KRAJEVNA
SKUPNOST
POVEZUJE LJUDI
>> stran 10

OB PRAZNIKU
KRAJEVNE
SKUPNOSTI
VOJNIK
>> stran 18

NAMESTO
ZDRAVNIKA ZA
TELO POSTAL
ZDRAVNIK ZA
DUHA

Poština plačana
pri pošti
3212 Vojnik

>> stran 36

Glasilo Občine Vojnik
Številka 112, 22. september 2016

1

KAZALO

4
14
23
25
38
53

KOLOFON

ŽUPANOVA BESEDA

LOKALNO SREDIŠČE
Letošnji občinski nagrajenci
GOSPODARSKI UTRIP

Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo
do petka, 11. novembra 2016, v
elektronski obliki (na zgoščenki,
USB-ključu) ali po e-pošti na naslov:
vojnik.ogledalo@gmail.com.

Četrt stoletja stabilno na gospodarski sceni

Kontaktna oseba je Lea Sreš
(tel.: 051 664 280).

URADNI DEL

Izid 113. številke bo v četrtek,
8. decembra 2016.

IZZA (O)GLEDALA
Anžej Gračner
ŠPORTNE ZGODBE
Jaka Samec

Članke, prejete po 18. novembru
2016, bomo objavili v okviru
možnosti. Uredniški odbor si pridržuje
pravico do krajšanja člankov in
spremembe naslovov in izbora
fotografij po lastni presoji. Za vsebino
in točnost podatkov odgovarja avtor
prispevka.
Fotografije slabše kakovosti oz. v
velikosti manj kot 2 MB ne bodo
objavljene.

Ah, ta svet
Redko se mi zgodi, da nimam navdiha za pisanje. Kar nekaj dni sem
premlevala, kaj naj napišem za tokratni uvodnik. Jasne ideje ni in ni bilo,
okvir vsebine pa, kljub brezidejnosti v moji glavi, jasno zastavljen: »Naj
bo besedilo malo kritično, ne preveč navdušeno, nekoliko drugačno,
sporočilno in nikakor predolgo. Pa na vsebine v glasilu ne smem pozabiti!«
Konec nekajdnevnega dopusta, poletne hrane za telo in duha več kot
dovolj, zunaj še vedno prijetno septembrsko poletje, moja glava pa čudno
prazna. Pa saj bi menda morala kipeti od energije in idej!? Očitno tudi
počitek naredi svoje. Dela je bilo s tokratno številko namreč ogromno, misli
bi morale kar vreti. Veliko raznolike vsebine, od dejavnosti in praznovanj
v krajevnih skupnostih, seje občinskega sveta, predstavitve repair cafeja,
intervjujev s celjskim škofom, direktorjem psihiatrične bolnišnice,
umetniškim vodjem Davidom Preložnikom … Predstavitev podjetnika,
prostovoljk brez meja, kuhanja z Zdenkom Vrenkom, velike umetnice
Doroteje Hauser. Obveščanje, nagovarjanje, povabilo v čudovito okoliško
naravo, predstavitev najuspešnejših devetošolcev in naših prvošolčkov ...
Toliko pestrosti. Ne morem tudi mimo letošnjih prejemnikov priznanj,
Anžejevega pozdrava domovini, rubrike o zdravju, uspešnih športnih zgodb
in še kaj bi se našlo.
Izdajatelj:
Občina Vojnik
Odgovorna urednica:
Tjaša Podergajs
Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop, Lea
Sreš, Dragica Jezernik, Lidija Eler
Jazbinšek in Andreja Cigelšek
Trženje oglasov:
Andreja Cigelšek
Jezikovni pregled:
Nina Jekl
Naslovna fotografija:
Repair cafe Kamrica Vojnik
Fotografija:
Matjaž Jambriško
Prelom in priprava za tisk:
Dinocolor, d. o. o.
Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov
in je brezplačno.

KOLOFON / UVODNIK

UVODNIK

Ob vsej raznovrstnosti svojega delovanja se, kjer koli smo, srečujemo z
različnimi pogledi in mnenji. Tudi pri Ogledalu. To je čar ustvarjanja, ki nas
hkrati vsakodnevno uči sprejemanja različnosti in spoštovanja. Kam pa bi
nas ne nazadnje pripeljala enaka miselnost? Kaj kmalu, ko sem odložila
študijske knjige in stopila v pravi svet, kot smo mu rekli študenti, sem
spoznala nekaj, česar se še danes skušam oklepati: najprej prisluhni, nato
se poskušaj vživeti v vlogo sogovornika, pretehtaj svoja in njegova stališča,
oceni njegovo vlogo in šele nato sprejemaj odločitve, komentiraj, podajaj
mnenje. Nikoli namreč ni vsem prav. Vedno je nekdo, ki je na drugem
bregu in misli popolnoma nasprotno. Menim, da je najbolj pomembno, da
delamo po svojih najboljših močeh in v skladu s svojim znanjem, izkušnjami
in poznavanjem širine nekega področja. Šteje le to, da smo zadovoljni z
opravljenim in pomirjeni, ker smo storili vse, kar se je storiti dalo.
Če sem uvodoma tarnala, kako nimam navdiha, se je le dobro izteklo.
Položaj, v katerem sem se znašla nekega septembrskega dne, ko je bilo vse
negativno, me je spodbudil k pisanju. Nikoli, res nikoli ne bom učila zidarja
zidati, šiviljo šivati, arhitekta načrtovati … Vem pa nekaj. Delam tisto, kar
znam in želim. In cenim, da se vseskozi učim. Poslušam, iščem kompromise,
gradim odnose in z mnogimi soustvarjam veliko lepih zgodb in dejanj.
Ah, ta svet, včasih te je res težko razumet´!
Naj bo jesen lepa in prijazna. Vse najlepše do naslednjič.
Ostanite dobri.
Tjaša Podergajs,
odgovorna urednica
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skupaj za lepšo
in boljšo občino
»Skozi življenje gre sam in zaskrbljen, kdor vedno misli le nase.
Kdor pa se zna ljubeče prilagajati in vse stvari srečno zasukati,
kdor vedno ve, kje je treba priskočiti na pomoč, in se razdaja
drugim, temu je življenje cvetoča livada in še po smrti ostanejo
za njim sledovi njegovih del.«
Spoštovani sokrajani, sokrajanke,
pred nami je praznik občine Vojnik. Na osrednji prireditvi
bomo poudarili dvoje. Domovino Slovenijo, ki praznuje 25
let samostojnosti, in naše zaslužne krajane, ki jim bomo tudi
letos podelili priznanja, v obliki občinskih priznanj in grbov, za
njihov trud in prizadevanje za dobro občine.
Ob srebrnem jubileju naše države je bilo izrečenih že
veliko besed. Bile so pohvale in izražena pričakovanja, tudi
razočaranja in graje. Včasih je čutiti tudi ravnodušnost in
brezbrižnost. Godrnjamo na spletnih portalih in v medijih.
Slišati je tudi izjave kot, sram me je, da sem Slovenec in da
živim v Sloveniji. Nezadovoljstvo izražamo z mnenjem, da smo
včasih živeli veliko boljše kot zdaj. Pa se vprašam, ali je res tako,
ali to drži? Res je, da se je v kratkem času veliko spremenilo.
Standard se je povečal, zaživela so majhna in srednja podjetja,
mnogo velikih je propadlo, urejajo se mesta in vasi. V storilnost
naravnani hiperaktivni družbi, prežeti z adrenalinom, vse
prepogosto pozabljamo na temeljne vrednote, kot je na primer
poštenje. In v nekaterih državah zato že odkrivajo obrise nove
družbe, ki temelji na morali, sodelovanju pri skupnem dobrem,
prizadevanju za družino in skrbi za najšibkejše.
Tudi v naši občini je viden razvoj, ki smo ga dosegli v zadnjih
25 letih. Z odgovornostjo lahko rečem, da je ustanovitev občine
Vojnik prinesla k nam viden napredek. Seveda to ne pomeni,
da je vse tako, kot bi si želeli, mnogo je še treba postoriti.
Vendar smo lahko ponosni, da živimo tu in da je tudi naše
skupno sobivanje prijetno in prijazno do vseh. Še posebej je to
zasluga številnih društev in posameznikov, ki so aktivni in se
nesebično razdajajo za dobro skupnosti.
Zato vse najboljše draga Slovenija
ob tvojem srebrnem jubileju.

4

(Alma Karlin)

Znani so letošnji nagrajenci, ki bodo priznanja prejeli na
prireditvi ob prazniku naše občine. Praktično vsak dan se
srečam s kom izmed vas, ki ste bili nagrajeni v preteklih
letih ali boste nagrajeni letos. Vse bolj spoznavam, da velja
za vse nekaj ugotovitev. Vsak je poseben in je celovita
oseba. Poleg sposobnosti vas odlikujejo: skromnost,
predanost in vztrajnost za dosego cilja, skrb za skupno
dobro in ne le za lasten uspeh, srčna dobrota in visoko
razvit čut za sočloveka, prijaznost in dobra volja. Naj mi bo
dovoljeno vsakemu še enkrat izreči zahvalo in čestitko za
vaše delo. Pa tudi prošnjo, da ste še naprej aktivni v naši
čudoviti občini Vojnik, hvaležen pa bom tudi za vsak vaš
nasvet, kako nam bo še bolje.
Začeli smo novo šolsko leto. Naj bo moja popotnica
vsem učencem naslednji pregovor: »Poslušaj nasvet in
sprejemaj vzgojo, da boš nekoč postal moder človek« (Prg.
19.20). Naj poudarim, da je šolanje predvsem način, kako
pridobiti znanje zato, da bomo potem od tega živeli. To
naj bi se zavedali tako starši, ki usmerjamo mlade pri izbiri
študija, kot tudi mladi. Naloga učiteljev in občine je, da
ustvarimo pogoje za čim boljše delo. Letos je naša največja
naložba, vredna okoli 300.000 EUR, izvedena v POŠ Nova
Cerkev, kjer smo uredili podstrešje in pridobili dve novi
učilnici, dva kabineta in nove sanitarije. Ob tem pa smo
šolo prekrili, uredili izolacijo podstrehe ter izdelali novo
fasado na severni strani. V naslednjem mesecu bo urejeno
še šolsko dvorišče. Vsem učencem, še posebej tistim, ki
stopate prvič čez šolski prag, kot tudi dijakom želim veliko
uspeha in užitkov pri nabiranju znanja. Pohvala tudi
vsem članom SPV, gasilcem, redarjem in policistom, ki ste
poskrbeli, da so prvi šolski dnevi tudi v prometu potekali
tekoče in brez nesreč.
V mesecu avgustu je bil registriran tudi klub podjetnikov
občine Vojnik. Cilji kluba so predvsem povezovanje
med podjetniki, razvoj in promocija podjetništva ter

Kaj smo počeli župan, svetniki, predsedniki KS in občinska
uprava v času od lanskega praznika?

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zelo ponosen sem na projekt »Božični Vojnik«, ki smo
ga pod okriljem TD Vojnik uspešno izvedli prvič. Odziv
je bil čudovit in vesel sem, da priprave za letos že
tečejo. Povabljeni ste vsi iz vseh krajev naše občine, da
bo letos še lepše.
Končan je projekt protipoplavnih ukrepov, varna
sta Vojnik in spodnji Arclin, urejena pa je nova
kanalizacija v središču Vojnika, obnovljen vodovod
in Prušnikova ulica, asfaltirano parkirišče pri
zdravstvenem domu in pred banko ter urejeno, kolikor
se da, križišče proti Tomažu.
Uredili smo parkirišče pod cerkvijo v Vojniku.
Asfaltirali smo kar precej novih cest v vseh treh KS.
Trudimo se redno vzdrževati ceste in bankine, letos je
vremensko še posebno zahtevno leto.
Na Frankolovem smo končali II. fazo kanalizacije ter
uredili cesto mimo gasilnega doma, urejena je tudi
cesta do igrišča in prireditveni prostor v parku.
PGD Frankolovo je uredil večnamensko dvorano v
gasilnem domu.
Kupili smo nov kombi za prevoz otrok v OŠ Anton
Bezenšek Frankolovo.
Na podstrešju gasilnega doma v Novi Cerkvi so urejeni
novi prostori za društva.
Urejeno je podstrešje na POŠ Nova Cerkev, z novo
streho in fasado na severni strani.
V SK Vizore smo pomagali do plastike za vse
skakalnice in uredili travnato igrišče v Novi Cerkvi.

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

•
•
•
•
•

•
•
•

Izvaja se vodovod Brdce.
Zgrajen je nov betonski most v Lembergu.
V teku je sanacija plazov in ceste v Bovšah.
Začela se je izgradnja dveh avtobusnih postaj v Novi
Cerkvi.
Izdelani so projekti in pridobljeno je gradbeno
dovoljenje za obnovo stanovanjske zgradbe Nova
Cerkev 22, kjer bo 10 stanovanj, predvsem za mlade
družine.
Prav tako smo po mnogo zapletih končno začeli
izgradnjo pločnika v Vojniku.
Prejeli smo tudi še zadnje pozitivno mnenje na
občinski prostorski načrt (OPN), ki ga izdelujemo že
11 let, letos bo dokončno sprejet.
V izdelavi so projekti za kanalizacijo Ivenca in
Frankolovo III.

ŽUPANOVA BESEDA

dobrodelnost. Vabim vse podjetnike iz občine Vojnik,
da se včlanite in bomo tako lažje tudi iz vidika potreb
podjetništva sprejemali prave odločitve za razvoj svojega
kraja. Vsi občani se moramo zavedati pomena delovnih
mest. Cilj nam mora biti, da si lahko vsak z delom zasluži
za dostojno življenje.

Imamo pa tudi nove načrte, vendar o tem v prihodnji
številki, ko se ozremo v novo leto. Naj se vam zahvalim za
sodelovanje in pomoč čez leto in vas še enkrat povabim
na prireditev ob prazniku občine Vojnik, da skupaj
praznujemo.
Iskrene čestitke vsem z željo, da smo v naporih za lepšo in
boljšo občino Vojnik skupaj.

Vaš župan Branko Petre

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
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Dejavnosti
v Krajevni skupnosti
Frankolovo
Tekst: Dušan Horvat, foto: Majda Kopinšek

Vzdrževanje
makadamskih cest
V KS imamo še precej odsekov, ki
nimajo asfaltne prevleke. Stroški za
vzdrževanje omenjenih odsekov niso
majhni, saj je večina cest v hribovitem
delu. Letos je bilo že nekaj neurij, ki je
prav te cestne odseke poškodovalo v
takšni meri, da so stroški vzdrževanja
velikanski. Vem, da so uporabniki
omenjenih cest velikokrat slabe
volje, vendar je vzdrževanje takšnih
odsekov brez njihovega sodelovanja
nerealno.

Vzdrževanje
asfaltnih cest
Asfaltne ceste so v KS Frankolovo
na določenih odsekih v slabem
stanju. Zavedati se moramo, da
se je večina cest v preteklih letih
do faze asfaltiranja pripravljala v
okviru režijskih odborov, ki so na
tem področju opravili veliko delo.
Asfaltiranje ceste v Bezenškovo Bukovje
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Žal vse ceste niso bile pripravljene
optimalno in strokovno, zato se
stanje asfaltiranih cest se iz leta v leto
slabša. Zaradi omenjenega položaja
je nujno vsakoletno popravilo
najbolj kritičnih odsekov. Tudi letos
smo sanirali določene lokacije, ki
so ovirale optimalno prevoznost in
varnost v prometu. Vem, da moramo
nekaj kritičnih odsekov še pokrpati.
Sanacijo asfaltnih cest je izvajalo
podjetje Remont Celje, ki je delo
pridobilo na javnem razpisu.

Priprava in
asfaltiranje novih
odsekov cest
V preteklih letih smo v KS, kakor tudi
v ostalih delih občine, na področju
asfaltiranja novih odsekov cest izvedli
manj, kot smo si želeli. Lani smo iz
proračuna občine zagotovili sredstva
za asfaltiranje in izvedli planirana
dela. Tudi letos je zagotovljenih nekaj
sredstev za ta namen. Člani Sveta

KS Frankolovo smo se odločili, da
sledimo načrtu, ki ga spremljamo vsa
leta, s poudarkom na cestnih odsekih,
ki nam predstavljajo največjo težavo
glede vzdrževanja. Vesel sem, da so se
režijski odbori, ki pripravljajo odseke
za asfaltiranje, organizirali, zbrali
denar, pomagali in pripravili podlago
do asfaltiranja. V septembru bomo
po načrtu KS asfaltirali dva kritična
odseka. Prvi je od Bezenškovega
Bukovja v smeri Verpet mimo
Novinška do Pepejaka, drugi pa
na odseku Babnik–Weissenbach v
smeri zidanice. Ob izidu občinskega
časopisa Ogledalo upam, da bosta
oba odseka že asfaltirana. V načrtu je
tudi asfaltiranje odseka povezovalne
ceste med Rakovo Stezo in Stražo
pri Novi Cerkvi, kjer imamo težave
s pridobitvijo soglasja lastnika
zemljišča. Upam, da nam bo tudi
ta odsek uspelo asfaltirati skupaj s
KS Nova Cerkev. V imenu Sveta KS
Frankolovo se zahvaljujem vsem
članom režijskih odborov na čelu z
njihovimi predsedniki, krajanom,
ki so pomagali pri pripravi cest ter
izvajalcem del na trasi.

Junijska seja občinskega sveta
Občinski svet Občine Vojnik je na 12. redni seji
23. junija 2016:
• potrdil zapisnik 11. redne seje Občinskega sveta
Občine Vojnik;
• sprejel informacijo o poteku projekta Ureditev
mansarde POŠ Nova Cerkev;
• sprejel rebalans proračuna Občine Vojnik za leto
2016;
• se seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine
Vojnik o opravljenem nadzoru;
• izdal soglasje lokalne skupnosti k izvajanju dejavnosti
distribucije toplote kot tržne dejavnosti v naselju Nova
Cerkev;
• sprejel sklep o podaljšanju koncesijske pogodbe vrtcu
Danijelov levček – enota Vojnik;
• sprejel poslovnik Občinskega sveta Občine Vojnik;
• se seznanil z namero za ustanovitev zadruge v okviru
projekta Prehranske samooskrbe savinjske regije;
• sprejel dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine
Vojnik za leto 2016;
• sprejel sklep o finančni pomoči družini ob požaru;
• sprejel sklep o oprostitvi plačila komunalnega
prispevka za nadgradnjo zunanjega dvigala v
obstoječem atriju in spremembo namembnosti dela
mansarde ZD Vojnik;
• se seznanil s poročilom o delu občinske uprave;
• se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.
Seja je potekala v prostorih družbe Simbio d. o. o.,
pred sejo so svetniki opravili ogled Centra za ravnanje z
odpadki RCERO.

realno pričakovati planirane prodaje zazidljivih parcel na
Konjskem. Nedavčni prihodki so večji za 105 tisoč EUR,
predvsem zaradi prihodkov od najemnin za komunalno
infrastrukturo.

Lokalno središče

Občinski
svet
V rebalansu proračuna so prihodki in odhodki v naslednji
strukturi:
Tabela št. 1:
SPREJET
REBALANS
proračun za proračuna
2016 v EUR za 2016 v EUR
PRIHODKI
skupaj
DAVČNI
PRIHODKI
NEDAVČNI
PRIHODKI
KAPITALSKI
PRIHODKI
TRANSFERNI
PRIHODKI

Razlika med
rebalansom in
sprejetim
proračunom

v%

6.983.149

6.891.043

–92.106

98,7

5.146.000

5.150.012

4.012

100,1

933.412

1.038.162

104.750

111,2

80.000

40.000

–40.000

50,0

823.737

662.869

–160.868

80,5

Tabela št. 2:
SPREJET
REBALANS
proračun za proračuna
2016 v EUR za 2016 v EUR
ODHODKI
skupaj
TEKOČI
ODHODKI
TEKOČI
TRANSFERI
NALOŽBENI
ODHODKI
NALOŽBENI
TRANSFERI

Razlika med
rebalansom in
sprejetim
proračunom

v%

7.280.394

7.842.319

561.925

107,7

2.303.798

2.347.317

43.519

101,9

2.648.017

2.659.365

11.348

100,4

2.222.080

2.729.137

507.058

122,8

106.500

106.500

0

100,0

Tanja Golec Prevoršek

Prvi rebalans proračuna za leto 2016 je sprejel Občinski
svet Občine Vojnik na 12. seji. Vzroki za sprejem rebalansa
so predvsem naložbene narave. Prihodki so v rebalansu
nižji za skupaj 92 tisoč EUR. Transferni prihodki so nižji
za 161 tisoč EUR, saj v tem letu ne bomo prejeli sredstev
sosednje mestne občine za sofinanciranje obnove mrliške
vežice v Vojniku, prav tako pa nam ni uspelo pridobiti
sredstev po razpisu za energetsko sanacijo podružnične
šole v Novi Cerkvi. Kapitalski prihodki oz. prihodki od
prodaje zemljišč so nižji za 40 tisoč EUR, saj v tem letu ni

Elektro Kovačič

n e s ko n č n a e n e rg i j a

z vami že 25 let

Rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2016

elektroinstalacije
strelovodi
meritve
www.elektro-kovacic.si
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Odhodki so z rebalansom večji za 562 tisoč EUR. Iz
priložene tabele je razvidno, da se spremembe nanašajo
predvsem na naložbene odhodke, ki v celotni strukturi
proračuna predstavljajo 36 % vseh odhodkov, tako bo za
naložbe skupaj namenjeno 2.836 tisoč EUR. Z rebalansom
so se namenila dodatna sredstva za naložbe, ki so bile že
predvidene v sprejetem proračunu in po javnem razpisu še
niso bile znane vrednosti del. Tako so se namenila dodatna
sredstva za:
• zamenjavo strešne kritine z ureditvijo mansarde na
POŠ Nova Cerkev ter asfaltiranje parkirišča v višini 85
tisoč EUR, skupaj naložba 300 tisoč EUR;
• izgradnjo avtobusnih postaj v središču Nove Cerkve v
višini 28 tisoč EUR, skupaj naložba 45 tisoč EUR;
• izgradnjo steze za pešce in kolesarje v Vojniku od
semaforja pri pokopališču do križišča pri banki v
Vojniku v višini 30 tisoč EUR, skupaj naložba 83 tisoč
EUR;
• izgradnjo vodovoda spodnje Brdce v višini 18 tisoč
EUR, skupaj naložba 53 tisoč EUR in
• rekonstrukcijo stanovanjsko-poslovne stavbe Nova
Cerkev 22 v višini 40 tisoč EUR, skupaj za to naložbo v
tem letu 141 tisoč EUR.

Prav tako smo z rebalansom povečali vrednost naložb, ki so
že bile predvidene v letu 2015 in niso bile v celoti izvedene,
posledično so konec leta ostala sredstva neporabljena oz.
na računu občine. To se je potrdilo s sprejetjem zaključnega
računa za leto 2015, stanje sredstev na računu na dan 31.
12. 2015 v višini 899 tisoč EUR pa se je upoštevalo v tem
rebalansu proračuna. Naložbe, ki v preteklem letu niso bile
izvedene v celoti in se prenašajo v leto 2016, so:
• asfaltiranje cest po vseh treh krajevnih skupnostih;
povečanje postavke za 82 tisoč EUR, skupaj sredstva za
ta namen v višini 340 tisoč EUR;
• obnovitvene naložbe kanalizacij, čistilnih naprav in
vodovodov, ki jih financiramo iz sredstev najemnine,
povečanje v višini 100 tisoč EUR oz. skupaj za
obnovitvene naložbe 555 tisoč EUR in
• nakup stavbe za povečanje kapacitete obstoječe
knjižnice v Vojniku, povečanje postavke za 22,5 tisoč
EUR, skupaj za nakup stavbe 45 tisoč EUR.
Z rebalansom smo povečali postavko za sanacije v višini 105
tisoč EUR, tako da znaša postavka skupaj 130 tisoč EUR in
se bo namenila za sanacijo plazov na cesti v Bovšah.
Več informacij o rebalansu proračuna lahko pridobite na
spletni strani Občine Vojnik.
Irena Špegel Jovan

Kako najhitreje urediti zadeve
na Občini Vojnik?
Tekst: Mojca Skale

Spoštovane občanke in spoštovani občani!

Občina Vojnik ima uradne ure
osebno in preko telefona ob:
• ponedeljkih
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00,
• sredah
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00,
• petkih
od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00.

Poslovni čas za splošne informacije in vložišče
(oddajo vlog za Občino Vojnik) je ob:
• ponedeljkih
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00,
• torkih
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00,
• sredaH
od 8.00 11.00 in od 12.00 do 17.00
•	četrtkih
od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
• petkih
od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00.
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Za uslužbence občinske uprave velja premakljiv delovni
čas, ki predstavlja časovni okvir, v katerem lahko delavec
sam odloča o začetku svojega dela in o odhodu z dela.
Fiksni delovni čas je praviloma v času uradnih ur ter
v času sej delovnih teles in občinskega sveta oziroma
drugih dogodkov za pristojne javne uslužbence. Med
delovnim časom lahko uslužbenec zapusti delovno
mesto iz službenih razlogov (se šteje v delovni čas) ali
zasebnih razlogov, ki se mu ne upoštevajo v delovni čas
ter se ustrezno evidentirajo preko programa E-vratar. Za
uslužbence je možen vpogled, ali je prisoten, službeno
odsoten, zasebno odsoten. V času uradnih ur se uslužbenci
praviloma nadomeščajo.
V primeru, da želite prisotnost določenega javnega
uslužbenca, vam priporočamo, da se predhodno
telefonsko naročite. Telefonske številke posameznih
uslužbencev so na spletni strani Občine Vojnik:
www.vojnik.si,
http://www.vojnik.si/obcina-vojnik/obcinska-uprava
oziroma lahko pokličete centralo na 03 78 00 620 ali
03 78 00 640, kjer boste dobili kontaktno številko
želenega uslužbenca.

