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Poštnina plačana
pri pošti 3212 Vojnik

•	 Občina Vojnik dobila novega župana
•	 Ponosni na zgodbe tisočerih obrazov ...
•	 Še danes hrani vsa pisma
•	 Vojnik in Šentjur  

– skupaj za Amadejeve korake



Peter Selčan, umetniški vodja Moškega pevskega zbora  
KUD Nova Cerkev, je sklenil dolgoletno in bogato  
kulturno ustvarjanje v Novi Cerkvi.

Predstavniki portala MojaObčina.si na obisku

Stanko Mikola v sestavi 5+ napolnil dvorano KUD Ljubečna.

Člani VVD na poti Od kleti do kleti Koprivnikovih 40 let dela in ljubezni

Vzletna steza jadralnih padalcev Kajuh na Konjiški gori

Lidija Eler Jazbinšek, predsednica KS Vojnik, je utrgala največji grozd.

Župana in materi županje v občini Vojnik
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Beseda urednika
Drage bralke in bralci! 

Od zadnje številke je minilo kar nekaj 
časa, se je pa nabralo toliko prispevkov, 
da smo jih morali prvič izločati. Vsi so 
bili objavljeni na naši spletni strani 
www.mojaobcina.si/vojnik, kjer jih 
lahko tudi preberete. Žal smo omejeni 
s prostorom, prav tako je tudi nas 
doletela recesija, zato se moramo držati 
omejitev. 

Tokrat vam sporočamo o najpomembnejših dogodkih, ki 
so se zvrstili v tem obdobju, med njimi si lahko preberete o 
prejemnikih najvišjih občinskih priznanj, županovih priznanjih, 
konstitutivnih sejah občinskih in krajevnih organov po volitvah, 
dobili smo tudi novega župana g. Braneta Petreta, ki mu 
čestitamo ob izvolitvi.
Ne manjka prispevkov iz vrtcev in šol, prispevkov o naši 
dobrodelnosti, kulturi in delu društev, gasilcev in športnikov.
To je naša zadnja letošnja številka, zato smo namenili nekaj 
prostora tudi za voščila, ki vam jih ob koncu leta namenjajo 
politične stranke in podjetniki. 
Naj vam tudi sam zaželim prijetne božične in novoletne praznike 
z željo, da se v drugem letu srečamo zdravi, nasmejani in polni 
optimizma. 

 
 Jure Vovk, odgovorni urednik

Kolofon
OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006
Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: obcina@vojnik.si
Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00
petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00

Glasilo občine Vojnik

Prispevke s fotografijami, navedbo avtorja in tel. številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do petka, 26. januarja 2015, v tiskani in 
po možnosti v elektronski obliki (na zgoščenki, USB-ju ali po e-pošti 
na naslov: ogledalo@vojnik.si, jvovk46@gmail.com).
(Izid 104. številke bo v četrtek, 12. februarja 2015.)

Članke, prejete po 26. januarju, bomo objavili v okviru možnosti. 
Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja člankov in izbora 
fotografij po lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgo-
varja avtor prispevka.

Izdajatelj: Občina Vojnik 

Odgovorni urednik: Jurij Vovk

Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop, 
Lea Sreš, Lidija Eler Jazbinšek,
Tjaša Podergajs in Andreja Cigelšek

Trženje oglasov: Andreja Cigelšek, ogledalo@vojnik.si

Jezikovni pregled: Barbara Skralovnik

Naslovna fotografija: Vesele Štajerke 

Foto: David Fartek

Prelom in priprava za tisk: Nevtron & Company, d. o. o.

Glasilo izhaja v nakladi 3.500 izvodov in je brezplačno.
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Beseda župana 
Spoštovane občanke, spoštovani občani občine Vojnik

Tokrat piše Besedo župana prvič po dvajsetih letih drugi župan. 
Za nami so lokalne volitve in dovolite, da se vsem, ki ste odšli 
na volitve, iskreno zahvalim. Naša pravica je, da se udeležimo 
volitev, pa tudi naša dolžnost. Želel bi, da bi bila udeležba še 
višja, vsekakor pa se vsakemu zahvaljujem za glas in podporo. 
Obljubo, da bo občina tudi v prihodnje blizu ljudem, župan 
pa vam v pomoč, sem dal pred volitvami in jo imam namen 
izpolniti. Ob tej priložnosti se zahvaljujem tudi upokojenemu 
županu Benediktu Podergajsu za korektno pomoč pri 
prevzemanju županskih nalog. 
Za mano je dober mesec dela na novem delovnem mestu in 
postorili smo nekaj stvari, ki so bile najbolj pomembne in tudi 
nujne. 
 
•	 Izvedli	 smo	 konstitutivno	 sejo	 občinskega	 sveta,	 na	 kateri	

smo	potrdili	mandate	svetnikov	in	mandat	župana.	Imenovali	
smo komisijo za mandatna vprašanja in imenovanja. 

•	 Opravili	 smo	 konstitutivne	 seje	 v	 vseh	 treh	 krajevnih	
skupnosti, potrdili mandate svetnikov KS, ti pa so izvolili 
nove predsednike KS. Novi predsedniki so postali za KS 
Vojnik Lidija Eler Jazbinšek, za KS Nova Cerkev Slavko 

Jezernik in za KS Frankolovo Dušan Horvat. Vsem izvoljenim 
svetnikom v OS in KS ter svetnikom in predsednikom KS 
iskreno čestitam in jim želim uspešno delo. Prav tako se 
moram iskreno zahvaliti občinski volilni komisiji, še posebej 
njenemu predsedniku mag. Priteklju za odlično opravljeno 
delo, saj na izvedbo volitev ni bilo niti ene pritožbe. Hvala. 

•	 Na	 drugi	 seji	 OS,	 ki	 smo	 jo	 imeli	 6.	 novembra,	 smo	 na	
predlog komisije za mandatna vprašanja imenovali člane 
odborov in komisij ter potrdili nadomestno članico OS. Prav 
tako smo imenovali novega podžupana, to vlogo je prevzel 
Viktor Štokojnik. K imenovanju je najbolj prispevalo njegovo 
poznavanje dela OS, poznavanje občine in ugled, ki ga uživa 
med nami. 

•	 V	polnem	teku	je	delo	na	pripravo	proračuna	za	leto	2015.	
Žal se nedorečena politika na ravni države odraža tudi pri 
nas, saj nekatera izhodišča, kot so višina glavarine in sredstva 
za investicije in razvoj občin, še niso dokončno določena, 
pričakujemo pa njihovo zmanjšanje pri investicijah in celo 
ukinitev. Vsekakor bo leto 2015 s proračunskega vidika 
izjemno zahtevno, saj bo sredstev manj, trenutno ni niti 
razpisov za dodatna sredstva iz EU. Želim pa, da proračun 
kljub temu sprejmemo še letos, da bo omogočeno normalno 
delo v naslednjem letu. 

•	 V	občini	se	srečujemo	tudi	s	težavami	pri	izvajanju	projekta	
protipoplavnih ukrepov, saj dela zaostajajo in obstaja 
nevarnost, da ne bodo dokončana. Na več načinov se 
trudimo, da bi na ministrstvu dosegli dokončanje projekta. 
Nerazumljivo je, kako neodgovorno gledajo na težave ljudi, 
ki trepetajo ob vsakem dežju. 

•	 V	 petek,	 5.	 decembra,	 smo	 odprli	 nove	 prostore	
medgeneracijskega centra v sklopu projekta CPU. Čestitam 
dr. Marinki Vovk in njeni ekipi za ta uspeh. Odnosi med ljudmi 
različnih starostnih obdobij, prenašanje znanj in veščin 
med mladimi in starejšimi, kakovostno skupno preživljanje 
prostega časa – to so cilji centra, ki si jih želim tudi sam. Zato 
vas vabim, da se v čim večjem številu vključite v delo oz. 
projekte centra. Videli boste, da je vredno truda. 

Počasi stopamo v praznični čas, ko se leto poslavlja in ko se 
bomo ozrli na prehojeno pot ter si naredili nove načrte za 
leto, ki prihaja. Čas okoli božiča naj bo vsem nam čas miru in 
priložnost	 za	 druženje	 z	 našimi	 dragimi.	 Izkoristimo	 ga.	 Ne	
pozabimo na tiste, ki so sami ali v stiski, in jih obiščimo ter 
tudi njim polepšajmo praznike. V tem času bodo naša društva 
pripravila veliko prireditev, povabim vas, da se jih udeležite 
čim več in si polepšate praznične dneve, nastopajočim pa 
daste priznanje za njihov trud. 
Ob koncu mi ostane le še voščilo. Naj bodo prihajajoči prazniki 
čim lepši, naj prinesejo vam in vašim dragim notranji mir 
in vsakršen blagoslov. Leta, ki prihaja, se ne bojmo, ampak 
stopimo na pot smelo in v prepričanju, da nam bo uspelo. 
Ustanovitelj skavtov R. B. Powell pravi: »Na pravi poti k sreči je 
tisti, ki skrbi za srečo drugih.« 
 
 Srečno, vaš župan 
 Foto: Jure Vovk

Brane Petre, župan občine Vojnik
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Devetnajstega novembra 2014 so na občini Laško podpisali 
pismo o nameri za sodelovanje pri pristopu LEADER v 

Podpis pisma o nameri za 
sodelovanje pri pristopu 
LEADER
Podpis pisma o nameri za sodelovanje pri pristopu LEADER v programskem obdobju programa razvoja 
podeželja 2014–2020 občin Štore, Celje, Laško in Vojnik

programskem obdobju programa razvoja podeželja 2014–2020 
občin Štore, Celje, Laško in Vojnik. S pismom o nameri želijo 
partnerji izraziti namen o nadaljnjem skupnem sodelovanju za 
pristop LEADER in CLLD v PRP 2014–2020, podpreti delovanje 
Lokalne akcijske skupine (LAS) na območju občin Celje, Laško, 
Štore in Vojnik v organizacijski obliki, ki bo ustrezala razpisnim 
pogojem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter 
sodelovati pri pripravi Lokalne razvojne strategije 2014–2020 
za območje LAS. 
Pismo o nameri so podpisali predsednica društva Raznolikost 
podeželja Petra Pehar Žgajner, podžupanja MO Celje Darja 
Turk, župan občine Štore Miran Jurkošek, župan občine Vojnik 
Branko Petre in župan občine Laško Franc Zdolšek. 
Po slovesnem dogodku so si podpisniki ogledali še prostore 
TIC	Laško	 in	 »Domači	 kotiček«,	 v	 katerem	so	vsako	 sredo	na	
voljo domače dobrote in izdelki ponudnikov s podeželja. 
 

Petra Pehar Žgajner 

Podpis pisma o nameri Leader

Nov salon vozil  
znamke Škoda v Vojniku
V začetku oktobra so pri Avtohiši Čepin v Vojniku slovesno odprli popolnoma prenovljen salon vozil znamke 
Škoda.

S slavnostno otvoritvijo so se zaključila dvomesečna 
obnovitvena dela, s katerimi so pri Avtohiši Čepin kot 
edinem pooblaščenem prodajalcu in od leta 2015 tudi 
edinem pooblaščenem serviserju vozil znamke Škoda na 
Celjskem zadostili vsem Škodinim standardom. Na otvoritvi 
so bili tudi vsi najvišji predstavniki podjetja Porsche Slovenija, 
uradnega uvoznika vozil znamke Škoda, z direktorjem Petrom 
Podlipnyjem na čelu. Otvoritev je duhovito vodil Peter Poles, 
za glasbeno popestritev je poskrbel pevski zbor OŠ Vojnik in 
Vokalna skupina in spiritu. Ekipa Škode Čepin vas vabi v nov 
salon vozil, kjer vas čakajo čiste linije, topel ambient in obsežna 
paleta kakovostnih vozil znamke Škoda. Prijazno osebje vam 

jih bo z veseljem razkazalo in poskrbelo za vse potrebno, da se 
boste z nasmeškom odpeljali z novim vozilom.

Nakup, servis in popravilo vozila ter registracija in 
podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja
Ob nakupu vozila v Avtohiši Čepin boste lahko od zdaj 
opravili vse registracijske postopke v registracijski pisarni, 
ki smo jo odprli v sodelovanju z AMZS. Vaš nakup vozila bo 
še preprostejši, saj smo istočasno poskrbeli tudi za možnost 
avtomobilskega zavarovanja pri različnih zavarovalnicah. Za 
vas bomo poskrbeli tudi ob redni registraciji avtomobila ali ob 
prodaji oziroma nakupu rabljenega vozila.
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Nove storitve, ki jih nudimo, so:
– podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja,
– odjava vozila, sprememba lastništva ali nova registracija 

vozila,
–  vplačilo letne dajatve za uporabo vozila v cestnem prometu,
– obvezno avtomobilsko in kasko zavarovanje ter druga 

premoženjska zavarovanja,
– sklenitev ali podaljšanje članstva v AMZS.
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Vabljeni tudi vozniki starejših vozil; pri nas boste lahko opravili 
vse registracijske postopke in preverili zavarovanje AMZS kasko 
promet, ki je namenjeno vozilom, starejšim od treh let.
Delovni čas je od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro ter med 
13. in 17. uro, ob sobotah pa med 9. in 12. uro. Dodatne informacije 
najdete na spletnih straneh www.amzs.si in www.cepin.si.
Vabljeni!
  Janko Čepin
 Foto: Žiga Jakopin

Medgeneracijski center Vojnik je nastal v sodelovanju s Cen-
trom ponovne uporabe in Občino Vojnik. Kot pravna oseba bo 
v prihodnje deloval kot socialno podjetje, saj bo izvajal aktiv-
nosti socialnega podjetništva in zaposloval ranljive skupine, 
hkrati pa bo izvajal socialno in zaposlitveno rehabilitacijo.
Sodobni trendi v vsakdanjem življenju – promocija lokalne sa-
mooskrbe, pridobitev in izmenjava praktičnih znanj s področja 
šivanja, popravila oblačil, prenove manjših kosov pohištva in 
ponovne uporabe s ciljem zmanjšanja obremenjevanja okol-
ja in kreativnega načina življenja. Prostor je po daljšem času 
spet oživel, v njem je izključno oprema iz časa naših babic s 
pridihom sodobne umetnosti, ki postaja trend. Tudi posoda 
in drugi izdelki so zbrani v centrih ponovne uporabe, tako da 
je to prvi medgeneracijski center, ki je opremljen izključno z 
izdelki, ki bi postali odpadki. To je tudi dodana vrednost mest-

Medgeneracijski center  
Vojnik odpira vrata
Medgeneracijski center Vojnik je 5. decembra odprl svoja vrata na Celjski cesti 10 v Vojniku. Namenjen 
je prebivalcem lokalne skupnosti, društvom, zavodom, pri čemer bomo ciljno izvajali aktivnosti, ki 
povezujejo med seboj različne generacije. Osrednji dogodek ob otvoritvi je bil ob 10. uri v Kulturnem 
domu v Vojniku.

nega jedra Vojnika, kajti z medgeneracijskim centrom se je vr-
nila nostalgija, retro izdelki in z njimi želja po ustvarjalnosti in 
medgeneracijskem druženju. 
 
Kot nekoč, preprosto, zdravo in lepo 
- Glavne aktivnosti medgeneracijskega centra:
Aktivno spodbujati k pridelavi zdrave hrane in zagotoviti 
možnost nakupa lokalno pridelane visokokakovostne hrane.
Z namenom spodbujanja k pridelavi zdrave hrane in podjet-
ništva na tem področju bomo zagotovili možnost promocije 
lokalnih pridelkov in izdelkov tako, da bomo z izvajanjem pe-
kovskih in kuharskih delavnic ob sodelovanju društev prikazali 
možnosti samooskrbe, s čimer bomo spodbujali podjetniški 
pristop trženja lokalnih pridelkov. Cilj je povečati samopre-
skrbo prebivalcev s hrano, pridelano v lokalnem okolju, in 
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omogočiti, da vsaj lokalnim vrtcem, šolam, domu starejših 
občanom zagotovijo možnost oskrbe z lokalno pridelano hra-
no. S promocijo lokalnih pridelkov in izdelkov želimo prispe-
vati k samooskrbi v lokalnem okolju s ciljem, da se pridelovalci 
povežejo in postanejo skupen ponudnik zdrave hrane. 
 
- Kreativni rojstnodnevni dogodki za otroke  
Medgeneracijsko sodelovanje: peka peciva, kruha, pekovskih 
izdelkov, šivanje in kreacije, izdelava nakita, učenje tehnik pleten-
ja, kvačkanja itd. Udeleženci svoje izdelke odnesejo domov in 
tako udeležba na rojstnodnevni zabavi ostane nepozabna. 
 
- Osnove kuhanja za samske/ovdovele moške  
Priprava zdravih obrokov, skrb za higieno pri pripravi hrane, 
osnove pranja posode in perila itd. 
 
- Začetni tečaj šivanja 
 
- Osnove obnove pohištvene opreme s spoznavanjem tehnik 
 
PROGRAMSKE AKTIVNOSTI 
•	 Program začetnega računalništva (uporaba spleta, e-pošte, 

pisanje v programu Word, izdelava PPT-predstavitve, upora-
ba fotografij itd.) 

•	 Praktična uporaba sodobnih naprav (pametni telefoni, ta-
blice, elektronski okviri slik itd.) 

•	 Nastop pred televizijsko kamero (trening javnega nastopanja) 
•	 Angleščina za popolne začetnike (praktično sporazumevan-

je in prosto govorjenje) 
•	 Finančna pismenost (spremljanje stroškov in primerjava ko-

risti za porabljen denar) 
•	 Kaligrafija za dušo (osnove za pisanje voščilnic, naslovov, 

pohval itd.) 
•	 Osnove risanja (osnovni elementi in tehnike risanja) 
•	 Zeliščarstvo za začetnike (pridelava in uporaba zelišč doma) 
•	 Permakultura doma (izdelava visoke grede, poznavanje last-

nosti prsti, pravilna kombinacija rastlin) 
•	 Osebnosti razvoj (prilagojeno za mlade) 
 
Novo v medgeneracijskem centru  
– najem police in obešalnika 
Z namenom spodbujanja ohranjanja virov so v medgeneracij-
skem centru na voljo police in obešalniki, ki jih lahko najam-
ete z namenom, da ponudite svoje odvečne izdelke drugim. 
Postavite ceno in po tednu dni boste izkupiček dobili za vse 
izdelke, ki bodo v tem času prodani. S tem uvajamo novost v 
slovenskem prostoru, saj želimo, da je medgeneracijski center 
prostor, kjer se srečata nostalgija preteklosti in trend prihod-
nosti, ki je zagotovo v spodbujanju sodelovanja, kreativnosti 
medgeneracijske sinergije in ustvarjanju novih trendov. 
 
 Dr. Marinka Vovk 
 Foto: Jure Vovk 

Kuhinja v posebni podobi starih časopisov.

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM 
ŽELIMO VESEL BOŽIČ 
IN SREČNO NOVO LETO 201!
 
OBČINSKI ODBOR  
DeSUS VOJNIK
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Že vrsto let se soočamo s pomanjkanjem določenih poklicnih 
profilov, med katerimi so na prvem mestu obrtni poklici in teh-
nične stroke, zato smo si v projektu zadali nalogo, da promo-
viramo karierne poti, spodbujamo inovativnost, podjetnost 
in ustvarjalnost že med najmlajšimi člani družbe. Aktivnosti 
projekta so potekale vse leto 2014, sodelovalo je 5 naših čla-
nov obrtnikov in podjetnikov, izvedenih je bilo 33 dogodkov, 
udeleženih	12	osnovnih	šol	ter	660	osnovnošolcev	in	njihovih	
staršev.	 Izvajali	smo	predavanja,	predavanja	z	delavnicami	 in	
zelo obiskane okrogle mize z gosti – našimi obrtniki in podjet-
niki. V letu 2014 smo povečali število dogodkov za 9 v primerja-
vi z letom poprej, izvedbo dodatnih dogodkov je omogočila 
šolam na svojem področju MO Celje. Učence in njihove starše 
smo seznanili z možnostmi štipendiranja, kariernimi potmi, 
potrebnimi znanji, veščinami, sposobnostmi ter kompeten-
cami ljudi današnjega časa, trgom dela, trendi na področju 
zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in 
dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanja. Sodelujo-
če šole v projektu smo tudi obvestili o možnosti obiska Ulice 
obrtnikov, ki je bila prvič v okviru Mednarodnega obrtnega se-
jma v Celju, in kar nekaj šol se je udeležilo predstavitve osmih 
poklicev tudi na tem dogodku. 
V sredo, 19. novembra 2014, smo na delovnem srečanju vseh 
sodelujočih v projektu, ki se je začel s pozdravnimi besedami 
predsednika OOZ Celje g. Mirana Gracerja, pregledali izvedene 
aktivnosti in dosežene rezultate. Obrtnikom in podjetnikom, 
sodelujočim v projektu, predstavnikom lokalnih skupnosti, 
medijem in drugim povabljenim je vodja projekta mag. Tatja-
na Štinek predstavila celoten projekt in novosti na področju 
štipendiranja. Sekretarka OOZ Celje Martina Rečnik je spregov-
orila o pobudah za nadaljnje sodelovanje in krožku Ustvarjalni, 
podjetni in inovativni učenci, ki smo ga začeli izvajati oktobra 
na OŠ Lava ter o tesnem sodelovanju OOZ Celje z občinami, iz 

Izbira poklica  
– izziv za prihodnost
Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje je zaključila že sedmo leto izvajanja projekta, ki ga podpirajo 
MO Celje, občine Dobrna, Štore in Vojnik. Namen projekta je približati osnovnošolcem in njihovim staršem 
pomen pridobivanja tistih informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev o tem, kaj bi v življenju 
zares radi delali, in o izbiri nadaljnjega izobraževanja. 

katerih združuje OOZ Celje svoje članstvo s posebnim poudar-
kom na sodelovanju z MO Celje pri pripravi projekta Strategija 
razvoja gospodarstva Mestne občine Celje, v kateri je zapisan 
del ukrepov namenjen prav spodbudam občine za promocijo 
podjetništva, inovativnosti, ustvarjalnosti in poklicev za os-
novnošolce. 
Udeleženci delovnega srečanja so v razpravi izrazili zadovolj-
stvo, da so del uspešno izvedenih projektov, podali so svoja 
mnenja in pobude za sodelovanje tudi v prihodnje. Predvsem 
so izpostavili, kako je pomembno sodelovanje šole z lokalnim 
okoljem in gospodarstvom ter pomembnostjo prihoda ljudi iz 
prakse v šole. Učenci in starši namreč pokažejo dosti več za-
nimanja za področje poklicev in podjetništva, če spregovorijo 
o tem ljudje iz gospodarstva. Šole si želijo še več takšnih do-
godkov v šolskih klopeh, zato so celjske šole z navdušenjem 
sprejele širitev projekta. 
Vsi sodelujoči člani OOZ Celje, udeležene občine in osnovne 
šole ter predstavnica ZRSZ OS Celje so ob zaključku dogodka 
prejeli zahvalo. Zahvalili smo se tudi medijem, ki tako pozi-
tivno poročajo o našem projektu in širijo informacije o dobri 
praksi med občane vsa leta izvajanja projekta. 
Vesna Poteko, mag., višja svetovalka za investicije in šolstvo, 
občina Vojnik: »Podpiramo projekt, saj daje vidne rezultate. V 
obdobju izvajanja projekta smo naredili skupaj nekaj dobrega 
za občane. Veseli nas, da sta obe šoli v občini Vojnik zadovoljni 
z izvajanjem projekta, ki je letos potekal že sedmo leto. Zah-
valjujemo se OOZ Celje, predvsem vodji projekta mag. Tatja-
ni Štinek in Martini Rečnik za pozitiven doprinos na področje 
promocije poklicev in podjetniške miselnosti. Želimo tudi, da 
se vključijo učenci in njihovi starši in v krožke Ustvarjalni, pod-
jetni in inovativni učenci. Na zaključku smo namreč izvedeli 
od ravnateljice mag. Marijane Kolenko iz OŠ Lava Celje, da kjer 
krožki že potekajo, med vsebinami, ki ji spoznavajo in usvajajo 

Prejemniki zahval
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učenci, odkrivajo tudi svoje talente.« 
Branko Sušak, v. d. ravnatelja OŠ Antona Bezenška Frankolo-
vo: »Projekt pomaga staršem in učencem, zato smo hvaležni 
prav za vsako informacijo s področja poklicev. Veseli bomo, če 
bomo lahko še kdaj sodelovali v projektu, kajti povsem dru-
gače je, ko pridete od zunaj in učencem podate področje pok-
licev in podjetništva na povsem svoj način. To je za učence boj 
zanimivo in vam z navdušenjem prisluhnejo.« 
 
 Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje 
 Mag. Tatjana Štinek 
 
 Foto: Simona Zupanc  

 

Naj bo leto 2015 uspešno, ustvarjalno, 
podjetno in inovativno!

Želimo vam vesele praznike!

Območna obrtno-podjetniška 
zbornica Celje

Skupna predstavitev  
občin na 47. MOS-u
Občina Vojnik se je predstavljala v okviru skupne 
predstavitve DEŽELE CELJSKE na 47. MOS-u v Celju. 

Vsak dan se je na sejemskem prostoru predstavila posamezna 
subregija s svojo ponudbo in druga turistična gospodarstva v 
savinjski regiji. Najbolj slavnostno je bilo na predstavitvenem 
prostoru v sredo, 10. 9. 2014, ko je bila tudi uradna otvoritev 
sejma. Ob uradni otvoritvi našega razstavnega prostora so 
igrali Štajerski rogisti, na naših stojnicah pa so se predstavili 
Domen in Gojko Jevšenak, Domačija Pavlekovo z vrhunskimi 
vini in Turistična kmetija Grajska klet Hilde Goršek. V soboto so 
svojo dejavnost predstavili iz Centra ponovne uporabe (enota 
Vojnik). 
 
 Petra Pehar Žgajner 
 Foto: Petra Pehar Žgajner 

Domačija Pavlekovo in Hilda Goršek

G
O

SP
O

D
AR

ST
VO

V zadnjih 20 letih je SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA (OBČINSKI ODBOR Vojnik) tesno 
sodelovala pri razvoju in napredku celotnega 
področja občine. 

S svetniki v občinskem svetu, predsedniki nekaterih 
pomembnih odborov in županom smo aktivno 
krojili občinsko politiko za dobrobit vseh občank in 
občanov. 

Mnogi občini Vojnik priznavajo odličen razvoj. 
To želimo delati tudi v prihodnje, saj smo tudi v 
tem občinskem svetu in mandatu dosegli soliden 
volilni izid, ki nam omogoča dobro delo tudi v 
prihodnje. 

Vam, spoštovane občanke in občani, pa želimo 
blagoslovljen božič in zdravo, srečno in zadovoljno 
novo leto 2015. 

»BREZ ČLOVEŠKE SKUPNOSTI NE MORE 
PREŽIVETI NITI ENO ČLOVEŠKO BITJE!« 
 Dalajlama

Mislimo, da smo človeško skupnost v občini resno 
in odgovorno gradili.

Za občinski odbor SLS VOJNIK
Beno Podergajs in  
predsednik odbora Marjan Kovač
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Brane Petre, novoizvoljeni župan občine Vojnik
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dobila novega župana
V četrtek, 16. oktobra, se je sestal občinski svet občine Vojnik v novi sestavi na prvi konstitutivni seji. 
Predsednik občinske volilne komisije mag. Miran Pritekelj je podal izide volitev za župana in člane novega 
občinskega sveta. 

V uvodu je povedal, da so volitve potekale tekoče, brez zaple-
tov, komisija pa je vseskozi delovala skladno z navodili Repub-
liške volilne komisije. Vzporedno so potekale tudi volitve v 
krajevnih skupnostih za člane svetov. Od skupaj 7312 volilnih 
upravičencev je bilo skupaj s predčasnimi glasovi za župana 
oddanih 3258 glasovnic, 27 je bilo neveljavnih, veljavnih pa 
3231 glasovnic. Od tega je kandidat Brane Petre prejel 1892 
glasov	ali	58,56	%,	kandidat	Dušan	Horvat	836	glasov	in	kan-
didat	 Jure	 Ferlež	 476	 glasov.	 To	 pomeni,	 da	 je	 bil	 županski	
kandidat Brane Petre izbran v prvem krogu. V nadaljevanju je 
občinski svet potrdil tudi mandat članov občinskega sveta. Ti 
so izvolili mandatno komisijo, ki je pregledala izide volitev in 
morebitne pripombe; ker pripomb ni bilo, je predlagala občin-

Mag. Miran Pritekelj, predsednik OVK, podaja poročilo.
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skemu svetu, da potrdi mandate članov občinskega sveta, 
starim pa se da razrešnica. To je občinski svet tudi potrdil in 
ugotovil v nadaljevanju, da je bil za župana izvoljen Brane Pe-
tre, ki je dal izjavo, da sprejema mandat za obdobje 2014–2018 
z začetkom 17. oktobra 2014. 
Zaradi nezdružljivosti mandata župana in istočasno člana 
občinskega sveta je bil podan sklep strokovnim službam 
občinske uprave in OVK, da začneta postopek za imenovanje 
novega člana občinskega sveta. 
V nadaljevanju je dosedanji župan Benedikt Podergajs čestital 
novoizvoljenemu Branetu Petretu in mu zaželel plodno delo v 
prihodnje. 
Občinski svet je imenoval tudi komisijo za mandatna vprašan-
ja, volitve in imenovanja, v kateri so predstavniki vseh strank, 
za predsednika pa je bil imenovan Janko Čepin. 
Novoizvoljeni župan Brane Petre se je zahvalil dosedanjemu 
županu za njegovo ustvarjalno delo in dodal, da se je kot dose-
danji podžupan lahko seznanjal s problematiko dejavnosti 
občine kot celote, občinske uprave in organov občinskega sve-
ta, saj je bil tudi sam predsednik odbora za finance in občinsko 
premoženje. Brane Petre je v nadaljevanju čestital vsem no-
voizvoljenim članom občinskega sveta in si zaželel plodnega 
in ustvarjalnega sodelovanja, s kompromisi in dobrimi odno-
si. Dejal je, da je predvolilnega časa konec in da bo zdaj treba 
začeti ustvarjati in delati. 
Brane Petre je podal tudi svojo časovnico, v kateri je poudaril, 
da	se	mora	čim	prej	sestati	KVIAZ	za	pripravo	predlogov	za	iz-
volitev delovnih teles občinskega sveta; da bi moral v začetku 
novembra občinski svet potrditi delovna telesa in konec no-
vembra obravnavati osnutek proračuna za leto 2015; proračun 
pa naj bi se sprejemal že konec decembra. Tako bi nemoteno 
lahko začeli z vsemi aktivnostmi in delom v letu 2015. 
Novi župan si želi še naprej dobrega sodelovanje z društvi, 
povečati vpliv in sodelovanje mladih v občini in vnašati čim 
več pogojev za dobro medgeneracijsko sodelovanje. 
 

Jure Vovk 
Foto: Jure Vovk 

Takole sta si segla v roke stari in novi župan občine Vojnik.

Tretja seja 
občinskega 
sveta občine 
Vojnik
Seja je potekala v sejni sobi občine Vojnik v sredo, 
26. novembra 2014, ob 18. uri. Glavna točka so bile 
finance v prihodnjem letu. 

Občinski svet je obravnaval osnutek proračuna za leto 2015 
in ga po daljši razpravi sprejel v predlagani vsebini s poudar-
kom, da se mora do naslednje seje, ki bo 18. decembra, urav-
notežiti. V tem času bo tudi objavljen na uradni spletni strani 
občine Vojnik (www.vojnik.si) pod zavihkom Proračun za javno 
obravnavo. 
Svetniki so sprejeli tudi sklep o pooblaščanju župana občine 
Vojnik Branka Petreta in od njega imenovane strokovne 
komisije, da potrjujejo investicijske dokumente za investicije, 
ki so uvrščene v Načrt razvojnih programov oziroma v Proračun 
občine Vojnik. Strokovna komisija, ki ocenjuje investicijski do-
kument, oceni, ali je investicija primerno prikazana in izvedl-
jiva, kot je prikazano v investicijskem dokumentu, ter ali so 
podatki in informacije zadostni, da se lahko pričakujejo predv-
ideni	učinki.	 Investicije	 v	 vrednosti	 nad	200.000,00	€	 se	 že	 v	
idejni zasnovi predstavijo občinskemu svetu in svetu krajevni 
skupnosti, kjer se bo posamična investicija izvajala. 
Predsedniki odborov in komisij so obvestili svetnike o uskla-
jevanju proračuna na sejah, župan pa o delu občinske uprave. 
 

Mojca Skale  
Foto: Jure Vovk 

Irena	Špegel	Jovan	podaja	osnutek	proračuna	za	leto	2015.
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Margareta Guček Zakošek
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volilnega okraja  
Margareta Guček Zakošek
Spoštovani občani Vojnika! Julija 2014 ste mi zaupali poslanski mandat kot kandidatki na listi Stranke Mira 
Cerarja (SMC). V parlamentu se trudim po vseh svojih močeh zastopati tako interese občanov Vojnika kot tudi 
interese vseh državljanov.

Sem predsednica parlamentarnega odbora za gospodarstvo in 
članica mandatno volilne komisije ter odbora za infrastrukturo in 
prostor. Sem tudi vodja parlamentarne delegacije Nato. 
Vse obveznosti jemljem z resnostjo, odgovornostjo in velikim an-
gažmajem, kot sem to počela vedno v življenju. 
Vsem, ki bi se želeli z mano pogovoriti, sem na voljo v poslanski 
pisarni v Vojniku in Celju. Poslanska pisarna v Celju je odprta že od 
1. oktobra, in sicer na Stanetovi ulici 29 v Celju, v Vojniku pa od de-
cembra v prostorih občine. V Vojniku me lahko poiščete vsak tretji 
ponedeljek v mesecu med 13. in 15. uro, če ni seje Državnega zbo-
ra.	Izjemoma	se	lahko	dogovorimo	tudi	za	drug	termin.	Občanom	
sem na voljo tudi v Celju, in sicer vsak drugi ponedeljek v mesecu 
med 9. in 11. uro ali po dogovoru tudi ob kateri drugi uri. 

Kontakt za predhodno najavo: margareta.gucek-zakosek@dz-rs.si. 
Za več informacij so na voljo tudi spletna stran lokalnega odbora 
SMC Celje (smccelje.si), e-naslov članov lokalnega odbora Vojnik 
(smc.vojnik@gmail.com) ali Facebook stran SMC Vojnik. 
 
Življenjepis 
Kot Zoisova štipendistka je Margareta Guček Zakošek z odliko 
zaključila Srednjo naravoslovno-matematično šolo v Celju (se-
danja Gimnazija Lava) in nato leta 1989 vpisala raziskovalni študij 
biologije na BF v Ljubljani, smer ekologija. Že med študijem je 
bila zelo dejavna organizatorka in tudi vodja treh mednarodnih 
raziskovalnih bioloških taborov. Prvo zaposlitev je našla v ameriški 
farmacevtski korporaciji, kjer je pridobila številna znanja iz trženja, 
prodaje in vodenja ljudi, pobližje se je spoznala tudi z zdravstvenim 
sistemom v Sloveniji, Evropi ter po svetu. Za sabo ima že 17 let de-
lovne prakse in torej izkušnje s številnih področij. Leta 2005 je kot 
nadgradnjo svoje dolgoletne prakse končala znanstveni magistrski 
študij podjetništva na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer 
se je spoznala teorijo in prakso upravljanja majhnih in srednje ve-
likih podjetij. Leta 2009 je bila habilitirana za višjo predavateljico za 
Poslovno ekonomijo. V letih 2010 in 2011 je na zasebni Fakulteti za 
komercialne in poslovne vede v Celju predavala trženje. Z družino 
se je preselila v Celje leta 1998, od leta 2007 pa živi z možem Mat-
jažem,	sinom	Stašem	in	hčerjo	Izo	v	Slatini	v	Rožni	dolini.	
 

Lidija Eler Jazbinšek 

Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani 

www.mojaobcina.si/vojnik
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Na sejo so bili povabljeni vsi novoizvoljeni člani sveta KS Vo-
jnik, g. Miran Pritekelj – predsednik občinske volilne komisije, 
nekdanji župan Beno Podergajs, novoizvoljeni župan Branko 
Petre,	Mihaela	Hren	–	namestnica	tajnice	OVK	in	Irma	Blazinšek	
– koordinatorka sveta KS Vojnik. Po uvodnem pozdravu vseh 
prisotnih je nadaljevanje seje vodil g. Miran Pritekelj in najprej 
podal poročilo o izidu volitev. Povedal je, da je delo volilnih 
odborov in komisij potekalo dobro in brez pripomb. 
 
Krajevna skupnost Vojnik je razdeljena na 9 volilnih enot. Svet 
KS se voli po večinskem sistemu in tisti, ki dobi največ glasov v 
svoji enoti, je izvoljen. Največ glasov so prejeli naslednji člani: 
volilna enota 1 – Franc Jožef Kuzman, 
volilna enota 2 – Lidija Eler Jazbinšek, 
volilna enota 3 – Matjaž Žgajner, 
volilna enota 4 – Samo Kunej, 
volilna enota 5 – Cvetka Koželj, 
volilna	enota	6	–	Marjan	Oprčkal,	
volilna enota 7 – Marija Žerjav, 
volilna	enota	8	–	Ivana	Plešnik,	
volilna enota 9 – Miran Skutnik. 
 
G. Pritekelj je seznanil prisotne, da lahko o potrditvi mandatov 
članov sveta KS glasujejo tajno ali javno. Člani so se odločili 
za javno glasovanje in soglasno potrdili mandate članov sveta 
KS Vojnik, kot jih je predstavil predsednik OVK. Sprejet je bil 
ugotovitveni sklep o konstituiranju sveta KS Vojnik. 
Predsednik OVK je čestital vsem izvoljenim članom in jih 
seznanil, da s konstituiranjem novega sveta KS preneha man-
dat sestavi prejšnjega. V nadaljevanju je g. Pritekelj predlagal, 

da člani izmed izvoljenih članov predlagajo kandidata za pred-
sednika sveta KS, in jih seznanil, da lahko to storijo z javnim 
ali tajnim glasovanjem. Člani so se odločili za javno glasovanje 
in predlagali Lidijo Eler Jazbinšek za predsednico ter predlog 
soglasno podprli. 
Predsednica sveta KS, kot to predpisuje statut, poda predlog 
za podpredsednika sveta KS. Predlagala je g. Franca Jožefa 
Kuzmana, ki je funkcijo sprejel in bil z javnim glasovanjem 
soglasno potrjen. Oba sta se iskreno zahvalila za izkazano čast 
in izrazila upanje, da ob delu z roko v roki tudi uspeh ne bo 
izostal. 
Nato je besedo dobil novoizvoljeni župan Branko Petre. V na-
daljevanju je prisotnim predstavil svoj način vodenja občine 
Vojnik. Njegove prioritete bodo: razvoj in vlaganje na področju 
komunalne infrastrukture, nadaljevanju podpore za delovanje 
društev, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja z ak-
tivnim vključevanjem vseh ciljnih skupin. Zahvalil se je tudi 
nekdanjemu županu Benu Podergajsu za dolgoletno uspešno 
vodenje vojniške občine in mu predal besedo. 
Beno Podergajs je povzel delovanje krajevne skupnosti v 
preteklem obdobju ter se zahvalil predsednici za povezovanje 
med svetom krajevne skupnosti in občinskim svetom. Posebej 
je pohvalil tudi člane sveta KS za njihovo vključevanje v kultur-
no in družbeno dogajanje ter redne obiske prireditev. 
 
Predsednica sveta KS je vsem članom zaželela še veliko ustvar-
jalnih uspehov in vztrajnosti pri doseganju zastavljenih ciljev. 
 

Lidija Eler Jazbinšek 
Foto: Jure Vovk

Konstituiran je svet KS Vojnik
V torek, 21. oktobra 2014, je ob 17. uri potekala konstitutivna seja sveta KS Vojnik.

Člani sveta KS Vojnik z županom Branetom Petretom
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Druga seja sveta KS Vojnik
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Poudarek druge seje sveta KS Vojnik je bil na pripravi programa del za vključitev v proračun za leto 2015 in 
oblikovanju treh komisij. 

Člani sveta KS Vojnik smo na svoji drugi seji oblikovali tri 
komisije: 1. komisijo za okolje, prostor in komunalo v sestavi: 
Franci Kuzman, Samo Kunej, Matjaž Žgajner ter član KS s po-
dročja, kjer je treba opraviti ogled; 2. socialno komisijo, katere 
člani so: Marjan Oprčkal, Cvetka Koželj in Marija Žerjav; 3. in-
venturno komisijo,	v	kateri	so:	Ivanka	Plešnik,	Miran	Skutnik	in	
Irma	Blazinšek.	Komisije	so	v	krajevni	skupnosti	oblikovane	z	
namenom opravljanja izvršilnih funkcij in spremljanja ter iz-
vrševanja skupnih potreb in interesov na omenjenih področ-
jih. 
Pregledali in dopolnili smo načrt del za leto 2015 z namenom, 
da vključimo v proračun čim več načrtovanih del. Prednosti 
na področju investicij so: dokončanje izgradnje vodovodnega 
sistema na področju Tomaža in izgradnja vodovodnega om-
režja na področjih, kjer še ni izgrajenega javnega vodovoda 
(Razgorce, Gabrovec, Hrastnik itd.); nadaljevanje rekonstrukci-
je mrliške vežice in oprema prostorov; dokončanje projektov 
za dograditev dvorane kulturnega doma; ureditev kmečke 
tržnice; nadaljevanje izgradnje protipoplavnih rešitev vzdolž 
reke Hudinje. Po besedah župana Branka Petreta bo v pro-
račun za leto 2015 vključena tudi naša dolgoletna želja po 
izgradnji pločnikov in kolesarskih stez. V tem proračunskem 
letu so sredstva načrtovana za izgradnjo pločnika od Tuša do 
pokopališča. 
 
