kje lahko voziš 
bolj s tokom in na katerih mestih moraš uporabiti vso 
svojo moč, da bo proga dobro »oddelana«, elementi 
izpeljani. 

Treningi in sodelovanje s trenerjem 
Lan trenira šestkrat tedensko, v vodi in na suhem v 
telovadnici. Njegov trener je Aleš Kuder, v Argentini pa 
ga je spremljal Pavel Kuralt. Veliko vlogo pri njegovem 
rezultatu je odigral tudi fizioterapevt Jure Penca, ki ga 
je skupaj s trenerjem pripravljal na pomemben dosežek. 
Dobro sodelovanje s trenerjem in upoštevanje njegovih 
navodil ter nasvetov je izredno pomembno, še posebej 
pred vsako tekmo, ko si gresta ogledat progo, saj ima 
vsaka svojo specifiko. »Ko smo v Sloveniji, večino časa 
treniramo na Savinji pri Špici, kjer poteka bolj fizična 
priprava na vodi (razni intervali, laktati itd.), in pa tudi 
v Tacnu na divji vodi, kjer je bolj zabavni del kajaka, 
bolj tehnična priprava. Po navadi gremo spomladni na 
mladinske reprezentančne priprave v Pau v Francijo, 
starejši reprezentanti pa gredo pozimi na toplo v Dubaj 
ali v Avstralijo. Velikokrat gremo tudi v Bratislavo 
na Slovaškem, kjer pa je ena izmed prog, ki jo imam 
najraje.« 

LAN TOMINC

ARCLIN JE ZASIJAL
V OLIMPIJSKEM ZLATU

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: osebni arhiv

Na zmagovalnih stopničkah 
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Pot do olimpijade  
Lan pove, da je bil letošnji način izbora nekoliko 
drugačen. Najprej so potekale kvalifikacije v Sloveniji, 
nato mednarodne kvalifikacije tekmovalcev s celega 
sveta v Španiji, kjer je Lan z zmago v slalomski 
preizkušnji na mirnih vodah dosegel kvoto za uvrstitev 
na mladinske olimpijske igre v Buenos Airesu, kamor se 
je uvrstilo le šest Evropejcev, med njimi Lan kot edini 
slalomist. Od takrat dalje pravi, da je začel trenirati še 
bolj »na polno«, vse do 1. 10. 2018, ko se je skupaj z 
ostalimi reprezentanti odpravil na dolgo pot do središča 
mladinskih olimpijskih iger 2018 v Argentino, v Buenos 
Aires. Prvi spomin ob prihodu je dvourno čakanje 
na vstop v olimpijsko vas. Po nastanitvi sta si šla s 
trenerjem že prvi dan ogledat progo in čolne, ki so jih za 
vse tekmovalce izbrali organizatorji. V Argentini je dva 
tedna treniral dvakrat dnevno, zjutraj v panogi sprint, 
popoldan slalom, saj je moral za kvalifikacije tekmovati 
v obeh disciplinah. 

V tekmovanju je na tekmi sprinta opravil dve dobri 
vožnji in dosegel 11. mesto. Po dveh prostih dnevih 
je sledila tekma slaloma na mirnih vodah, ki jo je 
Lan začel s skokom s startne rampe in na polovici 
izvedel obrat »rolo«. Na predtekmovanju je dosegel 
drugo mesto, v nadaljevanju pa je ostal nepremagan v 
medsebojnih dvobojih v četrtfinalu, polfinalu in v finalu 
proti Kitajcu Changhengu Guanu. Lan nam je povedal: 
»Finalni dvoboj je potekal vzporedno in ob zaslišanem 
zvočnem signalu, ki se je oglasil ob mojem zaveslaju 
v cilj, sem vedel, da je zlata medalja v mojih rokah.« 
V tem času sta bila starša, Tatjana in Peter, doma zelo 
vznemirjena, saj ni bilo prenosa tekme. Verjela sta v 
njegove sposobnosti in vedela, kako močno si Lan želi 
zmagati. 

Po zmagi veselje in takoj obveznosti 
Takoj po podelitvi zlate medalje za zmago na mladinskih 
olimpijskih igrah v panogi slaloma na mirnih vodah so 
sledile nove obveznosti s prvimi intervjuji in kontrolo 
dopinga in končno prvo deljenje veselja z najbližjimi, 
omo in dedijem Milošem, ki sta si ogledala njegove 
tekme. Temu velikemu uspehu je sledilo štiridnevno 
druženje z vsemi udeleženci iger. Lepe spomine ima 

tudi na obisk Slovenskega doma v Argentini, kjer so naši 
rojaki gostili slovensko reprezentanco in zanje pripravili 
slastne argentinske steake. 

Vrnitev domov in presenečenja 
Lan se je ob vrnitvi veselil srečanja s svojo družino. 
Vedel je, da ga bodo pričakali na letališču. Presenetil 
pa ga je njegov najboljši prijatelj Vid z dekletom, trener 
Aleš in prijatelji iz kluba. Med potjo proti domov se je 
ustavil še na tekmi v kikboksu, kamor je šel spodbujat 
prijatelja Simona Zajca, saj so se z Vidom dogovorili, da 
bodo skupaj proslavili Lanov veliki uspeh. 
Vendar presenečenj še ni bilo konec, saj so se na 
mostu čez Hudinjo v domačem Arclinu zbrali številni 
Arclinčani in gostje. Skupaj s pobudnico in glavno 
organizatorko sprejema gospo Anko Mlinar so mu 
pripravili slovesen sprejem, na katerem ni manjkalo 
domačih dobrot, glasbe in prisrčnih čestitk vseh, ki 
so se iskreno razveselili Lanovega uspeha. Po vseh 
presenečenjih mu je sprejem, ki so mu ga pripravili 
sošolci in sošolke iz gimnazije, na domačem dvorišču 
odgnal misel na počitek. V dneh po vrnitvi domov so 
se zvrstile še mnoge obveznosti. Po enem mesecu pa 
se življenje za mladinskega olimpijskega prvaka Lana 
vrača v utrjene tirnice, ki pa nikakor niso umirjene, saj 
je dan zapolnjen s treningi in pripravami na šolo. 

Hvaležnost 
V pogovoru je Lan poudaril, da so mu na poti do 
olimpijskega zlata pomagali domači, starša, ki ga 
podpirata, oma in dedi Miloš, ki je njegov najbolj 
zagnan navijač in mu je kupil prvi čoln, sestra z 
družino, predsednik kluba, oba trenerja in fizioterapevt 
ter vsi, ki ga na njegovi poti spremljajo.
 
Družina Tominc se iskreno zahvaljuje vaščanom za 
presenečenje in nepozaben sprejem ob prihodu iz 
Argentine, vsem pokroviteljem za finančno podporo in 
navijačem, ki zvesto spremljajo njegove dosežke. 

»CEMENTNINARSTVO«
Damjan KORPNIK s. p.

SOCKA 6, 3203 NOVA CERKEV
Telefon: 041 714 114

www.cementninarstvo-korpnik.com

IZDELUJEMO:
betonske stebre, škarpnike, robnike, tlakovce,

cvetlična korita, pohodne plošče, vrtne poti, fontane,
vrtne umivalnike, betonske zidake, travne plošče ...

SREČNO 2019

Želimo vam blagoslovljene 
božične praznike in vse dobro 
v prihajajočem letu. 

V upanju na boljše čase 
ponosno praznujmo dan 
samostojnosti in enotnosti.

Srečno
Občinski odbor Nove Slovenije Vojnik
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Mesec december je mesec 
pričakovanja, tistega sladkega in 
veselega pričakovanja, ki prižiga 
drobne iskrice v očeh in riše tople 
nasmehe na obraze. Za večino izmed 
nas je čakanje trn v peti, vendar 
pa bi težko našli tistega, ki se mu 
decembrsko (pri)čak(ov)anje ne 
zdi vsaj malce bolj znosno od vseh 
ostalih čakanj, ki so sestavni del 
naših življenj. Čakamo v vrsti na 
blagajni, čakamo pri zdravniku, 
čakamo na plačo … 

  

Prvih nekaj let po rojstvu 
najstarejšega sina je bilo 
zaznamovanih z nenehnim 
čakanjem. Sprva, še pred samim 
porodom, sem nenehno odštevala 

tedne, dneve 
in ure, ko bom 
končno spoznala 
majceno bitje, 
ki je takrat 
še brcalo pod 
mojim srcem. 
Mislila sem, 
da se bo čakanje zaključilo tisto 
sekundo, ko bom prvič zaslišala jok 
svojega otroka. Svet se je takrat sicer 
res za hip ustavil, čakanje pa se je 
pravzaprav šele začelo. 

Medtem ko je ves svet z normalnimi 
koraki pešačil naprej proti svetli 
prihodnosti, sem sama čakala 
na postavitev diagnoze, nato na 
odpust z neonatalnega oddelka, 
kasneje na strokovne obravnave v 
sklopu razvojne ambulante, čakali 
smo na medicinske pripomočke, 
na postavitev dodatnih diagnoz, 
pričakovali in čakali smo zdravila, ki 
bi končno vsaj delno pomagala pri 
zdravljenju sinove epilepsije, najtežje 
od vsega pa je bilo čakanje na to, 

ali bo kdaj boljše ali bo šlo le še na 
slabše.  

Ne vem natanko, kdaj, vem pa, zakaj 
sem se odločila, da svojega življenja 

ne želim zapraviti v nenehnem 
čakanju na nekaj, česar morda nikoli 
ne bo. Če ste mi vsaj malce podobni, 
potem ste verjetno tudi sami že kdaj 
čakali na pravi trenutek, da naredite 
tisto, kar si resnično želite, ali da 
začnete res uživati v življenju. Morda 
se vam zdi, da bi morali pred tem 
dobiti boljšo službo, zadeti na loteriji, 
morda menite, da bi morali prej še 
shujšati ali pa izboljšati svoj videz … 

Kaj pa če se to nikoli ne bo zgodilo 
in boste nekoč – tako kot jaz – 
ugotovili, da ste vse svoje proste 
minute porabili za čakanje na 
boljši jutri, na tisto nekaj, kar bo 
vaš svet popolnoma spremenilo 
(na boljše, seveda!), življenje pa 

je medtem brez postanka hitelo 
mimo vas? Spoznanje, da morda 
nikoli ne bo tako, kot sem si pred 
tem predstavljala, je bilo zame 
težko in osvobajajoče hkrati. Sinova 
nepričakovana diagnoza, ki je 
pretresla vsa moja pričakovanja 
in jih odpihnila daleč stran, me je 
obenem naučila, da je življenje lahko 
čudovito, če ga sprejmeš takšnega, 
kot je, in ne čakaš, da postane boljše, 
lepše, bogatejše. 

  

Težko se bomo v celoti izognili 
čakanju, a če že moramo čakati, 
izkoristimo to sebi v korist. Naj 
bo vredno vsake minute. Naj bo 
bolj kot nestrpnemu stopicanju na 
mestu podobno decembrskemu 

pričakovanju, 
ko ni težko 
podariti 
nasmeha 
neznancu 
ali obdariti 
nekoga, ki je 
v stiski, in ko 

kljub mrzlim dnem in dolgim nočem 
čutimo v srcu toplino, naše misli pa 
so svetle in vesele. 

Urška je mamica treh otrok, 
najstarejši sin se je rodil s prirojeno 
malformacijo možganov (Danfy-
Walker malformacija), kljub temu 
pa njihovo življenje zaradi tega ni nič 
bolj žalostno, kvečjemu je bogatejše. 
Svoje otroštvo je preživela z vojniškimi 
sovrstniki, čisto uradna občanka 
Vojnika pa je bila med leti 2011 in 
2017 (čeprav jo mnogi spomini in 
prijatelji na ta čudoviti kraj vežejo še 
zdaj).

Mnenje avtorja ne odraža stališč uredništva.

IZZA (O)GLEDALA  

PRIČAKOVANJE
Tekst: Urška Golob, foto: osebni arhiv

Če ste mi vsaj malce podobni, 
potem ste verjetno tudi sami že 

kdaj čakali na pravi trenutek . . .  
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Prijazno dobrodošli po poteh Božičnega Vojnika!
Predbožični in prednovoletni čas je drugačen od ostalega leta. 
Ponuja roko na poseben način, razveseljuje in podarja drugače, 
ponuja toplino in notranje veselje tako, kot ga drugi meseci ne 
morejo. To je čaroben praznični mesec december. 

In v tem mesecu tudi letos stopite po poti Božičnega Vojnika. 
Morda boste nekateri stopili prvič, drugi četrtič, vsi pa prijazno 
dobrodošli. Užijte nežne svetlobe božično-novoletnih lučk, užijte 
čudovite podobe svete družine, ki jih je v stoterih načinih ustvarila 
neverjetna človeška domišljija, prisluhnite božičnim pesmim in 
drugim nežnim melodijam, poskusite dobrote naših pridnih 
kmečkih žena, predvsem pa podarite sebi in otrokom sanje. 

Vedno boste na teh poteh, v treh ulicah in v Domu svetega 
Jerneja, srečali kaj novega, kaj takega, kar vam bo praznike še 
bolj približalo in še bolj napolnilo vašo hrepenečo dušo. Naj bo to 
poseben in doživet sprehod v prazničnih dneh, ki si ga privoščite 
zato, da bo vaš notranji svet lepši in toplejši. Zaslužite si to!

Na Božičnem Vojniku boste lahko videli svoje otroke nasmejane in 
srečne, saj jih bodo prevzele podobe jaslic, ki so nam jih pomagali 
ustvariti ljudje iz vse Slovenije.  

Ob ogledu Božičnega Vojnika naj vas napolni pravi sveti mir in 
novo leto 2019 naj vam natoči polno čašo veselja.  

NAJVEČJA  RAZSTAVA  JASLIC V SLOVENIJI
DOM SV. JERNEJA | ŠKOFLEKOVA ULICA | PRELOŽNIKOVA ULICA | ŽLAVSOVA ULICA | CERKEV SV. JERNEJA



SOBOTA

15.
16.30 

ODPRTJE BOŽIČNEGA VOJNIKA 2019
OTROŠKA ZBORA VRTCA 
Danijelov levček Vojnik in Mavrica Vojnik
Pred cerkvijo sv. Jerneja, Vojnik      Vstop prost!  

SOBOTA

15.
18.00 

KONCERT OB ODPRTJU 
Godba na pihala Nova Cerkev in 
Nuša Derenda
Telovadnica OŠ Vojnik                   Vstop prost!

NEDELJA

16.
18.00

ZA GLASBENE SLADOKUSCE
Erik Bezovšek, trobenta, in 
Tomaž Marčič, orgle
Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

ČETRTEK

20.
17.00

ZA NAJMLAJŠE  
S Knjižnico Vojnik v pravljično doživetje 
Božičnega Vojnika 
Osrednji oder prizorišča                   Vstop prost!

PETEK

21. 
19.00

BOŽIČNI KONCERT
Big band Šmarje pri Jelšah  in Dada 
Kladenik
Telovadnica OŠ Vojnik                   Vstop prost!

SOBOTA

22.
17.00

ZA NAJMLAJŠE  
S Knjižnico Vojnik v pravljično doživetje 
Božičnega Vojnika 
Osrednji oder prizorišča                   Vstop prost!

SOBOTA

22. 
19.00

ZBOROVSKI KONCERT
Koroški akademski pevski zbor Mohorjan 
pod vodstvom Uroša Jurgeca
Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

NEDELJA

23.
16.00

OTROŠKA IGRA  
ŠKRATKA SLADKA in delavnice 
Organizator: Društvo Most mladih   
Kulturni dom Vojnik                      Vstop prost!

NEDELJA

23.
18.00

KONCERT
Marko Škugor z gosti: Klapa Cambi in 
Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik
Telovadnica OŠ Vojnik
Nakup vstopnic: prodajna mesta Eventim

PONEDELJEK

24. 
17.00

OTROŠKA POLNOČNICA
Vrtec Danijelov levček Vojnik in Otroški 
cerkveni pevski zbor Hozana Vojnik
Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

Razstava jaslic na prostem
v Domu sv. Jerneja, na Škoflekovi, Preložnikovi in 

Žlavsovi ulici ter v cerkvi sv. Jerneja 
vsak dan od 16.00 do 20.00 

med  15. decembrom in 2. januarjem 2019

Ježa ponijev in živalski vrt
z Župnekove kmetije vsak dan

od 16.00 do 20.00 
med 15. decembrom in 2. januarjem 2019

Božična vas
z bogato praznično tržnico in gastronomsko po-

nudbo za otroke in odrasle 
vsak dan od 16.00 do 20.00 

Jaslice v Jernejevem domu
vsak dan od 16.00 do 20.00 

med 15. decembrom in 2. januarjem 2019 
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TOREK

25.
18.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
Frankolovčani Frankolovčanom
Dvorana OŠ Antona 
Bezenška Frankolovo                    Vstop prost!

SREDA

26. 
18.00

BOŽIČNI KONCERT 
Mešani cerkveni pevski zbor svetega 
Lenarta Nova Cerkev
Cerkev sv. Lenarta  v Novi Cerkvi

Vstop prost!

SREDA

26. 
17.00  in 
18.00 in
19.00

ŽIVE JASLICE 
Postavitev svetopisemskih prizorov 
božjega rojstva malce drugače
Osrednji oder prizorišča                   Vstop prost!

SREDA

26.
18.00

KONCERT
Marko Škugor z gosti: Skupina EROS, 
Vladimir Garić, Klapa Sebenico in 
Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik 
Telovadnica OŠ Vojnik
Nakup vstopnic: prodajna mesta Eventim

ČETRTEK

27.
17.00

ZA NAJMLAJŠE  
S Knjižnico Vojnik v pravljično doživetje 
Božičnega Vojnika 
Osrednji oder prizorišča                   Vstop prost!

PETEK

28. 
19.00

POP-ROCK KONCERT
Večer presenečenj
Telovadnica OŠ Vojnik
Prevzem vstopnic: TIC-točka in Občina Vojnik

SOBOTA

29.
17.00

BOŽIČEK NA OBISKU
NOVOLETNI PLES ZA OTROKE 
Z OBISKOM BOŽIČKA
Organizator: Društvo Most mladih
Squash klub Vojnik                        Vstop prost!

SOBOTA

29. 
18.00

BOŽIČNI KONCERT
Otroški cerkveni pevski zbor HOZANA  
Vojnik z gosti: Mešani zbor FORTE  Vojnik
Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

NEDELJA

30.
18.00

ZA GLASBENE SLADOKUSCE 
Jazz trio Fellow Ground in  gostja Nuša 
Ofentavšek
Kulturni dom Vojnik                      Vstop prost!  