Tekst in foto: Lea Sreš, Aleš Prelesnik

Kdo skrbi za javne površine?
Ljudje, zaposleni v režijskem
obratu, skrbijo za javne površine
v občini, urejenost gredic, travnih
površin, urejeno in čisto podobo
vseh treh krajevnih skupnosti in
pomagajo pri pripravi prireditev.
Delo zaposlenih v režijskem obratu
je predstavil Aleš Prelesnik, ki je
operativni vodja treh redno zaposlenih
in ostalih občasno zaposlenih delavcev
režijskega obrata na Občini Vojnik.
V delo so vključeni še trije ali štirje
delavci preko javnih del iz zavoda
za zaposlovanje in občasno kdo, ki
opravlja družbeno koristno delo. Pri
zasaditvah ekipi pomaga s sezonskim
delom vrtnarka. Delo vseh usklajuje in
usmerja Tone Preložnik. Njihovo delo
obsega vzdrževanje travnih površin,
parkov, obeležij, igrišč, okrasnih
gred in krožišč. Delavci pomagajo
pri pripravah na javne prireditve in
s tem olajšajo delo organizatorjem
prireditev.

Pomembno je vzdrževanje in
urejanje javnih poti in bankin,
prepustov, prometne signalizacije,
krpanje udarnih jam, čiščenje jaškov
in odstranjevanje vej iz cestišča.
Organizirano imajo posebno
pregledniško službo, ki takoj zazna
potrebe po popravilu na terenu.
V primeru elementarnih nesreč je
njihova naloga, da pomagajo ljudem v
stiski. Njihovo delo prav tako obsega
odstranjevanje ilegalnih odlagališč
smeti in praznjenje košev za odpadke.
Delovni čas je odvisen od potreb na
terenu, saj so prireditve praviloma ob
koncih tedna.
Veliko dela se opravlja ročno. V
zimskem času delavci režijskega
obrata čistijo in solijo pločnike ter
skrbijo, da so ulice in ceste v kraju
varne in prehodne. S primernim
odnosom do okolja lahko olajšamo
njihovo delo in prispevamo k lepi
podobi našega okolja.

Med postavljanjem odra

Urejanje igrišča

Zasebna samoplačniška zobna ambulanta

ULTRAZVOČNA SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA

Celjska cesta 26 v Vojniku vam nudi:

WAHIBI d. o. o.
MLADEN MALINAR, dr. med. spec. radiologije

Raid Wahibi,

• estetske storitve konzervative in protetike,
• najsodobnejše tehnike zdravljenja z laserjem,
• implantate,
• zdravljenje zob in dlesni,
• ekstrakcije zob,
• čiščenje zob in oblog s čistilcem UZ in peskanjem.

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

Lokalno središče

Režijski obrat
Občine Vojnik

PREVENTIVNI PREGLEDI:
• trebušnih organov,
• dojk in pazduh,
• vratu,
• testisov.

Tel.: 051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.
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Krajevni praznik
v Novi Cerkvi
Letošnji nagrajenci po podelitvi priznanj

Tekst in foto: Lea Sreš

Krajevna skupnost povezuje ljudi
Praznovanje krajevnega praznika
je priložnost, da poudarimo
pridobitve v kraju in se zahvalimo
prizadevnim posameznikom, ki
so s svojim prostovoljnim delom
prispevali k boljšemu in lepšemu
življenju v Novi Cerkvi.
Za uspešno delo je pomemben
predsednik Sveta KS
Življenje in delo v krajevni skupnosti
je uspešno, če ta ljudi povezuje in
jim omogoča razvoj in zadovoljitev
njihovih želja. Slavko Jezernik je
človek, ki je delo predsednika vzel
zelo resno, saj je njegov vsakdan
sestavljen iz spremljanja dogodkov v
vsaki izmed 17 vasi KS Nova Cerkev.
Pozna vsako cesto, vsako težavo
ljudi, spremlja in aktivno sodeluje v
različnih društvih. Prav je, da se mu
ob krajevnem prazniku Nove Cerkve
zahvalimo za svoje delo in pripadnost
kraju.
Delo v društvih in organizacijah
bogati ljudi
Na slavnostni seji, ki je bila
namenjena tudi praznovanju
25-letnice osamosvojitve Slovenije, je
Slavko Jezernik poudaril pridobitve
v kraju. V nagovoru se je zahvalil
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društvom in organizacijam ter
krajane opomnil, da se v času
praznovanja krajevnega praznika
pokaže prizadevno delo članov
društev, saj s številnimi prireditvami
in dogodki obogatijo praznovanje in
ponudijo krajanom veliko možnosti
za povezovanje in druženje. Koledar
dogodkov je pester in kakovosten,
množičnost pa bogati življenje v Novi
Cerkvi.
Za ljudi je vedno pomembno
reševanje komunalnih težav
Slavko Jezernik je izpostavil vse
pridobitve na komunalnem področju,
ki ljudem omogočajo lažje in lepše
življenje. Nova Cerkev bo dobila dve
avtobusni postaji, nadaljujejo se dela
za širjenje kanalizacije; pridobljena
idejna projekta za relacijo Socka —
Nova Cerkev, Lemberg — Nova Cerkev,
za Razdelj gradbeno dovoljenje
(začetek del, ko dobimo sredstva),
idejni projekt ureditev okolice šole.
Društva v kraju so dobila domovanje
v drugem nadstropju gasilskega
doma. Vse ceste so bile vzdrževane
in nekatere popravljene, v okviru
zmožnosti, redno čiščeni kanali in
jaški, zimska služba je dobro opravila
delo. Sanacija brežin pod gradom

Lemberg je zaključena. Asfaltiranje
javnih poti je potekalo po programu:
novo asfaltno preobleko so dobili na
delu cestišč na relaciji Nova Cerkev
— Uršt, v Trnovljah, Straži, Socka —
Guček, v Čreskovi, v Vizorah Kolenc
— Sešel, v Landeku, cesta v Čreskova
— Klanc od Pačnika — Gorenška. Za
krajane je pomembno, da Občina
na ARSU urejaa dokumentacijo
protipoplavnih ukrepov med Socko,
Novo Cerkvijo in Višnjo vasjo. Za
utrjevanje bankin z cementnim
postopkom bo KS privarčevala,
izvedeni poizkusi kažejo na dobro
prakso.
V tem letu je kraj veliko pridobil
Slavko Jezernik je poudaril pridobitve
na komunalnem področju, ki ljudem
omogočajo lažje in lepše življenje.
Veliko dela bo zahtevalo krpanje
poškodovanih asfaltnih javnih poti,
zgradili bomo most v Lembergu,
pripravljamo dokumentacijo za
asfaltiranje javnih poti v Čreskovi
in Straži, Vizorah, Socki, klance pri
Pušniku v Socki, med Ernecli in Švabi
v Hrenovi, med Založniki in Potočniki
v Selcah in od Kamenikov do Ovčarjev
v Vizorah in cesta do graščine v Socki.
Pomembna pridobitev bo urejen

graščinski park v Socki in oddali smo
vlogo za sanacijo državne ceste ceste
do Socke.
Ljudje so tisti, ki predstavljajo
razvoj kraja
Danica in Branko Gobec sta člana TD
Nova Cerkev. Aktivno se vključujeta
v društvene dogodke in s svojim
delom pripomoreta k uspešnemu
delu društva. Danica vsa leta ureja in
skrbi za društveno stojnico, pomaga
pri akcijah in s pozitivnim odnosom
ustvarja dobre medsebojne odnose.
Branko vsa leta uspešno kuha za
društvo, saj so na prireditvah njegovi
bograči postali že legendarni.
Ida Grobelnik je mentorica planincev
v POŠ Nova Cerkev. Poleg vzornega
sodelovanja z vodniki PD Vojnik
osnovnošolce seznanja z lepotami
planin. Njena pobuda, da bi tudi v
POŠ vpeljala skupino planincev, je
na novo pot poleg učencev popeljala
tudi starše, stare starše, prijatelje
... Njena zavzetost veča ugled šole,
planinskega društva, kraja in občine. S
svojim delovanjem nenehno spodbuja
k zdravemu načinu življenja, druženju,
skrbi in pozitivnemu odnosu do narave
in naravnih lepot.
Tatjana Majcen je kot dolgoletna
članica PGD Nova Cerkev že šest let
aktivna na področju dela z mladimi in
je njihova predsednica. Z mladimi se je
udeleževala tekmovanj, kvizov znanja
in počitniških gasilskih kampov. Mladi
so pod njenim mentorstvom pomagali
tudi pri različnih gasilskih prireditvah,
predvsem pri izdelavi in prodaji srečk
na gasilskih veselicah. Opravila je
začetni in nadaljevalni tečaj za gasilca.
Za aktivno delo je prejela različna
priznanja.

Ivan Tratnik poje pri Moškem
pevskem zboru KUD Nova Cerkev že
od samega začetka, to je več kot 40
let, in pri Mešanem cerkvenem zboru.
Redno hodi na vaje ter sodeluje
na nastopih obeh zborov, tako v
domačem kraju kot drugje. S svojim
prepoznavnim glasom daje moškemu
pevskemu zboru prav posebno
noto. Je dober čebelar in dolgoletni
blagajnik.
Silvo Ovtar je dolgoleten, vsestransko
aktiven in delaven član PGD
Lemberg. Nepogrešljiv je v operativni
ekipi in pri vseh dejavnostih
društva. Je pobudnik postavljanja
tradicionalnega adventnega venčka
in božičnih jaslic. Je tudi pobudnik in
neuradni vodja skupine, ki tekmuje v
spajanju sesalnega voda. Aktivno dela
pri organizaciji varstva pred požari in
drugimi elementarnimi nesrečami. Je
član Mešanega pevskega zbora v Novi
Cerkvi.
Tomaž Majcen je že 30 let član
Godbe na pihala Nova Cerkev, zadnja
tri leta tudi njen dirigent. Njegova
glasbena izobrazba je dolga in
pestra. Je ustanovni član Godbe na
pihala Nova Cerkev. Kot glasbenik in
skladatelj je sodeloval z najvidnejšimi
imeni narodno-zabavne glasbe,
nastopal je v tujini. Svoje znanje
in ljubezen do glasbe prenaša na
mlade. Poučuje v Sloveniji, Avstriji in
Italiji. Skrbi tudi za novo generacijo
glasbenikov v naših krajih.
Iskrene čestitke vsem nagrajencem.
Prireditev se je nadaljevala spominsko
komemoracijo pri spomeniku
padlim v drugi vojni, kjer je Branko
Delčnjak spomnil na dogodke iz
polpretekle zgodovine in ovrednotil

današnje dogodke. Praznovanje se
je nadaljevalo z revijo ansamblov,
tekmovanjem za pokal KS in gasilsko
veselico.

Lokalno središče

Šolska stavba je med počitnicami spremenila podobo.

Ohranjanje spomina na žrtve druge svetovne vojne.

NAGROBNI
SPOMENIKI
Kamnoseštvo Marjan Amon
iz Šmartnega v Rožni dolini
vam nudi nagrobne spomenike
po ugodnih cenah.

Ob takojšnem
plačilu priznamo
15 %
popusta.

Naročila na tel.: 041 611 087
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Ljubitelji znamk, obogatite svoje zbirke z novo znamko iz naših krajev.

Turistična
promocija
Tekst: Petra Pehar Žgajner, vir: spletna stran Pošte Slovenije

Med poštnimi znamkami Mlini na Slovenskem Pošte
Slovenije tudi Soržev Mlin iz Polž pri Novi Cerkvi
Povezana je bila z mletjem žit med mlinskimi kamni v razne
vrste moke in phanjem v stopah (s tolčenjem odstranjevati
trši ovoj žitnih zrn), kjer se je luščila kaša. Poleg večjih obrtnih
mlinov so imele tudi številne kmetije svoje hišne mline. V obeh
primerih lahko govorimo o neke vrste servisnih dejavnostih, ki
so bile povezane s temeljnimi prehranitvenimi potrebami. Med
vodnimi mlini ali mlini na vodni pogon poznamo več temeljnih
tipov, ki so predstavljeni na pričujočih znamkah.
Veliko posebnost predstavlja edini v Sloveniji ohranjen
plavajoči mlin na reki Muri, in sicer v Ižakovcih. Tip
značilnega manjšega kmečkega mlina z enim parom kamnov
predstavlja Žagerski mlin v dolini Podvolovljek pri Lučah, ki
ga poganja t. i. »zgornja voda« iz hribovskega potoka. Večji
obrtniški mlin z več pari kamnov in več pogonskimi kolesi
na »spodnjo vodo« je Modrijanov mlin pred Postojnsko
jamo. Tehnološko najmlajši pa je Ferležev mlin v Šibeniku
pri Šentjurju, ki je značilen predstavnik sodobnejših valjčnih
mlinov. Izrazitejši primer manjšega obrtnega mlina, ki še
vedno melje za stranke, je Soržev mlin v Polžah pri Novi
Cerkvi. Ker je vodni tok dovolj močan, je pogon mlina urejen
na »spodnjo vodo«. Poleg mlina je tudi žaga z velikim lesenim
pogonskim kolesom. Prav ta simbioza mlina in žage je dokaj
pogosta zasnova vodnih pogonov v Sloveniji.
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Za vse ljubitelj znamk in tiste, ki vam je ohranjanje kulturne
dediščine še posebej pri srcu, nekaj podatkov; in sicer so
znamke izšle 27. 5. 2016, za fotografije in oblikovanje sta
poskrbela Edi Berk in Tomo Jeseničnik, velikost znamk je
51,46 x 25,73 mm, na voljo pa so v štiribarvni tehniki ofset v
malih polah po 10 znamk.
Pojav naših turističnih produktov na tak način je Občini
Vojnik pa tudi Otonu Samcu v veliko veselje in ponos. Gre za
turistično promocijo, podprto tako iz vidika etnološke stroke
kot tudi želje, da na način poštne pošiljke Pošte Slovenije
pride glas o lepih »rečeh« tudi izven naših meja.

www.avtovid.net

Prof. dr. Janez Bogataj je izid znamk pospremil z
dejstvom, da za tako vodnato deželo, kot je Slovenija, ne
preseneča zelo razvita mlinarska obrt.

Vojnik

Keršova 8 a
03 5 772483
031 465 569

Sl. Konjice
Liptovska 32
03 751 3250
031 783 170

Hitri
avtoservis
Trgovina z
Avtodeli
Vulkanizerstvo
Servis
klimatskih naprav

Tekst in foto: Rozmari Petek

Popraviti predmet z dušo ali
zakaj Celjanke hodijo v Vojnik
Kotiček, po katerem smo Vojničani edinstveni v
Sloveniji, je repair cafe. Večina domačinov se sicer
še vedno sprašuje, kaj vendar sploh pomeni tujka,
skovana iz besede popraviti in kava. Ideja, ki izvira
iz Nizozemske, je, da v takšnih kotičkih, kot je pri
nas Kamrica, človek v miru popravi svoj dotrajani,
a ljubi predmet, zraven pa popije še skodelico kave.
In zakaj bi človek stvari popravljal ravno v Kamrici,
bi se ob tem kdo vprašal? Zato, ker imate tam na
razpolago ves potrebni material, vsako zadnjo sredo
v mesecu pa še mojstre popravil z različnih centrov
ponovne uporabe. Ob tem je edini strošek kava, pa še
ta se sama poplača s skodelico, ki jo lahko odnesete s
seboj.
Ampak trend, ki je osvojil svet, le počasi leze pod kožo
domačinom. Večinoma vojniški repair cafe uporabljajo
Celjani, še natančneje Celjanke. »Že drugič sem tukaj,
super je. Pridemo s prijateljicami, malo klepetamo, malo
ustvarjamo,« je dejala Rika Pižmoht iz Celja. »Res je.
Tukaj tako prijetno klepetamo, ljudje so tako prijazni,«
je dodala še ena Celjanka Aleksandra Kubale, ki je, tako
kot Rika in njuna prijateljica iz Vojnika Silva Zimšek
(ena redkih Vojničank, torej), že bila na domala vseh
delavnicah, ki so jih v okviru repair cafeja organizirali.
Okoljevarstvenica dr. Marinka Vovk, ki se že leta trudi
v ljudeh spremeniti miselnost in jim dopovedati, da ni
treba vedno kupovati novih stvari, temveč se splača tudi
stare popraviti ali predelati, je z odzivom tako vseeno
V takšnih kotičkih, kot je pri nas Kamrica,
človek v miru popravi svoj dotrajani, a ljubi predmet.

zadovoljna. »Pričakovali smo, da ljudi popravila ne bodo
toliko zanimala, ker velja splošno mnenje, da se nič ne
splača. A ni res. Ljudje imajo doma določene izdelke, ki
jih želijo dlje uporabljati, a jih niso znali popraviti, niti
niso imeli ideje, kako. Zdaj je povpraševanje kar veliko,
tako da smo morali po urah razdeliti ljudi, kdaj naj kdo
pride,« opisuje Vovkova.

Lokalno središče

REPAIR CAFE
VOJNIK

Uporabnice (pretežno so to ženske) poudarjajo, da imajo
popravila še eno bonus lastnost. »To delo te pomirja, da
ne ‘prileti’ kakšna depresija. Tudi ta lonček je za dušo,«
doda Kubaletova in pokaže unikatno skodelico kave. »To
je za dušo,« pritrdi še Branka Malek, udeleženka, ki je
v Vojnik posebej za to priložnost prišla iz Lenarta in si v
Kamrici poprejšnje hlače na zvon predelala v modernejše,
zraven pa si je zmlela še žito (tudi to ima vojniški repair
cafe). »Ni fora le v tem, da je ‘moderno’ imeti nekaj
starega doma. Nekatere stare stvari so dejansko veliko
bolj uporabne kot sodobne. Takšen stari stepalnik imam
doma zato, ker le z njim lahko zmes dobi dovolj zraka,«
pojasni.
Vodja Kamrice Nataša Kveder ob koncu poudarja, da so
vrata repair cafeja odprta prav vsak dan, le da »običajne«
dni ni zraven mojstrov. »So pa na voljo vsi pripomočki,
šivalni stroji, s katerimi lahko svoj izdelek ljudje znova
spravijo v uporabo. Pa tudi mlin in kavica,« je še pozvala
Kvedrova.
Kotiček, po katerem smo Vojničani edinstveni v Sloveniji,
je repair cafe.
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Letošnji
občinski nagrajenci
Tekst: Mojca Skale

Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik
(UPB1 – Uradni list RS, št. 66/09 in Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 37/15) je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja (v nadaljevanju komisija) v 111. številki Ogledala
(16. 6. 2016) objavila javni razpis o priznanjih Občine Vojnik
v letu 2016. Komisija se je sestala na 10. seji 6. 9. 2016 in je
upoštevala vse predloge, ki so bili posredovani na naslov
Občine, do vključno srede 17. 8. 2016.
Predlogi so z različnih področij človekovega delovanja, in
sicer:
KS Frankolovo: 43 predlogov za 5 oseb
KS Nova Cerkev: 42 predlogov za 13 oseb, 1 društvo, 1
skupino
KS Vojnik: 127 predlogov za 14 oseb, 4 društva, 2 skupini
Drugi kraji: 12 predlogov za 2 osebi
Skupaj smo prejeli 224 predlogov za 34 oseb, 5 društev, 3
skupine.
Po vrsti priznanja so predlogi naslednji:
ZLATI GRB: 29 predlogov za 5 oseb
SREBRNI GRB: 50 predlogov za 4 osebe, 2 društvi, 1 skupino
BRONASTI GRB: 76 predlogov za 11 oseb, 1 društvo, 2
skupini
PRIZNANJA ŽUPANA: 69 predlogov za 14 oseb, 2 društvi
Komisija je proučila utemeljitve predlogov. Člani komisije so
menili, da so predlagani občani, društva, podjetja, skupine
idr. mnogo prispevali za razvoj krajev v občini Vojnik. Zaradi
omejenosti števila priznanj so med predlaganimi izbrali ter pri
tem upoštevali tudi območje delovanja (KS), število predlogov
letošnjega in tudi predhodnih let.
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 3/16) ter 7. in 8. člena Odloka o
podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 – Uradni list RS,
št. 66/09 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/15) je
Občinski svet Občine Vojnik na 13. redni seji 15. 9. določil
naslednje prejemnike priznanj Občine Vojnik v letu 2016:
ZLATI VOJNIŠKI GRB:
ADOLF JANC (Vojnik) za dolgoletno delo poveljnika v
Prostovoljnem gasilskem društvu Vojnik in aktivno delo v
poveljstvu Gasilske zveze Vojnik-Dobrna ter požrtvovalno
prostovoljno delo ob naravnih nesrečah in požarih ter pomoč
krajanom.
SREBRNI VOJNIŠKI GRB:
KOŠARKARSKI KLUB VOJNIK za 20-letno odlično strokovno
delo pri usmerjanju otrok, mladine in odraslih v aktivno
preživljanje prostega časa ter promocijo občine na državni
ravni.
METOD PINTER (Frankolovo) za dolgoletno kulturno
udejstvovanje, ubrano petje v Moškem pevskem zboru A. B.
Frankolovo, v Mešanem cerkvenem zboru župnije Frankolovo
in sekstetu Lindek ter aktivno pomoč v župniji Frankolovo.
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BRONASTI VOJNIŠKI GRB:
ANA LIPIČNIK (Ivenca – Vojnik) za dolgoletno udejstvovanje
na kulturnem področju, petje v mešanem oktetu Lokvanj in
Mešanem cerkvenem pevskem zboru sv. Jerneja Vojnik ter
aktivno delo v župniji Vojnik.
ALBINA LOČNIKAR (Stražica – Frankolovo) za dolgoletno
aktivno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Frankolovo
in v Gasilski zvezi Vojnik-Dobrna ter sodelovanje na različnih
področjih družbeno-političnega življenja.
IVAN TRATNIK (Zlateče – Nova Cerkev) za dolgoletno
aktivno delo in ubrano petje v Moškem pevskem zboru Nova
Cerkev in Mešanem cerkvenem pevskem zboru sv. Lenarta v
Novi Cerkvi ter pozitiven prispevek k razvoju kraja.
Na podlagi 4. alineje 2. člena in 3. odstavka 8. člena Odloka
o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 – Uradni list
RS, št. 66/09 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/15)
je župan Občine Vojnik določil naslednje prejemnike priznanj
Občine Vojnik v letu 2016:
KS Frankolovo:
1. Nada Kužner (Celje) za uspešno vodenje Društva Talon
Frankolovo, za prispevek k razvoju kraja Frankolovo in
njegovo promocijo ter ohranjanje starih običajev.
2. Domen Jevšenak (Verpete – Frankolovo) za 10-letno
uspešno vodenje ansambla Vižarji, promocijo kraja
Frankolovo ter razvoj vinogradništva v občini Vojnik.
3. Miroslav Špeglič (Frankolovo) za večletno aktivno delo na
področju zborovskega petja in sodelovanje z različnimi društvi
in organizacijami na Frankolovem.
KS Nova Cerkev:
1. Bojan Pekošak (Nova Cerkev) za 30-letni prispevek k
ohranjanju tradicije godbeništva, igranje v KUD Godba na
pihala Nova Cerkev ter za aktivno delo na področju kulture.
2. Peter Špegelj (Socka – Nova Cerkev) za uspešno vodenje
Športnega društva Socka, organizacijo različnih društvenih
dogodkov ter aktiviranje mladih za šport.
3. Boltežar Orlčnik (Nova Cerkev) za aktivno delo v
Turističnem društvu Nova Cerkev, še posebej za razvoj
pohodništva v kraju, prepoznanega preko občinskih meja.
4. Edvard Tratnik, Nova Cerkev za prostovoljno delo v kraju
na različnih področjih družbenega udejstvovanja.
KS Vojnik:
1. Franc Lebič (Vojnik) za uspešno vodenje Strelskega
društva bratov Dobrotinškov Vojnik in aktivno delo v
Prostovoljnem gasilskem društvu Vojnik.
2. Slavko Šopar (Celje) za predajo notnega gradiva za
ureditev notne zbirke vojniškega skladatelja in organista Ivana
Šoparja.
3. Sandi Petrej (Vojnik) za aktivno delo v Turističnem društvu
Vojnik in udejstvovanje na glasbenem področju in pri različnih
društvih v kraju.
Grbi in priznanja jim bodo podeljeni na osrednji prireditvi
ob občinskem prazniku, ki bo v torek, 4. oktobra 2016, ob
19.00 v telovadnici Osnovne šole Vojnik.

Tekst: Adrijana Molan

Priprava strategije za mlade
Priprava strategije za mlade v Občini Vojnik 2017–2021
V Občini Vojnik letos pripravljamo strategijo za mlade
za obdobje od 2017 do 2021. Dokument je namenjen
dolgoročnemu razvoju mladinske dejavnosti v občini Vojnik.
S strategijo želi občina vzpostaviti celovito mladinsko
politiko na področju življenja in dela mladih, kar vključuje
ukrepe s področja izobraževanja, mobilnosti, zaposlovanja,
informiranosti mladih, stanovanjske politike ter življenja
mladih v občini Vojnik.
Mladi s svojo prodornostjo in razmišljanjem »izven okvirjev«
predstavljajo pomemben člen v družbi. Omogočiti mladim,
da lahko izrazijo svoje mnenje ter sodelujejo pri pripravi
strategije, omogoča ključen pomen pri pripravi dokumenta.

CELJSKI
DIMNIKARJI
Celjski dimnikarji,
družba za opravljanje
dimnikarskih storitev, d. o. o.
Podjavorškova ulica 1,
3000 Celje

POSKRBITE ZA
VARNOST
VAŠIH kurilnih
in dimovodnih
naprav
03/54 10 380
02/23 40 777
dimnikar.celje@siol.net

V domače okolje lahko mladi prinesejo svežino, ideje in
vplivajo na spremembe. V ta namen vas pozivamo, da
se nam pridružite in sodelujete pri pripravi strategije za
mlade. Vsaka misel, spodbuda, vsak predlog pri nastajanju
dokumenta so zelo dobrodošli. Vse informacije in predloge
lahko dobite na investicije@vojnik.si, 031 781 239,
Adrijana.

Lokalno središče

Pridruži se
in sodeluj

Na spletni strani Občine Vojnik in na družabnem omrežju
Facebook bo v kratkem na voljo tudi spletna anketa za
mlade od 15 do 29 let. V veliko pomoč nam bo, če si boste
vzeli čas in jo izpolnili. Med vsemi sodelujočimi bomo
izžrebali nekoga, ki bo prejel unikatno majčko.