Zimska služba 
Javnemu pozivu za opravljanje zimske službe so se odzvali 
naslednji izvajalci, s katerimi smo sklenili dogovor o opravljan-
ju zimske službe: 
 
Boštjan Slemenšek (031 803 085), 
Maksimiljan Lipovšek	(031	465	457),	
Franci Landeker	(041	892	671),	
Jurij Sitar	(03/577	23	62),	
Martin Kukovič (041 875 315), 
Marjan Jakše	(041	541	169).	

 
Pluženje cest se izvaja po določenih prioritetah: najprej se 
plužijo najprometnejše ceste in ceste s strmejšim naklonom 
cestišča. Da bodo izvajalci lahko opravljali svoje delo učinko-
vito in varno, prosim vse lastnike zemljišč, s katerih segajo veje 
v cestno telo, da pred začetkom zimske sezone poskrbijo za 
njihovo odstranitev. 
Med zimsko sezono vse voznike prosim, da svojih vozil ne 
puščajo ob cesti, saj s tem ovirajo delo zimske službe. 
 
Uradne ure predsednice sveta KS Vojnik 
Ena mojih temeljnih nalog je predstavljanje oziroma zastopan-
je krajevne skupnosti, ki jo sestavljate sokrajani in sokrajanke. 
Prav vi lahko s svojimi pobudami sooblikujete našo skupnost. 
Z dialogom in sodelovanjem je delovanje krajevne skupno-
sti lahko uspešno, zato bom v prostorih sprejemne pisarne 
občine Vojnik vsako sredo od 15.30 do 17.00. Za več informacij 
lahko	pokličete	koordinatorko	Irmo	Blazinšek	(03/780	06	20).	
 

Lidija Eler Jazbinšek 
Foto: Jure Vovk 

Prijazno naj usoda stke vam dneve v 
novem letu. Skrbno trenutke naj  
izbira, previdno naj poti utira, 
da vam bo lepo v naslednjem letu. 
 
Blagoslovljene božične praznike 
in srečno v letu 2015! 
 
Svet KS Vojnik
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Na sejo so bili vabljeni vsi nekdanji člani iz mandatnega obdobja 
2010–2014, vsi novoizvoljeni člani, Miran Pritekelj, predsednik 
občinske volilne komisije (OVK), in novoizvoljeni župan Branko 
Petre. Dosedanji predsednik sveta KS Nova Cerkev je najprej 
pozdravil vse prisotne. Na kratko je povzel delo v preteklem 
mandatu in se iskreno zahvalil vsem dosedanjim članom sveta 
KS za dobro sodelovanje. Novoizvoljenim članom sveta je 
zaželel veliko uspehov pri delu v KS Nova Cerkev. Nadaljevanje 
seje je vodil Miran Pritekelj, najprej je podal poročilo o izidu 
volitev. V svet KS Nova Cerkev so bili izvoljeni naslednji člani: 
 
1.	volilna	enota:	Ivan	RAVNAK,	
2.	volilna	enota:	Alenka	PREBIČNIK	SEŠEL,	
3.	volilna	enota:	Slavko	JEZERNIK,	
4.	volilna	enota:	Drago	VIVOD,	
5.	volilna	enota:	Viki	BOŽNIK,	
6.	volilna	enota:	Branko	DELČNJAK,
7.	volilna	enota:	Simon	BOŽNIK.	
 
Predsednik	sveta	KS	Nova	Cerkev	ostaja	Slavko	JEZERNIK.	
Za podpredsednico pa je bila izvoljena Alenka Prebičnik Sešel. 
Predsednik in podpredsednica sta se iskreno zahvalila za 
zaupanje in izrazila prepričanje, da bodo dobro sodelovali in 
delali za dobrobit kraja in krajanov Nove Cerkve. 
Ob koncu je prisotne nagovoril novoizvoljeni župan Branko 
Petre in novoizvoljenim članom sveta KS Nova Cerkev 
iskreno čestital za izvolitev. Župan je izrazil zaupanje, da bo 

sodelovanje s KS Nova Cerkev uspešno, saj bodo s skupnimi 
močmi delovali v dobro krajanov. 
Slavko Jezernik se je zahvalil tudi mag. Miranu Priteklju za 
strokovno vodenje seje. 
 

Ines	Novak	
Foto: Jure Vovk 

Konstitutivna seja sveta KS 
tudi v Novi Cerkvi
V ponedeljek, 20. oktobra 2014, je bila opravljena prva konstitutivna seja novoizvoljenega sveta KS Nova 
Cerkev, ki jo je sklical dosedanji predsednik Slavko Jezernik. 

Novoizvoljeni svet KS Nova Cerkev

Voščilo Turističnega društva Nova Cerkev

Decembrski dnevi prinesejo čas obračuna za 
preteklo leto. Naše leto je bilo bogato, naša 
druženja pogosta, naši cilji v vaše dobro 
doseženi. V letu 2015 vam želimo veliko  zdrav-
ja, osebne sreče, razumevanja in sodelovanja.

Zvezdana Stolec,  
predsednica 
TD Nova Cerkev
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Svet KS Nova Cerkev je na svoji 2. redni seji 5. novembra 2014 sprejel načrt investicij za pripravo proračuna 
občine Vojnik za leto 2015 in ga posredoval na občino. 

Člani sveta KS Nova Cerkev so na sestanku imenovali tudi 
sedemčlansko komunalno komisijo sveta KS Nova Cerkev v sestavi: 
 
•	 Branko	Jezernik	–	predsednik	
•	 Drago	Vivod	–	član	
•	 Jurij	Jakop	–	član	
•	 Simon	Božnik	–	član	
•	 Oton	Samec	–	član	
•	 Anton	Sitar	–	član	
•	 Viktor	Božnik	–	član	
 
Komisija obravnava vsa vprašanja, ki se nanašajo na področje ko-
munale, in pripravlja oziroma oblikuje predloge za odločanje na 
svetu KS, mu daje pobude in predloge za urejanje zadev na ko-
munalnem področju, sodeluje pri pripravi načrtov in programov 
v KS Nova Cerkev in poroča svetu KS o problematiki ter stanju na 
svojem področju. 
 
Zimska služba v KS Nova Cerkev 
KS Nova Cerkev je imela v mesecu oktobru 2014 sestanek z izvajal-
ci zimske službe za opravljanje pluženja in posipavanja na javnih 
poteh ter lokalnih cestah za sezono 2014–2015. Določili smo rel-
acije, večjih sprememb od preteklih let ni. Vse krajane prosimo, 
da so v zimskih razmerah strpni in potrpežljivi do izvajalcev, saj 
delajo s polno zmogljivostjo, a vsega istočasno ne zmorejo očisti-
ti. Prav tako vse krajane prosimo, da v zimskem času poskrbijo za 
ustrezno zimsko opremo. 
V nujnih primerih lahko pokličete na naslednje telefonske števil-
ke: 
 
•	 KS	Nova	Cerkev	(pisarna):	03/781	20	50	
•	 Predsednik	sveta	KS	Nova	Cerkev	Slavko	Jezernik:	041	763	394	
•	 Predsednik	 komunalne	 komisije	 KS	 Nova	 Cerkev	 Branko	

Jezernik:	041	621	659	
 

Slavko Jezernik, predsednik sveta KS 
Foto: Jure Vovk 

Na seji sveta KS Nova Cerkev

S toplino božič naj vas greje, naj vez družinsko 
utrdi! A novo leto naj zaseje vse, česar si srce 
želi! Ljubezen, zdravje in veselje bogato naj 
vam obrodi, a vse začrtane naj cilje v uspeh 
usoda spremeni. 

V imenu članov sveta KS Nova Cerkev in v 
svojem imenu vam želim lepe praznike in vse 
dobro v novem letu 2015. 
 
Slavko Jezernik, 
predsednik sveta KS

LISTA ZA POMOČ KRAJANOM

Lista za pomoč krajanom se zahvaljuje 
vsem volivcem in volivkam za glas in 
podporo na lokalnih volitvah 2014. Želimo 
vam blagoslovljene božične praznike ter 
srečno in uspešno novo leto 2015.

Slavko JEZERNIK
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Na sejo so bili povabljeni vsi nekdanji člani iz mandatnega 
obdobja 2010–2014, vsi novoizvoljeni člani, predsednik 
občinske volilne komisije (OVK) Miran Pritekelj in novoizvoljeni 
župan Branko Petre. Dosedanji predsednik sveta KS Frankolovo 
Dušan Horvat je najprej pozdravil vse prisotne. Na kratko je 
povzel delo v preteklem mandatu in se iskreno zahvalil vsem 
dosedanjim članom sveta in strokovni sodelavki za dobro 
sodelovanje. Novoizvoljenim članom sveta je zaželel veliko 
uspehov pri delu. Mag. Miran Pritekelj, predsednik občinske 
volilne komisije, je podal poročilo o izidu volitev za člane sveta 
KS. Vse prisotne je seznanil, da sta v volilni enoti 3 prejela isto 
število glasov Martin Vezenšek in Andrej Vezenšek. Občinska 
volilna komisija je prejela pisno izjavo Martina Vezenška, da 
odstopa od kandidature. V svet KS Frankolovo so bili izvoljeni 
naslednji člani: 
1. volilna enota: Drago BRECL 
2.	volilna	enota:	Bogdan	LILIJA	
3. volilna enota: Andrej VEZENŠEK 
4. volilna enota: Branko PODGORŠEK 
5. volilna enota: Božo KAPUN 
6.	volilna	enota:	Roman	PINTER	
7. volilna enota: Dušan HORVAT 

Predsednik sveta KS: Dušan HORVAT 
Potrdili so mandate članov sveta KS in sprejeli ugotovitveni sklep 
o izvolitvi vseh članov sveta KS Frankolovo. V nadaljevanju so 
novoizvoljeni člani z javnim glasovanjem izvolili predsednika 
in podpredsednika sveta KS Frankolovo. Za predsednika je bil 
izvoljen Dušan Horvat, za podpredsednika pa Bogdan Lilija. 
Oba sta se zahvalila za zaupanje v prepričanju, da bodo dobro 
sodelovali in delali za dobrobit kraja in krajanov. 

Dušan Horvat se je zahvalil tudi mag. Miranu Priteklju za 
strokovno vodenje prve konstitutivne seje novega sveta KS 
Frankolovo. 
Ob koncu je prisotne nagovoril župan Branko Petre in čestital 
novoizvoljenim članom sveta KS Frankolovo za izvolitev. 
Ob tem je poudaril, da verjame v uspešno sodelovanje s KS 
Frankolovo. 
 

Ines	Novak	
Foto: Jure Vovk 

Konstitutivna seja  
sveta KS Frankolovo
V krajevni skupnosti Frankolovo je v torek, 21. oktobra 2014, potekala prva konstitutivna seja 
novoizvoljenega sveta KS Frankolovo, na kateri sta bila na osnovi javnega glasovanja izvoljena predsednik in 
podpredsednik sveta. 

Praznični dnevi veselo hitijo, skrite 
misli in želje budijo. Naj prinesejo 
pričakovanja in uresničijo sanje, 
odkrijejo modrosti in natrosijo 
radosti,

vam v letu 2015 želi 
Turistično društvo Frankolovo.
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V mesecu oktobru smo se člani sveta KS Frankolovo na 2. redni seji sestali z izvajalci zimske službe za sezono 
2014–2015.

V KS Frankolovo nam je v zadnjih 
letih uspelo dvigniti prevoznost 
cest v zimskih razmerah na 
zavidljiv nivo. Na opravljeno 
delo smo ponosni, saj ni večjih 
pripomb zaradi kakovosti 
opravljenih del in časovnega 
odziva izvajalcev. Vseeno je 
treba upoštevati dejstvo, da 
je nemogoče v istem trenutku 
ugoditi vsakemu posamezniku 
in mu izpolniti različne zahteve 
in želje. 
V naši KS je vse več asfaltiranih 
cest, ki se lažje plužijo in se skoraj 
vse posipavajo z mešanico 
peska in soli. Žal nam je ostalo 

še precej cest v makadamski izvedbi, predvsem v hribovitih 
delih, za katere se porabi več časa za pluženje in prevoznost. V 
zadnjih letih se je posodobila tudi oprema naših izvajalcev in 
zgradilo centralno skladišče za mešanico. S tem so se izboljšali 
pogoji dela, kakovost in odzivnost. 
Za uspešno delovanje zimske službe so v prvi vrsti zaslužni 
vsi izvajalci, ki velikokrat v težkih razmerah, pogostokrat v 
nočnih ali zgodnjih jutranjih urah opravijo svoje delo, ko mi 
še spimo. Zato je prav, da se ob tej priložnosti zahvalim vsem 

za opravljeno delo v preteklem obdobju, v želji in upanju, da 
takšno sodelovanje ostane tudi v prihodnje. 
Spoštovani krajani, prosim vas, da v času zimskih razmer 
odmaknete avtomobile z območja obcestnih površin in druge 
ovire, ki otežujejo izvajanje zimske službe. Do izvajalcev bodite 
obzirni in strpni. 
Člani sveta KS smo na seji sprejeli tudi načrt najnujnejših 
investicij v KS Frankolovo za leto 2015, ki služi za pripravo 
proračuna občine Vojnik. Vsebuje predvsem izvedbo projektov, 
ki so pomembni za kraj in ki si jih krajani želijo že nekaj časa. 
Na seji smo potrdili člane komunalne komisije. Dogovorili smo 
se, da bo vsak član sveta pokrival svoje območje, kjer je bil tudi 
izvoljen za svetnika. Za predsednika komunalne komisije smo 
predlagali Andreja Vezenška, ki je funkcijo tudi prevzel. 
 
ZAHVALA 
Cenjene občanke in spoštovani občani občine Vojnik! 
Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste se udeležili letošnjih lokalnih 
volitev in namenili glas zame kot županskemu kandidatu Stranke 
Mira Cerarja (SMC). Zahvaljujem se tudi za veliko podporo naši 
stranki v I. volilni enoti (Frankolovo, Nova Cerkev) za izvolitev 
kandidatov za občinski svet občine Vojnik. Lahko ste prepričani, da 
bom s svojim delom v KS Frankolovo in občini Vojnik upravičil vaša 
pričakovanja in se trudil za dobrobit vseh krajanov in občanov. 
 

Dušan Horvat 

Dušan Horvat

Polepšali smo jim dan
Predstavniki KS Frankolovo in župnijske Karitas 
Frankolovo vsako leto obiskujejo starejše krajane, stare 
90 let in več. 

V letu 2014 smo obiskali oz. bomo naslednje krajanke: 
•	 Ano	Skaza	–	Špesov	dom	Vojnik	(94	let)	
•	 Ano	Marzidovšek	–	Dol	pod	Gojko	(90	let)	
•	 Cecilijo	Pecl	–	Lipa	(90	let)	
•	 Terezijo	Skale	–	Celje	(95	let)	
•	 Kristino	Kralj	–	Podgorje	pod	Čerinom	(90	let)	
•	 Nežo	Kveder	–	Brdce	(93	let)	

Vsem krajankam smo čestitali ob visokem častitljivem jubileju 
in jih obdarili s simboličnim darilom. Ob prijetnem druženju 
skupaj s sorodniki smo obujali spomine iz njihove mladosti 
in poslušali različne zgodbe, ki so zaznamovale njihovo 
življenjsko pot. Krajanke so bile našega obiska zelo vesele, zato 
smo jim obljubili, da se prihodnje leto ponovno srečamo ob 
njihovem prazniku. 
Vsem jubilantkam želimo obilo zdravja, zadovoljstva in 
prijetno praznovanje v bližajočih se praznikih. 
 

Dušan Horvat, predsednik sveta KS 

»Toplo ognjišče in smeh v očeh iskreno 
želimo vam v teh prazničnih dneh, da 
zdravja in srečnih dogodkov nešteto 
v obilju nasulo bi okroglo novo vam 
leto.«

V imenu sveta KS Frankolovo in svojem 
imenu želim vsem krajanom in 
krajankam 
vesel božič in srečno novo leto 2015!

Dušan Horvat, 
predsednik KS Frankolovo
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Delavnica za društva
Občina Vojnik je organizirala delavnico »Zakonito delovanje društev« 25. novembra 2014 v OŠ Vojnik. 
Delavnice so se udeležili predsedniki društev, tajniki, člani upravnih in nadzornih odborov ter drugi, ki v 
društvih skrbijo za zakonito in učinkovito delovanje in so želeli pridobiti znanje o tem, kako naj društvo 
uspešno in optimalno pluje med vsemi današnjimi zakoni in predpisi. Delavnica je bila namenjena tudi vsem 
tistim, ki o ustanovitvi društva šele razmišljajo in potrebujejo dodatne informacije o registraciji društva ter 
njegovem pravnem, finančnem in zakonitem delovanju. 

Branko Petre, župan občine Vojnik, je v uvodnem pozdravu 
povedal, da na takšen način pomagamo svojim društvom in 
prispevamo k njihovemu lažjemu delovanju. 
Predstavnica Upravne enote Celje Bojana Frim je podala in-
formacije o registraciji in spremembi registracije društva, 
prijavi prireditev in pobiranju prostovoljnih prispevkov. Mno-
go odgovorov je bilo podanih že na delavnici, še dodatna 
vprašanja lahko posredujete na e-naslov ue.celje@gov.si. 
 
Predstavnik Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevlad-
nih organizacij Matej Verbajs nas je s predstavitvijo in odgovori 
na veliko vprašanj izčrpno poučil o naslednjih vsebinah: 
– učinkovito upravljanje društev: obvezni organi v društvu, 
– zakonska pravila glede odločanja v društvih, 
– novejši trendi pri upravljanju društev, 
– ureditev zastopanja v društvih, 
– zakonska pravila glede odgovornosti predsednika in drugih 

oseb v društvu, 
– razmejitev pridobitne in nepridobitne dejavnosti v društvih, 
– pravni in davčni vidiki donatorstva in sponzorstva v društvih, 
– pogoji za opravljanje pridobitne dejavnosti v društvih 

(prodaja izdelkov na sejmih, organizacija javnih prireditev, 
točenje pijač itd.), 

– davčni vidiki pridobitne dejavnosti, 
– osnovna primerjava oblik dela v društvih: zaposlitev, delo in 

plačilo po različnih pogodbah civilnega prava: avtorska po-
godba, podjemna pogodba, mandatna pogodba, pogodba 
o opravljanju občasnega ali začasnega dela, 

– Zakon o prostovoljstvu (npr. kaj lahko izplačamo prostovolj-
cu brez plačila davka, kdaj potrebujemo pisen dogovor o 
prostovoljskem delu), 

– status društva v javnem interesu (kako ga dobiti in kaj pri-
naša). 

Dodatna vprašanja iz navedenih vsebin lahko posredujete na 
e-naslov pravno.svetovanje@cnvos.si. 
Tisti, ki se delavnice niste udeležili, lahko gradiva prejmete na 
Občini Vojnik ali po elektronski pošti, tako da nam to sporočite 
na e-naslov obcina@vojnik.si. 
Ob zaključku je Mojca Skale, ki je vodila delavnico, poudari-
la, da bodo novo pridobljena znanja v pomoč pri zahtevnem 
prostovoljskem delu v društvih, ki bogatijo našo občino. 
 

Mojca Skale 
Foto: Jure Vovk 

Matej Verbajs, predstavnik Centra za informiranje, sodelovanje in 
razvoj nevladnih organizacij
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Ponosni na zgodbe tisočerih 
obrazov, delavnih ljudi in 
razvojnih uspehov
»Da je ›življenje ječa, čas v nji rabelj hudi‹, poje Prešeren. Za prvo mislim, da ne velja. Življenje ni ječa. Če pa 
je ječa, je to čudne sorte ječa, saj se v njej hočemo vsi gnesti in v njej čim dalj časa drug ob drugem nagneteni 
ostati,« je ob prejemu zlatega vojniškega grba v uvodu v svojem zelo branem spletnem dnevniku zapisal 
pater Branko Cestnik. Pred osrednjo prireditvijo, ki je bila v petek, 3. oktobra 2014, v telovadnici OŠ Vojnik, 
je potekala tudi slavnostna seja vojniškega občinskega sveta. Osrednjo prireditev so letos popestrili Moški 
pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik, Štajerski rogisti, godalni kvartet Ad libitum ter Pihalni orkester 
glasbene šole Celje z dirigentom Bernardom Belino. Program sta povezovala Maja Gorjup Zdovc in Matjaž 
Apat, o utripu občine je spregovoril slavnostni govornik župan Benedikt Podergajs. Na prireditvi so podelili 
občinske grbe, županova priznanja in priznanja zlatim maturantom. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je tudi 
letos imela zahtevno delo, saj je prejela 132 predlogov za 35 
oseb in 4 društva. Občinski svet je izbrane predloge komisije 
potrdil na 31. redni seji v mesecu septembru. 
 
Župan Benedikt Podergajs je v svojem zadnjem govoru v tej 
vlogi predstavil osebno doživljanje županske funkcije. V pove-
zavi z izvajanjem mnogih investicij, projektov in ostalih razvo-
jnih uspehov občine se je dotaknil mnogih osebnih izkušenj. 
»Sedim v pisarni Celjske mestne hranilnice in razmišljam, kako 
naj po drugem krogu volitev za župana skličem občinski svet 
in kaj naj naredim z občino, ki smo jo dobili, in 19-članskim 
občinskim svetom, ki je bil normalno izvoljen že v prvem krogu. 

Tistega leta prvič odidem na ministrstvo v Ljubljano, in sicer za 
denar za šolo Socka. Pisarna ministrstva: državni sekretar za in-
vesticije N. Ž. Čakam na sprejem. Na steni visi seznam izvoljenih 
županov s slikami, izrezanimi iz časopisa. Čakam. Pride sekretar, 
gre k steni in me najde med slikami. ›O, SKD si, o ti k…! Pa to-
liko odstotkov si dobil!‹ Besen odide in me pusti samega. Deset 
minut, morda še več.Besen se vrne in začneva prisiljen pogovor. 
Spozna, da nisem politično naivna zverina, ampak nekaj podob-
nega človeku. Odlično sodelujeva še več kot deset let. Prvega 
decembra izide tudi prvo Ogledalo in asfaltiramo prvo cesto na 
Dobrni, otvoritvi ceste je sledil edini pretep na otvoritvah do 
sedaj,« spregovori o dogajanju iz leta 1995. 

Ponosni prejemniki grbov občine Vojnik za leto 2014
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Ob sprehodu skozi čas je pri letu 2000 izpostavil, da so v novoletni 
številki Ogledala vsi člani občinske uprave zapisali podobno. Želi-
jo si prostor, ki ne bo podoben železniški postaji in tako dalje … 
»In	kmalu	smo	nove	prostore	tudi	dobili.	Še	prej	pa	je	bilo	tre-
ba urediti novo knjižnico in jo izseliti, prav tako otroški vrtec,« 
poudari. »Leta 2001 se je bila bitka za novo občino Frankolovo, ki 
je razdvajala ljudi, mi pa smo v občini dokazovali, da znamo gos-
podarno in dokaj enakovredno deliti sredstva. Contraco je začel 
graditi Špesov dom, Franček Špes pa še vedno ostaja največji in 
edini darovalec tako velikega premoženja za dobro vseh.« Leta 
2003 mu je v spominu ostal kamen. »Prejšnje leto sem krepko 
padel pred občino, na kamnu mi je namreč pošteno spodrsnilo. 
Prisoten je bil Adolf Janc. Naslednje leto so mi vojniški gasilci ob 
50-letnici podarili sliko, na kateri je bil prilepljen samo kamen 
izpred enega leta z napisom: To je kamen sreče, ki celo župana 
na	tla	pomeče.	Na	16.	pustnem	karnevalu	so	klonirali	župana	in	
se tako rešili volitev. Takratni ›vrhovni Mercatorjev šef‹ je kot prvi 
kupil čokolado v novi trgovini na Frankolovem, poštar Fonzi pa 
se je prvič odpeljal z nove pošte. Ob gradnji nove šole v Vojniku 
smo imeli tri razrede kar na občini. Učenci so mi velikokrat pove-
dali, da ker imajo prostore nad županovo pisarno, so oni edini 
nad županom oz. so nadžupani.« 
Leta	2006	je	občina	pripravljala	projekte	za	črešnjiško	cesto.	»Na	
mizi takratnega ministra Janeza Podobnika je obležala pogodba 
za sanacijo plazov na tej cesti. Pokličem in čez minuto, dve me 
že pokličejo iz kabineta, da lahko pogodbo tudi dvignem. Na vo-
litvah so tega leta kandidirali trije županski kandidati.« Od leta 
2010 do 2014 so bili dogodki zanj bolj sveži, v spominu so župa-
nu ostala štiri priznanja. Planetu Zemlja prijazna občina za štiri 
prva mesta v kategoriji srednje velikih občin. Na zaključku gov-
ora se je župan zahvalil mnogim, ki so s pozitivnim pristopom 
pomagali občini in njenim ljudem ter svojim najbližjim. »Naj bo 
v	občini	Vojnik	tudi	v	prihodnje	dobro	in	odlično!	In	vedno	naj	
prevlada pamet v dobro občanov,« je strnil želje. 

Župan je najprej podelil priznanja za opravljen zaključni 
izpit s pohvalo ob koncu poklicnega šolanja in zlatim ma-
turantom. 
Prejeli so jih Elida Šabani, Sara Flis, Taja Kuzman, Domen 
Simonič, Karmen Štrljič in Tilen Lončar. 
Elida Šabani je končala dvoletno šolo za preoblikovanje tek-
stila. Obe leti je bila odličnjakinja in opravila zaključni izpit s 
pohvalo. Njene sanje so, da bi postala računovodkinja, zato se 
je v tem šolskem letu odločila nadaljevati šolanje na Ekonoms-
ki šoli v Celju. Upa, da bo uspešna tudi pri tem šolanju in da se 
ji uresničijo poklicne sanje. 

Sara Flis je po uspešno končani OŠ na Frankolovem želela 
postati vzgojiteljica predšolskih otrok, vendar se je morala 
zaradi zdravstvenih težav odločiti za smer, ki ji bo omogoča-
la pretežno sedeče delo. Šolanje po uspešno končanih treh 
letih Poslovno-komercialne šole Celje, zdaj Ekonomske šole 
Celje, predano nadaljuje v programu poklicno-tehniškega 
izobraževanja, smer ekonomski tehnik. Njen cilj je, da izo-
braževanje kasneje še nadgradi v tej ali kateri drugi smeri. 

Elida Šabani je prejela priznanje župana za izvrsten uspeh ob za-
ključku poklicnega izobraževanja.

Sara Flis je prejemnica priznanja ob uspešno opravljenem zaključ-
nem izpitu s pohvalo.

Taja Kuzman je iz središča Vojnika. Po poteh pridobivanja 
znanja je začela hoditi v OŠ Vojnik, šolanje pa nadaljevala na 
I.	gimnaziji	v	Celju.	Ker	 ji	učenje	nikoli	ni	predstavljalo	muke,	
temveč izziv, je tudi v srednji šoli žela najvišje ocene, priznanja 
z državnih tekmovanj iz matematike in francoščine in na koncu 
šopku uspehov dodala še zlato maturo. Zaradi velike ljubezni 
do jezikov, pa tudi potovanj in spoznavanja tujih kultur se je 
odločila, da postane študentka prevajalstva in tolmačenja na 
Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Zlata maturantka Taja Kuzman rada potuje in obožuje tuje jezike.

Domen Simonič prihaja iz Pristave. Že kot osnovnošolec je 
čutil, da je domovina zanj premajhna, saj je želel izkusiti nezna-
no in pogledati čez planke, na drugo stran. Prvi korak je pred-
stavljala	OŠ	Vojnik,	nadalje	 je	znanje	nabiral	na	 I.	gimnaziji	v	
Celju. Že po uvodnih tednih njegove univerzitetne izkušnje v 
Združenem kraljestvu pa je bilo povsem jasno, da ima odlično 
podlago, na kateri bo lahko gradil nove uspehe. V prihodnje 
si želi predvsem uspešno zaključiti študij, potem pa čim us-
pešnejšo pravno kariero. Z dosežki mature je zadovoljen, saj je 
z njo lahko prestopil prag prestižne londonske univerze. 
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Karmen Štrljič je zlata maturantka Srednje zdravstvene šole Celje.

Namesto »zlatega« Domna Simoniča je priznanje prevzela njegova 
mama Eva.
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Karmen Štrljič prihaja iz Novak. Prvi stik s šolo je doživela v po-
družnični osnovni šoli, nato je šolanje nadaljevala v OŠ Vojnik in 
nato v Srednji zdravstveni šoli Celje. Štiriletni odlični učni uspeh je 
premišljeno nadgradila še z vsemi točkami na maturi. V dosedan-
jih letih šolanja je dosegla mnogo uspehov na področju matem-
atike in slovenščine. Pogumno in nasmejano bo kot študentka 
radiološke tehnologije nadaljevala pot na zdravstveni fakulteti. 

s psom. Študijsko pot nadaljuje na Univerzi v Mariboru, in sicer 
na	visokošolskem	programu	Informatika	in	tehnologije	komu-
niciranja. Na vsako novost ali oviro na življenjski poti gleda kot 
na izziv in se že veseli študijskega leta. 
 
Županova priznanja je letos prejelo 9 prejemnikov. 
Viktorija Pinter iz Lipe pri Frankolovem za pomoč društvom 
in promocijo kraja ter občine na prireditvah in sejmih. 

Tilen Lončar je svojo izobraževalno pot začel v OŠ Vojnik, na-
daljeval pa v Srednji šoli za kemijo, elektrotehniko in računal-
ništvo Šolskega centra Celje. V prostem času je poleg kolesar-
jenja in sprehodov igral tudi klaviature, kasneje treniral karate, 
njegov zadnji podvig pa je trening in udeležba na tekmovanjih 

Zlati maturant Tilen Lončar se že veseli študijskih izzivov na Univer-
zi v Mariboru.

Viktorija Pinter, prejemnica županovega priznanja

Za Stanislava Sodina je županovo priznanje prevzel sin.

Zoran Kovačević, prejemnik županovega priznanja

Stanislav Sodin iz Verpet za sodelovanje in pomoč v društvu 
Talon in aktivno delo v Športnem društvu Frankolovo. 

Zoran Kovačević s Frankolovega za dolgoletno delo v Pros-
tovoljnem gasilskem društvu Frankolovo in pomoč drugim 
društvom v kraju. 
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Renata Pilih, prejemnica županovega priznanja

Marinka Vovk, prejemnica županovega priznanja

Marija Zupanc, prejemnica županovega priznanja

Viktor Podergajs, prejemnik županovega priznanja

Darinka in Boris Štimulak, prejemnika županovega priznanja
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Renata Pilih iz Celja za več kot 20-letno igranje in sodelovanje 
v Godbi na pihala Nova Cerkev. 

Marija Zupanc iz Vojnika za 20-letno aktivno delo v Planinskem 
društvu Vojnik in viden prispevek ob gradnji planinskega doma. 

Darinka in Boris Štimulak iz Hrenove za uspešno in ustvarjalno 
delo na področju razvoja turizma in kulture v KS Nova Cerkev. 

Jolanda Trušnovec iz Socke za ohranjanje duhovne glasbe in več 
kot	60-letno	petje	v	Mešanem	cerkvenem	zboru	Nova	Cerkev.	

Jolanda Trušnovec, prejemnica županovega priznanja

Marinka Vovk iz Slovenskih Konjic za vzpostavitev Centra 
ponovne uporabe v Vojniku ter sodelovanje na področju okol-
ja in medgeneracijskega centra. 

Viktor Podergajs iz Arclina za več kot 40-letno ohranjanje 
slovenske pesmi in dolgoletno petje v Moškem pevskem zbo-
ru Vojnik. 

Prispevek k boljšemu življenju  
v občini Vojnik so doprinesli tudi
Marija Železnik, Jožef Vranc in Viljem Škoflek, prejemniki 
bronastih vojniških grbov. 
Marija Železnik je že mnogo let vključena v družbeno ži-
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Marija Železnik Vilijem Škoflek

Jožef Vranc

Društvo kmetic Meta
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vljenje KS Frankolovo, je namreč aktivna članica Turistične-
ga društva, Prostovoljnega gasilskega društva in župnijske-
ga sveta. Je tudi članica Vinogradniško-vinarskega društva 
Vojnik in občinske volilne komisije. Dejavna je tudi na svoji 
precej veliki družinski kmetiji, kjer dela nikoli ne zmanjka. 
Kljub vpetosti v tako različne dejavnosti vedno najde čas za 
svoji vnukinji, Mašo in Lino, ki ju večkrat varuje, da so lah-
ko njuni starši brez skrbi na delovnem mestu ali pri delu na 
kmetiji. 
Jožef Vranc je otroštvo preživljal v Novi Cerkvi, kjer biva še 
danes. V želji po razvoju je svoj avtopark stalno obnavljal in 
dopolnjeval, tako je nastalo družinsko podjetje. Po upoko-
jitvi	leta	2006	sta	podjetje	prevzela	sinova,	Marko	in	Andrej,	
ki ga še danes vodita. V kraju je Jožef Vranc zelo priljubljen. 
S svojo dejavnostjo je precej pripomogel k razvoju kraja, saj 
je bil nemalokrat donator gasilcem in drugim društvom v 
kraju ter drugje po Sloveniji. Je preprosto človek, ki mu ni 
vseeno, kako je v kraju, v katerem živi. 

 
Ponosna prejemnika srebrnega vojniškega grba 2014  
sta postala Društvo kmetic Meta in Milan Kotnik. 
Društvo kmetic Meta aktivno deluje že 35 let. Članice 
sodelujejo na pogostitvah ob različnih prireditvah v kraju, 
nepogrešljive so ob srečanjih starejših krajanov v KS Vo-
jnik, nenehno skrbijo za izobraževanje z različnimi teča-
ji in delavnicami, obujajo staro tradicijo, povezujejo se z 
drugimi sorodnimi društvi v regiji. V letu 2012 so uspešno 
organizirale in izpeljale vseslovensko srečanje kmetic. Na 
humoren način opisujejo in uprizarjajo tudi prizore iz vsak-
danjega življenja. Za dobro počutje in pridobivanje novih 
izkušenj pa se odpravijo na različne strokovne ekskurzije in 
izlete po Sloveniji in zunaj nje. 

Viljem Škoflek je že v otroških letih sanjal, da bo nekoč vo-
zil vlak. Sanje so postale resničnost in zdaj že veliko let vestno 
opravlja službo vlakovodje. Vrsto let je skrben ključar župnij-
ske cerkve svetega Jerneja v Vojniku. Njegovo delo v kraju je 
zelo pomembno, ker neprestano skrbi za tehnično urejenost 
cerkvenih zadev. Je prijazen človek, vedno pripravljen po-
magati vsakomur, ki potrebuje pomoč. S svojim praktičnim 
znanjem in nenehnimi inovativnimi idejami pomaga tudi v 
drugih krajih v občini in izven nje. 

Milan Kotnik s svojo družino uspešno gospodari na »Tezla-
kovi« kmetiji v Socki. Že več kot 30 let je aktiven član Pros-
tovoljnega gasilskega društva Socka. Vseskozi deluje tudi v 
raznih funkcijah na nivoju Gasilske zveze Vojnik - Dobrna. Že 
v mladosti se je kot igralec pridružil dramski skupini v Socki. 
V Kulturnem društvu Socka z drugimi člani širi in neguje kul-
turno dejavnost v kraju in okolici. Na njegovo dobrosrčnost 
in podporo pa se lahko zanaša tudi Športno društvo Socka. 
Milan Kotnik je v Socki poznan kot dobrosrčen in poslušen 
za pomoč vsem delujočim društvom v kraju. Vedno je prip-
ravljen priskočiti na pomoč sosedom in drugim krajanom. 
Poleg vseh obveznosti in prostovoljnega dela je tudi vesten 
čebelar. 



2511. december 2014  |  OgledalO 7/2014

Milan Kotnik Branko Cestnik
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Občinski svet občine Vojnik se je županu Podergajsu zahvalil za dolgoletno delo.

Ponosni prejemnik zlatega vojniškega grba 2014 je postal 
pater Branko Cestnik.
Zlati vojniški grb je za vso vloženo energijo, znanje in trud zaradi 
plemenitih in splošno koristnih dobrih del, poslanstva za župni-
jo, kraj in občino prejel pater Branko Cestnik, ki je naš občan že 
dobro desetletje. Pot njegovega šolanja in delovanja ga je z rod-
nega Ptuja skozi Maribor, Rim, Madrid in Milano pripeljala nazaj 
v Slovenijo in leta 2003 na Frankolovo, ko je kot župnik prevzel 
župniji Frankolovo in Črešnjice. Poleg njegovega osnovnega po-
slanstva je v tem času vložil ogromno energije v delo na pastoral-
no-vzgojnem področju, zlasti na področju mladinske animacije. 
Kot župnik uspešno sodeluje z društvi, šolo in drugimi organizaci-
jami v kraju. Je vzoren primer sodelovanja cerkvenih in političnih 
oblasti v krajevni skupnosti in občini. Frankolovo so pod njegovo 
taktirko posebej zaznamovale gradnje in prenove vseh cerkvenih 
objektov, pater je bil namreč oče in vodja stoletnih obnov. Je te-
olog širokega formata, ki s svojim znanjem, pridobljenim tudi v 

tujini, in izkušnjami ter stalnim spremljanjem razvoja verskih in 
družbeno-političnih trendov v svetu vidi in zna pristopiti k najbolj 
občutljivim temam verskega in družbeno-političnega življenja. 
Je pravi župnik za današnji čas, ki spodbuja in povezuje ter s pra-
vo mero kritičnosti obravnava teme, ki se v Sloveniji ne odpirajo 
dovolj. Številne in zelo odgovorne naloge opravlja tudi v slovens-
ki Cerkvi. Kot izredno zaželen predavatelj deluje po vsej Sloveniji 
in zamejstvu, tako s svojim neposrednim delovanjem daje še več-
jo prepoznavnost našemu kraju in občini.
Ob izteku osrednje prireditve so se svetnice in svetniki občinske-
ga sveta občine Vojnik v mandatu 2010–2014 županu Podergajsu 
z nagovorom podžupana Branka Petreta zahvalili za 20-letno us-
pešno in požrtvovalno delo. 
 

Tjaša Podergajs 
Foto: Matjaž Jambriško 
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Branko Cestnik, prejemnik zlatega grba občine Vojnik za leto 2014

Ob prejemu zlatega grba 
občine Vojnik
Spoštovani soprejetniki občinskih priznanj in grbov; spoštovani občani in občanke občine Vojnik; spoštovani 
g. župan, g. podžupan in g. celjski škof! Da je »življenje ječa, čas v nji rabelj hudi«, poje Prešeren. Za prvo 
mislim, da ne velja. Življenje ni ječa. Če pa je ječa, je to čudne sorte ječa, saj se v njej hočemo vsi gnesti in v 
njej čim dalj časa drug ob drugem nagneteni ostati. 

Bolj mi je blizu tisto drugo, kar zapiše pesnik: namreč, da je čas ra-
belj hudi. Malo se obrneš in že ni več mladosti, spet malo in že so 
tu sivi lasje. Čas je res rabelj, ki neusmiljeno opravi z vsakim enako. 
S tisto svojo težko sekiro vsakemu enako odseka minuto, uro in 
dan. 
Kaj nam je potemtakem storiti? Nekdo se bo brž zaprl v svoj mali 
svet in se posvetil zgolj svojemu malemu in velikemu imetju in 
ugodju. Prepričan pač, da mu je tako najbolje porabiti čas. Vendar 
kmalu bo vstopil v začarani krog. Rabelj hudi mu bo odšteval min-
ute, ure in dan, on pa bo kot v paniki hotel imeti več in več. Kajti 
tisto, kar bo imel, bo sproti izgubljalo vsebino in čar. 
Boljša je druga pot. Časa je res malo, zato dvignimo glave in se po-
trudimo za skupno dobro. Naredimo v tem času čim več dobrega 
za	čim	več	ljudi.	To	je	pot	odgovornosti	za	druge.	In	najlepše,	kar	

se ti na tej poti more zgoditi, je, ko te prevzame spoznanje, da čas 
ni rabelj hudi; obratno: čas je dar. Minute, ure in dnevi se ne odšte-
vajo, pač pa seštevajo v nekaj lepega, v veličastno zgodbo, ki je 
namesto tebe nihče drug ne bi mogel živeti. Postaneš hvaležen. 
Trik je v odgovornosti. To, kar življenje naredi polno, je odgovor-
nost za nekaj, odgovornost za nekoga. Kdor se izogiba odgovor-
nosti, živi v prazno in je brezkrven. Kdor zagrabi odgovornost, bo 
tudi trpel zaradi nje, a njegovo življenje bo polnokrvno. Kako že v 
zgodbi o Malem princu pouči lisica glavnega junaka? »Ljudje so to 
resnico pozabili,« reče. »Toda ti je ne smeš pozabiti. Za vedno si odgo-
voren za tisto, kar si udomačil. Odgovoren si za svojo vrtnico.« Ker je 
Mali princ odgovoren za vrtnico, je njegovo življenje izpolnjeno, 
čeprav nima drugega kot le vrtnico. Trik odgovornosti. 
»Zaradi časa, ki si ji ga žrtvoval, je tvoja vrtnica tako dragocena,« 
še	pouči	lisica	Malega	princa.	In	te	besede	veljajo	za	vsakega	
nocojšnjega odlikovanca. Zaradi časa, ki si ji ga žrtvoval: 
 
•	 je	tvoja	družina	tako	dragocena;	
•	 je	tvoja	ulica	in	soseščina	tako	dragocena;	
•	 je	tvoje	društvo	tako	dragoceno;	
•	 je	tvoje	podjetje	tako	dragoceno;	
•	 je	tvoja	župnija	tako	dragocena;	
•	 je	tvoja	občina	tako	dragocena.	

V imenu vseh letošnjih izbrancev se kot dobitnik zlatega grba 
zahvaljujem Občini Vojnik za prejeta priznanja in grbe ter 
želim, da bi odgovornih ljudi, ljudi za druge, skratka, dobrih 
ljudi v teh krajih nikoli ne zmanjkalo. Hvala. 
 