SREDA

2.
17.00

BOŽIČNI KONCERT 
Vojniški pevski zbori in solisti
Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

Zgodba Božičnega Vojnika
Videopredstavitev  v kapelici starega župnišča 

ob cerkvi sv. Jerneja  vsak dan od 16.00 do 20.00, 
razen 24. in 31. decembra 2018  

Oder pod zvezdami
vsak dan od 17.00 do 18.00 

med  15. decembrom in  2. januarjem 2019 
s kulturno-umetniškim programom  

Hojka in Hojko
Hojka in Hojko na obisku 

med 17.00 in 18.00 
vsak dan v času 

Božičnega Vojnika 



40
BOŽIČNIVOJNIK.SI TURISTIČNO      DRUŠTVO

ojnik

OBČINA VOJNIK 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
T: +386 (0)3 780 06 20/40
E: obcina@vojnik.si
www.vojnik.si
www.mojaobcina.si/vojnik/

 WIFI

BOŽIČNI VOJNIK
M: +386 (0)41 783 140
bozicnivojnik@gmail.com
FB/bozicnivojnik
www.bozicnivojnik.si

TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK
Kašova ulica 2, 3212 VOJNIK
T: +386 (0)577 35 35
M: +386 (0)41 783 140
FB/Turistično društvo Vojnik

PODATKI ZA DONATORSKA SREDSTVA
Turistično društvo Vojnik
Kašova ulica 2, 3212 Vojnik
D. št.: 40451500
M. št.: 5140480000
IBAN: SI56 0242 6026 2526 960 (odprt pri NLB, d. d.) 

I - TOČKE
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Na zahvalno nedeljo, 4. novembra 2018, se je na 
Gojki zbralo ljudi, kot že dolgo ne. Razlog – zahvala, 
blagoslov in veselje ob zaključku 4-letne obnove 
zunanjosti cerkve svete Trojice na Gojki. Cerkvica, ki je 
simbol in ponos Frankolovega, sodi med mlajše cerkve, 
letos mineva 125 let od njene posvetitve.
 
Gojška cerkev je bila nazadnje obnovljena pred več 
kot četrt stoletja, ko so bila zamenjana okna, kritina in 
prepleskana fasada. Zob časa je naredil svoje, zaradi 
ohranitve objekta je bila tokrat nujna temeljita obnova. 
Začela se je leta 2014 z urejanjem dokumentacije, v letu 
2015 je bilo v celoti obnovljeno ostrešje in kritina. Ker je 
tako velik finančni zalogaj zahteval svoj čas za poplačilo 
stroškov, so se načrtovana dela lahko nadaljevala letos. 
V avgustu je dobila cerkev nov, sončno sijoči preplesk, 
restavrirana pa je bila tudi velika freska sv. Trojice na 
pročelju cerkve. V oktobru so uredili še odvod meteornih 
voda in okolico pred cerkvijo. 
  
Vse niti celotne obnove sta držala v rokah domači župnik, 
pater Branko Cestnik in najbližji cerkveni sosed, sicer pa 

predsednik KS Frankolovo, Dušan Horvat. Oba sta bila 
slišana, prvi je znal združiti in navdušiti ljudi za skupno 
dobro, drugi je dnevno »klical« prostovoljce in sestavljal 
potrebne delovne ekipe za posamezne delovne faze. Oba 
sta bila enotnega mnenja, da takšne pripadnosti, pozitivne 
energije in pripravljenosti mojstrov in vseh drugih pridnih 
pomočnikov in pomočnic, ki so pomagali pri obnovi cerkve 
in izvedbi zaključne slovesnosti, ni pričakoval nihče. Že 
na seznamu prostovoljcev oziroma dobrotnikov, ki so v 
mozaik obnovitve prispevali svoje kamenčke, jih je več kot 
sedemdeset. Posebna zahvala velja pleskarskim in drugim 
mojstrom (večinoma domačim, nekateri so prišli celo od 
drugod), ki so vsa strokovna dela opravili brezplačno. Da 
je Frankolovčanom še kako mar za ta cerkveni biser na 
vrhu hriba, govori dejstvo, da so se povabilu k sodelovanju 
nesebično odzvali tudi številni mlajši krajani. 
  
Letošnja zahvalna nedelja na Gojki je bila praznik 
hvaležnosti in zahvaljevanja ne le za letino in pridelke, 
ki nam jih je dala narava, temveč tudi za občestvo, ki ga 
v prizadevanjih za skupno dobro združuje ta priljubljeni 
božji hram, ki vabi k sebi ljudi od blizu in daleč. 

ZAHVALNA NEDELJA

SONČNA
GOJKA VABI

Tekst: Sonja Jakop, foto: Ervin Matevžič

Obnovljena cerkev sv. Trojice na Gojki Blagoslov je opravil župnik, p. Branko Cestnik.

To je bil pravi zahvalni dan za vse zbrane.
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Napisati roman je pogumno 
dejanje, napisati in izdati dve deli 
naenkrat, in to v samozaložbi, 
je še veliko več. Mila Kočevar 
dokazuje, da njena ustvarjalnost 
živi, njene ideje so aktualne in 
vpete v razmišljanje o človekovi 
duhovnosti.
 
Milica Kočevar iz Nove Cerkve 
je predstavila dve novi deli, 
roman Erik in zbirko zgodb z 
naslovom Bozenska kraljica in 
Druge godbe. Promocija je bila 9. 
novembra 2018 v kavarni hotela 
Vita Dobrna. Kulturni dogodek sta 
popestrila violinist Gusti Penič in 

Lucky Feliciano na kitari. Večer je 
povezovala Saša Pukl. Mila je svoji 
zadnji deli izdala ob praznovanju 
okrogle obletnice. Na predstavitvi se 
je zbralo veliko prijateljev, sosedov 
in njena družina. 
 
Mila Kočevar je avtorica več del: 
Kaj pa zdaj? – potopis in prebujenje 
v novo življenje; kaj storiti, ko se 
življenje postavi na glavo (2008). 
Knjiga je nastala v času, ko je 
doživljala osebno krizo, v njej se 
prepletajo opisi potovanj z možem 
in njeni občutki. Bel oblak (2012) 
je ljubezensko pustolovski roman, 
tudi duhoven, saj glavna junakinja 

Meta doživi svoje prebujenje. 
Roman bralca pripelje do številnih 
vprašanj o smislu življenja, o nas 
samih. Ker pravega konca knjige ni, 
zaključke si lahko naredimo sami, je 
bilo slutiti, da se bo Metina zgodba 
nadaljevala. V prvi in drugi knjigi 
je dogajanje postavila v Tibet. Mila 
je v ljubezensko zgodbo vnesla 
vso duhovnost Tibeta, osebe imajo 
lastnosti vsakdanjega človeka, v njej 
se najdemo sami. 

Erik (2018) je roman, ki nas skozi 
vso zgodbo drži v napetosti. O 
razpletu zgodbe nima smisla 
govoriti, preberite jo sami. Poiščite 
njena dela in spoznajte njeno 
ustvarjalnost. Če želite njene knjige 
kupiti, pokličite po telefonu na št. 
041 479 733. 

BOGATA USTVARJALNOST

NOVI KNJIGI
MILE KOČEVAR

Tekst in foto: Lea Sreš

Erik (2018) je roman, ki nas skozi vso zgodbo drži v napetosti.

Sreča je v majhnih stvareh,
toplih ljudeh, 

stisnjenih dlaneh.

Občinski odbor SDS Vojnik

2019
SREČNO 2019
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Branje za tiste, ki niste zadovoljni s svojim življenjem. 
Kako izbrati pogum in pravi trenutek za spremembe 
in začeti s polnim življenjem? Vse o hvaležnosti in 
objemih.
 
Dovoli si uspeti, dovoli si živeti, zares zaživeti  
V življenju je vse relativno. Naše bivanje zaznamujejo 
podedovane lastnosti, na ostale stvari lahko vplivamo 
sami, seveda, če želimo in znamo. Stran z negativnimi 
mislimi, stran s premlevanjem preteklih dogodkov, 
začnimo razmišljati drugače. Samo želeti moramo! Vse 
našteto je naredila Metka Podpečan iz Selc pri Socki. 
Živilska tehnica slaščičarstva, licencirana zavarovalniška 
zastopnica, avtorica uspešnic, predavateljica. Naučila se 
je zapustiti udobno območje življenja, stopila je v svet 
»zakajev«, brala in se izobraževala, pisala svoj spletni 
dnevnik in se iskala. Zanimale so jo razlike v razmišljanju 
uspešnih in neuspešnih ljudi. 

Začela je leta 2014 z izmišljenim imenom Zoa zvezdni 
prah, ker ni imela korajže, da izpostavi svoje ime. Z 
učenjem je spoznavala, kdo je in kaj si sploh želi. Vsem, ki 
se iščete, predlaga vsakodnevni ritual, napišite na listek, 
za katere stvari ste hvaležni. Če boste vztrajni, boste kmalu 
našli odgovore, kam in kako. 
  
In zakaj nas več ne uresničuje svojih sanj? 
Prva knjiga Energetski napoj samo zate je izšla leta 2015. 
V  njej nakaže pot s težkih položajev, ko mislimo, da smo 
na dnu. Pozitivna energija in številni lahkotni »triki« nam 
pomagajo krmariti skozi življenje in obvladovati stresne 
položaje. V njej je recept, kako se otresti negativnih misli. 
Katapultiranje do tvojih zvezd, 5, 4, 3, 2, 1, zdaj nas 

popelje na odločitev, da naredimo korak do uspeha. Je 
knjižna uspešnica, v njej se prepletajo zgodbe tistih, ki so 
začeli iz nič in postali uspešni. Knjiga opozarja na to, da 
čeprav naredimo veliko, se preveč oziramo na pričakovanja 
okolice in ne na naše želje. Knjiga nas vodi k dejavnemu 
prestopu korak naprej in odkrivanju svojega talenta. Metka 
nas skozi knjigo prepriča, da je hvaležnost največja med 
vrlinami, kako so pomembne vsakodnevne navade, kako 
najdemo pravo srečo, kako so pomembni objemi in dotiki, 
kako delati z denarjem in še marsikaj drugega.
 
Če si boste odgovorili na vprašanje, zakaj se spremeniti, 
pritrdilno, poiščite knjigo tako, da pokličete po telefonu 
na številko 031 314 811. Samo od vas je odvisno, ali imate 
pogum, da najdete v knjigi tista znanja, ki vam bodo 
pomagala v težkem trenutku in vedno imejte pozitivne 
namene. Če smo iskreni, je vsak izgovor, da nimamo časa 
ali denarja, zgolj izgovor in strah pred spremembami 
in novim življenjem. Morda pa najdete pogum in, če ne 
drugega, za začetek lepo branje. 

METKA PODPEČAN

TUDI TI POIŠČI SVOJO 
ZVEZDO

Tekst in foto: Lea Sreš

MEDNARODNI PREVOZI / VULKANIZERSTVO ZA OSEBNA VOZILA, TOVORNA 
VOZILA IN TRAKTORJE  /  PREKLADI IN SKLADIŠČENJE

Celjska cesta 53

3212 Vojnik

+ 386 (0)3 780 06 80

SREČNO 2019
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Tako se je imenoval koncert 21. 10. 2018 v 
večnamenski dvorani OŠ Nova Cerkev, ki so ga že peto 
leto priredile Ljudske pevke in etnoglasbena skupina 
Vrajeva Peč KD Socka.
 
Koncert je bil čudovit, z veseljem smo prepevali, saj je bilo 
v dvorani kar lepo število poslušalcev in ljubiteljev stare 
slovenske pesmi. Z nami so z veseljem sodelovali mladi – 
pevec Matic Zakonjšek iz Vojnika in pevka Rebeka Rošer 
z Dobrne. Denisovi muzikantje Trije mladi fantje so kar 
po domače »urezali« brez ozvočenja. Upam in želim si, da 

bi se za nami trudili ohraniti slovensko pesem. Skupina 
Ljudski pevci Holcarji iz Vitanja se je poimenovala po 
prednikih holcarjih, ki so živeli v tem kraju in se preživljali 
s holcanjem. 
Piko na »i« so dali najmlajši otroci vrtca in osnovne šole 
Nova Cerkev. Več kot 30 glasov je zapelo ljudsko pesem 
pod vodstvom Sabine Penič. S harmoniko jih je spremljal 
Rajko Sentočnik.

Po končani prireditvi smo vsi skupaj nazdravili s 
kozarčkom vina in s skromnim prigrizkom, ki smo ga 
pripravile Ljudske pevke KD Socka. Tako se je veselo 
druženje končalo in bo ostalo v lepem spominu. Hvala 
Občini Vojnik, županu za lepe spodbudne besede, 
Vrtnarstvu Krašovec za čudoviti aranžma na odru, Osnovni 
šoli Vojnik za prostor, Gasilskemu društvu Nova Cerkev, 
Niku Ravnaku, Francu Ravnaku, Pekarni Šmarjeta, Janji 
Srebot za lepo vodenje, Vidi Bukovec, Petru Marguču, 
Marjanu Čretniku. 

ČAS ZA PETJE

ZAPOJMO PO DOMAČE
Tekst: Ivana Koprivnik, foto: Lea Sreš 

Na osrednji prireditvi ob letu kulturne dediščine v občini 
Vojnik so v sredo, 17. oktobra 2018, pripravili strokovno 
svetovanje občanom in odprtje razstave.

Organizatorja dogodka sta bila Občina Vojnik in Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije iz območne enote Celje. 
Vse niti organizacije in izvedbe pomembnega dogodka za 
ozaveščanje o kulturni dediščini je imela v rokah Mojca 
Skale. Predstavili so se Jože Žlaus s Turistično-kulturnim 
društvom Globoče, vse osnovne šole in njihove podružnice 
ter Vrtec Mavrica Vojnik. Na prireditvi je spregovorila tudi 
stroka. V nagovoru je dogodek predstavila direktorica Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Danijela Brišnik. 
Restavratorsko delo je predstavil restavrator Aleš Sotler. V 
kulturnem programu so nastopili otroci in Joškova banda.
Hvala vsem, ki ste oblikovali dogodek, saj so otroci 
pridobivali nova znanja in izkušnje. Hvala Katoliško-
kulturnemu društvu Ivan Šopar Vojnik in Benediktu 
Podergajsu ter učencem in mentoricam: Tamari Blazinšek, 
Nataši Čerenak, Simoni Žnidar in Loti Žlaus.

OGLEDALO PRETEKLOSTI

OBČINA VOJNIK JE OBELEŽILA 
LETO KULTURNE DEDIŠČINE

Tekst in foto: Lea Sreš

Matic Zakonjšek in Rebeka Rošer z Ljudskimi pevkami
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V soboto, 13. 10. 2018, se je v cerkvi Marije sedem 
žalosti v Vojniku začel čudovit koncert, ki je bil 
posvečen Mariji. Vojniški zbori, skupine in posamezniki 
so izvajali pesmi in skladbe, ki govorijo o Materi božji 
oziroma jo častijo, prosijo, se ji zahvaljujejo …
 
Na dan, ko se je Marija zadnjič prikazala fatimskim 
pastirčkom, so se končale vremenske maše, pri katerih 
prosimo za varstvo pred hudimi nesrečami. Po sveti maši so 
zapeli pevci Otroškega cerkvenega pevskega zbora Hozana 
pod vodstvom Simona Jagra, Mešanega zbora Forte in 
Mešanega cerkvenega pevskega zbora sv. Jerneja Vojnik pod 
vodstvom Tomaža Marčiča, Moškega pevskega zbora KUD 
France Prešeren Vojnik pod taktirko Emilije Kladnik Sorčan, 
Arclinskih fantov, Ljudskih pevk Taščic ter solisti Lucija in 
Miha Lenarčič, prof. Tomaž Marčič na harmoniki ter Erik 
Brezovšek na trobenti. Zaključili so s skupno pesmijo, tako 
značilno za ta čas, Kraljica venca rožnega. Prisotne sta 
pozdravila in se zahvalila za lep kulturni program župan 

Branko Petre in domači župnik Anton Perger. 
Lep in duhovno obogaten zaključek tedna so pevci in poslušalci 
končali ob druženju in klepetu pred cerkvijo, izpred katere se 
širi čudovit pogled na Vojnik in celjsko kotlino. 

V POČASTITEV

9. KONCERT
MARIJINIH PESMI

Tekst in foto: Milena Jurgec

Otroški cerkveni pevski zbor Hozana z zborovodjem prof. 
Simonom Jagrom

V petek, 19. oktobra 2018, je v 
dvorani gasilskega doma Nova 
Cerkev potekal letni koncert naše 
vokalne skupine Kolorina, ki deluje 
pod okriljem KUD France Prešeren 
Vojnik.
 
Navdih za naslov večera »Čvike, čvake« 
smo dobile, kje drugje kot v pesmi. 
Ker nismo le vokalna skupina, pač pa 
tudi skupina prijateljic, ki zelo rade 
čvekamo, smo izbrale temu primerno 
vsebino, ki se je prepletala skozi cel 
večer. K sodelovanju smo povabile 
Julijo Stolec in Špelo Rojc, ki sta kot 
pravi vaški opravljivki na šaljiv način 
povezovali celoten koncert.   
Prvi del koncerta smo posvetile 

slovenski popevki. Na kitari nas je 
spremljal Jože Lesjak. Na naše povabilo 
so se z veseljem odzvali Fantje z vseh 
hribov, s katerimi smo v osrednjem 
delu zapeli skupno pesem, nato pa oder 
prepustile samo njim. Njihovi žametni 
glasovi so vse prisotne navdušili s 
kombinacijo ljudskih in dalmatinskih 
pesmi. V zadnjem delu smo odpele še 

nekaj šaljivih pesmi na račun živali in 
v tem slogu tudi zaključile s pesmijo z 
naslovom Obrekovanje.    
Hvala vsem, ki ste si vzeli čas, nam 
prisluhnili, z nami poklepetali in tudi 
malce obrekovali. 
Naslednje leto se vidimo na 
praznovanju naše desete obletnice 
delovanja. 

LETNI KONCERT

»ČVIKE ČVAKE«
Tekst in foto: Nina Gale 

Naslednje leto se Kolorina veseli desete 
obletnice delovanja.
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I. HLADNA  PREDJED

Skutine žemljice    
1/2  kg moke 
1/4  kg skute 
1 jajce 
3 dag masla 
2 dcl mleka 
kvas 
sol 

PRIPRAVA:
Iz vseh sestavin zamesimo testo in 
pustimo vzhajati. Nato oblikujemo 
22–24 kroglic, ki jih položimo v pekač 
na peki papir. S koleščkom zarežemo 
po sredi žemljice in pustimo, da 
ponovno vzhaja. Pečemo v pečici 15 
min na 180 stopinj, da dobijo žemljice 
lepo zlato rjavo barvo. Pred serviran-
jem žemljico prerežemo, namažemo 
z maslom in dodamo 2 kolobarčka 
domače salame. Ponudimo k 
šampanjcu.

II. JUHA

Domača juha z vrtnicami 
Za 8 oseb potrebujemo: 
1/2  kg govedine 
2 kosti 
kos domače kokoši iz proste reje 
1 rdeč korenček, 1 rumen korenček 
čebulo, korenino peteršilja 
sol, poper, rožmarin, muškatni 
orešček 

PRIPRAVA:   
Čebulo opečemo na plošči, potem v 
lonec dodamo vse ostale sestavine, 
prelijemo s hladno vodo in počasi 
kuhamo. Nasvet: če se želimo 
izogniti motni juhi, kosti prej posebej 
pokuhamo toliko, da zavrejo, nato jih 
operemo pod hladno vodo in damo 
kuhati v juho. 