Spoštovane občanke in občani!
Dimnikarska služba je namenjena izvajanju meritev, pregledovanju, čiščenju
kurilnih in dimovodnih naprav zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije,
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.

Celjski dimnikarji, d. o. o. od meseca maja tega leta zagotavljamo
vzdrževanje kurilnih in dimovodnih naprav tudi v vaši občini.
Samo redno očiščene in pregledane kurilne in dimovodne naprave
zagotavljajo varno in varčno delovanje.
Mesec avgust in september sta najprimernejša meseca, da se kurilne in
dimovodne naprave pripravijo na hitro prihajajočo kurilno sezono.
Obvezno čiščenje in pregledovanje kurilnih in dimovodnih naprav v
vaši občini že redno izvajamo na osnovi pisnih najav.
Če imate željo, da se storitve opravijo pred našo pisno najavo, jih lahko
naročite po telefonu, vsak torek in četrtek od 8 h do 13 h, ali po elektronski
pošti.
Če boste storitve naročili po elektronski pošti, vas prosimo za natančne
podatke (ime, priimek, naslov in telefonsko številko).
Ponosni smo, da lahko dimnikarske storitve zagotavljamo tudi v
vaši občini. Upamo, da bomo izpolnili vaša pričakovanja s prijaznim
pristopom in strokovno opravljenim delom!    
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MARJAN
JAVORNIK
Tekst: Dragica Jezernik, foto: osebni arhiv

Psihiatrična bolnišnica Vojnik – dobitnica
mednarodnega akreditacijskega standarda AACI
Psihiatrična bolnišnica je umeščena v samo središče
Vojnika, obdaja pa jo čudovit zelen park, v katerem
najdemo urejena igrala in sprehajalne poti. Ob vstopu
človek začuti toplino in prijaznost, ki tam domujeta …
Moj sogovornik me je zelo lepo sprejel, in najin pogovor je
neobremenjeno stekel. Marjan Javornik, doma iz Lovrenca
na Pohorju, je bil dolgih 27 let zaposlen v Univerzitetnem
kliničnem centru Maribor, na delovnem mestu pomočnika
glavnega direktorja, bil je tudi član Sveta zavoda v
Psihiatrični bolnišnici Vojnik, zato mu je odločitev o
menjavi delovnega mesta v prvi vrsti predstavljala izziv, ki
pa ga je z veseljem sprejel.
Vizija
Kakšno vizijo razvoja si današnji direktor Psihiatrične
bolnišnice Vojnik želi, in se že počasi, a vztrajno
uresničuje, je go. Javornik predstavil v svojem programu
dela, zapisana je tudi na spletni strani bolnišnice. Želijo
postati strokovno uveljavljena psihiatrična bolnišnica, pri
svojem delu pa aktivno slediti razvoju psihiatrične stroke
in psihoterapije.
Po njegovem mnenju je potrebno, da strokovni in poslovni
direktor delata z roko v roki, da mora biti poslovanje
stabilno, delovanje ustanove se mora bolj približati širši
javnosti, zagotavljati je treba visoko raven kakovosti,
skrbeti za strokovni kader, tudi bivalni standard, vse z
namenom, da bodo bolniki zadovoljni v vseh pogledih.
Dejavnosti
Gospod direktor mi je povedal, da so lani ob svetovnem
dnevu duševnega zdravja skupaj s Celjsko Mohorjevo
družbo (v oktobru) priredili okroglo mizo, ki je bila zelo
dobro obiskana, in na zanimiv način obeležili svetovni dan
delovne terapije. Ponosni so tudi na prenovljeno spletno
stran, ki je sicer ohranila rdečo nit prejšnje, pomembno
pa je, da lahko prav vsi, tako bolniki, svojci, zaposleni in
širša javnost, dobijo vse potrebne informacije o delovanju
ustanove, o novostih, skratka o vseh aktualnih zadevah.
V bolnišnici so ponosni na nov biokemijski analizator, ki so
ga nedavno pridobili, trenutno pa poteka prenova kopalnic
in sanitarij na treh starejših oddelkih.
V bolnišnici je 160 zaposlenih v skladu s sistemizacijo.
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Bolnišnica ima 185 postelj. Letno opravijo 1.222
bolnišničnih primerov zdravljenj, 16.000 ambulantnih
pregledov idr., z letnim »proračunom« približno 6.000.000
EUR. So učna baza in za farmacevtske firme opravljajo
klinične raziskave. Veliko sredstev dobijo tudi preko
donacij; približno 10.000 EUR/leto, ki jih v glavnem
porabijo za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih.
Direktor se zelo zavzema za strokovno izpopolnjevanje in
izobraževanja svojih zaposlenih, tako da se jim ta omogoča
v okvirih, ki jih dovoljuje zakonodaja in dopuščajo
finančna sredstva.
Akreditacijska listina
Listina, na katero je Psihiatrična bolnišnica Vojnik
nedvomno lahko zelo ponosna, je akreditacijska listina,
ki so jo prejeli v aprilu 2016, svečano podelitev v
juniju 2016 je opravil prim. Dorijan Marušič, direktor
Akreditacijske hiše AACI. Listina predstavlja potrditev za
uspešno in učinkovito izdelan sistem vodenja kakovosti
ter potrditev, da je poslovanje v skladu z ameriškim
Marjan Javornik

odide na kakšno turo smučanja … Ob večerih rad prebere
še kakšno knjigo in se kot nekdanji aktivni glasbenik in
folklorist umiri ob glasbi.

Prosti čas in želje za naprej

»Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov
odmev je neskončen.«

Kljub izjemno napornemu urniku moj sogovornik najde
čas tudi zase, saj ima rad naravo, v kateri se sprošča;
kolesari, hodi v hribe, igra namizni tenis, pozimi pa rad

Gospod Javornik bolnišnico vodi s korektnostjo, je poln
pozitivne energije, optimizma, navdušenja, strokoven in
profesionalen, njegova velika želja pa je, da bi bolnišnica
nekoč postala psihiatrična klinika, in trdno verjamem, da
mu bo to s kolektivom tudi uspelo!

Mati Tereza
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standardom. Direktor je hvaležen komisiji za kakovost
in vsem zaposlenim za vloženi trud za dvig kakovosti.
Seveda je treba vsako leto posebej za listino izpolnjevati
pogoje, se truditi, slediti stroki in graditi na nenehnem
izboljšanju kakovosti, zagotavljanju varnosti bolnikov,
svojcev, zaposlenih, obenem pa zagotavljati dobro počutje
v ustanovi. Pridobitev akreditacijske listine je le stopnička
v nenehnem dvigovanju kakovosti in ni sama sebi namen.
Gre za način razmišljanja, da bolnišnica tudi deluje v
skladu z zapisanimi pravili kakovosti.

Projektne aktivnosti
Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

Sanacija plazu in rekonstrukcija lokalne ceste
Dramlje – Bovše – Ljubečna v polnem teku
Občina Vojnik je skupaj z
najugodnejšim izbranim izvajalcem
del Gradbenim podjetjem Lugariček,
d. o. o. iz Celja pristopila k projektu
sanacije plazu Bovše in obnove
lokalne ceste Dramlje–Bovše–
Ljubečna v dolžini 525 m.
Izvedba projekta je bila v mesecu juniju
skupaj s projektanti predstavljena
tudi krajanom. Investicija se navezuje
na obnovo lokalne ceste, ki prav tako
vključuje ureditev odvodnjavanja z
izgradnjo nove meteorne kanalizacije.
Projekt predvideva obnovo lokalne
ceste, kar zajema zamenjavo celotnega
zgornjega in spodnjega ustroja
ceste. Vozišče lokalne ceste je močno
poškodovano, tako v smislu obrabne
plasti (razpoke, udarne jame) kot tudi
nosilnih plasti (razvidno iz neravnih
površin s posedki), kar je posledica
plazu. Na obravnavanem območju
Izvajanje projekta na terenu

je obstoječa meteorna kanalizacija,
ki je zaradi plazu poškodovana, zato
se bo izvedla prevezava te na novi
meteorni kanal. Na celotni dolžini
obravnavanega odseka so vidne
pogoste poškodbe ceste, ki so poleg
dotrajanosti, preobremenitev tudi
posledica plazenja širšega območja
in delovanja vode. To zahteva, poleg
rekonstrukcije ceste, tudi ureditev
odvodnjavanja, dreniranja in izvedbo
konstrukcije, ki bo preprečevala
plazenje tega območja.
Projektno dokumentacijo za zgoraj
navedeni projekt je izdelalo podjetje
RC plan M, d. o. o., nadzor nad
izvedbo pa izvaja Manica Škrabl iz
podjetja Grading, d. o. o. Ob ugodnih
vremenskih razmerah pričakujemo
dokončanje del konec meseca oktobra.
Znan je tudi že izvajalec del sanacije
plazu Trnovlje pri Socki–Frankolovo,

in sicer podjetje VOC Celje, d. d., ki
bo začelo z deli predvidoma v začetku
leta 2017 oziroma takoj po potrditvi
programa sanacije plazu in podpisu
pogodbe s strani Ministrstva za okolje
in prostor.
Občina Vojnik tako skupaj z
Ministrstvom za okolje in prostor,
Sektorjem za odpravo posledic
naravnih nesreč rešuje dva projekta, ki
sta izjemnega pomena. Ob dokončanju
del bosta urejena dva pomembna
odseka cest na območju naselij Bovš
(KS Vojnik), Trnovelj pri Socki in
Frankolovega. Obe investiciji skupno
znašata nekaj manj kot 400.000,00
EUR. Občina bo iz dela proračuna za
sofinanciranje namenila nekaj več kot
100.000 EUR, kar vključuje strošek
DDV, dela, investicije, strošek nadzora
ter izdelave projektne dokumentacije.

Sanacija plazu in obnova lokalne ceste
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Praznik Krajevne
skupnosti Vojnik
Tekst: Lidija Eler Jazbinsek, foto: Samo Kunej, Franci Kuzman, Lea Sreš

Slavnostna prireditev s podelitvijo priznanj
zaslužnim krajanom in društvom
Prireditve ob prazniku krajevne skupnosti so
namenjene vsem krajanom. V ta namen vsako leto
v vsa gospodinjstva krajevne skupnosti odpošljemo
zloženke, s katerimi želimo prebivalce seznaniti in
jih povabiti na prireditve, ki se v času praznovanja
organizirajo. Veseli bi bili večje udeležbe naših
sokrajanov in ostalih obiskovalcev.

Prireditev smo začeli z obeležitvijo dneva državnosti
… ko je pred 25 leti slovenska skupščina sprejela
temeljno ustavno listino, ustavni zakon in deklaracijo o
neodvisnosti Republike Slovenije, s čimer smo Slovenci
prvič v zgodovini dosegli lastno državnost.
Na prireditvi so s pesmijo in plesom sodelovali učenci OŠ
Vojnik ter povezovalka Rozmari Petek, ki je z brano besedo
obeležila dan državnosti.
S ponosom smo se spomnili
… na svojo sokrajanko Dorotejo – Doro Hauser, umetnico
škarjerezov, katere dela krasijo našo monografijo.
S sodelovanjem krajevne skupnosti s Turističnim društvom
Vojnik, Markom Zdovcem in Jožetom Žlausom ter Galerijo
Piros se bomo v obdobju od praznika Krajevne skupnosti
Vojnik skozi celo leto spominjali njenega ustvarjanja
in življenja ter izpeljali niz dogodkov, na katere boste
prijazno povabljeni. Prvi takšen je bil odprtje razstave
originalnih škarjerezov Doroteje Hauser iz zbirke Jožeta
Žlausa, ki je bila na ogled v prostorih Krajevne skupnosti
Vojnik od 17. 6. 2016 do 8. 7. 2016.
Začeli smo s spominom in nadaljevali s sedanjostjo
V krajevni skupnosti so tudi izpeljane investicije
zaznamovale leto, ki je minilo od prejšnjega praznika KS.
Najbolj je bilo na očeh vse tisto, kar je ljudem izboljšalo
kakovost bivanja, poleg stalne skrbi za urejanje komunalne
infrastrukture, rednega vzdrževanja cest, urejanja okolja
in tekoče skrbi za učinkovito izvajanje zimske službe.
- Kmalu po prazniku v avgustu leta 2015 smo se razveselili
tehničnega prevzema vodovoda Tomaž, na odseku Kmecl.
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- Kot dobra rešitev, ki preprečuje zajedanje bankin in
odnašanje materiala, se je izkazalo asfaltiranje muld na
nekaterih hribovitih odsekih cest, ki je bilo opravljeno v
avgustu 2015.
- Asfaltirani so bili trije odseki cest: Male Dole (Zontič–
Oprčkal v dolžini, Gabrovec poti Sitar ter Bezovica proti
Uršič).
- V mesecu marcu se je začelo s polaganjem travnih plošč
urejati parkirišče nad pokopališčem, ki je sedaj tudi že
asfaltirano.
- V aprilu so se po novem postopku s stabilizacijo urejale
bankine med hmeljiščem in del na cesti proti Gmajni.
- Nova asfaltna prevleka je na Brezovnikovi in Prušnikovi
ulici, kjer je bila na novo urejena tudi vsa komunalna
infrastruktura.
- Asfaltiralo se je parkirišče pri ZD Vojnik, kjer se bo
uredila cona za kratkotrajno parkiranje.
- Veseli smo otvoritve prvega Repair Cafe, ki bo postal
pomemben člen pri pridobivanju novih znanj, izmenjavi
izkušenj, preprečevanju kopičenja odpadkov in ohranjanju
vrednot, ki gradijo tople medčloveške odnose.
- Na trgu Vojnika pozdravljamo tudi novo ponudbo
cvetličarskih storitev.
Gospod župan je s strokovnimi sodelavci za krajevno
skupnost pripravil javno razgrnitev idejnega projekta
kanalizacije Ivenca in projekta sanacije plazu Bovše
(kjer naj bi se uredila cesta in plaz, ki je v povezavi s
cesto). Dober pristop, pri katerem se da pred izvajanjem
priložnost krajanom, da se seznanijo z deli. Hvala županu
za to prakso.
Želja in potreb po investicijah ne bo zmanjkalo, saj je
njihovo zaznavanje in načrtovanje nujno za vključitev v
plan, ki pa je pogoj za zagotavljanje sredstev iz proračuna.
Odgovorno sodelovanje med ljudmi in nagnjenost k
dejanjem in ne le k iskanju izgovorov in opravičil pa
obrodi sadove uspeha, prijetnih dogodkov in uresničenih
idej. Slednjih je bilo s strani naših delovnih članov
društev, zavodov in organizacij v preteklem letu mnogo.
Z občudovanjem vsako leto znova prisluhnem poročilom

Nagrajenci ob prazniku Krajevne skupnosti Vojnik

Lokalno središče

predsednikov društev na občnih zborih, v katerih orišejo
svoje dejavnosti.
Mnogi posamezniki društva ter člani ste nam tudi v
tem letu ponudili roko sodelovanja in izpolnili svoj del
dogovorov, se trudili in delali za skupno dobro. Ste
ljudje, ki s svojim delom in požrtvovalnostjo prispevate
k skupnemu blagostanju, napredku in se udejstvujete na
različnih področjih, nosite ime našega kraja v sosednje
kraje in v mednarodni prostor.
Med temi so tudi prejemniki priznanj ob prazniku KS
Vojnik:
Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik –
ob 80. obletnici pevskega ustvarjanja in za kulturno
udejstvovanje v kraju
Matjaž Kovač – za 40 let sodelovanja v KUD France
Prešeren Vojnik in predano delo vodje tehnične ekipe v KD
Vojnik

Simbolična otvoritev novih investicij v KS Vojnik

Marko Zdovc – za raziskovanje in ohranjanje zgodovinskih
dejstev kraja
Turistično društvo Vojnik – za povezovalno vlogo pri
uspešno izpeljanem projektu prvega Božičnega Vojnika.
Dramska Sekcija KUD France Prešeren Vojnik – za
njihovo kreativno ustvarjanje na dramskem področju
Društvo za aktivno preživljanje prostega časa Most
mladih – za prizadevanje pri vključevanju mladih v
aktivnosti kraja.
Nagrajencem v imenu lokalne skupnosti in tudi v svojem
imenu iskreno čestitam in izrekam prisrčno zahvalo za
vse, kar delajo dobrega za rast in dobrobit naše lokalne
skupnosti.
Z besedo hvala mnogokrat na krajši način izrazimo
hvaležnost za dejanja, razumevanje, spoznanja in
sodelovanje. Naj bo ta beseda hvala drobna beseda, ki ima
širok pomen in mnogokrat izraža sporočilo hvaležnosti
za skupno opravljeno delo, pobudo, uresničeno dejanje,
pripravljen projekt in odgovoren odnos do izvrševanja
zadanih nalog, namenjena vsem, ki so sodelovali na
prireditvi, in vsem vam, ki s svojim delom, udejstvovanjem
ali obiski prireditev sooblikujete podobo našega kraja.

Slovesnost ob 75. obletnici spomina na 92 odpeljanih oskrbovancev
vojniške banovinske hiralnice, ki jih je v smrt 9. junija 1941 odpeljal
nemški okupator.

19

Lokalno središče

Motiv poslikane garaže

V spomin
na umetnico
Tekst: Lidija Eler Jazbinsek, foto: Franci Kuzman, Lea Sreš

Vojnik v znamenju Doroteje Hauser
Doroteja Hauser je bila Vojničanka, ki je živela na
Štalnerjevem hribu in ustvarjala v tehniki škarjereza.
Motivi njenih škarjerezov krasijo Monografijo naše
občine.
V spomin na umetnico bo celo leto potekal niz dogodkov
in dejavnosti, s katerimi bomo obeležili 140. obletnico
njenega rojstva in 70. obletnico od tedaj, ko je na hribčku,
ki ga je imela tako rada, izgubila življenje. V odboru
za ohranjanje spomina na veliko umetnico sodelujejo
Kulturno-turistično društvo Globoče z Jožetom Žlausom,
Turistično društvo Vojnik, Občina Vojnik in Krajevna
skupnost Vojnik.
Prvi izmed načrtovanih dogodkov je bil v mesecu juniju,
otvoritev razstave Dorinih originalnih škarjerezov, ki jih
je iz svoje zasebne zbirke v prostore Krajevne skupnosti
Vojnik postavil na ogled gospod Jože Žlaus. Na praznik
Krajevne skupnosti Vojnik pa je gospod Jože Žlaus s člani
svojega društva in ob pomoči Sandija Petreja ter Marka
Drevo so posadili zaslužni krajani, sodelujoči pri projektu
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Zdovca poslikal dve garaži s pravljičnimi motivi v tehniki
škarjereza ter tako s stensko poslikavo poskrbel, da je delo
rojakinje približal sokrajanom in mimoidočim.
»Slavnostna otvoritev obeh poslikav je bila na praznični
dan naše domovine, ob tem dogodku so zasadili tudi lipo.
Na dogodku so spregovorili Lidija Eler Jazbinšek, Jože
Žlaus in Branko Petre. Kulturni program so pripravili člani
Joškove bande. Ustavite korak nasproti občinske zgradbe
in si preberite osnovne podatke o delu Doroteje Hauser
ter si oglejte delček njenega ustvarjanja. Vsi, ki pa želite
izvedeti, kaj več, si oglejte razstavo v Galeriji Piros, kjer
vam bo Jože Žlaus z veseljem predstavil njeno delo,« je
zapisala Lea Sreš.
Zbiralec motivov Doroteje Hauser, Jože Žlaus, snuje nove
načrte: »Sive škarpe bodo prav tako dobile svojo vsebino,
v parku bodo postavljeni kipi in risbe v sodelovanju s šolo
v Vojniku in verjetno še kaj. Vojnik bo v prihodnje zaživel v
znamenju Doroteje Hauser.«
Poslikava garaž z motivi škarjerezov

Tekst: Nataša Kos, foto: arhiv MIR

V Vojniku vzpostavljeno območje
kratkotrajnega parkiranja
Občina Vojnik s postavitvijo ustrezne prometne
signalizacije uvaja v okolici Zdravstvene postaje Vojnik
na največ dve uri omejeno brezplačno parkiranje.

Lokalno središče

Omejeno
brezplačno parkiranje

Nadzor nad parkiranjem bo izvajalo medobčinsko redarstvo.

Omejitev parkiranja velja med delavniki med 7. in 15.
uro. Ob sobotah, nedeljah in praznikih časovne omejitve
parkiranja ni. Vsi uporabniki parkirišč v t. i. modri coni
morajo na vidnem mestu pod vetrobranskim steklom v
svojem vozilu takoj ob parkiranju označiti čas prihoda
(s parkirno uro ali z zapisom časa začetka parkiranja
na papirju) in vozilo po preteku dvournega časovnega
intervala umakniti s parkirišča. Parkirišča so označena s
talno modro črto in prometno signalizacijo za označitev
omejenega parkiranja, ki je postavljena ob vhodu na
parkirišče, kjer je parkiranje časovno omejeno.
V območje kratkotrajnega parkiranja je zajeto tudi
parkirno mesto, namenjeno imetnikom invalidskih
parkirnih kart, ki morajo na vidno mesto nastaviti
invalidsko parkirno karto ter tudi označiti čas prihoda.
Nadzor nad parkiranjem bo izvajalo medobčinsko
redarstvo. Ob uvedbi modrih con bodo občinski redarji
sprva kršitelje opozarjali, nato izrekali globe.
V drugem odstavku 68. člena Zakona o pravilih
cestnega prometa je predpisana globa v višini 40 EUR.

Toplotna črpalka Thermia vam zagotavlja

bolj topel dom ob bistveno nižjih stroških ogrevanja.
Zanesljivo in brezskrbno. Dan za dnem, leto za letom.
Popolnoma zanesljiva in preizkušena toplotna črpalka zrak/voda je tako učinkovita, da dosega
izjemne prihranke tako pri ogrevanju starejših objektov kot tudi novogradenj.
Izdelano na

Švedskem

Izkoristite subvencijo Eko sklada v vrednosti 1.000 EUR, brezplačen modul za daljinski nadzor
Thermia Online in kar 5 let garancije na sistem!
Z veseljem se odzovemo, pridemo na ogled in ponudimo konkretno rešitev.

Atlas Trading d.o.o. | Celjska cesta 45 (obrtna cona Arclin) | info@atlas-trading.si | www.atlas-trading.si | 080 20 65
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Medsebojno
sodelovanje

Vsakoletno
druženje

Srečanje krajanov nad 80
let obogateno z novim
sodelovanjem

Srečanje starejših krajanov
na Frankolovem

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Franci Kuzman

Tradicionalni junijski organizaciji srečanja
starejših krajanov, starih osemdeset let in več,
Krajevne skupnosti Vojnik, so se v lanskem letu kot
soorganizatorji pridružili v Krajevni organizaciji RK
Vojnik ter Društvu podeželskih žena Meta, letos pa
so nam roko sodelovanja ponudili še v Katoliškem
društvu Ivana Šoparja.
Srečanje se je začelo s slovesno mašo v farni cerkvi sv.
Jerneja v Vojniku, nadaljevalo pa v jedilnici Osnovne
šole Vojnik, kjer smo naše goste častitljive starosti
z veseljem pozdravili Branko Petre, župan, Milena
Jurgec, predsednica KORK, Marjan Majger, predstavnik
Katoliškega društva Ivan Šopar, ter Lidija Eler Jazbinšek,
predsednica KS Vojnik. V programu, pripravljenem za to
priložnost, so s petjem ljudskih pesmi sodelovale Taščice,
naši gostje pa so se jim pri petju večkrat tudi pridružili. S
svojim petjem nas je razveselil tudi še vedno aktivni pevec
Vinko Dobovičnik. Prav za to srečanje je izpod peresa
gospoda, ki se podpisuje s psevdonimom Rogec Draški,
nastala pesem, ki je obeležila dan srečanja.
/…/ Danes zbrani smo vsi,
z osemdesetimi križi naloženi.
Da smo ta dan doživeli,
smo lahko veseli,
zato zadovoljno rečemo,
da sreča nam je dodeljena.
V prijetnem popoldnevu se je ob pesmi, okusno
pripravljeni hrani OŠ Vojnik, medsebojnem sodelovanju
izmenjalo mnogo stiskov rok, lepih besed, spominov ter
prijaznih pogovorov.
Srečanje starejših krajanov KS Vojnik 2016
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Tekst: Dušan Horvat, foto: Lea Sreš

Vsako leto v mesecu maju v okviru praznika Krajevne
skupnosti Frankolovo povabimo na tradicionalno
srečanje vse krajane stare 70 in več let.
Organizatorja srečanja sta Krajevna skupnost Frankolovo
in župnijska Karitas Frankolovo. Veseli smo, da se
vsakoletnega srečanja udeleži okoli 50–60 oseb. Marsikdo
od udeležencev srečanja se videva med seboj le ob
tej priliki, zato je takšno druženje še bolj zanimivo in
privlačno. Vemo, da se nekateri zaradi zdravstvenih težav
srečanja ne morejo udeležiti.
Tradicionalno je v ta namen pred prireditvijo pater Branko
Cestnik daroval mašo v farni cerkvi, nato pa se je srečanje
nadaljevalo v gostilni Turist. Sledil je kulturni program,
ki ga je začel vokalni sekstet Lindek ter nadaljevali učenci
OŠ Antona Bezenška Frankolovo, kot že vrsto let do sedaj.
Sledili so pozdravi in želje v imenu sveta KS Frankolovo,
pozdravi ge. Darje Flis, predsednice župnijske Karitas
Frankolovo, ter g. Branka Petreta, župana Občine Vojnik.
Po fotografiranju za spomin je v sproščenem vzdušju
sledila pogostitev, ki jo je pripravil kolektiv gostilne Turist
Frankolovo. Udeleženci srečanja so bili veseli in hvaležni
za organizacijo dogodka in obljubili, da se naslednje leto
ob takšni priliki zopet vidimo.
Hvala vsem, ki ste se srečanja udeležili. Hvala vokalnemu
sekstetu Lindek in učencem OŠ Antona Bezenška
Frankolovo, pod vodstvom učiteljice ge. Leonide
Rožanski, ki so pripravili kulturni program. Zahvala tudi
patru Branku Cestniku za brano mašo, članicam Karitasa
za pecivo in županu Branku Petretu za obisk in izrečene
lepe misli. Takšnih srečanj se vsi skupaj veselimo in komaj
čakamo, da se naslednje leto zopet vidimo. Hvala.