Branko Cestnik 
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Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani 
www.mojaobcina.si/vojnik
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Pater Branko Cestnik je ustanovitelj mnogoštevilne skavtske skupine in je njen sovoditelj.

Pater Branko Cestnik:  
V Italiji sem se vzgajal v zelo 
širokem, odprtem duhu
Klaretinec pater Branko Cestnik je naš občan dobro desetletje. Pot njegovega šolanja in delovanja ga je z 
rodnega Ptuja skozi Maribor, Rim, Madrid in Milano pripeljala nazaj v Slovenijo in leta 2003 na Frankolovo, 
ko je kot župnik prevzel župniji Frankolovo in Črešnjice. Kot izredno ustvarjalen in uspešen občan je letos 
prejel najvišje priznanje občine Vojnik, zlati vojniški grb, saj je poleg dušno pastirskega poslanstva in 
temeljite obnove vseh cerkvenih objektov na Frankolovem ogromno svoje energije vložil v delo z mladimi, 
rezultati njegovega dela so vidni še na mnogih drugih področjih. Občanom in širši javnosti je dobro 
poznan tudi po najrazličnejših medijih, v katerih se redno pojavlja kot pisec, komentator in kolumnist. 
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Predpostavljam, da vas občani Vojnika kar dobro poznajo. 
Nam lahko še malce predstavite svojo mladost?  
Izhajam	 iz	 kmečke	družine	 iz	Hajdine	pri	 Ptuju,	moje	otrošt-
vo je zaznamovalo kmečko življenje, očeta sem izgubil pri 10 
letih, ubila ga je strela. Srednješolska leta so bila kar viharna. 
Najprej sem hodil na vojaško gimnazijo v Ljubljani, kjer so me 
po letu in pol izključili (bil sem »žleht«), potem sem se prepisal 
na ptujsko gimnazijo. Tudi te nisem končal, ker sem imel s šolo 
in ona z mano težave, bolj disciplinske kot učne. Vmes sem 
fizično delal v tovarni opeke in popravljal zamrzovalne skrinje 
pri enem podjetniku. Praktično sem bil ves ta čas v nekem in-
tenzivnem duhovnem iskanju, ki se je zaključilo tako, da sem 

se kasneje vrnil v cerkev za razliko od mnogih vrstnikov, ki so 
jo po birmi zapustili. V meni je dolgo, 3 do 4 leta, zorela želja 
po duhovniškem poklicu, leta 1987 sem stopil h klaretincem in 
šel študirat v Rim. 
 
V Sloveniji je le za vzorec redovnikov iz reda sv. Antona  
Marije Clareta. Zakaj ste izbrali ravno to misijonsko družbo?  
Ko sem iskal, kje bi postal duhovnik, sem imel v mislih le, da 
moram postati redovnik. Škofijsko duhovništvo me ni nagovar-
jalo, čeprav sem imel zelo dobre izkušnje z domačim župnikom. 
Privlačili so me manjši, apostolski redovi (lazaristi, jezuiti, klaret-
inci), ne pa velike »božje kasarne«. V času iskanja sem pogosto 
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zahajal v Kartuzijo Pleterje in tam duhovno spoznaval molitve-
no življenje. To obdobje mi je dalo veliko, in ker sem poznal že 
enega patra klaretinca, je odločitev padla. V Sloveniji ta red ni 
imel študentov, zato sem moral na študij v Rim. Novo mašo sem 
pel leta 1995, dve leti kasneje sem magistriral iz mladinske pas-
torale. Že pred zaključkom magisterija sem služboval v Milanu, 
kjer sem bil eno leto kaplan. Delal sem na zelo urejeni, napredni 
župniji, v bistvu je bila ideal župnije za današnji čas. 
 
Je bila vrnitev v Slovenijo vaša želja? Kaj ste počeli, preden 
ste prišli na Frankolovo?  
Iz	Milana	 sem	prišel	 v	Maribor	 in	 na	 povabilo	mariborskega	
škofa prevzel mladinsko pastoralo na škofijski ravni. To je bila 
zahtevna služba, z mladimi sem delal 5 let brez predaha, is-
točasno sem bil duhovni pomočnik v Kamnici. To je bilo fizično 
zelo naporno, vendar izredno lepo obdobje, ki me je preželo z 
mladinskostjo, posluhom za mlade, za otroke. Ko sem se s ško-
fom dogovarjal za župnijo, so mi predstojniki v Nemčiji naroči-
li, da ne smem prevzeti župnije v slabem materialnem stanju, 
ker je klaretinski red v Sloveniji že veliko vložil v obnovo enega 
župnišča. To sem škofu povedal, ponudil mi je štiri župnije in 
s p. Martinom sva si jih že malo ogledala, potem pa se je škof 
iznenada odločil in mi kar po telefonu sporočil: »Na Frankolovo 
gresta, dva sta, še Črešnjice bosta zraven vzela.« Čeprav sem 
vedel, da je bila to, kar se materialnih pogojev tiče, najslabša 
med ponujenimi možnostmi, sem brez oporekanja rekel ‘da’, 
pogovor je trajal manj kot minuto. Razmišljal sem tako, da 
moram pri svojih 38 letih, na višku življenjskih moči izzive za-
grabiti, ne pa se jim izmikati, in tega ‘da’ mi ni bilo nikoli žal. 
 
Po desetletju gradenj in obnov danes center Frankolovega 
krasijo obnovljeni cerkveni objekti in okolica. Kakšen je 
ključ do tega uspeha?  
Gradnja je pomembno delo za kraj, vsi se boljše počutimo, če 
imamo lepe stavbe. Tudi sam sem ponosen na to, kar smo nare-
dili, ni mi žal ur, dni in let za te napore. To, kar bi naj bila najbolj 
imenitna točka v vasi (cerkev in okolica), je bilo zelo zapuščeno 
in tudi ljudje so komaj čakali, da bi začeli s prepotrebno ob-
novo. Tako stanje je v vseh nas vzbudilo močno motivacijo za 
akcije, ki smo jih potem nizali eno za drugo. Tudi v Črešnjicah 
smo delali, vendar tam ni bilo tolikšnih potreb po obnovi. V 
udarniški akciji smo s farani sami menjali streho na župnišču, 
sicer pa so posamezni mojstri izvajali bolj specialna dela. 
 
Kako ste pritegnili k sodelovanju ljudi?  
Odgovornost za lepo urejen kraj in močno pričakovanje sta 
takrat zelo zajela ljudi. Nikoli jim nisem ukazoval, naj delajo, am-
pak delajmo. Sam sem bil prisoten v vseh akcijah in delal razna 
fizična dela. To ljudi dodatno motivira, če vidijo, da župnik fizično 
dela. Tudi zaupanje glede denarja je zelo pomembno in je traja-
lo ves čas, kar sem bil župnik. Če je zaupanje, so tudi sredstva. 
Nikoli nisem delal pridigarskih zgodb iz nabirk in denarja. Ljudje 
so racionalni, sami vidijo potrebe in jim tega ni treba vbijati v 
glavo. Ta mehki pristop se je izkazal za pravilnega in se je tudi 
obrestoval. Sam na vse gradbene zadeve gledam kot na stvari, 
ki gradijo objekt in skupnost. Sodelovali so vsi, čeprav nekateri 
nikoli ne pridejo v cerkev. Če si ljudje zaupajo, je to evangelijska 
vrednota, to so dobre stvari, ki so Bogu všeč. 
 
Z vašim prihodom je župnija vsestransko zaživela, znali 
ste pritegniti tudi mladino, zlasti k skavtom.  
Primarni cilj je bil, da bogoslužje postane naša skupna skrb, ne 
župnikova, drugi pa, da se pri verouku ustvari takšno vzdušje, 

da bi otroci radi prihajali – danes smo ena redkih župnij, kjer 
večina otrok še hodi k verouku. Na dekanijski ravni smo začeli 
s skavtsko dejavnostjo in danes imamo stabilno in eno večjih 
skavtskih	 skupin	 v	 Sloveniji.	 Sam	 sem	kot	 skavt	 začel	 v	 Itali-
ji, brez prekinitve pa nadaljujem v slovenskem prostoru. Od 
leta 2001 vsako leto vodim izobraževanja za skavtske voditelje 
na državni ravni. To so obsežni in zahtevni projekti s študenti. 
Zame je to delo tako pomembno, da sem si zadal zaobljubo, 
da bom sodeloval, dokler bom mogel. Preko skavtov sem se 
naučil, da župnija ni moja meja, da bi se vanjo zaprl. Je pa delo 
z mladimi zelo naporno, vedno manj so pripravni za prosto-
voljstvo. Pri otrocih teh težav ni, problem nastane v srednji 
šoli, ko se ‘izgubijo’, težko se zavežejo kaki dejavnosti za dlje 
časa. Skavtstvo je za voditelja zelo zahtevno vzgojno delo, to 
ni žuriranje. Voditelji morajo veliko delati na sebi, da skrbijo za 
moralno podobo samega sebe, da obvladajo skavtske veščine 
in jih potem znajo prenašati na mlajše. Med novostmi iz tega 
obdobja so tudi 3 zakonske skupine, ki se dobivajo na Fran-
kolovem, ljudje prihajajo iz različnih župnij in dekanij. Pri njih 
imam sicer vlogo duhovnega asistenta, mi pa pomenijo prido-
bitev za mojo osebno rast. Šele v teh skupinah sem se začel 
srečevati s svojimi vrstniki, saj sem bil prej ves čas orientiran 
na delo z mladimi. 
 
Vaše pridige in nagovori so sprejemljivi za vse, ne glede na 
versko prepričanje.  
Zelo težko je postaviti mejo med verujočim in neverujočim. 
Tudi nevernik je dober človek, če sledi nečemu dobremu. Tudi 
ne priznavam meje nedeljnik – nenedeljnik. Seveda mi je žal, 
da ljudje ne pridejo k maši, ampak zato jih nimam za kristjane 
št. 2. Ljudje čutijo, da nisem tisti pridigar, ki rohni in išče napa-
ke.	Saj	govorim	tudi	o	njih.	Po	prihodu	iz	Italije	sem	spoznal,	da	
je v Sloveniji preveč moralističnega in očitajočega pridiganja. 
Ta zvrst očitanja je včasih potrebna, ne more pa biti glavna v 
pridigi. Glavna je razlaga evangelija. 
 
Zelo dobro sodelujete z društvi, ki jih pri nas ni malo. Kako 
doživljate društveno življenje? 
Izhajam	 iz	 gasilske	 in	 lovske	 družine,	 podlago	 za	 društveno	
življenje sem dobil že doma. Če si v društvu, je to del tvojega 
življenja. Bolj ko društva ‘laufajo’, boljše je za vse, to ustvarja 
zdravo družbeno in politično življenje na vasi. V društvih se 
ljudje različnih svetovnih nazorov družijo v enem interesu, 
društva imajo to vlogo, da ljudi povezujejo, in takega življenja 
smo lahko samo veseli. Frankolovo je majhen kraj z močnim 
društvenim življenjem, in ne da bi kaj dosti razmišljal, sem 
zgodbo društev začutil kot svojo. Kot župnija moramo z njimi 
sodelovati, jim iti na roko, kjer se da, včasih zanje zastaviti 
tudi svojo avtoriteto. Še nobenemu društvu nisem odklonil 
oznanila, ko vabijo na svoje dogodke in prireditve. Običajno 
ljudje, ki delajo v društvih, tudi drugače kraju nekaj dajo. Gredo 
v širši prostor, ponudijo svoje talente in za to niso nič plačani. V 
tem vidim globoko vrednoto, ki je zelo skladna z evangelijem. 
Zlasti v kriznem času se vidi, da družba, ki se začne v visoki 
politiki in v gospodarstvu razkrajati, zdrži v bazi, ker društva 
držijo skupaj ljudi, ki se znajo med seboj pogovarjati. Ne sme-
mo spregledati, da ima tudi vera povezovalno vlogo in je zelo 
pomembna za zdravje ene demokracije. 
 
Vaše delo je odmevno tudi izven občine. Vabijo vas na 
različne konce Slovenije in še onkraj njenih meja. Kot 
zelo zaželen pridigar, predavatelj in pisec znate pristopi-
ti tudi k najbolj občutljivim temam verskega in družbe-
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no-političnega življenja, drznete si govoriti celo o ranah 
Cerkve. Od kod črpate te močne misli, prodorne besede?  
Že	kot	otrok	sem	rad	premišljeval,	analiziral,	bral.	V	Italiji	sem	
se vzgajal v zelo širokem, odprtem duhu. Tam sem spoznal, kaj 
je demokracija, brali smo več vrst časopisov in videli, kaj pišejo 
eni, kaj drugi. Tam sem tudi spoznal, kaj je notranji pluralizem 
v Cerkvi, ki ga v Sloveniji komaj čutimo, to se pri nas še skri-
va. Ljudje imamo različna mnenja, tudi o Cerkvi, mediji pa bi 
jih morali izzvati, da se o njih govori. To, da se v slovenskem 
katoliškem prostoru o enih stvareh ne sme govoriti ali pa se 
govori na neki pričakovan način, ni dobro in mi je vedno šlo 
na živce. Res so moja predavanja in članki včasih nekoliko pro-
vokativni, malo drugačni, a odprti. Seveda moraš imeti pri tem 
delu vedno malo avtocenzure, da ne izrekaš sodb, če ne poznaš 
dejstev, in paziš, da greš na dogodek ali na dejanje, ne pa na 
osebo.	Izredno	pomembno	je,	da	dosti	bereš,	slediš	novostim	
in si aktualen. Da vzameš v roke tudi kakšno klasično delo, ki ti 
vedno lahko kaj pove. Zdaj ko sem po dveh letih spet župnik, 
bo predavanj manj, kot jih je bilo prejšnje leto, ko sem bil prost 
teh obveznosti. Že nekaj časa pišem spletni dnevnik (blog), ki 
ga povzemajo tudi drugi portali, in tako sem redno prisoten 
v medijskem prostoru. Splet je zanimiv, ker ima v primerjavi 
s časopisi veliko večji odziv in možnost anonimnega komen-
tiranja člankov. Zato sem večkrat tudi tarča kakšnih besednih 
napadov, ampak to prejmeš, ker so takšna pravila igre. 
 
Od kod črpate energijo, da zmorete usklajevati toliko ak-
tivnosti?  
Župnija ni prevelika in mi dopušča več manevrskega prostora 
še za kaj drugega. Župnije nisem nikoli dojemal kot svojega 
bunkerja, kamor se skriješ pred drugimi stvarmi. Že kot mari-
borski študentski duhovnik sem bil avtomatično vezan na 
slovensko pastoralno sceno in na več obveznosti v Ljubljani. 
Ko sem prišel na Frankolovo, s tem nisem prenehal. Sem, hvala 
Bogu, zdrav. Je pa potrebna neka disciplina, da je urnik urav-
novešen, da imaš telesno, duhovno in psihično vsega v pravi 

dozi. Zdi se mi, da bi se mi vse podrlo, če bi mi ena teh stvari 
zmanjkala, npr. če ne bi bilo duhovnega življenja ali mojih 
sprehodov v hribe, če ne bi bilo zdravega psihičnega stanja, 
odnosov z ljudmi, prijateljevanja. Vsega mora biti v pravem 
razmerju, tudi počitka. Težava je dopust, ker je duhovnikov 
vedno manj in je težko najti zamenjavo. Ni dobro, da ne greš 
na dopust, in v tem smislu mi je po teh letih intenzivnega 
dela sobotno leto, ki sem ga preživel v Madridu, zelo koristilo. 
Sicer je že škof Kramberger rekel, da ni noben greh, če ni maše 
takrat, ko je duhovnik na dopustu. 
 
Nameravate v prihodnosti napisati kakšno knjigo? 
Ena	založba	me	k	temu	nagovarja.	Imam	že	dobre	nastavke	in	
material, ampak bi potreboval še eno leto Madrida, da bi se 
študijsko okrepil pri določenih vprašanjih. Zlasti me zanima 
usoda in prihodnost krščanstva v Sloveniji in Evropi. Namera-
vam govoriti o stvareh, ki so aktualne, sveže in jih je treba pove-
dati. Bom videl, potrebujem en umirjen kos časa, da »padem 
not«. Želim pisati v poljudnem slogu, ne v akademskem, da bi 
bila knjiga tudi po besedni liniji prijetna za branje. 
 
Ste najmlajši zlati občinski nagrajenec. Kaj vam pomeni to 
žlahtno priznanje? 
Zelo sem bil presenečen, ker tukaj živim šele dobro desetletje. 
Ko so mi razložili, zakaj, sem se zavedel, da je bilo to 10 udarnih 
let, ko se je v našem kraju res veliko spremenilo in sem bil 
nekakšen protagonist teh sprememb. Na to sem ponosen. Je 
zadoščenje predvsem zato, ker 8 let nisem bil na dopustu. Saj 
sem šel kam z mladimi, ampak nikoli brez odgovornosti zan-
je. S tega vidika je grb zadoščenje za precejšnje odrekanje, pa 
tudi zavezanost za naprej. Ker sem edini, še ne 50-letni nagra-
jenec, se bo treba v naslednjih letih še izkazati. V prihodnosti 
ne bo gradnje zidov, bolj bomo gradili medsebojne odnose, 
občestva, moralno in duhovno življenje.  

Sonja Jakop 
Foto: M. Jambriško
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Stranka Mira Cerarja v 
občini Vojnik

Iskreno	se	vam	zahvaljujemo,	da	ste	se	udeležili	lokalnih	volitev	
2014 in kandidatom na listi Stranke Mira Cerarja (SMC) zaupali 
svoj glas. V občinski svet občine Vojnik smo bili izvoljeni štirje 
svetniki z liste SMC, kar pomeni največ članov posamezne 
stranke ali liste v občini. Prav tako so bili naši kandidati izvoljeni 
v svete vseh treh krajevnih skupnosti. 
S svojim delovanjem se bomo vsi trudili upravičiti vaše 
zaupanje. 
Na poti do volilnega izida nismo bili sami. S svojim delom in 
znanjem ste nam pomagali številni somišljeniki, zato se vam 
iskreno zahvaljujemo. 
 
Ob prihajajočih praznikih vsem občankam in občanom 
občine Vojnik želimo vse dobro in voščimo miren in 
blagoslovljen božič ter sreče in zdravja v letu 2015! 
 

SMC Vojnik 
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OBČANI, KI SEŽEJO ČEZ PLANKE 

Še danes hrani vsa  
pisma oboževalcev
Vesele Štajerke – Loti – Vojnik! V tem vrstnem redu se sproži miselni vzorec ob omembi imena prvega 
slovenskega ženskega ansambla, ki je gotovo eden največjih promotorjev naše občine, Loti Žlaus pa ena 
najbolj prepoznavnih Vojničank.
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Prijazna, nasmejana, popularna, a hkrati kljub slavi skromna. 
Takšen bi bil kratek opis prikupne in po oceni mnogih najbolj 
prepoznavne Vesele Štajerke. Mnogi so kot mladeniči gotovo 
sanjali o njej, mnogi najbrž še danes. Do oboževalcev se Loti 
obnaša zelo odgovorno – prav vsakemu odpiše in prav vsa 
pisma, pesmi, ljubezenske izpovedi, medvedke in druge po-
zornosti hrani. »Do zadnje razglednice, vse je shranjeno. Danes 
je sicer zaradi moderne tehnologije dopisovanje z obože valci 
manj osebno, kot je bilo včasih, ko si že po pisavi razbral značaj 
človeka. Tudi pri izbiri motivov na razglednicah so bili fantje 
precej spretni … Mnogo pisem, ki smo jih dobile, je bilo celo 
odišavljenih. Pravzaprav nekatera še danes dišijo. Ravno zad-
njič sem prestavljala škatle s pismi oboževalcev in je prav za-
dišalo iz njih. Dobro bi bilo vedeti, kateri parfum je tako obsto-
jen,« smeje doda Loti. 
 
Vožnja vsepovsod naokrog 
Ko je Loti začenjala svojo glasbeno pot, je bil svet precej dru-

gačen. Pa čeprav je bilo to »šele« pred dvajsetimi leti. Ni bilo 
družabnih portalov, kot sta npr. YouTube ali Facebook, ni bilo 
prenosnikov in pametnih telefonov, še celo mobilni telefoni 
so bili redkost. Na slovenski narodno-zabavni glasbeni sceni ni 
bilo nobene ženske zasedbe, kaj šele dekliške. »Do takrat je to 
področje bilo v domeni moških, ženske so lahko le pele. Dejali 
so, da ‘babe’ niti ne bodo mogle zdržati tempa, kaj šele zabava-
ti,« se začetkov spominja njen oče in ustanovitelj skupine Jože 
Žlaus. Kmalu so postale tako popularne, da mu jih je komaj us-
pelo voziti naokrog. »Vsepovsod so jih vabili, na razne oddaje, 
snemanja, prireditve, dobrodelne prireditve, gostovanja. En-
krat so pele in igrale pet dni zapored. Je pa res, da so takoj, ko 
so stopile v kombi, že tudi spale.« 
Ne le, da so dekleta zdržale hud tempo, saj so vedno igrale v 
živo, zdržale so tudi pritiske vrstnikov, ki v najstniških letih niti 
slučajno niso poslušali »goveje muzike«. »Večkrat je kdo kakš-
no zlobno rekel na račun te glasbe, zato ni bilo vedno prijetno. 
A se tudi v občutljivih letih nismo dale zmesti. Smo pa bile rah-

S potapljaškim klubom je obiskala že veliko držav, med drugim tudi Filipine, kjer so jo najbolj navdušili otroci.
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Lotijina velika ljubezen je tudi potapljanje. Najboljši pozerji so polži gološkrgarji.
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lo v dvomih, ko so nas povabili, da bi igrale na študentski zaba-
vi. Do takrat še noben narodno-zabaven ansambel ni igral na 
študentskih žurih. Nismo vedele, ali nas bodo pričakala jajca, 
žvižgi ali kaj drugega. V začetku so sicer kar pisano gledali, po 
dveh skladbah pa so že peli z nami in plesali.« 
 
Začela s plastično kitaro 
Oboževalci prav dobro vedo, kako se je začela njihova glasbe-
na pot. Vse so se leta 1994 znašle na prireditvi Pokaži, kaj znaš 
na Dobju pri Planini. »Jaz sem nastopala sama s kitaro, Mojca 
je na harmoniki spremljala dva fanta, Marjana pa tudi enega 
na klaviaturi. Oče je seveda vse to opazil, se spomnil, da je 
pred leti v tujini videl eno žensko narodno-zabavno zasedbo, 
in kmalu po prireditvi smo skupaj še z njunimi starši že sedeli v 
sosednji gostilni in načrtovali. Čez teden dni smo imele že prve 
vaje. Kmalu so sledili prvi nastopi. Odzivi so bili enkratni, tako 
kot so na primer zdaj pri Modrijanih. Zelo lepe spomine imamo 
na sicer naporne začetke. Bilo je sicer res mnogo odrekanj, saj 
smo v teh pubertetniških letih, ko so se sovrstniki zabavali, me 
pridno vadile. A vendar bi zdaj ponovno izbrala povsem enako 
pot,« razmišlja Loti. 
Za njeno pot bi sicer lahko rekli, da ji je bila položena v zibelko. 
Ker je očetu že od mladih nog po glavi šla samo kitara, s katero 
je potem igral pri ansamblih, je tudi Loti najprej v roke zagra-
bila kitaro. »Spominjam se, da je skupina, pri kateri je oče igral, 
imela pri nas vaje. Meni, takrat sem bila še čisto majhna, so dali 
v roke plastično kitaro, s katero sem potem zraven ‘igrala’ in 
skakala. Kasneje sem dobila pravo kitaro in imam jo še danes 
shranjeno.« Tudi na drugem, močno prepoznavnem očetovem 
področju je od daleč razbrati vzporednice. »Grafika, sicer in-

dustrijska,	me	je	vedno	privlačila.	In	ko	se	je	bilo	treba	odločiti	
med študijem glasbe in grafike, sem izbrala slednjo. Na tem 
področju ravno zaključujem magisterij. Zgleda, da bom celo 
življenje kaj študirala,« doda. V vmesnem času je namreč vpisa-
la še študij predšolske vzgoje. 
 
Najboljši »pozerji« so polži 
Kar nekaj časa je poučevala na Srednji medijski šoli v Celju, tre-
nutno	pa	je	zaposlena	v	vrtcu.	 In	kako	otroci	reagirajo,	ko	se	
pred njimi pokaže znamenita Štajerka? »V vrtcu so zanimive 
predvsem reakcije staršev. Prvi teden te le gledajo, šele drugi 
teden pa si te upajo vprašati, ali si tista Loti iz Veselih Štajerk. 
Dijakom sem že takoj razložila, da je glasba moj hobi, to pa je 
služba.« Tudi v običajnem življenju ima zaradi prepoznavnosti 
včasih težave. »Nekateri imajo prav ‘rešpekt’ pred nami. Ne vid-
ijo, da smo vendar povsem preproste ženske, da nismo vzvi-
šene in da rade sprejmemo prijazno povabilo na kavo.« 
Čeprav je Loti najbolj prepoznavna članica Veselih Štajerk (ni-
koli se ne želi sama izpostavljati, ampak odgovarja v imenu 
sku pine), del njenega zasebnega življenja le ni povezan z glas-
bo. »Sem članica potapljaškega kluba Barakuda, s katerim pre-
cej potujemo po svetu. Tudi rojena sem v znamenju rib, morda 
so mi zato voda, morski svet, živa bitja v njem tako blizu. Vedno 
sem se želela potapljati. Sploh, ko sem gledala oddaje o pod-
vodnih živalih. Zadnja leta, ko imam tudi izpit za potapljanje, 
je to moja velika strast.« 
Druga velika strast, ki tudi ni povezana z glasbo, je fotografija, 
kar gre tako s potapljanjem kot z glasbo lepo skupaj. Veliko 
namreč fotografira v deželah, kjer Vesele Štajerke gostujejo, 
in na potapljaških popotovanjih. »Najlepši podvodni svet je v 
Egiptu. Pri ribicah moraš biti precej spreten, ker so zelo živahne, 
radovedne in hitre. Najboljši ‘pozerji’ so polži gološkrgarji,« 
smeje doda. Na kopnem v fotografski objektiv najraje lovi ljudi. 
»Sploh na tržnici uloviš dober utrip njihovega načina življenja, 
in včasih tudi posebnih vonjav.« 
Kljub kopici fotografij z gostovanj (prepotovale so dobršen del 
Evrope, bile v Kanadi, na Sejšelih, v Avstraliji, Ameriki itd.) in 
potapljaških popotovanj po Baliju, Filipinih, Egiptu, so te tre-
nutno le v njenem osebnem arhivu. »Včasih kdo vpraša, zakaj 
ne pripravim kakšne razstave. Mogoče bom to v prihodnjem 
letu le storila,« doda, ko pride ob prihajajočem na plano tudi 
tema o željah. »Osebno bi rada zaključila študij, s Štajerkami pa 
bi rade posnele še kakšen videospot, šle na gostovanje. Čeprav 
so sedaj, ko smo v službah, lahko ta le krajša. Sicer pa nisem 
človek, ki bi delal neke dolgoročne plane. Življenje samo pri-
nese veliko zanimivega.« 

Rozmari Petek 
Foto: Osebni arhiv

Nemo iz priljubljene risanke se je postavil tudi pred Lotijin objektiv.
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Dobrodelni koncert je športno dvorano v Vojniku 
zapolnil do zadnjega kotička.

Vojničani so ravno pred prihajajočimi decembrskimi prazniki po-
kazali, da imajo veliko in sočutno srce. V polni meri so se od zvali 
povabilu številnih organizatorjev iz Vojnika in Šentjurja, ki so se 
odločili, da bodo pripravili dobrodelni koncert in tako vsaj neko-
liko pomagali Amadeju do njegovih prvih stabilnih korakov. 
Amadej je prikupen štiriletnik s cerebralno paralizo, ki se nekaj 
tako vsakdanjega, kot je tekanje z vrstniki, lahko nadeja le, če 
bo lahko zdaj v rosnih letih čim večkrat prejel posebne terapi-
je. Ker so te terapije, ki dokazljivo prinašajo odlične rezultate in 
mnogim pomagajo narediti prve korake, plačljive, si jih družine 
takšnih otrok zelo težko privoščijo. Tudi Amadejeva družina pri 
tem ni izjema. 
Je pa njegova družina izjema po tem, da je njegova mamica celo 
življenje izredno veliko svojega prostega časa namenjala izbolj-
šanju kakovosti bivanja tako ljudem v domači lokalni skupnosti 
Šentjur kot skorajda še bolj vojniški lokalni skupnosti, kjer sicer 
tudi poklicno deluje. Za nesebično delo so se ji organizatorji na 
pobudo nekdanje ravnateljice vojniške osnovne šole Majde Rojc 
želeli vsaj deloma zahvaliti tudi z minulim koncertom. Dokaz za 
to, da Vojničani in Šentjurčani cenijo njeno delo, je bila povsem 
nabita dvorana, ki po besedah sovoditelja večera Benedikta Po-
dergajsa še nikoli doslej ni bila tako polna. 
Skupaj s Podergajsom je koncert z izbranimi, srčnimi in na tre-

Amadejeve 
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nutke ravno prav hudomušnimi besedami povezovala še An-
dreja Štravs. Oba sta se tako pridružila kopici nastopajočih, ki so 
se zaradi Amadeja odpovedali honorarju. Srčen koncert so z vse-
bino napolnili Okrogli muzikantje, Ansambel Spev, Vižarji s Po-
horskim klatežem, Navihanke, klapa Šmarnica, ženska vokalna 
skupina Glasovir in domača dekliška skupina Kolorina, mlada 
dekleta, ki trenirajo twirling, Moški pevski zbor Vojnik, Mladinski 
pevski zbor Osnovne šole Vojnik ter učiteljski zbor šole, zaključili 
pa so ga Modrijani, ki so skupaj z zborčkom iz Podružnične os-
novne šole Nova Cerkev dali piko na i čudovitemu večeru. Na 
koncert so organizatorji sicer povabili tudi stand up komika Ta-
deja Toša, a ker ni mogel priti, je Amadeju pomagal s finančnim 
prispevkom.  
Ta lahko še vedno nakažete tudi sami, in sicer preko transakcij-
skega	računa	župnijske	Karitas	Vojnik	(TRR:	051008011721666,	s	
pripisom za Amadeja).  
 

Rozmari Petek 
Foto: Jure Vovk 

– skupaj za 
Amadejeve korake

Dragi prijatelji! 
Zvečer po koncertu sva z Amadejem 
kot običajno pred spanjem zmolila 
molitev Sveti angel. Tokrat prvič z 
drugačnim namenom: za vse, ki smo 
se včeraj tako ali drugače družili na 
dobrodelnem koncertu. 
To je največ, kar lahko za zdaj stori-
va za vas, spoštovani prijatelji, ki ste 
darovali svoj čas, svoje umetniške 
talente, organizacijske sposobnosti, 
težko prislužena sredstva in dobro 

voljo. Beseda hvala bo morala biti dovolj, verjamem pa, da 
dobrota kroži in se množi ter na drugačen način vrača v 
naša življenja. Upam tudi, da angel Dobrotljivosti in Sočut-
ja še kdaj najde podobno pot do vseh, pogosto tudi skritih 
soljudi, ki trpijo, kadar svet ni prav urejen. 
 
Vse dobro vam želijo hvaležni Sorčanovi. 
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Letošnji 5. Festival evropskega in mediteranskega filma (FEMF) v 
Piranu je uspel pridobiti velik del evropske produkcije, ki je tudi 
po	mnenju	filmske	elite	EFE	reprezentativen	–	Ida,	Človeški	kapi-
tal, Stratos in Beli bog so naslovi, ki so se jim pridružili še avtorski 
presežki Kena Loacha, Alexa van Warmerdama, Stijna Coninxa, 
Alice Rohrwacher, Alexandra Mitte. S številnimi mlajšimi avtorji so 
tvorili uradni program festivala. 
V posebni sekciji Program prvencev, ki je bila pripravljena v part-
nerstvu z evropskim programom Eye On Films, so bili predstavlje-
ni štirje prvenci – romantična komedija Samo v New Yorku, fran-
coska drama Bogomolka, srbsko-slovenska koprodukcija Barbari 
in hrvaška romantična komedija Kavboji. 
Po filmski bravuri Neskončna lepota, najuspešnejšem evropskem 
filmu leta 2013, ni ostalo veliko dilem, na katero državo je treba 
še posebej opozoriti. Zadnja leta se italijanska kinematografija 
prepričljivo približuje izpovedni moči velikih mojstrov iz obdobja 
produkcije Cinecita. Filmi pripovedujejo različne zgodbe različnih 
junakov, ki pripadajo različnim družbenim slojem, pa vendar jim 
je skupna senzibilnost za izpoved trenutka, v katerem se rojevajo. 
Tako	so	bili	letos	v	sekciji	Fokus	Italija	predstavljeni	še	filmi	Sveta 
obvoznica (nagrajenec beneškega festivala), Preproste besede 
in zaključni film festivala Ime mi je Li. 
Po izboru tričlanske žirije FEMF-a, ki so jo sestavljali Aleksandra 
Balmazović, Pavo Marinković in Simon Tanšek, je šla najprestižnej-
ša nagrada festivala za najboljši film v roke palestinski drami 
Omar režiserja Hanyja Abu-Assada. Nagrado za najboljšega 
režiserja tekmovalnega programa si je prislužil Kornel Mundruczo 
za film Beli bog. 
Festival FEMF je bil leta 2010 ustanovljen v spomin legendar-
nemu direktorju fotografije Vilku Filaču. Tako sta letos nagrado 
za najboljšega direktorja fotografije prejela Lukasz Zal in Ryszard 
Lenczewski za kamero v filmu Ida. Glavna nagrada festivala za 
najboljši režijski prvenec je šel filmu Kavboji režiserja Tomislava 
Mršića. Nagrado za ustvarjalni prispevek k razvoju filma in ev-
ropske kinematografije so podelili Radetu Šerbedžiji, ki je bil 
prava zvezda zadnjega dneva v Piranu. 
Slovenske filmarje je zastopal Marko Naberšnik z avstrijsko-slov-
ensko koprodukcijo Gozdovi so še vedno zeleni, ki filmsko 

5. FEMF oktober 2014
Slovesno otvoritev 5. FEMF-a je 1. oktobra ob 18. uri pod pokroviteljstvom župana g. Bossmana vodila Miša 
Molk, glasbeni nastop pa je bil zaupan Rudiju Bučarju (zmagovalcu letošnjega festivala Melodije morja in 
sonca). Otvoritvene slovesnosti sta se udeležila tudi gospod Beno Podergajs in Urška Mužar.

obeležuje stoletnico začetka 1. svetovne vojne, stoletnico od roj-
stva nesmiselnosti vojn. 
Kot vsako leto je festival ponudil pregled dokumentarnih filmov z 
izredno aktualno tematiko: švedska filma Na bananinem olupku 
(manipulacije prehrambne industrije) in Spletni pirati v živo (pi-
ratska stran pod udarom zaščite avtorskih pravic) ter Ukrajina ni 
bordel (o gibanju FEMEN). 
Na otroke in mladino FEMF nikoli ne pozabi. Letos so lahko izbirali 
med petimi naslovi, od umetnostno-zgodovinskega filma Cha-
gall-Malevič, palestinskega Zgodba o žirafah, poljudnoznanst-
venega filma Amazonija, simpatičnega animiranega družinske-
ga filma Iskanja Pernatega kralja pa vse do slovensko sinhroni-
ziranega Hrabrega avtka Plodija, primernega za naše najmlajše. 
V soboto dopoldne je potekala tiskovna konferenca in delovno 
srečanje članov grozda AAA (Alpe Adria Audiovisual), ki ga je 
delno finančno podprl Evropski sklad za regionalni razvoj. Tema 
je bila italijansko-slovenski grozd AAA (nastanek in cilji), avdio-
vizualni trg na čezmejnem območju – okviri za sodelovanje in 
distribucijo ter novi pristopi k okolju prijazni AV-produkciji. 
Filmski podjetji Fivia in Cenex iz Vojnika sta tako že petič zapored 
(tokrat s pomočjo Občine Piran in portoroškega Avditorija ter šte-
vilnih partnerjev) organizirali evropski filmski festival, ki privablja 
vedno večje število gledalcev. Prav zato se bomo tudi naslednje 
leto vrnili k tej filmski čarovniji. 
 

Branka Čretnik 
Foto: Aleš Vidic in Dragica Petrović 

Ekipa 5. FEMF-a v Piranu
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Nekaj pevcev je sodelovalo le občasno, redno pa so peli Tone 
Štante, Edo Kušar, Milan Svetel in Peter Marguč. Skupini sta se 
pridružila še Franci Bogovič in Milko Kovač, vendar sta zaradi 
bolezni prenehala sodelovati Edi Kušer in Tone Štante. Tako je 
ostal kvartet, ki deluje še danes. 
Zadnjo soboto v oktobru smo Arclinski fantje v Kulturnem 
domu Vojnik s koncertom proslavili 30-letnico delovanja. V 
goste smo povabili naslednje zasedbe: Kvartet Grmada, Oktet 
Podoglarji, Taščice, Pevke Društva kmetic Meta, Ljudske pevke 
DU Vojnik, kot presenečenje je nastopila mlada glasbena sku-
pina M. J. A. V. 
S svojo prizadevnostjo, znanjem in dobro voljo nam je kon-
cert pomagala pripraviti ga. Petra Pehar Žgajner, za humor je 
poskrbel Štamperlov Pepi, prireditev pa je povezovala Katja 
Žvikart. Na koncert smo povabili vse člane, ki so bili v sestavu 
ob sami ustanovitvi, in prijatelje, ki nam pomagajo, kadar je 
kdo od nas zadržan. Skupaj z njimi smo zapeli nekaj pesmi. 
Povabili smo tudi harmonikarja g. Petra Jagodiča, ki sodeluje z 
nami že vrsto let. Skupno z njim smo zapeli jubilejno pesem – 
poslušalci so jo lepo sprejeli. Zahvala zanjo še posebej velja ge. 
Mileni Jurgec in g. Gojku Jevšenaku. 
Besede zahvale naj gredo še enkrat vsem, ki so kakor koli 
sodelovali pri pripravi in izvedbi tega koncerta, prav tako tudi 
vsem, ki so prišli na prireditev in do zadnjega kotička napolnili 

Naših trideset let
Minilo je 30 let, odkar smo se v prelepem majskem večeru po končani podoglariji v Arclinu fantje in 
možje odločili, da se bomo še naprej družili ob petju. Tako je nastala pevska skupina Vaški fantje, ki so 
jo domačini kmalu preimenovali v Arclinske fante, in tako je ostalo do danes. Na začetku smo peli na 
družinskih slavjih, potem se je petje razširilo še na druge prireditve (otvoritve, žegnanja, izlete, občne 
zbore, proslave, srečanja ljudskih pevcev, koncerte ipd.).

dvorano ter nam s tem dali priznanje za dosedanje delo. 
Naj še naprej zveni slovenska ljudska pesem. 
 

Peter Marguč 
Foto: Jure Vovk
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»Odkar sem se imela priložnost bolje spoznati z irsko glasbo, 
tradicionalnimi instrumenti in kulturo, sta minili že dve leti. 
Dobila sem povabilo za sodelovanje v glasbeni zasedbi D Brin-
cl Bend, ki preigrava irsko glasbo. Bend je letos upihnil že svojo 
peto svečko. Zasedba šteje pet članov, štiri članice in enega 
člana, visoka zastopanost nežnejšega spola pa je tudi svoje-
vrstna posebnost naše skupine. Pet ljubiteljskih glasbenikov, 
pet različnih karakterjev, vsak iz svojega konca, vsak s svojo 
zgodbo in s skupnim veseljem – veseljem do glasbe. Večinoma 
preigravamo tradicionalne irske pesmi. Primerjava in podob-
nosti irske kulture s slovensko nas pripeljejo do tega, da skuša-
mo poskočnim irskim ritmom dodati nekaj slovenskega. Zato 
se v našem repertoarju večkrat znajdejo mešanice obeh glas-
benih zvrsti. Vaje imamo kar v Juretovi dnevni sobi, ki je prisel-
jen Ljubljančan (po duši Korošec). Kot edini fant je naš glavni 
moški vokal, igra na irski boben »bodhran«. Glavni ženski vokal 
je Simona B. (originalna Ljubljančanka), ki poleg petja igra na 
kitaro. Ritem sekcijo benda zaključi še Korošica Simona F., ki 
igra	na	bas	kitaro.	Instrumentalno	nas	na	violini	zastopa	Min-
ca z gorenjskega konca, sama pa zastopam štajerski konec na 
harmoniki in irski piščalki. Prihajamo iz cele Slovenije. 
V naših krajih je doma narodno-zabavna glasba, je pa manj 
ljudi, ki poznajo irsko glasbo. Zato je bil že čas, da v Lembergu 
začutimo delček tega irskega utripa. Mislim, da smo dosegli 

Irsko vzdušje na  
gradu Lemberg
Letošnje poletje ni bilo naklonjeno turističnim prireditvam. Tradicionalno Nedeljsko grajsko popoldne na 
gradu Lemberg je odpadlo zaradi dežja. Člani Turističnega društva Nova Cerkev so pomagali pri oživljanju 
gradu Lemberg z Irskim večerom. Kdo so dekleta in fant, ki sestavljajo D Brincl Bend? Ena izmed njih je 
Petra Božnik, ki nam predstavlja skupino in prireditev.

svoj namen, ko so v čudovitem okolju lemberškega gradu na 
topel jesenski večer zaplapolale zastave obeh držav. Zbralo se 
je lepo število obiskovalcev. Ob požirku tradicionalnega irske-
ga piva gre melodija še bolj v uho in človek se lažje vživi v nji-
hovo kulturo in vzdušje, ki po večerih ob živi glasbi nastaja v 
tradicionalnih irskih barih. Z gledalci smo vzpostavili prijeten 
stik in tudi začetniška trema je po nekaj taktih izginila. Prijetno 
vzdušje so sicer skoraj pokvarili nenapovedani gostje z inšpek-
torata in carine, ki na takšnih neprofitnih kulturnih dogodkih 
očitno iščejo razloge, da lahko napolnijo državno blagajno. 
Vse kaže, da se v teh časih tudi ni več tako enostavno kulturno 
udejstvovati in imeti lepo. Kljub neljubemu dogodku je večer 
nastopajočim ostal v lepem spominu. 
V veselje mi je bilo igrati na domačih tleh, na gradu, katerega 
podoba me zaradi neposredne bližine spremlja že od malih 
nog. Odzivi in pohvale prisotnih so tisto, kar nam da novo vol-
jo in občutek, da se splača vztrajati še naprej. Ob tej priložno-
sti bi se rada zahvalila g. Zidarju, ki je prisluhnil moji ideji in 
na široko odprl vrata svoje grajske posesti, ter Turističnemu 
društvu Nova Cerkev za pomoč pri organizaciji. Se vidimo na 
naslednjem irskem večeru!« 
 

Lea Sreš 
Foto: Petra Božnik 

D Brincl Bend so navdušili s svojo glasbo.
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Deset let MeKPZ DU 
Vojnik
Ob deseti obletnici delovanja zbora je bil organiziran 
slavnostni koncert 19. oktobra 2014. Zbor je vsa leta 
vodila Vida Bukovac. 