Izletniška kmetija Pr' Mark je sinonim za okusno in lepo pripravljeno domačo hrano. Pot gostilne Pr' Mark iz Nove Cerkve 
je bila začrtana že leta 1900 in v letu 1937 prešla v last družine Klinc, takrat očeta Ivana in matere Marije, staršev Ivana 
Klinca ml., ki je gospodaril Pr' Mark (1976–2007). Gospa Silva Klinc ob pomoči hčer nadaljuje tradicijo moževe družine. Za 
božično-novoletni čas nam je pripravila nekaj predlogov za okusno pojedino.

IZLETNIŠKA KMETIJA PR' MARK

KO ZADIŠI PO 
PRAZNIČNIH 

JEDEH 
 Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lea Sreš

Zakuha (za 10 vrtnic):
testo za rezance 
2 jajci 
20 dag moke 
malo olja 
  
NADEV: mleta govedina 
Zamesimo testo in ga s strojčkom za 
rezance razvaljamo na trakove. Za 
eno vrtnico z modelčkom izrežemo 
5 krogcev, jih polagamo enega 
poleg drugega, da se do polovice 
prekrivajo, nato nadevamo z mleto 
govedino in zavijemo v rožico, 
cvetove oblikujemo s prsti. Rožice 
se kuhajo v slani vodi 5–10 min. 
Serviramo v jušni krožnik in 
prelijemo s čisto juho. 
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III. TOPLA PREDJED

Govedino iz juhe narežemo na 
rezine in za prilogo dodamo 
smetano in manjšo kepico praženega 
krompirja. 

IV. GLAVNA JED

Pretaknjena mlada govedina 
s polnozrnatim štrukljem  
Za 8 oseb potrebujemo 1,6 kg govejega ramsteka in na trakove narezan 
korenček, kisle kumarice, hamburško slanino. Vse to z nožem pretaknemo 
pod zgornji sloj govedine, da pa pri rezanju dobimo lep vzorec, menjujemo 
zaporedje zelenjave. Meso nato solimo, popramo, premaže z gorčico in pustimo 
en dan na hladnem v tej marinadi. Nato ga popečemo v ponvi, približno 40 
minut, do zlato rjave barve. Odstavimo meso iz ponve in na soku, ki je nastal 
med peko, prepražimo čebulo, svežo papriko, paradižnik ter zdušimo, dodamo 
5–6 nasekljanih kaper, zalijemo z juho ali vodo in v tej omaki kuhamo popečeno 
govedino do mehkega. Omako na koncu zgostimo z žličko moke, gustina ali 
s sladko smetano. Pečenko narežemo na rezine in serviramo s polnozrnatim 
skutinim štrukljem. H glavni jedi postrežemo solato z motovilcem. 

Polnozrnati skutini štruklji 
Pri Markovih pripravijo okusno polnozrnato testo za štruklje, recept je 
pripravljen za štruklje na hitro, ki jih pripravimo iz enega zavitka polnozrnatega 
vlečenega testa. 
NADEV:  skuta, jajce

V. SLADICA

Orehove palačinke z vinskim šodojem 
Palačinke spečemo po osnovnem receptu.
NADEV:  mlete orehe poparimo z mlekom, 
dodamo cimet, vanilin sladkor, malo ruma in sladkor.

Vinski šodo:  
2 jajci 
2 dcl belega vina 
4 žlice sladkorja 
  
Vse sestavine stepamo z mešalnikom ali metlico na ognju tako dolgo, da 
začne vreti. Takoj odstavimo, ker se drugače sesede. Z vinskim šodojem 
prelijemo palačinke z orehovim nadevom, vendar jih moramo imeti že 
pripravljene in jih takoj ponudimo. 
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Tadej Koprivnik med družino, 
mizarstvom, sokolarjenjem, motorji, 
modelarstvom ... 

Tadej Koprivnik je lesarski tehnik 
v družinskem podjetju Mizarstvo 
Koprivnik v Socki. Je eden redkih 
v našem okolju, ki se ukvarja s 
sokolarstvom. Rad ima naravo in že 
leta 1999 je ob »pomoči« dekleta Jasne 
zajadral med ljubitelje ptic ujed. Žena 
in hčeri Ajda in Ula so sprejele očetovo 
ljubezen do ptic in narave. Poleg sokola 
selca ima Tadej psičko Brino (nemško 
kratkodlako ptičarko), ki je njegova 
desna roka pri sokolarski »jagi«, brez 
nje ne bi bilo lova. Odnos med psom in 
ptico se je izoblikoval s skupno vzgojo 
in Tadejevo potrpežljivo vadbo. Tadej 
je član LD Dobrna, najraje ima športno 
streljanje (na glinaste golobe in na 
tarčo), je član njihove tekmovalne 
ekipe. Tadej je človek akcije, že od 15 

leta ima rad motorje, adrenalin sprošča 
na poligonu. Je ljubitelj modelarstva 
(droni, helikopterji, letala), to znanje 
mu pomaga pri kondicijskih vadbah 
sokola selca. Njegova zanimanja so 
raznolika, za vsako izmed njih je 
potrebno potrpljenje, natančnost in 
veliko časa. Srečo ima, da ga podpira 
družina in prijatelji. Pri druženju s 
sokolom je potrebno veliko urjenja, 
učenja in pridobivanja občutka, da lov 
ni samo lov, da postane umetnost. 
  
Lov s ptico ujedo ali sokolarjenje 
V Sloveniji imamo Slovensko zvezo 
za sokolarstvo in zaščito ptic ujed, ki 
je neprofitna organizacija v javnem 
interesu. Zveza, ki jo sestavljata dve 
društvi in šteje 40 članov, skrbi za 
zaščito ptic ujed, ohranjanje tradicije 
sokolarstva, ohranitev naravnih 
populacij, genetskega materiala 
ogroženih vrst ujed in kulturne 
dediščine v Sloveniji. 
Tadej Koprivnik sokolarstva ne doživlja 
kot konjiček ali šport, to je dejansko 
način življenja. Lov s ptico ujedo ali 
sokolarjenje velja za enega najstarejših 
in najbolj edinstvenih načinov lova, 
kar jih je razvil človek. Pri sokolarjenju 
vlogo lovca prevzame naravni plenilec, 
ki lovi zaradi prirojenih nagonov in 
naravnih sposobnosti. Človek sokolar 
igra pri sokolarjenju podrejeno vlogo 
lovskega pomočnika, koordinatorja 
lova in opazovalca. Sokolarjenje se 
ni spremenilo od pradavnine (razen 
opreme), spreminjal se je družbeni 
pomen sokolarstva. Ptice ujede 
in sokolarska divjad so obnovljivi 
naravni biološki viri. Ohranitev teh 
ptic je ključnega pomena za izvajanje 
sokolarjenja, naloge in cilji sodobnega 
sokolarstva so usmerjeni v aktivno 
varstvo narave. 
  

800-letna tradicija sokolarstva na 
Slovenskem  
Ta način lova so razvili v azijskih 
stepah na prelomu drugega v prvo 
tisočletje pred Kristusom. Človek je 
zaradi primitivnega lovskega orožja 
iskal pomoč ptic. S selitvijo narodov 
se je sokolarjenje širilo proti vzhodu in 
zahodu. Že v 4. stoletju po Kristusu so 
ga sprejeli v Srednji Evropi, znani so 
prvi zakonski predpisi o zaščiti ujed. 
Sokolarstvo se je okrepilo po širjenju 
islama in križarskih vojn. V Evropi 
so lovili s kragulji in skobci, v sredini 
13. stoletja so začeli uporabljati tudi 
sokole in kapico za pokrivanje ptice. 
V srednjem veku so razlikovali »lov 
nizkega leta« s kragulji in skobci, ki je 
ohranil izvorni namen sokolarjenja, in 
»lov visokega leta« s sokoli, ki je postal 
priljubljen način druženja evropske 
aristokracije. Razvoj je prinesel strelno 
orožje in konec je bilo zakonitega 
varstva ujed, ki so dobile status 
»škodljivcev«. Številni zgodovinski 
viri pričajo tudi o dobro razvitem 
sokolarstvu na območju današnje 
Slovenije. V zadnjih nekaj desetletjih 
je sokolarstvo ponovno začelo osvajati 
družbo. Podobno kot drugje po Evropi 
so tudi pri nas leta 1995 ljubitelji ujed 
iz vrst ornitologov in lovcev ustanovili 
prvo sokolarsko društvo. Narejen je bil 
prvi korak k ohranitvi in nadaljevanju 
800-letne tradicije sokolarstva na 
Slovenskem. Lovski zakon Dravske 
banovine iz leta 1936 je dovoljeval 
lov s ptico ujedo vse do leta 1960. 
Povojni lovski zakon sokolarjenja ni več 
omenjal. 
 
 Sodobno sokolarjenje je zgleden 
primer trajnostne rabe narave, prav 
je, da se ohrani, mi pa spoznamo in 
razumemo sokolarjenje kot kulturno 
dediščino, sokolarje pa kot ljubitelje in 
varuhe narave. 

TADEJ KOPRIVNIK

NA »JAGO« S 
SOKOLOM SELCEM

Tekst: Lea Sreš, foto: osebni arhiv

Doživetje lova z ujedo 
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Občina Vojnik je za obdobje od 
2014 do 2018 pridobila certifikat 
Mladim prijazna občina. To pomeni, 
da občina načrtno obravnava 
področje mladih. Mladi so dejavni 
in se organizirajo. Občina skrbi 
za informiranje, zaposlovanje, 
izobraževanje mladih, uravnavanje 
stanovanjske politike in mobilnosti 
mladih. V tej rubriki vam želimo 
predstaviti mlade občane, ki 
so lahko v navdih vsem, ki se 
še podajajo na pot življenja. 
Prvega predstavljamo 22-letnega 
glasbenika Filipa Brezovška. 
Trenutno študira na Mozarteum 
Universität v Salzburgu.
 
Filip je glasbeno pot začel v nižji 
glasbeni šoli pri profesorju Simonu 
Mlakarju, na I. gimnaziji v Celju pa 
je opravljal srednjo glasbeno šolo. 
Rojen je v veliki družini, s katero so 
ob različnih priložnostih tudi peli. 
Še preden je začel hoditi v šolo in 
igrati klarinet, je na vsakem koncertu 
občudoval nastopajoče in si želel, 
da bi tudi on nekoč igral na odru. 
»Glasba je del mojega vsakdana. Velik 
del, iz katerega se učim in spoznavam 
življenje. Najboljše je, da lahko vsak 
dan ustvarjam in odkrivam nekaj 
novega,« je povedal Filip. Klarinet je 
začel igrati po zgledu starejšega brata. 
Tudi po 15 letih igranja bi še vedno 
izbral to glasbilo.
 
Po znanje k najboljšim umetnikom 
Za študij v Salzburgu se je odločil 
zaradi tamkajšnjih profesorjev, 
kar je skoraj standardni odgovor 
vseh študentov, ki študirajo v 
tujini. Želel si je pridobiti znanje 
tamkajšnjih umetnikov. Dodeljen je 
bil k profesorju Wenzlu Fuchsu, ki 
je trenutni prvi klarinetist berlinske 

filharmonije, eden največjih glasbenih 
umetnikov. Bil je neizmerno vesel, 
da bo lahko od njega pridobival novo 
znanje. Filip pravi, da je študijski 
sistem enako zahteven kot pri nas 
ali kjer koli drugje. Opaža pa, da je 
v Avstriji nivo kulture veliko višji kot 
pri nas: »Mislim, da temu botruje 
internacionalnost, različne kulture 
in razmišljanja. Na Mozarteumu nas 
je več kot 60 odstotkov tujcev, ki smo 
prišli z željo po ustvarjanju in dobri 
glasbi. Kar je edino pomembno.«
 
Ob bok velikim 
Spisal in izvajal je že nekaj svojih del 
in kompozicij, kar mu je v velik užitek, 
sploh, ker je to ustvarjanje res pristno. 
Neskončno uživa tudi ob izvajanju 
tujih del, ker se lahko veliko nauči. 
Filip igra v raznih komornih skupinah, 
ustanavljajo tudi klezmer band, ki se 
ga zelo veseli. Nastopa z različnimi 
simfoničnimi sestavi. To sezono veliko 
igra tudi s Salzburg Philharmonie, s 
katero so bili konec oktobra na turneji 
na Kitajskem. S svojimi izkušnjami 
in znanjem Filip bogati tudi občino 
Vojnik. Pred tremi leti je začel 
organizirati Vojniške glasbene večere, 
kjer je povabil svoje glasbene prijatelje 
in znance, da so obogatili in razširili 
naša glasbena obzorja. Tudi prihodnje 
poletje in jesen bo zaznamovala dobra 
glasba. V prihodnosti načrtuje veliko 
vaj, koncertov, da počasi zaključi 
prvo stopnjo študija. »Najbolj uživam 
v igranju v orkestru ali komornih 
skupinah, takrat se imam s klarinetom 
najbolje,« je povedal Filip, ki bi v 
prihodnosti rad svoje znanje tudi 
delil.
 
Napredovati vsak dan 
Filip opaža, da se preko YouTuba 
lahko vsakdo nauči nekaj zaigrati na 

glasbilo. Glasbo lahko ustvarjamo z 
raznimi namenskimi programi, na 
računalniku ali telefonu. Pri tem pa 
vidi pomanjkljivost v tem, da se v 
veliko skladbah zgodi ponavljanje 
melodije, baslinij ali ritma v nedogled. 
»To pripelje do prepisovanja, kjer ni 
nikakršnega širjenja domišljije. Takšen 
pojav opažam v vseh zvrsteh glasbe. 
Od te na radiih pa vse do umetniške 
in džez glasbe. Mlade in mlade po 
srcu bi nagovoril, da ustvarjajo vsako 
minuto življenja. Z glasbo ali s čimer se 
človek ukvarja.« Kako pa biti uspešen v 
glasbi? Filip je odgovoril, da je njemu 
bližje nedovršni glagol uspevati. 
»Najlepši del glasbe je, da lahko vsak 
dan ustvarjaš in s tem napreduješ,« 
je poudaril Filip in dodal, da je tudi 
v glasbi treba veliko delati in pri 
tem imeti potrpljenje, predvsem pa 
podporo bližnjih. 

FILIP BREZOVŠEK

USTVARJAJTE VSAKO 
MINUTO ŽIVLJENJA

Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Filip Brezovšek
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Med vinogradniki in vinarji je 
Miran Kovač poznan, ker je s svojim 
delom v društvu prisoten pri vseh 
»akcijah«. Drugače hodi v službo, 
v prostem času pa skupaj z mamo 
kmetuje na mali kmetiji, v okviru 
katere je tudi ljubiteljski vinograd 
na Dednem Vrhu. Poleg tega je 
tudi dejavni član vinogradniškega 
društva, društveni in občinski 
kletar, mentor, inovator in vedno 
pripravljen pomagati tako ali 
drugače.
 
Začel kot sirar, danes inovativni 
kletar 
Miran je vse svoje življenje preživel 
doma, v Globočah. Izobraževal se je na 
Srednji živilski šoli v Kranju in postal 
je mlekarski tehnik. Prva zaposlitev je 
bila v Mlekarni Celje, kjer je delal kot 
sirar, kmalu se je zaposlil v Etolu, kjer 
vztraja že 30 let. Njegov oče je bil iz 
Malih Dol in se je primožil v Globoče 
na majhno kmetijo. Skupaj z mamo 
sta uresničila veliko željo, ko sta kupila 
vinograd na Dednem Vrhu. Mirana 
je že od malih nog veselilo delo na 
kmetiji, spremljal je tudi vinogradniška 
opravila in vse, kar spada zraven. Od 
leta 1992, ko mu je umrl oče, je sam 
z mamino pomočjo prevzel skrb za 
vse prej omenjeno. Počasi je kmetijo, 
ki obsega okoli 1,5 ha ravninske 
zemlje, nekoliko povečal, preuredil 
hlev, opremil kmetijo s stroji in tudi 
vinograd je zasadil na novo. Da danes 
na kmetiji redijo od 10 do 12 govejih 
pitancev, je treba nekaj zemlje najeti. 
Živino krmi z doma pridelano krmo iz 
sejanih travnikov, na njivah pa raste 
koruza za silažo in zrnje. Na kmetiji 
vse delo opravi s stroji. Tudi vinograd 
je čez leta obnavljal, leseni koli so le 
spomin. V vinogradu je zasajenih 1.100 
trt, število sort je omejil, obdelava je 

težavna, ker je vinograd v hribu, je 
ogromno ročnega dela. Poleg vsega 
omenjenega je vedno pripravljen 
priskočiti na pomoč sosedom, 
prijateljem in znancem.
 
Najprej se je v društvo včlanila mama 
Hedvika 
Vojniško vinogradniško-vinarsko 
društvo je Miranu vseskozi kazalo 
pot in ga naučilo marsikaj. Doma je 
moderniziral vinograd in klet, znanje pa 
je dobival na društvenih izobraževanjih. 
Lesene sode je zamenjala posoda 
iz inoxa, staro »prešo« pnevmatska 
stiskalnica, ki stiska celo grozdje pri 
nizkih tlakih. Tako je počasi nastajala 
njegova vzorčna klet. Vsaka cisterna se 
lahko hladi, kar omogoča kontrolirano 
fermentacijo pri nizki temperaturi. 
Pravi, da ob dobri trgatvi in dobrem 
delu v kleti ne more nastati nič drugega 
kot vrhunsko vino. Na razpolago ima 
inertni plin, ki vino ščiti pred oksidacijo, 
vsi postopki so vodeni računalniško. 
V svojo klet je vložil veliko denarja in 

dela in pravi, da ima klet vse, kar imajo 
velike. 
Ljubiteljski vinograd obdelujeta z 
mamo Hedviko predvsem ročno. 
Zaradi precejšnjega hriba je edini stroj, 
s katerim lahko opravi škropljenje in 
prevoze, le goseničar. Z nastankom 
Vinogradniško-vinarskega društva 
Vojnik leta 2003 so člani začeli delati 
na kakovosti pridelka, začela so se 
izobraževanja in spoznavanje novosti. 
Miran poudarja, da je prav ta dogodek 
vplival na njegova ravnanja v vinogradu 
in kleti. Vsak član lahko v društvu 
dobi veliko koristnega, od informacij, 
delavnic na terenu, izobraževanj za delo 
v vinogradu in v kleti.

Vedno bolj je vpet v delo 
Vinogradniško-vinarskega društva 
Vojnik 
Pogovarjala sva se o vinu Vojničan in 
Vinu za prijatelje. Vojničan je nastal 
po ideji predsednika Mirka Krašovca, 
ki je v društvo prinašal dobre prakse 
od drugod. Vinogradniki zbirajo 
grozdje in iz njega Miran stisne 
društveno vino. Največ opravil ima 
v času zbiranja vzorcev vin, pripravi 
pokušine in ocenjevanja prinesenih 
vzorcev. Miran je društveni in občinski 
kletar in ni čudno, kot sem ugotovila 
že na začetku, da je prisoten pri vseh 
»akcijah«. Pri delu ga vodi skromnost, 
željan je spoznavati novosti, prepričan 
je, da pomeni največ dobra ideja. V 
svoji kleti mu je uspelo ustvariti penino 
iz stare trte, ki je nekaj posebnega. 
Svoje znanje in izkušnje deli z vsemi, 
ki ga želijo vprašati za nasvet, tudi 
s sekcijo vinogradnikov z Dobrne. 
Priznava, da je dela veliko, morda 
preveč. Miran je pač človek, ki najde 
v delu na kmetiji, v vinogradu, kleti in 
društvu tudi razvedritev in prijatelje. 