Lepi trenutki

Tekst: Sonja Jakop, foto: arhiv podjetja

Četrt stoletja stabilno
na gospodarski sceni
Bogdan Lilija, 60-letni podjetnik, je
leta 1987 začel lastno podjetniško
pot. Po le nekaj letih zaposlitve v
Kovinotehni in Razvojnem centru
Celje, kjer je delal kot projektant,
je univerzitetni diplomirani
inženir elektrotehnike začel
kot obrtnik, kmalu za tem sta
s kolegom ustanovila družbo z
omejeno odgovornostjo. Lilija
pravi, da je bila njuna firma
ustanovljena med prvimi 30-timi
d. o. o. v Sloveniji in prva, ki se je
ukvarjala s konkretnim delom, vsi
drugi so svetovali. Od leta 1991 je
Elektroinženiring Lilija v celoti last
zakoncev Bogdana in Vere Lilija,
ki sta v podjetju zaposlena od
vsega začetka. Lilija zatrjuje, da za
pošteno delo zadostuje ena firma,
tisti, ki firme menjujejo, običajno
»mutijo«. Z dolgoletno prisotnostjo
na gospodarski sceni so si pridobili
ugled, zato Lilija karakterističnih
podatkov firme ne spreminja,
ima še prvo in zgolj eno mobilno
telefonsko številko.
Podjetje se v glavnem ukvarja
s servisno službo dvigal,
elektroinštalacijami in projektiranjem.
Delajo vse od projektiranja do izvedbe
projektov. Med zadnjimi večjimi sta
Droga Portorož in Rimske terme.
Na vprašanje, kako jih je udarila
gospodarska kriza, Lilija odgovarja:
»Mi se kar pokrivamo, če primanjkuje
dela v projektivi, gremo na inštalacije.
Če teh ni, delamo na dvigalih, ki so
naša stalnica. Naš primarni teren je
Celje z okolico, zaradi vzdrževanja
Tuševih trgovin pa hodimo po vsej
Sloveniji. Menim, da je kriza umetna,
napihnjena z veliko govorjenja. Delo
smo vedno imeli, ampak vsi so bili
vajeni na velik denar. Gospodarstvo

Bogdan Lilija: »Že v srednji šoli sem popravljal TV-je
in pomagal očetu pri elektroinštalacijah.«

rad primerjam z vinom. Njegova cena
znaša 1,5 evra, ker so v preteklosti
velike firme kupovale grozdje v
tujini. S tem je cena našemu vinu
padla in zdaj je ne moremo popraviti.
Preprosta logika.«
Zakonca Lilija, po rodu Celjana,
sta si dom ustvarila v Stražici na
Frankolovem, tu je podjetje imelo
prvo delavnico. Ker servisne
dejavnosti brez telefona niso mogli
opravljati, so bili primorani sedež
podjetja preseliti v telefonsko
»pokrito« Celje. Kljub temu imajo
pri zaposlovanju prednost naši
občani. Kolektiv vsa leta šteje od 14
do 16 zaposlenih in ne pozna večjih
kadrovskih nihanj. Lilija pravi: »Za
kader moramo skrbeti, saj že staro
kmečko pravilo govori, da konj, ki
preveč dela, pogine. Plače v naši
panogi niso visoke, skrbimo pa,
da so redne. Konce tednov imamo
proste, če le ni kaj hudo nujnega,
nadur praviloma ne delamo. Dopuste
koristimo po planu, vsako leto
izplačamo regres, tudi za božičnico
poskrbimo. Se pa kolektiv rad druži
na rojstno dnevnih praznovanjih
in ob zaključku leta, da se skupaj
poveselimo. Naši fantje so za take
‘štose’.«
Lilija zase pravi, da je terenski človek,
ki mu pisarna ne leži. Vsako jutro
je pred sedmo uro v podjetju, da
razporedi delo in opravi potrebne
sestanke, v nadaljevanju dneva se
služba, dom in konjički prepletajo.
O nasledniku podjetja še najbolj
ne razmišlja, čeprav kaže, da bo
najmlajša od štirih hčera, ki je
študentka elektrostroke, šla po
njegovih stopinjah. Lilija je uspešen
podjetnik, optimist z veliko pozitivne

energije. Zdi se, da posel in življenje
jemlje zelo preprosto. »Saj tako tudi
je. Vse je preprosto, vsaka slaba stvar
je za nekaj dobra. Če ti krava ‘crkne’,
ti pa mrva ostane. Rad se pošalim,
avtoriteto pa si ustvarjam z znanjem
in poštenim delom in nimam težav,
da me ljudje ne bi jemali resno. Veliko
je že vredno, da vsakemu dvigneš
telefon in da politike ne vpletaš v
posel.«

GOSPODARSKI UTRIP

Elektroinženiring
Lilija d. o. o.

Njegovo podjetje je donator in
podpornik domala vseh frankolovskih
in več drugih društev, izdatno se je
angažiralo tudi pri obnovi cerkvenih
objektov. Lilija je specialist za pripravo
golažev, kislih juh in podobnih
dobrot, ki na prireditvah in kuharskih
tekmovanjih zadišijo iz kotla njegove
ekipe. Za podjetniške in društvene
zasluge je pred leti prejel občinski
grb ter priznanje KS Frankolovo.
Med mnogimi svojimi konjički
izpostavi letenje z jadralnim letalom.
Iz najstniških let je član Aerokluba
v Levcu, za sabo ima več kot 2500
jadralnih ur, 10 let je tekmoval v
državni reprezentanci (jugoslovanski)
in nanizal več vidnejših uspehov,
bil je celo državni prvak. Danes ne
tekmuje več, z motornim letalom pa
rad popelje naokoli svojo družino.
Smeje doda, da mora včasih iz zraka
pogledati, če koruza na domači njivi
lepo raste.
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RAZVOJNA AGENCIJA
SAVINJSKE REGIJE
Tekst: Barbara Mikuš Marzidovšek

Javni razpis posojil in garancij
Razvojna agencija savinjske regije d. o. o. obvešča, da
je objavljen javni razpis posojil in garancij za mikro,
mala in srednja podjetja (MSP) v okviru Regijskih
garancijskih shem (RGS) savinjske regije.
CILJ RAZPISA: dajanje garancij na osnovi ugodnih
bančnih kreditov za začetne investicije v opredmetena in
neopredmetena osnovna sredstva ter obratna sredstva (do
20 % kredita na osnovi garancije). Namen je omogočiti
dostop do posojil tudi MSP, ki nimajo zadostnih lastnih
virov za zavarovanje posojil.

in/ali nakupa objekta; stroški nematerialnih investicij, ki
pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentov, licenc,
blagovnih znamk, znanja ali ne patentiranega tehničnega
znanja in stroški obratnih sredstev, povezanih z začetno
investicijo, vendar največ do 20 % odobrenega kredita.
ROK ZA PRIJAVO: razpis je odprt do porabe sredstev
oz. najpozneje do leta 2018.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji prevzamejo na
spletni strani RASR d. o. o. (www.rasr.si).
Za dodatne informacije lahko pokličete na tel.: 03/589 40
90 oz. pišete na e-naslov: razvojna.agencija@rasr.si.

KREDITNI POGOJI:

•

garancija v višini 50 % odobrenega bančnega kredita;

•

RGS savinjske regije deluje po pravilu de minimis;

•

najnižji znesek kredita je 8.000 EUR, najvišji pa
150.000 EUR;

•

obrestna mera in stroški odobritve ter vodenja so
različni po posameznih bankah (obrestna mera od
1,92 % do 2,40 % + 6 m EURIBOR), sodeluje 7 bank
(ABANKA d. d., Delavska hranilnica d. d. Ljubljana,
BANKA SPARKASSE d. d., Hranilnica LON d. d., Nova
KBM d. d., Banka Koper d. d. in NLB d. d.);

•

doba vračanja je do 8 let, z vštetim morebitnim
moratorijem (do 12 mesecev), najkasneje do datuma
zaključka RGS (2025);

•

prijavitelj prejeti kredit zavaruje s 50 % garancijo RGS
in drugimi oblikami zavarovanj, odvisno od stopnje
tveganja projekta in prijavitelja v skladu s pogoji
izbrane banke;

•

črpanje kredita je namensko, v roku 3 mesecev od
sklenitve kreditne pogodbe, v primeru daljše ročnosti
pa s soglasjem kreditno-garancijskega odbora RGS;

•

investicijski projekt mora ostati v statistični regiji
najmanj 3 leta po zaključku investicije.

Upravičeni stroški začetnih investicij: stroški materialnih
investicij, ki pomenijo stroške nakupa strojev in
opreme, nakupa zemljišč, stroške komunalnega in
infrastrukturnega opremljanja zemljišč; stroški gradnje
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»CEMENTNINARSTVO«

Damjan KORPNIK s. p.
SOCKA 6, 3203 NOVA CERKEV
Telefon: 041 714 114
www.cementninarstvo-korpnik.com
IZDELUJEMO:
betonske stebre, škarpnike, robnike, tlakovce,
cvetlična korita, pohodne plošče, vrtne poti, fontane,
vrtne umivalnike, betonske zidake, travne plošče ...

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

www.aksel.si

URADNI DEL

URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Občina Vojnik na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04,
34/04, 62/06 in 114/06, 11/2009, 81/11 in 47/14) in javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem (Ogledalo,
št. 107/2015, in Uradni list RS, št. 67/2015) objavlja
dokončni prednostni listi upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem:
lista A
(Na listo so se uvrstili prosilci, katerih gospodinjstva so glede
na socialne razmere, po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj v najem, oproščena plačila lastne
udeležbe in varščine.)
ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK VLAGATELJA

lista B
(Na listo B so se uvrstili prosilci, ki izpolnjujejo merilo
»mladi in mlade družine, ki prvič rešujejo svoj stanovanjski
problem«.)

ŠT. TOČK

ZAP. ŠT.

IME IN PRIIMEK VLAGATELJA

ŠT. TOČK

1

Luka Prevoršek

570

1

Luka Prevoršek

570

2

Milena Terglav

550

2

Natalija Libnik

440

3

Barbara Matjaž

490

3

Daniel Klaneček

430

4

Natalija Libnik

440

4

Špela Steble

415

5

Bojan Kukovič

440

5

Sanja Ramšak

370

6

Daniel Klaneček

430

6

Nina Mlinar

350

7

Špela Steble

415

7

Gal Slavči

340

8

Ivan Brložnik

410

8

Silvija Dorič

310

9

Katarina Zuanič

400

9

Danijela Došen

310

10

Jože Zupanek

390

11

Sanja Ramšak

370

12

Nina Mlinar

350

13

Gal Slavči

340

14

Silvija Dorič

310

15

Danijela Došen

310

Stanovanja, namenjena za listo A, bodo na območju občine Vojnik, ki se bodo sprostila v času razpisa. Stanovanja,
namenjena za oddajo mladim in mladim družinam, ki se bodo uvrstili na prednostno listo B, so predvidena na lokaciji Nova
Cerkev, ki so v fazi obnove. Dokler se nova stanovanja ne bodo vzpostavila, bodo prosilci, ki so uvrščeni na prednostno listo
B, uvrščeni na prednosti listi A, po merilih za to listo. Če bo število upravičencev za stanovanja, namenjena mladim in mladim
družinam, večje od razpisanega števila stanovanj, se ti prosilci samodejno uvrstijo na listo A s pogoji za to listo.
Pri prosilcih, ki imajo na prednostni listi enako število točk, imajo prednost tisti, ki imajo dlje stalno bivališče na območju
občine Vojnik.
Od razpoložljivih stanovanj se bodo stanovanja dodeljevala po vrstnem redu na prednostni listi, upoštevaje površinske
normative, navedene v razpisu.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo občina ponovno preverila, ali udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost
do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko
postopek obnovi in se prosilec črta s seznama upravičencev.
		

Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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Na odru življenja

Prostovoljstvo
brez meja
Tekst in foto: Lea Sreš

Humanitarne organizacije so v rokah žensk
Čas, ki ga živimo, ni prijazen do vseh. Življenjske
zgodbe znajo biti tudi žalostne, na to velikokrat
nimamo vpliva. Prav je, da imamo organizacije in ljudi,
ki imajo čut odgovornosti in človečnosti. Družba ne
postori tega, kar od nje pričakujemo, so pa ljudje, ki
pomagajo in marsikomu omogočijo, da se prebije skozi
življenje. Predstavljam vam pet žensk, sokrajank, ki
jim je mar. Seveda njihovo delo brez ljudi, ki imate
odprte roke, ne bi bilo tako uspešno.
Milena Jurgec, KO RK Vojnik: »Življenje bi bilo veliko
lažje, če bi v sočloveku iskali in videli dobre stvari,
bili sposobni videti človeka in razumeti, da imamo vsi
ljudje približno enake osnovne potrebe. Žal je marsikdo
odvisen od pomoči dobrodelnih organizacij. Vse več je
nepoštenosti, nestrpnosti in uveljavljanja želja na grob
način. Če bi vsi ljudje, ne glede na versko prepričanje,
upoštevali deset božjih zapovedi oz. zapovedi od tretje do
desete, bi bilo življenje lepše. Veliko mi pomeni družina,
mož, moji otroci Lea, Urška in Uroš, zelo sem ponosna
nanje in na svoje vnuke. Pred dobrima dvema letoma smo
spet prebudili delovanje Krajevne organizacije Rdečega
križa v Vojniku, ki pokriva KS Vojnik in KS Frankolovo.
Težave so v tem, da imamo še majno število članov, saj
s tem niso dovolj pokrita območja, da bi pravočasno
vedeli za ljudi, ki potrebujejo pomoč, da je denarja vedno
premalo, da je ljudem v stiski težko prositi za pomoč.
Zaradi preobremenjenosti je trenutno največja želja, da
‘odkrijemo’ nekoga, ki bi imel veselje, voljo in sposobnosti
za uspešno vodenje naše KO RK Vojnik. Uspelo nam
je pomagati že marsikateri družini in posameznikom.
Na šolah so ponovni sprejemi med mlade člane RK,
sodelujemo s KS pri praznovanju starejših, člani KO RK
imajo brezplačno merjenje krvnih vrednosti pri MDDI
v Vojniku. Dobrota osrečuje. Ljudje smo radi srečni.
Pomagajmo drugim, ljudem, ki potrebujejo pomoč, včasih
je dovolj lepa beseda«.
Magda Kajzba, KO RK Nova Cerkev: »Delovno dobo sem
dopolnila kot ekonomski tehnik v družinskem podjetju.
S prostovoljstvom sem se srečala že pred osmimi leti
kot prostovoljka na telefonu SOS za pomoč ženskam in
otrokom, ki so žrtve nasilja. Pri tem delu vztrajam še
danes. Za delo v RK sem se odločila, ker sem to področje
spoznala preko projekta ZDUS, Starejši za starejše.
Zdelo se mi je normalno, da izkušnje in delo povežem in
uporabim pozitivne izkušnje iz tega evropskega programa.
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Delo prostovoljke RK je zahtevno, potrebuje mnogo
človečnosti in KO RK Nova Cerkev, z dobro odzivno mrežo
poverjenikov na terenu, opravlja svoje delo zelo dobro.
Število članov je naraslo iz 97 na 310, kar nam vsem
prostovoljcem daje voljo do dela. Ljudem pomagamo s
paketi hrane (13 na mesec), izrednimi paketi iz sredstev,
pridobljenih iz članarine in prostovoljnih prispevkov,
nakupom šolskih potrebščin (7), omogočimo letovanje
otrokom na Debelem Rtiču (2), sodelujemo s Karitas,
podpiramo krvodajalstvo (105 krvodajalcev), skrbimo za
zdravje krajanov, odzovemo se na trenutne stiske ljudi.
Sodelujemo s CSD Celje in patronažno službo. Mnogokrat
pa ljudje potrebujejo le poslušalca in lepo besedo. Ljudem
želim sporočiti, da smo tu, ne ostanite sami!«
Darinka Preložnik, Župnijska Karitas Vojnik: »Župnijsko
Karitas vodim že od leta 2004. Naša organizacija je nastala
leta 1996, ko so se pokazale potrebe po pomoči ljudem,
ki so se znašli v stiski. Sem zaposlena, žena in mati trem
odraslim otrokom. Poleg dela v službi in doma najdem
tudi čas, ko je treba pomagati drugim, vidim in prepoznam
težave in stiske, v katerih se znajdejo ljudje. Pri našem delu
je pomembno, da s sodelavci pri pomoči odreagiramo hitro
in tankočutno. Pomembno je sodelovanje in redni stiki
med ljudmi. Pri delu v Župnijski Karitas nam stoji ob strani
z nasveti, podporo in molitvijo gospod župnik Perger.
Sestajamo se po potrebi, vendar so naša srečanja pogosta.
Trudimo se, da bi naše delo dobro opravili, pomagamo
družinam in posameznikom v materialni stiski in drugih
težkih situacijah. Pomagamo tudi z nasvetom, ljudem
damo vsaj toplo besedo spodbude. Želeli bi pomagati
tudi tistim ljudem, ki zaradi različnih razlogov ne pridejo
do nas. Pridobivanje informacij glede pomoči potrebnim
je zelo težko zaradi varovanja osebnih podatkov. V
kraju dobro sodelujemo z vsemi institucijami, tudi
Občina Vojnik ima posluh za naše delo. V božičnem času
obiskujemo starejše župljane, ki so dopolnili 85 let, po
njihovih domovih in jih razveselimo z manjšo pozornostjo.
V Špesovem domu pa z našo pomočjo oskrbovance
obišče sv. Miklavž s svojim spremstvom, kar je posebno
ganljiv dogodek. Sama in tudi moji sodelavci z veseljem
priskočimo na pomoč pri najrazličnejših dogodkih v naši
župniji.«
Darja Flis, Župnijska Karitas Frankolovo: »Narava
našega dela je takšna, da delamo v skupini, saj je potrebna
stalna komunikacija med ljudmi na terenu in našo Karitas.

Marija Gobec, Župnijska Karitas Nova Cerkev:
»Zaposlena sem na oddelku za otroško kirurgijo v Celju kot
glavna medicinska sestra in imam odgovorno delo. Sem
žena in mama štirim odraščajočim otrokom, družina mi je
bila vedno na prvem mestu. Pred štirimi leti sem se aktivno
vključila v delo Karitas, saj mi je blizu rek: ‘Bog je ljubezen,
ki pomeni ljubezen do ljudi, dobroto, pomoč.’ Pomembno
mi je tudi samoizobraževanje, udeležujem se seminarjev in
spoznavam področje paliativne oskrbe. Pri humanitarnem
delu je pomembno, da odkrijemo resnične potrebe na
terenu, smo tankočutni in vedno najdemo dobro besedo.
Marsikdo potrebuje le pozornost, saj živimo na deželi, kjer
hrana ni največja težava. Pomagajo mi gospod Vicman
in naši člani prostovoljci. Sredstva in hrano (letno okoli
2500 kg) razdelimo s pomočjo in na predlog sožupljanov.
Pomembna je preglednost in posluh za potrebe ljudi.
Moja želja je, da pride pomoč v prave roke. Vsak izmed
nas se lahko znajde v stiski, potrebno je biti sočuten, kajti
dobrota se dvakrat vrača.«

Milena Jurgec
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Sodelovanje vseh članov odbora in gospoda župnika
je temelj vsega. Na Frankolovem ne zaznavamo hujših
primerov, ko bi ljudem manjkalo hrane, večje so potrebe
po drugih oblikah pomoči; in sicer potrebe po pomoči
pri ljudeh, ki živijo sami, pri večjih družinah in seveda
ostarelih. Marsikdo potrebuje samo lepo besedo. Med
letom razdelimo hrano 67 družinam, približno vsaka
dva meseca. Ljudi obiskujemo na domu ob jubilejih, ko
zaznamo potrebo po pomoči pri delu na kmetiji ali ob
bolezni. Menim, da je v naši družbi preveč prelaganja za
reševanje težav na civilno družbo.«

Magda Kajzba

Hvala v imenu vseh, ki čutimo enako.

Pomoč šolarjem več
kot dobrodošla

Darinka Preložnik

Tekst: Rozmari Petek

Ne le preko Rdečega križa ali Karitasa, otrokom lahko
pomagate neposredno tudi preko šolskih skladov OŠ Vojnik
in OŠ Frankolovo. Sredstva, nabrana v teh skladih, skrbniki
vsako leto vestno namenijo za pomoč otrokom, ki si raznih
plačljivih dejavnosti (od šole v naravi, izletov do intenzivnih
pevskih vaj) sicer ne bi mogli privoščiti. Šolski sklad
vsako leto kupi tudi zvezke in delovne zvezke otrokom iz
socialno šibkejših družin, jim plača kosilo v šoli in podobno.
Darujete lahko neposredno šolskemu skladu ali pa se s šolo
dogovorite, čemu natančno znesek namenjate, denimo za
prehrano otroka, za šolo v naravi ipd. Šolska svetovalka
vam bo o tem z veseljem povedala še kaj več. Zadostovala
bosta le en klic na osnovno šolo in vaše odprto srce.
Otroci sicer vsako leto poskušajo tudi sami napolniti šolski
sklad, tako da ob začetku adventa pripravijo božični bazar.
Tudi tam je vaš obisk vedno dobrodošel, saj je celoten
izkupiček prodanih ročnih izdelkov namenjen šolskemu
skladu.

Darja Flis

Marija Gobec
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Na odru življenja

VOKALNA
SKUPINA IN SPIRITU
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: Tomaž Maček, Veni Ferant

V duhu pesmi že deset let
In spiritu je v desetih letih delovanja
v kulturni prostor naše občine
vnesel mnogo mladostne svežine
na področju večglasnega petja ter
odrsko-scenskih pojavnosti.
Skupina se še posebej z velikim
veseljem udeležuje domačih
prireditev in proslav, pogosto tudi kot
kulturni ambasador protokolarnih
dogodkov v kraju. Letos skupina, ki
jo sedaj vodi umetniški vodja David
Preložnik, praznuje 10. obletnico
delovanja. S profesorjem glasbe,
zaposlenim na Gimnaziji Celje –
Center, ki je v svojem začetnem
glasbenem izobraževanju zaključil
šolanje harmonike na osnovni stopnji,
leta 2004 pa po maturi na Škofijski
gimnaziji Antona Martina Slomška
nadaljeval študij glasbene pedagogike
na Pedagoški fakulteti Univerze v
Mariboru in z odliko diplomiral pri
predmetu zborovsko dirigiranje, sva
se spominjala prehojene poti skupine
in se spogledovala tudi z njenimi cilji
v prihodnje. Preložnik je od leta 2007
do leta 2013 vodil tudi Komorni moški
zbor Celje in je član ter korepetitor
zbora Collegium vocale Celje.
Na začetku
Vokalna zasedba In spiritu je prvič
zapela marca 2006 v starem župnišču
cerkve sv. Jerneja v Vojniku. Pri
dveh sedanjih članih zasedbe je,
skozi raziskovanje pete ljudske
pesmi, začela neusahljivo rasti
čustvena prevzetost, ki sta jo ob
pomoči starejšega ljubitelja Bena
znala oplemeniti še s šestimi fanti.
V obdobju do danes se je v skupini
zvrstilo več kot deset pevcev, mnogi
od njih so postali prepoznavni
zborovski pevci in priložnostni solisti,
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vse pa je odlikovala izrazita predanost
skupini in slovenski zborovski pesmi.
Oblikovanje in utrjevanje
David Preložnik, ki je odraščal v
Novi Cerkvi, sedaj pa z družino živi
v Celju, ni bil ves čas vodja vokalne
skupine. Kljub temu je sedaj dodobra
spoznal njeno preteklost in sedanjost.
»Vokalni skupini sem se pridružil na
polovici poti, razlog je bila menjava
umetniškega vodstva, ki se je zgodila
v sezoni 2011/12. Za Tomažem
Marčičem je skupino vodila eno
leto moja žena, Bernarda Preložnik
Kink, jaz pa sem bil v skupini pevec,
korepetitor in organizator. V sezoni
2012/13 sem prevzel umetniško
vodstvo.« Dosedanjo pot skupine
vodja opisuje z besedama oblikovanje
in utrjevanje. »S tem mislim na
oblikovanje pevcev v pevski rasti.
Osnovni namen delovanja In spirita
je bil, da združi mlade pevce na
območju naše občine in jim ponudi
kakovostno pevsko izobraževanje in
petje njim priljubljenih pesmi. V tem
času se je imela skupina tudi možnost
utrditi v pevski zasedbi, na žalost
pa ni bilo tako. Ena izmed specifik
delovanja male pevske zasedbe je, da
je za dobro delo in usklajeno pevsko
barvo potrebna kontinuiteta skupine.
Odhodi pevcev iz objektivnih razlogov
so lahko nekaj ‘vsakdanjega’, a kot
rečeno, ima lahko sicer to tudi vpliv
na delo v skupini.«
Kdo je In spiritu?
»In spiritu je nastal »v duhu pesmi«;
od tod torej ime skupine, ki ga je s
svojim predlogom pomagal izbrati
vojniški župnik Anton Perger. To je
leta 2006 navdihnilo mlade pevce,