Na koncertu so nastopili: Ansambel Vigred, Duet Katja Klinc, 
solist Anton Krivec, Ansambel Mladi gasilci, Herman Felicjan. 
Koncert je trajal dve uri, poleg glasbe in častnega govora je 
potekala še podelitev priznanj tistim pevcem, ki so sodelovali 
v	zboru	10	let.	Priznanja	sta	podelila	predsednik	DU	Vojnik	Ivan	
Robačar in Beno Podergajs, nekdanji župan. 
Organizatorji so bili ob polni dvorani zadovoljni. Po končani 
prireditvi so se pevci zahvalili pevovodkinji Vidi Bukovac in ji 

v slovo zapeli z nageljnom v roki. Zbor bo deloval naprej pod 
vodstvom Katje Klinc. Vaje bodo potekale vsako sredo od 18. 
do 20. ure v prostorih OŠ Vojnik. Veseli bodo novih pevcev! 
Zbor se zahvaljuje vsem, ki so obiskali koncert in ga podprli 
s svojimi prispevki. Posebne zahvale gredo g. Krašovcu za 
čudovit aranžma; zborovskemu pevcu Rajku Sentočniku, ki 
vedno poskrbi za okrasitev odra z napisi; predsedniku DU 
Vojnik	Ivanu	Robačarju	za	priznanja	in	vsem	nastopajočim.	
Pevci DU Vojnik in KD Socka se prav lepo zahvaljujejo 
nekdanjemu vojniškemu županu Benediktu Podergajsu za 
podporo in lepe spodbudne besede, ki jim jih je namenil v 
vseh letih delovanja. Tudi naprej mu želijo vse dobro. 
Zbor pa bralcem ob tej priložnosti želi vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2015. 
 

Ivana	Koprivnik	
Foto: Jure Vovk

Etika in vrednote v 
vzgoji in izobraževanju
Vrtec Mavrica Vojnik se je vključil v projekt Etika in vred-
note v vzgoji in izobraževanju z namenom izpolnjevanja 
poslanstva vzgoje in izobraževanja, kar je ena najpomem-
bnejših podlag za oblikovanje stabilne družbe, ki temelji 
na etičnih standardih, vrednotah in znanju.

Projekt se navezuje na drugi prioritetni cilj: odnos do sebe, 
drugih in okolja. 
Vrednote so med najpomembnejšimi psihološkimi elemen-
ti pri delovanju človeka. Če pogledamo definicijo vrednot, je 
vrednota to, čemur posameznik priznava veliko večjo načelno 
vrednost in daje prednost. 
Iz	 vrednot	 izhajajo	 tudi	 osebnostne	 kvalitete,	 standardi	 in	
načela, prav tako tudi gonilo, ki vpliva na naše delovanje in 
odločitve. Vsi ljudje živimo na podlagi svojih vrednot, če si to 
priznamo ali ne. 



38 11. december 2014  |  OgledalO 7/2014

KU
LT

U
RA

Cilji vrtca: 
•	 ozaveščati	temeljne	življenjske	vrednote,	
•	 živeti	in	čutiti	vrednote	skupaj	z	otroki,	
•	 spodbujati	k	moralnemu	ravnanju,	
•	 vrednote	ponotranjiti	in	jih	udejanjati	(1.	spodbujati	otroka	

k čustvovanju in izražanju čustev, 2. soustvarjati spodbudno 
klimo z vsemi deležniki vrtca). 

 
Projekt vsebuje deset modulov: 
•	 znanje	in	modrost,	
•	 integriteta,	
•	 humanost,	
•	 skrb	za	sočloveka,	
•	 delo	in	ustvarjalnost,	
•	 kultura,	
•	 tradicija,	
•	 življenje,	narava,	zdravje,	
•	 univerzalizem,	
•	 pravičnost.	
Začeli smo z modulom znanje in modrost, ki ima naslednje pod-
domene: resnica, miselna odprtost, razumnost, perspektiva, 
odgovornost, ljubezen do učenja in znanja, zmernost. 
Znanje in modrost sodita med temeljni vodili stabilne in srečne 
družbe. Znanje zajema poznavanje informacij, dejstev, opisov, 
spretnosti in veščin, ki jih pridobimo z izkušnjami, vzgojo in izo-
braževanjem. 
Modrost združuje znanje, razum in intuicijo z življenjskimi izkuš-
njami, vse to pa z visokimi etičnimi standardi in moralnim čutom. 
Modrost v povezavi z znanjem in drugimi vrednotami omogoča 
globlje in učinkovitejše razumevanje, vpogled, presojo in sveto-
vanje tudi o najbolj težavnih, kompleksnih in negotovih vprašanjih. 
Znanje pridobi svojo pravo vrednost le, če je modro uporabljeno 
– razumno in etično. 
Tako bomo z lastnimi zgledi in spodbudnimi dejavnostmi z vred-
notami ozaveščali že v zgodnjem otroštvu in otroke pripravljali, 
da bodo pozneje znali opazovati svet in ga sprejemati z določeno 
mero kritike. Tako bodo lahko ločili med tistim, kar je dobro, in tis-
tim, kar jim škoduje. 
Osnova za to je spoštovanje sebe in drugih ljudi. 
Naslednji modul, ki smo ga obdelali in se še vedno prepleta v 
naših vsakodnevnih dogodkih in dejavnostih, je skrb za sočlove-
ka. Sodi med najpomembnejše vrednotne domene in je v veliki 
meri temelj življenja v družbi. Otroci to skrb v družini živijo zelo 
konkretno. V vrtcu pa pridobivajo bogate izkušnje, saj se sreču-
jejo z različno populacijo (npr. vrstniki, odrasli, starostniki). Tako 
razvijajo lastno empatično delovanje in močan vir zadovoljstva. 
 
V šolskem letu 2014/15 smo pristopili k izvajanju naslednjih 
modulov: 
•	 življenje,	 narava,	 zdravje	 (spoštovanje	 življenja,	 spoštovanje	

narave in okolja, zdravje, bioetične vrednote); 
•	 kultura	 (spoštovanje	 lepote,	 umetnost	 in	 kultura,	 svetovni	

nazor/religija, spoštovanje vzgoje in drugih pridobitev človek-
ove civilizacije); 

•	 univerzalizem	 (mir,	 enakost,	 kulturni	 pluralizem,	 spoštovanje	
različnosti in drugačnosti, skromnost, odpuščanje). 

 
Vsi moduli se navezujejo na vsakodnevno življenje v vrtcu. Ven-
dar želimo s projektom ponotranjiti in ozavestiti vrednote skupaj 
z otroki, saj so v tem obdobju vedoželjni, želijo si novih izkušenj, 
iščejo nove poti, nova poznanstva, spoznavajo okolico in se zani-
majo za dogajanje okoli sebe ter radi posnemajo. 
Module uresničujemo na različne načine, del nas so že dolga leta. 

Otroci se vsakodnevno učijo drug od drugega in pridobivajo iz-
kušnje z različnih področij kurikula. Spodbujamo močna področja 
in krepimo šibka. V delo vnašamo metodo NTC (spodbuja funk-
cionalno mišljenje), njen avtor je dr. Ranko Rajović. 
Pridobivajo različne socialne veščine, saj se srečujejo z različno 
populacijo ljudi. Spodbujamo medgeneracijsko sodelovanje ob 
rojstnih dnevih, praznikih, kulturnih prireditvah itd. Usmerjamo 
k sprejemanju čustev drug drugega, si prisluhnemo, pomaga-
mo, sprejemamo različnost in drugačnost, usmerjamo k upora-
bi vljudnostnih izrazov. Gibamo se v vseh vremenskih pogojih, 
hodimo na pohode, spodbujamo k opazovanju narave, imamo 
manjše vrtove, kjer lahko otroci spoznavajo različna zelišča in 
zelenjavo. Pripravljamo sadne prigrizke, zelenjavne juhe, sadne 
sokove, marmelade. Naravo varujemo z varčevanjem različnih 
virov in ločevanjem odpadkov ter zbiranjem odpadnega materi-
ala. Obiskujemo gledališke in lutkovne predstave, se srečujemo 
z različnimi zvrstmi literature, obiskujemo knjižnico. Vključujemo 
se v številne druge projekte in natečaje, ki se povezujejo z mod-
uli. Tako bogatimo otrokove izkušnje in jim dajemo možnost, da 
bodo v odraslem obdobju znali dobro presojati. 
 

Katarina Antloga, dipl. vzg. 
Vrtec Mavrica Vojnik

Glasbeno obarvano slovo 
češkega veleposlanika
Ob zadnjem obisku češkega veleposlanika dr. Petra 
Voznice in njegove žene Milade v Globočah smo člani Jošk-
ove bande pripravili glasbeno obarvan piknik. 

Veleposlanik dr. Peter Voznica in njegova žena Milade v elementu

Oba cenjena gosta sta z bando tudi zaigrala. Veleposlanik je 
nato povedal v šali, da bi se kot bodoči »penzionist« najraje 
pridružil Joškovi bandi. 
 

Jože Žlaus

Članek “Dnevi evropske kulturne dediščine”  
najdete na spletu (www.MojaObcina.si).
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Zmagovalne ekipe – mlajši
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Leta 1980 so bila na šolah ustanovljena društva Mladi gasilec, 
ki se vsako leto srečujejo na občinskem, regijskem in državnem 
nivoju. OŠ Vojnik ima DMG že od vsega začetka in je trenutno 
edino v celjski regiji. 
Že leta 2001 je bila Osnovna šola Vojnik organizatorica državne-
ga srečanja, prav tako tudi letos, ker je šol, ki se za to odločijo, 
čedalje manj, saj je vse skupaj povezano s prenočevanjem tek-
movalcev z vrstniki v kraju tekmovanja. 
V organizacijskem odboru za pripravo srečanja so bili Benedikt 
Podergajs, predsednik GZ Vojnik - Dobrna; Olga Kovač, ravnatel-
jica	 OŠ	 Vojnik;	 Milena	 Jurgec,	 mentorica	 DMG;	 Ivan	 Jezernik,	
poveljnik GZ Vojnik - Dobrna; Franci Petek, poveljnik GZ Slo-
venije; Nevenka Kerin, strokovna sodelavka GZS; Uroš Leskovar, 
predsednik MS GZS; Adolf Janc, član poveljstva; Štefan Pohajač, 
član predsedstva GZ Vojnik - Dobrna; Nataša Čerenak, pomočni-
ca ravnateljice; Jure Uranič, računalničar; Aleš Kolšek, poslovni 
tajnik; Urban Podergajs, vodja za pripravo dvorane. 
Za samo srečanje in tekmovanje smo najprej pripravili domači 
šolski ekipi (Hana Krušič, Tjaša Tržan, Alja Pekovšek – mlajša 
ekipa; Teja Tržan, Anja Kitek in Nastja Zupanc – starejša ekipa). 
Tekmovanje vsebuje teoretično in praktično znanje: test iz 

34. Srečanje društev  
Mladi gasilec na temo  
»Gasilci pomagamo v 
naravnih nesrečah«
V petek, 10. oktobra 2014, in soboto, 11. oktobra 2014, je bilo v Vojniku zelo živahno. Gasilska zveza Slovenije, 
Gasilska zveza Vojnik - Dobrna in Osnovna šola Vojnik so organizirale 34. Srečanje društev Mladi gasilec na 
temo »Gasilci pomagamo v naravnih nesrečah«. Sodelovalo je 16 mlajših in 16 starejših ekip iz cele Slovenije, 
kar pomeni, da je bilo prisotnih 96 tekmovalcev in 46 mentorjev.

požarne preventive, prve pomoči in poznavanja kraja, praktič-
na vaja z vedrovko, praktični prikaz prve pomoči, vezanje vo-
zlov, metanje vrvi v krog in izbira pravega gasilnika. Pri pripravi 
tekmovalcev za praktično znanje so sodelovali tudi mentorji 
Petra Tržan, Urška Jurgec, Tomaž Pekovšek in Tina Kroflič. Za 
tekmovanje je morala vsaka ekipa pripraviti spis ali likovni 
izdelek na naslovno temo.
Za prvi dan smo pripravili sprejem gostov v šolski telovadnici. 
Na otvoritvi srečanja je za kulturni program poskrbel Mladinski 
pevski zbor OŠ Vojnik z vodjo Emilijo Kladnik Sorčan. Prireditev 
je povezovala Tjaša Jazbinšek. Prisotne so pozdravili in jim 
zaželeli prijetno bivanje v Vojniku Benedikt Podergajs, Franci 
Petek in Olga Kovač. Ekipa OŠ Vojnik je dvignila tekmovalno 
zastavo. Tekmovalci so dobili navodila za delo. Najprej so odšli 
v delavnice za učence (za mlajše: modelarsko – Petra Strnad, 
ustvarjalno – Vilma Ošlak, plesno – Anja Korošec; za starejše: 
ustvarjalno – Jožica Povše, plezalno – plezalno društvo Paj-
ki in preventivno – Florjan Zabret) ter za mentorje (plesna – 
Milanka Kralj, tiskarska – Jože Žlaus in ustvarjalna – Društvo 
kmetic Meta). V vseh delavnicah je bilo zanimivo, udeleženci 
so sodelovali z velikim zadovoljstvom. 
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Nova dvorana Gasilskega doma Frankolovo

Po kosilu so si vsi gostje pod vodstvom šestih vodičev Turistične-
ga društva Vojnik ogledali vojniške znamenitosti, nato je sledilo 
testiranje, v katerem so pokazali svoje teoretično znanje. 
Naslednja pomembna stvar je bila razdelitev učencev h gos-
titeljem, kjer so preživeli večer in prespali ter se po zajtrku vr-
nili	v	šolo.	Prenočišča	za	69	učencev	so	zagotovili	starši	naše	
šole in za 5 učencev starši iz OŠ Frankolovo. Vsem staršem oz. 
družinam še enkrat iskrena hvala! 
PGD Dobrna je pripravilo srečanje za mentorje, ki so ga pope-
strili s čudovitim kulturnim programom, v katerem so se pred-
stavili gasilci društva. Zaplesali so tudi mentorji, ki so se pod 
vodstvom Milanke Kralj naučili nekaj plesov. 
Zjutraj so tekmovali v praktičnih panogah. Gasilski sodniki GZ 
Vojnik - Dobrna, ki so preverjali znanje praktičnega dela (vodja 
Marjan Jelenko, GZ Zreče - Vitanje), in tehnični vodja so odlič-
no pripravili tekmovalne poligone na igrišču pod šotorom. 
Kinološko društvo iz Celja je prikazalo urjenje psov. Sledilo je 
odlično kosilo iz šolske kuhinje, nato pa zaključna prireditev 
na odru RTV, ki je čakal na nedeljsko prireditev. Vse ekipe so 

imele odlične rezultate, tri pa so si prislužile pokale in medalje. 
Med mlajšimi so bile najboljše ekipe OŠ narodnega heroja Raj-
ka, Hrastnik 2; OŠ Belokranjskega odreda Semič 2 in OŠ Gornja 
Radgona. Vojniška ekipa je bila 13. Med starejšimi so bile najbol-
jše šolske ekipe iz Šentjerneja, Gabrovke (podružnica Dole pri 
Litiji) in Vojnika. Pokale in medalje so podelili predsednik GZS 
Jošt Jakša, predsednik GZ Vojnik - Dobrna Benedikt Podergajs in 
ravnateljica Olga Kovač. Učenci so predstavili delo v delavnicah. 
V kulturnem programu se je predstavil ansambel Ta pravi gasilci. 
Ob odlično organiziranem srečanju in sodelovanju dobro prip-
ravljenih in prijetnih ekip je bilo vzdušje enkratno. 
Vsekakor lahko rečemo, da je bila to prireditev, ki je na pose-
ben način povezala šolo in kraj, vseskozi pa nas je spremljalo še 
sončno in toplo jesensko vreme. Ostali so lepi spomini. 
 

Milena Jurgec 
Foto: Nevenka Karin
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Zmagovalne ekipe (starejši) – 3. mesto za vojniške osnovnošolce

Prizidek – pomembna 
pridobitev za PGD 
Frankolovo
Ob koncu leta 2014 smo v PGD Frankolovo pregledali 
aktivnosti, ki so bile v tem letu opravljene ali se še 
nadaljujejo.

Bili smo organizatorji orientacijskega pohoda podmladka 
v GZ Vojnik - Dobrna, srečanja veterank in veteranov v Zvezi 
in izpeljali smo vaje v mesecu požarne varnosti na domačiji 
Macuh z udeležbo vseh društev v Zvezi. Z gasilskimi društvi, s 
katerimi mejimo, smo sodelovali pri organizaciji PGD Stranice 
na vaji »Mala Gora« z udeležbo domačih gasilcev ter gasilcev 
iz Socke, Vitanja in s Frankolovega. Ob vseh dejavnostih in 
organizaciji nismo pozabili na gradnjo prizidka h Gasilskemu 
domu Frankolovo in dvorane. S prizidkom smo v zaključni 
fazi, v dvorani pa zaključujemo s slikopleskarskimi deli, talnimi 
oblogami, ogrevanjem, prezračevanjem in elektrifikacijo. 
Finančni	 vložek	 trenutno	 izkazuje	 45.114,30	 €,	 od	 tega	 je	

soudeležba	Občine	Vojnik	10.000,00	€,	opravljenih	pa	 je	bilo	
tudi	 2365	 udarniških	 ur	 članov,	 dodatno	 smo	 prejeli	 tudi	
pomoč obrtnikov in krajanov. 
V upanju na še dodatni finančni vložek Občine Vojnik 
ocenjujemo, da bi ta projekt lahko zaključili v letu 2015. 
 

Drago Brecl 
Foto:	Hari	Ibrahimovič	
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Srečanje pobratenih društev

G
AS

IL
CI

 IN
 Z

AŠ
ČI

TA

Petindvajsetega oktobra so se udeležili kviza gasilske mladine 
in pripravnikov na Dobrni v organizaciji GZ Vojnik - Dobrna ter 
8. novembra regijskega tekmovanja v Slovenskih Konjicah. Za 
vse uspehe čestitamo mladini, mentorjem pa hvala za njihov 
trud, dobro voljo in prosti čas. Desetega in enajstega oktobra 
je v Vojniku potekalo 34. srečanje društva Mladi gasilec v 
organizaciji GZ Slovenije, GZ Vojnik - Dobrna in OŠ Vojnik. Na 
tem srečanju je sodeloval tudi naš podmladek, seveda skupaj 
z mentorji. 
Članice in člani našega društva so se 13. septembra udeležili 
tradicionalnega srečanja pobratenih društev v Dragomlji 
vasi, našem pobratenem društvu. Pomerili so se v športnih 
dejavnostih ter preostanek dneva namenili druženju in 
krepitvi medsebojnih vezi. Naših sedem operativnih članov 
se je odzvalo povabilu GZ Vojnik - Dobrna na dvodnevno 
strokovno ekskurzijo na otok Krk. Devetnajstega oktobra so 
se članske ekipe udeležile občinskega tekmovanja GZ Vojnik 
- Dobrna, ki je potekalo na Dobrni. Osem članic in predsednik 
društva so se 31. oktobra udeležili ogleda operete Splitski 
akvarel v Zagrebu v organizaciji GZ Vojnik - Dobrna. Pred 
samim ogledom operete jih je vodič popeljal po zanimivem 
starem mestnem jedru. 
Petnajst naših veterank in veteranov se je 10. oktobra na 
Frankolovem udeležilo vsakoletnega srečanja starejših gasilk 
in gasilcev GZ Vojnik - Dobrna. 
Naš poveljnik je sodeloval pri vaji v vrtcu Mavrica. 
Štirinajstega novembra je na Frankolovem potekala zaključna 
vaja tečajnikov nadaljevalnega tečaja za gasilca GZ Vojnik - 
Dobrna. 
Naša	nova	 avtocisterna	AC	16/60	 je	 6.	 oktobra	doživela	 svoj	
prvi ognjeni krst. Skupaj s posadko je bila v pomoč z dodatno 
požarno vodo ob požaru Rakuševega mlina v Celju. Prav tako 
jo že uspešno uporabljamo za izvajanje društvene dejavnosti, 
prevoze pitne vode in pomoč pri gradnji vodovodnega 
omrežja Sv. Tomaž. 
V oktobru in novembru smo opravili pregled hidratnega 
omrežja v KS Vojnik. 
V mesecu septembru smo se poslovili od avtolestve ALK30 
in poveljniškega vozila PV-1, ki smo ju skladno s sklepom 
upravnega odbora PGD Vojnik odprodali najugodnejšemu 
ponudniku iz gasilskih vrst. Enaindvajsetega oktobra smo 
prevzeli	novo	motorno	brizgalno	Rosenbauer	FOX-III,	s	katero	
bomo uspešneje posredovali v primeru požarov in nesreč. 
Uraden prevzem bo ob praznovanju godu našega zavetnika 
sv. Florjana v mesecu maju 2015. 
V decembru 2014 in januarju 2015 vas bomo obiskali z 
gasilskimi koledarji, za prijazen sprejem in podporo se vam že 
vnaprej zahvaljujemo. 

Jesensko obarvano delo  
v PGD Vojnik
Naš podmladek se je 31. avgusta v Lembergu udeležil srečanja mladine GZ Vojnik - Dobrna, kjer so se pomerili 
v družabnih igrah, prosti čas pa so izkoristili za medsebojno druženje. Bili so aktivni celo jesen, in tako so se 
udeležili tekmovanja v orientaciji na Frankolovem. Vmes in po tekmovanju so pridno vadili ter se na Dobrni 
19. oktobra udeležili občinskega tekmovanja GZ Vojnik - Dobrna. 

 
MIREN BOŽIČ IN VSE DOBRO V PRIHODNJEM LETU 2015! 
 Roman Kugler 

December

Čas pričakovanja in luči.
Naj se prižge tudi lučka v vašem srcu …
tiho, brez bliska in groma …
z mirom in srečo … in z ljubeznijo ... 
brez tesnobe in stiske … 
v veselju in hrepenenju ...

VAM ŽELIJO GASILCI S 
FRANKOLOVEGA.
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Srečanje gasilskih 
veteranov Gasilske 
zveze Vojnik - Dobrna
Gasilsko prostovoljno poslanstvo ne pozna starostnih 
meja. Vsak lahko prispeva nekaj pozitivnega, svoje 
izkušnje, ki jih našim vrlim veteranom seveda ne manjka.

Tekmovanje Gasilske 
zveze Vojnik - Dobrna
Mesec oktober je mesec požarne varnosti in preventive v 
gasilstvu. Kot vsako leto so tudi letos izvedli gasilsko tek-
movanje GZ Vojnik - Dobrna, tokrat v nedeljo, 19. 10. 2014, 
v organizaciji PGD Dobrna na športnem igrišču na Dobrni. 

Sončno in lepo jutro nas je pozdravilo in dalo energijo za 
tekmovanje. Najprej zbor sodnikov in sestanek za zadnje priprave, 
potem pa so začeli prihajati pionirji, pionirke, mladinci, mladinke 
– skupaj z mentorji. Na ta dan se je prav na tem prostoru istočasno 
izvajalo tudi zaključno pokalno tekmovanje za vso mladino v 
celjski regiji. Tako se je dopoldan pomerilo kar 34 tekmovalnih 
enot. Skupaj z mentorji je bilo prisotnih 374 tekmovalcev. 
Ocenjujemo, da je bilo v dopoldanskem delu skupaj s starši in 
drugimi udeleženci tega tekmovanja prisotnih približno 700 ljudi. 
V dopoldanskem času so udeleženci dosegli naslednje rezultate: 
 
Pionirji 
1. mesto: PGD Nova Cerkev, 2. mesto: PGD Dobrna, 3. mesto: 
PGD Dobrna 1 
 
Pionirke 
1. mesto: PGD Nova Cerkev, 2. mesto: PGD Socka, 3. mesto: 
PGD Dobrna 
 
Mladinci 
1. mesto: PGD Nova Cerkev, 2. mesto: PGD Socka, 3. mesto: 
PGD Dobrna 
 
Mladinke 
1. mesto: PGD Dobrna 
Popoldan smo začeli s članskim tekmovanjem, v katerem je 
nastopilo 18 ekip v moški in ženski kategoriji, ki pa sta bili 
razdeljeni še v starostni kategoriji A (do 30 let) in B (nad 30 let). 
Člani so dosegli naslednje rezultate: 
 
Člani A 
1. mesto: PGD Dobrna, 2. mesto: PGD Nova Cerkev, 3. mesto: 
PGD Dobrna 1 
 
Članice A 
1. mesto: PGD Nova Cerkev, 2. mesto: PGD Socka, 3. mesto: 
PGD Vojnik 
 
Člani B 
1. mesto: PGD Nova Cerkev, 2. mesto: PGD Socka, 3. mesto: 
PGD Dobrna 
 
Članice B 
1. mesto: PGD Nova Cerkev, 2. mesto: PGD Dobrna 
 
Namen vsakoletnega tekmovanja je strokovno usposabljanje 
vseh vrst gasilskih enot za izvajanje nalog zaščite in reševanja. 
Tekmovanje je bilo odlično izpeljano, za kar gre zahvala seveda 
tudi organizatorju (PGD Dobrna), ki je poskrbel, da so bili 
tekmovalci in drugi prisotni izjemno zadovoljni. 
 

Danica Jezernik 
Foto: Stanislav Pečnik 

Seveda pa jim ne manjka tudi povezanosti in dobre volje, kar 
so dokazali na tradicionalnem srečanju gasilskih veteranov GZ 
Vojnik - Dobrna, ki ga je letos gostilo PGD Frankolovo. 
Tovrstna druženja, ki tako pristno povežejo člane, so priložnost 
za pogovor in obujanje spominov. Na srečanju se nam je 
pridružil tudi predsednik GZ Beno Podergajs, slišati je bilo 
marsikatero ljudsko pesem, s svojimi zgodbicami pa nas je 
nasmejal humorist Pohorski klatež. 
Med nami so bili tudi veterani, ki jih je treba še posebej 
omeniti in se jim zahvaliti: Milka Omerza iz PGD Socka je zvesta 
gasilstvu	že	61	let,	Antonija	Mlinar	iz	PGD	Vojnik	je	najstarejša	
gasilka v GZ, Rudi Stante iz PGD Vojnik pa je postal lastnik kar 
obeh lovorik, saj je s svojimi 88 leti najstarejši član, gasilsko 
srce pa mu bije že skoraj 70 let. Milka, Antonija, Rudi in vsi 
drugi veterani, vedno bomo negovali vaše humano delo, trud 
in voljo. Želimo vam, da bi vas zdravje še dolgo spremljalo. 
 

Za GZ Vojnik - Dobrna: Albina Ločnikar 
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Za zajtrk smo dobili domači kruh, maslo in med, da smo vse 
skupaj lažje pogoltnili, smo dobili tudi skodelico domačega 
mleka. Za povrh pa še domače jabolko za osvežitev. 
Vzgojiteljice so se resnično potrudile, da so naredile prijetno 
vzdušje in da so otroci spoznali navade slovenskih domačih 
jedi, predvsem zajtrka – najpomembnejšega obroka dneva. 

Povabilo na zajtrk
Vrtec Mavrica v Vojniku nas je povabil na tradicionalni slovenski zajtrk. Z veseljem smo se ga udeležili in 
bili deležni domačih dobrot. 

Hiperbarični center AHA 
Celjska c. 24b, 3212 Vojnik

t: +386 41 675 666
w: www.hbot.eu

Prvi na Štajerskem!

Hiperbarična kisikova komora
- znižuje krvni tlak in holesterol, odpravlja kronično utrujenost poveča delovno storilnost, 
- blagodejno vpliva na mišična tkiva, sklepe, bolečine v mišicah, regenerira mišično tkivo in notranje organe,
- odpravlja bolečine v vratu, kolkih, medenici, gležnjih, lajša simptome revmatizma, artritisa in osteoporoze,               
  pomaga pri okrevanju po možganski kapi,
- zavira proces staranja celic, gladi gube, ter pomlajuje, razstruplja telo, učinkuje protistresno,
- zmanjšuje telesno težo, blagodejno vpliva na kožo, pomaga pri odpravi celulita, strij in brazgotin, 
- zmanjšuje napetost in utrujenost v telesu,
- pomaga pri do 7x hitrejšem celjenju in okrevanju po športnih poškodbah, 
- odpravlja utrujenost po napornih treningih, zmanjšuje napetost in utrujenost v mišicah, mišice so bolj prožne in   
  pripravljene na obremenitve.

SREČNO 2015

SREČNO 2015

Hvala ravnateljici vrtca Simoni Žnidar za povabilo; verjamem 
pa, da so enak zajtrk pripravili tudi v drugih enotah vrtca 
Mavrica, vrtcu Danielov levček in osnovni šoli v Vojniku oz. v 
njenih podružnicah ter na Frankolovem. 

Jure Vovk 
Foto: Jure Vovk
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V šolskem letu 2014–2015 je vrtec na Frankolovem glede 
na število vpisanih otrok polno zaseden in trenutno je v 
dnevni program vključenih 52 otrok. Ti otroci so glede na 
starost razdeljeni v tri skupine, od katerih je ena za prvo 
starostno obdobje (1–3 leta) in drugi dve za drugo sta-
rostno obdobje (2–4 leta in 4–6 let). Prostorsko je vrtec 
premaj hen za tri skupine, zato so najstarejši otroci, stari 
4–6 let, v prostorih stare šole.

Teden otroka smo začeli s kratko dramsko uprizoritvijo zgodbe 
O debeli repi v izvedbi vzgojiteljev. Nato so otroci v različnih 
delavnicah spoznavali jesenska opravila (npr. luščenje koruze 
in fižola); ustvarjali s pomočjo jesenskih plodov; po vrtcu se je 
slišalo otroško petje, iz kuhinje pa je zadišalo po zelenjavni juhi. 
V torek so se otroci udeležili športnega dopoldneva. Mlajši so 
izvajali naravne oblike gibanja na igrišču vrtca, starejši pa so 
se odpravili na pohod proti Konjskem in Višnji vasi. Na kmetiji 
Blazinšek so se okrepčali z domačimi jabolki, grozdjem in ja-
bolčnim sokom ter spoznali običaj ličkanja koruze. 
V okviru Levčkovega umetniškega abonmaja smo si ogledali 
predstavo »Zgodba o baletnih copatkih«, se razgibali kot prave 
balerine in prisluhnili zvokom violine. 
V parku smo preživeli čudovito četrtkovo popoldne s svojimi 
družinami, kjer smo se preizkušali v igrah brez meja in se slad-
kali s kostanji. 
Teden otroka smo zaključili s svetopisemsko urico, kjer smo 
sku paj spoznali svetopisemsko zgodbo o stvarjenju sveta, 
prepevali in ustvarjali. 
Skupaj smo preživeli zanimiv in ustvarjalen teden. 
 

Saša Kovačič, vzgojiteljica 

 

Letovanje otrok iz vrtca 
Danijelov levček
Z otroki starejših skupin vrtca Danijelov levček smo se 
kot vsako leto tudi letos odpravili na tridnevno letovanje 
v naravo. V času od 24. do 26. oktobra 2014 smo skupaj s 
petletnimi otroki bivali v Centru šolskih in obšolskih de-
javnosti Ajda na Libeliški gori. 

Najprej smo si v Libeličah ogledali muzejsko zbirko starega 
kmečkega orodja in kmečkih opravil. Otroke pa sta pritegnili 
tudi stara učilnica in črna kuhinja, kjer so dobili nekaj občutka za 
življenje otrok v preteklosti. Po slastnem kosilu in pripravi postelj 
v sobah smo odšli v gozd, kjer smo iskali domovanje škrata Mir-
ka,	ob	tem	pa	spoznavali	drevesa.	Iz	materialov,	ki	smo	jih	našli	v	
gozdu, smo izdelali slike živali. Seznanili smo se tudi z osnovami 
plezanja na plezalni steni v notranjih prostorih doma. V čudoviti 
jesenski naravi, z razgledom po dolini in avstrijskih gorah smo si 

Kljub temu med seboj dobro sodelujemo, se srečujemo in 
včasih skupaj igramo. Med drugim si enkrat mesečno pripravi-
mo igralne urice, njihova vsebina je delno vezana na vsebino 
tekočega meseca ali pa je povezana s kakšno aktualnostjo. 
Tako je npr. mesec november pri nas mesec knjige, zato smo 
pozornost tokrat posvetili knjigi, zgodbi, pravljici, dramatizaciji 
in lutkovni igri. 
Najprej so otroci iz stare šole skupaj s Klaudijo in Lidijo pripravili 
dramatizacijo po zgodbi Zrcalce (Grigor Vitez). Mlajše gledalce 
in nas (odrasle) so navdušili z igro z vlogami, sceno, kostumi, 
igranjem na ritmične instrumente ter zaključnim plesom in 
petjem. Nato so Darinka, Andrej, Tjaša in Anja povabili otroke 
v sosednjo igralnico, kjer so imeli otroci možnost izbrati knjigo 
za ogledovanje (in prav tako tudi prostor). Ob tem so se pogo-
varjali, naštevali, opisovali ... in obenem uživali. Za konec sva 
Renata in Dušanka pripravili lutkovno igro po zgodbi Mami, kje 
si? (Martin Waddell), v kateri so otroci spoznali tri majhne sove, 
njihovo mamo in pripevali ob petju kratke pesmice. 
V naslednjem tednu nas čaka še eno prijetno druženje, saj nas 
bosta obiskali knjižničarki iz Knjižnice Vojnik. Zagotovo bosta s 
seboj prinesli knjige in nam povedali ali prebrali kakšno pravljico. 
 

Dušanka Krančan, vzgojiteljica 

Teden otroka v vrtcu Dani-
jelov levček
Pri organizaciji tedna otroka smo sledili smernicam Društ-
va prijateljev mladine. Otrokom smo ponudili različne 
delavnice, ki so spodbujale njihov celostni razvoj. V dejav-
nostih so z veseljem sodelovali, saj so jih izbirali glede na 
lastne želje in interese, hkrati pa so ob druženju z vrstniki 
celotne enote utrjevali medsebojne vezi.
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nabrali suhljad, s pomočjo katere 
smo ob domu zakurili ogenj in si 
na palicah spekli hrenovke. Po-
trebovali smo moč za streljanje z 
lokom, skakanje ristanca, lovljen-
je in igro slepe miši. V zeliščnem 
vrtu so morali otroci uporabljati 
vonj, da smo lahko nabrali prim-
erne rastline oz. zelišča za izdela-
vo svojega parfuma. Otrokom in 
nam vzgojiteljem je bilo letovanje 
izredno všeč, tako da bi še ostali, 
vseeno pa smo se veselili pon-
ovnega srečanja s svojimi družin-
ami, ki so nas v nedeljo popoldne 
že čakale pred vrtcem. 

 

Planinska šola v naravi
Zadnje dni meseca septembra so četrtošolci OŠ Vojnik 
preživeli v Gorenju nad Zrečami, kjer je zanje potekala 
planinska šola v naravi s poudarkom na naravoslovju in 
športnih dejavnostih.

Petdnevni program je bil zasnovan na medpredmetnem pov-
ezovanju s prepletanjem pridobivanja znanj različnih pred-
metnih področij. 
Učenci so se tudi v šoli v naravi seznanjali z različnimi možnost-
mi za pridobivanje in uporabo znanja, urili sposobnost za opa-
zovanje, samostojno in kritično mišljenje, odgovorno ravnanje 
do naravnega in družbenega okolja. 
Za mnoge učence je bil odhod v planinsko šolo v naravi prvi 
»samostojni« večdnevni odhod od doma. 
V času bivanja so pridobili marsikatero veščino in razvijali pozi-
tiven odnos do zdravega načina življenja, sodelovanja, prido-
bivali socialne in komunikacijske spretnosti. 
Prvi preizkus spretnosti je bil za marsikaterega že kmalu po 
prihodu, saj je moral vsak pripraviti svojo posteljo (preobleči 
posteljnino). S sodelovanjem in pomočjo učiteljic in sostanov-
alcev v sobi je vsem uspelo pripraviti postelje tako, da so bile 
primerne za spanje. 
V času bivanja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) 
Gorenje so učenci prevzeli skrb tudi za pripravo miz ob obrokih, 
samostojno so poskrbeli, da so bile njihove sobe pometene in 
pospravljene. 

Nekatere vsebine iz učnega načrta smo lahko uspešneje izpel-
jali in s tem povečali trajnost in kakovost znanja tudi zaradi up-
orabe neposrednega naravnega okolja, ki nam ga je ponujala 
izbrana lokacija, zato smo se že prvi dan odpravili do kmetije 
Mernik, na kateri živita babica in dedek našega četrtošolca 
Jana. Kmetija je poznana po tem, da tu gojijo škotsko višavsko 
govedo, ki smo ga opazovali na paši. Jan nam je z veseljem 
predstavil še druge domače živali na kmetiji. 
Ob obisku in ogledu stare pohorske hiše so se učenci seznanili 
z življenjem nekoč, načinom gradnje in uporabo naravnih ma-
terialov, ki jih je ponujala neposredna okolica. 
Jesensko obarvan gozd so učenci doživeli izkustveno, ob različnih 
igrah so razširili in utrdili znanje o drevesnih vrstah, skupnih 
značilnostih in razlikah, poimenovali plodove, primerjali lubje itd. 
Dejavnosti ob vodi so bile namenjene spoznavanju značilnosti 
tekoče vode in raziskovanju življenja v njej in ob njej. 
K razvijanju sposobnosti za obvladovanje telesa in pridobivan-
ju novih športnih veščin smo otroke motivirali z vključevanjem 
k lokostrelstvu, plezanju po plezalni steni in pohodništvu. 
Izkušnjo	 pomembnosti	 povezovanja	 in	 uporabe	 znanja	 so	
učenci doživeli tudi zadnji dan, ko so v orientacijskem teku z 
opravljanjem nalog dokazali pridobljeno znanje in po uspešno 
opravljenih nalogah s skupnim sodelovanjem in upoštevan-
jem navodil prišli na cilj orientacijskega teka, ki je bil hkrati 
zadnja uspešno izpeljana naloga letošnje planinske šole. 
Po tem nas je čakalo le še vedno dobro kosilo in slovo od 
strokovnih sodelavcev in tehničnega osebja CŠOD Gorenje, s kat-
erimi smo skupaj doživeli lepo petdnevno planinsko izkušnjo. 
 

Lidija Eler Jazbinšek 

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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Člani Mladinskega pevskega zbora OŠ Vojnik smo se v pe-
tek, 10. oktobra 2014, odpravili na intenzivne pevske vaje 
v Center interesnih dejavnosti na Ptuj. Spremljali so nas 
naša zborovodkinja Emilija Kladnik Sorčan, korepetitor 
Uroš Jurgec, Simona Šarlah in Milena Jurgec.

nekoč do danes. V zadnji delavnici smo spoznavali življenje 
mamutov in ostalih živali. Učenci so spoznavali živali in njihove 
posebnosti tudi s pomočjo reševanja delovnih listov. Na koncu 
dneva smo se utrujeni in polni vtisov odpravili domov. 
 

Zapisal: Branko Dragar 
Foto: Branko Dragar

Špansko-likovna delavnica 
na I. gimnaziji v Celju
V četrtek, 19. 9. 2014, smo se učenci David, Luka, Pika, Ev-
elina, Drita in Maruša iz 8. razreda OŠ Vojnik z avtobusom 
podali na špansko-likovno delavnico z naslovom »Picasso 
in mir« na I. gimnazijo v Celju. Najprej nas je sprejela koor-
dinatorica KUV prof. Juana Robida, zatem nas je pozdravil 
ravnatelj dr. Anton Šepetavc in nam zaželel dobrodošlico.

Španski del delavnice je vodila 
profesorica španščine Polona 
Škornik, pogovarjali smo se 
o španskem slikarju Pablu Pi-
cassu.	 Izvedeli	 smo,	 kje	 se	 je	
rodil, kje je živel in kaj je de-
lal. Pablo Picasso je bil slikar, 
kipar, grafik, oblikovalec kera-
mike in odrskih scen. Učili pa 
smo se tudi različne španske 
besede, med njimi tudi barve. 
Po malici smo imeli še likovni 
del delavnice, ki ga je vodila 
profesorica Vesna Milojević. 
Najprej smo se pogovarjali o 

različnih umetninah in obdobju ustvarjanja Picassa, predvsem 
pa o znameniti sliki Guernica, na kateri je umetnik prikazal mes-
to, ki so ga med vojno uničili samo zato, da so preizkusili orožje. 
Po	vsej	 razlagi	smo	dobili	 še	 likovno	delo.	 Izbrali	 smo	si	prim-
eren motiv, povezan z mirovništvom, in poskušali na svoj način 
sporočiti željo po miru, obenem pa smo svoje delo oblikovali z 
lepljenjem, risanjem in slikanjem. Nato se je delavnica končala. 
Na	I.	gimnaziji	v	Celju	bodo	pripravili	razstavo	naših	izdelkov.	
Z avtobusom smo se odpeljali nazaj proti šoli in nato polni za-
nimivih in lepih vtisov odšli domov. 
 