MIRAN KOVAČ

VEČ KOT
DRUŠTVENI KLETAR

Tekst in foto: Lea Sreš 

Miran je lastnik butične kleti in 
ljubiteljskega vinograda na Dednem Vrhu, 
društveni in občinski kletar, mentor, 
inovator.
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Na martinovo je bilo včasih že pošteno hladno, letos 
pa je sonce prijetno grelo udeležence martinovega 
blagoslova konj, ki ga je Turistično društvo Frankolovo 
organiziralo letos že sedemnajstič. Pod starimi 
kostanji v graščinskem parku se je zbralo lepo število 
konjenikov s skoraj 40 konji tudi iz sosednjih krajev, 
največ z velenjskega konca. 
 
Takšni trenutki so najlepši, če jih »ozaljšamo« z glasbo. Že 
na začetku nam je zaigral mladi ansambel, ki ga sestavljajo 
Luka, Oskar in Žiga. Fantje še niti imena nimajo, imajo pa 
veselje do igranja in v turističnem društvu takšne mlade 
glasbene talente radi podpremo. Predsednica društva je v 
svojem razmišljanju poudarila skrb in ukvarjanje s konji na 
primeru malega ponija, ki je zaradi nepremišljenosti svojih 
gospodarjev skoraj propadel. Ko pa so ga prodali, je dobil 
novo gospodarico, ki ga je z vztrajnostjo, potrpežljivostjo 
in ljubeznijo znova povrnila na pravo pot. 

Zbrane je pozdravil tudi župan Občine Vojnik, Branko 
Petre, ter Dušan Horvat, predsednik Sveta KS Frankolovo, 
ki sta poudarila pomen povezovanja med društvi tudi 
pri takšnih tradicionalnih dogodkih, kot je bil današnji. 
Zahvalila sta se društvu za prireditev, saj se je udeleži zelo 
veliko konjenikov, in opozorila, da se tradicija ne nadaljuje 
sama od sebe, treba jo je negovati in ohranjati, za kar 
se moramo potruditi vsi, ne samo nekateri. Blagoslov 
so s pesmijo o sv. Martinu popestrili cerkveni pevci pod 
vodstvom Janeza Kara, domači župnik p. Branko Cestnik 

pa je konje blagoslovil. Lepe spominske obeske so dobili 
konjeniki, konji pa kruh in sol, kot veleva star slovenski 
običaj. 
  
Ob koncu prireditve je povezovalka Nuša Lilija povabila 
vse prisotne, ki so kakor koli pomagali pri dogodku, na 
okusno malico in domač, še topel kruh Hilde Goršek, 
ostale članice društva Marina, Irma in Marija pa so se 
potrudile in spekle nekaj sladkih dobrot. Pri »šanku« so 
se lahko okrepčali z dobro kapljico, ki je te dni postala 
vino, vendar ne preveč, da ne bi bili na poti domov konji 
pametnejši od gospodarjev. 
Vsem zgoraj naštetim, ki ste kakor koli pomagali pri 
organizaciji blagoslova konj, se v društvu iskreno 
zahvaljujemo. 

ŽE SEDEMNAJSTIČ 

BLAGOSLOV KONJ NA 
FRANKOLOVEM

Tekst: Irma Blazinšek, foto: Lea Sreš

Ljubezen do konjev se začne v mladosti in traja vse življenje.
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Rek »svet' Martin iz mošta dela vin« so vojniški 
vinogradniki spet doživeli in proslavili na zdaj že 
tradicionalnem XIII. martinovanju, blagoslovu mladega 
vina letnik 2018. 

V napolnjenem šotoru so na prekrasen sončen sobotni 
dopoldan pripravili lep in preprost kulturni dogodek. 
Blagoslov in čudovite besede o trti in vinu je letos, skupaj z 
domačim župnikom Antonom Pergerjem, izvedel starosta 
vojniških duhovnikov, dr. Vinko Kraljič, župnik v Črešnjicah 
in na Svetini. In ko so vsi prisotni skupaj z njim zapeli 
ponarodelo pesem En starček je živel, lahko rečemo, da smo 
kot že tolikokrat doživeli krasen blagoslov vina in zahvalo 
za več kot obilno letošnjo vinsko letino. Sledi velika skrb 
vinogradnikov kletarjev, da bodo vinsko kapljico očuvali in 
pripravili za XV. ocenjevanje vin v mesecu aprilu. Predsednik 
društva Mirko Krašovec ocenjuje, da se nam obeta odličen 
letnik. Primorci (g. Benčina iz Vipave) pravijo, do bo to letnik 
stoletja! 
  
Za razigrane melodije so poskrbeli mladi glasbeniki ansambla 
Želja s Pragerskega. Humorist Gojko Jevšenak oz. Pohorski 
klatež pa je dobro nasmejal vse prisotne. Program je odlično 
povezoval prizadevni član društva Domen Jevšenak. Za 
popestritev prireditve je poskrbelo pet ekip v pripravi 
starodavne kmečke jedi, ričeta. Vsi pripravljeni ričeti so bili 
po oceni predsednika ocenjevalne komisije Edvarda Kužnerja 
več kot odlični. Zmagovalci so bili predstavniki Društva 
Dobra volja, druga je bila ekipa Pri vročem kotličku, tretji 
pa so bili Arclinski fantje. Bili so samo za spoznanje boljši od 

ekip Društva upokojencev Vojnik ter ekipe SDS Vojnik. Tudi 
odličnih palačink društva Mete je bilo več kot dovolj. Član 
društva Peter Martič je ponovno pekel kostanj. 
  
Veseli smo, da se je tudi letošnje prireditve organizirano 
(z avtobusom) udeležilo Društvo upokojencev Vojnik. 
Društvi pokrivata celo občino, krasi ju več kot 15-letno 
dejavno sodelovanje. Za trud pri izvedbi obiska gre zahvala 
prizadevnemu predsedniku Marijanu Kajzbi. Za prelepo 
okrasitev odra pa kot zmeraj doslej Mirku Krašovcu oziroma 
priznanemu vrtnarstvu Krašovec iz Arclina. 
  
Za odlično kapljico – društveno vino Vojničan – je poskrbel 
podpredsednik, kletar in neutrudni organizator Miran Kovač, 
ki kletari tudi vino »Za prijatelje občine Vojnik«, ki ima novo 
nalepko ge. Petre Pehar Žgajner. Verjamemo, da je odlično! 

USTVARJALNO IN ZABAVNO DRUŽENJE

SVET' MARTIN
IZ MOŠTA DELA VIN

Tekst: Pavle Leskovar, foto: Lea Sreš

Sreča je v majhnih stvareh,
toplih ljudeh, 

stisnjenih dlaneh.

Ob bližajočih
praznikih želimo
vsem krajanom 
občine Vojnik vesele 
božične praznike, 
v novem letu 2019 
pa obilo osebnega 
zadovoljstva ter 
uspehov pri svojem 
delu.

OBČINSKI ODBOR 
SLS VOJNIK
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A. M. Slomšek: »Že čriček prepeva, ne more več spat, 
trgatev veleva, spet pojdemo brat.«
 
V deželo tiho prihaja jesen in klopotci glasno pojejo svojo 
pesem. Zjutraj se po naših gričih tiho spuščajo meglice, 
ki naznanjajo, da se bo v naših vinogradih spet zaslišala 
pesem in veselo vriskanje, ko bomo obirali letošnji 
pridelek. Kljub muhastemu vremenu in raznim boleznim v 
vinogradih se tudi letos obeta sladek mošt in dobra letina.
 
V vinogradniškem društvu v Vojniku smo veselo 
pričakovali septembrsko soboto, da bomo obeležili enega 
najlepših dogodkov, ko se oberejo darovi narave. Trud 
vinogradnik in zgarane roke se poplačajo s polnimi sodi 
kakovostnega in sladkega mošta.

Bila je mrzla in siva sobota, ko smo začeli s pripravami 
na trgatev. Dež nam je nekoliko prekrižal načrte, saj je 
večina prireditve potekala v šotoru. Trgatev je s svojim 
obiskom popestrila aktualna vinska kraljica Katarina 
Pungračič, ki smo jo s kočijo popeljali na ogled Vojnika in 
je s spoštljivimi besedami o vinu nagovorila vinogradnike 
in vse ljudi dobre volje, ki spoštujejo vinogradnike in radi 
praznujejo z nami. Tudi župana ni zmotilo kislo vreme, 
saj je s svojo mislijo, da je pomembno druženje, da si 
vzamemo čas zase in prijatelje, pregnal sivino deževnih 
oblakov.

Potomka stare trte je bogato obrodila, saj jo z vsem srcem 
in pridnostjo neguje njen skrbnik, gospod Dajčman. Še 
posebej se je izkazala društvena brajda, kjer smo natrgali 
kar 24 kg grozdja in je postala zmagovalka v zbiranju 

grozdja za vino Vojničan. Najbolj sladko grozdje je zrastlo 
v vinogradu našega vinogradnika Martina Brežnika. Vsem 
vinogradnikom, ki so prinesli grozdje za društveno vino in 
prostovoljne prispevke, se iskreno zahvaljujemo.

Lepe slovenske vinske pesmi in napitnice so v verzih 
privrele na dan s pomočjo Kulturno umetniškega društva 
Vojnik, ki je obudilo že marsikatero pozabljeno slovensko 
pesem. 

Ker mora biti na trgatvi dobra malica, so zanjo poskrbela 
tri društva: Društvo Dobra volja, Pri vročem kotličku in 
Turistično društvo Nova Cerkev. Pripravili in razvajali 
so nas s čudovitim praženim krompirjem, za kar se 
jim iskreno zahvaljujemo. Pesem in vesela glasba je 
spet zadonela iz grl Jožkove bande in Godbe na pihala 
Ljubečna. Mladi fantje ansambla Posluh so pregnali hlad 
in nekaj parov popeljali na plesišče. Vse prehitro je minilo 
dopoldne v veselju, pesmi in v klepetu s prijatelji in znanci. 
Topla županova misel nam je resnično sedla v srce, saj si 
vsi v tem hladnem odtujenem svetu želimo še več takšnih 
srečanj, da obujamo stare običaje, da ne gredo v pozabo.

Naše društvo je sodelovalo tudi na prireditvi Srečanje 
društev v Slovenskih Konjicah. Pod okriljem Turističnega 
društva Vojnik smo, skupaj z ostalimi društvi v občini, 
predstavili življenje in delovanje društev v svojem kraju. 
Naše društvo se je predstavilo z društvenim vinom 
Vojničan in protokolarnim vinom občine Vojnik – Vino 
za prijatelje. Namen prireditve je bil v druženju in v 
medsebojnem spoznavanju društev sosednjih občin. 

ČAS ZA DRUŽENJE 

ŽE ČRIČEK PREPEVA, 
NE MORE VEČ SPAT ...

Tekst in foto: Albina Karmuzel
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V petek, 28. 9. 2018, se je ob 19. uri v dvorani 
Kulturnega društva KUD France Prešeren Vojnik 
odvijala »poroka leta«. Prireditev je prikaz dela vseh 
osmih sekcij društva in jo prirejamo vsaki dve leti.
 
Grof in grofica sta v čast svoji princeski in njenemu 
izvoljencu objavila razglas za glasbeno skupino, ki bo 
grajske svate zabavala dolgo v noč.  
Zagotovo nista pričakovala, da se bo odzvalo takšno 
število glasbenikov. Ker jih je bilo preveč, sta se odločila, 
da priredita avdicijo. Na odru se je zvrstila množica 
nastopajočih z vse vojniške dežele. Prišli so Arclinski 
fantje, harmonikarski orkester, moški pevski zbor, BMK, 
Taščice in Kolorina. Vsak se je moral po navodilu grofa 
in grofice predstaviti s kar dvema pesmima. Vsem je 
bilo jasno, da grajska gospoda ne bodo hitro zadovoljna, 

sploh kadar je v igri zadovoljstvo same princeske. Po vseh 
odličnih nastopih je bila odločitev zanju še težja. Hitro sta 
se domislila, da želita ponovno slišati nastopajoče, tokrat v 
dvojicah. 
Nestrpni glasbeni gostje so na gradu težko pričakovali 
njuno odločitev. Na presenečenje in veselje vseh, sta se 
odločila, da za veliki dan najameta kar vse. Ko so vsi 
skupaj ponovno zapeli, je bilo jasno, da je njuna odločitev 
pravilna. Grajska poroka je trajala tri dni in tri noči, glas 
neutrudnih glasbenikov pa še dandanes odmeva po celi 
vojniški deželi. 
Vokalna skupina Kolorina se iskreno zahvaljuje vsem 
vokalnim in instrumentalnim sekcijam našega društva, ki so 
prisluhnile naši ideji in nam jo tudi pomagale izvesti. Hvala 
tudi dramski skupini, ki je poskrbela za rdečo nit predstave 
in tehnični ekipi za vse vizualne in zvočne učinke. 

SEKCIJE IN DRUŠTVA Z ROKO V ROKI 

GRAJSKA POROKA
Tekst: Nina Gale, foto: Mira Gorenšek 

STARA POTOMKA Z LENTA

TRGATEV V NOVI CERKVI
Tekst in foto: mag. Tanja Čretnik
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Prikaz postopka od trgatve do grozdnega soka tako za mlajše kot tudi starejše obiskovalce je bil zelo zanimiv.
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Trgatev stare potomke z Lenta, 
ki so jo poimenovali Mihaela, je 
Turistično društvo Nova Cerkev 
organiziralo v petek dopoldan, 
21. 9. 2018. Na dogodku, ki ga je 
povezoval dekan Alojz Vicman, 
so otroci Podružnične šole Nova 
Cerkev, Vrtca Mavrica Vojnik, 
enota Nova Cerkev, in otroci iz 
Hiše otrok Nova Cerkev zapeli in 
zaplesali, botra Ika Medved pa 

je iz spominske knjige Potomke 
najstarejše trte na Slovenskem 
prebrala razmišljanje Draga 
Medveda ob trgatvi letnika 2015.
 
Skrbnik potomke in ostali udeleženci 
dogodka so skupaj z otroci odtrgali 
sadove letošnjega pridelka. V tej 
letini so prešteli 60 grozdov in 
poudarili, da se število grozdja 
na stari potomki vsako leto veča. 

Trgatev se je nadaljevala s stiskanjem 
grozdja, na koncu smo se posladkali 
še z grozdnim sokom. Turistično 
društvo Nova Cerkev nas je pogostilo 
z okusnim jabolčnim zavitkom z 
izletniške kmetije »Pr' Mark« in tako 
poskrbelo, da je bil prikaz postopka 
od trgatve do grozdnega soka tako za 
mlajše kot tudi starejše obiskovalce 
še bolj zanimiv. 

V okviru letošnjega občinskega praznika občine 
Vojnik sta Turistično društvo Vojnik in Kolesarsko 
društvo Vojnik pripravili praznovanje 120. obletnice 
ustanovitve KD Vojnik. Dogodek se je odvijal pred 
občinsko zgradbo in po vojniških ulicah. Marko Zdovc 
nas je v nagovoru popeljal skozi zgodovino Vojnika, 
s poudarkom na nastanku in razvoju kolesarstva. Na 
občinsko zgradbo so dodali obeležje ob praznovanju 
obletnice. Predstavili so novo razglednico Vojnika in 
kolesarsko značko. Na prireditvi so nastopili Štajerski 
rogisti.
 
Vsi navdušenci kolesarstva so si lahko ogledali lepo število 
starodobnih koles, njihovo vožnjo po Vojniku pa sta 
»nadzorovala« pripadnika kolesarske policije iz Celja. Na 
pot po vojniških ulicah so se podali lastniki starodobnikov, 
novejših koles in električnih koles. Pod šotorom so 
predstavili nekaj starih koles in tudi proizvajalca koles 
iz Vojnika. Njihovi izdelki nosijo oznako »narejeno v 
Vojniku«. 
  
Kolesarsko obarvano dopoldne se je nadaljevalo pod 
šotorom. Članice Društva podeželskih žena Meta so 
pripravile slastne palačinke, za goste je bilo poskrbljeno 
tudi na stojnici Društva Dobra volja in iz kotlička Zdenkove 
ekipe.  

PESTRO DOGAJANJE 

OB 120. OBLETNICI KOLESARSKEGA 
DRUŠTVA VOJNIK

Tekst: Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško

Pred startom vožnje po vojniških ulicah

Peter Habe iz Dobrne je velik zbiratelj starin.

Marko Zdovc v opravi starodobnega kolesarja
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NOVO GASILSKO VOZILO V SOCKI
Tekst: Brigita Božnik, foto: Klara Suhadolc

V soboto, 15. 9. 2018, se je v Socki pred gasilskim 
domom čez cel dan »dogajalo«. S prireditvijo smo začeli 
ob 15.30 z meddruštvenim gasilskim tekmovanjem za 
memorial Vikija Božnika. Tekmovanja se je udeležilo 
devet ekip, v ženski konkurenci so zmago slavile 
gasilke iz PGD Dobrna, v moški konkurenci je zmaga in 
prehodni pokal šel v PGD Zabukovico. Vsem ekipam se 
za sodelovanje zahvaljujemo, zmagovalnim ekipam še 
enkrat čestitamo!

Po zaključenem tekmovanju je sledil osrednji dogodek 
prireditve, saj smo z velikim ponosom in z veseljem ter v 
prisotnosti visokih gostov in vseh dobrih ljudi slavnostno 
prevzeli v uporabo naše novo gasilsko vozilo. Društvo je 
strmelo k zamenjavi avtocisterne že desetletje in z letošnjim 
letom nam je projekt uspelo izvesti. 
V začetku januarja smo v Nemčiji nabavili 5 let staro 
rabljeno podvozje tovornega vozila MB Actros 2044, z 

veliko pomočjo avtoličarja Petra Špegla, podjetji Kamenik 
in Kargo Trade ter lastnim delom članov se je vozilo 
pripravilo za nadaljnjo predelavo v gasilsko vozilo. Izbrali 
smo izvajalca izdelave nadgradnje in junija vozilo predali 
podjetju Gasilska vozila Pušnik, ki je s pomočjo in z velikim 
sodelovanjem podjetja Šeško in Stanislava Koka izdelalo 
gasilsko avtocisterno. Na ta dan smo s ponosom v uporabo 
prevzeli gasilsko avtocisterno AC16/60 Mercedes Benz 
Actros 4x4 s kapaciteto 6000 l rezervoarja za vodo, črpalko 
Turboinštitut s pretokom 2000 l/min, spredaj vgrajenim 
pralno-polivalnim sistemom in vlečno napravo nosilnosti 8 t, 
vgrajeno opremo po standardih in tipizaciji GZ Slovenije. 
Nekaj dodatne opreme je nove, nekaj stare, ki smo jo kot 
dobri gospodarji že uporabljali v prejšnji avtocisterni. 
Naložba je znesla 145.000,00 EUR, slabo polovico sredstev 
nam je zagotovila Občina Vojnik, ostalo moramo zagotoviti 
sami. Stekla je obsežna zbiralna akcija med krajani in 
podjetji, ki ste nam velikodušno priskočili na pomoč. 
 