Umetniški vodja David Preložnik

ki so se odločili del svojega življenja
posvetiti plemeniti dejavnosti, kar
petje zagotovo je. Skupina se je začela
kaliti, postavljati … V tem času je
doživela že kar nekaj sprememb, kar
je skupino vedno znova postavilo
pred nov izziv v izražanju pevske
umetnosti. In spiritu deluje kot sekcija
KUD France Prešeren Vojnik,« poudari
Preložnik, ki vodi tudi dekliški zbor
na omenjeni gimnaziji. »Skupina ima
v 10-letnem delovanju za seboj nekaj
mednarodnih gostovanj in vidnih
rezultatov, kot so nekatera visoka
priznanja iz pevskih tekmovanj. Ob
pestri sestavi vokalnih zasedb v občini
smo del palete vokalnih sestavov.
In spiritu ni nekaj več od drugih
sestavov, kot mislijo nekateri, je del
tradicije, s katero skušamo predstaviti
pesem po vzoru Slovenskega okteta,
na nam lasten način. Res je, da se
lahko identiteta skupine predstavlja
tudi na podlagi značajskih lastnosti
pevcev posameznikov, zato si v
skupini zelo prizadevam, da bi bili
znotraj skupine vsi eno, kar naj bi se
odražalo tudi v našem petju. To pa je
najtežje doseči, a hkrati je najlepše
in ideal delovanja male vokalne
zasedbe.«
Potreben je širok pogled na
delovanje skupine
Velik ljubitelj glasbe, ki deluje tudi
kot organist in zborovodja na Prihovi
pri Slovenskih Konjicah, opisuje, da
vodenje tovrstne pevske zasedbe
zahteva od umetniškega vodje veliko
več kot le strokovno usposobljenost.
»Skupino sestavljamo ljudje, ki
oblikujemo odnose. Zavedanje tega
je prvo in najpomembnejše za dobro
delovanje skupine. Tako je treba imeti
širok pogled na delovanje skupine,

Poslanstvo skupine
»Poleg veselja do prepevanja želimo
predstaviti kulturno dediščino na kar
najbolj kakovosten način. Pevcem je
izziv, kako še bolje interpretirati in
predstaviti pesem, kako predstaviti
skladbo na takšen način, da bodo
poslušalci začutili vse bogastvo pesmi.
Naš repertoar obsega tudi druge
zvrsti vokalne glasbe. Vedno je prav
poseben občutek zapeti v danosti
drugačnih akustičnih razsežnosti,
ki jih pevci spoznavamo z različnimi
nastopi in koncerti. Vse to je naše
poslanstvo, ki ga želimo živeti v
polnosti,« izpostavi Preložnik, ki se
vse od študija naprej izpopolnjuje tudi
na pevskih tednih in mednarodnih
tečajih iz dirigiranja. Dosedanje
delovanje skupine so zaznamovali
številni vsestranski nastopi, raznoliki
žanri in mladostna energija. In spiritu
je postal ambasador kulture vojniške

občine. Visoki dosežki so vsakokrat
jagoda na vrhu torte. »Menim, da
smo kot vokalni sestav res pomemben
ambasador kulturnega dogajanja v
občini Vojnik, s svojim petjem smo
obogatili že marsikateri kulturni
dogodek tudi drugje po Sloveniji in
izven meja domovine. Skupina se
je v tem času že preizkusila tudi na
pevskih tekmovanjih tako doma kot
v tujini. Dosežki so bili sad dela in
ambicij pevcev. Treba je poudariti, da
z novo oblikovano zasedbo v skupini
nimamo več tovrstnih ciljev, saj se ob
pripravah na tekmovanje lahko na
vaji posvečaš le nekaj tekmovalnim
skladbam, za vse ostalo pa lahko
zmanjkuje časa. Z zasedbo, ki deluje
od sezone 2015/16 naprej, smo se
odločili, da želimo svoj repertoar čim
bolj razširiti, mu dodati še več osebne
note in z nastopi doseči čim širši krog
poslušalstva.
Festival »In spiritu canticum«
Že nekaj let skupina organizira
festival, ki privablja goste in
obiskovalce od blizu in daleč. Za
navadnega poslušalca je repertoar
sicer precej zahteven, njegova
sporočilnost pa zelo močna. »Festival
»In spiritu canticum« organiziramo
že štiri leta. Prvi je bil v okviru
kulturnega praznika občine Vojnik
na Frankolovem leta 2012. Od takrat
vsako leto k sodelovanju povabimo

znane voditelje (Jure Sešek, Tone
Kuntner, Pavle Ravnohrib, Gregor
Čušin) in vokalne zasedbe od
drugod po Sloveniji. Ne izključujemo
možnosti, da bi festival enkrat
dobil mednarodne razsežnosti.« O
zahtevnosti repertoarja umetniški
vodja poudari, da je dejstvo, da je
v zakladnici vokalne glasbe poleg
ljudske pesmi, ki jo imajo najbolj v
ušesu, še veliko več repertoarja, ki pa
poslušalcem ni toliko znan in blizu.
»Zato zahtevnost zagotovo ni namen
tega festivala, s tem želimo širši
javnosti predstaviti različne spektre
vokalnega repertoarja, tako ima ta
festival tudi izobraževalno vlogo.
Upam, da bo festival ohranil ta nivo,
privabil še več ljudi in jim predstavil
uglasbeno pesem v vsej širini ter
veličini.«

Na odru življenja

razumeti vsakega posameznika, ki je
del celote, in vsakega posameznika
tudi spodbujati, da s svojim
delovanjem v skupini da največ in
s tem naredi celotno skupino še
boljšo. Seveda pa gre pri strokovnem
vodenju skupine za umetnost, ki sama
po sebi dopolnjuje človeka, ga dela
dovzetnega za razumevanje navdiha
in spoznanja lepote. In človek, ki
ustvarja umetnost, vse to doživlja bolj
intenzivno … «

V sedanjem obdobju se skupina
ponovno vrača k raziskovanju
slovenske glasbene dediščine. Z
vprašanjem, koliko v nas, Slovencih,
odzvanja slovenska poezija, umetniški
vodja skupine zaključi takole: »Člani
zasedbe smo še posebej veseli in
ponosni, da z vsakim svojim pevskim
dogodkom pripomoremo ne le k
tradiciji, ampak k ozaveščanju kulture
kot narodovega blagra, tistega, kar je
slovenstvo ohranjalo skozi zgodovino.
Lahko smo ponosni in veseli, da je
prav petje eden izmed osrednjih
akterjev naše kulture.«

Z leve proti desni: David Preložnik, Simon Preložnik, Amadej Šopar, Tilen Podergajs, Peter Fazarinc, Črt Ferant, Tadej Gregorc, Andrej
Kravos, Peter Osetič
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Na odru življenja

DOMAČI KUHARSKI
MOJSTRI: ZDENKO VRENKO
Tekst in foto: Rozmari Petek

Car poletnih piknikov in jedi na žlico
Vse, kar človek dela za hobi, veselje, je dobro. V
primeru Zdenka Vrenka je to zelo dobro. Natančneje,
za prste oblizniti! Nesojeni mizar, ki je že od nekdaj
oboževal »kuharijo«, se je vanjo še posebej poglobil
pred dobrimi 15 leti, ko je pristal v invalidski
upokojitvi. »Bi šel na gostinsko, pa je bila mama
‘kelnarca’ in mi je za vse na svetu to odsvetovala,« se
spominja Zdenko. A očitno usoda vedno najde svojo
pot, četudi mora vmes narediti nekaj ovinkov.
Zdenko namreč zdaj kuha in peče kot za stavo. Skorajda
ni tekmovanja v kuhanju jedi na žlico, kjer ga ne bi bilo.
In skorajda že ni večjega piknika v okolici, kjer prijatelji
ne bi prosili za njegovo pomoč. Sploh njegove znamenite
pečene perutničke (pred peko jih povalja v koruzni moki)
ne smejo nikjer manjkati.
Kot skorajda vsak moški, prisega na jedi na žlico. V tem
je največji mojster. Celo tako velik, da je že večkrat iz
tekmovanj v Murski Soboti v kuhanju bograča odnesel
zlato. O peki čevapčičev in ostalega »žar programa« ne
bomo izgubljali besed, dodamo pa naj še, da je Vrenko tudi
mojster slaščic (denimo potratna potica) in »vloženega
programa«. »Vso ozimnico vložim sam. Tudi domačo
vegeto sam delam. Enako velja za začimbe ter s tem za
posebne mešanice začimb, ki jih uporabljam pri peki
različnih vrst mesa.« Tudi klobase dela sam. Specialiteta,
s katero se rad pohvali, je špehovka. »Včasih me ljudje
sprašujejo, koliko stane. Vendar, jaz tega ne delam za
denar. Če bi, najverjetneje ne bi bile več tako dobre,« v
svojem hudomušnem slogu doda.
Vrstni red začimb naredi razliko med jedmi.
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Pri izdaji svojih receptov je dokaj odprt. »Jaz ga mirne duše
povem. Če so le ljudje pripravljeni kuhati,« pravi. Predvsem
pa ga ne skrbi, da bi kljub razkritju sestavin kdo jed skuhal
bolje od prekaljenega mojstra. »Skrivnost je namreč v
dodajanju začimb. Ni vseeno, ali jih dodaš na koncu ali na
začetku. Tudi jih ne smeš kar vse naenkrat zmetati v lonec,
temveč postopoma. Tako lahko denimo vsi uporabljamo
prav enake sestavine, pa bo končana jed imela drugačen
okus. Se pa včasih, ko komu napišem kak recept, pošalim
in zraven dodam še kakšne borovničke ali liter vina in
podobno. Zadnjič me je ravno Mirko Krašovec vprašal, če
gredo v bograč prav zares borovničke. Pa sem mu pojasnil,
da borovničke so pa za kuharja.«
Zdenko dodaja, da je, tako kot pri peki kruha, tudi pri
uporabi začimb zelo pomembno, kdaj so bile zmlete. Sam
si je ravno zato, da poper, kumino in podobno lahko zmelje
tik pred uporabo, kupil star kavni mlinček. »Videl sem ga
v Kamrici in takoj nabavil.« Takšne nianse lahko opazijo le
veliki gurmani, glasno komentiram, Zdenko pa prešerno
doda: »Kaj se mi ne vidi, da sem velik gurman?« Njegovi
prijatelji imajo tako veliko srečo. Možakar zna odlično
kuhati, pa še zabava jih zraven. K sreči je njegov krog
prijateljev velik. »Kuhal sem že tako predvolilne golaže kot
našemu celjskemu škofu,« doda. Svoji »gurmanski klasiki«
bo kmalu dodal še pečenje odojkov. Posebno pripravo,
ki omogoča primerno pečenje, je že kupil, čaka le še na
dostavo. A to ni razlog, da mu pri kuhanju nikoli ne postane
dolgčas, kot to sčasoma postane klasičnim gospodinjam.
»Skoraj vedno sem kje drugje, na terenu. Ne more mi
postati dolgčas,« še razloži Vrenko.
Zdenko Vrenko, mojster piknikov, sladic in »vloženega programa«

Sestavine za 15 oseb:

Postopek:

• 3 kg čebule
• 2,5 kg govejega mesa
• maščoba

V kotličku zagreješ olje in zaseko, na kateri
dobro prepražiš čebulo.

(od tega polovica zaseke, polovica olja)

• drobno narezana zelenjava

(korenček, paradižnik, paprika …)

• začimbe

(lovorjev list, majaron, rožmarin,
kumina, česen, mleta sladka paprika,
poper, sol)

Na odru življenja

Zdenkov recept za golaž
Čebula naj se praži celo uro, da postane kašasta.
Vanjo dodaš dva lovorjeva lista in po potrebi
rahlo zaliješ z vodo.
Dodaš meso in po okusu še začimbe. Te sicer
dodajaš postopoma in vse skupaj počasi zalivaš.
Najprej kumino, poper, česen, nato papriko
in na drobno narezano zelenjavo. Vse skupaj
kuhaš še poldrugo uro.
Soliš šele proti koncu, opozarja Zdenko Vrenko.
Če soliš na začetku, meso zakrkne, opaža.
Razen, če meso nasoliš še dan prej.
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Raznoliko
dogajanje
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Franci Kuzman, Samo Kunej, Marko Zdovc

Ustvarjalni vrvež pod šotorom v Vojniku
Ustvarjalnost, prostovoljno delo, sodelovanje … so
le nekatere vrline, ki povezujejo posameznike, ki se
združujejo v društvih. V Vojniku jih imamo mnogo.
Vsem je skupno, da poskrbijo za raznoliko dogajanje v
kraju.
Kljub mnogim prireditvam, dejavnostim, ki jih pripravljajo
člani naših društev, so se tudi letos odzvali povabilu
Krajevne skupnosti Vojnik, da skupaj pripravimo
prireditev pod šotorom, kjer bodo dejavnosti predstavili
obiskovalcem. Na sončno popoldansko sobotno, 18. junija
2016, je bilo pod šotorom v Vojniku živahno. V kulturnem
programu so se predstavile sekcije KUD France Prešeren
Vojnik: moški pevski zbor, harmonikarski orkester Stanka
Mikole in Taščice z ljudsko pesmijo.

Za posebno presenečenje so poskrbeli pri ansamblu Francija
Zemeta, saj so se skupaj z Arclinskimi fanti predstavili
s pesmijo o domačem kraju Vojnik. Zapeli so tudi člani
Mešanega komornega zbora Društva upokojencev Vojnik
in zaigral je mlad ansambel Utrip. Ob kulturnem programu
so obiskovalci na stojnicah lahko spremljali dejavnosti
društev ter prisluhnili pogovorom, ki jih je s predsedniki
in člani društev vodila Rozmari Petek. Člani Društva
podeželskih žena Meta so obudili že skoraj pozabljeno
obrt. Medse so povabili mojstra slamokrovca, ki je prikazal
veščino pokrivanja streh s slamo. Na zaključku prireditve
smo lahko občudovali okrasni kozolec, pokrit s slamo.
Ob klepetu s kuharji Vročega kotlička in Društva Dobra
volja sta se kuhala bograč in pasulj, za pijačo je poskrbelo
prijazno osebje gostilne Turist, lahko ste okusili med
naših čebelarjev, vino vinogradnikov, raznovrstno pecivo,
zanimivi izdelki so kar vabili k stojnicam društev ter h
klepetu. Veščine mladih športnikov so pokazali fantje
Košarkarskega kluba Vojnik, skozi mrežo smo opazovali
disciplino in sožitje med lastnikom in psom Športnokinološkega društva Alternativa. Balon Balonarskega kluba
Vojnik je še dodatno vabil obiskovalce. Veseli me, da so se
srečanja udeležila vsa društva, ki v našem kraju delujejo, ga
s svojim delom sooblikujejo in lepšajo. Vodstvom društev
in njihovim članom se za delo ter sodelovanje najlepše
zahvaljujem. Zahvala gre tudi Sandiju Petreju za ozvočenje
in Rozmari Petek za vodenje prireditve.
Vojničani vljudno vabljeni na srečanja in prireditve.

Čebelarsko društvo Vojnik
Ljudske pevke Taščice

Andy Smuk in Eva Okorn predstavljata dejavnost povezovalki
programa Rozmari Petek.
32

Zbrani udeleženci v prireditvenem prostoru

Gradiščani
Slovenije

Društveni vrtiljak

V imenu Občine Vojnik je pozdrave izrekel podžupan Viktor Štokojnik.

Tekst in foto: Martin Goleš

Srečanje Gradiščanov Slovenije 2016
Letos je 16. srečanje Gradišč Slovenije za vse
Gradiščane priredilo Gradišče v občini Sveti Tomaž.
Na dan državnosti, 25. junija 2016, smo se odpravili v
Prlekijo do kraja Savci, kjer smo se z lokalnimi vodiči
popeljali po okoliških vaseh občine in skozi Gradišče
na prireditveni prostor v središče občine.
Sprejel nas je organizator srečanja Mirko Viher s sodelavci
in domačini, kjer so nas za dobrodošlico s pecivom
postregle gospodinje in prleški gospodarji z domačim
aperitivom. Po opravljenih formalnostih na infostojnici
je bila v farni cerkvi sv. Tomaža maša za vse rajne
Gradiščane Slovenije in hkrati predstavitev zgodovine
cerkve in njenih znamenitosti. Po obedu se je začel
kulturni program z odpeto Zdravljico. Župan Občine
Sveti Tomaž, gospod Mirko Cvetko, je vse Gradiščane
prijetno nagovoril, izmenjali smo si protokolarna darila.
V imenu Občine Vojnik in našega župana je pozdrave
izrekel podžupan Občine Vojnik, gospod Viktor Štokojnik,
in županu – pokrovitelju prireditve predal darilo župana
in mu čestital za 10-letnico obstoja Občine Sveti Tomaž.
Organizatorju prireditve gospodu Mirku Viherju sem kot

predstavnik vojniških Gradiščanov predal darilo in izrekel
besede zahvale ter prebral v knjigo vojniške monografije
zapisane prijateljske misli: Dokler imamo spomine, obstaja
preteklost; dokler imamo upanje, nas čaka prihodnost;
dokler imamo prijatelje, je lepa sedanjost …
Z nami je bila tudi predstavnica KS Vojnik gospa Ivana
Plešnik. Sledile so zabavno-športne igre, ogled stojnic
stare domače obrti in na koncu zabava z ansamblom
Prleški odmev. Za presenečenje je poskrbel kar sam župan
Mirko Cvetko s harmoniko in z nekaj zaigranimi napevi
ter petjem. Na posvetovalnem sestanku predstavnikov
Gradišč Slovenije, ki ga je sklical organizator, sem prejel
kandidaturo za izvedbo18. srečanja Gradišč Slovenije
leta 2018 na našem Gradišču pri Vojniku. Za izvedbo 17.
srečanja Gradiščanov v letu 2017 bo poskrbelo Gradišče pri
Slovenj Gradcu.
Po izčrpnem vročem dnevu in večerni hladni nevihti smo
se varno vrnili domov. Udeležbo nam je omogočila Občina
Vojnik. Iskrena hvala.

Udeleženci Občine Vojnik na 16. srečanju Gradišč Slovenije
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Uspehi Vinogradniškovinarskega društva

Tekst: Pavle Leskovar, foto: Miran Kovač

Vojniška vina spet zlata
Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor je letos organiziral
že 50. ocenjevanje vin vinorodne dežele Podravje z
imenom Prerez vinskega letnika 2015.
Vojniški vinogradniki na ocenjevanju vin preteklega
letnika – prerez sodelujejo od samega začetka, od
ustanovitve društva, 23. junija 2003. V imenitni družbi
155 vzorcev odličnih vinskih pridelovalcev in uveljavljenih
vinskih kleti so letos vojniška vina spet dosegla imenitne
rezultate. Mirko Kraševec je za kerner prejel zlato
priznanje, Anton in Albina Karmuzel za sauvignon zlato
priznanje in Miran Kovač za traminec in renski rizling
zlato ter srebrno priznanje. Vsem iskreno čestitamo.
V biltenu ocenjevanja smo opazili priznane vinarje, ki
smo jih na dosedanjih 14. strokovnih izletih tudi obiskali:
Vinarstvo Plemenič – Kog (letos), Dveri Pax – Jarenina,
Zlati grič – Konjice, Ptujska klet, Radgonske gorice, Ivan
Mijošek – Rogaška Slatina, Vinarstvo Plevnik – Tadeja
Vodovnik Plevnik (teorija je odlično podkrepljena s
prakso). Vsako leto kmetijski zavod iz Maribora pripravi
vinogradniški posvet s podelitvijo listin o oceni vina. Treba
je poudariti, da to ocenjevanje ni tekmovalnega značaja.
Na ocenjevanju, ki je v bistvu zaključek društvenih
ocenjevanj, sodelujejo ocenjevalci, ki so letos v 50 društvih
ocenjevali letnik 2015. Letos je to storila 31-članska

vseslovenska komisija. Letnik 2015 pa so ocenili kot
minus odličen, s povprečno oceno 18,27. Zadnja leta se
povprečna ocena na ocenjevanju v Vojniku vrti okoli 18,10,
kar je pogoj za vrhunsko vino.
Pohvalimo se lahko tudi, da je član društva Anton
Karmuzel na ocenjevanju vin časopisa Nedeljski
dnevnik v izvedbi Biotehnične fakultete v Ljubljani za
vzorec sauvignona (letnik 2015) dosegel najvišjo oceno
18,40 – prvak ocenjevanja. Tudi letos se je predsednik
društva Mirko Kraševec udeležil 42. odprtega državnega
ocenjevanja vin v Gornji Radgoni – Vino Slovenija.
Oceniti je dal 5 vzorcev letnika 2015 in za kerner (82,33),
sauvignon (83,33), kerner – izbor (80,00) in sauvignon –
izbor (82,67) dobil 4 srebrne medalje ter za chardonnay
– izbor (z oceno 86,00) zlato medaljo.
Vse visoke ocene, tako na društveni ravni, prerezu letnika,
drugje po Sloveniji in celo na meddržavni ravni, potrjujejo,
da se v vojniškem vinogradniškem društvu odlično dela in
se je kakovost vina v zadnjem obdobju dvignila na visoko
raven. Z gotovostjo lahko trdimo, da se lahko vojniški
vinogradniki postavimo v bok velikim.
Pa na zdravje z društvenim sloganom: »Pij malo, pij
dobro!«

Vojniški vinogradniki s priznanji za ocenjevanje vin predsednika Mirka Krašovca.
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Vez med Slovenijo in Bolgarijo
Tekst: Dušan Horvat, foto: STA

Priznanje Prosvetnemu društvu
Anton Bezenšek Frankolovo
V prvi polovici meseca julija sem od
predsednika Republike Slovenije
Boruta Pahorja dobil vabilo na svečano
večerjo v čast njegovi ekscelenci,
predsedniku Republike Bolgarije
gospodu Rosnu Plevnelievu, ki je bil na
enodnevnem obisku v Sloveniji.
Naše društvo je v zadnjih desetih letih
delovanja posvečalo veliko dejavnosti
sodelovanju s prijatelji iz Bolgarije, kjer

je deloval naš rojak, profesor Anton
Bezenšek. Od leta 2006, ko smo člani
društva obiskali Bolgarijo, se je naše
prijateljevanje ob različnih priložnostih
krepilo. Veliko zaslug za vabilo na
svečano večerjo imajo predstavniki
stenografskega društva iz Bolgarije na
čelu z gospodom Matevom Karamfilom,
ki je stenograf v bolgarskem parlamentu.
Na svečani večerji, ki je bila 25. julija

2016, ob 19. uri na Gradu Brdo, sem
bil v družbi izbranih gostov. Priznati
moram, da mi je bilo v čast in ponos
zastopati naše društvo. Člani se trudimo,
da ohranjamo vez med Slovenijo in
Bolgarijo na kulturnem področju.
Vabilo na svečano večerjo štejem za
priznanje našemu društvu in spodbudo
za nadaljevanje sodelovanja s prijatelji iz
Bolgarije.

Osrednja prireditev
ob prazniku občine Vojnik
bo v torek, 4. oktobra 2016, ob 19. uri
v telovadnici Osnovne šole Vojnik.
Slavnostni govornik bo vojaški
vikar Matej Jakopič.
Vabljeni!
Kulturni program:
• Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik
• Moški pevski zbor KUD Nova Cerkev
• Moški pevski zbor Prosvetnega društva
Anton Bezenšek Frankolovo
• Trobilni kvintet »BrassArs«  
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občani, ki sežejo čez planke

CELJSKI ŠKOF
STANISLAV LIPOVŠEK
Tekst: Rozmari Petek, foto: Matjaž Jambriško

Namesto zdravnika za telo postal
zdravnik za duha
Ob desetletnici Celjske škofije je že skrajni čas, da v
Ogledalu predstavimo celjskega škofa, naše gore lista,
msgr. Stanislava Lipovška, ki izstopa po svoji močni
retoriki in jasnimi, razumljivimi ter slikovitimi pridigami.
Zadnje leto je bilo sicer zanj sila turbulentno; na lastni
koži je izkusil, kako resna bolezen je rak, pred kratkim pa
je izgubil svojega edinega sorojenca, brata Toneta. Z njim
smo se pogovarjali še pred to grenko izgubo.
Radi pridete v Vojnik?
»Seveda. Preveč sicer ne smem pretiravati. Normalno, vsak
človek rad pride v domači kraj. Pravijo mi pa, da sem takrat,
ko sem bil v Mariboru, bil večkrat doma kot zdaj, ko sem
praktično tako blizu doma. A zdaj imam precej obveznosti.
Prej sem vodil le eno župnijo, zdaj jih imam 112.«
Iz predela Vojnika, kjer ste bili doma, je sicer izšlo že
veliko duhovnikov. Kako pa ste vi prišli na to pot? Kot
otrok ste najbrž imeli tudi kakšne druge načrte?
»Res je. Računal sem, da bom zdravnik, hkrati pa
malo tudi, da bi bil duhovnik. Kaj dejansko bom, se je
izkristaliziralo kasneje, v srednji šoli, ko je bil čas zorenja.
Na mojo odločitev so močno vplivali duhovniki: vojniški
župnik g. Martin Lupše, ki smo ga vsi zelo spoštovali, z
našo družino je bil močno povezan g. Martin Jurčak, ki je
bil tudi Vojničan, po domače Ravšarjev gospod. V Vojniku
je zelo dobro delal z nami mladimi, v pevskem zboru, pa
jasno, z ministranti. Vse to je pripomoglo k razmišljanju,
kaj pa če bi šel še jaz. V tistem času sta mi bila kot nalašč
luč in vzor še dva bogoslovca, Friderik Kolšek in Vili
Pangerl, oba sta žal pokojna. Včasih sta nas ‘vlekla naokoli’
na slovesnosti, pa nove maše. Tako je leta 1962 prišla
odločitev, da sem šel v bogoslovje, kmalu zatem v vojsko.
A tudi ta vojaška služba je bila zelo dobra šola; predstojnik
v Ljubljani je celo dejal, da je to zelo dober letnik teologije,
kajti tam se preizkusiš. ‘Če pride nazaj, je boljši, če ne, ga
sploh ni,’ je dejal. Jasno smo bili bogoslovci tam malce
izpostavljeni, vseeno pa imam na vojsko zelo dobre
spomine. Oficir nam je denimo dejal, da mi se naj nič ne
hvalimo, da smo se v vojski naučili reda, ker mi smo že
tako vajeni ob uri vstati, ob uri jesti, spati.«
Kje ste najprej službovali? Kje vse ste pravzaprav že
bili?
»Po letu 1968, ko sem končal študij, sem bil štiri leta v
Celju kaplan. V Celju imam tako že kar nekaj staža, če k
temu prištejem še gimnazijo (smeh). Kasneje, ne vem, ob
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kakšni priložnosti že, me je škof vprašal, če bi šel v študirat
v Rim. Tako sem bil tam štiri leta na podiplomskem
študiju, nato sem se vrnil in bil nekaj časa v župniji Brezje
v predmestju Maribora, vmes sem pa že malo vadil,
kakšno je delo na fakulteti in bogoslovju. Leto dni sem bil
v Mariboru vzgojitelj bogoslovcev, nato pa 28 stolni župnik
stolnice v Mariboru. Takrat sem se dodobra udomačil
v Mariboru. Potem je nepričakovano prišlo tole – en
telefonski klic, naj pridem v Ljubljano, da kliče nuncij. Dali
so mi malo časa, da razmislim, in to je bilo to. Od leta 2010
sem tako v Celju škof.«
Ena večjih težav, s katero se soočate, je zagotovo
pomanjkanje duhovniških poklicev. Celje je na račun
Nove Cerkve letos dobilo enega. Koliko bi jih potrebovali?
»Vsaj deset. Žal se cerkev v Sloveniji in tudi Evropi sooča
z zaskrbljujočim pomanjkanjem duhovnih poklicev.
Moja generacija nad 70 let že počasi odhaja, mladih ni.
Sam spadam v generacijo, ko smo imeli bum duhovnih
poklicev, nas je bilo leta 1968 preveč. Takrat nas je bilo
v Ljubljani 250, zdaj jih je 40. Trdno upamo, da bomo
dočakali pomlad, da se bo malce obrnilo to stanje.«
Msgr. Stanislav Lipovšek v Novi Cerkvi

občani, ki sežejo čez planke
Celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek je leta 2013 prejel tudi častno priznanje Občine Vojnik
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Kako ste jubilej obeležili?
»Najbolj vidno obeleženje je izdaja knjige Zgodovina
krščanstva na ozemlju celjske škofije, ki jo je napisal naš
rojak, Vojničan, profesor cerkvene zgodovine na teološki
fakulteti, prof. dr. Bogdan Kolar. Doma je bil blizu mene,
tako rekoč smo vsi bogoslovci bili na enem kupu doma.
V zgodovini celjske škofije je na mnogih mestih omenjen
njegov in moj rojstni kraj Vojnik.«
Imate lepe spomine na otroštvo, na šolo, skratka na Vojnik?
»Seveda. Na vse. Tudi na šolo, čeprav smo takrat v prvem
razredu še pisali na tablice (ne računalniške, jasno, op. p.),
kasneje v zvezke s sila čudnim papirjem, učitelji, ki smo jim
rekli tovariši, pa so takrat otroke še tepli. Jaz sicer nisem
bil tega deležen, ker sem bi priden. Z vojniškimi sošolci se
redno dobivamo, s celjskimi pa tudi. Počasi sicer ugašamo,
odhajamo … Nekateri že pokojni, drugi, ki še ostajamo, pa
postajamo vedno bolj zvesti kolegi.«

Vabilo za najem stojnice v okviru prireditve
e
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»Saj vemo, živimo v družbi, ki ni naklonjena verskim
razsežnostim. To vzdušje, način življenja, kakor da boga ni
… To je težava. Materialne dobrine so močno v ospredju,
to pa ni sprejemljivo za duhovne vrednote. Tako se nekako
Božji klic (ker Bog vedno kliče) ne sliši v vseh drugih
ponudbah. Včasih pravijo, da je kriv celibat. Pa ne drži, saj
imajo pravoslavci in evangeličani tudi težave, pa se njihovi
duhovniki lahko poročajo. Duhovnik mora imeti tudi
družinske kreposti, drugače je čudak, ki ne zna komunicirati,
ne zna biti z ljudmi. Zakon in duhovništvo se pravzaprav
med seboj dopolnjujeta. Tudi zakonca si morata biti zvesta,
pa čeprav je včasih težko. Mi tudi. Trenutno smo res v veliki
krizi, a sredi te krize pride zdrav fant iz Velenja s prošnjo za
vstop v bogoslužje. Kot pravim, Bog tudi danes kliče, le ujeti
to frekvenco, ko jo vse druga preglasi, je težko.«

Letos ste obhajali desetletnico škofije. Celje je leta 2006
po tisoč letih znova postalo škofijsko mesto.