Maruša	Kajzba	in	Drita	Islamaj,	8.	b	OŠ	Vojnik	

Prvi dan smo ob prihodu v CŠOD Kurent razpakirali svoje 
kovčke, si uredili postelje in ogledali prostore, popoldne pa 
smo imeli vaje. Zvečer smo šli na sprehod po mestu. Ogledali 
smo si zelo staro ptujsko cerkev, ki je sicer zaklenjena, a prijazni 
pater nam jo je z veseljem razkazal. Je zelo lepa. Naslednji dan 
smo imeli vaje dopoldne in popoldne. Bilo je zelo zabavno, 
pa tudi naporno. Popoldne smo odšli na Ptujski grad. Bilo je 
čudovito jesensko vreme, zato so lahko učitelji popili kavico, 
mi pa smo peli in se zabavali. V nedeljo smo imeli vaje samo 
zjutraj, potem smo pospravili in po kosilu odšli domov. Vsi smo 
bili zelo žalostni, saj je vse prehitro minilo, a popoldne nas je 
čakal še nastop na koncertu Veselih Štajerk. 
Kljub napornemu urniku smo se zelo zabavali in upamo, da bo 
tako tudi naslednje leto. 
 

Mia Marguč, 7. r. OŠ Vojnik 
Foto: Simona Šarlah 

Tehnični in  
naravoslovni dan
Na Osnovni šoli Antona Bezenška Frankolovo smo v okviru 
tedna otroka organizirali ogled Tehniškega muzeja Bistra 
in Prirodoslovnega muzeja v Ljubljani.

Učenci od šestega do devetega razreda so si v Tehniškem muze-
ju ogledali razstave prometa, lesarstva in demonstracije izumov 
Nikole Tesle. Najbolj so bili navdušeni nad vozili iz zbirke pred-
sednika Tita. Na demonstraciji izumov Nikole Tesle pa so lahko 
tudi sami preizkusili prenos električne energije na daljavo. Vsi so 
obnemeli ob hrupnem transformatorju Nikole Tesle, ko je učenec 
stal v kletki, v katero so švigale strele. Zagotovo pa se jim bo vtisnil 
v spomin preizkus z naelektritvijo las učenke Maše Trobiš. 
Popoldan smo se odpravili še v Prirodoslovni muzej v Ljublja-
no. V muzeju smo si ogledali razstavo arheoloških vrhuncev, 
pri tem smo učence tudi oblekli v rimske toge. Na paleontološ-
ki razstavi smo izvedeli veliko novega o razvoju življenja od 
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OBČINA VOJNIK

1.
Izvoljeni člani občinskega sveta in njegovi organi

2.
Naše obveznosti ob vodotokih

3.
Občinski redarji merijo hitrost

4.
OBVESTILO  O PREJEMANJU E-RAČUNOV
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Izvoljeni člani občinskega sveta  
in njegovi organi

Člani občinskega sveta občine Vojnik v mandatu 2014–2018
Občinski	svet	občine	Vojnik	je	na	1.	redni	konstitutivni	seji	16.	
oktobra 2014 sprejel ugotovitveni sklep o potrditvi mandatov 
članom občinskega sveta občine Vojnik: 

1. Lidija Eler Jazbinšek 
2. Leon Vrečko
3. Dušan Horvat
4. Karmen Korošec
5. Benedikt Podergajs
6.	 Cvetka	Koželj
7. Viktor Štokojnik
8.	 Igor	Praznik
9. Milan Dečman
10. Zdenka Brecl
11. Marija Žerjav
12. Janko Čepin
13. Jože Smodej
14. Samo Kunej
15. Branko Delčnjak
16.	 Marija	Jevšenak
17. Ladislav Jezernik
Občinski	svet	občine	Vojnik	je	na	svoji	2.	redni	seji	6.	novem-
bra 2014 sprejel ugotovitveni sklep o potrditvi mandata članici 
občinskega	sveta	občine	Vojnik	Maji	MERNIK	(18.).

Župan občine Vojnik v mandatu 2014–2018

Občinski svet občine Vojnik je na svoji 1. redni konstitutivni seji 
16.	oktobra	2014	ugotovil	izvolitev	župana	BRANKA	PETRETA,	
roj.	18.	aprila	1963,	stan.	Razdelj	6/a,	3203	Nova	Cerkev,	ki	 je	
nastopil funkcijo župana 17. oktobra 2014.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Občinski	svet	občine	Vojnik	je	na	1.	redni	konstitutivni	seji	16.	
oktobra 2014 imenoval komisijo za mandatna vprašanja, vo-
litve in imenovanja:

1. Janko Čepin, predsednik
2. Slavko Jezernik
3. Marija Žerjav
4. Milan Dečman
5. Dušan Horvat
6.	 Benedikt	Podergajs
7. Marija Jevšenak
8. Samo Kunej

Nadzorni odbor 

Občinski	 svet	 občine	 Vojnik	 je	 na	 2.	 redni	 seji	 6.	 novembra	
2014 imenoval člane nadzornega odbora:

1. Zdenka Habe 
2. Karol Turk 
3.	Ivica	Stopinšek	
4. Leontina Vrečko 
5. Franc Pristovšek
Nadzorni svet imenuje enega člana za predsednika. 

Podžupan občine Vojnik

Občinski	svet	občine	Vojnik	je	na	2.	redni	seji	6.	novembra	2014	
sprejel informacijo o imenovanju podžupana občine Vojnik. 
Podžupan	je	od	1.	novembra	2014	naprej	VIKTOR	ŠTOKOJNIK.	
Poleg nalog in pristojnosti podžupana, ki jih določa Statut 
občine Vojnik (34. člen), župan določi naloge in odgovornosti 
podžupana na področju odprave posledic naravnih in drugih 
nesreč, občinskega prostorskega načrta in protokolarnih za-
dev.

Delovna telesa občinskega sveta  
občine Vojnik 2014–2018

I.	Občinski	 svet	občine	Vojnik	 je	na	2.	 redni	seji	6.	novembra	
2014 imenoval predsednike in člane delovnih teles občinske-
ga sveta občine Vojnik.

Odbor za gospodarstvo in turizem:

Jože Smodej, predsednik 
Samo Kunej   
Zdenka Brecl    
Leon Vrečko    
Jože Žlaus   
Sandi Petrej   
Zvezdana Stolec
  

Odbor za okolje in prostor ter komunalo:

Milan Dečman, predsednik
Viktor Štokojnik   
Lidija Eler Jazbinšek  
Dušan Horvat   
Ladislav Jezernik  
Anton Kosem   
Anton Brecl    

Odbor za finance in občinsko premoženje:

Benedikt Podergajs, predsednik 
Igor	Praznik	 	 	 	
Marija Jevšenak   
Janko Čepin   
Simon Stagoj     
Marija Železnik   
Pavle Božnik   

Odbor za družbene dejavnosti:

Maja Mernik, predsednica
Ladislav Jezernik  
Lidija Eler Jazbinšek  
Zdenka Brecl   
Janez Karo   
Dragica Mirnik  
Eva Šeško   
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Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja:

Cvetka Koželj, predsednica
Marija Žerjav, podpredsednica 
Branko Delčnjak  
Jože Smodej   
Mateja Felicijan  
Simon Božnik   
Zdenko Skaza   

Statutarno-pravna komisija:

Marija Jevšenak, predsednica 
Karmen Korošec
Branko Delčnjak  
Romana Suholežnik   
Natalija Hudin   

Komisija za vloge in pritožbe:

Marija Žerjav, predsednica
Zdenka Brecl   
Leon Vrečko   
Zvezdana Stolec    
Bogdan Stopinšek  

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:

Ladislav Jezernik, predsednik
Karl Blazinšek  
Martin Senegačnik  
Ivan	Ravnak		 	
Valter Tomažič  
Nataša Čerenak  
Predstavnik OŠ Frankolovo   
Nataša Kos   
Predstavnik policijske postaje

Komisija za spremljanje strategije občine Vojnik:

Samo Kunej, predsednik

Člani se bodo imenovali kasneje na podlagi predloga dela 
predsednika komisije. 

II.	Občinski	svet	občine	Vojnik	se	je	na	2.	redni	seji	6.	novembra	
2014 seznanil z imenovanjem:

Komisije za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč:

Viktor Štokojnik, predsednik
Vesna Mazej Ušen  
Stanko Bobik
Ines	Novak
Boštjan Švab
Petra Pehar Žgajner
Dušan Horvat
Lidija Eler Jazbinšek
Ladislav Jezernik

Komisijo za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč imenu-
je župan, saj je njegovo delovno oz. strokovno telo.

Odbora za uporabo sredstev požarne takse:

Ivan	Jezernik,	predsednik
Benedikt Podergajs
Arnold Ledl
Sebastian Leber   
Danilo Praprotnik 
  
Odbor za uporabo sredstev požarne takse skladno z Zakonom 
o varstvu pred požarom imenuje župan. 

 Mojca Skale, Tanja Golec Prevoršek

Naše obveznosti ob vodotokih

Pravice in obveznosti lastnikov priobalnih zemljišč ob 
vodotokih 2. reda (potoki na območju oddelka Savinje, z 
izjemo Savinje, Sotle in Pake) 

Agencija RS za okolje (ARSO) nam je posredovala naslednje 
obvestilo: 
 
Obveščamo vse lastnike priobalnih zemljišč, to je zemljišč, ki 
mejijo na vodotoke 2. reda, skladno z navedbo v naslovu, da 
so po določilih 100. člena Zakona o vodah (ZV-1, Uradni list RS, 
št.	67/02,	102/04-ZGO-1.	UPB1,	2/04-ZZdrl-A,	41/04-	ZVO-1,ZV-
1A,št. 57/08 in ZV-1B, št. 57/12, ZV-1C,št. 100/13 in ZV-1D, št. 
40/14) dolžini odstranjevati odvečno zarast, ki lahko povzroča 
tudi nastajanje ovir v strugi in s tem morda posledično erozijo 
brežin. Pogoji, pod katerimi lahko čiščenje priobalnega (in 
vodnega) zemljišča izvede priobalni lastnik oz. drug uporabnik 
zemljišča, so naslednji: 
 
•	 treba je zagotavljati selektivno odstranjevanje 

poškodovane in odvečne zarasti, in sicer odstranjevanje 
suhe, propadajoče in poškodovane zarasti iz priobalnega 
zemljišča; 

 
•	 golosekov ni dovoljeno izvajati: morebitna večja zdrava 

drevesa, če se nahajajo ob potoku, se torej ne smejo 
posekati; 

 
•	 propadlo in odstranjeno zarast ter odpadke je treba v 

celoti odstraniti z območja na naravi neškodljiv način; 
material je prepovedano odlagati v strugo, na brežino, 
v priobalni pas vodotoka, ki predstavlja pas 5,00 m od 
zgornjega roba brežine potoka; 

 
•	 potrebno je redno odstranjevanje plavja iz vodnega 

in priobalnega zemljišča (odpadlega listja in drugih 
plavajočih predmetov); 
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•	 potrebno je odstranjevanje odpadkov in morebitnih 

drugih opuščenih in odvrženih predmetov iz vodnega in 
priobalnega zemljišča (o morebitnem odlaganju tretjih 
oseb je treba obvestiti pristojno inšpekcijsko službo); 

 
•	 priobalni pas in brežino je treba redno kositi, kjer je to 

mogoče. 
 
Z namenom zmanjševanja erozijske in poplavne ogroženosti 
prebivalcev, objektov, premoženja in zemljišč vas obveščamo, 
da je prepovedano odlaganje vejevja, lesne mase oziroma 
kakršno koli deponiranje lesa na vodnem in priobalnem 
zemljišču	skladno	s	37.,	38.	členom	ter	86.	členom	Zakona	o	
vodah	 (ZV-1,	 Uradni	 list	 RS,	 št.	 67/02,	 102/04-ZGO-1-UPB1,	
2/04zzDRL-a, 41/04-zvo-1, zv-1a, št. 57/08 in ZV-1B, št. 57/12, 
ZV-1C, št. 100/13 in ZV-1D, št. 40714). Prav tako je v skladu s 
ciljem varstva in urejanja voda ter zmanjševanja posledic 
škodljivega delovanja voda prepovedano na vodnem in 
priobalnem zemljišču postavljanje kakršnih koli ovir, vzdolžnih 
ali rečnih ograj, deponiranje bal sena in drugih pridelkov, 
gradbenega materiala in gradbenih odpadkov, tudi v smislu 
začasnih deponij. 
Pri načrtovanju vegetativnega vzdrževanja, tj. predvsem 
odstranjevanju grmičevja in drevja, je treba tudi upoštevati, da 
je v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, štev. 
16/04)	prepovedano	odstranjevanje	zarasti	ob	vodnih	koritih	v	
obdobju med 1. marcem in 1. avgustom. 
 
Pred začetkom del je treba o tem obvestiti rečno nadzorno 
službo pristojnega koncesionarja. 
 
 Vodja oddelka območja Savinje: 
 Alenka Zupančič, univ. dipl. inž. kem.
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Prejemanje e-računov

Občina Vojnik in krajevne skupnosti Vojnik, Frankolovo, 
Nova Cerkev bodo od 1. 1. 2015 prejemale račune skupaj s 
spremljajočimi dokumenti (dobavnica, prevzemnica itd.), ki naj 
bodo od prejemnika blaga ali storitev čitljivo podpisani, izključno 
v elektronski obliki oz. obliki e-računov. Fizično prejete račune 
bodo po 1. 1. 2015 dolžni zavračati.
Pravne in fizične osebe bodo morale za dobavljeno blago in 
izvedene storitve pošiljati e-račune po spletnem programu 
Uprave za javna plačila (v nadaljevanju UJP) ali po zainteresiranih 
ponudnikih
plačilnih storitev in ponudnikih procesne obdelave podatkov, ki 
imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov. Tak način 
poslovanja	je	v	skladu	s	26.	členom	Zakona	o	opravljanju	plačilnih	
storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. št. 59/2010 in 111/2013).

Navodila za ureditev dostopa za pošiljanje računov po 
spletnem programu UJP

Za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov (ti morajo 
biti izključno v elektronski obliki), ki jih izdajajo ali prejemajo 
proračunski uporabniki (kot so občine, osnovne šole, zavodi itd.), 
je UJP enotna vstopna oziroma izstopna točka, kar pomeni, da se 
e-računi, katerih prejemnik ali izdajatelj je proračunski uporabnik, 
morajo pošiljati in prejemati le preko spletne aplikacije UJP-net.

E-račune je mogoče poslati na tri različne načine:
1) Preko bank, ki so vključene v medbančno izmenjavo e-računov 
– procesor Bankart (seznam se dopolnjuje na spletni strani: http://
www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258).
Trenutno so vključene naslednje banke: Delavska hranilnica d.d., 
Nova ljubljanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria bank d.d., Deželna 
banka Slovenije d.d., Gorenjska banka d.d., Abanka Vipa d.d., Nova 
kreditna banka Maribor d.d., Poštna banka Slovenije d.d., Banka 
Celje d.d., Probanka d.d., SKB d.d., Unicredit banka Slovenija d.d., 
Raiffeisen Banka d.d. in Hranilnica LON d.d.

2) Preko ponudnikov elektronske poti, ki imajo z UJP sklenjene 
pogodbe (seznam se prav tako dopolnjuje na spletni strani: 
http://www.ujp.gov.si/dokumenti/dokument.asp?id=258).
Trenutno	so	vključena	naslednja	podjetja:	ZZI	d.o.o.,	SETCCE	d.o.o.,	
Pošta Slovenije d.d., Panteon Group®, Soft d.o.o., Mikrografija 
d.o.o.,	EBA	d.o.o.,	BASS	d.o.o.,	E-RAČUNI	d.o.o.,	EIUS
d.o.o.,	 Redok	Edi	d.o.o.,	 Rocknhill	 d.o.o.,	 RCL	 Int.	d.o.o.,	 Imagine	
d.o.o., EPPS d.o.o., Perftech d.o.o., POS Elektronček d.o.o., Cetis 
d.o.o.,	IS.Edico	d.o.o.,	Petrol	d.d.	in	MARG	Inženiring	d.o.o.

3) Preko spletnega portala UJP, preko katerega bodo lahko 
izdajatelji pošiljali e-račune neposredno proračunskim 
uporabnikom. Portal bo podpiral pošiljanje e-računov za manjše 
izdajatelje, ki v javni sektor oziroma proračunskim uporabnikom 
na letni ravni posredujejo manjše število e-računov. Do
spletne aplikacije bo dostop mogoč s kvalificiranim digitalnim 
potrdilom enega slovenskih overiteljev digitalnih potrdil. Portal 
bo omogočal ročni vnos e-računov in bo dostopen preko 
spletne strani UJP od 1. 1. 2015 dalje, testno okolje pa bo na voljo 
predvidoma oktobra 2014.

Dodatne	informacije	na	tel.	št.:	780	06	38	(Vesna	Bogve)	ali	780	06	
35 (Tanja Čretnik).

Irena	Špegel	Jovan

Občinski redarji merijo hitrost

Kot v preteklih letih je večina občin ustanoviteljic Medobčin-
skega inšpektorata in redarstva tudi v proračunu za leto 2015 
načrtovala najem samodejne merilne naprave, tako da bodo 
občinski redarji tudi v prihodnje izvajali meritve prekoračitve 
dovoljene hitrosti na odsekih občinskih in državnih cest v nasel-
jih občin ustanoviteljic. Meritve se bodo izvajale čez celo leto, 
predvsem na odsekih cest ob javnih objektih, v bližini šol in 
vrtcev ter na drugih odsekih, kjer bi lahko zaradi prekoračene 
hitrosti bila ogrožena varnost udeležencev v cestnem prometu. 

Občinski redarji bodo tako kršiteljem, ki bodo prekoračili 
dovoljeno hitrost v času izvajanja nadzora in jih bo zabeleži-
la samodejna merilna naprava, po pošti vročili plačilni nalog. 
S plačilnim nalogom bo izrečena globa za storjeni prekršek, 
prav tako bodo določene kazenske točke, odvisno od višine 
prekoračitve hitrosti.

Prehitra vožnja je poleg vožnje pod vplivom alkohola naj-
pogostejši vzrok za povzročitev večjega števila prometnih nes-
reč tudi v naseljih. Na ta način bo redarstvo skupaj s policijo 
skušalo zagotavljati dodatno varnost prometnih udeležencev.

Mag. Nataša Kos
Medobčinski inšpektorat in redarstvo
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sodobnega časa

Sporočamo vam, da je Lekarna Vojnik odprta od ponedeljka 
do petka med 8. in 18. uro, ob sobotah pa med 8. in 12. uro. 
 
V skrbi za vaše zdravje vas lepo pozdravlja kolektiv Lekarne 
Vojnik. 

Način življenja in dela, ki je v današnjem času do večine ljudi vse 
prej kot prizanesljiv, terja svoj davek tudi v smislu pogostejšega 
pojavljanja nekaterih bolezni. Med najpogostejše bolezni sodob-
nega časa sodijo tudi hemoroidi ali zlata žila (pogovorno hem-
eroidi), s katerimi se vsaj enkrat v življenju sreča približno polovica 
ljudi. V preteklosti so imeli največ težav s pojavom hemoroidov 
starejši in nosečnice, danes pa se najpogosteje pojavljajo pri lju-
deh med dvajsetim in petdesetim letom starosti. Dolgotrajno 
sedeče ali stoječe delo, premalo gibanja, uživanje hrane s prema-
lo vsebnostjo vlaknin in posledično težave pri odvajanju (kronič-
no zaprtje) so tisti najpomembnejši dejavniki tveganja sodobne-
ga časa, zaradi katerih lahko pride do njihovega pojava.

Kako pride do nastanka hemoroidov?  
V predelu zadnjika in spodnjega dela danke se nahajajo zadnjikove 
vene, ki postanejo ob zvišanju tlaka v trebuhu podobne krčnim žil-
am, se ob tem razširijo, stanjšajo in nabreknejo. Te nabrekle vene, 
ki lahko krvavijo, bolijo ali srbijo, imenujemo hemoroidi. Glede na 
mesto nastanka jih delimo na notranje in zunanje. 
Notranji hemoroidi se pojavljajo v podsluznični plasti končnega 
dela danke, so prirojeni (prirojena šibkost ven), niso občutljivi 
za mehanske ali toplotne dražljaje in so najpogosteje vzrok za 
krvavitve iz danke. Kažejo se lahko samo s krvavitvijo, lahko pa se 
pridruži tudi zdrs hemoroida skozi zadnjično odprtino. 
Zunanji hemoroidi se nahajajo ob zadnjiku. So manj pomembni 
kot notranji, toda bistveno bolj vplivajo na estetiko intimnih pre-
delov telesa. Zaradi dobre oživčenosti kožnih delov zadnjika tudi 
pogosto bolijo. Večinoma so pridobljeni in nastanejo kot posled-
ica nekaterih življenjskih navad. Najpogostejši vzroki za nastanek 
hemoroidov so povečana telesna teža, nosečnost, dolgotrajno sed-
enje ali stanje, nepravilna prehrana, napenjanje zaradi zaprtosti ali 
driske, kašljanje, kihanje, bruhanje, zadrževanje diha ob napenjan-
ju med fizičnim delom, stalni tresljaji pri delu (poklicni vozniki) ipd. 
 
Katere so najpogostejše težave, ki jih povzročajo hemoroidi? 
Najpogostejše težave, ki se pojavijo zaradi hemoroidov, so: 
občutljivost ali bolečina med odvajanjem; živo rdeča krvavitev iz 
črevesa, ki obarva blato ali toaletni papir; srbenje okoli zadnjika 
in sluzast izloček iz zadnjika; pekoč občutek in občutek neizpraz-
njenega črevesa. Okoli zadnjične odprtine se lahko pojavijo tudi 
bulice (v velikosti od graha do oreha). 
 
Kaj lahko ob pojavu hemoroidov storimo sami? 
Glede na težave, ki se običajno pojavljajo zaradi hemoroidov, je 
svetovanje za lajšanje težav pri hemoroidih usmerjeno na eni stra-
ni v lajšanje težav z zaprtjem in odvajanjem, ki je pogosto vzrok 
za pojav in poslabšanje hemoroidov, in na drugi strani v lokalno 
zmanjšanje draženja in krvavitev, ki so spremljajoči znaki ob po-
javu hemoroidov. Na trgu je veliko pripravkov (mazil, krem, svečk 
ipd.) za lajšanje tovrstnih težav, ki jih lahko, po pogovoru s pacien-
tom in prepoznavanju njegovih težav, svetujemo v lekarni.  
Za preprečevanje tako nastanka hemoroidov kot tudi zaprtja je 
zelo pomembno, da uživamo hrano z dovolj vlakninami, hrano, 
bogato s svežim sadjem in zelenjavo, oreščki in polnozrnatimi žiti, 
ter da se dovolj gibamo. Če kljub vsemu pride do težav z zaprt-

jem, svetujemo dodatek rastlinskih vlaknin ali odvajal, ki povečajo 
volumen in zmehčajo blato. Pri zaprtju, ki traja več dni, svetujemo 
uporabo svečk z glicerolom, ki hitro delujejo (v roku 1 ure do 2) in 
preprečujejo tudi poškodbo črevesa ob odvajanju. Z odvajali ne 
smemo pretiravati, saj tudi driska lahko vodi v pojav hemoroidov. 
Za samo lokalno lajšanje hemoroidov je zelo pomembna ustrez-
na higiena zadnjičnega predela, svetuje se tudi uporaba sedečih 
kopeli. Za nego priporočamo uporabo blagih, nedišečih mil, zad-
njični predel je treba po uporabi mila dobro sprati z vodo in ga 
obrisati z nedišečim toaletnim papirjem. Priporočljiva je tudi up-
oraba vlažilnih čistilnih robčkov za hemoroide, ki obolelo mesto 
dodatno razkužijo, hladijo in osvežijo. Od sedečih kopeli se pri-
poroča kopel iz hrastovega lubja (32–37 °C) od 15 do 20 min, ki jo 
ob akutnih težavah izvajamo dnevno, ob izboljšanju težav pa dva- 
do trikrat tedensko, vendar ne dlje kot dva do tri tedne zapored. 
Za zmanjšanje vnetja in draženja sluznice, za hlajenje zad-
njičnega predela ter za odpravljanje občutka srbenja so v lekarni 
brez recepta na voljo mazila, geli in svečke. Mazila z nastavkom 
in svečke so namenjeni za notranjo uporabo in jih svetujemo 
zjutraj in zvečer po iztrebljanju, mazila za zunanjo uporabo pa se 
nanašajo večkrat dnevno. V pripravkih za hemoroide so pogosto 
učinkovine naravnega izvora, ki blažijo bolečino in pospešujejo 
celjenje prizadetega področja. To so izvlečki aloe vere (pospešuje 
celjenje, blaži vnetje), divjega kostanja (poveča čvrstost kapilarne 
stene), hialuronska kislina (pospeši celjenje, blaži vnetje, zmanj-
šuje krvavitve), gliciretinska kislina (preprečuje vnetje, pospešuje 
celjenje); zraven teh snovi pa je dodan lokalni anestetik, ki blaži 
bolečino in srbečico. Tudi naš Galenski laboratorij izdeluje Mazilo 
za hemoroide, ta vsebuje cinkov oksid, bizmutov subgalat, lidoka-
in, beli vazelin in tekoči parafin. Mazilo lajša vnetje in pospešuje 
celjenje sluznice, zmanjšuje občutek bolečine in srbenja, namasti 
danko in olajša tudi izločanje blata. 
Za samozdravljenje akutnega hemoroidalnega sindroma so na 
voljo tudi tablete (Detralex), ki jih bolnik po nasvetu farmacevta 
ali zdravnika jemlje en teden. Za lajšanje bolečine, ki spremlja 
hemoroide, svetujemo paracetamol, odsvetujemo pa uporabo 
acetilsalicilne kisline, diklofenaka ali ibuprofena. 
 
Če imate občutek, da so težave resne ali ne izzvenijo v sed-
mih dneh samozdravljenja, morate obiskati zdravnika. K 
zdravniku napotimo tudi bolnike, mlajše od dvanajst let. 
Nosečnicam, ki imajo blage težave, lahko svetujemo le ustrezno 
higieno, sedeče kopeli in lokalno uporabo protektivov (na primer 
vazelin), pri hujših težavah svetujemo obisk zdravnika. 

Avtorici: Mateja Kadilnik, mag. farm., Lekarna Vojnik 
Ina	Majer,	študentka	farmacije	
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SREČNO 2015

V minoritskem samostanu na Ptuju sta v mesecu maju poteka-
la razstava in ocenjevanje kmečkih prehranskih izdelkov, kjer 
so sodelovale tudi naše članice in dobile kar nekaj priznanj. 
V juniju smo se odpravile na strokovno ekskurzijo. Pot nas je naj-
prej vodila do Ljubljane, kjer smo se ustavile v trgovini s pekar-
skimi in slaščičarskimi stroji, pripomočki in dekoracijami. Nato 
smo se sprehodile do Tromostovja in obiskale tržnico. Svojo pot 
smo nadaljevale proti Bledu, kjer smo se prav tako sprehodile po 
kmečki tržnici in okolici. Vožnjo smo nadaljevale do Bohinja, kjer 
smo si ogledale sirarno Pr’ Odolnek in degustirale njihove izdelke. 
Obiskale smo tudi cerkev Janeza Krstnika in Planšarski muzej. 
V juliju se je kar nekaj članic udeležilo tečaja peke iz polno-
zrnate pirine in graham moke, ki ga je vodil g. Franci Planinc, 
pekovski mojster iz Sevnice, in tečaja slikanja na svilo, ki ga je 
vodila ga. Milena Jurgec. 

Društvo kmetic Meta ne miruje
V občini Vojnik zelo uspešno deluje Društvo kmetic Meta. S svojim delom se vključuje v najrazličnejša 
praznovanja v okviru občine. Uspešno sodeluje tudi na različnih tekmovanjih in prireditvah širom Slovenije. 

V avgustu smo izvedle pohod na Boč in si ogledale učni poligon 
za samooskrbo v Dolah pri Poljčanah. Na poligonu so raziskovalne 
točke za vse stopnje izobraževanja od predšolske vzgoje do uni-
verzitetnega doktorskega študija. Na površini nekaj manj kot  
1,5 ha so prikazane različne ureditve za pridelavo hrane (gomi-
laste, kartonaste, visoke in rastoče grede), zemljanka, rastlinjak, 
naravni WC, sistemi za pridobivanje energije, vode, krmišče divjih 
živali, peskovnik, hotel za žuželke, dom za pikapolonice, mlaka z 
mnogimi vodnimi živalmi, zeliščne grede, ribnik za padavinsko 
vodo s travnimi odtočnimi jarki in mongolska hiša jurta. 
V septembru smo imele delavnico o pripravi naravnih 
kozmetičnih pripravkov. Naučile smo se, kako iz kuhinjskih pri-
pomočkov, kot so sol, soda bikarbona, olivno olje itd., izdelati 
uporabne in zdravju prijazne kozmetične pripravke: kopalno 
sol, kopalne kroglice, masažno olje, dezodorant, zobno kremo. 
Odzvale smo se tudi povabilu k sodelovanju na mednarodnem 
festivalu Sladka Istra v Kopru. Gre za največjo prireditev v Slo-
veniji o sladicah in sladkih izdelkih.  
Ob sobotah nekatere članice na stojnicah pred trgovino Tuš v 
Vojniku prodajajo svoje izdelke. Novih stojnic, ki smo jih prev-
zele v uporabo 25. oktobra 2014, smo se zelo razveselile in se 
Občini Vojnik zanje tudi najlepše zahvaljujemo. 
 

Štefka Marguč 

Otvoritev tržnice v Vojniku

Članka “Društvo kmetic Meta na festivalu  
Sladka Istra” in “Tretje srečanje kmetic savinjske 
in koroške regije” najdete na spletu (www.
MojaObcina.si).
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Kot vsa pretekla leta so na prireditvi v šotoru razstavili grozdje 
za društveno vino Vojničan. Dvajset vinogradnikov je prispe-
valo 322 kilogramov grozdja. Sedemnajst članov je prispevalo 
denar za enološka sredstva. Največ grozdja (27 kilogramov) je 
prinesel Jože Potočnik, najslajše grozdje je bilo od vinograd-
nika Petra Koštomaja – sorte chardonnay (81 OE). Najtežji 
grozd je bil sorte kraljica vinogradov (1,19 kilograma) od Ota 
Potočnika. Najslajši grozd pa od Mirana Priteklja, sorte kerner 
(87 OE). Zahvaljujemo se vsem darovalcem in jim čestitamo! 
Iz	 podatkov	 je	 razvidno,	 da	 je	 bila	 letošnja	 letina	 izjemno	
zahtevna zaradi rastlinskih bolezni in slabega dozorevanja. 
Letos bodo količine bistveno manjše, težave bodo tudi s pre-
visoko kislino in manjšo sladkorno stopnjo. Društvena kletarja 

Vojniški vinogradniki 
organizirali osmo vinsko trgatev
V bogati kulturni prireditvi so sodelovale prizadevne domače amaterske glasbene in pevske skupine, častna 
gostja je bila vinska kraljica Slovenije Špela Štokelj, napovedovala pa je Polonca Marzel. Pred občinsko stavbo 
so potrgali grozdje – gre za potomko stare trte z mariborskega Lenta, ki je vojniške vinogradnike obdarila z 
več kot tridesetimi zdravimi grozdi. Skupna teža je bila 19,30 kilograma – s sladkorno stopnjo 60 OE. Najtežji 
grozd v obliki križa je tehtal zavidljivega 1,14 kilograma. Zadnja leta za trto predano skrbi Franc Dajčman. Vino 
iz te trte (sorta modra kavčina) se bo napolnilo v primerne in lepe steklenice. Služile bodo kot protokolaren 
spominek občine Vojnik.

Miran Kovač (belo vino) in Peter Marčič (rdeče vino) bosta ime-
la s kletarjenjem zahtevno nalogo. 
Na četrtem tekmovanju v pripravi praženega krompirja je tekmov-
alo šest ekip. Zmagala je ekipa Turističnega društva Nova Cerkev. 
To je bil čas pred volitvami, zato je bilo dogajanje tudi v znamen-
ju šaljive predstavitve županskih kandidatov. Ti so na veliko pre-
senečenje organizatorja Turističnega društva Vojnik (Sandi Petrej) 
na licitaciji vrča z ostalimi darovalci zbrali skoraj 1.000 evrov za 
šolski sklad OŠ Vojnik za revne otroke, kar je razveseljiv podatek. 
Vinogradniki so v to občinsko prireditev vložili veliko truda in 
številnim obiskovalcem pripravili lep sobotni dopoldan. 

Pavle Leskovar  
Foto: Jure Vovk 

 

Kolektiv Špesovega doma Vojnik 
vam želi miren božič ter 
srečno in uspešno novo leto 2015!
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Sveti Martin  
iz mošta dela vin’
»Vinograd obdelovati Slovenec mora znati. Če delal prav ne 
bo, pa pije naj vodo! Po pameti ga pijmo, da glave ne zgu-
bimo.« Tako zveni slovenska narodna pesem. Vojniški vino-
gradniki pa prisegajo na slogan društva: Pij malo, pij dobro!

Prijetna in polna doživetij je bila trgatev modre kavčine, ki je 
letos obrodila čez štirideset grozdov. Na trgatvi se je zbralo 
precej krajanov, ki skrbijo za zdravo rast trte, in tudi tistih, ki jim 
potomka stare trte pomeni skrb za razvoj kraja in pripadnost 
kraju. Na trgatvi so s kulturnim programom sodelovali učenci 
in učiteljice POŠ Nova Cerkev, harmonikar Tine Lesjak in Vik-
tor Štokojnik, Alojz Vicman, Drago Medved, Mirko Kraševec, 
Slavko Jezernik in Beno Podergajs. V svojih nagovorih so 
poudarili pomen nege, ohranjanja naravne in kulturne ded-
iščine ter podučili mlade o odnosu do narave. Drago Medved 
je mladim v čustvenem nagovoru predstavil pomen ohranitve 
trte in njeno razširjenost po svetu. Člani turističnega društva 
so za udeležence pripravili piknik, na katerem so pekli kostanj. 
Po opravljeni trgatvi so grozdje zmleli in stisnili v sok. Letošnji 
pridelek, ki so ga naredili učenci ob pomoči Edija Tratnika, smo 
poskusili ob dobrotah članic TD Nova Cerkev. Prireditev je bila 
prijetna in poučna. 
 

Lea Sreš 

Ličkanje na vasi
Nova Cerkev je vas, ki neguje stare običaje in druži ljudi. 
»Kožuhanje« je vedno redkejši dogodek in zato še kako 
pomembno vpliva na vzgojo in ohranjanje del iz preteklo-
sti. Člani Turističnega društva so štirinajstega oktobra na 
vasi pod lipami pripravili tak družabni dogodek. 

Tako je domači župnik g. Anton Perger s pesmijo otvoril že IX. 
Martinovanje (blagoslov mošta letnik 2014) s pesmijo v šotoru 
v Vojniku na Martinovo soboto. 
V društvu so se odločili za resnejšo obliko praznovanja s pravim 
blagoslovom. Domači duhovnik ga opravi z veliko naklonjenos-
tjo in jedrnato besedo. Vedno vključi spodbudne besede o trti in 
vinu ter njegovi pravilni porabi. Tudi spodbudne besede o priza-
devanju vinogradniškega društva so članom še kako dragocene.  
Obiskovalci, ki so kljub dežju napolnili šotor, so lahko spremljali 
zanimiv program z ansamblom Vižarji in etno skupino Joškova 
banda. »Pohorski klatež« pa je razdrl marsikatero šalo o vinski 
tematiki. Vodenje prireditve je prevzel Domen Jevšenak, tudi 
dejaven član društva in odličen vinogradnik. 
Blagoslovljeni mošt Vojničan, ki ga skrbno kletari društveni 
kletar Miran Kovač, že ob krstu nakazuje dobro oceno na pri-
hajajočem XII. Ocenjevanju vin v mesecu aprilu 2015. Obiskov-
alci so se o kakovosti lahko prepričali sami, saj je bilo vina za 
vse več kot dovolj. 
Lepa popestritev že tradicionalne prireditve je bilo IV. Tekmo-
vanje v pripravi ričeta. Sodelovale so naslednje ekipe: TD Fran-
kolovo, TD Nova Cerkev, Maledolčani, Lilija Frankolovo, Društvo 
dobra volja, Turist Frankolovo, Lovec Vojnik, Arclinski fantje in Pri 
vročem kotličku. Konkurenca je bila huda! Pripravljena jed je bila 
odlična, saj je je hitro zmanjkalo. Tudi vroč kostanj se je prilegel. 
Komisija je za zmagovalno ekipo razglasila Arclinske fante. Dru-
go mesto je pripadlo ekipi Maledolčani, tretje pa TD Frankolovo. 
Čez eno leto (7. 11. 2015) pa se srečamo na jubilejni prireditvi 
– že X. Martinovanju! 

Pavle Leskovar 
Foto: Jure Vovk

Trgatev v Novi Cerkvi
Potomka stare trte z Lenta je kljub muhastemu poletju 
bogato obrodila. Na lep jesenski dan smo opravili trgatev, 
stisnili sok in z njim pogasili žejo učencem iz Nove Cerkve. 
Dogodek so ob skrbnikih trte pripravili člani Turističnega 
društva Nova Cerkev, prireditev je potekala v lepo urejen-
em okolju župnišča. 

Mladi so zaplesali ob pesmi En hribček bom kupil.

Vaško jedro smo spremenili v kmečko dvorišče.
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Koruzna polja vedno redkeje obdelujemo in pospravljamo na 
roke. Stroji opravijo delo hitreje in ob tem ni potrebno veliko 
človeških rok. Pa je vendarle prav, da ohranimo spomin na 
lomljenje in ličkanje koruze – na star kmečki praznik. 
Koruzne stroke smo odlomili na Markovi njivi že med tednom, 
nato smo jih na dveh vozovih pripeljali na vas. Ličkanje je bilo 
na nedeljsko popoldne in zbralo se je okoli trideset ljudi. Med 
šalami, pogovorom in ob spremljavi glasbe je bilo delo kmalu 
končano. Člani društva so na vasi postavili dva kozolčka in ju 
obložili s koruzo. Vas je dobila pravo jesensko podobo, saj so 
izdelali iz naravnih materialov še lutki, ki predstavljata kmeč-
ki par. Markovi so poskrbeli za dobro malico, Mladi gasilci in 
Gregor Stolec pa za dobro glasbo. Dogodek je pomemben, saj 
obuja spomin na stare običaje in druži krajane. 
 

Lea Sreš 
Foto: Julio Kovač 

Obnovitveno  
usposabljanje za  
izvajalce ukrepov  
varstva rastlin
Na pobudo in v organizaciji Turističnega društva Nova 
Cerkev je bilo devetnajstega novembra obnovitveno izo-
braževanje, ki so ga izvajali strokovnjaki Šole za hortikul-
turo in vizualne umetnosti Celje. 

Pred štirimi leti smo izvedli prvo izobraževanje za krajane Nove 
Cerkve, ker smo želeli nadgrajevati sodelovanje s Šolo za horti-
kulturo in vizualne umetnosti. Njihovi strokovnjaki izvajajo za 
člane društva vsako leto različne delavnice, predvsem prikaze 
obrezovanja sadnega drevja in obnovo starega sadovnjaka. 
Obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva ras-
tlin je ugodno za krajane, saj jim ni treba iti na izobraževanje 
v Celje. Letošnji udeleženci, bilo jih je okoli 30, so si z obiskom 
štiriurnega tečaja podaljšali veljavnost izkaznice za nadaljnjih 
pet let. 
 

Lea Sreš 
Foto: Zvezdana Stolec 

Spoštovane vinogradnice 
in cenjeni vinogradniki!

Prišel je čas, ko si pogosto sežemo v roke, ko si 
drug drugemu zaželimo vse lepo v prihodnjem 
letu, predvsem zdravja in sreče. Prav sreče je 
vinogradnikom v letošnjem odhajajočem letu malce 
zmanjkalo. Ko smo se že veselili obilne letine, je 
prišlo najslabše: toča, hudo neurje, obilno deževje. 
Vse to je zdesetkalo pridelek grozdja za letnik 2014. 
Torej, zmanjkalo je sreče. 
V prihodnjem letu 2015 vam želim zdravja, veselja 
in sreče.

 Mirko Krašovec, 
 predsednik VVD Vojnik    

Svetovanja na področjih
•	 LEGALIZACIJE	OBJEKTOV	IN	GRADBENA	DOVOLJENJA	
•	 KEMIKALIJ	IN	PREVOZOV	KEMIKALIJ	-	ADR	
•	 VARSTVA	PRI	DELU

 

KEMI METKA LAH 
DOBOVIŠEK S.P.

Frankolovo	2
3213	Frankolovo
gsm:	041	602	387	
metka.lah@siol.netSR
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na zaključnem izletu
Kam jih je tokrat vodila pot? Po lepi in tako raznoliki Sloveniji. Tako se je namreč glasil odgovor udeleženke na 
zastavljeno anketno vprašanje: Kam naj društvo popelje svoje člane na zaključni izlet? 