Vse donatorje smo povabili na prireditev in se botrom s 
skromno pozornostjo zahvalili za velikodušni prispevek. 
Na vozilo smo izobesili tablo z zapisom vseh botrov tej 
pridobitvi. Vozilo je operativni enoti PGD Socka predal 
župan Brane Petre, blagoslov je daroval celjski škof 
Stanislav Lipovšek.   
Po slovesnosti smo se skupaj z botri, donatorji in krajani 
družili pozno v noč ob spremljavi ansambla Vagabundi. 
Bilo je lepo in veseli smo, da je prireditev uspela! Ob tej 
priložnosti se vsem botrom, donatorjem in vsem, ki so 
kakor koli pomagali ob tej pridobitvi in ob izvedbi samega 
dogodka, še enkrat iskreno zahvaljujemo!

SREČANJE STAREJŠIH GASILCEV – VETERANOV 
Tekst: Milena Jurgec, foto: Stanislav Pečnik

V petek, 19. 10. 2018, so se ob 16. uri starejši gasilci – 
veterani zbrali pred gasilskim domom Vojnik. Prisotne 
je najprej pozdravil Roman Kugler, predsednik PGD 
Vojnik, nato pa še Benedikt Podergajs, predsednik GZ 
Vojnik-Dobrna. 
 
Zahvalil se je veteranom in veterankam za minulo in 
sedanje delo, saj se vsi zavedamo, da brez njihovega dela 

v preteklosti ne bi bilo tako kakovostne sedanjosti. Poleg 
tega so zgled mlajšim gasilcem, saj s svojim znanjem in 
nasveti lahko pomagajo k napredku gasilstva. Posebej so 
poudarili najstarejše veterane: najstarejša med članicami je 
Antonja Mlinar, PGD Vojnik, najstarejši član je Jože Gregorc, 
PGD Frankolovo. Oba sta stara 88 let. Po letih članstva v 
gasilskih vrstah je med moškimi najstarejši Avgust Čerenak, 
PGD Vojnik, ki je tudi predsednik komisije za veterane in 
je gasilec od poplave leta 1954, torej 64 let. Pri ženskah 
pa so tri iz PGD Lemberg, in sicer Marica in Ivanka Božnik 
ter Verica Pušnik, ki so gasilke 62 let. S kratkim kulturnim 
programom so jih razveselile Ljudske pevke Taščice. Po 
uradnem delu so se posladkali, lahko pa so si ogledali 
gasilski dom, ki je trenutno v prenovi, in gasilska vozila 
ter opremo. Srečanje so nadaljevali na Izletniški kmetiji 
Mirnik na Ljubečni, kjer so preživeli večer v klepetu, petju in 
veselem druženju. 

Blagoslov je daroval celjski škof mrgr. dr. Stanislav Lipovšek

Gasilci veterani GZ Vojnik-Dobrna
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TEKMOVANJE GASILSKIH ENOT GZ VOJNIK-DOBRNA
Tekst: Barbara Suholežnik Kugler, foto: Tomaž Pekovšek

V nedeljo, 30. septembra 2018, je imela GZ Vojnik-
Dobrna pregledno letno tekmovanje vseh šestih 
društev naše zveze na Dobrni. Pogoji so bili odlični, 
kajti hladno jutro se je hitro prevesilo v lep sončen dan 
in dajalo tekmovalcem dobre občutke.
 
PGD Dobrna je ob pomoči nekaterih ljudi iz drugih društev 
svoje delo opravilo odlično. Delo so dobro in predvsem 
pošteno opravili tudi sodniki ter obe komisiji: prva, 
ki kontrolira tekmovalce, in druga, ki ureja rezultate. 
Predsednik tekmovalnega odbora je bil Ivan Jezernik iz 
PGD Nova Cerkev, vodja tekmovanja Stanislav Božnik 
iz PGD Dobrna, tudi tehnični vodja tekmovanja je bil 
Niko Smrečnik iz PGD Dobrna. Komisijo A je dopoldne 
vodil Štefan Pohajač, v popoldanskem delu tekmovanja 
pa Stanka Repas – oba člana PGD Dobrna. Komisijo B, 
ki je pripravljala rezultate, je vodila Albina Ločnikar s 
Frankolovega, nadzornik ocenjevanja pa je bil Drago 
Kasesnik. Ker imamo svojih sodnikov premalo, za 
posamezna področja povabimo še kolege iz sosednjih GZ. 
Dopoldanski del je bil namenjen tekmovanju mladine: to 
je pionirjem in pionirkam ter mladinkam in mladincem. 
Sledijo rezultati: 
  
Pionirji
 1. Socka, 2. Nova Cerkev I, 3. Nova Cerkev, 4. Vojnik,
5. Frankolovo, 6. Dobrna 
Pionirke
 1. Socka, 2. Dobrna 
Mladinci
 1. Nova Cerkev, 2. Dobrna, 3. Socka, 4. Frankolovo 
Mladinke
 1. Dobrna 
  
Popoldne so tekmovali odrasli gasilci, njihove kategorije 
pa imenujemo člani in članice A ter člani in članice 
B. Popoldne so nastopili tudi starejši gasilci in gasilke 
(veterani). Njihovi rezultati pa so bili naslednji: 
  
Člani A 
 1. Nova Cerkev, 2. Socka, 3. Dobrna, 4. Lemberg, 5. 
Frankolovo 

Članice A
 1. Nova Cerkev, 2. Dobrna, 3. Vojnik, 4. Socka 
Člani B
 1. Socka, 2. Dobrna I, 3. Vojnik, 4. Frankolovo, 5. Dobrna 
Starejši gasilci
 1. Nova Cerkev, 2. Dobrna, 3. Vojnik, 4. Socka,
5. Frankolovo 
Starejše gasilke
 1. Vojnik, 2. Frankolovo 
  
V GZ Vojnik-Dobrna si prizadevamo, da bi bilo v društvih 
čim več tekmovalnih enot, kajti to pomeni tudi njihovo 
operativno moč in usposobljenost. Zelo smo veseli 
podmladka – pionirjev in pionirk, ki so naša prihodnost 
in predvsem garancija za našo varnost v prihodnjih 
letih. Zato nas včasih skrbi odklonilen odnos nekaterih 
posameznikov, kdaj pa kdaj tudi staršev, do tega, da bi 
njihovi otroci tekmovali ali se usposabljali pri gasilcih. 
Na drugi strani pa vidimo starše, ki svoje otroke sami 
pripeljejo na tekmovanje, so z njimi, zanje navijajo in jim 
tako dajejo odlično spodbudo. Najtežje je z mladimi, ki 
imajo malo časa za vaje v svojih društvih, velikokrat pa jim 
je pomembno vse drugo. Iz rezultatov se vidi jasna slika, 
katero društvo je pri tem bolj uspešno. 
  
Seveda smo vsakemu in vsem hvaležni za njihov trud: tudi 
mentorjem posameznih ekip, ki znajo delati z ljudmi, jih 
navduševati in tudi nagrajevati. Tu so pomembna vodstva 
društev. 
Ob zaključku tekmovanja smo v vseh kategorijah podelili 
vsem ekipam priznanja in prvim trem pokale. Seveda so 
prva mesta pomembna, saj peljejo v nadaljnje tekmovanje. 
Tako tekmovanje zahteva tudi veliko priprav in primeren 
prostor, saj je ta dan bilo udeleženih več kot 700 ljudi. 
Zato smo hvaležni vodstvu PGD Dobrna (Štefanu, Stanki 
in Alešu) ter vsem drugim, ki so pomagali pri izvedbi tega 
tekmovanja. 
  
Vsekakor smo v Zvezi zadovoljni z udeležbo, razumemo 
tudi objektivne težave posameznikov, toda kdo bo 
zamenjal starejše člane, če ne bo dovolj podmladka in 
volje.

Člani GZ Vojnik-Dobrna na preglednem letnem tekmovanju vseh šestih društev naše zveze na Dobrni
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Hana Pišek, Nuša Detiček, Urška Pelko in Eva Mlakar, 
članice Twirling in mažoretnega kluba pet elementov, 
so to poletje marljivo trenirale ter ves svoj čas in trud 
vložile v pripravo na mednarodna tekmovanja. Dekleta 
so bila vpoklicana v slovensko reprezentanco Mažoretne 
in twirling zveze Slovenije (MTZS). Eva Mlakar, dijakinja 
Gimnazije Celje - Center, je v mesecu avgustu pod 
vodstvom in v spremstvu trenerke odpotovala v ZDA. 
V zvezni državi Florida je med 2. in 5. avgustom 2018 
potekalo 34. svetovno prvenstvo v twirling športu WBTF. 
Eva se je uvrstila v polfinale prvenstva, dosegla je 17. 
mesto v kategoriji freestyle elite junior.   

Tekst in foto: Nastja Keršič 

Uspešne 
tudi na 
mednarodnem 
tekmovanju 

01

Akcija Očistimo Slovenijo 2018 je bila 15. septembra 
hkrati v več državah. Šli smo po Gozdni učni poti 
Modrijanov (GUMP). S seboj smo vzeli vreče in rokavice 
ter spotoma pobrali smeti, ki smo jih našli. Akciji se je 
pridružil tudi del osnovnošolcev s Frankolovega, ki so 
čistili po kraju. V ta namen so čistili pohodniki TD tudi 
v Novi Cerkvi, in sicer na prvem jesenskem torkovem 
pohodu po krajevni skupnosti, ki je bil 2. 10. 2018, in na 
Frankolovem s pohodom po Tončkovi poti v nedeljo, 21. 
10. 2018. Veseli smo bili vseh, ki ste se nam pridružili. 
Odnos do okolja se začne najprej pri vsakem izmed nas. 
 

Tekst: Irma Blazinšek, foto: Lea Sreš 

Očistimo 
Slovenijo 
2018 v občini 
Vojnik

02

Jesen je radodarna s plodovi, ki jih nekateri uporabljajo 
za dekoracijo. Okrasne buče, koruza in še kaj. Posnetek je 
z dvorišča Mire in Jožeta Štokovnika iz Socke 1/a.  

Tekst in foto: Lea Sreš 

Jesenski 
utrinki iz 
Socke  

03

V mesecu septembru, natančneje 14. in 15., smo s 
pomočjo in sodelovanjem KS Vojnik priredili
5. memorial bratov Dobrotinškov v streljanju z zračno 
puško. Memorial je namenjen ohranjanju imena bratov 
Dobrotinšek, ki so bili leta 1942 ustreljeni v Starem 
piskru v Celju zaradi pomoči partizanom. Kot vsako 
leto smo obiskali Zefko Feldin, ki je v svojem življenju 
pretrpela marsikaj hudega. Memorial je namenjen tudi v 
čast prazniku KS Vojnik. Naši rezultati: ekipa Vojnik I – 
3 . mesto (Janez Pintar), 4. mesto (Matjaž Žgajner) in 2. 
mesto (Miroslav Ternovšek), vsi v kategoriji posamezno 
do 50 let. Čestitke!   

Tekst: Franc Lebič, foto: Dušan Ravnikar 

5.
memorial 
bratov 
Dobrotinškov  

04
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Skupina ljudskih pevk Taščice smo bile avgusta in 
septembra 2018 dejavne, saj smo nastopale na kar petih 
prireditvah. Nastopile smo na Četrtkovem večeru v 
Dobju pri Planini, na srečanju ljudskih pevcev in godcev 
v Skomarju, na koncertu Oj, lepo je res na deželi v Bočni 
pri Gornjem Gradu, v Slovenskih Konjicah in z Joškovo 
bando v Lamprehtovem domu starostnikom popestrile 
dan. V Vojniku smo sodelovale na Grajski poroki. Seznam 
nastopov dopolnjuje nastop v cerkvi Device Marije, 
Podeželje v mestu. Vmes seveda pridno vadimo, kajti 
prihodnje leto vas bomo razveselile s svojim koncertom v 
počastitev 15-letnice delovanja skupine.  

 
Tekst in foto: Majda Brežnik   

Taščice 
avgusta in 
septembra  

05

Posvečen je bil prazniku in nedelji škofa A. M. Slomška. 
Dr. Bogdan Kolar, ki je bil osrednji gost, je predstavil 
novo knjigo Redovništvo na Slovenskem. Sprehodil 
se je od pozne antike do danes, ko se rojevajo nove 
oblike popolnejšega služenja bogu. Z zanimanjem smo 
prisluhnili tistemu delu predstavitve, ki je bil odločilen 
za našo zgodovino: za izobraževanje, socialo, zdravstvo, 
vzgojo in šolstvo. KKD IŠ je skupaj z g. Antonom 
Pergerjem podelilo zahvale več kot 30 posameznikom, 
ki so svojim delom pomagali graditi življenje naše 
župnije v tem in preteklih letih.   

Tekst: Benedikt Podergajs, foto: Lea Sreš 

Na drugem 
literarnem 
večeru v 
Jernejevem 
domu  

06

Utrinki iz 
Špesovega 
doma  

07

Na povabilo STO z Dunaja smo 16. septembra obiskali 
praznik vina v Gradcu in s svojim glasbenim programom 
popestrili dogajanje. Med mnogimi pihalnimi orkestri, 
ansambli, pevci iz Avstrije smo nastopili kar na dveh 
odrih in s svojo glasbo navdušili avstrijske Štajerce in 
mnoge turiste iz različnih držav. Pozdravila sta nas 
župan Gradca Siegfried Nagl in Tina Maze. To je bila 
tudi parada avstrijsko-štajerskih narodnih noš, opazili 
smo velik čut in ponos Avstrijcev do dediščine. Na žalost 
se tega Slovenci sramujemo … ali pa smo na to zares 
pozabili?  

Tekst in foto: Jože Žlaus 

Joškova
banda v 
Gradcu  

08
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Zaposleni Špesovega doma vsako leto v jesenskem času 
organiziramo strokovno ekskurzijo, ki jo po navadi 
zaključimo z druženjem ali kakšno zanimivo dejavnostjo. 
Tokrat smo obiskali dom starejših v Logatcu, Novo Gorico, 
dolino Soče do Bovca in se vračali preko Kranjske Gore. 
Veselo je v teh jesenskih dneh tudi v našem domu, saj se 
vrstijo prireditve: nastopili so člani Kvarteta Frankolovo, 
Ljudski pevci in godci KUD Socka, do solza pa nas je 
nasmejal in nas s svojo harmoniko razgrel Gojko Jevšenak.    

Tekst in foto: Elči Gregorc 
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Mešani komorni pevski zbor DU Vojnik se redno 
udeležuje Festivala za 3. življenjsko obdobje, naš zbor 
se je dobro uvrstil na reviji upokojenskih zborov v Celju 
in omogočili so nam nastop na Državnem srečanju 
upokojenskih zborov Slovenije, ki je v sklopu F3ŽO. Na 
odru Linhartove dvorane se je zvrstilo 13 upokojenskih 
zborov s skupno 280 pevci. Petje na državni prireditvi 
v tako lepi in veliki dvorani ter bučno ploskanje več 
kot petstotih poslušalcev je bilo za nas res enkratno in 
nepozabno doživetje. Hvala vsem za pomoč.  

Tekst in foto: Marjan Čretnik 

Pevci MeKPZ 
Vojnik 
uspešno 
nastopili v 
Cankarjevem 
domu

09

Na s soncem obsijan 11. oktober 2018 smo izvedli
2. športni dan s kostanjevim piknikom. Odpravili smo 
se v Novake, v družbi svojega turističnega društva. Na 
poti smo se ustavili pri družini Gobec, se okrepčali in 
osvežili z domačim bezgovim sokom. Pot smo nadaljevali 
po gozdu, se povzpeli na vrh in presenetil nas je prelep 
pogled na Novo Cerkev in našo podružnično šolo. 
Po vrnitvi so nas že pričakali najmlajši vrtičkarji z 
vzgojiteljicama. Člana TD pa sta poskrbela, da je že dišalo 
po pečenem kostanju. Naša kuharica ga je nekaj tudi 
skuhala, tako da je bilo poskrbljeno za vse okuse. 
 

Tekst in foto: Petra Ofentavšek 

Pohod in 
kostanjev 
piknik s TD 
Nova Cerkev  
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Zbrala se nas je lepa skupina prostovoljcev, ki smo uredili 
tako prostore Koče kot okolico. Seveda je prav, da »dekle« 
ob njenem desetem rojstnem dnevu lepo uredimo. Deset 
let je pravzaprav kratka doba, a vendar vsakomur od 
nas različno doživeta. Res je, da smo dom planincev 
vzeli za dom Vojničanov; tudi bežnim ali naključnim 
sprehajalcem, mimohodnikom kot pohodnikom, ki se 
ustavijo, pogledajo, pokramljajo ali z družbo ostanejo 
dlje časa. Vendar je najlepše, ko se ob nedeljskih 
popoldnevih »dobimo na Koči«.    

Tekst in foto: Zvonka Grum 

Urejanje koče 
na sv. Tomažu  

11

Predstavniki gledališča KUD Zarja Trnovlje vsako leto 
ob obletnici smrti dr. Antona Novačana položijo na 
grob venec in sveče. Ta dan je tudi začetek gledališkega 
dogodka v Trnovljah, ki so ga poimenovali Novačanova 
gledališka srečanja. Spominske slovesnosti se je udeležila 
Novačanova nečakinja gospa Magda Mahne Malone iz 
Londona. Na komemoraciji smo sodelovali člani KUD 
France Prešeren iz Vojnika. Program so popestrili Arclinski 
fantje in dramska sekcija. Navzoč je bil tudi podžupan 
občine Vojnik g. Viki Štokojnik, ki je nastopajoče tudi 
povabil v občinsko klet na zakusko.  

Tekst: Tomo Gorenšek, foto: Nada Jelen 

Slovesnost 
na grobu 
dr. Antona 
Novačana v 
Vojniku  

12
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Na povabilo PGD Nova Cerkev smo si v okviru meseca 
požarne varnosti ogledali prikaz gašenja požara. 
Preizkušali smo svoje spretnosti v »špricanju« z gasilsko 
cevjo. Sledil je ogled gasilskega vozila in opreme 
ter predstavitev mokre vaje naših sošolcev gasilcev. 
Predsednik društva g. Slavko Jezernik je kot vsa leta 
doslej zaključil vajo s čokolado in sokom. Dragi gasilci, 
ponosni smo na vas in vaše prostovoljno delo.  

Tekst in foto: Ida Grobelnik 

Gasilci spet 
navdušili  

13

Septembra smo se padalci DJP Kajuh odpravili na 
tridnevno letenje na Tribalj pri Crikvenici. Hrib se dviga 
okrog 780 m nad morjem. Odprava Kajuhov je štela 13 
članov, pridružili pa so se nam še trije jadralni padalci iz 
kluba Albatros Celje. Prva dva dneva za letenje nista bila 
ugodna, izkoristili smo ju za ogled Dramalja in Crikvenice 
in kopanje ter z vožnjo s čolnom na otok Krk. Voda je 
kljub septembrskemu času imela še 23 stopinj. Popoldne 
so se oblaki umaknili in dočakali smo ... Doživeli smo 
prečudovite razglede na morje, otoke, vse do obzorja. Iz 
zraka je bilo moč opazovati Krk, Lošinj, Cres, Bakarski 
zaliv … Najboljši so bili v zraku več kot tri ure in preleteli 
več kot trideset kilometrov. Hvala Karliju in Jasmini.  