Bo i ni Vojnik
TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK
ObČINa VOJNIK

Turistično društvo Vojnik je na svojih spletnih
straneh in spletnih straneh Občine Vojnik
objavilo vabilo za najem stojnice v okviru
prireditve »Božični Vojnik 2016«.
Stojnice bodo postavljene pred cerkvijo sv.
Jerneja v Vojniku kot popestritev ponudbe v
času Božičnega Vojnika; in sicer vsak dan od
17. do 20. ure od 11. 12. do 31. 12. 2016.

�Bo i ni Vojnik 2016«

Na voljo bo do 20 stojnic, kjer bo možno prodajati:
• raznoliko trgovsko blago z božičnimi motivi (okraski, jaslice ipd.);
• domače izdelke umetnostne in rokodelske obrti (orodje in pripomočki,
posode za hrambo in postrežbo, pribor, slike, glinene figurice, kipci, ki
imajo neposredno povezavo s tradicijo kraja in adventnega časa ipd.);
• kulinarične izdelke (drobno pecivo, medenjaki, pecivo iz kvašenega
testa, namazi ipd.);
• naravno kozmetiko (mila, mazila, kreme ipd.), kjer so sestavine
izdelkov iz domačih dišavnic in zelišč;
• drugo blago, vezano na naravno in kulturno dediščino okolja ter
pomen in vsebino adventnega časa.

INFO
bozicnivojnik.si
www.mojaobcina.si/vojnik/

Zakaj je do tega prišlo?
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IZZA (O)GLEDALA

Pozdravljena
domovina!
Tekst: Anžej Gračner

Decembra leta 2012, pri svojih 23
letih, sem se podal na pot proti
bavarski prestolnici München. Po
mnogih neuspešnih poizkusih iskanja
službe v domači okolici sta mi to
možnost ponudila stara starša, v
smislu »probaj in če ne gre, lahko
prideš nazaj«. In tako je minil teden,
mesec, leto ... Priznam, da na začetku
ni bilo lahko. Vse na novo, drug
jezik, drugo okolje, občutek, kot da
začneš živeti na novo. In kar je bilo
najtežje, je bilo to, da sem se ločil od
dveh družin. Od tiste prave domače
in seveda tudi od vokalne skupine In
spiritu.
V Münchnu sem danes zaposlen
kot zdravstveni tehnik v zasebni
kliniki s poudarkom na kardiologiji,
gastrologiji in nefrologiji. Ko se
ozrem nazaj, se mi kar nasmeji.
Dejstvo, da sem prišel brez izkušenj,
z zadovoljivim
znanjem
nemščine ter
da so me na
podlagi vsega
tega sprejeli
medse, me
spodbujali in
razlagali korak
za korakom,
je položaj, kateremu se še danes
ne morem načuditi. Po dveh letih
trdega dela in učenja vseh novitet
je prišlo tudi napredovanje. Zdaj se
lahko pohvalim, da sem sodelavec
specialistom kardiologom, ki izvajajo
izjemno kompleksne postopke in še
bi lahko našteval.

življenju dejansko pomeni, čakati na
dopust in upati, da so pevski prijatelji
ob mojem prihodu v domovino voljni,
da kakšno tudi zapojemo. Pa le ni
bilo tako tragično. Kmalu smo se
»dali Slovenci na kup«, začela so se
druženja ob spremljavi harmonike ter
petja. Sčasoma sem si našel učiteljico
za petje, profesorico Anno Hasse, s
katero še danes sodelujem. Začela
so prihajati vabila s slovenskega
konzulata v Münchnu in tudi po
kliniki se je hitro razširil dober glas
o mojem petju. Na začetku prazen
urnik se je začel pestro polniti;
petje na slovenskih prireditvah po
Nemčiji in tudi na kar nekaj porokah
sodelavcev zdravnikov. Sledila so
razna povabila, med njimi tudi
takšno z željo po petju v španski
Sevilli.
Sprejeta pomembna odločitev,
odhod v tujino. Z
današnjimi očmi
– je bila prava.
Vse tiste male
stvari, ki so bile
takrat pomembne,
ne štejejo več.
Vrednote, ki so mi
bile samoumevne,
jim danes dajem
večjo težo. Še vedno ostajam
optimistična oseba in se nadejam, da
nekega dne le prepričam slovenskega
delodajalca in zopet postanem vaš
sokrajan.

Sprejeta pomembna
odločitev, odhod v
tujino. Z današnjimi
očmi – je bila prava.

Slovo od vokalne skupine je bilo
zame velik šok. Misel, da ne bi več
pel vseh teh lepih ljudskih pesmi, mi
ni dala miru. Si sredi Nemčije, izven
slovensko govorečega prostora, kar v
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Lep bavarski pozdrav »Servus« in
»Bodi zdrava domovina, mili moj
slovenski kraj«.

Tekst: Sonja Jakop, foto: svetovni splet

Na Konjiško goro, Špičasti vrh, Stenico
»Prijeten, raznolik, zelen. In tako
domač! Tak je vojniški okraj«, je
zapisano v Monografiji Občine
Vojnik.
Predvsem reliefne pestrosti in
raznolikosti smo lahko deležni, če se
podamo na enega od vrhov, ki našo
občino obdajajo na severovzhodu
in severu – na Špičasti vrh (994 m
nadmorske višine), Konjiško goro
(1012 m) ali Stenico (1091 m). Če
smo željni hribovskih doživetij in
panoramskega razgleda prek celotne
občine in še dlje, nam res ni treba
daleč. Potrebujemo le dobro obutev
in toliko kondicije, da zdržimo
približno enourni vzpon na katerega
od teh treh »tisočakov« in še toliko za
vrnitev v dolino. Na Konjiško goro in
njen najvišji vrh Stolpnik se običajno
podamo s Kamne Gore ali Črešnjic,
možnih je še več drugih izhodišč. Na
vrhu nas čaka 25 m visok razgledni
stolp, od koder pod seboj uzremo
vso Celjsko kotlino, pogled pa se
nam dobesedno odpre na vse štiri
strani neba, vse od Pohorja, Boča do
Kuma in Savinjskih Alp. Podobno
smo nagrajeni tudi, če se podamo na
nasproti ležeči Špičasti vrh. Štartamo
lahko iz Belega Potoka, ob tej trasi se
mimogrede še osvežimo pri lindeškem
slapu, od tu pa del poti strmo grizemo
kolena. Nadaljujemo po ozkem in
dokaj odprtem grebenu Kislice, tik

pod vrhom korak upočasnimo med
skalami, na špici pa sedemo na klopco
in se predamo lepotam narave. Do
istega cilja lahko prispemo tudi
iz Lipe, od Pristovškovega križa.
Najdaljša pot vodi iz Socke mimo
Strnadovega travnika, najkrajša pa
iz lindeške doline. Prav ta dolina je
lahko izhodišče še za skok na Stenico,
ki za razliko od prejšnjih dveh ponuja
razgled le v nebo. Se pa zato lahko
sprehodimo po položnem in senčnem
grebenu Stenice, se ustavimo pri
bližnji Marijini roki – majhni, v skalo
vklesani kapelici.
Zlasti poletje in jesen nas vabita na
hribe, ki jih imamo čisto pred nosom.
Na vseh pohodnike čaka tudi vpisna

NI TREBA DALEČ

Hribovska
doživetja
knjiga, ki dokazuje, da so ti vrhovi
dobro obiskana točka številnih
hriboljubov. Odzovimo se mikavnemu
vabilu, in se iz »babjega kota« (tako
predel, ki ga objemajo Konjiška
gora, Lindek, Stenica in Kislica,
imenujejo ljudje z južnega obrobja
Celjske kotline, ker se po njihovem
prepričanju tukaj kuha vreme)
podajmo na katerega od naštetih.
Z nekaj prelitih kapljic znoja in
vloženega truda bomo največ naredili
zase in si polepšali dopustniške dni
ali le čisto običajen dan. Če bomo na
poti poskrbeli tudi za varen korak in
prijetno družbo, spoštovali naravo in
ves njen živelj, bo vsak pohod na cilju
bogato poplačan.

Satelitski posnetek Stenice in Kislice s Špičastim vrhom in z vrisano krožno pešturo

Spoštovani sosedje, krajani in krajanke občine Vojnik!
Iskreno in iz srca se vam zahvaljujemo za nesebično pomoč, ki ste jo izkazali v naših najhujših
trenutkih.
Ni lahko zaradi požara ostati čez noč brez doma, vendar je bila izkušnja veliko lažja ob vaši
pomoči in spoznanju, da nas obkrožate res dobri ljudje. Hvala županu in vsem svetnikom
Občine Vojnik, Krajevni skupnosti Vojnik, požrtvovalnim in pogumnim gasilcem in vsem, ki
ste na kakršen koli način pristopili in pomagali.

Gasilcem PGD Socka in PGD Nova Cerkev
se najlepše zahvaljujemo za zelo hitro in
uspešno pomoč ob požaru stroja v naši
delavnici.
Kolektiv podjetja Šeško d. o. o.

Hvaležna družina Ravnak
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Naša varnost
Nova dvorana v mansardi gasilskega doma Frankolovo

Dvorana bo
v službi ljudstva
Tekst: Sonja Jakop, foto: Hari

Frankolovski gasilci so imeli pogum. Že leta 1986 so začeli
»tuhtati«, da bi obstoječi gasilski dom nadgradili z dvorano.
Takratna »tuhtanja« so se hitro umirila, čez leta pa spet
začela buriti njihove možgane. Od resne ideje do izvedbe
je bilo treba »prebaviti« veliko vmesnih birokratskih,
gradbenih in finančnih zalogajev. Končni rezultat je danes
izredno lepa, prostorna in večnamensko uporabna dvorana,
ki so jo njenemu namenu slovesno predali 10. junija 2016.
Predsednik PGD Frankolovo, Drago Brecl, je ob otvoritvi
povzel aktivnosti pred in ob izgradnji dvorane. Dela so
potekala postopoma, v odvisnosti od razpoložljivega
denarja. Tako so pred leti začeli z izgradnjo frčad, kasneje so
dozidali vhod v zgornjo etažo in priročno delavnico. Šele za
tem so se lotili dvorane, sanitarij in čajne kuhinje. Dvorano s
pripadajočimi prostori so financirali z namenskim denarjem
iz občinskega proračuna – ta je zadostoval za dobro
polovico investicijskega vložka, drugo polovico pa so pokrili

Bogata zgodovina, oči
uprte v prihodnost
Tekst in foto: Lea Sreš

V današnjem času je prostovoljstvo zelo pomembno. V
Socki ljudje vedo, da s skupnimi močmi lahko kraj razvijajo,
bogatijo in si ustvarijo prijetno in varno okolje. In prav PGD
Socka je eno izmed društev, ki ljudem omogoča varnost
in občutek, da v stiski ne bodo ostali sami. Na področju
varnosti veliko pomeni hitra odzivnost in gasilci v Socki že
85 let med prvimi priskočijo na pomoč, ko je treba.
PGD Socka je z delovanjem začelo leta 1931 in od takrat so
svoj obstoj upravičili. Nesebično so priskočili na pomoč v
številnih intervencijah, premagali številne težave pri gradnji
gasilskega doma, razvoju društvene opreme, društvo
pomlajevali in se izobraževali. Prav pomlajevanje društva
je porok, da gredo v pravo smer. Društvo šteje 202 člana,
od tega je otrok in mladostnikov okoli 60. Delo z mladimi
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z zbranimi donacijami in prostovoljnimi prispevki. Ob vsem
tem so člani PGD in tudi številni nečlani v objekt vložili
skoraj 2.600 delovnih ur, to je kar 320 podarjenih »šihtov«.
Kot je bilo slišati na otvoritvi, bo nova lepotica v službi
ljudstva. V njej bo možno izvajati razna izobraževanja,
seminarje in sestanke za večje število udeležencev.
Obljubljajo še, da bo dvorano možno najeti tudi za
druge dogodke s primerno vsebino, vendar za zdaj še
vseh možnosti koriščenja niso dorekli. Vsi zbrani so se v
družbi najvidnejših predstavnikov gasilske zveze, občine,
krajevne skupnosti, župnije in društev strinjali, da ta
pridobitev predstavlja pomembno dodano vrednost za
kraj in občino. Ker se je gradnja začela v času županovanja
Bena Podergajsa, zaključila pod vodstvom župana Branka
Petreta, na čelu izgradnje pa je ves čas skrbno bdel Drago
Brecl, je svečani prerez traku pripadal tem trem. Po krajšem
kulturnem programu, izrečenih zahvalah najzaslužnejšim
akterjem in blagoslovu objekta smo si navzoči lahko
ogledali notranjost dvorane, ki je ob tem velikem dogodku
vabila tudi k okusno obloženi mizi. Rezultat tolikšnih
prizadevanj, dela in skrbi je vredno proslaviti!

vodi Nastja Kraljič s svojimi pomočniki in svoje delo odlično
opravljajo. Mladi pridobivajo osnovna znanja o gasilstvu,
predstavljajo društvo na tekmovanjih in v Socko prinašajo
številna priznanja.
Od začetkov društva so v njem prostovoljno sodelovale
številne generacije Sočanov. Pomembno je poudariti, da
so imeli njihovi predsedniki vedno oči uprte v prihodnost,
zato se je društvo razvijalo, živelo in upravičilo svoje
poslanstvo. Za uspešno posredovanje gasilcev pri reševanju
ob različnih nesrečah je potrebnega veliko znanja in
nenehno izpopolnjevanje, zato v društvu namenjajo temu
veliko pozornost. Glede na to, da je PGD Socka društvo
prve kategorije, kar pomeni, da spada med manjša društva,
so težave pri pridobivanju sredstev za opremo zelo velike.
Oprema je draga, vendar so imeli v Socki med člani
navdušence, ki so s svojimi inovacijami pripomogli, da je
društvo dobilo cisterno. S sredstvi podpornikov društva in
prireditvami zbirajo sredstva za opremo. Socka ima lepo
urejen gasilski dom, ki je poleg šole družabno in kulturno
žarišče kraja.

Naša varnost
Brigita Božnik, predsednica PGD Socka

Prejemnika priznaj GZ

Številne prostovoljne ure gasilcev operativcev so namenjene
pripravam na različna tekmovanja, za tečaje in izobraževanja,
ki omogočajo pravilno in odgovorno opravljanje naloge gasilca
– reševalca. Društvo vodi Brigita Božnik ob pomoči izkušenih
gasilcev, zlasti Egidija Čretnika in Milana Kotnika. Osnovno
poslanstvo gasilcev je prostovoljna pomoč, pripravljenost na
dolge ure dela, vaje, izobraževanja in seveda posredovanja pri
elementarnih in drugih nesrečah.
Praznovanje 85-letnice obstoja društva je bilo delovno
in namenjeno zbiranju sredstev za nakup novega vozila.
Praznovanja so se udeležili predstavniki prijateljskih DVD
Prezid, DVD Gorjanec, predsednik GZ Vojnik-Dobrna Benedikt
Podergajs, Viktor Štokojnik, predsedniki sosednjih društev in
prijatelji soških gasilcev. V kulturnem programu so nastopili
učenci Glasbene šole Tomija Majcna. Za dolgoletno delo so

podelili dve priznanji GZ Slovenije: prejemnika sta Martin
Štravs in Maks Zupanek. Sledilo je meddruštveno tekmovanje
gasilskih ekip za memorial Vikija Božnika. Memorial Vikija
Božnika je postal tradicionalen, prehodni pokal podeljujeta
njegova žena in sin.
Praznovanje visoke obletnice društva dokazuje, da je Socka
kraj, kjer ljudje živijo z društvom. Visoko število članov,
dejavnosti pri opravljanju gasilskega poslanstva, izobraževanja
gasilcev za varno in strokovno opravljanje operativnega dela,
skrb za gasilska vozila in gasilsko opremo, vse to dokazuje,
da PGD Socka v rokah Brigite Božnik in njenih sodelavcev
dela dobro in strokovno. Ob jubilejnem dogodku se gasilkam
in gasilcem PGD Socka v imenu občanov občine Vojnik
zahvaljujem za preteklo delo, želim jim čim manj intervencij in
iskreno čestitam za 85 plodnih let delovanja.

Veteranke in pionirji PGD Vojnik na
državnem gasilskem tekmovanju
Tekst: Tomaž Pekovšek, foto: Beno Polajžer

V nedeljo, 12. 6. 2016, smo z ekipo
pionirjev doživeli enega izmed
največjih dosežkov v zadnjem času.
Udeležili smo se namreč državnega
mladinskega gasilskega tekmovanja v
Kopru.
Po številnih vajah smo se na nedeljsko
jutro še nekoliko zaspani zbrali pred
gasilskim domom in se odpravili
na Obalo. Kmalu nas je pozdravilo
morje, tako tekmovalci kot tudi zvesti
navijači pa smo bili že kar precej
nervozni. Kaj kmalu je bilo vse nared
za nastop naših pionirjev, ki so sprva
nastopili v vaji z vedrovko, nato v
štafeti na 400 metrov in za konec še v
vaji razvrščanja. Časi so bili zavidljivi,
v vaji z vedrovko so dosegli enega
izmed najboljših časov in podrli svoj
rekord v štafeti. Žal sreča v nedeljo ni
bila na strani naših najmlajših. Zasedli

so 25. mesto, kar je izvrsten rezultat,
saj je tekmovalo 55. ekip. Pesti smo
držali tudi za ekipo mladincev iz Nove
Cerkve in mladink z Dobrne, ki sta
zasedli odlični uvrstitvi. Mladinci so
bili 19., mladinke pa 10.
Bolj kot tekmovanja smo se veselili za
marsikoga prvega letošnjega skoka
v morje in sladoleda, ki so nam ga
kupili dragi mentorji. Polni vtisov,
tudi malo opečeni smo se zvečer vrnili
domov, po poti pa smo pojedli še vsak
svoj trojanski krof.
V soboto, 11. 6. 2016, ko smo s svojo
mladino imeli še zadnje priprave na
nedeljsko tekmovanje, so v Kopru,
poleg ekip iz Nove Cerkve (članice in
člani A ter članice B) in Socke (člani
B), tekmovale tudi starejše gasilke iz
Vojnika, ki so zasedle 17. mesto.

Pionirji z mentorjem

Veteranke skupaj z mentorjem
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Poskrbimo za varnost otrok v prometu
Tekst: Mateja Markl

Nov prometni znak »šolska pot«,
digitalizacija načrtov šolskih poti, nove
smernice za šolske poti
Javna agencija RS za varnost prometa
je letos izdala nove smernice za šolske
poti in dodatno usposobila predstavnike
občin, učitelje in policiste za urejanje
šolskih poti in pripravo načrtov. V
številnih občinah bodo prostovoljci
varovali otroke v prvih šolskih dneh na
najbolj izpostavljenih mestih, želimo
pa si vzpostaviti tudi šolsko prometno
službo na več OŠ. Za 20 osnovnih šol bo
izvedena prenova načrtov šolskih poti,
in z občinami, izbranimi na javnem
pozivu, tudi digitalizacija načrtov
šolskih poti na spletnem portalu in
mobilni aplikaciji. V uporabo je 15
občin prejelo brezplačne prikazovalnike
hitrosti »vi vozite«, vsi prvošolci pa
bodo dobili knjižice Prvi koraki v svetu
prometa. V sodelovanju s partnerji
bo agencija organizirala še druge
dejavnosti, tudi lutkovne predstave, z
namenom izobraževanja o prometni
varnosti. Letošnja novost pa je tudi
nov prometni znak »šolska pot«, kar
30 triopanov. Šolska pot bo AVP v
sodelovanju z občinskimi SPV postavila
v okolici šol.
V letu 2016 so slovenske ceste
terjale že tri smrtne žrtve in 16 hudo
poškodovanih med otroki do 15. leta
starosti, med umrlimi sta bila dva
predšolska otroka kot potnika ter

en šolski kot kolesar v prometu. V
povprečju v zadnjih letih v prometnih
nesrečah sicer umrejo 3 otroci do 15.
leta, pogosto kot potniki v vozilih in
prav prometne nesreče so vodilni vzrok
prezgodnje umrljivosti otrok in mlajših
odraslih.
Javna agencija RS za varnost prometa
zato v luči novega šolskega leta
opozarja vse udeležence v prometu
na še več pozornosti in dosledno
upoštevanje prometnih predpisov.
Otroci promet doživljajo drugače. So
manjši, ne vidijo preko parkiranih vozil
in drugih ovir, imajo manjši vidni kot in
manj opazijo. Do 10. leta še ne zmorejo
samostojno sodelovati v prometu,
pogosto preusmerjajo pozornost,
pozabijo na pravila, pri hoji in teku
še niso dovolj spretni, obvladovanje
kolesa pa je bolj zahtevno. Težje ocenijo
oddaljenosti in hitrosti vozil, smeri
zvoka, zamenjujejo levo in desno ter
se še ne zmorejo primerno odzivati v
prometu.
Za več informacij priporočamo, da
obiščete tudi spletne strani www.avp-rs.
si ali portal SPV, www.avp-spv.si, kjer so
dostopna tudi preventivna gradiva.
Priporočila staršem in drugim
odraslim, da poskrbijo za varnost
otrok:
1. mlajši otrok (do 7. leta starosti, pa
tudi kasneje v zahtevnejših ali novih

Aktivno poletje
lemberških gasilcev
Tekst in foto: Franc Medved

Lemberški gasilci smo 16. avgusta 2016 pripravili gasilsko
tekmovanje za prehodni pokal Lemberga. Kljub nakazanemu
kislemu vremenu se je tekmovanja udeležilo lepo število
društev; poleg društev iz GZ Vojnik-Dobrna tudi več ekip iz
bližnjih okoliških gasilskih zvez.
Tekmovanje je potekalo na skrbno urejenem poligonu in je
pritegnilo lepo število gledalcev. Rezultati so pokazali, da
so ekipe čedalje bolj izenačene. Na rezultat jasno vplivajo
predhodni treningi in tudi športna sreča. Ponovno so prepričali
gasilci iz Socke. Rezultat kakovostnega nastopa in prvega
mesta tretje leto zapored jim je prinesel osvojitev prehodnega
pokala Lemberga v trajno last. Čestitamo PGD Socka!
Zvečer je bilo pestro na prostoru pred gasilskim domom v
Lembergu. Tradicionalno gasilsko veselico so letos poživljali
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prometnih situacijah) potrebuje
spremstvo odraslega;
2. prvošolci in drugošolci morajo imeti
obvezno rumeno rutico in kresničko skozi
celo šolsko leto;
3. otroci naj uporabljajo načrtovane
šolske poti, s katerimi se seznanijo v šoli
in v sodelovanju s starši;
4. otroka odrasli poučimo in vzgajamo,
katera šolska pot je varnejša in kako
ustrezno varno ravna;
5. otrok hodi po pločniku, ali ob levem
robu cestišča, če ni pločnika, cesto prečka
samo na označenem prehodu za pešce
ali pri zeleni luči na semaforju ter vedno
preveri (levo-desno-levo) ali je pot prosta;
6. starejši otroci naj poskrbijo za svojo
vidnost ter upoštevanje prometnih
predpisov ter naj ne uporabljajo mobilnih
telefonov v prometu;
7. otroci morajo biti med vožnjo vedno
pripeti z varnostnim pasom in glede na
višino (do 150 cm) nameščeni v ustrezen
otroški varnostni sedež;
8. na šolskem prevozu otroci sedijo vsak
na svojem sedežu pripet z varnostnim
pasom ter torbico na tleh poleg sebe;
9. na kolesu morajo imeti otroci obvezno
kolesarsko čelado, saj bistro glavo varuje
čelada;
10. otrokom smo s svojim ravnanjem
zgled, zato poskrbimo, da smo vedno
pripeti, strpni in skrbni do drugih
udeležencev v prometu.

mladi glasbeniki z imenom Klateži. S svojim muziciranjem
so ustvarili pravo veselično vzdušje. Še kislost vremena so
popravljali. Tako se je rajanje zavleklo pozno v jutranje ure,
občinstvo je bilo z njimi popolnoma zadovoljno, zato se fantom
zahvaljujemo!
Tradicionalna julijska prireditev prinese vsaj enkrat v
letu majhno spremembo v naš kraj. Obisk na prireditvi in
sodelovanje krajanov je dokaz, da je prav, da takšne prireditve
organiziramo tudi v prihodnje. Seveda zahteva organizacija
in izvedba prireditve mnogo vloženega truda in dela, zato se
iskreno zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali, in vas vabim, da
tudi v prihodnje skupaj pripravimo še več takšnih dogodkov.
Čestitamo!
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O delu in življenju Jožeta
Žlausa pišejo v Nepalu
Pozimi je Galerijo Piros v Globočah
obiskal nepalski novinar Chhabi
Raman Silwal iz Katmanduja,
glavnega mesta Nepala. Življenje in
delo Jožeta Žlausa je predstavil v dveh
časopisih v Nepalu. Že kar nekajletno
sodelovanje med Turistično-kulturnim
društvom Globoče in Občino Vojnik
z nepalskim generalnim konzulatom
v Ljubljani se tako še poglablja in
širi. V prihodnjem letu načrtujemo
odhod skupine slikarjev v Nepal in
sodelovanje na glasbenem področju,
saj Nepalci še posebej radi prisluhnejo
naši ljudski glasbi.