Vodič Rudi Lešnik je udeležence zadnjo oktobrsko soboto 
popeljal po Zasavju. Te kraje namreč pozna kot lasten žep. Z 
veliko vnemo je razkazal pokrajino, znamenitosti, kraje z za-
nimivimi poslopji in tudi »spomenike« propadle, nekoč cvetoče 
industrije. Udeleženci, ki so bili tokrat prvič v teh koncih, se kar 
niso mogli načuditi, da so tako urejeni kraji prav v njihovi bližini. 
Prijazna vodička je na gradu Bogenšperk popeljala obiskovalce 
po domovanju znanega Valvazorja. Vaška situla in središče Slo-
venije GEOS sta prav tako vredna ogleda. A obisk Zasavske svete 
gore je bil pravo doživetje. Romarska cerkev Marije miru leži vi-
soko na hribu in povsem na samem. Domači župnik je razkazal 
cerkev, predvsem pa okolico (pokopališče ob cerkvi, zanimiv 
križev pot, turško lipo, vojne spomenike, kip rudarja, prelepo 
kapelo	itn.).	In	ko	je	sonce	predrlo	oblake,	se	je	odprl	pogled	čez	
skoraj polovico Slovenije. V mali cerkvi je nato še posebno lepo 
zazvenela Marijina pesem preprostih obiskovalcev. 
Vojniški vinogradniki dokazujejo, da so tudi dobri gospodarji, 
saj so zadnje kaplje društvenega vina podarili izletnikom. Bilo 
je odlično, zato se jim iskreno zahvaljujejo. 

Povsod je lepo, doma pa najlepše. To ugotavljajo udeleženci 
izleta in bodo zagotovo še enkrat potrdili, ko bodo prebirali 
turistično publikacijo Dobrodošlica raznolikosti, ki jo je izdala in 
podarila izletnikom domača občina Vojnik. 
Ponos društva so pevci Mešanega pevskega zbora DU Vojnik. S 
čudovitim koncertom so proslavili desetletnico plodnega dela. 
Tudi v prihodnje jim želimo veliko uspešnih nastopov. Ustano-
vitelju	zbora	Viktorju	Lečniku,	neumorni	vodji	Ivanki	Koprivnik,	
zlasti pa prizadevni zborovodkinji ge. Bukovec velika hvala. 
Upokojenci upajo, da bo tudi novo občinsko vodstvo imelo 
posluh in finančno naklonjenost za prizadevno in več kot ti-
soččlansko društvo. Še posebej za vzdrževanje društvenega 
doma, ki je v starem delu Vojnika ena najlepše vzdrževanih 
stavb – zasluge gredo predvsem dolgoletni predsednici društ-
va	Marjanci	Krpan	in	sedanjemu	predsedniku	Ivana	Robačerju.	
 

Pavle Leskovar 
Foto: Jure Vovk 

Jubilejni koncert MePZ DU Vojnik ob desetletnici obstoja

Vesele božične praznike 
in srečno novo leto 2015 
vam želi 

Društvo upokojencev 
Vojnik

Lista za razvoj občine Vojnik 

Iskreno se zahvaljujemo za podporo 
kandidatom liste za volitve v občinski svet in 
skupnemu kandidatu za župana Branetu Petretu.
Vaše zaupanje bomo upravičili z aktivnim 
delovanjem v korist vseh občanov.
Vsem, s katerimi bomo skupaj delovali v 
organih občine in organih krajevne skupnosti, 
ponujamo aktivno, konstruktivno sodelovanje na 
osnovi argumentov, strpnosti in medsebojnega 
spoštovanja.

Vsem občanom občine Vojnik želimo vesele božične 
in novoletne praznike, v letu 2015 pa predvsem 
zdravja in osebne sreče. 

Lista za razvoj občine Vojnik

Ko dejanja 
štejejo
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Druženje članov  
MDDI na Ptujski Gori
Odložili smo delo in se odpravili na srečanje, ki nas je kul-
turno obogatilo; že samo druženje in tkanje prijateljskih 
vezi sta nama dali vneme za naprej.

Odločili smo se, da izkoris-
timo lepe dneve in si ogle-
damo Ptuj, prelepo staro 
slovensko mesto. Najprej 
smo si ogledali baziliko 
Marije Zavetnice na Ptujski 
Gori. Prijazno nas je sprejel 
tamkajšnji župnik in nam 

predstavil zgodovino in notranjost mogočne stavbe. 
Bazilika Marije Zavetnice na Ptujski Gori velja za najlepšo ce-
lostno umetnino srednjega veka v Sloveniji – za visoko pesem 
slovenske gotike, v kateri so se na svojevrsten način prepletle 
glavne umetnostne zvrsti (arhitektura, kiparstvo in slikarstvo) 
na visoki estetski in ustvarjalni stopnji tedanjih umetnostnih 
tokov iz najpomembnejših evropskih umetnostnih centrov. 
Ogled stavbe in njenih vsebin ne pomeni le izrednega estet-
skega doživetja in sprehoda v poseben duhovni svet, ki je na 
Ptujski	Gori	vzniknil	pred	600	leti,	ampak	je	mnogo	več.
Najstarejše znano ime za Ptujsko Goro se je ohranilo v latinščini: 
Mons gratiarum (Gora milosti). Eden glavnih pobudnikov grad-
nje	je	bil	Ulrik	IV.	iz	družine	Walsee-Drosendorf,	tedanji	dvorni	
mojster	vojvode	Viljema	Avstrijskega	in	od	leta	1396	zakupnik	
gospoščine Majdburg, nekdanjega gradu v bližini Lovrenca 
na Dravskem polju. Po njegovi smrti leta 1400 je odgovornost 
za izgradnjo prevzel Bernard Ptujski, pri nastanku se je izkazal 
tudi	grof	Herman	II.	Celjski,	ki	je	dal	najverjetneje	sredi	cerkve	
postaviti poseben oltar Marijinega oznanjenja. Cerkev je bila 
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baziliko upravljajo bratje minoriti. Ob šestoletnici je sveti oče Ben-
edikt	XVI.	podpisal	listino,	s	katero	je	cerkev	povzdignil	v	baziliko.	
Vreme nas je presenetilo, zato smo si bežno ogledali mesto 
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postrežbo. Ob zvokih dveh mladih glasbenikov smo se zavrteli 
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Dragica Mirnik A. 

Mednarodni dan 
invalidov
Če kdaj začutimo, da ne moremo dalje, da izgubljamo 
zaupanje v ljudi in sebe, takrat se spomnimo, da obstajajo 
ljudje, ki nas imajo radi in mislijo na nas.

Člani Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje smo se 
kot ena velika družina zbrali z namenom, da počastimo med-
narodni dan invalidov. Zaradi lepega jesenskega vremena smo 
se odločili, da ta dan obeležimo kar pred pisarno društva. Na 
začetku sem vse prisotne pozdravila in opozorila na krivice, ki 
se ljudem z drugačnimi oz. posebnimi potrebami dogajajo. 
Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. de-
cember za mednarodni dan invalidov z namenom, da bi v 
družbi spodbudili razumevanje invalidnosti, zavzemanje za 
dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov ter zavedanje o ko-
ristih vključevanja invalidov v politično, družbeno, gospodar-
sko in kulturno življenje. 

SREČNO 2015

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2015Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani 
www.mojaobcina.si/vojnik

Pozdravni govor podžupanje MO Celje
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ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

Štipendije iz Regijske Štipendijske 
sheme Savinjske regije so namenjene 
dijakom in študentom, ki se izobražujejo 
doma ali v tujini in se bodo po končanem 
Šolanju oziroma Študiju zaposlili na 
območju Savinjske regije. Štipendije so 
tako podeljene kadru, ki ustreza razvojni 
potrebi podjetij in perspektivnosti oz. 
deficitarnosti poklica v Savinjski regiji.

Vire financiranja štipendijske sheme
opredeljuje Zakon o Štipendiranju, sredstva 
v viŠini 50 % Štipendij zagotavlja Javni 
sklad RS za razvoj kadrov in Štipendije, 
preostalo polovico pa zagotavljajo 
delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti 
zaposlili za čas trajanja izobraževalnega 
programa oz. za čas sklenitve pogodbe 
o štipendiranju. Podjetja, vključena v 
projekt, pridobijo pravico do polovičnega 
sofinanciranja štipendiranja, štipendisti
pa zagotovljeno delovno mesto za dobo, 
enakovredno času prejemanja štipendije.

Regionalna razvojna agencija Celje 
je izvajalec Savinjske štipendijske sheme 
že peto leto, v okviru projekta Enotnih 
regijskih štipendijskih shem pa tretje leto. 
Dne 23. 4. 2009 je bil objavljen poziv 
podjetjem Savinjske regije k oddaji potreb 
po kadru, ki ga želijo štipendirati. Komisija 
za štipendiranje je prejela vloge 24 podjetij, 
ki so skupaj posredovala 142 potreb, od 
tega 31 po kandidatih v srednjeŠolskem 
ali poklicnem izobraževanju in 111 v 
dodiplomskem. 

Dne 7. 9. 2009 je RRA Celje na 
svoji spletni strani www.rra-celje.si 
objavila razpis za štipendije, namenjene 
dijakom in študentom. Rok za oddajo 
vlog je bil 10. 10. 2009. Nove štipendije 
bodo predvidoma podeljene v decembru 
2009.

V šolskem/študijskem letu 2008/2009 
je Regijski Štipendijski shemi Savinjske 
regije sodelovalo 32 delodajalcev, ki so 
podeli 143 štipendij, 90 študentom in 53 
dijakom. Ena štipendija je bila podeljena 
tudi dijaku iz občine Vojnik. To dejstvo 
je najbrž posledica tega, da v Regijsko 
štipendijsko shemo Savinjske regije žal 
ni vključen noben delodajalec iz občine 

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska Štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

Če se vaš malček kopa v visoki vročini, 
silovito bruha, ima tekoče blato, poleg 
tega pa kašlja in mu iz nosu curlja, je prav 
mogoče, da se je okužil z Rota virusom. 

Krivec za Rota virozo je sila odporen 
virus, zaradi katerega vsaj enkrat zboli 
vsak otrok v starosti do petih let. V 
nerazvitih državah povzroči virus visoko 
smrtnost, saj na vsakih 250 okuženih otrok 
eden umre. Zdravila za to obolenje ni, 
edino preprečevanje hudih oblik bolezni je 
cepljenje. Ker pri majhnih otrocih bolezen 
poteka v težjih oblikah, tudi hitreje pride do 
izsušitve, je zaščita s cepljenjem predvsem 
pomembna pri najmlajših. Zato je cepljenje 
namenjeno le dojenčkom in ga je potrebno 
zaključiti najkasneje do dopolnjenega 
24. tedna starosti (6 meseca).  Cepljenja 
izvajajo izbrani osebni zdravniki otrok.

Cepljenje se lahko začne po 6 tednu 
starosti. Otrok cepivo popije, ni ga 
potrebno zbadati. Za učinkovito zaščito 
sta potrebni dve dozi cepiva, med katerima 
morajo preteči vsaj 4 tedni. 

Raziskave kažejo, da je cepivo varno. 
Cepljenih je bilo več kot 60.000 otrok v 
različnih državah po svetu. 

Kot vsa cepiva pa ima tudi to cepivo 
lahko neželene učinke. Najpogosteje so se 
pojavljali: izguba apetita, razdražljivost, 
poviŠana telesna temperatura, utrujenost, 
blaga prehodna driska oz. bruhanje, vendar 
pri zelo majhnem številu otrok.

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

lahko prenašajo. Velike količine Rota 
virusov se izločajo z blatom okuženih 
oseb, z rokami pa se prenesejo na različne 
predmete. Otroci lahko izločajo Rota 
viruse že pred in tudi po pojavu driske. V 
družini se ti virusi pogosto prenesejo na 
ostale družinske člane in bližnje kontakte.  

Cepljenje proti Rota virusni okužbi 
ni v programu obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, zato morajo cepivo plačati 
starši.

Doza stane 72 €, torej je potrebno 
odšteti 144 €.

V tej situaciji – gospodarski krizi – je 
za mnoge starše to velik izdatek.

Nekateri si cepljenja ne morejo 
privoščiti, zato stopimo korak naproti 
in podprimo možnost brezplačnega 
cepljenja. 

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

Sporočamo vam, da bomo tudi v 
Občini Vojnik zbirali podpise za podporo 
tej akciji.  Za vse dodatne informacije se 
lahko obrnete na kroselj.majda@gmail.
com ali na članice Ženskega odbora SDS 
Vojnik. 

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU

Končali smo z deli, ki smo jih omenjali
v prejšnji številki Ogledalo, kot so:

- sanacija ceste po neurju 2007 – 
asfaltiranje ceste ob Hudinji;
- sanacija brežine za stanovanjskim 
objektom Kotnik v Socki;
- sanacija plazu pri stanovanjskem 
objektu Buckseek;
- sanacija plazu na cesti Frankolovo 
– Črešnjice;
- asfaltiranje ceste pri objektu Vegrad na 
Frankolovem; 
-  izdelava strehe na brvi v Vojniku.

BoŠtjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

Občinski redarji imajo od sprejetja 
novele Zakona o varnosti cestnega 
prometa poleg drugih pooblastil tudi 
pooblastilo za opravljanje nadzora 
prometa s samodejnimi merilnimi 
napravami za nadzor prometa, v katerih 
se prekrški slikovno dokumentirajo.

Za izvajanje tovrstnega nadzora 
morajo občinski redarji opraviti ustrezno 
strokovno usposabljanje za delo s 
samodejno merilno napravo, ki beleži 
prekrške. Naprava mora imeti certifikat
o ustreznosti, ki ga je izdalo Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
v soglasju z Uradom RS za meroslovje.

Občine ustanoviteljice Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva so v proračunih 
za leto 2010 načrtovale nakup oziroma 
najem samodejne merilne naprave, tako 
da bodo občinski redarji v prihodnjem 
letu pričeli z občasnim izvajanjem 
meritev prekoračitve dovoljene hitrosti 
na odsekih občinskih in državnih cest v 
naseljih občin ustanoviteljic. 

Občinski redarji bodo tako kršiteljem, 
ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost v 
času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila 
samodejna merilna naprava, vročili 
plačilni nalog. S plačilnim nalogom bo 
izrečena globa za storjeni prekršek in 
določene kazenske točke, odvisno od 
višine prekoračitve hitrosti.

Prehitra vožnja je poleg vožnje 
pod vplivom alkohola najpogostejši 
vzrok za povzročitev večjega števila 
prometnih nesreč, tudi v naseljih. Na 
ta način bo redarstvo skupaj s policijo 
skušalo zagotavljati dodatno varnost 
udeležencem v prometu.

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

V Občini Vojnik se je v zadnjih letih 
razširilo območje gradnje stanovanjskih in 
drugih objektov, kar narekuje potrebo po 
formiranju novih ulic. V Obrtno-poslovni 
coni Arclin je v teku gradnja stanovanjskih 
in stanovanjsko-poslovnih stavb ter nove 
ulice, ki je dobila ime Ulica Janeza Žige 
Popoviča. 

Ulica nosi ime vsestranskega učenjaka 
in poliglota, rojenega leta 1705 v Arclinu, 
katerega polno ime je bilo Janez Žiga 
Valentin Popovič. Popovič je napisal 
knjigo »Raziskave morja«, knjiga 
pa predstavlja zbirko naravoslovnih, 
jezikoslovnih, arheoloških, geografskih in 
kulturno-političnih prispevkov. V uvodu 
knjige je posebej poudaril, da je Slovenec. 
Njegove razprave o morju pomenijo 
začetek oceanografije. Izdal je tudi
nemško slovnico za avstrijske šole, zbiral 
je slovarsko gradivo, kar vse izkazuje 
njegovo vsestransko dejavnost na področju 

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

v širšem družbenem okolju, s svojim delom 
pa je prispeval k prepoznavnosti rojstnega 
kraja.

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

Občinski svet je na 26. seji, dne 29. 9. 
2009, sprejel rebalans proračuna. Prihodki 
so se   povečali  za 18 % in tako znašajo 
skupaj 8.142.000 EUR, odhodki pa so se 
povečali za 22 % ter znašajo 8.237.000 
EUR. Realizacija proračuna v letu 2008 je 
bila nižja od plana, zato so se investicije, 
za katere so bili predvideni prihodki in 
odhodki v letu 2008 in ti niso bili realizirani 
v planirani višini, upoštevali v sprejetem 
rebalansu. Med večjimi investicijami 
so: izgradnja kanalizacije Vojnik ob 
protipoplavnih ukrepih, ki je financirana
iz dveh virov (Ministrstva za okolje in 
prostor in evropskih sredstev), izgradnja 
kanalizacije Pot na Dobrotin in v Arclinu 
(financiramo iz okoljske dajatve).  

Povečal se je prihodek od komunalnih 
prispevkov od izgradnje večstanovanjskega 
objekta »Vojniška Gmajna«, za kar mora 
občina zagotoviti ustrezno komunalno 
infrastrukturo (izgradnja kanalizacije in 
vodovoda, nakup zemljišča za pločnik). 
Sredstva Službe Vlade RS za lokalno 
politiko in regionalni razvoj so se z 

rebalansom povečala za 59.000 EUR 
in namenila za financiranje izgradnje
vodovoda Vojnik – Tomaž – Male Dole. 
Ministrstvo za okolje in prostor bo občini 
za odpravo posledic po neurju, ki je bilo v 
septembru 2007, namenilo slabih 500.000 
evrov, kar se bo porabilo za sanacijo 
plazov. 

Z rebalansom so se načrtovala sredstva 
za nakup stanovanja na Frankolovem, 
izdelavo idejne zasnove dograditve 
Vrtca Mavrica Vojnik in pridobivanje 
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije 
na Frankolovem  ter nakup zemljišča za 
izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem. 
Povečali so se prihodki iz naslova primerne 
porabe (dohodnina, finančna izravnava, vsi
davčni prihodki) za skupaj 345.000 EUR 
in so namenjeni za opravljanje tekočih 
zakonskih nalog občine, ki ob sprejemu 
proračuna za leto 2009 niso bila planirana v 
zadostni višini. Sredstva so se namenila za 
materialne stroške in vzdrževanje osnovnih 
šol, plačilo razlike do ekonomske cene in 
plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije 
stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb 
brez prejemkov, sofinanciranje domske
oskrbe,  vzdrževanje asfaltnih cest in 

mostov, zimsko službo, javno razsvetljavo, 
urejanje krajev ter odvoz kosovnih 
odpadkov.

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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Utrinki iz šole in vrtca

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ 
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

DruŠtvo Izvir iz Nove Cerkve je vse 
bližje svojemu že pred leti zastavljenemu 
cilju – prvi gozdni učni poti v Vojniku. 
Svoj delček lahko prispevate tudi vi. 
In sicer tako, da se 22. novembra ob 
18. uri v večnamenski dvorani v Novi 
Cerkvi udeležite koncerta, ki ga društvo 
pripravlja skupaj s priljubljenim narodno-
zabavnim ansamblom Modrijani ter učenci 
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.

Naj spomnimo, društvo Izvir je obljubo 
o prvi gozdni učni poti v Vojniku dalo že pred 
letom dni, ko so v okviru majskega Tedna 
prijaznosti in dobrih dejanj in osrednje teme 
Prijaznost do narave, obljubili, da bodo 
vsa zbrana sredstva v tem tednu namenili 
za izgradnjo prve gozdne učne poti. Skupaj 
s temi (skromnimi) sredstvi ter sredstvi, ki 
so jih dobili na evropskem razpisu, so že 
oblikovali prisrčen logotip gozdne poti ter 
z geometri in gozdarji označili pot. Po njej 
se boste (upajmo, da zelo kmalu) lahko 
sprehodili, če boste šli po poti od cerkve 
Svetega Florijana do Svetega Tomaža. 

Kako hitro boste lahko uporabljali 
gozdno učno pot Modrijančkov, pa je 
v veliki meri odvisno tudi od vas. Zato 
vas vljudno vabimo, da z udeležbo na 
koncertu pomagate uresničiti želeni cilj. 
Vidimo se torej 22. novembra ob 18. uri v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.  

R. P.

OTVORITEV VRTCA LEVČEK

»Obogatimo življenje svojih otrok, 
ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s 
stvarmi, ki so vrednote!« je bilo geslo, ki je 
vabilo starše, otroke in krajane iz Vojnika v 
nedeljo, 11. 10. 2009, na slovesno odprtje 
oddelka Vrtca Danijelov levček v Vojniku. 

Najprej so se vsi zbrali pri sveti maši v 
župnijski cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku, 
ki jo je daroval celjski opat Marjan Jezernik 
ob somaševanju domačega župnika. Pri 
slovesnosti so sodelovali tudi otroci in 
vzgojiteljice, ki so že vključeni v vojniško 
enoto.

Slovesnost se je nadaljevala v prostorih 
vrtca, ki gostuje v prostorih Kmetijske 

zadruge v Vojniku. Najprej so opravili 
besedno bogoslužje, nato pa so spregovorili 
župan Beno Podergajs, Direktor zadruge 
Marjan Kovač, vodja Danijelovega 
levčka Jure Levart in domači župnik 
Anton Perger. Vsi so si bili enotni, da je 
to poseben dogodek, ki je v današnjem 
času nujen, poleg tega pa so ponosni, da je 
kljub številnim težavam oddelek v Vojniku 
zaživel, saj so v njem že trije oddelki. 
Gospod opat je blagoslovil prostore vrtca. 
Vodja oddelka v Vojniku je vzgojiteljica 
Renata Koštomaj. 

Milena Jurgec

 
Proizvodnja in prodaja sveč 

Igor Lužar s.p. 
Lemberg 13b Nova Cerkev 

Vabimo vas v prenovljeno,večjo 
trgovino z še večjo ponudbo vseh 

vrst nagrobnih sveč in veliko 
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim 

rednim strankam se 
zahvaljujemo za zaupanje. 

Vljudno vabljeni ! 
Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188 
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

Vse župnije v dekaniji Nova Cerkev 
premorejo enega ali celo več pevskih 
zborov in skupin. Večina teh se enkrat 
letno predstavi na skupnem srečanju, ki ga 
po sistemu rotacije vsako leto organizira 
druga župnija. Tokrat je ta čast pripadla 
Frankolovčanom, ki so v mesecu septembru 
pevce povabili na Gojko. 

Uvodne besede o glasbi in petju nasploh 
je prisotnimi izrekel domači župnik, p. 
Branko Cestnik, ki je razmišljal takole: 
»Celotno človeško telo od kosti naprej 
sprejema in posluša glasbo, podobno 
pa pri pevcu tudi celotno telo sodeluje 
pri proizvajanju glasu. To pomeni, da 
se človekova duša in telo lahko v celoti 
izrazita z glasbo. Po nemškem filozofu
Kantu je glasba najbolj ponotranjena zvrst 
umetnosti, najglobja in najbliže mistiki.« 
Vsak zbor se je predstavil s po dvema 
pesmima, s skupno pesmijo »Zazvonite 
zdaj zvonovi« pa so počastili spomin na 
blaženega A. M. Slomška. Toplo jesensko 
vreme je na ta priljubljeni grič k cerkvi 
Sv. Trojice privabilo lepo število ljudi, ki 
so imeli kaj slišati, najprej znotraj, nato 
pa še v podaljšku zunaj cerkvenih zidov. 
Organizatorji so upoštevali tudi dejstvo, da 
pesem in vino gresta skupaj in ob spoštljivih 
količinah obojega je bil dogodek prijetna 
popestritev že tako lepega nedeljskega 
popoldneva.

Za pevce, predvsem pa za zborovodje 
so tovrstna srečanja tudi priložnost za 
izmenjavo izkušenj in pogledov na pomen 
cerkvenega petja. Eni in drugi morajo 
vedeti, kaj, kdaj in zakaj pojejo, saj imajo 
»nastop« tako rekoč vsako nedeljo. In 
vsi ti bi lahko poleg svojega zavetnika 
»godovali« tudi na dan sv. Cecilije (22. 
novembra), zavetnice cerkvenega petja.

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

V društvu Talon smo se odločili, da 
popeljemo svoje člane na jesenski izlet 
in hkrati   raziščemo našo prelepo 
domovino.

V sončnem sobotnem jutru nas je 
vodila pot s Frankolovega, mimo Celja 
in Ljubljane v mirno vasico Bistro pri 
Vrhniki, kjer smo si ogledali Tehniški 
muzej Slovenije. Za večino od nas je 
bilo to prvo srečanje s tem muzejem. V 
manjših skupinah smo si ga podrobno 
ogledali, predvsem moški del se ni mogel 
ločiti od poslopja, kjer so razstavljeni 
Titovi avtomobili. Ob sprehodu skozi 
prostore s prevoznimi sredstvi se je utrnil 
marsikateri spomin na stara kolesa, motorje 
in avtomobile. Čas, ki smo ga imeli na  
razpolago za ogled, je kar prehitro minil. 
Po odlični malici, ki jo je spet pripravila 
ga. Jožica, smo pot nadaljevali proti naši 
prestolnici. 

Vsi poznamo naše glavno mesto, a 
Ljubljano doživeti po turistični strani pod 
strokovnim vodenjem vodiča, je nekaj 
posebnega. Sprehod po mestnih ulicah, 
vožnja z ladjo po Ljubljanici in vzpon 
na Ljubljanski grad z gondolo, so nas 
napolnili s ponosom, ker naša prestolnica 
po zanimivostih in lepoti prav nič  ne 
zaostaja za tujimi mesti.

Ko je človeku lepo in je v prijetni 
družbi, čas kar prehitro mine. In tako se je 
tudi naš izlet bližal koncu. Naša pot domov 
je bila malo neobičajna, saj nas je vodila 
čez prelaz Črnivec, kjer nas je v prijetni 
restavraciji čakalo okusno, lahko bi rekli z 
ljubeznijo pripravljeno pozno kosilo.

Razšli smo se z željo, da se naše poti 
pod okriljem društva Talon še kdaj križajo 
in da še kdaj preživimo dan, katerega se 
bomo radi spomnili.

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

10. oktobra 2009 smo ‘kožuhali’ na 
kmetiji Stagoj v Kapli (pri Dolanovih). Na 
kmetijo smo se pripeljali kar s traktorjem 
na okrašenem vozu skupaj z muzikanti. 
‘Kožuhanje’ je potekalo ob veselem 
kramljanju in raznih šalah. Muzikanti pa 
so nam  zaigrali, kadar smo izgubili nit 
pogovora. Najmljajši so pridno odnašali 
zvezane storže in jih obešali na letve, 
kjer  bodo krasili kmetijo in se hkrati na 
zraku sušili do uporabe. V veseli družbi 
je čas hitro minil in kot se spodobi so nas 
domači ob zaključku ‘kožuhanja’ tudi lepo 
pogostili.

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

TD Nova Cerkev je letos drugič 
organiziralo trgatev v Moškanjcih pri 
Viktorju Šprajcu. Trgatve se je udeležilo 
okoli 50 trgačev. Vsi so dobili predpasnike 
z logotipom turističnega društva. Za 
glasbeno spremljavo pa sta poskrbela Grega 
Stolec na harmoniki in Janez Smerkolj na 
klarinetu in kitari. Domačini so nas sprejeli  
in pogostili zelo gostoljubno, mi pa smo se 
jim oddolžili s pridnim trganjem grozdja. 
Za popestritev sta poskrbela “berača” Jaka 
in Boris, smeha in veselja ni manjkalo. Da 
bo vince še slajše, so poskrbele članice 
TD Nova Cerkev. Pet junaških deklet je 
na stari način teptalo grozdje v preši. Po 
končanem delu in veselju smo se vrnili 
domov in sklenili, da naslednje leto spet 
pridemo. 

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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MEMAJ ZYLFI

Keršova 3, Vojnik
Gsm: 041 720 527 in 041 561 993

Tel./Fax: 03 577 28 95

Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
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DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE
 

Iz ljubezni do glasbe in petja je leta 
1999 prvič zazvenel Duet Biser (Jožica 
in Brigita). Ob pevski in inštrumentalni 
pomoči smo leta 2004 izdali prvo 
zgoščenko »Biser sem našla«. Po desetih  
letih pa se nam je z novim projektom 
izpolnila želja po zgoščenki s skladbami 
znanih avtorjev. Pred vami so pesmi, ki 
ogrejejo srce, telo in duha. Začutite, kako 
»Toplo je v našem domu« (spremna beseda 
k novi zgoščenki).

Tako lahko v parih stavkih povzamemo 
dekado ustvarjanja Dueta Biser s prijatelji 
(Jožica Žibret, Brigita Petre, Vesna 
Kotnik, Marko Žibret). Koncert, ki se 
je, kljub električnemu mrku še 20 minut 
pred pričetkom, odvil 11. oktobra v 
večnamenski dvorani OŠ Nova Cerkev, 
je bil poleg praznovanja 10. obletnice 
in izida zgoščenke tudi uradni zaključek 
Slomškovih kulturnih dnevov v Novi 
Cerkvi. Pred polno dvorano in navdušenim 
občinstvom so poleg Dueta Biser s prijatelji 
prireditvi dodali svoj biser tudi Mešani 
cerkveni pevski zbor Nova Cerkev, KUD 
Godba na pihala Nova Cerkev, Špela 
Majcen na citrah, humoristki Slavica in 
Lizika ter Alja Tihle, ki je z izbranimi 
besedami vse povezovala v celoto. Pred- 
in pokoncertno dogajanje pa sta popestrili 
razstavi fotografij in slik z naslovom »Duet
Biser skozi destletje« ter »Ob bistrem 
potoku je mlin«, slednje učencev OŠ Nova 
Cerkev.

Člani Dueta Biser s prijatelji bi se še 
enkrat radi zahvalili nastopajočim, vsem, ki 
so jim pred, med in po koncertu pomagali 
ter KUD Nova Cerkev, katerega člani so.

 

Marko Žibret

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Svet Evrope je letošnje leto razglasil 
za leto inovativnosti in ustvarjalnosti. 
Tej temi so bili posvečeni tudi slovenski 
dnevi evropske kulturne dediščine od 26. 
septembra do 3. oktobra 2009. V okviru tega 
je tudi naše Turistično-kulturno društvo 
Globoče – Dedni Vrh  v sodelovanju s 
Porto B iz Celja in Kulturno-etnološkim 
društvom Soržev mlin dne 26. oktobra 2009 
pripravilo prireditev Ob bistrem potoku je 
mlin. Mlinarsko obarvana prireditev se je 
odvijala pod kozolcem v idiličnem okolju 

Soržovega mlina.  V kulturnem programu 
so nastopili otroci POŠ Nova Cerkev, 
otroci Vrtca Mavrica iz Nove Cerkve, 
ljudske pevke Taščice, Joškova banda, o 
svojem mlinu in zgodovini mlinarstva na 
reki Hudinji je spregovoril Oton Samec, 
program pa je povezovala simpatična 
»mlinarica« Andreja Štravs. Dobrote iz 
mlevskih izdelkov so predstavile članice 
društva Meta iz Vojnika. 

Člani našega društva se vsem sodelujočim 
v programu iskreno zahvaljujemo.

 Jože Žlaus
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VOJNIČANI NA SLAVNOSTNEM 
ODPRTJU RAZSTAVE GRAFIK 
»HALLERSTEIN« V 
KOROTANU NA DUNAJU

V letu astronomije so v Slovenskem 
kulturnem centru Korotan na Dunaju 
14. oktobra 2009 odprli razstavo grafik 
z naslovom »V znamenju AvguŠtina 
Hallersteina«, ki je posvečena našemu 
velikemu astronomu, matematiku, teologu 
in misijonarju Hallersteinu. Rodil se je 27. 
avgusta 1703 v Ljubljani, kjer je obiskoval 
jezuitski kolegij, nadalje je Študiral 
teologijo, medicino, astronomijo in 
matematiko v Celovcu, Leobnu in Gradcu. 
Leta 1721 je na Dunaju vstopil v jezuitski 
red in bil 1734 posvečen v duhovnika. 

Leta 1739 ga je kitajski cesar poklical na 
dvor v Peking, kjer je deloval v cesarskem 
astronomskem uradu, l. 1746 prevzel 
njegovo vodstvo in ga vodil do svoje smrti 
l. 1774. Za njegove zasluge mu je cesar 
podelil rang mandarina 3. stopnje. 

Razstavo je pripravilo sedem avtorjev 
– grafikov iz Slovenije, med njimi tudi Jože 
Žlaus iz Globoč. V kulturnem programu je 
s svojim petjem navduŠil oktet In spiritu 
iz Vojnika, prisoten je bil tudi župan 
občine Beno Podergajs. Razstava grafik v 
Korotanu na Dunaju želi približati velikana 
Hallersteina, ki je premalo poznan tako 
slovenski kot avstrijski javnosti, zato se bo 
selila tudi po galerijah v Sloveniji.

Jelka Žlaus

Društva

Oktet In spiritu, vodja Korotana mag. Anton Levstek, direktor družbe Študentski dom 
Korotan Mitja Valič, direktor Mohorjeve družbe iz Celovca Anton Koren, veleposlanik 
Aleksander Geržina, predsednik Slovenske zveze na Koroškem Karel Smole, dirigent 
Uroš Lajovic,  župan Beno Podergajs in grafik Jože Žlaus

T•03/ 781 28 81 F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01

e-mail: zip.gorecan@t-2.net

popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

in nato pozno kosilo v Gorenji vasi. Imeli 
smo se lepo. V ponedeljek, 5. oktobra, 
smo imeli piknik pod šotorom na igrišču v 
Vojniku. Po kratkem kulturnem programu, 
ko so nas razveselili otroci iz Osnovne Šole 
Vojnik in pevci naŠega komornega zbora, 
ter pozdravu župana Bena Podergajsa smo 
pričeli naš piknik »pod šotorom«, ki je 
posvečen tudi prazniku Občine Vojnik in 
je postal že tradicionalen. Tu smo se ob 
jedači, pijači in glasbi zadržali kar pozno v 
večerne ure. Veseli smo, da je piknik uspel, 
prišlo vas je kar lepo število in želimo si, 
da bi vas v naslednjem letu bilo še več. 

O zaključnem izletu 29. oktobra bom 
poročal v naslednjem Ogledalu. V oktobru 
gre naših 50 upokojencev za en teden na 
dopust v Izolo. Sledi Še martinovanje 
11. novembra na Tinskem, v četrtek, 3. 
decembra, gremo po nakupih za Miklavža 
na Madžarsko in 29. decembra na prazničen 
zaključek leta na kmečki turizem Kaučič 
pri Lenartu. 

To je kratka predstavitev našega dela 
v DruŠtvu upokojencev Vojnik do konca 
leta 2009. V letoŠnjem letu se bomo v 
Ogledalu  srečali še enkrat in prav zares 
zaključili to leto. Pridite k nam, družite se 
z nami, saj nam bo skupaj lepše in lažje 
bomo prebrodili jesen življenja, ki je še 
pred nami.

Ivan Robačer

V SPOMIN 

V teh jesenskih 
dneh smo se 
na vojniŠkem 
p o k o p a l i š č u 
poslovili od 
p r e j e m n i k a 
b r o n a s t e g a 
vojniŠkega grba 
Jožeta Kraljiča iz 
Arclina. Priznanje 
Občinskega sveta 
Občine Vojnik 

je prejel pred desetimi leti za dolgoletno 
uspeŠno gospodarsko dejavnost mizarstva 
in aktivno vključenost v lokalno okolje. 
S svojim poslovnim in osebnim delom je 
bogatil naše življenje. Spominjali se ga 
bomo s hvaležnostjo v srcu.  

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

Spoštovani upokojenci, člani našega 
druŠtva! Kot ste opazili, se je leto nagnilo v 
drugo polovico, kar pomeni, da zapuščamo 
poletje in jesen ter se približujemo zimi. V 
druŠtvu smo zadovoljni z delom, ki smo 
ga opravili do sedaj. Vsi izleti, srečanja in 
druge aktivnosti so se odvijali po programu, 
ki smo si ga zastavili na začetku leta. 

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maŠi smo imeli Še ogled dela Gorenjske 
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Gospodarstvo - komunala

Izdelali se bodo Široki strojni izkopi za 
razširitev cestnega profila, na katerega se
naredi nasip v debelini 50 cm iz zmrzlinsko 
odpornega kamnitega materiala CBR = 
10 %. Na obstoječe vozišče in na planum 
nasipa razširitve se vgradi v zgornji ustroj 
tamponski drobljenec, širine 4,0 m. Po 
opravljenih meritvah nosilnosti  se vgradi 
5 cm nosilnega sloja bituminiziranega 
drobljenca in 3 cm obrabnozapornega 
sloja bitumenskega betona širine 3,0 m. 
Obojestransko se izdelajo asfaltne mulde.

OBNOVA BRVI

V mesecu avgustu se je obnovila brv 
v Vojniku, ki povezuje trg z naseljem z 
desnim bregom Hudinje. Obnovo je izvajal 
Montles, v višini 4.600,00 EUR. Naročena 
pa je že tudi strešna konstrukcija, ki 
bo varovala leseno brv pred različnimi 
vremenskimi vplivi.

BoŠtjan Švab

V okviru Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Občin Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik 
in Zreče s sedežem v Vojniku, Keršova 
ulica 8, delujeta na območju Občine Vojnik 
komunalno-cestna inšpektorica in občinski 
redar. 

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

Uradne ure, namenjene poslovanju s 
strankami, na sedežu Medobčinskega 
inšpektorata,
vsak ponedeljek od 8.00 do 12.00; v tem 
času se zagotavljajo tudi uradne ure po 
telefonu.
tel.: (03) 78 00 638
telefaks: (03) 78 00 637
e-pošta: inspekcija@vojnik.si

Občinski redar
Damjan Vahter

Uradne ure, namenjene poslovanju s 
strankami, na sedežu Medobčinskega 
inšpektorata,
vsako sredo od 8.00 do 10.00; v tem času se 
zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu.
tel.: (03) 78 00 629
telefaks: (03) 78 00 637
e-pošta: damjan.vahter@gmail.com 

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

- na prehodu za pešce in na razdalji 
manj kot 5 m pred prehodom; zagrožena 
globa je 40 evrov;

- na kolesarski stezi, kolesarski poti, 
pločniku, pešpoti, kolesarskem pasu ali na 
tirnicah; zagrožena globa je 80 evrov;

- na označenem avtobusnem 
postajališču; zagrožena globa je 40 evrov;

- na delu ceste, kjer bi bil prost prehod 
med ustavljenim oziroma parkiranim 
vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali 
usmerjevalnim poljem na vozišču ali 
nasprotnim robom vozišča ali kakšno 
drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m; 
zagrožena globa je 80 evrov;

- na označenem parkirnem prostoru 
za invalide oziroma invalidke; zagrožena 
globa je 80 evrov;

- na označenih poteh, namenjenih 
intervencijskim vozilom; zagrožena globa 
je 80 evrov.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih 
objektov ter postavljanje kakrŠnih koli 
drugih objektov ali naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste je dovoljena le s 
soglasjem pristojne službe občinske 
uprave. Z globo 209 evrov se kaznuje 
fizična oseba, ki prične z deli brez tega
soglasja.

Prepovedano je odvajati na cesto vodo, 
odplake in druge tekočine. Zagrožena 
globa je 209 evrov za fizično osebo.

Na javnih povrŠinah je prepovedano 
voditi pse brez vrvice in jih puščati brez 
ustreznega nadzora. V primeru onesnaženja 
teh povrŠin s pasjimi iztrebki morajo 
lastniki oziroma vodniki psov le-te takoj 
odstraniti. Zagrožena globa je 100 evrov.

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

* terapevtska ročna masaža
* reflekconska masaža stopal
* klasična švedska masaža
* pedikura
* Bownova terapija

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

3212 Vojnik
Tel.: (0) 577 33 30
GSM: 041 731 060

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
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Življenje nikomur ne prizanese, invalidom in bolnim pa še 
toliko manj. Nismo sami krivi, da smo zboleli, nismo sami 
krivi, da smo včasih nemočni … 
Dnevno slišimo, kako so nam vzete pravice, koliko invalidov 
je ostalo brez službe, dohodkov in dostojnega življenja. Pre-
večkrat smo postavljeni na rob družbe in potrebni različnih 
vrst pomoči. Ena izmed oblik je tudi ta, da se srečujemo in 
spodbujamo drug drugega, si izmenjamo različne nasvete 
in izkušnje. Svoja srca napolnimo z energijo, ki nam pomaga 
naprej. Večkrat se po pomoč obrnemo na različne instituci-
je. Pomagajo nam in nam prisluhnejo, če le zmorejo. 
V čast nam je bilo, da so se našega druženja udeležili ga. 
mag. Darja Turk, podžupanja Mestne občine Celje; mag. 
Olga Bezenšek Lalić, direktorica Centra za socialno delo Cel-
je; g. Stane Rozman, pooblaščenec župana Mestne občine 
Celje; g. Beno Podergajs, župan Občine Vojnik; ga. Urška 
Mužar, predstavnica družbenih dejavnosti; in predstavniki 
sorodnih društev. Naši gostje so prisotne pozdravili in nas 
nagovorili s spodbudnimi besedami. Vsi so enotno menili, 
da so taka druženja pomembna, ker na ta način opozori-
mo nase, spregovorimo o težavah, ki jih skupaj rešujemo. 
Za kulturni program so poskrbeli varovanci Varstveno-de-
lovnega centra Šentjur; pod vodstvom Angelce in Jožeta 
so folkloristi zaplesali in zapeli. Niti prijateljstva so se tkale 
ob okusno pripravljeni hrani. Naši Zdenko, Drago in Stane 
so poskrbeli za dobro obloženo mizo. Posladkali smo se s 
pecivom, ki ga znajo tako odlično pripraviti le naše članice. 
Prisotni in obiskovalci so si lahko ogledali razstavo ročnih 
del skupine Zvončnic, ki čez leto v delavnicah in doma ust-
varjajo čudovite izdelke. Ob zvokih odličnih glasbenikov 
smo zaplesali in zapeli ter pozabili na bolečine in tegobe, ki 
nas dnevno spremljajo. 
Hvala vsem, ki ste nas počastili s svojo prisotnostjo in nam 
namenili svoj dragoceni čas. S tem ste pokazali, da ste z 
nami, da vam ni vseeno, kako živimo in kaj prispevamo k 
družbi. 
Hvala vam in ob letu bomo spet veseli vašega obiska. 
 

Dragica Mirnik A., predsednica koordinacije celjske regije 
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Medgeneracijsko  
društvo za kakovostno 
starost Vojnik
V Špesovem domu v Vojniku se lahko stanovalci pridružijo 
različnim dejavnostim. Med drugim imajo tudi šest pogov-
ornih skupin, v katere je vključenih okoli 70 stanovalcev 
– vsi so člani Medgeneracijskega društva za kakovostno 
starost Vojnik. 