Tekst in foto: Stanislav Kok 

Letenje na 
Tribalju na 
Hrvaškem 

14

Za nami je koncert MoPZ Nova Cerkev pod vodstvom Janje 
Belej, ki je bil v petek, 16. novembra 2018, v Novi Cerkvi. Na 
prireditvi so gostili prijateljski tamburaški orkester Vipavske 
tamburaše. Program, ki ga je povezovala Marijana Kolenko, 
je bil sestavljen iz samostojnih nastopov obeh nastopajočih 
in sklenjen s skupno izvedeno Ružo moja. Vsi nastopajoči so 
pričarali lep glasbeni večer, naši pevci pa spet potrdili svoj 
sloves. 

Tekst in foto: Lea Sreš 

Letni koncert 
Moškega 
pevskega 
zbora KUD 
Nova Cerkev  

15

Razstavo so si ogledali tudi učenci OŠ Vojnik in OŠ 
Antona Bezenška Frankolovo, hkrati soustvarjalci 
razstave. Med obiskovalci so bili tudi nepalski generalni 
konzul Aswin Shrestha z ženo Petro, etnomuzikolog 
prof. dr. Svanibor Pettan, ki je generalni sekretar ICTM 
(Svetovno združenje za etnoglasbo), z ženo dr. Lasanthi 
in Joškova banda. Kulturna dediščina ljudi povezuje, 
uči in izobražuje. Mladi so pokazali, da jih kulturna 
dediščina zanima, saj je njihova razstava odlično uspela. 
 

Tekst in foto: Lea Sreš 

Odkrivanje 
kulturne 
dediščine 
v ogledalu 
preteklosti  

16
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Ekošola in skrb za okolje 
Na šoli se zavedamo pomena ohranjanja naravnega in 
čistega okolja, zato skozi celo šolsko leto potekajo različne 
zbiralne akcije, s katerimi pripomoremo k manj odpadkom 
v naravi, učinkovitemu recikliranju ter varovanju naravnih 
virov. Učenci se seznanjajo z dejstvi, da odpadni papir, 
baterije, kartuše, tonerji in mobilni telefoni niso le 
odpadek. 
  
Zbiramo odpadni papir, ki je pomemben pri proizvodnji 
kartona, lepenke in časopisnega papirja. V letošnjem 
šolskem letu sta bili izvedeni že dve zbiralni akciji, v 
katerih sodelujejo učitelji in učenci, pomagajo pa tudi 
starši in sorodniki, ki doma zbirajo papir za naše učence in 
poskrbijo za prevoz tega na šolo. Akcije zbiranja papirja so 
spodbujene z medrazrednim tekmovanjem, kjer je razred, 
ki do konca šolskega leta zbere največ papirja, nagrajen. 

Vključeni smo tudi v zbiranje odpadnih kartuš, tonerjev 
in trakov ter mobilnih telefonov. V posebnih škatlicah 
v razredih zbiramo odpadne baterije, saj z njihovim 
zbiranjem pripomoremo k ohranjanju naravnih virov, z 
recikliranjem pa prihranimo veliko energije, zato na šoli 
ločeno zbiramo odpadke. Z zbiralnimi akcijami učence 
seznanjamo, da lahko vsakdo odgovorno prispeva k 
ohranjanju okolja in s pravilnim ravnanjem z odpadki, 
saj so mnogi med njimi surovina za ponovno uporabo ali 
predelavo v nove izdelke.  

Odprite oči in napnite ušesa 
S tem nagovorom sta učiteljici Maja Kovačič in Tatjana 
Hedžet povabili učence na dvodnevni naravoslovni tabor, 
letos že jubilejni 10. Potekal je na POŠ Socka. Poseben 
poudarek naravoslovnega tabora je bil na spoznavanju 
življenjske pestrosti gozda. Učenci so se ob pomoči 
učiteljev in učiteljic ter gozdarjev Zavoda za gozdove 
Slovenije, Območne enote Celje, učili v gozdu in ne v 
učilnici. Naravo so neposredno doživljali in spremljali 
dogajanje v njej. Iskali in spoznavali so živali, ki živijo v 
gozdnih tleh, se igrali gibalne igre v angleškem jeziku 
in učili orientacije s pomočjo lišajev. Temeljno vodilo 
naravoslovnega tabora je bilo dejavno učenje ob stiku z 
naravo, ki daje učencu občutek varnosti in jim omogoča, 
da pustijo domišljiji prosto pot, zato je tudi matematika v 
naravi za mnoge bolj privlačna. 
Večerni del je bil namenjen raznovrstnim delavnicam, 
v katerih so mladi naravoslovci pekli jabolka, izdelovali 
ptičja strašila, spoznavali astronomijo, se igrali miselne 

igre ter prisluhnili ekološkemu sadjarju. 
Ob koncu dvodnevnega naravoslovnega druženja so 
pripravili razstavo in kratek kulturni program za starše. 
Za uspešno izvedbo sta mentorici hvaležni vsem, ki so 
nam pomagali, da je naš tabor uspel, posebna zahvala pa 
gre vsem lastnikom gozda Gobnik, v katerem so učenci 
pridobivali nova znanja. 
 
Pester nabor dejavnosti ob tednu otroka 
Namenjen je bil popestritvi pouka, ki je v tem tednu 
potekal nekoliko drugače, z namenom učence spodbuditi 
k spoznavanju in seznanjanju z možnostmi aktivnega 
preživljanja prostega časa, krepitve medsebojnega 
druženja in sodelovanja. Učenci so se igrali nove družabne 
igre, tekmovali v športnih igrah, se učili v naravi, 
spoznavali življenje na kmetiji, se seznanjali s slovenskim 
filmom, gostili policista in bili navdušeni nad ogledom 
in predstavitvijo dejavnosti gasilcev PGD Vojnik. Na 
podružničnih osnovnih šolah so za dodatno presenečenje 
poskrbele učiteljice s pomočjo Balonarskega društva 
Vojnik in gospoda Dušana, ki je učence navdušil z dvigom 
z balonom.

 
Kulturna dediščina 
Zavedanje o pomenu ohranjanja kulturne in naravne 
dediščine je vpleteno v šolsko delo skozi celotno šolanje 
otrok. Letos se je šola vključila v projekt leta Ohranjanja 
kulturne dediščine, ki je bilo v sklopu občinskega projekta. 
Učenci so raziskovali stavbno dediščino kraja in svoja 
spoznanja prikazali na različne načine. Stavbno dediščino 
so nam približali s fotografijami, naslikali z različnimi 
slikarskimi tehnikami, poustvarili z maketami. Izdelki so 
bili predstavljeni na skupni razstavi v Jernejevem domu 
v Vojniku, kjer so s spletom ljudskih plesov nastopili tudi 
naši mladi folkloristi. 

  

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

POUK OBOGATIJO ŠTEVILNE 
DEJAVNOSTI 

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: arhiv OŠ Vojnik

Ob tednu otroka
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Šola v naravi in nova znanja v naravi 
kot učnem okolju 
Četrtošolci so lep in topel jesenski 
teden preživeli v planinski šoli v 
naravi. Zaradi številčnosti generacije 
je bila planinska šola izvedena v 
dveh zaporednih terminih. Bili 
smo nastanjeni v Centru šolskih in 
obšolskih dejavnosti Gorenje. Učenci 
so na terenu pridobivali nova znanja 
o orientaciji, se preizkušali kot vodje 
skupin in pridobili pomembne socialne 
izkušnje ter utrjevali prijateljstva. Na 
travniku in v gozdu so utrdili znanje 
o rastlinah in živalih, postali pa so 

tudi vodni detektivi, saj so ob potoku 
raziskovali, preverjali lastnosti vode. 
Posebej so bili navdušeni, ko so 
odkrivali pestrost življenja v potoku. 
Ob obisku kmetije Mernikovih so 
spoznali škotsko govedo, se posladkali 
z domačimi dobrotami ter doživeli del 
utripa kmetije. Tudi na leto ohranjanja 
kulturne dediščine nismo pozabili. 
Učenci so spoznali postopek filcanja in 
izdelali svoj izdelek, ogledali so si staro 
pohorsko hišo, lepo obnovljeno in s 
skodlami krito cerkev sv. Kunigunde, 
pa tudi značilne žage. Vsak dan so 
bili vključeni v eno izmed športnih 

dejavnosti. Spoznali in preizkusili so 
se v lokostrelstvu, plezanju, cirkuških 
spretnostih in igrah z žogo ter 
orientacijskem teku. Uživali so tudi ob 
peki jabolk in kruha na ognjišču, ki so 
ga sami pripravili, saj so po navodilih 
nabrali raznoliko vejevje, ki so ga ob 
vodenju učiteljev pravilno zložili, se 
pogovorili o varnem načinu kurjenja 
ter potem uživali ob peki, še bolj pa 
pri jedi. Otroci so se domov vrnili z 
novimi izkušnjami, s spretnostmi in 
potrditvijo, da je tudi v naravi mnogo 
zanimivosti in priložnosti za igro in 
prijetne dogodivščine.

Na toplo sobotno jutro 13. oktobra, ko se je sonce komaj 
prebudilo, smo se skavti Rakove Steze 1 v pričakovanju 
novih izzivov zbrali ob začetku skavtskega leta. Poslovili 
smo se od treh gorečih voditeljev in v svoje vrste sprejeli 
nove skavte. 
Da bi okusili slasti skavstva, smo se podali na pot iskanja 
prvega MasterChefa Rakove steze 1. Iskali smo najbolj 
inovativno zdravo jed, sestavine za svojo mojstrovino so 
si morale skupine priboriti z znanjem o zdravem načinu 

življenja. Pod budnim očesom Zdrav'ka Skavta, naše 
stegovodkinje in priznanega kuharskega mojstra se je 
najbolj izkazala skupina Medvedov. Začetek skavtskega 
leta smo zaključili s sveto mašo, pri kateri nas je naš Branko 
opomnil, da je treba za dobro hrano tudi kaj narediti. Naše 
srečanje smo zaključili s polnimi želodčki in veselimi srci. 
Zdaj pa novemu skavtskemu letu naproti. Se že veselimo 
novih dogodivščin! 

SKAVTSKO SREČANJE

LE KAJ SO NAM VODITELJI 
ZAKUHALI TOKRAT? 

Tekst: Barbara Tadina, Tinkara Lečnik,  foto: Tadej Velenšek

V planinski šoli v naravi Mladi naravoslovci   

Naporno delo komisije Pri sveti maši
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Tako kot za vsa dejavna društva 
v občini je bilo tudi za nas to leto 
pestro, naporno, a kljub vsemu 
prijetno. Svež veter je zapihal v 
Mladinsko društvo Frankolovo in 
s sabo prinesel večje število novih 
članov, polnih delovnega elana in 
novih idej.  

Zaključili smo še eno uspešno sezono 
Bazena Frankolovo in s tem dokazali, 
da zmoremo prav vse, česar se 
lotimo. Letos se je večina dejavnosti 
– z izjemo Rock žura – odvila na 

Bazenu Frankolovo ali v njegovi 
neposredni bližini. Leto smo začeli z 
že skoraj tradicionalnim kresovanjem, 
nadaljevali pa s čistilno akcijo in z 
intenzivnimi pripravami na poletje. 
Kopalno sezono smo na bazenu začeli 
1. julija in med poletjem organizirali 
dva »pool partyja«, za športne 

navdušence smo pripravili turnir v 
zorbing nogometu in ogled tekem 
svetovnega prvenstva v nogometu. 
Poletje se je zaključilo z že 15. Rock 
žurom Frankolovo v graščinskem 

parku, kjer smo po petnajstih letih 
zopet lahko slišali enega izmed prvih 
rock bendov na Frankolovem – skupino 
BUVER. Uspešno leto smo v oktobru 
proslavili s kostanjevim piknikom v 
znak zahvale vsem dejavnim članom 
za sodelovanje. V prihajajočem letu 
poleg običajnih dejavnosti načrtujemo 
sanacijo in ureditev igrišča za odbojko 
ter ponovno barvanje bazena. Eden 
večjih projektov, ki smo si ga zadali 
in si ga želimo izvesti že nekaj let, 
je ureditev primernega prostora za 
piknik na bazenu, in s tem možnost 
najema bazena za praznovanje rojstnih 
dni. Kako nam bo šlo z izvedbo 
zastavljenih ciljev, lahko spremljate 
na naših Facebookovih straneh 
Mladinsko društvo Frankolovo in 
Bazen Frankolovo. Ob tej priložnosti 
bi se radi iz srca zahvalili članom, ki so 
se izdatno potrudili in poskrbeli, da so 
se letošnje dejavnosti odvile točno po 
urniku, Krajevni skupnosti Frankolovo 
in Občini Vojnik za pomoč in vso 
podporo, ki smo je mladinci deležni, 
in ne nazadnje tudi vsem vam, ki ste 
nas obiskali, nas podprli in še vedno 
verjamete v nas. 

PESTRO LETO

MLADINSKO DRUŠTVO 
FRANKOLOVO JE DEJAVNO 

Tekst: Tamara Ramšak, foto: arhiv društva 

Tako kot za vsa dejavna društva v občini je bilo tudi za nas to leto pestro.

Šolski sklad OŠ Antona Bezenška Frankolovo je lep 
jesenski ponedeljkov popoldan popestril s kostanjevim 
piknikom. Za učence in starše smo pripravili prijetno 
druženje, na katerem smo s prostovoljnimi prispevki 
zbirali denar za pomoč učencem pri plačilu šole v 
naravi, prehrane, dejavnosti, ki jih šola izvaja v okviru 
nadstandardnega programa in nakupa knjig za šolsko 
knjižnico. 
 

Kot vedno je bila največja gneča pri srečelovu, saj so nam 
posamezna podjetja velikodušno darovala dobitke. Člana 
šolskega sklada, g. Zoran in g. Blaž, sta spekla veliko 
kostanja, ki so ga nabrali naši učenci. Pridni kuharici, ga. 
Gizela in ga. Brigita, sta pripravili odličen jabolčni zavitek, 
ki je izjemno teknil. Druženje smo popestrili tudi z raznimi 
igrami, kjer so lahko sodelovali tako starši kot učenci ter 
razvili pravo tekmovalno vzdušje. Učenci so poskrbeli tudi 
za glasbo. 

OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO

DOBRODELNI KOSTANJEV PIKNIK 
Tekst: Suzana Šafarič, foto: Branko Dragar
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V tednu Evropskega tedna mobilnosti 2018 smo na šoli 
učence, učitelje in starše spodbudili, da lahko gremo 
v šolo ali na delo tudi peš ali s kolesom. Tako smo 17. 
9. 2018 aktivirali »PEŠBUS« – z vseh svojih šolskih 
okolišev smo prišli v šolo peš.
 
Učenci, starši (prostovoljci) in učitelji so se na vseh zbirnih 
točkah zbrali ob 7.00 – Rove, Lindek, Lipa, Sojek in 
Črešnjice ter Rakova Steza – in pot ubrali po najbližjih in 
predvsem najvarnejših poteh. Na poti so se jim pridružili 
še ostali učenci. 
  
Na pomoč so nam priskočili tudi gasilci PGD Frankolovo, 
ki so v naselju ob glavni cesti opozarjali voznike na 
upočasnitev vožnje. 

Tega dne so v šolo prišli peš skoraj vsi učenci, v 
prostovoljstvu pa so se izkazali tudi starši in učitelji. 
»Pešavtobus« bomo tako naslednje leto ponovili. 

»DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA« – 
SPLOH KO GREMO PEŠ V ŠOLO 

Tekst: Marjana Šoš, foto: starši spremljevalci

Zahvaljujem sem vsem, ki so pomagali pri organizaciji 
piknika, velikodušno prispevali dobitke, nakazali sredstva 

v šolskemu skladu, predvsem pa hvala staršem in učencem 
za res velik obisk, s katerim ste podprli našo akcijo. 

Druženje smo popestrili z raznimi igrami. Prijetno in koristno druženje staršev in učencev

Tega dne so v šolo prišli peš skoraj vsi učenci.

“Nebo je neskončno in duša, 
ki upa, globoka kot reka. 
Sledi še dišijo in  čez so mostovi za pot do človeka. ”

(F. Lainšček)
Naj vas tudi v letu 2019 povezujejo 
lepe misli in iskrenen želje, da skupaj 

obogatimo življenjski vsakdan.

Odbor 
Liste za pomoč krajanom

Naj božični čas obrodi želje, skrite v srcih vseh ljudi.
Naj žarijo lučke, naj ne ugasne njihov sij.
Naj ima novo leto 2019 tople, modre oči.

Naj v njih sta nebo in sanje ter sreča za vse ljudi.
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Vsakoletne komemoracije ob grobiščih so priložnost, da 
se zazremo vase, se soočimo z minljivostjo in obudimo 
spomine na tiste, ki jih ni več med nami. Letošnje 
spominske slovesnosti ob dnevu spomina na umrle so 
bile v vseh krajevnih skupnostih naše občine.
 
Ob obeležjih so položili vence. Vsi govorniki, Andreja Stopar 
v Novi Cerkvi in Veliki Ravni, na Frankolovem Dušan Horvat, 
na Dobrotinu in v Vojniku pa Branko Petre in Albin Cocej, so 
opozorili na pomen ohranjanja miru, spoštovanja do umrlih 
za domovino, domoljubju, nesmiselnosti vojn in ohranjanja 
vrednot. Ob 100-letnici konca 1. svetovne vojne je bila 
slovesnost tudi pri spomeniku 147 žrtvam te vojne v Vojniku. 
Kulturni program so pred obeležji ob pomoči njihovih 
mentorjev izvedli učenci OŠ Frankolovo, OŠ Vojnik in obeh 
podružnic ter pevci MPZ KUD France Prešeren Vojnik. V 
Stranicah pa se je žrtvam poklonila delegacija naše občine.  

SLOVESNOSTI OB OBELEŽJIH

POKLONILI SMO SE SPOMINU NA UMRLE
Tekst in foto: Lea Sreš 

Kam s poškodovanim stolom? 
Kam z oblačili, ki jih ne nosimo 
več? Najlažja pot je, da jih 
odvržemo v koš, se morda 
potrudimo in jih odvržemo v 
humanitarni zabojnik, poklonimo 
Rdečemu križu ali Karitasu. 
Je pa mogoče ta predmet tudi 
popraviti; in sicer pri procesu 
sodelovati in se kaj naučiti, se 

družiti. Takšni dogodki se enkrat 
mesečno dogajajo v Repair Caféju 
Vojnik. Popravljen predmet bo 
ponovno uporaben, ne bo postal 
odpadek. Preprosto povedano: 
gre za kroženje predmetov, 
preprečevanje nastajanja 
odpadkov in možnosti nastajanja 
zelenih delovnih mest.
 