200 metrov asfalta pomeni
veliko pridobitev
Krajani so 27. avgusta tudi uradno
dobili 200 metrov asfaltne prevleke
med Kolenci in Sešlovimi v Vizorah.
Slovesnosti so se udeležili župan
Branko Petre, podžupan Viktor
Štokojnik, predsednik KS Nova
Cerkev Slavko Jezernik, dekan Alojz
Vicman in vsi krajani, ki cesto največ
uporabljajo. Pridobitev jim pomeni
mnogo, saj je zanje konec težav pri
vzdrževanju ceste poleti in pozimi.
Tekst in foto: Lea Sreš

Druženje podjetnikov in
obrtnikov občine Vojnik
Ob zaključku formalnosti ob ustanovitvi
Kluba podjetnikov občine Vojnik v
mesecu avgustu so se na Koči pri
Tomažu srečali podjetniki in obrtniki iz
občine Vojnik. Gre za prvo druženje z
namenom povezovanja podjetnikov in
obrtnikov. Kot je poudaril župan Branko
Petre, je ena pomembnejših nalog
občine omogočiti primerno podporno
okolje za razvoj podjetništva. Osrednja
tema srečanja je bila izmenjava stališč
in mnenj o pogledih na razvoj občine,
o prostorskih možnostih za razvoj
podjetništva ter o možnosti sodelovanja
med podjetniki in občino. Klub ima
glede na veljaven statut zakonitega
pooblaščenca, Amadeja Bastla, ki bo
do jesenske volilne skupščine, ko bodo
člani izbirali predstavnike v organe
kluba, opravljal tekoče dejavnosti.

Povabilo v gore
V avgustu pa se je Planinsko društvo
Vojnik odzvalo povabilu ŠD Socka.
Na dan Marijinega vnebovzetja so se
člani PD Vojnik povzpeli na Strnadov
travnik in nato še na Kislico. Vreme
je bilo lepo, družba prijetna, vesela.
Pohod se je zaključil s sv. mašo na
Strnadovem travniku.
In kaj se dogaja na Tomažu? Ob Koči
nastaja objekt, ki bo dopolnjeval
podobo tega okolja, društvo pripravlja
teren za asfaltiranje ceste.
Kam vabimo? Po programu pohodov
in izletov PD Vojnik so v tem letu
še v načrtu: Veliki Zvoh–Krvavec,
Ovčji vrh–Kozjak, Pohod ob prazniku
občine Vojnik, Izlet v neznano ter še
decembrska pohoda na Stolpnik in
k Tomažu. Seveda pa vabimo tudi v
Kočo na Tomažu. Se vidimo. Do takrat
pa varen korak!

Tekst in foto: Irena Šelih

Tekst: Jože Žlaus, foto: Lea Sreš

Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

Predstavitev zatiranja
škodljivcev na vrtovih,
njivah … na za okolje
prijazen način
Članice Društva podeželskih žena
Meta smo se 2. junija popoldne
udeležile predavanja o naravnih
načinih zatiranja škodljivcev na
vrtovih in njivah. Praktični prikaz
zatiranja škodljivcev smo imele
na kmetiji pri podpredsednici ge.
Silvi Krulec. Prikaz je vodila mag.
Iris Škerbot, specialistka za varno
uporabo FFS na KGZS zavodu Celje.
Po zanimivem prikazu in predavanju
smo se posladkale ter si izmenjale
izkušnje.

Tekst: Zvonka Grum, foto: Srečo Sentočnik
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Goran Bojčevski kvartet
na gradu Lemberg
Zadnji avgustovski petek je zdaj že
tradicionalno rezerviran za dobro
glasbo na gradu Lemberg. Tudi tokrat
so nam člani zasedbe Goran Bojčevski
kvartet (Goran Bojčevski – klarinet,
Tomaž Marčič – harmonika, Tadej
Kampl – bas kitara, Nino Mureškič –
tolkala) pripravili čudovit glasbeni
večer. Navdušeni poslušalci so
jim namenili bučen aplavz, Franci
Zidar, ki je skupaj z Občino Vojnik
organiziral omenjeni koncert, pa
je obljubil, da se z isto zasedbo
vidimo na gradu Lemberg najkasneje
prihodnje leto.
Tekst in foto: Urška Mužar
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Pohod na Kamšakov travnik
in Holcerija v Vitanju
Člani TD Nova Cerkev smo opravili
pohod na Kamšakov travnik, kjer smo
se družili s člani sosednjih turističnih
društev. 14. avgusta, smo se udeležili
tradicionalne Holcerije v Vitanju.
Predstavili smo se z lojtrnikom, otava
je bila pokošena in sušena ročno.
Opozorili smo, da je bila včasih
pokošena vsaka strmina, danes pa
travniki preraščajo v gozd.
Tekst: Boltežar Orlčnik, foto: Boža Prevolnik

Izlet Društva podeželskih
žena Meta
Člani Društva podeželskih žena
Meta smo bili gostje Društva kmetic
Lipa Vitanje. Gospa Jožica Kuzman
nas je pričakala pri Ksevtu in nas
pospremila do cerkve na Hriberci.
Ogledali smo si Goslarstvo Skaza
in videli postopek izdelovanja in
zbirko violin. Obiskali smo kmetijo
Jožice Kuzman, cerkev sv. Marjete
in novo kapelico. Pot nas je vodila
do etnološkega muzeja Brodej in
domačije Gornjak-Kuzman, kjer
prodajajo in predelujejo mleko in do
Beškovnikove kašče.
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Tekst: Irena Šelih, foto: Vesna Mihalič

Vinogradniki na sejmu Agra
»Pogum in znanje veljata,« si je rekel
predsednik Vinogradniško-vinarskega
društva Vojnik Mirko Krašovec in
na začetku meseca julija odnesel
svoja vina na 42. odprto državno
ocenjevanje Vino Slovenija v Gornjo
Radgono. Ker se večkrat sprašujemo,
ali so rezultati društvenega
ocenjevanja vin realni, ali so merila
ocenjevalcev na lokalni ravni znižana,
ali so naša vina lahko konkurenčna po
svoji kakovosti tudi na mednarodnem
področju, so takšne pogumne
odločitve zelo zaželene. Na odgovor
ni bilo treba dolgo čakati. Uspeh je bil
presenetljiv in odpravil je naše dvome
in razmišljanja – tri srebrne in zlata
medalja.

Zgodovinski uspeh strelcev
Strelskega društva bratov
Dobrotinškov Vojnik
S Strelskim društvom bratov
Dobrotinškov smo v okviru praznika
KS Vojnik organizirali strelsko
tekmovanje z malokalibrsko puško na
strelišču v Doliču, kjer nam v nedeljo,
19. junija 2016, vreme ni bilo najbolj
naklonjeno. S posebnim ponosom
lahko oznanim, da smo kot društvo
prvič posegli po samem vrhu. To je
uspelo ekipi Vojnik 1; v sestavi Petra
Pihlerja, Matjaža Žgajnerja in Saške
Nerat. Osvojili so prvo mesto ekipno,
Peter pa je bil z osvojenimi 183 krogi
tudi strelec dneva. Zmagovalni ekipi
čestitke, prav tako pa čestitam tudi
vsem, ki so pripomogli k uspešni
izvedbi tekme.

Tekst: Albina Karmuzel, foto: Miran Kovač

Tekst: Franc Lebič, foto: Dušan Ravnikar

Društvo upokojencev Vojnik
v počastitev krajevnega
praznika KS Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik je v
četrtek, 16. junija 2016, organiziralo
meddruštveno, medobčinsko
tekmovanje v streljanju s serijsko
zračno puško. Na tekmovanju so
sodelovali strelci društev upokojencev
Ljubečna, Hudinja, Ostrožno,
Dobrna, Vitanje in Vojnik. Hvala vsem
sodelujočim.
Tekst: Franc Kuzman, foto: Dušan Ravnikar

Golaž žur na Frankolovem
V Turističnem društvu Frankolovo
smo bili prijetno presenečeni nad
odzivom na letošnji Golaž žur.
Prijavilo se je kar 12 skupin, od
katerih je bilo sedem domačih.
Veseli smo tudi domačih ekip, saj
dokazujejo, da je življenje v kraju
prijetno le, če društva med seboj
sodelujemo in to so danes, na čelu
s predsednikom KS, Dušanom
Horvatom, tudi dokazali. K dobremu
golažu se najbolj prileže domač
kruh. Naše gospodinje, Hilda Goršek,
Slavica Leva, Olga Senegačnik, Jožica
Keblič, Jožica Skaza, Mateja Mirnik,
Marija Železnik in Zdenka Brecl, so se
zelo potrudile in še toplega prinesle
na prireditev. Ocenjevalna komisija
je imela zares nehvaležno delo, le
odtenki okusov so jim pomagali
pri izboru. Zmagovalni golaž je
letos skuhalo društvo Talon, drugo
mesto je pripadlo Vinogradniškovinarskemu društvu Vojnik in tretje
mesto PGD Frankolovo.
Tekst in foto: Irma Blazinšek
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Taščice na Dolenjskem
Ljudske pevke Taščice smo bile s strani
Kulturno-športnega društva Telče z
Dolenjske povabljene na 15-letnico
njihovega delovanja in na že 13.
tradicionalno prireditev ohranjanja
ljudske pesmi Telška žetev. V nedeljo,
10. julija 2016, smo se popoldne v
lepem številu zbrali na travniku za
kulturno-športnim društvom. Nastopili
so pevci iz Dolenjske in iz Štajerske,
skupaj s harmonikarji nas je nastopilo
osem skupin. Med nastopi skupin
sta nas zabavala Martin in Micka s
skečem, ki je predstavljal lokalno
življenje na kmetiji z ostarelimi ljudmi.
Popoldan je minil v prijetnem druženju
in v navezovanju novih znanstev ter
na povabilih na nastope tudi na druge
prireditve, kajti kljub poletni vročini
pridno nastopamo.
Tekst: Majda Brežnik, foto: Franc Lebič

Vsak človek je zase svet
V petek, 1. julija 2016, smo se družili
na Lopati. Že vrsto let v poletnem času
pripravljamo druženje s športnimi
igrami, na katerega povabimo tudi
težke invalide. Zbralo se nas je 127
članov Medobčinskega društva delovnih
invalidov Celje, spremljevalcev in gostov.
Vesela sem, da so se povabilu odzvali
člani Društva invalidov Zagorje ob
Savi, predstavniki invalidov Laško in
Žalec. Ponosni smo, da so nas s svojo
prisotnostjo počastili župan Občine
Vojnik Branko Petre, župan Občine Štore
gospod Miran Jurkošek in predsednik
Zveze delovnih invalidov Slovenije
Drago Novak. Športne igre, obisk
gostov in županov, ples, petje, okusna
hrana, dobra pijača so nam dan naredili
čaroben in nepozaben. Stkala so se
prijateljstva, ki jih bomo negovali še
naprej.

Pilates v naravi ob glasbi v
živo
V večernih urah, 18. julija 2016, je
vojniški park ob Hudinji oživel ob
edinstvenem dogodku Z gibanjem
v melodijo. Ta je združeval vadbo
pilatesa v naravi ob spremljavi
kitare in petja v živo. Zasnovali
ter izvedli sva ga glasbenica Maja
Dobrotinšek in učiteljica pilatesa
ter študentka kineziologije Jasna
Žerjav. Poleg vadbe in vživljanja v
glasbo je bil park za nekaj časa odet
v barve razstavljenih fotografij na
lesu fotografinje Mateje Koštomaj in
fotografa Denisa Buzine ter avtorske
poezije Maje Dobrotinšek.
Tekst: Maja Dobrotinšek, Jasna Žerjav,
foto: Mateja Koštomaj, Denis Buzina

Tekst in foto: Dragica Mirnik

Mednarodne sanje in
sodelovanje
Domačija Metta v Rakovi Stezi je letos
v okviru programa Erasmus+ gostila
dva projekta. Sodelovali smo z Open
your heart, unleash your potential
in nagovorili mlade, da najdejo svoje
poslanstvo. Projekta se je udeležilo 26
mladih iz Slovenije, Estonije, Nemčije
in Italije. Najprej smo se podali na
Junakovo popotovanje. Učili smo
se nenasilne komunikacije, gradili
skupnost ter ozaveščali skupinsko
dinamiko, raziskovali svoje osebne
meje. Skupaj smo vstopili v mandalo
resnice, spoznavali smo se skozi igro
in umetniško ustvarjanje.

Zgledno sodelovanje s šolo
in vrtcem
Organizacijo RK Nova Cerkev smo
pomladili, medse smo sprejeli 12
učencev iz POŠ. Obdarili smo jih z
majico in brisačo, v našem vrtcu pa 18
otrok z zobno ščetko in pasto, kupili
smo potrebščine za 7 osnovnošolcev.
Vsak mesec merimo krvne vrednosti.
Na testu hoje smo naredili meritve 27
članom TD. Pripravili smo predavanje
o gibanju, z namenom, da preprečimo
kronične bolečine hrbta. Pakete
pomoči delimo redno.

Uvrstitev v finale na
svetovnem prvenstvu v
twirlingu – 6. mesto med 14
pari na svetu
Nuša Detiček in Eva Mlakar, članici
TMK5E, sta kot članici državne
reprezentance zastopali Slovenijo na
33. svetovnem prvenstvu v športu
twirling, ki je potekalo v športni areni
Helsingborga na Švedskem. Sodelovali
so najuspešnejši športniki iz 17 držav.
Spremljali so ju trenerka Nastja Keršič,
Mojca Keblič in Rajko Detiček.
Tekst: Nastja Keršič, foto: arhiv TMK5E

Tekst in foto: Magda Kajzba

Tekst: Tinka Hernavs, foto: Denis Stramšak
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na mladih svet stoji

Na taboru smo se veliko naučili in še več doživeli.

Vrtec Mavrica Vojnik

Tekst in foto: Martina Ošlak

Bili smo na planinskem taboru

Pred poletnimi počitnicami, v petek,
20. 5. 2016, se je 37 mavričnih
planinčkov iz Vrtca Mavrica Vojnik
odpravilo na planinski tabor v naravi.
Z avtobusom smo se odpravili do
Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
Škorpijon – Sveti duh na Ostrem vrhu,
kjer smo tri dni uživali v neokrnjeni
naravi. Prvi dan smo si ogledali

številne živali na ranču. Odpravili
smo se na pohod ob državni meji
z Avstrijo. Zvečer smo si zakurili
taborni ogenj in prepevali taborniške
pesmi in plesali. Naslednji dan je bil
namenjen raziskovanju gozda, živali
in rastlin v njem. Obiskali smo tudi
škratovo deželo. Naučili smo se veliko
o orientaciji in se igrali škorpijonovo

olimpijado. Zadnji dan smo se
odpravili na pohod do Žavcarjevega
vrha.
Otroci so se domov vrnili polni novih
doživetij in spoznanj. Vse strokovne
delavke smo ponosne na naše mlade
planinčke, ki so pokazali, kako znajo
biti samostojni. Bilo nam je zelo lepo
in radi se bomo spominjali te izkušnje.

Vrtec Danijelov levček
Tekst in foto: Erika Jus

Levčki na morju
V sredini junija, ko je vreme že toplo,
se najstarejši otroci Vrtca Danijelov
levček odpravijo letovat na slovensko
obalo. Letos je kar trideset otrok iz
vseh treh enot vrtca že drugo leto
zapored letovalo v Izoli. Od staršev
smo se poslovili v ponedeljek, 13. 6.
zjutraj, ter se z avtobusom odpravili
morskim dogodivščinam naproti.
Vreme nam žal ni bilo najbolj
Bilo je lepo.

46

naklonjeno, tako da smo se igram in
plavanju v morju predajali le dvakrat.
V preostalem času smo raziskovali
Izolo, se igrali na igralih ob morju,
risali, se igrali različne družabne in
gibalne igre, iskali školjke in ostale
»zaklade« na plaži … Učili smo se
zgibati papirnate ladjice, prepevali
smo ob zvokih kitare ter se naučili
nove »morske himne« z naslovom Po

morju pluje ladja.
Ob koncu vsakega dneva je bil na vrsti
obvezen sprehod do slaščičarne, kjer
smo se sladkali s slastnim sladoledom.
V štirih dneh so otroci postajali vedno
bolj samostojni, obenem pa je iz dneva
v dan postajalo domotožje večje. Prav
zato so se otroci v četrtek popoldne z
lepimi vtisi in velikim veseljem zopet
stisnili v objem staršev.

Tekst in foto: Marjana Šoš, Marina Vešligaj, Ivo Špeglič

Novo vozilo, klopi iz palet in
odlični športniki
Velika pridobitev za majhno šolo
V juniju se je uresničila velika želja ne le šolarjem, ampak
tudi zaposlenim – šola je dobila novo vozilo.
Staro kombinirano vozilo je bilo že dotrajano in menjava je
bila načrtovana. Skupaj z Občino Vojnik smo se odločili, da
kupimo novo vozilo. Otrok, ki se vsakodnevno pripeljejo
v šolo, je iz leta v leto več in potreba po prevozih je velika,
zato smo med nakupom razmišljali racionalno in na dolgi
rok. Novo vozilo je minibus za 16 oseb. Otroci prihajajo
iz številnih okolišev, kjer so prometne poti nevarne in
potrebujejo do šole prevoz – Beli Potok, Bezenškovo
Bukovje, Brdce, Črešnjice, Dol pod Gojko, Frankolovo,
Lipa, Lindek, Podgorje, Rakova Steza, Rove, Stražica,
Straža, Verpete, Zabukovje in tudi s področja Kamne Gore,
Sojeka, Globoč, Ilovce, Selc in Stranic. Hvala Občini Vojnik
za posluh.
Klopi iz palet
Ekodan smo izkoristili za ustvarjanje klopi iz palet za
enega izmed hodnikov. V okviru predmeta oblikovanje
gradiv so devetošolci palete obdelali, nato pa so jih pri
predmetu likovno snovanje sedmošolke pobarvale.
Klopi smo namestili v veznem hodniku in so namenjene
druženju med odmori.

Odbojkarji na mivki z mentorjem Ivom Špegličem

Odlični športniki
Maja in junija je bilo zelo napeto na športnem področju.
Nekaj učencev naše šole je doseglo lepe uspehe. Na
regijskem atletskem tekmovanju v Celju so dosegli
naslednje rezultate: Kaja Senegačnik 1. mesto v skoku
v višino, Luka Podrzavnik 7. mesto v skoku v višino,
Timeja Pušnik 14. mesto v teku na 60 m, Sara Brezovnik
8. mesto v skoku v daljino. Odbojkarji na mivki (Matevž
Birk, Nik Marzidovšek, Nejc Marzidovšek, Blaž Petek in
Uroš Sodin) so 27. maja zmagali v svoji skupini, 2. junija
osvojili 1. mesto na medobčinskem tekmovanju v Celju,
16. junija pa 2. mesto na regijskem tekmovanju v Celju
in se tako uvrstili na državno tekmovanje. V atletskem
troboju so učenci 5. razreda dosegli 7. mesto. Na državnem
tekmovanju 1. junija je plesna produkcija (Eva Mlakar,
Maša Trobiš, Kevin Banovšek, Tadej Hrvatin, Nika
Javorič, Maša Štante, Tamara Pinter, Kaja Senegačnik, Pia
Stermecki, Maruša Žerjav) na šolskem plesnem festivalu
dosegla 11. mesto. Med posamezniki sta zastopali šolo
Kaja Senegačnik in Maša Štante. V ponedeljek, 30. maja,
je bilo področno tekmovanje v atletiki v Celju. Učenka Kaja
Senegačnik je z odličnimi skoki v višino dosegla rezultat
151 cm in prepričljivo zmagala. Vsem čestitamo in jim
želimo veliko uspeha na nadaljnjih tekmovanjih.

na mladih svet stoji

Oš Antona
Bezenška
Frankolovo

Kaja na najvišji stopnički

Klopi iz palet

Nova pridobitev OŠ Antona Bezenška Frankolovo
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NA pragu novega šolskega
Foto: Matjaž Jambriško

Olga Kovač

Dragi učenci,
v otroštvu se naučimo prvih črk, prvih
korakov, prvih besed …
Vse, kar storite, niso majhne, ampak
so velike reči. Še večje postanejo, ko
začnete sestavljati svoje prve zgodbe.
Ena takih se začne z vstopom v šolo,
s prvim šolskim dnem. Vsako novo
šolsko leto vam ponuja priložnost,
da sestavite čudovito zgodbo. Naj bo
letošnja takšna. Pri tem vam bomo
pomagali vsi zaposleni v šoli in gotovo
tudi vaši starši.

Osnovna šola Vojnik, 1. a–razred

Srečno.
Olga Kovač,
ravnateljica OŠ Vojnik

Osnovna šola Vojnik, 1. b–razred

Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna šola Socka, 1. razred
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Marjana Šoš
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a leta

Dragi prvošolci in ostali učenci!

Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna šola Šmartno v Rožni dolini, 1. razred

Že naši predniki so vedeli, da je šola
hram učenosti, znanja, ki ga je treba
prenašati z generacije na generacijo.
Znanje namreč odpira vrata
prihodnosti, uresničuje sanje in bogati
življenje.
Želim vam, da bi se v šoli počutili
varno, z nasmehom vstopali v šolske
prostore, da bi znanje postalo tista
vrednota, ki vam bo odprla vrata v svet
sanj.
Naj bo začetek šolskega leta miren in
prijeten, učenje pa združitev prijetnega
s koristnim.
Marjana Šoš,
ravnateljica OŠ Antona Bezenška
Frankolovo

Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna šola Nova Cerkev, 1. razred

OŠ Antona Bezenška Frankolovo, 1. razred
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Najuspešnejši
devetošolci
Najboljši. V znanju. V športu. V umetnosti. V kulturi.
Vsa vrata imajo odprta. Naj sledijo svojim sanjam in jih uresničijo.