Tako v domu delujejo naslednje skupine: Dreni (vodi Marta 
Žohar), Veveričke (vodita Polonca Štiberc in Andreja Šmid), 
Iskrica	 (vodi	 Karmen	Ristič),	 Lepa	 jesen	 (vodi	Vesna	Arnčnik)	
in Sončni žarki (vodi Karmen Meštrov). Na oddelku z osebnim 
spremljanjem se dnevno srečujejo člani skupine Spominčice, 
ki jo vodi Andreja Pajenk; obstaja pa še pogovorna skupina 
Sončnice, ki je aktivna v nadstropju doma. 
V okviru društva sodelujemo tudi s krajani občine Vojnik, OŠ 
Vojnik in Vrtcem Mavrica. V letu 2014 smo skupaj naredili že 
veliko dobrega in popestrili dogajanje v Špesovem domu. 
Člani društva smo se v jesenskem času odpravili na izlet v Cel-
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je in obiskali Muzej novejše zgodovine, kjer nas je pričakala 
voditeljica ene izmed skupin – Marta Žohar in nam pokazala, 
kako se izdelujejo klobuki. Marta je tudi modistka in v muzeju 
ljubiteljsko predstavlja to zvrst obrti, ki na žalost že izumira. 
Popestrila je ogled muzeja in bili smo navdušeni. Po ogledu 
smo se okrepčali v sosednji gostilni in se sprehodili po starem 
mestnem jedru. 
Letos nas čaka še nekaj zabave in lepih prednovoletnih dni, ki 
se jih že veselimo. Za prihodnje leto pa že kujemo nove smele 
načrte. 
Če bi se želeli pridružiti društvu, vas lepo vabimo, da se ogla site 
v Špesovem domu – vsakega novega člana bomo zelo veseli. 
 

Andreja Pajenk, predsednica društva 

Golaž žur na 
Frankolovem
Golaž ni slovenska jed, a je med Slovenci vseeno zelo 
pri ljubljen. Zanj si je treba vzeti čas in ga kuhati več ur, 
najbolj ši pa je, če se kuha v kotlu nad odprtim ognjem. 
Prileže se z domačim kruhom in v dobri družbi.

Turistično društvo Frankolovo je organiziralo to prireditev 
letos že četrtič. Deset skupin si je vzelo čas in se lotilo 
kuhanja. Pobudnika prireditve, Bogdan Lilija in Toni Brecl, sta 
z zadovoljstvom opazovala skupine, ki so se trudile s pripravo. 
Vsaka je lepo okrasila mizo, s seboj prinesla tudi kaj dobrega za 
pod zob. Poleg zgoraj omenjenih Bogdana (Elektroinženiring 
Lilija) in Tonija (TD Frankolovo), ki vsak s svojim pomočnikom 
kuhata po različnih slovenskih krajih, je na prireditvi sodelovalo 
še 8 skupin: društvo Dobra volja iz Pristave pri Vojniku; skupina 
Pri vročem kotličku iz Vojnika; Dan ljubezni in skupina Plaža, 
obe iz Rimskih Toplic; skupina Turističnega društva iz Nove 
Cerkve; s Frankolovega pa društvo Talon, skupina Turist in 
skupina Graščaki. 
Kljub slabemu vremenu so bili udeleženci in organizatorji 
dobre volje. Ob zvokih mladega ansambla Žurerji so skupine 
hitele s pripravo golaža, komisija pa si je pridno ogledovala in 
ocenjevala njihovo delo skladno s točkovnikom. 
Šli smo tudi po Tončkovi poti. Skupina pohodnikov se ni 
ustrašila mokrega in slabega vremena, dobro razpoloženi so 
prispeli nazaj prav takrat, ko je bila na vrsti pokušina golaža. 
Najboljšega so skuhali v skupini Graščaki, v kateri sta kuhala 
Denis Klinar in Mitja Oberčkal s pomočniki, drugo mesto so 

zasedli naši gostje iz Rimskih Toplic – skupina Plaža in 3. mesto 
TD Nova Cerkev, ki so na tem področju že preizkušeni. Vsi ostali 
so bili četrti, saj so bili po mnenju komisij golaži Edija Kužnerja, 
Staneta Zottla in Branka Špesa resnično dobri. 
Vse skupine so za sodelovanje prejele priznanja in nagrade, 
prve tri tudi medalje. 
Lažjo organizacijo prireditve so nam s svojimi prispevki 
omogočili:	 Gostilna	 pri	 Gašperju	 iz	 Ivence,	 naše	 domače	
gostišče Turist s Frankolovega, Mesnine Celje, Hilda Goršek, 
Turizem na kmetiji Goršek in Lojzka Operčkal v obliki slastnega 
domačega kruha. 
Vsem skupinam in donatorjem se iskreno zahvaljujemo in 
kličemo nasvidenje prihodnje leto. 

Irma	Blazinšek	

Martinov blagoslov konj
Na Frankolovem »žegnamo« konje na god sv. Martina. 
Skozi naše kraje je vodila rimska cesta in legenda pravi, da 
je v času, ko je bil Martin še rimski vojak, na konju potoval 
po tej cesti skozi Frankolovo. Blagoslov konj ni samo pri-
jeten dogodek, je tudi seznanjanje z običaji in navadami v 
preteklosti. V TD Frankolovo gojimo to tradicijo že dobro 
desetletje, saj je bilo v nedeljo, 16. novembra 2014, že tri-
najsto »žegnanje« konj.

Zmagovalna ekipa

V lepem sončnem vremenu je enaintrideset konjenikov iz naše 
občine in sosednjih občin prišlo po blagoslov s svojimi štirinožnimi 
prijatelji. Konji so dobili kruh in sol, konjeniki pa poleg malice, ki 
so jo skuhali naši kuharji, tudi lep obesek v spomin. 
V programu so že tradicionalno sodelovali z igranjem na 
harmoniko šolski otroci; za preostali glasbeni in humorni del 
je poskrbela Joškova banda iz Globoč; predsednica je orisala 
pomen konj v teku stoletij do današnjih dni; blagoslovil jih 
je domači župnik p. Branko Cestnik; navzoče sta pozdravila 
tudi novi župan občine Vojnik Branko Petre in predsednik KS 
Frankolovo Dušan Horvat; vse skupaj pa je v šopek lepih misli 
povezala Albina Ločnikar. 
Vsi dobro razpoloženi, tako konjeniki kot gostitelji, smo v 
mozaik svojih dejavnosti dodali še en kamenček. Ob prijetnem 
druženju, pogovorih o konjih in izmenjavi različnih izkušenj 
smo si obljubili, da se drugo leto ponovno srečamo. 
 

Irma	Blazinšek,	TD	Frankolovo	
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»Namen dneva odprtih vrat je bil seznaniti javnost s skrbjo za 
kakovostne in varne čebelje pridelke ter s čebelarskimi opravili, 
pestrostjo čebeljih pridelkov, z možnostjo vključevanja 
čebelarjev v turistično ponudbo kraja, ne nazadnje pa tudi 
doseči še večje zaupanje porabnikov v čebelarje in čebelje 
pridelke.« (V. Avguštin, Slovenski čebelar, 4/2014, str. 138) 
Pri društvenem čebelnjaku v Vojniku smo predstavili delovanje 
društva, čebelarjeva opravila skozi leto, čebelarski mentor  
g. Andrej Jernej je poskrbel za predstavitev panjskih sistemov, 
otroci	 našega	 tajnika	 g.	 Igorja	 Krajnca	 so	 predstavili	 panjske	
končnice, izdelane v šoli. Drugi člani društva so razstavili 
opremo in orodje za potrebe čebelarjenja. Zakonca Šolar iz 
ČD Laško sta predstavila čebelarske in lectarske izdelke, ki jih 

Dan odprtih vrat slovenskih 
čebelarjev 2014
Tudi letos je po vsej Sloveniji potekal dan odprtih vrat slovenskih čebelarjev. Čebelarji ČD Vojnik smo ga 
organizirali 13. junija 2014 v sklopu občinskega praznika v sodelovanju z Lovskim društvom Vojnik.

pridelujeta doma, in poskrbela za prodajo. Poskrbljeno je bilo 
tudi za pokušanje medic, medenih likerjev in meda. Čebelarke/
partnerice čebelarjev so spekle okusna in na oko mamljiva peciva. 
Člani LD Vojnik so skuhali odličen divjačinski golaž, poskrbljeno 
je bilo tudi za pijačo. S svojo navzočnostjo sta nas počastila tudi 
zdaj že nekdanji župan g. Beno Podergajs, ki se mu za preteklo 
sodelovanje med MOV in ČD Vojnik iskreno zahvaljujemo, in  
ga. Lidija Eler Jazbinšek, predsednica sveta KS Vojnik. 
Skupaj smo v duhu čebelarstva preživeli res čudovit poletni 
dan. 
 

Peter Babnik, Uroš Kovše 
Foto: Jure Vovk 

Novo leto naj po svoje novo pesmico zapoje,takšno, ki razveseljuje in 
želja ne omejuje! Čarobne praznike, v novem letu pa vse dobro
vam želi
 PD Anton Bezenšek Frankolovo
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novo leto 2015. Vrtnarstvo Krašovec

Učenci podružničnih osnovnih šol Nova Cerkev in Socka so iz-
vedli komemoraciji že v četrtek. V Novi Cerkvi so se najprej oglasili 
glasovi najmlajših učencev. Mrzle deževne kaplje so neusmiljeno 
ščipale v lica prihajajoče k spomeniku na Veliko Raven. Naslednji 
dan je bil nekoliko prijaznejši in učenci Osnovne šole Frankolovo 
so na pokopališču v bližini groba na svoj način pokazali spošto-
vanje pokopanima. Svečo so prižgali tudi ob spominski plošči na 
šoli. Z urnim korakom so se učenci nižje stopnje Osnovne šole 
Vojnik odpravili na Dobrotin, k spominski plošči Dobrotinškom 
so položili cvetje in prižgali svečo, simbol luči – življenja – večno-
sti. Okoli poldneva smo v Vojniku ob sporočilu naslednje pesmi v 
duhu slikali podobo kmeta, peka ... tistih dni: 
 
Molim molče 
v jeziku zemlje, 
z besedami rož in trav in dreves, 
za blagi mir rož in trav in dreves v njegovi duši 
in za njegovo pomirjenje z zemljo, 
ki jo je stokrat in stokrat preklel 
in ga zdaj jemlje v naročje kot mati. 
Daj mu, zemlja, spokojno spati! 
 
Nobena zapisana beseda ne more popisati oz. utelesiti sile, ki so jo 
v srcih nosili tisti, ki so tvegali svoja življenja, in tisti, ki so življenja 
izgubili. 
Danes živimo v svetu udobja. Tudi po zaslugi osamosvojiteljev 
sodi Slovenija v prostor, kjer grožnje vojn in bolezni niso v ne-
posredni bližini; zato so šolarji v zahvalo položili cvetje tudi k 
pomniku osamosvojitve. Delegaciji sta položili vence k spomeni-
ku	umrlim	v	 I.	 in	 II.	svetovni	vojni	 in	prisotni	so	z	minuto	moka	
počastili spomin vseh, ki so se borili za našo svobodo. 

Dan spomina
Pred spomeniki na grobovih umrlih žrtev okupatorjev iz let 1941–1945 smo se zbrali tudi letos šolarji in 
učitelji, predstavniki veteranskih organizacij in občine Vojnik ter krajani. V Novi Cerkvi, na Veliki Ravni, 
Frankolovem, Dobrotinu in v Vojniku smo s svojo prisotnostjo izkazali spoštovanje njim, ki so tudi za našo 
svobodo darovali največ, kar so imeli, svoja življenja. Zbrali smo se, da bi starejši dopovedali mlajšim, da 
je vojna zlo, kjer trpijo predvsem tisti, ki niso nič krivi. A vendar se moramo boriti za svoje pravice, saj je 
neprimerno čakati, da nam jih bodo izborili drugi. 

A vojna in bolezni niso svetove daleč, nasprotno, blizu so. Tako 
nam živim ostaja dolžnost, da se ne le spoštljivo spominjamo 
tistih, ki so se borili za nas v letih 1941–1945 in 1991, ampak da 
ostajamo zvesti idealom svobode, za katere so zastavili življenja, 
da cenimo svobodo, v kateri živimo, in da smo ponosni državljani 
drage domovine Slovenije. Ob prihajajočih praznikih vam želim 
vse dobro.

Andreja Stopar 
Foto: Jure Vovk



62 11. december 2014  |  OgledalO 7/2014

Delovni prostor

O
ST

AL
O Masažni studio Tamara v Vojniku

Tamara Ovčar je maserka oz. manualna terapevtka. Z možem Rokom imata masažni salon Tamara v Vojniku 
(Celjska cesta 19 c). Cilj manualnih terapevtov je isti kot cilj fizioterapevtov, a s to razliko, da fizioterapija 
spada pod uradno medicino, masažne tehnike pa so del alternativnega zdravljenja. Tamara je prijetna 
sogovornica in odlična maserka. Preizkušeno!

Odločitev za poklic maserke 
Za ta poklic sem se odločila zelo kmalu, in sicer v zad-
njem letniku gimnazije, stara sem bila 17 let. Že od nekdaj 
mi je bilo človeško telo fascinantno. Kako nam usklajen in 
dodelan sistem omogoča, da dihamo, živimo in se lahko 
gibamo. Poleg tega sem tudi kot majhna deklica vedno z 
veliko radovednostjo poslušala babico in očeta, kako lahko 
s pravimi zelišči pozdraviš to in ono bolezen, zelišča pa sem 
zelo rada tudi nabirala … Alternativno zdravljenje me očit-
no spremlja od majhnega. Ko sem se udarila, sem si enos-
tavno poiskala širokolistni trpotec in si ga dala na rano, ko 
me je bolelo grlo, sem uporabila listič žajblja itd. Učinke aro-
materapije sem tako sproti spoznavala, ko pa sem začela o 
tem brati knjige, sem videla, da lahko z masažnimi tehnika-
mi še dodatno vplivaš na zdravljenje. Prvič sem tako poma-
gala prijateljici, ki je imela bolečine v glavi in vratu, takrat 
sem se tudi odločila, da opravim tečaj masaže. Šolanje sem 
opravljala v Mariboru pri zelo dobrem fizioterapevtu gospo-
du Marjanu Rodošku. Pri njem sem se naučila klasične, tera-
pevtske in športne masaže. Od tega je sedaj že dobrih devet 
let, za sabo pa imam že nekaj 10 tisoč zadovoljnih strank. 
 
Kaj potrebuje dober terapevt/maser? 
Glede na to, da je delo predvsem terapevtske narave in je naš 
cilj pomagati ljudem, je nujno, da ta poklic opravljaš rad in s 
srcem. Včasih me sprašujejo, kako se ne naveličam tega dela. 
Moj odgovor ostaja vedno isti – ne moreš se naveličati neče-
sa, kar počneš tako rad in iz srca, kot to počnem jaz. 

Pomembno je tudi, da znaš poslušati in slišati, kaj ti govori-
jo ljudje. Tako jih lažje razumeš in jim svetuješ, kako si lahko 
pomagajo tudi sami. Masaža je odlična pomoč pri preventivi, 
lajšanju bolečin in resnično pomaga na poti do zdravja, ven-
dar je potrebno tudi vsakdanje delo na sebi. Zato se mogoče 
marsikdo začudi, ko mu po masaži svetujem, da so potrebni 
redno gibanje, pokončna in pravilna drža, pitje vode in sploš-
na skrb zase. 
Nedvomno pa k opisu dobrega terapevta spadajo tudi us-
trezna strokovna usposobljenost, nenehno izobraževanje in 
predanost kakovostnemu delu. 
 
Začetek samostojnega dela v Vojniku 
V Vojniku sem sedaj že malo več kot eno leto. V bistvu me 
je sem pripeljalo čisto naključje (ali pa tudi ne, odvisno, ali 
verjamete v naključja). Ko sva se z možem odločila, da bova 
odprla masažni salon, sem se pol ure pozneje peljala mimo 
najinega lokala, kjer je bila tabla, da se oddaja prostor. Res 
sva imela srečo, saj nama je bil prostor všeč takoj, oddaja 
neko pozitivno energijo, lokacija je odlična, pa še lastniki so 
zelo srčni in ljubeznivi ljudje, tako da res nisva imela nobenih 
pomislekov. 
 
Ali se ljudje radi vračajo na terapije? 
Ogromno ljudi se vrača. Nekateri zato, ker jim z masažo us-
pešno lajšamo in odpravljamo bolečine, nekaterim je všeč 
moj način dela, spet drugi se redno vračajo, ker preventiv-
no skrbijo za svoje zdravje. Za marsikoga je to edini čas, ki si 
ga v tempiranem vsakdanu vzame zase, za svoj mir in srce. 
Tukaj imajo oazo, kjer se lahko sprostijo, odtavajo ali pros-
to pogovarjajo o svojih težavah (vse, kar se pove med ma-
sažo, ostane med terapevtom in stranko, saj velja isti zakon 
kot med zdravnikom in pacientom). Če potegnem črto, lahko 
brez slabe vesti rečem, da se stranke rade vračajo iz takšnih 
ali drugačnih razlogov. 
 
Oblike masaž/terapij v salonu 
Najpogosteje opravljam klasične masaže s terapevtskimi 
učinki; športne masaže; za tiste, ki so veliko na nogah, ma-
saže stopal; veliko je prilagajanja glede na zdravstveno 
stanje osebe. Dosti je povpraševanja po sprostitvenih teh-
nikah, kar je povsem logično, glede na stresno obdobje, v 
katerem živimo; na primer zelo priljubljena je kombinacija 
klasične masaže in masaže glave (vrat, lasišče) in obraza. Ne 
smem pozabiti tudi na nosečnice (ljubkovalno jim rečem 
kar nosečke), te največkrat potrebujejo masažo hrbtenice 
ali pa masažo nog, zaradi otekanja. Po navadi vse previdno 
vprašajo, kako se sploh lahko masirajo. Masirajo se na boku, 
saj je to najbolj naraven položaj za ležanje nosečke, posto-
pek pa je seveda drugačen od tistega, ki smo ga vajeni, saj 
ima telo v nosečnosti drugačne zahteve in pravila. 
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OMasažni studio Tamara v Vojniku

 
Za uspešno delo je potrebno neprestano izobraževanje 
Vseskozi se dodatno izobražujem in raziskujem, da lahko čim 
bolje pomagam in svetujem strankam. Trenutno se na Akademi-
ji za manualno terapijo izobražujem za tui-na terapevta, gre za 
kitajsko masažo, ki je del tradicionalne kitajske medicine. Pri nas 
omenjena terapija še ni dobro poznana, je pa to veda, stara okoli 
4000 let, ki uspešno pomaga pri marsikateri težavi. 
 
Masaža osrečuje 
Ob koncu bi dodala še nekaj. Veliki strokovnjaki in doktorji 
tega področja so dokazali, da masaža zaradi sproščanja en-
dorfinov dela ljudi srečne. Jaz pa dodajam, da so srečni ljudje 
bolj prijazni in strpni, prenašajo pozitivno energijo na ljudi 
okoli sebe in tako veliko prispevajo okolju, v katerem živijo. 
Vsak izmed nas lahko nariše nasmeh na obraz. 
 
Delovni čas 
Delovnega časa nimamo. Zakaj? Zavedamo se, da je vaš živ-
ljenjski ritem v trenutnem okolju zelo hiter, da imate čez dan 
mnogo obveznosti in da je težko najti čas zase v natrpanih 
urnikih. Ravno zato naš delovni čas sovpada z vašim prostim 
časom, to pomeni, da se vedno maksimalno potrudimo, da 
vam zagotovimo točno tisti termin, ki vam ustreza, ne glede 
na uro in dan. 
Za uskladitev termina je najbolje, da nas pokličete na telefon-
sko številko 040 525 139 ali nam pišete po elektronski pošti 
na naslov: masaze@studio-tamara.info. 
 

Milena Jurgec 
Foto: Jure Vovk 

V spomin  
dr. Antonu Novačanu
V soboto, 18. oktobra 2014, ob 11. uri je bila svečanost 
s položitvijo venca na Novačanovem grobu v Vojniku. V 
krajši slovesnosti so sodelovali MPZ France Prešeren iz Vo-
jnika, Živko Beškovnik iz JSKD OI Celje, ki je spregovoril o 
vlogi in pomenu Novačanovih del, ter drugi predstavniki, 
ki so položili venec in prižgali svečo.

Kdo je bil dr. Anton Novačan 
Novačan je po gimnaziji (Celje, Karlovac in Varaždin) študiral 
pravo v Pragi, kjer je leta 1915 doktoriral. Po diplomiranju je 
bil nekaj časa zaposlen kot konzul, dokler ga to delo ni izčrpa-
lo. Leta 1921 je ustanovil Zemljoradničko stranko za Slovenijo, 
v okviru katere je izdajal časopisa Naša vas in Republikanec. 
Po prekinitvi konzulske službe se je skupaj z ženo vrnil v Celje, kjer 
je imel odvetniško pisarno. Leta 1915 se je odločil za novo Slovens-
ko republikansko stranko. Na volitvah leta 1923 ni bil več izvoljen, 
zato je sprejel službo na dvoru. Kralj ga je nagradil z diplomatsko 
službo; med drugim je bil konzul v Varšavi, Kairu, Braili (Romunija), 
Celovcu in Bariju. Med drugo svetovno vojno je iz okupiranega 
Beograda zaradi strahu pred nemškim zaporom pobegnil v Pales-
tino, od tam v Kairo, kasneje pa v Trst. Ni si upal vrniti domov, zato 
sta z ženo odšla v Argentino, kjer sta kupila kmetijo in se preživ-
ljala na ta način. Delo ga je telesno izčrpalo, oddaljenost od doma 
pa psihično, zato je leta 1951 nenadoma umrl. 
Njegovi želji, da ga pokopljejo doma, je žena čez nekaj let ugo-
dila, prinesla pepel domov in Anton danes počiva v Vojniku. 
 

Jure Vovk (vir) 
Foto: Jure Vovk

PROTIBOLEČINSKA  
IN MANUALNA FIZIOTERAPIJA

JUTRANJI IN VEČERNI SKUPINSKI VADBENI  
PROGRAMI (joga, pilates, vadba za hrbtenico)

Fizioart fizioterapija  
Celjska cesta 24b, Vojnik

Več informacij na telefon 040 606 037

SREČNO 2015

Klasična terapevtska masaža 30 min 10 €
Klasična terapevtska masaža 60 min 20 €
Klasična terapevtska masaža 90 min 30 €
Masaža glave in obraza 30 min 15 €
Masaža stopal 30 min 15 €
Masaža nosečnice 60 min 20 €

Storitev Čas Cena

Vaša naročila sprejemamo na: 
telefonsko številko  →  040 525 139 
elektronski naslov   →  masaze@studio-tamara.info

Nahajamo se v Vojniku, ob glavni cesti, zraven frizerstva in 
zlatarstva. Storitve izvajamo po predhodnem naročilu, imamo 
fleksibilen delovni čas, zato je najbolje, da nas za rezervacijo in 
ostale informacije pokličete ali nam pošljete mail. Enako velja za 
naročilo in prevzem darilnih bonov.

Lepo vabljeni v čas zase! 

Masažni studio Tamara, Rok Ovčar s.p. Celjska c. 19, Vojnik.
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župniku Štefanu Kušarju
Rožnovenska nedelja 
(prva v oktobru) je za 
župnijo Črešnjice lepa 
nedelja. Toda letošnja 
je bila mnogo več kot 
le farni praznik. Na po-
budo župnika dr. Vinka 
Kraljiča so Črešnjičani 
svojemu nekdanjemu 
župniku in prizadevnemu 
krajanu Štefanu Kušarju 
(1910–2002) postavili do-
prsni kip, ki ga je odkril 
celjski škof dr. Stanislav 
Lipovšek, izdelal pa Lojze 
Pongrašič iz Šmartnega 
v Rožni dolini. S postavit-
vijo obeležja človeku, ki 
je za svoje neprecenljive 
zasluge za kraj in ljudi 
leta	 1996	 prejel	 tudi	 zla-
ti vojniški grb, so krajani 
utrdili spomin nanj in 
hkrati povečali identiteto 
Črešnjic. Ob tej priložno-
sti so prvič priredili t. i. 
Kušarjev dan. G. Kraljič 
je za vse farane pripravil 
zajetno brošuro, v kateri 
je izpostavil nekatere do-
godke iz župnijske kroni-
ke, ki jo je Kušar skrbno 

pisal vseh 38 let delovanja v Črešnjicah.
Kušar je bil poleg svojega osnovnega poslanstva aktivno vpet 
v celotno družbeno življenje kraja, z veliko vnemo si je prizade-
val tudi za najbolj potrebne krajevne investicije. Do prave mere 
kritičen in včasih dobronamerno piker je dobro sodeloval s kra-
jani, spretno je krmaril tudi z lokalnimi oblastmi. To so potrjevale 
zahvalne besede predsednika KS Frankolovo Dušana Horvata 
in župana občine Vojnik Bena Podergajsa. Celotno praznovanje 
lepe nedelje so poleg škofa, dekana in domačega župnika obo-
gatili pevci domačega cerkvenega pevskega zbora, ljudski pevci 
iz Sojeka in Kamne Gore, godba na pihala s Svetine ter nekateri 
kulturniki in Kraljičevi sorodniki iz Nove Cerkve. 
Skozi Kušarjevo življenje in delo se je slikovito in iskrivo, v Kušar-
jevem slogu, sprehodila domačinka Aleksandra Ambrož. Krajani 
se ga spominjajo kot dobrega organizatorja, gospodarja in do-
brotnika, prav tako se ga radi spominjajo tudi s šaljive plati: 
•	 Kot	gimnazijec	je	imel	dva	popravna	izpita	–	iz	matematike	

in risanja. Za prvega je moral zagristi v naloge, za drugega pa 
je profesorju pokazal kar sošolčevo risbo. 

•	 Bil	je	velik	ljubitelj	knjig	in	tiskane	besede,	spodbujal	je	ljudi:	
»Berte, berte! Kdor ne bere, ga pobere.« 

•	 Ob	delu	z	otroki	je	bil	zelo	srečen,	toda	če	niso	izpolnili	njegov-
ih pričakovanj, so bili zanj vsi po vrsti »kijeci«. Ko so odhajali 
domov, je sledil poduk: »Pa po poti vsakega lepo pozdravit!« 

•	 Kljub	visoki	starosti	jo	je	s	klobukom	na	glavi	in	časopisom	v	
roki mahnil peš kamorkoli in kar po sredini ceste ter upal, da 

mu bo kdo ustavil. V zahvalo za uslugo je vedno iz torbe priv-
lekel jabolko, četudi zgubano, smeje pozdravil: »Haj, haj!« in 
se odpravil dalje po opravkih. 

 
Iz	Kušarjeve	kronike:	
•	 Maj	 1946:	 Prihod	 v	 Črešnjice.	 Sprejem	 je	 bil	 res	 prisrčen,	

cerkev in prostor pred njo okrašen kot pušeljc … Ljudi nabi-
to	polna	cerkev.	Duhovnikov	16.	

•	 1960:	Odšel	na	Kebelj,	a	srce	ostalo	v	Črešnjicah.	
•	 Avgust	1978:	Kušar	se	vrnil	nazaj	…	Ljudje	so	bili	moje	vrni-

tve zelo veseli. Koj prve nedelje sem obiskal vse družine. Hiš 
je medtem nastalo več, strašno malo pa je v njih otrok. 

•	 Po	dolgem,	predolgem	čakanju	23.	5.	1984	le	dočakali	A-bus	
(avtobus) iz Črešnjic v Celje, in sicer ne delavskega zgodaj 
zjutraj, nego za upokojence … Vozi 2 x, v sredo in v petek, 
ob 8 h dol in se vrača ob 12 h. 

•	 Pet	svinj	se	je	zadušilo	…	Na	oznanilo	v	cerkvi	so	ljudje	takoj	
pomagali. 

•	 Zima	1988/89	brez	snega.	Prva	polovica	leta	deževna,	skoro	
vsaki drugi dan neurje. 

•	 Morala	pada.	Nočejo	 se	 več	poročati	…	So	 kar	 skupaj	 kot	
pravi zakonci, tu pravimo ‘na probi’. 

•	 Konec	šole.	Zaprli	so	jo	1.	9.	1989	…	Dolgo	se	že	vleče	uso-
da črešnjiške šole, odkar je v njej prenehal celo dvorazredni 
pouk. ... Navolil sem se že znova in znova pisati in prilepljati 
izrezke o tej naši bivši šoli …  

•	 Obletnica	mature	1991,	zadnji,	namreč	68.	Gaudeamus	igitur!	...	
•	 Prvič	 in	zadnjič	bil	na	aeroplanu	v	soboto,	27.	8.	1996.	Kot	

biseromašni dar me je v to dobesedno prisilil Krajnc Franc, 
st., po domače Voglar iz Podgorja. 

•	 Cesta	je	že,	voda	še	bo.	Odprl	konjiški	župan	Janez	Jazbec,	
blagoslovil prelat, dr. Vinko Kraljič iz Nemčije, glavni sponzor 
… naš častni faran.

Kot pravijo Črešnjičani, so v Kušarjevih časih »lepe nedelje« 
praznovali v velikem slogu. Tudi tokrat je bilo tako. Dogodka 
se je poleg domačinov udeležilo veliko ljudi od drugod, ki so 
Kušarja poznali, z njim sodelovali, sočustvovali ali se le iz srca 
nasmejali	njegovi	hudomušnosti	 in	duhovitosti.	 In	na	veselje	
vseh je prazniku »postreglo« še lepo vreme, vse prisotne pa so 
postregli z okusnim golažem in domačimi dobrotami.  
 

Sonja Jakop 
Foto: Dolfi

Utrinki iz Špesovega 
doma
Kar prelepo je, da bi bilo lahko res – to so besede, ki jih po 
deževnem poletju najpogosteje slišimo v pozni jeseni, ko 
nas razvaja toplo sonce, in nič ne daje vtisa, da na vrata že 
trka zima.

Na lepo in prav poletno toplo soboto smo se zaposleni odpravi-
li na primorski konec Slovenije, kjer smo preživeli čudovit dan 
ob druženju na barki, morskih dobrotah in spogledovanju z 
znamenitostmi obmorskih krajev. To je eden redkih trenutkov, 
ki ga zaposleni Špesovega doma preživimo skupaj sproščeno 
in brez vsakodnevnih skrbi. 
Lep oktobrski dan smo izkoristili tudi za tradicionalen kostan-
jev piknik pod kozolcem, na katerega povabimo tudi svojce. 

Š. Kušar, rojen 1910 v Laporju, 
umrl 2002 v Črešnjicah, kjer je 
tudi pokopan.
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Skupaj preživimo nekaj urici ob harmoniki in sladkem moštu. 
Veseli smo bili še obiska Mešanega komornega pevskega zbo-
ra DU Vojnik in njihove zborovodkinje Vide Bukovac. Pri nas so 
redni gostje. Zdaj pa so reki, da je bil to njihov zadnji nastop 
v domu, vendar verjamemo, da si bodo premislili in nas obis-
kovali vsaj še naslednjih deset let. Seveda jim ob obletnici, ki jo 
praznujejo v teh dneh, iskreno čestitamo. 
Ob poznih jesenskih dneh ne bomo pozabili martinovega in 
krsta mošta, potem pa bo tu že veseli december in vse, kar spa-
da zraven. 
 

Rafko Gregorc

V Vojniku ni zmeraj lepo
Enajsti sedmi 2005 je bil za Vojničane pomemben dan. 
Takrat so namreč vojniški vinogradniki v prisotnosti emi-
nentnih gostov svečano posadili potomko več kot 400 let 
stare trte z Lenta. Turistično društvo pa je posadilo mlado 
lipo, simbol Slovenije.

Trta ob občinski stav-
bi lepo uspeva. Na 
letošnji	 VIII.	 vinski	 tr-
gatvi je obiskovalcem 
podarila več kot 30 
velikih in popolno-
ma zdravih grozdov. 
Najtežji je tehtal celo 
1,14 kilograma. Za 
trto v zadnjem času 
zavzeto skrbi Franc 

Dajčman. Uspelo mu jo je obvarovati pred peronosporo, oidijem 
in botritisom. Ni pa je mogel zaščititi (kljub mreži) pred domačimi 
nepridipravi – vandali. Ti so namreč nekaj še zelenih grozdov po-
trgali in jih pred občinsko stavbo razmetali ter pohodili. Žalostno! 
Tudi lipa, posajena na zahodni stavbi občinske stavbe, se je v 
teh letih razrasla v pravo lepotico. Lipa lahko doseže častitljivo 
starost – tudi več kot 100 let. Znana je »turška« lipa. Niti hude 
nevihte s strelami drevesu navadno ne pridejo do živega. A 
voj niška lipa ni imela te sreče. Vandali so uničili tudi to vojniško 
znamenitost. Žalostno in skoraj neverjetno! 
Na	Jernejevo	nedeljo	2006	so	Vojničani	proslavili	dokončanje	
gradnje parkirišča, mogočnega stopnišča in lepo urejenega 
parka z vodometom pred cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku. Gra-
ditelji so veseli, da kompleks služi svojemu namenu. Soseda 
Jožica večkrat pove, da tuji obiskovalci občudujejo lepo ure-

jen prostor in da skoraj ne morejo verjeti, da so to zgradili Vo-
jničani sami s prostovoljnim delom in prispevki. Prav na tem 
mestu mladi večkrat sprostijo svojo energijo, a žal na neprim-
eren način. Sad tega so poruvane cvetlice, polomljeni in po-
teptani cvetlični grmi ter velika količina odvrženih pločevink; 
kar mladim vsekakor ni v čast. 
 

Pavle Leskovar 
 

Občina Vojnik – mladim 
prijazna občina
V zadnjih letih se občina Vojnik trudi z različnimi ukrepi po-
spešiti razvoj mladinske politike z namenom, da poenostavi 
in olajša mladim integracijo v ekonomsko, kulturno in politič-
no življenje skupnosti. Občina Vojnik v okviru lastnih potreb, 
zmožnosti in specifičnih okoliščin rešuje različne težave, 
ki pestijo mlade. V zadnjem letu smo dali prednost najbolj 
pereči problematiki  – brezposelnosti mladih. 

V Zaposlitvenem klubu Vojnik - Šentjur 
se je skupina desetih mladih tedens-
ko srečevala z namenom izboljšanja 
zaposlitvenih kompetenc. Skupaj smo 
organizirali več zaposlitvenih dogod-
kov, med drugim tudi prve Karierne 
zmenke na Štajerskem. Rezultati so vid-
ni, saj si je večina mladih našla redno 

zaposlitev. Mladim smo pomagali pri organizaciji projektov in 
jih spodbujali k aktivnejšemu delovanju v mladinskih društvih. 
Motivirali smo jih z organiziranjem različnih dogodkov, srečanj, 
celo z motivacijskim koncem tedna, na katerem so se imela mla-
dinska društva priložnost spoznati in načrtovati skupne projek-
te. Zagotoviti poskušamo tudi optimalne pogoje za izvajanje 
mladinskega dela v okviru infrastrukturnih zmožnosti. Prav tako 
se na občini trudimo nuditi zadostno število neprofitnih najem-
nih stanovanj za mlade. Omenili smo zgolj nekaj ukrepov, s kat-
erimi se želimo približati mladim in jim ustvariti prijazno okolje, 
kar	so	opazili	tudi	na	Inštitutu	za	mladinsko	politiko	in	v	Mladin-
skem svetu Ajdovščina in naši občini podarili certifikat Mladim 
prijazna občina za obdobje 2014–2018. 
 

Jasmina Jakopič 

Polomljene in razmetane klopi

Naslednje članke najdete na spletu (www.
MojaObcina.si): 
•	 Obletnice Centra za usposabljanje, delo in 

varstvo Dobrna”,
•	 Veganska večerja s predavanjem”,
•	 Hormonska jogijska terapija”,
•	 Pravilno kurjenje lesa”, “Dr. Lavoslav 

Gregorec”,
•	 Konopko, zadruga za razvoj trajnostne 

pridelave in predelave konoplje z.o.o”,
•	 Peti koncert Marijinih pesmi v cerkvi Marije 

sedem žalosti”.
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Prijetno okolje je pogoj za sprostitev.

Nega, zdravje  
in dobro počutje
Zdravje in lepota prihajata iz človeka. Skrb za zdravje, ki je 
pogoj za srečno in polno življenje vsakega posameznika, je 
prepuščena nam. Pravilna prehrana, zdravo življenje, gibanje 
in veder pogled na svet niso vedno dovolj. Ob težavah s 
hrbtenico in kožo vam pomaga terapevtka v Kozmetičnem 
studiu Jablana.

Neži Kolar v spomin
Odšla je še zadnja sestrična bratov Dobrotinšek in 
najstarejša prebivalka vasi Bovše Neži Kolar. Rojena 
je bila 8. januarja 1918 v številni družini na Grličevem 
hribu v Gabrovcu. V času druge svetovne vojne je njen 
mož moral v partizane in ostala je sama doma s štirimi 
otroki, peti pa je bil na poti. 

Pri njej so se sestajali 
partizani, saj so imeli 
tam radio postajo, 
pa tudi kakšnega 
ranjenca so kdaj pustili 
pri njej v negi. Večkrat 
se je oglasil tudi 
partizanski vodja g. 
Lipe, kot so mu dejali, 
sicer pa sta bila redna 
gosta Jože Železnik 
iz Verpet in Jurij 
Korošec iz Višnje vasi, 
po katerem se je ta 

postojanka imenovala. 
Po vojni sta si z možem Jakobom zgradila nov dom v 
Bovšah; in ko bi si lahko malo oddahnila od vojne vihre ter 
skrbi za šest otrok, je mož leta 1974 umrl. 
Mama Neža je v zadnjem času bolehala, bila je prikovana 
na invalidski voziček in posteljo, imela pa je redne obiske 
iz krajevne skupnosti in občine Vojnik, za kar se jim svojci 
iskreno zahvaljujemo. 

 
Rado Kolar 

točke uravnava pretok energije in tako izboljšuje zdravje in dobro 
počutje. Svoje znanje je nadgrajevala na področju limfne drenaže, 
oskrbe diabetičnega stopala, terapevtske masaže hrbta po 
posegih; ob tem pa se je udeleževala raznih internih izobraževanj 
s	področja	nege,	kozmetike	in	pedikure.	Iz	njenih	izkušenj	se	ljud-
je, mladi in starejši, vedno bolj zavedajo pomena skrbi za telo, 
zdravje in dobro počutje. 
Nataša Strašek je gospa, ki teži k življenju v naravi, je preprosta 
in pri delu uporablja naravne materiale. Ljudem svetuje glede 
zdravega načina življenja, prehrane, gibanja in obvladovanja stresa. 
Prepričana je, da lepota prihaja iz človeka in njegovih ravnanj. O 
vsem tem ljudem le svetuje, ampak tudi sama živi tako. Je vedra, 
ukvarja se s tekom, plesom, vrtnari in rada kuha. Njen dan se začne 
z jogo in zdravim zajtrkom, nadaljuje pa z delom v studiu. Za dobro 
počutje prisega na energijsko vadbo či gong, pri kateri se usklajujejo 
dihalne tehnike, gibanje, pozornost, koncentracija in meditacija. Ta 
energijska telovadba pripomore, da zaživimo v harmoniji s samim 
seboj in bližnjimi. Njena radovednost jo vodi po svetu, kjer z družino 
spoznava nove kraje in ljudi, hkrati pa širi svoje strokovno znanje. 
Cene storitev v Kozmetičnem studiu Jablana so dostopne, 
storitve strokovne in kakovostne. V mesecu decembru lahko 
poiščete praznično ponudbo in si na spletnem naslovu  
www.studiojablana.si preberete več o njeni dejavnosti in ponudbi. 
 

Lea Sreš 
Foto: osebni arhiv Nataše Strašek 

Pred osmimi leti se je Nataša Strašek v želji po kakovostnejših 
storitvah in bolj osebnem odnosu do strank odločila za samosto-
jno poklicno pot. Tako je tudi nastal Kozmetični studio Jablana, ki 
je pred dobrima dvema letoma odprl svoja vrata v Škofji vasi. Na-
taša je po izobrazbi medicinski in kozmetični tehnik. Njena želja 
po znanju jo je vodila še na različna izobraževanja, ki ji pomagajo, 
da uspešno pomaga ljudem, ki imajo težave s kožo in hrbtenico. 
Njeno osnovno dejavnost predstavljajo nega obraza, telesa in 
pedikura. Posebno pozornost namenja bolnikom z diabetesom 
in skrbi za zdravje njihovih stopal in vzdrževanje stanja po raznih 
zapletih. Znanje je izpopolnila na triletnem izobraževanju za shi-
atsu terapevta med narodno priznane šole Shiatsu internacional iz 
Velike Britanije. Shiatsu temelji na teoriji, da se po telesu pretaka 
energija po kanalih, ki se imenujejo meridiani. Pritisk na ključne 
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razmišljanj in zanimivih zgodb



6711. december 2014  |  OgledalO 7/2014

Zakladnica dogodkov, 
razmišljanj in zanimivih zgodb

Šest tiskanih izdaj Ogledala nas je v letu 2014 
pozdravilo z mnogimi vsebinami. Spletni portal jih 
je prinesel še več. Naslovnice so nas vabile k listanju 
in branju vsega aktualnega, kar se je dogajalo v tem 
letu. Na začetku leta smo brali o božično-novoletnih 
dogodkih in proračunu občine, v 99. številki smo bili 
ponosni na košarkarski dogodek, ki ne bo šel v poza-
bo, in se nasmejali ob fotografijah s pustnega karne-
vala v Novi Cerkvi. V mesecu juniju smo v 100. številki 
Ogledalu zaželeli vse najboljše. Septembra so nas s 
fotografijami pozdravili prvošolci, brali smo tudi o tri-
deseti seji občinskega sveta in zadnji uvodnik takrat-
nega župana Benedikta Podergajsa. Ob pregledu 
volilne številke (št. 102) smo spoznali kandidate za 
župana, občinski svet in svete krajevnih skupnosti. V 
zadnji številki tega leta pa se nam predstavlja novi 
župan Branko Petre, beremo o mnogih dogodkih, 
prostor pa je tudi za voščilo uredniškega odbora.