Martin Korošec je zaposlen v 
Kamrici v Vojniku in opravlja delo 
diagnostika zavržene opreme. 
Njegovo delo je sprejem zavrženih 
predmetov, ki jim velikokrat ne 
manjka nič, potrebni so čiščenja ali 
manjšega popravila. Takšni predmeti 
bodo nekomu, ki je odgovoren in 
ozaveščen, služili še leta. Martin 
sprejeto odvrženo opremo razvršča, 

PONOVNA UPORABA

SEM DIAGNOSTIK ZAVRŽENE OPREME 
V KAMRICI

Tekst in foto: Lea Sreš 

Spomenik 147 padlim v 1. svetovni vojni v Vojniku

Martin Korošec opravlja delo diagnostika zavržene opreme.
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V četrtek, 18. oktobra 2018, ob 
18. uri, dva dni pred misijonsko 
nedeljo, je Katoliško-kulturno 
društvo Ivan Šopar povabilo v 
goste Jureta Seška s predavanjem 
o slovenskem misijonskem delu v 
Ukrajini.
 
Ko slišiš v poročilih medijev o 
Ukrajini, si ne moreš predstavljati, 
koliko revščine je lahko v tako 
naravno bogati deželi. Da je velik 
prepad med bogatimi in revnimi, 
si lahko misliš, ne moreš pa si 
predstavljati, da je tam brezdomec 
tako zaničevan, da si ne zasluži 
niti dostojne zdravniške oskrbe po 
operativnem posegu, da če nima 
denarja za plačilo poroda, nosečnica 
ne more roditi v bolnišnici, da še 
vsak dan na meji ljudje umirajo, ker 
želijo zaščititi svojo državo ipd. 
  
Fotografije in kratka filmska 
pripoved Izidorja Ščeka in Jureta 
Seška nagovorijo vsakega, ki posluša 
pripoved o delu misijonarjev v 
Ukrajini. Jure je v svojem spletnem 
dnevniku med drugim zapisal: 
»Ukrajina še kar odmeva v naju. 
Izidor in Jure upava, da so zgodbe 
nagovorile tudi vas. Predvsem k 
hvaležnosti za vse, kar imamo. 

Pot med misijonarje vedno znova 
utrjuje vezi z njimi, ki oznanjajo 
Ljubezen med ljudmi, ki potrebujejo 
njihovo pomoč. Tudi v Ukrajini smo 
spoznali, da misijonarji Ljubezen 
predvsem živijo! Njihov zgled je 
tisti, ki nagovarja, njihova predanost 
je orodje Gospoda, ki se do ubogih 
skloni z dejanji njemu posvečenih! 
Prepričan sem, da nikogar, ki bi 
bil pripravljen prisluhniti njihovim 
zgodbam, ne morejo pustiti 
hladnega. Vesel sem, da nama je, 
vsaj del tistega, kar je med obiskom 
Marijinih sester v Kijevu in na poti 
po misijonih lazaristov in sester 
usmiljenk polnilo najino srce, 
uspelo ujeti v fotografsko in filmsko 
pripoved. Z besedo pričevanja jo 
bova z Izidorjem Ščekom rada delila 
z vami!« 
  
Slovenke, Marijine sestre, skrbijo 
za brezdomce v kletnih, vlažnih 
prostorih, skrbijo za osnovno 
higieno, zdravila, hrano, prijazno 
besedo … Skrbijo za mlade, ki brez 
njih ne bi imeli prihodnosti. Skrbijo 
za ostarele, ki so zapuščeni od 
sveta. Prav tako lazaristi in sestre 
usmiljenke pomagajo tistim na robu, 
tistim, za katere bogati svet sploh 
ne ve. S pomočjo Sobotne iskrice 

in prostovoljnih prispevkov so tem 
misijonarkam in misijonarjem 
Ljubezni v Ukrajini pomagali 
urediti nekaj prostorov za otroke 
in mladino, pomagali pri oskrbi 
majhnega deleža največjih revežev v 
Kijevu in njeni okolici. 

PREDAVANJE JURETA SEŠKA

DOBROTI DAJEMO GLAS – 
UKRAJINA 2017

Tekst in foto: Milena Jurgec

Zahvala ob zaključku predavanja

odpravi manjše napake in predmet 
bo nekdo za simbolično ceno 
uporabljal naprej. Centri ponovne 
uporabe med seboj sodelujejo, 
predmeti krožijo in najdejo novega 
lastnika. Če želite sodelovati v 
procesu popravila, se najavite v 
Kamrici in ob mesečnih srečanjih 
v Repair Café Vojnik bodo poiskali 
mojstra, ki bo predmet popravil. 
  

Na policah Kamrice v Vojniku 
najdete najrazličnejše še uporabne 
predmete. Obiskovalci najraje 
kupijo sesalce, radijske aparate, 
stolpe, videorekorderje. Torej 
predmete, ki jih kupijo ceneje ali jih 
v redni prodaji ni več. Za tekstilne 
izdelke je v Vojniku strokovnjakinja 
Simona Rachle. Spretna je s šivanko 
in ustvarja čudovite predelave 
odvrženih oblek, kravat, džinsa. Vsi, 
ki želite oblačilo vintage, poglejte v 
Kamrico. Retro je »in«. Našli boste 

poceni priložnostna darilca in se ob 
sprehodu med njihovimi policami 
vrnili v čas in življenje, ki smo ga 
živeli. Tudi spomini nekaj štejejo. 
  
Ob obisku se lahko odločite za kavo 
v izbrani trajni skodelici, ki jo boste 
lahko odnesli domov. Oglasite se 
v Kamrici, veseli vas bodo. Pa še 
podatek za društva in organizacije: 
v Kamrici si lahko organizirate 
srečanje, prostor je na razpolago. 
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Da se v vizorski dolini rojevajo uspešne skakalne 
zgodbe, je zdaj že znano. Majhno skakalno društvo, 
ki iz leta v leto pridobiva, ne samo na številčnosti 
članov od blizu in daleč, temveč doživlja tudi 
razcvet v rezultatih in delovanju društva nasploh. 
Dobri rezultati so plod strokovnega dela trenerjev 
Stanislava in Davida Grma, članov društva in znatne 
podpore staršev.
 
Absolutni zmagovalci na mednarodni turneji Alpe 
Adria 2018 
Mednarodno tekmovanje v smučarskih skokih Alpe 
Adria, ki se je letos odvilo na štirih lokacijah, je v začetku 
oktobra v italijanskem Trbižu za tekmovalce od 7 do 12 
let dobilo svoj epilog. Vizorčani so domov odšli polni 
pokalov, medalj in nagrad. Še posebej so se veselili 
fantovske zmage v skupnem seštevku vseh letošnjih 
tekem ter na koncu še zmage celotnega kluba na vseh 
štirih tekmah, s katerim so si fantje in dekle za eno leto 
priskakali prehodni pokal najboljših skakalcev na tej 
turneji.  
  
Ekipni državni prvaki v smučarskih skokih 2018 
Na državnem prvenstvu v Logatcu so fantje pokazali 
izjemen ekipni duh. Ekipa dečkov do 11 let, v sestavi 
Fin Šibli, Jaka Krajšek, Mai Zakelšek in domačin Jakob 
Mužar, je tako postala državni prvak v solo skokih v 
poletni sezoni 2018. 
  

Odličja tudi za posameznike 
Zelo obetavni so tudi posamični rezultati v solo skokih 
in v nordijski kombinaciji. Dokaz so dosežki in uvrstitve 
med najboljše na državni ravni, kakor tudi na regijskem 
področju. Tem uspehom se pridružujejo rezultati ostalih 
vizorskih orlov, ki praviloma zasedajo mesta med prvo 
petnajsterico. 
  
Najuspešnejši posamezniki v poletni sezoni so bili: 
Špela Mastnak 
 2. mesto (DP NK mladinke do 16); 3. mesto (DP NK 
članice); 4. mesto (DP NK mladinke do 18); 6. mesto (DP 
skoki mladinke do 16)
 Matic Preložnik 
 2. mesto (DP NK D14)
 Alja Preložnik 
 3. mesto (DP NK De12)
 Mai Zakelšek 
 3. mesto (DP skoki D11) 
Ožbej Vačovnik Kotnik 
 4. mesto (DP skoki D14); 4. mesto (DP NK D13) 5. mesto 
(DP skoki D13)
 Martin Mastnak 
 10. mesto (DP NK mladinci do 20 let) 
*NK: nordijska kombinacija, *DP: državno prvenstvo 

Podrobnejše rezultate si lahko ogledate na društveni 
Facebookovi strani (SD VIZORE). Vabimo vas, da nas 
spremljate in navijate za vizorske orle tudi v času zimske 
sezone. 

USPEŠNE SKAKALNE ZGODBE

MLADI SKAKALCI IZ VIZOR V POLETNI 
SEZONI POSEGLI PO NAJVIŠJIH 

DRŽAVNIH ODLIČJIH!
Tekst: Andreja Preložnik, foto: arhiv SD Vizore

Ekipni državni prvaki (dečki do 11 let) Zmagovalci – najboljši klub na pokalu Alpe Adria 2018
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Med majem in novembrom je potekalo državno 
prvenstvo v športnem plezanju. Tudi mladi plezalci 
Športnega društva Pajki iz Vojnika pridno trenirajo, 
se udeležujejo tekem in dosegajo lepe rezultate; od 
cicibanov do starejših dečkov, tako v težavnostnem kot 
v balvanskem plezanju. Njihovi treningi potekajo na 
plezalni steni v telovadnici OŠ Vojnik, na OŠ Lava in na 
I. OŠ Celje, občasno pa obiščejo tudi kakšno plezalno 
središče v Sloveniji in Avstriji ter seveda plezališča v 
naravi. Mladi Pajki so na dobri poti, da dosežejo tudi to, 
kar nekateri med njimi sanjajo – uvrstitev v slovensko 
reprezentanco in pomerjanje svojih plezalnih spretnosti 
z najboljšimi na svetu.

Kaj jim pomenijo dosežki, kako se pripravljajo na tekme 
in kakšni so njihovi plezalni cilji v prihodnosti, so nam 
povedali Svit Janc, David Pintarič in Janej Kotar Tominšek.   
Svit Janc, 11 let 
»Plezanje treniram že sedem let, dve leti tekmujem na 
tekmah državnega prvenstva. Na letošnjem državnem 
prvenstvu sem osvojil eno prvo mesto pri balvanih in še 
nekaj dobrih uvrstitev na drugih tekmah. Ker imam raje 
balvanske tekme, mi ta zmaga pomeni veliko. Dolgo sem 
se pripravljal in čakal nanjo. V času državnega prvenstva 
imamo malo bolj intenzivne treninge, kjer plezamo težje 
smeri. Tik pred tekmami se malo bolj spočijemo. Tudi v 
prihodnje se bom trudil, da bom še kdaj zmagal.«   
David Pintarič, 15 let 
»Na državnem prvenstvu tekmujem pet let. Na letošnjem 
državnem prvenstvu sem dosegel dve tretji mesti v 
težavnosti. Na to sem zelo ponosen, saj to pomeni, da 
sem napredoval pri plezanju. Lepo je biti na stopničkah, 
še posebej na tekmi, kjer tekmujejo tudi reprezentanti. V 
Sloveniji je na državnem prvenstvu zelo močna konkurenca, 
saj so tekmovalci mojega letnika in starejši na svetovnem 
prvenstvu tudi med prvimi. V prihodnosti si tudi sam želim 
biti del reprezentance in dosegati uspehe na mednarodni 
ravni. Drugače mi je posebej pri srcu tekmovanje v Kranju, 
ker je tam največji šov in ker je tam tudi tekma svetovnega 
prvenstva.«   
Janej Kotar Tominšek, 12 let 
»Zadnji dve leti sem bil na tekmah velikokrat prvi in sem 
se tega že kar navadil. Vendar mi ni samo do tega, da 
zmagujem. Več kot pokali mi pomenijo družba in prijatelji 
pri plezanju. Tekmujem približno šest, treniram pa devet let. 
Moja najljubša disciplina so balvani. Na lanskem državnem 
prvenstvu sem dosegel prvo mesto v skupnem seštevku 

pri balvanih in pri težavnosti. Najljubše mi je bilo prvo 
mesto na prvi tekmi, ker tega nisem pričakoval in sem bil 
zelo navdušen. Ko plezam, razmišljam o tem, kako bom 
preplezal smer, kakšen je detajl in si ves čas govorim, da 
bom preplezal smer, si zaupam. V prihodnje sem bom trudil, 
da bom še kdaj zmagal in si pridobil še več prijateljev.« 
  
Dosežki Športnega društva Pajki v sezoni 2018 
Vzhodna liga – skupno 
Nik Sevnik (starejši cicibani, B-skupina): 1. mesto v 
skupnem seštevku 
Svit Janc (starejši cicibani, absolutno): 3. mesto v skupnem 
seštevku 
Janej Kotar Tominšek (mlajši dečki, absolutno); 1. mesto v 
skupnem seštevku 
David Pintarič (starejši dečki, absolutno): 2. mesto v 
skupnem seštevku 
  
Državno prvenstvo 
Svit Janc (cicibani): 1. mesto na tekmi v balvanih, Kamnik 
David Pintarič (starejši dečki): 3. mesto na tekmi v 
težavnosti, Škofja Loka; 3. mesto na tekmi v težavnosti, 
Slovenska Bistrica 
  
To je le nekaj dosežkov nekaterih mladih Pajkov. So še 
drugi, ki pridno trenirajo in dosegajo prav tako lepe 
uvrstitve. Predvsem pa radi plezajo. Kot radi glasno 
vzkliknejo najmlajši plezalci na koncu svojega plezalnega 
treninga: »Hura, plezanje!« 

HURA, PLEZANJE! 

VOJNIŠKI PLEZALCI MED 
NAJBOLJŠIMI V DRŽAVI

Tekst: Tanja Pangerl, foto: Športno društvo Pajki 

Od desne proti levi: David Pintarič, Janej Kotar Tominšek, Svit 
Janc, Nik Sevnik
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V nedeljo, 23. septembra 2018, se je 
v Vojniku odvijal že 6. Vojniški krog 
– tek za vse generacije. Teka se je 
udeležilo 148 tekačev (60 otrok in 
88 odraslih).
 
Otroci so tudi letos tekli na dve 
razdalji; letnik 2012 in mlajši na 200 m 
ter letnik 2007 in mlajši na 500 m. 
Med najmlajšimi sta zmagala Matej 
Jernej med dečki ter Eli Turnšek 
Žekar med deklicami. Zmagovalec 
na 500 m razdalji je postal Svit Janc, 
zmagovalka pa Nina Herlah. Vsi so 
prejeli spominske majice, vrečke 
za športno opremo in medalje, 
najboljši trije dečki in deklice iz vsake 
kategorije pa tudi pokale in praktične 
nagrade. Otrokom je medalje podelila 
naša krajanka, smučarka ter članica 
našega društva Saša Brezovnik. Po 
teku so se letos lahko otroci zabavali 
na napihljivi ladji ter se udeležili 
delavnice poslikave obraza. 
  
Lani smo na novo uvedli tek na 10 km,
na katerega so se letos tekači prav 
tako podali ob 11. uri skupaj z 
ostalimi tekači na 5-kilometrski progi. 
Prvi je po 5 kilometrih na cilj pritekel 
Alen Lamper s časom 17:43 (član AD 
Kladivar), med ženskami pa je slavila 
Renata Vetrih, ki je spet popravila 

rekord proge (za 5 sekund), ki ga je 
pred časom postavila sama. Tekla je 
20:04. Rekord proge med moškimi 
(16:48) je še vedno v rokah Žana 
Krivca iz leta 2012. 
  
Med tekači na 10 km progi pa je slavil 
Tomaž Rep iz AK Ormož s časom 
36:14 in popravil lanskoletni rekord 
kar za 4 minute, med ženskami 
pa je bila najhitrejša slovenska 
ultramaratonka Nataša Robnik s 
časom 42:34, ki je prav tako porušila 
lanskoletni rekord proge, ki je 
znašal malo več kot 48 minut. Kot 
vsako leto se je tudi letos udeležilo 
teka kar nekaj tekačev in tekačic 
nad 50 let, najstarejši je bil Zvonko 
Memič (letnik 1937), ki je pretekel 
5-kilometrsko progo v 35 minutah in 
15 sekundah. Letos smo najboljšim 
podelili medalje, praktične nagrade 
ter denarne nagrade za rekorderje na 
progah. Najboljšim na 5-kilometrski 
progi je medalje podelila častna 
gostja, slovenska rekorderka na 12- in 
24-urni preizkušnji Nataša Robnik, 
ki je v svojem življenju pretekla 
že več kot 30.000 km in seveda 
slavila tudi danes. Tekmovalcem na 
10-kilometrski progi pa je čestitala 
Saša Brezovnik.  
  

Seveda tek ne bi bil tako uspešno 
izpeljan, če nam ne bi pomagali 
pokrovitelji: Avtohiša Čepin, Proteini.si 
Celje, Gostilna Turist Frankolovo, 
Gostilna Kolar, Gostilna Medved, 
Dinocolor, d. o. o., Pletilstvo Petra 
Ocvirk, s. p., Studio lepote Valvita, 
Masažni studio Tamara, Cineplexx 
Celje, Ingso Biro, Erna Ternovšek 
Kolar, s. p., City Center, Klima Celje, 
d. o. o., GDL Finance, Aksel Aleš 
Skaza, Brkati Som, Squash Vojnik, 
Gostišče Janko Kovač, Nest Campers, 
Cuckoo Cups, T-metal, D2 gradnje, 
Mibra Hoče in Gradbeništvo Oder. 
Posebna zahvala gre soorganizatorici 
Občini Vojnik, še posebej županu 
Občine Vojnik, Policijski upravi Celje 
in gasilskim društvom Vojnik, Nova 
Cerkev in Frankolovo, ki so poskrbeli 
za zaporo cest, ter vsem aktivnim 
članom Športno-rekreativnega 
društva Postani.fit.   
  
Rezultate in slike si lahko ogledate na 
našem Facebookovem profilu Postani.
fit s Saro. 
  
Vsem pokroviteljem in tekmovalcem 
se iskreno zahvaljujemo!

TEK ZA VSE GENERACIJE 

6. VOJNIŠKI KROG – TEK ZA 
VSE GENERACIJE

 Tekst in foto: Sara Kokotec

Teka se je udeležilo 148 tekačev, kar 60 otrok in 88 odraslih.
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Zdravje je splošna vrednota in 
bistveni vir za produktivno in 
kakovostno življenje slehernega 
posameznika in skupnosti kot 
celote, je temelj socialnega in 
gospodarskega razvoja in odsev 
razmer v družbi. Publikacije 
s posodobljenimi podatki in 
kartografskimi prikazi je pripravil 
NIJZ in so objavljene na spletni 
strani obcine.nijz.si.
 
Zdrav posameznik je aktiven in 
ustvarjalen, opravlja svoje delo, 
običajne bolezni hitro preboli in na 
ta način prinaša dobrobit družbi. 
Življenjski slog je pogosto povezan 
z izobrazbo in dohodki. Socialno-
ekonomski status je eden izmed 
poglavitnih razlogov za nastanek 
neenakosti v zdravju, ki so nepravične 
in jih je mogoče preprečiti. 
  