Vsaka številka je drugačna. V množici prispevkov je 
tako tudi najtežje izpostavljati najpomembnejše. 
Verjamemo, da je vsak prispevek pomemben in spo-
ročilno bogat. Več kot jih je, bolj je Ogledalo dinamič-
no, aktualno in pestro.

Uredniški odbor si želi tudi v letu 2015 skupaj z 
vami sooblikovati zakladnico dogodkov, razmišljanj, 
zgodb, utrinkov in intervjujev. Poleg tega vam ured-
niški odbor tudi letos prenaša tiste najsrčnejše želje.
 
Naj bo leto 2015 …
 
… postlano z lepimi trenutki, naj se nikdar ne končajo, 
naj vsak vaš korak spremlja lepa misel, naj vsaka želja 
postane resničnost.
 Jure Vovk
 
... velikodušno z zdravjem, srečo in iskrenimi medseboj
nimi odnosi.
 Lidija Eler Jazbinšek
 

… leto iskrenih pozdravov, spoštljivih stiskov rok, toplih 
pogovorov in ustvarjalnih izzivov. Vsak nov dan je edin
stven in je poklon našemu življenju. Izkoristimo njegovo 
moč in čare, ki nam jih ponuja.
 Tjaša Podergajs

… leto priložnosti, da zaživimo drugače. Vrednote se 
niso spremenile, spreminjati jih želimo ljudje. Izkoris
tite tisto, kar imate, osrečujejo naj vas drobna dejanja 
in zadovoljstva, ko gre kaj narobe, pa ohranite pogum. 
Srečno!
  Lea Sreš

… zdravo, srečno in veselo – pa nam bo uspelo!  
 Andreja Cigelšek
 
… leto gnetenja predvolilnih obljub v takšno testo, da bo 
zagotavljalo vsakdanji kruh in dostojno življenje za vse 
državljane.
  Sonja Jakop
 
... klišejsko bi rekli boljše, uspešnejše, srečnejše. V res
nici pa je človek najsrečnejši, ko začne ceniti tisto, kar 
ga vsak dan obkroža. Zato vam želim leto, polno »vsak
danjikov«.
 Rozmari Petek
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Letošnje poletje nam je pokazalo izredne izzive. Naša priprav-
ljenost za pohode ali ture je dobila potrditev, ko se je vreme 
muhasto spremenilo. Narava nam je nastavila ogledalo! Če str-
nemo izkušnje minulega časa pohodništva, bomo dobili različna 
mnenja, doživetja in spoznanja. Sicer pa: vemo, da za lažje izlete 
v gore zadostuje običajna športna čepica. Če pa se podajamo v 
visokogorje, je obvezna čelada. Naj je pot videti še tako nedolžna, 
lahko v steni mimogrede prileti kamen, ki ga sproži planinec nad 
nami ali kakšna žival. Kar nekaj smrti v slovenskih gorah bi lahko 
bilo prihranjenih, če bi ljudje nosili čelade. 
Še pomembnejša kot čelada je primerna obutev. Navadni šport-
ni copati nimajo česa iskati v gorah. Pika. Tudi brez primernega 
nahrbtnika, pohodnih palic, oblačil, hrane in zadostne količine pi-
jače se ne odpravljamo nad gozdno mejo. Prav tako se vremenske 
razmere v visokogorju v trenutku spremenijo. Nad 2000 metri nas 
lahko tudi poleti preseneti sneg. Nepremočljiva vetrovka in rezerv-
na oblačila so obvezna, če se podamo na dvatisočake. Težki, mastni 
hrani se je treba med hojo izogibati. Ker je težka za prebavo, nam 
nekaj energije, ki bi še kako bila potrebna v nogah in rokah, odv-
zame prebavni trakt. V nahrbtniku naj nikoli ne manjkajo komplet 
prve pomoči z astrofolijo, nož, žepna ali naglavna svetilka, kompas 
in mobilni telefon. Morda vse našteto za koga zveni kot pretira-
vanje. Toda ko se odpravimo v gore, moramo vedno računati, da 
se lahko zgodi najslabši scenarij. Lahko nas preseneti gosta meg-
la, nevihta, dež, sneg ... ali pa se nam pripeti zdrs ali padec. Vedeti 
moramo, da je preživetje v primeru težav odvisno skoraj povsem 
od nas samih. Od našega znanja, izkušenj in opreme. 
Zato se v gore nikdar ne podajte s pomanjkljivo opremo. Prav tako 
se ne odpravite na pot z minimalno količino hrane in tekočine. 
Predvsem slednja je zelo pomembna; na dan računajte na najmanj 
2 litra tekočine na osebo, raje še več. Tudi najboljša oprema pa je 
bore malo vredna, če se v visokogorje odpravi neizkušena in slabo 
telesno pripravljena oseba. Mnoge nesreče se zgodijo zaradi pre-
cenjevanja lastnih sposobnosti oziroma pomanjkanja izkušenj. Zato 
se ne podajajte sami v visokogorje, če še nikoli v življenju niste osvo-
jili vrha nad 2000 metrov. Za začetek se raje odpravite z izkušenim 

Planinski kotiček
Izlet v gore je v poletni vročini prava odrešitev. Toda naj vas nižje temperature kot v dolini ne zavedejo. Sonce 
v višinah še močneje pripeka. Zato je zaščita pred soncem nujna. Pokrivalo je obvezno, prav tako tudi krema z 
visokim zaščitnim faktorjem. Z njo se je treba namazati po vseh delih telesa, ki niso pokriti z oblačili, tudi po obrazu. 

gornikom, ki vam bo pomagal z nasveti in vas varoval. Gore same 
po sebi niso nevarne. Nevaren je človek, ki napačno oceni razmere, 
svoje sposobnosti in se med vršace odpravi s pomanjkljivo opremo. 
Prav gotovo bo kdo pomislil, zakaj vse našteto prav sedaj, ko pri-
haja zimski čas in se ne bomo podali v visokogorje. A pred časom 
sem že zapisala, da se tura ne začne ob vznožju strmine, ampak 
mnogo prej. Zdaj je čas, da ohranimo kondicijo ali si jo pridobimo, 
pripravimo	opremo,	pregledamo	poti,	gore,	ki	nas	vabijo	...	In	ko	
bo čas, vam želim, da bo pot lepa in polna doživetij. 
 
Naj dodam nekaj utrinkov: 
•	 Za	nami	so	uspešen	kostanjev	pohod	in	piknik	ter	izlet	v	neznano.	
•	 V	koči	gostimo	razne	goste,	ki	jih	pot	pripelje	v	Vojnik,	tudi	ro-

marje Jakobove poti in redne obiskovalce Tomaža ter skupine, 
ki na spletni strani zasledijo naš dom in si ga želijo ogledati. 

•	 Kaj	 načrtujemo?	 Pohod	 na	 Stolpnik,	 kjer	 se	 bomo	 srečali	 s	
planinci iz Slovenskih Konjic. To srečanje je že tradicionalno in 
ne glede na vreme se dobimo tam gori. 

•	 V	mislih	imamo	tudi	nočni	pohod	k	Tomažu.	Prvi	pohod	pa	nas	
čaka že 2. januarja 2015 na Šentjungert. Pridružite se nam! 

 
Zvonka Grum 

Foto: Rajko Sentočnik

Ob zaključku pa še želja: ponovno si bomo segli v roke 
in si zaželeli vse lepo v novem letu. Naj bo mnogo do-
brega, prijaznega in iskrenega. Posutega z zdravjem! 
In kot mi je babica nekoč dejala: »Vse, kar je minilo, se 
enkrat je rodilo, tako se staro novemu je umaknilo. Da 
bi z radostjo, srečo in ljubeznijo te obdarilo.« Naj diši 
v tem krhkem svetu po ljubezni, miru, zdravju in sreči. 

Srečno 2015! 
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Žan ob letošnjih pokalih
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Letošnji je bil že 5. po vrsti. Udeleženci turnirja, organizatorji 
in Davidovi sorodniki so se pred začetkom turnirja ob grobu 
poklonili Davidovemu spominu, predsednik KS Frankolovo 
Dušan Horvat in župan občine Vojnik Beno Podergajs pa sta z 
nagovori obudila spomin na prerano umrlega sokrajana. 
V predtekmovalnem delu turnirja sta se med seboj pomerili 
dve ekipi OŠ Frankolovo, v eni od njih je nastopil tudi 
Davidov sin Žan, zdaj že 10-letni nogometni navdušenec. 
V	 rednem	 delu	 turnirja	 je	 sodelovalo	 6	 ekip:	 Frankolywood,	
Picerija Limbo, Partizani, Starine, Oktoberfest in Pinterji. 
Najboljše tri so si priborile pokale, teh pa sta bili deležni tudi 
obe osnovnošolski ekipi. Organizatorji turnirja, Blaž Jošt, ŠD 
Frankolovo in Robi Javornik, so poleg športnega dela turnirja 
priskrbeli tudi za okrepčilo, ki so ga vsem udeležencem 
turnirja postregle prijazne mladenke. Naklonjenost turnirju so 

Memorial Davida Pinterja
Na eno septembrskih sobot se je na graščinskem igrišču na Frankolovem odvijal nogometni turnir – Memorial 
Davida Pinterja. Spomnimo, da je mlademu Davidu, sicer vnetemu športniku, pred 6 leti prometna nesreča 
prekinila življenjsko pot. Njegovi sovrstniki in prijatelji so se takrat odločili, da bodo njemu v spomin vsako 
leto prirejali nogometni turnir. 

s svojimi donacijami in pomočjo izkazali: KOVA, d. o. o., Celje, 
Gostišče Turist Frankolovo, domača društva (športno, gasilsko 
in mladinsko), KS Frankolovo, Picerija Limbo, Cvetlično-darilni 
butik Darja, Miran Skutnik, s. p., Svečarstvo Lesk, d. o. o., Bar 
Jack Frankolovo in Občina Vojnik, za dobro slišnost in glasbo 
pa je poskrbel Primož Pinter. V imenu organizatorjev in družine 
Pinter vsem iskrena HVALA! 
Prireditev je prisotne povezala v veliko športno družino, ki so jo 
organizatorji	oblekli	v	majice	z	napisom	»5.	MEMORIAL	DAVIDA	
PINTERJA«.	 Za	 posebno	 srčnost	 in	 simboliko	 je	 poskrbela	
tretjeuvrščena ekipa, ki je svoj pokal predala malemu Žanu in 
s tem ponazorila, da je Davidov športni duh kljub kruti usodi 
med prijatelji še vedno živ. 

Sonja Jakop 

Nekateri udeleženci memoriala

Spominska slovesnost ob Davidovem grobu
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Izjemno	hitro	se	je	naučil	eskimutiranja,	zato	je	bilo	na	treningih	
vse lažje.

Lan Tominc

Lan Tominc: »Sem adrenalin’c, 
ki obožuje vodo!«
Predstavitev mladega športnika
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•	 Starost: 12 let 
•	 Klub: Kajak kanu klub Nivo Celje  
•	 Trener: Tomaž Javornik in Aleš Kuder 
•	 Cilji: osvojiti naslov svetovnega prvaka v kajaku na divjih 

vodah 
•	 Vzorniki: Peter Kauzer, Daniele Molmenti in Jiří Prskavec 
•	 Hobiji: deskanje na snegu, tek na smučeh, kolesarjenje, tek 
•	 Sanjsko potovanje: Avstralija 
•	 Vidnejši rezultati v letu 2014: državni prvak v treh 

disciplinah (kajak slalom – Tacen, kajak spust – Vikrče Tacen 
in kajak šprint – Hrastnik) v kategoriji mlajši dečki, 1. mesto 
v tekmah (bilo jih je devet) za Slovenski pokal v kategoriji 
mlajši dečki, 7. mesto v kategoriji starejši dečki v disciplini 
kajak slalom za pokal ECA junior cup v Bratislavi. 

»Šilček, lopata, center, rolca, cekinček in špric deka.« Tudi meni 
ni bilo takoj jasno, o čem govori mladi športni navdušenec. 
»Gre za žargon našega športa,« mi Lan Tominc v uvodu pojasni 
in razloži, kaj vse ti izrazi pomenijo. »Za ta šport sem se navdušil 
kar sam. Na ogled kajakaškega centra v Celju me je povsem 
po naključju prvi peljal mamin sodelavec. Takoj sem vedel, da 
bom tu še velikokrat,« pripoveduje Lan o prvih začetkih svoje 
športne poti. »Čutil sem, da bo čoln postal moj dobri prijatelj. 
Navdušen sem bil nad kajak kanu klubom na Špici in pričel 
s treningi že kar naslednji dan!« Simpatični osnovnošolec 

obiskuje 7. razred Osnovne šole v Vojniku, s treningi, ki jih 
ima šestkrat na teden, je začel leta 2009. Sezona tekem se 
začne v mesecu maju in traja vse do oktobra. Med letom se 
udeležuje tudi priprav, in sicer v Tacnu in Solkanu ter v Rovinju 
na Hrvaškem, kjer trenirajo na mirnih vodah. 
»Čoln je težek približno devet kilogramov. Kajak spust je dolg 
približno tri kilometre, kajak slalom ima od 18 do 24 vratc, 
odvisno od konfiguracije terena, pri kajak šprintu se tekmuje 
brez vratc in je dolg od 300 do 500 metrov. Pri slalomu ima 
tekmovanje dva teka, upošteva pa se boljši rezultat,« opiše 
značilnosti kajakaških disciplin. Za vse, ki imajo radi ta šport, 
je zagotovo zanimivo, kako tekmovalci ob morebitnem obratu 
v vodo obrnejo kajak v pravilen položaj. »Eskimutiranja sem 
se naučil izjemno hitro, zato je bilo na treningih vse lažje. 
Nekateri ta obrat usvojijo veliko kasneje, saj je dokaj zahteven,« 
pripoveduje Arclinčan. »Želim si preizkusiti umetno progo iz 
pravih ostrih skal v kajakaškem centru v Dubaju,« odgovori na 
vprašanje, kje bi si najbolj želel veslati. 

Po končani osnovni šoli se želi vpisati na športno gimnazijo 
ali kakšno drugo srednjo šolo, ki bi mu omogočila vpis bodisi 
na fakulteto za šport bodisi na fakulteto za arhitekturo, saj ga 
poleg športa zelo zanima tudi arhitekturni svet. »Na morju ga 
komaj prikličemo iz vode, saj vseskozi vesla ali deska na vodi. 
Je pravi vodni navdušenec,« pripoveduje mama Tatjana o 
svojem sinu. Starši ga vseskozi podpirajo in spodbujajo. Zelo 
ponosen je tudi na svojega nečaka in komaj čaka, da ga bo 
učil fantovskih vragolij. »Da sem pred kratkim postal stric, sem 
zelo ponosen,« še doda. »Sem adrenalin’c, ki obožuje vodo in 
ki pred tekmo za moč vedno zajtrkuje polento z mlekom in 
veeeliiikooo sladkorja!« 
 

Tjaša Podergajs 
Foto: osebni arhiv 
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Alpe Adria, Žirovnica
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Po zasluženih poletnih počitnicah so se mlajši in starejši 
skakalci vrnili na skakalnice in nadaljevali treninge ter nad-
grajevali pravilno tehniko skokov. V mesecu avgustu so bili 
skakalci s trenerjema in nekaj starši na pripravah v Planici. 
Stanovali so v Gozdu Martuljku in se dvakrat dnevno vozili 
na treninge v Planico, starejši tudi v Beljak. V nadaljevan-
ju jih je čakala naporna poletna skakalna sezona, ki se je 
zaključila v znamenju zavidljive bere odličnih dosežkov na 
ravni regijskih in pokalnih tekem, na tekmah Alpe Adria ter 
državnih prvenstvih. 
 
Pokal Alpe Adria 
V mesecu juniju so se mlajši člani SD Vizore – Ožbej Vačovnik 
Kotnik, Enej Faletič, Tiven Grum, Ana Vranc in Špela Mastnak 
– udeležili prvega tekmovanja za pokal Alpe Adria v Celovcu, 
kjer so dosegli izvrstne rezultate. V nadaljevanju tekmovanj, 
v sklopu štirih tekem Alpe Adria (Celovec, Tržič, Žirovnica in 
Trbiž) sta se jim pridružila še Vid Stepišnik in Mai Zakelšek. V 

Odlični rezultati odraz 
uspešnega dela trenerjev  
SD Vizore
V zimskih mesecih tega leta so se SD Vizore pridružili novi člani: Vid Stepišnik, Enej Faletič in Mai Zakelšek, ki 
so sprva pod vodstvom trenerja Bogdana Robnika vestno trenirali v telovadnici v Novi Cerkvi, v pomladnih 
mesecih pa so prve treninge opravili tudi na skakalnicah v Vizorah. 

skupnem seštevku so vsak v svoji kategoriji osvojili izvrstne 
rezultate: Ana Vranc 1. mesto, Špela Mastnak 2. mesto, Ožbej 
Vačovnik Kotnik 3. mesto in Mai Zakelšek 3. mesto. 
Nadaljevanje poletne sezone je za mlajše minilo v znamen-
ju poškodb, saj sta se poškodovala Enej Faletič in Ožbej 
Vačovnik Kotnik in tako žal za nekaj časa postavila skakalne 
smuči v kot, okrnjena zasedba pa je nadaljevala s treningi 
in tekmovanji. 
Pod taktirko trenerja Slavca Grma so se pripravljali starejši 
skakalci (Jernej, David, Martin, Luka, Blaž, Špela in Ana), ki 
so prav tako poletno sezono zaključili z izjemnimi rezultati, 
na katere smo lahko upravičeno ponosni, saj odražajo kako-
vost dela trenerja in vseh skakalcev. 
V poletni sezoni so starejši skakalci opravili tudi nekaj trid-
nevnih priprav v Planici in Beljaku, več tovrstnih priprav pa jim 
zaradi pomanjkanja denarja ni uspelo uresničiti. 
 
Na državnih prvenstvih so skakalci in skakalke dosegli 
naslednje rezultate: 
DP	Ihan	(cicibani	do	9	let):	Mai	Zakelšek	(6	let)	15.	mesto	
DP Kranj, D 11: Ana Vranc (10 let) 3. mesto 
DP Ljubno, D 13: Špela Mastnak 5. mesto 
DP Žiri, D 14: Luka Robnik (13 let) 9. mesto, Blaž Potočan (13 
let) 19. mesto 
DP Žiri, D 15: Timi Zajc (14 let) 1. mesto, Martin Mastnak (14 
let) 8. mesto 
DP	Žiri,	EKIPNO	DRŽAVNO	PRVENSTVO,	D	15:	Timi	Zajc,	Martin	
Mastnak, Luka Robnik in Blaž Potočan so osvojili 2. mesto. 
DP	Kranj,	D	16:	Timi	Zajc	(14	let)	1.	mesto,	Martin	Mastnak	(14	
let) 5. mesto in Blaž Potočan (13 let) 31. mesto 
DP Mislinja, mladinci 20 let: Jernej Klarič (19 let), Timi Zajc (14 
let), Martin Mastnak (14 let) in najmlajši Luka Robnik (13 let) so 
na ekipni tekmi zasedli 3. mesto. 
Jernej Klarič: 23. mesto 
DP Kranj, ČL: David Grm 34. mesto 
 
Pokalne tekme 
Vizore, pokal Cockta: Ožbej Vačovnik Kotnik 2. mesto, Mai 
Zakelšek 10. mesto 
Sebenje, pokal Cockta, D 14: Luka Robnik 3. mesto, Blaž Po-
točan	16.	mesto	
Sebenje, pokal Cockta, D 15: Martin Mastnak 11. mesto 
Kisovec,	pokal	Cockta,	D	14:	Luka	Robnik	6.	mesto	in	Blaž	Po-
točan 17. mesto 
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Kisovec, pokal Cockta, D 15: Timi Zajc 1. mesto, Martin Mastnak 
10. mesto 
Mostec, pokal Cockta, D 14: Luka Robnik 4. mesto, Blaž Po-
točan 14. mesto 
Mostec, pokal Cockta, D 15: Timi Zajc 1. mesto, Martin Mastnak 
12. mesto 
Pokal Cockta, Kranj, 21. junij 2014 – ML do 20 let: Jernej Klar-
ič 9. mesto, Janez Lackovič (ČL) 29. mesto, David Grm (ČL) 24. 
mesto 
Pokal Cockta, Kranj, 28. junij 2014 – ML do 20 let: Jernej Klarič 
8. mesto 
Pokal Cockta, Kranj, 23. avgust 2014 – ML do 20 let: Jernej Klar-
ič 7. mesto, David Grm 22. mesto 
Pokal Cockta, Mislinja, 31. avgust 2014 – ML do 20 let: Jernej 
Klarič 7. mesto, David Grm 13. mesto 
 
Regijska tekmovanja 
Mislinja, regijski pokal Cockta, D 11: Ana Vranc 2. mesto 
Mislinja, regijski pokal Cockta, D 13: Špela Mastnak 1. mesto 
Mislinja, regijski pokal Cockta, cicibani do 9 let: Ožbej Vačovnik 
Kotnik 2. mesto, Mai Zakelšek 8. mesto 
Ljubno, regijski pokal Cockta, D 11: Ana Vranc 1. mesto 
Ljubno, regijski pokal Cockta, D 13: Špela Mastnak 1. mesto 
Ljubno, regijski pokal Cockta, cicibani do 9 let: Mai Zakelšek 
5. mesto 
Kisovec, regijski pokal Cockta, D 13: Špela Mastnak 1. mesto 
Kisovec, regijski pokal Cockta, D 11: Ana Vranc 2. mesto 
Kisovec, regijski pokal Cockta, cicibani do 9 let: Mai Zakelšek 
5. mesto 
Ob vseh odličnih rezultatih na domačih tekmovanjih ne sme-
mo pozabiti na vrhunske dosežke Timija Zajca (14 let) na 
mednarodnih tekmovanjih. Na tekmovanju v Villachu (Avstri-
ja), 13. julija 2014, je dosegel kot najmlajši tekmovalec odlič-
no	6.	mesto,	s	tem	je	postal	edini	tekmovalec	iz	letnika	2000	s	
točkami na svetu. Na tekmah AC (Alpski pokal, mladinci do 20 
let) je kot najmlajši in edini tekmovalec iz letnika 2000 osvojil 
točke v Evropi. Na tekmi v Tschaggunsu (Avstrija) je namreč 
dosegel 18. mesto. Trinajstega in štirinajstega septembra je na 
tekmovanju v Einsiedelnu (Švica) dosegel odlični mesti: 29. in 
20.	Iskrene	čestitke!
Ob koncu poletne sezone je prav, da vsem skakalcem in 
skakalkam še enkrat iskreno čestitamo za vse dosežene 
uspehe, trenerjema pa velik poklon in zahvala za napotke, 
spodbude in marljivo delo z otroki. Ob vsem tem ne sme-
mo pozabiti na starše, ki so prav tako pomemben člen, saj 
s spodbudami, časom in večinoma tudi finančno podpirajo 
mlade skakalne upe. Nekaj tekmovalne opreme in stroške 
prevozov financira klub, a večinoma stroške krijejo starši 
sami. Polletni stroški za starejšo skupino znašajo kar med 
1.500 in 2000 evri. 
Poletna skakalna sezona se je zaključila. Lahko smo ponosni 
na rezultate, ki so jih dosegli naši skakalci in skakalke, prav 
tako smo lahko ponosni, da majhen klub tudi na regijskih, 
državnih in mednarodnih tekmovanjih dosega izvrstne 
rezultate. Poletno sezono je Skakalno društvo Vizore zakl-
jučilo na odličnem 7. mestu med 28 društvi, kar ga uvršča v 
prvo četrtino najboljših in najuspešnejših klubov v državi. 
Skakalci in skakalke se že marljivo pripravljajo na zimsko sezo-
no in nabirajo kondicijo v telovadnici v Vojniku in Novi Cerkvi. 
Prepričani smo, da bodo tudi v nadaljevanju dali vse od sebe 
za dosego najboljših rezultatov. 
 

Anja Podveržen
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NK Vojnik v sezoni 2014/15
Leto se počasi bliža koncu in tako se je zaključil jesenski 
del prvenstva za vse selekcije NK Vojnik. V klubu smo 
zadovoljni, saj imamo letos v tekmovanjih kar pet selekcij. 
Ker imamo letos novo selekcijo, smo okrepili tudi trenerski 
štab, ki danes šteje pet trenerjev. Delo trenerjev je vidno 
že s tem, da se treningom pridružuje vedno več mladih 
nogometašev v vseh selekcijah. 

Selekciji U9 pod taktirko Kristjana Benčine in U11 pod taktirko 
Dejana Aubrehta letos ponovno dosegata odlične rezultate in 
sta med najboljšimi v svoji kategoriji. Na tekmah dosegata tudi 
10 golov ali več. Dobro delo z mladimi se kaže tudi v podatku, 
da se v teh dveh selekcijah hitro povečuje število mladih 
nogometašev, na kar smo v klubu zelo ponosni. 
Letos imamo po dolgem času tudi selekciji U13 (Koren) in U15 
(Savić). Obe sta sestavljeni na novo, zato na začetku nismo imeli 
velikih pričakovanj. A trdo in kakovostno delo obeh trenerjev 
se počasi že obrestuje, kar se vidi tudi pri vedno boljših 
rezultatih (glede na točke in igro); ne gre pa prezreti dejstva, 
da tudi pri teh dveh selekcijah trenira vedno več fantov. 
Članska ekipa nastopa že 4. sezono, a letos igra v precej 
močnejši ligi kot prejšnja leta. Letos smo zamenjali tudi 
trenerja, tako da se je po treh letih vodenja članskega moštva 
poslovil Sebastijan Tanjšek, ki se bo počasi pridružil vodenju 
mlajših selekcij. Nov trener članskega moštva je postal Goran 
Savić. 
Začetek sezone je bil za člane težaven, saj se je zamenjalo 
kar nekaj nogometašev, to pa se je poznalo v uigranosti 
ekipe na prvih tekmah. Na roko nam ni šlo niti vreme, saj je 
v pripravljalnem obdobju odpadlo kar nekaj treningov. A 
vseeno so se stvari začele počasi postavljati na svoje mesto, 
tako da so člani zaključili sezono s tremi zaporednimi zmagami 
in se hitro približali sredini lestvice. 
Ne glede na to, da se je jesenska sezona že zaključila, selekcije 
ne počivajo. Trenirali bomo tudi čez zimo, in sicer v novi 
telovadnici v Vojniku. Pri tem moramo omeniti, da je z novo 
telovadnico zrasla tudi nova tribuna z odličnim pogledom na 
igrišče. 
Za podporo in redno spremljanje tekem se zahvaljujemo 
gledalcem in navijačem; že zdaj pa vas vabimo na tekme v 
spomladanskem delu. 
 

Boris Marič  
Foto: Jure Vovk 
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Strelsko tekmovanje v 
počastitev občinskega 
praznika 
Strelska sekcija DU Vojnik, ki deluje v sklopu Strelskega 
društva bratov Dobrotinškov Vojnik, je v četrtek, 2. oktobra 
2014, organizirala meddruštveno tekmovanje v streljanju 
z zračno puško v počastitev občinskega praznika.

Tekmovanja se je udeležilo pet društev: DU Dobrna, DU 
Hudinja, DU Ljubečna, DU Ostrožno in DU Vojnik. 
 

 
•	 Najboljši	strelci	
1. mesto: Jože Jeram, DU Ljubečna – 180 krogov 
2. mesto: Šandor Patkanj, DU Vojnik – 170 krogov 
3.	mesto:	Ivan	Polanec,	DU	Ostrožno	–	167	krogov	
 
Zahvaljujemo se županu Benediktu Podergajsu za pozdravni 
nagovor, pomoč pri podelitvi pokalov in medalj. Prav tako 
se	 zahvaljujemo	 predsedniku	 DU	Vojnik	 Ivanu	 Robačerju	 za	
prisotnost na tekmovanju in pogostitev udeležencev. Prijetno 
pa smo bili presenečeni tudi nad obiskom Mirka Krašovca, 
predsednika VVD Vojnik, ki ni prišel praznih rok. 
Hvala vsem. 
 

Franc Kuzman 

Strelci priborili  
dva pokala in medaljo
V soboto, 18. oktobra 2014, smo vojniški strelci tekmovali 
v Doliču.

Na tekmovanju, ki ga je pripravilo Strelsko društvo Dolič, smo 
vojniški strelci nastopili v naslednjih disciplinah: streljanje z 
malokalibrsko puško z odprtim merkom (serijska MK) na 50 m, 
streljanje z malokalibrsko puško z optiko (z daljnogledom) na 
50 m, vendar s precej manjšo tarčo, in streljanje z malokalibrsko 
pištolo. Po navadi streljamo samo s serijsko malokalibrsko 
puško, saj drugega orožja nimamo. Ker pa je bila tekma v 
kombinaciji, smo potrebovali vse tri vrste orožja – ob tej 
priložnosti so nam ga posodili drugi strelci. 
Na tem mestu moram pohvaliti vojniške strelce, osvojili so namreč 
pokal za tretje mesto v disciplini malokalibrska puška z odprtim 
merkom, pokal za tretje mesto v kombinaciji malokalibrska serijs-
ka, malokalibrska optika in malokalibrska puška. Za posebno pre-
senečenje je poskrbela naša strelka Saška Nerat. Prvič je streljala 
z malokalibrsko puško z optiko (celo izposojeno), a je premagala 
večino moških konkurentov in tudi strelca, ki ji je posodil puško. 
Pristala je na skupnem tretjem mestu in tako osvojila bronasto 
medaljo. Sobota je bila za naše strelce res srečen dan. Želimo si še 
več takih ali celo boljših dosežkov. Seveda pa je tukaj potrebnega 

Najboljši strelci

Zmagovalne ekipe

Izidi tekmovanja 
•	 Ekipno	
1. mesto: DU Ljubečna – 511 krogov 
2.	mesto:	DU	Ostrožno	–	456	krogov	
3. mesto: DU Dobrna – 448 krogov 



74 11. december 2014  |  OgledalO 7/2014

še veliko treninga, želje po uspehu in dobre volje. 
V petek, 17. oktobra 2014, smo v Vojniku gostili strelce iz koroške, 
štajerske in zasavske regije. Odprli smo ligo regije KŠZ s 1. kolom 
na domačem strelišču. Vsako kolo bo na drugem strelišču, in 
sicer v Vojniku, Celju, Zidanem Mostu, Trbovljah, Hrastniku in 
Doliču. Tako bomo poskrbeli tudi za promocijo Vojnika. 
Člani društva vas še vedno vabimo v svojo družbo, in sicer 
vsak ponedeljek med 19.00 in 20.30 na vojniškem strelišču (na 
Celjski cesti 19a). Želimo si tudi mlajših strelcev, da strelstvo v 
Vojniku ne bi zamrlo. Lepo vabljeni! 
Franc Lebič, predsednik Strelskega društva bratov Do-
brotinškov Vojnik 
 

Foto: Janez Pintar

Športno društvo Gym 87  
– prva obletnica delovanja
Funkcionalna vadba bootcamp tudi v Vojniku že več kot 
leto dni

Športno društvo Gym 87 je nastalo na pobudo dveh športnikov, ki 
jima šport predstavlja način življenja. Vsak je želel v svojem kraju 
navdušiti ljudi za športno in zdravo preživljanje prostega časa, zato 
sta z vadbo bootcamp začela v Slovenskih Konjicah in Vojniku.  
Bootcamp je nova oblika skupinske funkcionalne vadbe, s katero 
izboljšamo svoje počutje, pridobimo telesno vzdržljivost, 
izgubimo nekaj kilogramov, si naberemo novih psihičnih moči 

dogodivščinam naproti. Več informacij lahko najdete na naši 
spletni strani www.gym87.com. 
V septembru smo začeli z dnevi odprtih vrat v Slovenskih Kon-
jicah, kar pomeni, da lahko kdor koli pride v naše prostore vsako 
soboto od 9.00 do 10.00 in brezplačno opravi trening. Vedno bo 
prisoten trener, ki vam bo pomagal in odgovoril na vprašanja.  
Pridružite se nam in postanite del bombastične ekipe Gym 87.  
 

Sara Kokotec,
Športno društvo Gym 87

Košarkarski sodniki  
pripravljeni na  
novo sezono
V športni dvorani OŠ Vojnik je 16. in 17. septembra potekal 
1. pokal OSO Savinjska v soorganizaciji Društva košarkar-
skih sodnikov Savinjska in Košarkarskega kluba Vojnik.

Želja je bila predvsem, da bi omogočili kakovostno pripravo na 
nove izzive ekipam in sodnikom pred sezono. V ta namen je bilo 
izvedeno tudi zanimivo predavanje o novih košarkarskih pravi-
lih, ob tem so sodniki opravili letni fizični test in test iz pravil igre. 
Za gledalce so bile pripravljene različne nagradne igre. 
Na igrišču se je predstavilo osem ekip v treh različnih kategori-
jah. Kot zanimivost je bila organizirana tekma med ekipo Slov-
enske vojske in ekipo veteranov VKD Štajerska. Prvi sodniški met 
je na finalni tekmi izvedel Jani Močenik, ki je leta 1991 Slovenijo 
odlično zastopal na specialni olimpijadi v Minnesoti, kjer je v 
vadbenih elementih košarke osvojil bronasto medaljo. 
V spomin na turnir so bili vsi udeleženci obdarjeni s spominskimi 
majicami. Udeležba za ekipe in gledalce je bila brezplačna. Ek-

Bootcamp Vojnik

Naslednje članke najdete na spletu  
(www.MojaObcina.si): 
•	 Kaja Urbanija Čož – državna prvakinja, 
•	 Kaja v zgodovino nordijske kombinacije 
•	 Teniški klub Vojnik

ŠP
O

RT

in izvemo veliko novega o zdravem načinu življenja. Vadba 
temelji na raznolikosti vaj, ki zavzemajo krepitev vseh mišičnih 
skupin. Prav tako si z vadbo krepimo imunski sistem in splošno 
kondicijo. Tovrstno vadbo vodijo strokovni in izkušeni vaditelji, 
ki poskrbijo za spodbudo in motivacijo. 
Vadbi se lahko pridružite vsak ponedeljek ob 20.30 in četrtek 
ob 19.00 v telovadnici OŠ Vojnik. Vadba poteka eno uro. 
Prijavite se lahko po telefonu (040 191 559, Sara). Čez leto se 
člani večkrat družimo tudi drugače, saj organiziramo piknike, 
se udeležimo športnih prireditev ali se odpravimo športnim 
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Spoštovane občanke in cenjeni občani!
Socialni demokrati SD Vojnik se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste na lokalnih volitvah 5. 
oktobra 2014 podprli nas in našega županskega 
kandidata Jureta Ferleža. 

Z vašo pomočjo smo precej izboljšali volilni izid 
s prejšnjih volitev. To jemljemo kot priznanje 
za dobro dosedanje delo in kot spodbudo za 
delo v prihodnje. 
Posebna zahvala gre našemu županskemu 
kandidatu ter vsem kandidatom za občinske 
svetnike in člane svetov KS, ki so se podali v 
volilno tekmo.

A z volitvami zadeva za nas ni končana. Pred 
nami je obdobje, v katerem bomo zastavili vse 
sile, da uresničimo čim več ciljev, ki smo jih 
zapisali v svoj volilni program. Skupaj bomo 
učinkovitejši, zato računamo na vašo podporo 
tudi v prihodnje. 

Predsedstvo občinske 
organizacije SD Vojnik

ŠP
O

RT

PROSVETNO DRUŠTVO 
ANTON BEZENŠEK FRANKOLOVO

VABI NA
 

BOŽIČNI KONCERT
„ FRANKOLOVČANI – 
FRANKOLOVČANOM “

V ČETRTEK, 25. DECEMBRA 2014,  
OB 18. URI

V VEČNAMENSKI DVORANI OŠ 
FRANKOLOVO

Sodelovali bodo:
Moški pevski zbor PD Anton Bezenšek

Otroci vrtca Mavrica
Družina Gregorc 

Učenci OŠ Frankolovo
Sekstet Lindek

60W
Mešani cerkveni pevski zbor 

Župnije Frankolovo
Kvartet Frankolovo 

Bratje Pinter
Domen s prijatelji

Pater Branko Cestnik 

Vabljeni !

ipe so bile po zaslugi sponzorjev deležne tudi prigrizka in pi-
jače. Zahvala gre tudi občini Vojnik in KK Vojnik, ki sta izdatno 
pomagala. Za glasbene odmore in himno na začetku tekem 
je poskrbela Urška Oprčkal. Prireditev je povezovala Mateja 
Oprčkal, sicer ena izmed prizadevnih izvajalk košarkarske šole v 
Vojniku. 
Za domače je pesti stiskal tudi župan Benedikt Podergajs, ki 
je na koncu nagradil najboljšega strelca in najkoristnejšega ig-
ralca turnirja s praktičnimi nagradami sponzorjev. Predsednik 
KK Vojnik Marjan Oprčkal pa je nagradil igralce najboljše ekipe 
Košarkarskega kluba Konjice. Vsi udeleženci so bili zadovoljni 
nad kakovostno izvedbo športne prireditve, ki je povezala ra-
zlične generacije košarkarskih navdušencev in sodnikov. 
 

Špela Oprčkal 
Foto: Gregor Oprčkal 
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Občina Vojnik organizira vsak četrtek med 16. in 18. uro svetovanje na področju izvedbe in financiranja energetsko 
učinkovite gradnje oziroma adaptacije. Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik po predhodni najavi na 
tel. št. 041 663 395 (Nikolaj Torkar).

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje ima vsako sredo med 9. in 10. uro v prostorih Planinskega društva Vojnik 
uradne ure. V tem času je mogoče merjenje krvnega tlaka, krvnega sladkorja in enkrat letno holesterola v krvi. Za člane je 
merjenje brezplačno. Za nečlane je prispevek 5 EUR (zajema vse tri meritve). 

KDAJ OPIS
sobota, 13. december, 
ob 19. uri

Prifarski muzikantje in TD Vojnik prirejajo božični koncert v telovadnici Osnovne šole Vojnik.

torek,	16.	december,	
ob 17. uri

Učitelji in učenci  POŠ Socka ter vzgojiteljice in otroci  enote vrtca Mavrica organizirajo novoletno prireditev 
»Pravljica za mirno noč in lepe sanje« v telovadnici POŠ Socka.

torek,	16.	december,	
ob 18. uri

Občina Vojnik organizira  “Županov novoletni sprejem”  v dvorani Kulturnega doma Vojnik.

sreda, 17. december, 
ob 17. uri

Učitelji in učenci POŠ Nova Cerkev organizirajo novoletno prireditev v večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev.

četrtek, 18. december, 
ob 17. uri

Učitelji in učenci OŠ Vojnik organizirajo novoletno prireditev v dvorani Kulturnega doma Vojnik.

petek, 19. december, 
ob	16.30

Učitelji in učenci POŠ Šmartno v Rožni dolini organizirajo novoletno prireditev v dvorani Kulturnega doma 
Vojnik.

petek, 19. december, 
ob 15. uri 

KO ZB za vrednote NOB Vojnik, Občina Vojnik in KS Vojnik organizirajo spominsko slovesnost ob 70-letnici 
ustrelitve osmih talcev na pokopališču pri spominski plošči v Vojniku. 

sreda, 24. december, 
ob 23.30

Društvo Talon Frankolovo organizira tradicionalni pohod z baklami k polnočnici na Frankolovem. Odhod 
izpred prireditvenega paviljona na Frankolovem.

četrtek, 25. december, 
ob 18. uri

Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo organizira novoletni koncert z naslovom “Frankolovčani 
Frankolovčanom” v večnamenski dvorani Osnovne šole Frankolovo.

petek,	26.	december,	
ob 8. uri

Planinsko društvo Vojnik organizira “Srečanje planincev na Stolpniku“. Odhod izpred cerkve v Črešnjicah.

petek,	26.	december,	
ob 11. uri

Turistično društvo Nova Cerkev organizira blagoslov konjev ob 11. uri (po drugi jutranji maši) pred cerkvijo sv. 
Lenarta v Novi Cerkvi.

petek,	26.	december,	
ob 17. uri

Planinsko društvo Vojnik organizira nočni pohod k sv. Tomažu. Odhod izpred Zdravstvenega doma Vojnik.

petek,	26.	december,	
ob 18. uri

Mešani cerkveni pevski zbor Nova Cerkev organizira božični koncert v cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi.

petek,	26.	december,	
ob 18. uri

Vinogradniško-vinarsko društvo občine Vojnik organizira blagoslov vina v cerkvi sv. Tomaža nad Vojnikom.

sobota, 27. december, 
ob 18. uri

Župnija Vojnik prireja 5. božični koncert vojniških zborov in solistov “Slovenski božič” v župnijski cerkvi sv. 
Jerneja v Vojniku. 

nedelja, 28. december, 
ob	16.	uri

KUD Godba na pihala Nova Cerkev organizira tradicionalni božično-novoletni koncert v večnamenski dvorani 
POŠ Nova Cerkev.

četrtek, 1. januar 2015, 
ob	16.45

Turistično društvo Frankolovo organizira tradicionalni novoletni nočni pohod po poteh grajskih pravljic na 
grad	Lindek	(informacije:	Irma,	031	384	399).

sobota, 10. januar 
2015, ob 17. uri 

Vokalna skupina Kolorina organizira avdicijo v prostorih OŠ Vojnik.

sobota, 17. januar 
2015, ob 17. uri

Vokalna skupina Kolorina organizira avdicijo v prostorih OŠ Vojnik.

sobota, 24. januar 
2015,	ob	16.	uri

Društvo Most Mladih Vojnik organizira predstavo “Dimnikarček, ki je srečo iskal” v Kulturnem domu Vojnik.

sobota, 14. februar 
2015, ob 14.30

Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev organizira 28. Tradicionalni pustni karneval v Novi Cerkvi.