Občina Vojnik- pri nekaterih 
kazalnikih izboljšanje, pri drugih 
poslabšanje: 

- Bolniška odsotnost delovno 
aktivnih prebivalcev je trajala 
povprečno 16,5 koledarskega dne 
na leto, v Sloveniji pa 14,4 dneva. 

- Delež oseb, ki prejemajo zdravila 
zaradi povišanega krvnega tlaka, je 
bil višji od slovenskega povprečja, 
za sladkorno bolezen prav tako. 

- Stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi srčne kapi je bila 2,1 na 1000 
prebivalcev, starih 35 do 74 let, v 
Sloveniji pa 2,1. 

- Pri starejših prebivalcih občine je 
bila stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi zlomov kolka 2,0 na 1000, v 
Sloveniji pa 6,2. 

- Delež uporabnikov pomoči na 
domu je bil blizu slovenskemu 
povprečju. 

- Stopnja umrljivosti zaradi 
samomora je bila 28 na 100.000 
prebivalcev, v Sloveniji pa 20. 

- Telesni fitnes otrok je bil blizu 
slovenskemu povprečju. 

- Stopnja bolnišničnih obravnav 
zaradi poškodb v transportnih 
nezgodah je bila 1,7 na 1000 
prebivalcev, v Sloveniji pa 1,6. 

- Delež prometnih nezgod z 
alkoholiziranimi povzročitelji je bil 
višji od slovenskega povprečja. 

- Odzivnost na program Svit – 
presejanju za raka debelega črevesa 
in danke – je bila 62,4 %, v Sloveniji 
pa 64,3 %. 

- Ozivnost na Program Zora – 
presejanju za raka materničnega 
vratu – je bila 72,9 %, v Sloveniji pa 
71,8 %. 

  
Delež prometnih nezgod z 
alkoholiziranimi povzročitelji je 
bil v občini višji od slovenskega 
povprečja 
Število prometnih nezgod z 
alkoholiziranimi povzročitelji in 
število bolnišničnih obravnav zaradi 
bolezni, ki so neposredno pripisljive 
alkoholu, so višje od slovenskega 
povprečja. Pivske navade prebivalcev, 
odnos do alkohola in dostopnost do 
alkohola so v Sloveniji problematični. 
V javnosti vlada izrazito strpen odnos 
do pitja alkohola in opijanja. Vsak 
dan se v Sloveniji, izključno zaradi 
alkohola, v bolnišnici zdravi 10 oseb. 
Na leto pri nas umre več kot 800 
zaradi bolezni in stanj, kjer je edini 
vzrok alkohol. Zaradi prometnih 
nezgod, katerih povzročitelji so 
alkoholizirani, pa vsako leto umre še 
dodatnih 75 oseb. 

Telesno dejavni – bolj zdravi, bolj 
uspešni 
Telesni fitnes otrok je bil blizu 
slovenskemu povprečju. Čezmerna 
telesna masa in debelost naraščata 
tako v Sloveniji kot tudi v večini 
evropskih držav. Gre za problem, ki 
vpliva na dolžino in kakovost življenja 
ter razvoj različnih bolezni. Debelost 
je pogosteje prisotna pri nižje 
izobraženih in revnejših prebivalcih 
in je v veliki meri posledica različnih 
prehranjevalnih navad med 
različnimi družbenimi sloji.Telesna 
dejavnost otrok in mladostnikov 
pomeni gibanje, ki je lahko del 
igranja,rekreacije, športa in se odvija 
v okvirih družine, šole ali aktivnosti v 
skupnosti. 
  
Primerna skrb za ustno zdravje 
Skrb za ustno zdravje je pomemben 
del zdravega življenjskega sloga. S 
primerno skrbjo poleg ohranjanja in 
krepitve ustnega zdravja vplivamo 
tudi na svoje splošno zdravje 
in kakovost življenja. Navade, 
pridobljene v otroštvu, je namreč 
lažje ohraniti v kasnejših obdobjih 
življenja. Dostopnost preventivnega 
zobozdravstvenega varstva, posebej v 
otroškem obdobju prinaša rezultate, 
ki se ob zmanjšanju oskrbe, hitro 
poslabšajo. 

BOLJ ZDRAVI, BOLJ USPEŠNI  

IZKAZNICA ZDRAVJA 
OBČINE VOJNIK 

Vir: NIJZ, povzela: Lea Sreš 
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Odpadna zdravila niso običajne smeti.

Bliža se konec leta, ko delamo 
obračune za preteklo leto in 
načrte za novo. Marsikdo se z 
namenom, da bi čim bolj svež in 
poln novega zagona obrnil nov list 
na koledarju, ob koncu leta loti 
tudi intenzivnega pospravljanja. 
Vloga farmacevtov je, da vas 
seznanjamo s pravilno in varno 
uporabo zdravil. Varna uporaba 
pomeni tudi pravilno in odgovorno 
ravnanje z zdravili, ki jih ne 
potrebujemo več. Zato naj vas 
spomnimo, da med pospravljanjem 
ne pozabite na pregled svoje 
domače lekarne, da bo tudi ta v 
novo leto vstopila obnovljena in, 
ko bo to potrebno, služila svojemu 
namenu.
 
Čez leto se namreč srečamo z 
različnimi boleznimi, ki zahtevajo 
obisk zdravnika ali lekarne, in tako 
se »domača lekarna« počasi polni z 
različnimi zdravili na recept, brez 

recepta in s prehranskimi dopolnili. 
Med temi se sčasoma najdejo tudi 
takšna s pretečenim rokom, ki jih ne 
potrebujemo več, za katera več ne 
vemo, čemu služijo, zdravila, ki so 
spremenila videz in so zato tvegana 
za uporabo, pa tudi zdravila, ki niso 
bila ustrezno hranjena in tako niso 
primerna za nadaljnjo uporabo. Vsa 
našteta zdravila lahko predstavljajo 
potencialno nevarnost našemu 
zdravju, zato sodijo med tako 
imenovana odpadna zdravila in jih je 
treba zavreči.

Zavedati se moramo, da odpadna 
zdravila niso običajne smeti, 
zato jih ne smemo odlagati med 
gospodinjske odpadke ali pa jih 
splakovati skozi straniščno školjko, 
saj lahko že majhne količine 
nepravilno odvrženih zdravil 
povzročijo nepopravljivo škodo v 
naravi. S pronicanjem v podtalnico 
lahko preidejo v pitno vodo in tako 

posledično škodujejo tako okolju, 
živalim kot tudi ljudem, kar so 
potrdile številne raziskave. Prav 
zaradi negativnih učinkov, ki jih 
lahko ima neodgovorno odlaganje 
neuporabnih zdravil, imamo v 
lekarnah organizirano ločeno 
zbiranje odpadnih zdravil, ki jih nato 
pošljemo v nadaljnje varno uničenje 
– sežig. 
  
V lekarno tako lahko prinesete 
odpadna zdravila v trdnem stanju 
(npr. tablete, kapsule, svečke), 
odpadna zdravila v obliki praškov 
ali tekočin (npr. praški, posipala, 
kreme, sirupi, kapljice), pri čemer je 
priporočljivo, da škatlice, v katerih 
so zdravila shranjena, predhodno 
odvržete v zabojnike za papir in 
karton. Med odpadna zdravila 
namreč ne sodijo kartonske škatlice, 
embalaže in navodila za uporabo, 
plastične vrečke, prehranska 
dopolnila in kozmetični izdelki, 
medicinsko tehnični pripomočki ter 
odpadne injekcijske igle in brizge. 
Ravno s slednjimi smo v praksi imeli 
največ težav, saj za zbiranje odpadnih 
igel lekarne niso pooblaščene, 
razen če imajo z izvajalcem posebej 
sklenjeno pogodbo, ki jim to 
omogoča. Zato se pred oddajo igel v 
izbrani lekarni pozanimajte o tem, ali 
jih ta lahko sprejme. 

Vsa zdravila, tudi tista še 
neuporabljena, v originalni embalaži 
in z veljavnim rokom uporabe, ki jih 
velikokrat vrnete v lekarno, gredo v 
uničenje in ne v ponovno uporabo. 
Razlog je v tem, da za zdravilo, ki gre 
iz lekarne, ni mogoče zagotavljati 
enake varnosti, kakovosti in 
učinkovitosti kot za zdravila v 
lekarni, saj ne poznamo pogojev 

ČIŠČENJE DOMAČE LEKARNE  

KAM Z ODPADNIMI 
ZDRAVILI?   

 Tekst: mag. Mateja Kadilnik, foto: svetovni splet 
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hranjenja izven lekarne. Neprimerna temperatura, 
vlažnost lahko namreč neugodno vplivata na stabilnost 
zdravila, zmanjšajo učinkovitost ali naredita zdravilo 
celo škodljivo. Zato vas naj spodbudimo k racionalnemu 
dvigovanju zdravil v lekarni. 
  

Skupaj poskrbimo za to, da bomo leta, ki so pred nami, 
preživeli v čistem okolju in z odgovornim ravnanjem z 
zdravili zmanjšujmo neugoden vpliv nanj. Vsak, še tako 
majhen korak je pomemben prispevek za našo prihodnost 
in prihodnost naših potomcev.
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December

12
17.30

NOVOLETNA PRIREDITEV, v 
POŠ Socka 
Učitelji in učenci POŠ Socka

12
18.00

ODPRTJE LIKOVNE RAZSTAVE 
SLIKARKE LIDIJE ŠPILJAK: 
ŠELESTENJE, v Knjižnici Vojnik 
Knjižnica Vojnik

13
17.00

NOVOLETNA PRIREDITEV, v 
POŠ Šmartno v Rožni dolini
Učitelji in učenci POŠ Šmartno v Rožni 
dolini

13
17.00

SREČANJE KRVODAJALCEV 
NOVA CERKEV, Pr‘ Mark v Novi 
Cerkvi 
KO Rdeči križ Nova Cerkev

13
18.00

NOVOLETNA PRIREDITEV, v 
Kulturnem domu Vojnik
Učitelji in učenci OŠ Vojnik

14
10.00–14.00

DELAVNICA DECEMBRSKE 
DOBROTE BREZ SLADKORJA, 
GLUTENA IN MLEKA, v 
Kamrici Vojnik 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

18
12.00–16.00

DELAVNICA ZA OTROKE: 
POPRAVLJAMO IGRAČE, KI 
JIH BO PREVZEL BOŽIČEK, IN 
PEČEMO BOŽIČNE PIŠKOTE, v 
Kamrici Vojnik 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

18
18.00

ŽUPANOV NOVOLETNI 
SPREJEM, v telovadnici OŠ
A. Bezenška Frankolovo
Občina Vojnik

20
10.00–14.00

DELAVNICA PO UNIKATNO, 
LOKALNO IN PRISRČNO 
DARILO V KAMRICO, v Kamrici 
Vojnik 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

20
17.00

S KNJIŽNICO VOJNIK V 
PRAVLJIČNO DOŽIVETJE 
BOŽIČNEGA VOJNIKA, v 
Knjižnici Vojnik 
Knjižnica Vojnik

21
12.00–16.00

DELAVNICA PEČEMO 
ZANIMIVO BOŽIČNO POTICO, 
v Kamrici Vojnik 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

22
17.00

S KNJIŽNICO VOJNIK V 
PRAVLJIČNO DOŽIVETJE 
BOŽIČNEGA VOJNIKA, v 
Knjižnici Vojnik 
Knjižnica Vojnik

23
16.00

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA 
OTROKE, v Kulturnem domu 
Vojnik
Društvo Most mladih

23
18.00

KONCERT MARKO ŠKUGOR Z 
GOSTI, Športna dvorana Vojnik
Finkram, d. o. o.

26
9.00

POHOD NA STOLPNIK, 
zbirališče pred cerkvijo oz. 
igriščem v Črešnjicah
Planinsko društvo Vojnik

26
11.00

BLAGOSLOV KONJ, pri cerkvi 
sv. Lenarta v Novi Cerkvi
Turistično društvo Nova Cerkev

26
18.00

21. TRADICIONALNI BOŽIČNI 
KONCERT Z NASLOVOM 
»SLOVENSKI BOŽIČ«, v cerkvi 
sv. Lenarta v Novi Cerkvi
Mešani cerkveni zbor sv. Lenarta Nova 
Cerkev

26
18.00

BOŽIČNI KONCERT MARKO 
ŠKUGOR Z GOSTI, Športna 
dvorana Vojnik
Finkram, d. o. o.

27
17.00

NOČNI POHOD NA SV. 
TOMAŽ, zbirališče pred ZD 
Vojnik
Planinsko društvo Vojnik

27
17.00

S KNJIŽNICO VOJNIK V 
PRAVLJIČNO DOŽIVETJE 
BOŽIČNEGA VOJNIKA, v 
Knjižnici Vojnik 
Knjižnica Vojnik

28
12.00–17.00

REPAIR CAFE – KAVARNIŠKA 
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI, 
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
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ORGANIZATORJI DOGODKOV SI 
PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.

Obvestila
Občina Vojnik organizira vsak četrtek od 16. do 18. 

ure svetovanje na področju izvedbe in financiranja 

energetsko učinkovite gradnje oziroma adaptacije. 

Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik 

po predhodni najavi po telefonu na št. 041 663 395 

(Nikolaj Torkar).

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje ima vsako 

sredo od 9. do 10. ure v prostorih Planinskega društva 

Vojnik uradne ure. V tem času je mogoče merjenje 

krvnega tlaka in enkrat letno holesterola v krvi. Za 

člane je merjenje brezplačno. Dobrodošli so prostovoljni 

prispevki.

Januar

1
16.45

20. TRADICIONALNI 
NOČNI POHOD »PO POTEH 
GRAJSKIH PRAVLJIC«, iz parka 
pri Graščini Frankolovo
Turistično društvo Frankolovo

4
17.00

NOČNI POHOD NA 
KUNIGUNDO, zbirališče pri 
mostu čez Hudinjo v Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

8
12.00–14.00

DELAVNICA MALA ŠOLA 
ŠIVANJA, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

12
8.00

POHOD NA OSANKARICO, 
zbirališče pred cerkvijo sv. 
Jerneja v Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

18
14.00–16.00

DELAVNICA PLETEMO 
UNIKATNE KAPE IN KAPICE 
TUDI BREZ ZNANJA 
PLETENJA, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

24
12.00–17.00

REPAIR CAFE – KAVARNIŠKA 
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI, 
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

2
18.00

GLASBENO-LITERARNI 
VEČER: 200-LETNICA SMRTI 
VALENTINA VODNIKA, Dom 
sv. Jerneja Vojnik
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

5
12.00–14.00

DELAVNICA MALA ŠOLA 
ŠIVANJA, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

7
18.00

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU, v 
telovadnici OŠ Vojnik
Občina Vojnik

15
14.00–16.00

DELAVNICA PUSTNI KOSTUMI 
IN UŽITEK V KREATIVNOSTI, v 
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

16
7.00

VALENTINOV POHOD, 
zbirališče pred cerkvijo sv. 
Jerneja v Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

22
12.00–16.00

DELAVNICA PEKA PUSTNIH 
DOBROT PO DOMAČE, v 
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

27
12.00–17.00

REPAIR CAFE – KAVARNIŠKA 
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI, 
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

Februar

2
14.30

32. TRADICIONALNI PUSTNI 
KARNEVAL, v Novi Cerkvi
PGD Nova Cerkev, Krajevna skupnost Nova 
Cerkev

3
16.00

NARODNO-ZABAVNA 
PRIREDITEV »OSTANIMO 
PRIJATELJI«, v dvorani OŠ 
Antona Bezenška Frankolovo
Prosvetno društvo Anton Bezenšek 
Frankolovo

Marec
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Učenci in učitelji Osnovne šole Antona 
Bezenška Frankolovo so si pridno zapisovali 
iskrive in duhovite komentarje in nam jih 
nekaj »posodili«.

BARVICE
Učenci v 3. razredu barvajo in eden od 
sošolcev vpraša sošolko: »Ali mi posodiš 
rdečo barvico?« Sošolka mu odgovori: »Ne 
morem, ker si zaljubljen vame.«

ŠKARJE
Učiteljica z učenko ponavlja rabo pridevniških besed. Ker 
izrezujeta kartončke, uporabi samostalnik škarje. Učenka 
ugotovi, da so škarje, ki jih ima v šoli, šolske, da so škarje, ki 
dobro režejo, ostre … Učiteljica jo vpraša: »Kaj pa škarje, ki ne 
režejo?« In učenka odgovori: »Ti preklete škarje!«

PRI ANGLEŠČINI
Učiteljica pri angleščini vzame list kartona, 
se popiha in reče: »I'm so hot!« Učenec pa ji 

odgovori: »Yes, you are.«

HAMBURGER V RUDNIKU
Učenci in učitelji se vračajo s 
šolske ekskurzije s Primorske 
in dogovarjajo se, da se bodo 
ustavili v McDonald’su v Ljubljani 
na Rudniku. Eden od učencev, ves 
ogorčen, na ves glas po avtobusu 
zakliče: »Veste kaj, v rudniku pa 
že ne bom hamburgerja jedel!«

IG IN IGLAVCI
Pri uri slovenščine učenci ponavljajo pisanje velike 

začetnice. Učiteljica ponovi, da se tudi prebivalci 
mest, krajev in vasi pišejo z veliko začetnico.

Učiteljica vpraša: »Kdo ve, kako se imenuje 
prebivalec Iga pri Ljubljani?«

Eden od učencev kot iz topa: »Iglavci!«

GREMO MI PO SVOJE
V razredu se pripravljajo na odhod v Celje, da bi si v 
kinu ogledali film Gremo mi po svoje. Po uri eden od 
učencev stopi k učiteljici in ji pove, da je njegovega 
sošolca malo strah, saj še ni bil sam v Celju in ne ve, 
kako bo šel sam po svoje. 

VZGOJITELJICA
Učiteljica prvi teden v razredu učence 1. razreda posede v krog in jih 
vpraša: »Učenci, kaj boste po poklicu, ko boste odrasli?« Ena od učenk 
odgovori: »Jaz bom vzgojiteljica pri tistih »tamalih«. »Zakaj pa?« jo 
vpraša učiteljica. »Veš, oni so tako cartkani in samo igrajo se.«

PRAVIČNO SOJENJE
Učenci 2. in 3. razreda so se med seboj 
pomerili v igri med dvema ognjema. 
Po končani igri eden od učencev 3. 
razreda pristopi k učiteljici 2. razreda 
in ji reče: »Hvala za pravično sojenje.«

PETJE
Učenec pri uri glasbene umetnosti ni hotel peti. 
Učiteljica ga, vznemirjena, ker tudi tokrat ne 
poje, pokliče k tabli. Učenec pristopi in še preden 
bi moral zapeti, reče: »Učiteljica, danes res ne 
morem, ker me bolijo noge.«

DOMAČA NADLOGA
Učitelj je v učenčevem zvezku opazil, da ima 
učenec večkrat zapisano domača nadloga. 
Učenca vpraša, zakaj tako napiše. Ta mu 
vznemirjeno odgovori, da je domača naloga res 
nadloga, ker zaradi nje nima nič prostega časa. 