OSNOVNA ŠOLA
Vojnik

Jerneja Čerenak

Eva Gorenšek

»Vsa šolska leta sem bila
uspešna in osvojila veliko
priznanj na različnih
področjih, na kar sem zelo
ponosna. Vpisala sem se na
umetniško gimnazijo.«

»V Osnovni šoli Vojnik sem
dobila veliko novega znanja,
šola mi bo ostala v lepem
spominu – središče širokih
možnosti za uresničitev mojih
sanj.«

Špela Gosnik

Pika Herlah

Nika Kolar Josipović

Anja Kitek

»Vpisala sem se na modno
oblikovanje, saj me to zelo
zanima, zato ni nič čudnega,
da imam v večini zvezkov
več skic in risb kot prepisane
snovi.«

»Osnovno šolo si bom
zapomnila po mnogih lepih
trenutkih, najbolj pa po
ljudeh, ki mi bodo za vedno
ostali v lepem spominu.«

»Vsa leta šolanja sem bila
odlična učenka. Vseh devet
let sem potovala s knjigo v
svet in postala zlata bralka ter
osvojila tudi zlato angleško
bralno značko.«

»Osnovna šola mi bo ostala v
spominu po dobrih prijateljih,
prijaznih učiteljih in zabavi.
Šolanje bom nadaljevala na I.
gimnaziji v Celju, v športnem
oddelku.«

Tanja Koštomaj

Katarina Krajnc

Rok Lončar

Evelina Pristovšek

»Vseh devet let šolanja sem
bila odlična učenka, poleg
tega sem se udeleževala
različnih tekmovanj. Svoje
šolanje bom nadaljevala na
Gimnaziji Celje - Center.«

»Osnovno šolo si bom
zapomnila po nepozabnih
dogodivščinah, ki smo jih
preživeli skupaj s prijatelji.
Vseh devet let sem pridno
brala, zato sem postala zlata
bralka.«

»Rad rišem, slikam in kiparim,
zato sem se odločil za
Gimnazijo Celje - Center,
likovno smer. Udeležujem se
tekmovanj v preskakovanju
zaprek s konji.«

»Šolanje bom nadaljevala
na Srednji vzgojiteljski šoli
in gimnaziji Ljubljana, smer
sodobni ples. Sveta se veselim
in želim iz njega izvleči
največ.«

Zbrala in uredila: Milena Jurgec, foto: Matjaž Jambriško

Julija Stolec

Jure Šeško

Anja Zeme

»Osnovna šola mi bo ostala
v zelo lepem in neizbežnem
spominu, posebej različne
neumnosti in vragolije, ki
smo jih počeli s sošolci med
odmori in s tem popestrili
marsikateri dan.«

»Ker imamo doma gostilno,
ki bi jo rada nasledila, in ker
uživam v učenju jezikov, še
posebej angleščine, sem
se vpisala v gostinsko šolo,
turistično smer, evropski
oddelek z globalno
dimenzijo.«

»Šolanje bom nadaljeval na
Gimnaziji Slovenske Konjice.
OŠ Vojnik mi bo ostala v
lepem spominu po prijaznih
učiteljih in sošolcih.«

»Osnovna šola Vojnik mi
bo ostala v zelo dobrem
spominu, najbolj pa bom
pogrešala vse pustolovščine,
doživetja in podvige s svojimi
prijatelji.«

na mladih svet stoji

Špela Rojc

OSNOVNA ŠOLA
ANTON BEZENŠEK
FRANKOLOVO
Tadeja Žlaus

Tekst: Branko Sušak, foto: Lea Sreš

»Želim si postati učiteljica,
zato bom šolanje nadaljevala
na Gimnaziji Celje - Center,
nato pa na pedagoški
univerzi.«

Tadej Hrvatin
Tadej je vsestranski športnik in
glasbenik. Njegov spoštljiv in
pozitiven pristop do sošolcev
in odraslih je odlika, ki jo je
treba še posebej pohvaliti.
Vpisal se je v program tehnik
mehatronike.

Eva Mlakar

Maša Trobiš

Urh Vranc

Karmen Oprešnik

Eva je zelo uspešna v
twirlingu, s katerim se ukvarja
že od prvega razreda, in je
zelo uspešna tudi v šoli – je
nadarjena učenka. Šolanje bo
nadaljevala na Gimnaziji Celje
- Center.

Maša je uspešna v twirlingu
in nadarjena učenka, ki je zelo
uspešna tudi v tekmovanjih
iz znanja zgodovine, logike
in angleščine. Šolanje bo
nadaljevala na Gimnaziji Celje
- Center.

Urh je uspešen na različnih
področjih, kar potrjuje dejstvo,
da je nadarjen učenec.
Pohvaliti je treba njegovo
sposobnost zaznavanja
sočloveka in smisel za humor.
Vpisal se je na Srednjo šolo za
farmacijo v Ljubljani.

Karmen je osvojila bronasti
priznanji na tekmovanjih
iz znanja zgodovine in
geografije ter zlato bralno
priznanje in priznanje za
nemško bralno značko.
Vpisala se je v program
kozmetični tehnik.
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Vrtec
Montessori
Tekst: Špela Oprčkal, foto: Aljaž Majcen Ravnak

Odpiramo Hišo otrok
v Novi Cerkvi
V prenovljenem nekdanjem »farovškem marofu« v Novi
Cerkvi bo v naslednjem letu zaživela Hiša otrok –vrtec
Montessori.
V vrtcu Montessori vzgojitelj spremlja otroka k njegovi
samostojnosti po načelu: »Pomagaj mi, da naredim sam.«
Vzgojitelj skrbno pripravi okolje – prostor, v katerem otroci
izbirajo dejavnosti s področij jezika, umetnosti, matematike,
znanosti, zaznavanja in vsakdanjega življenja. Tako imajo
na voljo veliko raznovrstnih možnosti, med drugim tudi
čisto vsakdanja opravila – pomivajo posodo, perejo in
obešajo perilo, pometajo, zalivajo rože, pripravljajo malico
ipd. Otroci imajo namreč naravno veselje do učenja in zelo
radi delajo. Prav z dejavnostjo (delom) otrok doseže zanj
najpomembnejši cilj: razvoj samega sebe.
Pomemben del dneva je tudi vodena dejavnost, kjer otroci
skozi igro, pesem in ples še v skupini razvijajo svoje telesne
sposobnosti in socialne veščine. Veliko pozornosti je
namenjene gibanju, bivanju v naravi in delu na vrtu, prosti
igri ter počitku. V dnevno življenje je vključena tudi molitev
in zahvala v besedi in pesmi. Otrok v takem okolju postaja
samostojen, zbran, potrpežljiv, deloven, vesel ter spoštljiv do
sebe in drugih.

V Novi Cerkvi bo kmalu zaživela Hiša otrok.

Pedagogika Montessori temelji na opazovanjih in odkritjih dr.
Marie Montessori (1870–1952), ki je svoje življenje posvetila
spoznavanju in razumevanju otroka. Leta 1907 je ustanovila
prvo Hišo otrok, kot je poimenovala vrtec v San Lorenzu,
revnem predmestju Rima. Za otroke je prilagodila pohištvo
in oblikovala mnoge razvojne pripomočke, ki jih uporabljamo
še danes. Spremembe, ki jih je uvedla, so spodbudile začetek
napredka v izobraževanju po vsem svetu, pa tudi drugačen
pogled odraslih na otroke in drugačno ravnanje z njimi.
Ena izmed misli Marie Montessori pravi: »Najpomembnejše
obdobje v življenju ni čas študija na univerzi, temveč obdobje
od rojstva do šestih let starosti.« V tem zavedanju želimo
delati tudi v svojem vrtcu in tako pomagati staršem pri
razvoju in vzgoji njihovih otrok.
V začetku leta 2017 bomo začeli z varstvom predšolskih
otrok, predvidoma septembra, 2017 pa z vrtcem po
subvencionirani ceni. Organizirali bomo tudi predavanja in
različne popoldanske programe za otroke in starše, preko
katerih bodo lahko spoznali naš način dela.
Za več informacij lahko pišete na elektronski naslov
hisaotrok.novacerkev@gmail.com ali
pokličete na 041 295 657.

Evropsko veteransko
prvenstvo v košarki
Tekst: Tjaša Podergajs

Marjan Oprčkal z ekipo postal evropski prvak
Pod okriljem Mednarodne veteranske košarkarske
zveze (FIMBA) je od 25. junija do 3. julija 2016 v
Novem Sadu potekalo deveto evropsko veteransko
prvenstvo v košarki.
Med stotimi ekipami je nastopalo devet slovenskih. Med
njimi sta najbolj blesteli reprezentanci v kategorijah nad
45 in nad 55 let, saj je ekipa nad 45 let osvojila drugo
mesto, ekipa nad 55 pa naslov evropskega prvaka.
V ekipi nad 55 let je nastopal tudi Marjan Oprčkal iz
Košarkarskega kluba Vojnik, kjer je vodja kluba – sekretar,
občasni trener, organizator in tudi njegov ustanovitelj.
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V finalu kategorije 55 se je Slovenija soočila z Moldavijo.
Na čelu ekipe je bil Dušan Hauptman, ki je bil na finalni
tekmi tudi najuspešnejši strelec, obramba pa je bila tista,
ki je pripeljala ekipo do zaslužene zlate medalje. Slovenija
je ob zaključku zmagala s 70 proti 43, Marjan Oprčkal pa
je dosegel 11 točk. Za osvojitev naslova Marjanu iskreno
čestitamo in mu želimo, da še naprej tako uspešno ohranja
»formo«, kar mu omogoča tudi dobro vodenje kluba. Letos
namreč mineva že 20 let od ustanovitve kluba, za katero je
najbolj zaslužen ravno Oprčkal.
Naslednje, jubilejno deseto evropsko prvenstvo v
veteranski košarki Maxibasketball 2018 bo gostil Maribor.

Tekst: Tjaša Podergajs, foto: KZS/Aljaž Močnik

Obetaven košarkar,
zaljubljen v sneg
Starost: 14 let
Matični klub: Košarkarski klub Vojnik
Trenerji: Matic Močenik, Robert Suholežnik, Mateja Oprčkal
Cilji: profesionalno igranje košarke
Vzorniki: Goran Dragić, Kyrie Irving
Konjički: smučanje, deskanje, druženje s prijatelji in dekletom
Sanjsko potovanje: Amerika – Florida
Vidnejši rezultati:
• član slovenske reprezentance U 14;
• 3. mesto v kategoriji U 13 na državnem prvenstvu v
sezoni 2014/2015;
• 1. mesto na mednarodnem turnirju »Božični Kup« v
Zagrebu (najboljši asistent);
• prvak v kategoriji U 15 na finalnem turnirju Samsung
državnega prvenstva v košarki 3 x 3.
Vojničan Jaka Samec se je letos, kot organizator igre
po dvoletnem programu regijskega selekcioniranja
Košarkarske zveze Slovenije, uspel uvrstiti v eno od
dveh ekip fantov. V Slovenj Gradcu se je pod okriljem
KZS in FIBA, ki sta bili gostiteljici, odigralo šest tekem z
reprezentancami Španije, Hrvaške, Črne gore, Madžarske
in Makedonije, kar je bila za Jako edinstvena in nepozabna
športna izkušnja.
Odličnjak, ki obiskuje deveti razred Osnovne šole Vojnik,
od nekdaj ljubi gibanje. »Odkar pomnim, se raje gibam,
kot pa sem v zaprtem prostoru in mirujem,« pripoveduje
mladi športnik. Pri dveh letih in pol je bil že na smučeh,
pri štirih na smučarski deski, pri petih plavalec, nato
nogometaš, v prvem in drugem razredu osnovne šole je
preizkušal vse, kar se je dalo, tudi judo. V tretjem razredu
pa se je zaljubil v košarko, ki je njegova največja športna
ljubezen še danes. Še vedno ostaja zvest tudi snegu, saj
za sprostitev najraje deska. »Ja, tudi v deskanju sem
dosegel nekaj dobrih rezultatov. Na državnem prvenstvu
sem bil enkrat skupno drugi, enkrat pa skupno tretji,«
pove Jaka, ki zadnji dve leti deskanje in tudi smučanje na
snegu »postavlja na stranski tir«, saj mu treningi košarke
zapolnijo dan.
Mlad fant vztrajno in počasi dosega cilje, ki si jih je zadal.

Uspešno in odgovorno krmari med šolanjem in treningi
in se drži dogovorjenih rokov. »Treniram štiri- do petkrat
na teden, ob sobotah in nedeljah imam večinoma tekme,
moje počitnice pa so namenjene predvsem košarkarskim
pripravam.« V pretekli sezoni je Jaka z ekipo U 13 osvojil
tretje mesto na državnem prvenstvu, tudi v kategoriji U 15
se bo letos s fanti boril za najvišja mesta, igral pa bo tudi
za ekipo U 17. »Naporno je in bo vedno bolj, saj igram na
poziciji organizatorja igre, torej neke vrste dirigenta in
motorja igre. Skupaj z mojimi sotekmovalci iz KK Vojnik
veljamo za eno najbolj borbenih ekip v državi.«
Nazadnje je s Košarkarskim klubom Grosuplje, kjer je bil
»na posojo«, osvojil zelo kakovosten mednarodni turnir
v Zagrebu. Z odmevno zmago v košarkarskem svetu je
Jaka postal tudi najboljši podajalec. Letos bo z omenjenim
klubom igral tudi v evropski ligi EBLY. »To pa še ni vse,
saj bom v tej sezoni v kategoriji U 17 igral še v KŠ Sani
Bistrica, na poziciji organizatorja igre,« še pojasni in doda,
da vsega tega ne bi bilo brez njegovega matičnega kluba,
ekipe Košarkarskega kluba Vojnik in prizadevnega ter
strokovnega dela Mateje Oprčkal, Roberta Suholežnika
in Matica Močenika ter Košarkarskega kluba Grosuplje in
trenerja Petra Hojča, ki je poskrbel za priložnosti onkraj
meja naše domovine ter KŠ Sani Bistrica in Matjaža
Čuješa, Mateja Bakšiča in Sanija Bečiroviča. »Pa na svojo
družino, mami, očija in brata, ne smem pozabiti,« še smeje
doda. »Trenutno okrevam po poškodbi kolena in za odličen
napredek se moram zahvaliti še kinezioterapevtu Urošu
Jelenu, ki mi pomaga, da se bom vrnil na parket hitro in
dobro pripravljen za naporno sezono.«
Prostega časa ima malo, če pa že, najraje deska po
svetovnem spletu in omrežjih, še raje spi in je ter igra
igralno napravo PlayStation. Perspektiven košarkar je zelo
družaben najstnik, ki večkrat poprime za kuhalnico in
pripravlja, kot je dejal, specialitete po Jakovo in z veseljem
pokosi zelenico. »Trenutno je na prvem mestu košarka,
za katero želim, da sva skupaj čim dlje. O poklicni poti
še ne razmišljam veliko. Če pa ste me že vprašali, me še
najbolj zanima ekonomija,« poudari ob zaključku najinega
pogovora.

Športne zgodbe

Jaka
Samec
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Zdravje je bogastvo

Brezplačna
delavnica
Tekst: Center za krepitev zdravja, foto: Urška Stepišnik

Veš, kaj ješ, in hujšaš
Zdravo hujšanje. S strokovnjaki iz Zdravstvenega doma
Celje do boljšega zdravja in počutja.
V Centru za krepitev ZP Vojnik bomo meseca septembra
pričeli z delavnico Zdravo hujšanje. Delavnica traja štiri
mesece in obsega šestnajst srečanj v skupini, ki trajajo po
uro in pol, in šestnajst tedenskih srečanj telesne vadbe, ki
trajajo 45 minut. »Glavni cilj delavnice ni shujšati za vsako
ceno in na vsak način, temveč spremeniti življenjski slog
udeležencev. To pa med drugim vključuje izboljševanje
prehranjevalnih in gibalnih navad ter obvladovanje
in preprečevanje stresa. Ob uspešnem spreminjanju
teh navad udeleženci tudi uspešno izgubljajo odvečne
kilograme ter zmanjšujejo dejavnike tveganja za nastanek
srčno žilnih obolenj, kot so povišan krvni tlak, povišane
maščobe in sladkor v krvi,« pojasnjuje Urška Stepišnik,
dipl. med. sestra.
Prednost skupinske obravnave
Obiskovalci v delavnicah Zdravo hujšanje najdejo
predvsem motivacijo in spodbudo za izboljševanje svojega
življenjskega sloga. Srečajo se s tistimi, ki imajo enake
težave in podobne cilje. »Vsem udeležencem omogočamo
individualno obravnavo pred in po skupinski obravnavi.
Dobijo izvedljive in realne usmeritve glede zdravega
prehranjevanja. Udeleženci imajo možnost uživanja vseh
živil, prepoved uživanja določenih živil namreč povzroča
še več skomin. Poučimo pa jih, kako je treba kombinirati
živila, in jim pokažemo nove načine priprave hrane,«
še pove Urška Stepišnik. Delavnica poteka v skupini
petnajstih udeležencev enkrat na teden v šestnajstih
zaporednih srečanjih. Vsako srečanje najprej postreže
s koristnimi informacijami, nato sledi 45-minutna

telovadba. Zadnja delavnica se je zaključila spomladi.
Delavnico v občini Vojnik je uspešno zaključilo skupno 15
udeležencev, skupaj so izgubili več kot 94 kg. Povprečna
izguba na udeleženca je bila približno 5 kg. »Ker si
mnogi želijo ohraniti stike s skupino, jim enkrat mesečno
omogočamo kontrolno tehtanje. V oporo jim nudimo
udeležbo tudi v drugih delavnicah: Tehnike sproščanja,
Zdravo živim, Ali sem fit?, Zvišane maščobe v krvi. Tako
se nadaljuje njihov proces izgubljanja odvečne telesne teže
ob podpori strokovnjakov iz Centra za krepitev zdravja,«
pojasni Urška Stepišnik.
Dvakrat letno
Delavnica Zdravo hujšanje v Centru za krepitev zdravja
ZP Vojnik se izvaja dvakrat letno, v spomladanskem
in jesenskem obdobju. Prvo srečanje v tem letu bo 29.
septembra. Udeleženca na delavnico običajno napoti
osebni zdravnik. Za več informacij se lahko pozanimate
pri svojem osebnem zdravniku, na tel. številki 03 780 05
05 ali pišete na elektronski naslov urska.stepisnik@zdcelje.si. V delavnico se lahko vključijo tudi udeleženci, ki
so že kdaj sodelovali v delavnici in je prišlo do ponovnega
pridobivanja telesne teže. Obiskovalci v delavnicah Zdravo
hujšanje najdejo motivacijo za izboljševanje svojega
življenjskega sloga.
Položeno na srce
Udeleženci preteklih delavnic Zdravo hujšanje imajo zelo
pozitivne izkušnje, podpora skupine in poučna predavanja
jih namreč še dodatno motivirajo. Tudi vi se lahko
pridružite aktivnim in uživate v zdravju.

Udeleženci preteklih delavnic Zdravo hujšanje imajo zelo pozitivne izkušnje.
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Tekst: Mateja Kadilnik, mag. farm., foto: svetovni splet

Bolezen
mnogih obrazov
Celiakija ali intoleranca na gluten je avtoimunska bolezen,
ob kateri najprej pomislimo na prebavne težave zaradi
uživanja hrane, ki vsebuje gluten. Toda simptomov, ki se
lahko ob izbruhu bolezni pojavijo, je veliko. Ogromno jih
je popolnoma netipičnih, ki se med seboj prepletajo in pri
vsakem posamezniku izrazijo z drugačno klinično sliko.
Lahko bi rekli, da je celiakija bolezen mnogih obrazov.
Celiakija se pojavlja tako pri otrocih kot pri odraslih in
diagnosticiranih bolnikov s to boleznijo je vedno več.
Ocenjuje se, da naj bi bilo v razvitem svetu prizadetih kar
1–2 % ljudi. Razlog za naraščanje števila obolelih tiči v
večji prepoznavnosti bolezni in tudi boljši ozaveščenosti
ljudi v zvezi s potekom bolezni in večji skrbi za lastno
zdravje.
Bolezen se izrazi pri osebah z genetsko predispozicijo, v
kombinaciji z nekaterimi okoljskimi dejavniki (kot je stres)
in vnosom glutena s hrano. Gluten, zaradi katerega se
pojavijo simptomi, je skupek beljakovin, ki jih najdemo v
pšenici, ječmenu in rži, podobne beljakovine pa najdemo
tudi v ovsu, vendar te za večino bolnikov s celiakijo niso
škodljive. Gluten povzroči uničenje resic sluznice tankega
črevesa, zaradi česar pride do zmanjšanja funkcije črevesa
in motnje v vpijanju hrane, saj sluznica ni več sposobna
vsrkati dovolj hranilnih snovi v kri. Klasični znaki
celiakije, kot so driska, napenjanje in bolečine v trebuhu,
hujšanje se izrazijo pri manj kot 50 % obolelih. Veliko
pogostejši so atipični simptomi, kot je zaostanek v razvoju
in rasti, zapoznela puberteta in amenoreja (odsotnost
menstruacije), anemija zaradi pomanjkanja železa,
zgodnja osteoporoza, nevrološke motnje, povišani jetrni
encimi, artritis, poškodbe zobne sklenine, pogoste afte
ustne sluznice, izpadanje las, krhki nohti. Pojavi se lahko
tudi dermatološka sprememba – Duhringova bolezen,
ki se izraža kot srbeči žuljasti izpuščaji na licih, zunanji
strani komolca, kolenih, lasišču ter na zadnjici. Bolniki
v akutni fazi bolezni pogosto tudi ne morejo prebavljati
disaharidov, predvsem laktoze, zato se lahko intoleranca
na gluten zamenja z alergijo na mleko in hipolaktazijo
(pomanjkanje encima laktaze).
Glavni način zdravljenja celiakije je brezglutenska dieta,
pri kateri izločimo vsa žita, ki vsebujejo gluten. To so
pšenica, ječmen (ješprenj), rž, oves (ta sicer pri večini
bolnikov ne povzroča težav), pira (prvobitna vrsta
pšenice), kamut (križanec med pšenico in ržjo) in tritikala.
Problematičen je lahko tudi gluten ali moka, ki se znajdeta
kot dodatek v predpripravljenih živilih, ki ju ta naravno
sicer ne vsebujejo, zato je treba pri vsakem živilu preveriti

odsotnost glutena. V živilih, ki jim je bil odstranjen gluten
in so označena kot »brez glutena«, je ta sicer še vedno
lahko prisoten, vendar v koncentraciji manj kot 20 mg
glutena na kg živila. V akutni fazi bolezni se je treba
izogibati tudi živilom z laktozo in saharozo. Izboljšanje
se pojavi že po 48 urah od začetka dietnega zdravljenja,
popolna remisija pa čez več tednov. Sluznica tankega
črevesa se obnovi šele po več mesecih.

Zdravje je bogastvo

Celiakija

Znanstveniki preizkušajo tudi druge metode zdravljenja,
vendar nobena, z izjemo upoštevanja brezglutenske diete,
še ni prenesena v klinično prakso. Tako so preizkusili
različne probiotične seve, ki bi preko preoblikovanja
sestave mikrobiote v črevesju izboljšali simptome
celiakije. Vendar trdnih dokazov o delovanju kakšnega
probiotičnega seva še ni. Za zdravljenje celiakije
preizkušajo na primer tudi načrtno okužbo z glistami
(Necator americanus), saj naj bi terapija z njimi zmanjšala
vnetje črevesne sluznice.
Poznavanje znakov celiakije je pomembno, saj lahko
s pravočasno diagnozo in ukrepanjem preprečimo
morebitne poznejše zaplete. Pri izraženih znakih in sumu
na bolezen zdravnik najprej v krvi določi prisotnost
protiteles, ki so značilna za celiakijo. V primeru pozitivnih
vrednosti pa je treba diagnozo potrditi še z gastroskopsko
biopsijo dvanajstnika oz. tankega črevesja.

Glavni način zdravljenja celiakije je brezglutenska dieta, pri kateri
izločimo vsa žita, ki vsebujejo gluten.
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Razgledi

Jernejeva
nedelja
Tekst in foto: Milena Jurgec

Obisk fatimske Marije romarice
in farni praznik v Vojniku
Lepšega si v nedeljo, 28. 8. 2016,
res ne bi mogli želeti. Na Jernejevo
nedeljo, ko smo praznovali lepo
nedeljo, smo dobili na obisk Marijo
romarico iz Fatime, ki je bila na
obisku v novocerkovski dekaniji.
Slovesnost je vodil gospod škof, dr.
Stanislav Lipovšek.
Ob deveti uri so pripeljali Marijin
kip iz Nove Cerkve. Sprejeli smo ga
pri stopnišču pred cerkvijo, kjer so
zazvenele fanfare, pesem pevskega
zbora ter pozdrav škofa in domačega
župnika Antona Pergerja. Marjan
Majger, Jurij Marguč, Matjaž Marčič
in Miha Lenarčič so Marijo ponesli v
cerkev, nato pa smo se z njo odpravili
k procesiji okoli cerkve. Bilo je
čudovito. V marsikaterih očeh se je
zalesketala solza sreče, saj je za vse
tiste, ki še nismo bili na obisku pri njej
v Fatimi, zdaj ona prišla na obisk.
Po procesiji je sledila sveta maša. Škof
Lipovšek je med drugim povedal, da
je naša župnija stara že 700 let, kar je

zapisano v knjigi dr. Bogdana Kolarja,
ki je tudi vojniški duhovnik. Novica
nas je presenetila, saj smo pred nekaj
leti praznovali 400-letnico župnije,
ker smo takrat imeli takšen podatek.
Seveda pa smo se vsi izročili Mariji
v varstvo in posvetitev. Marija se je
v Fatimi prikazala trem pastirčkom,
ki so morali marsikaj prestati ob
dokazovanju resničnosti dogodka.
Kasneje so izdelali po njihovem
pripovedovanju Marijin kip, ki je
postavljen v Fatimi. Za potovanje po
svetu so naredili kopijo. Zavedamo
se, da ta kip »ni malik ali idol, ampak
samo pomoč na poti do osebnega
stika s Sveto Trojico. To češčenje
podob ne pomeni zamenjave oseb
s podobami« (Marjan Turnšek,
Ognjišče, 604). Nas je pogled na kip
prav gotovo spomnil, kaj je Marija
naročala fatimskim pastirčkom; in
sicer molitev rožnega venca za mir
na svetu. Marin kip je pot nadaljeval
v Črešnjice, od tam pa naprej po
Sloveniji.

Kip fatimske Marije

Kip je v Vojniku sprejel domačin, škof, dr.
Stanislav Lipovšek.

Ohranjanje tradicije
Tekst: Mateja Koštomaj, foto: Denis Buzina

Četrti koncert Kvarteta Frankolovo
Na predvečer 25. dneva državnosti, v petek, 24. junija
2016, je Kvartet Frankolovo v cerkvi svete trojice na Gojki
priredil svoj četrti samostojni koncert z gosti.
Člani kvarteta svoje koncerte organizirajo, z željo ohranjati
tradicijo štiriglasnega petja ter druženja. Lepa pesem še
posebej lepo zveni v cerkvi svete trojice na Gojki, ki poleg
dobre akustike nudi čudovit ambient. Kot gostji sta se
kvartetu pridružili sestri Katja in Mojca Brezovnik, članici
dua Opala iz Mozirja, ki sta popestrili že tako prijeten
večer. Povezovanje prireditve je bilo zaupano Janji Srebot
Vdovič, ki je poslušalce z lepo mislijo lahkotno vodila skozi

Kvartet Frankolovo sestavljajo Bojan Žnidar, Jože Koštomaj,
Miro Špeglič in Boris Podjavoršek.
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koncert. Prireditev je potekala v prekrasnem vzdušju in
tudi vreme je bilo naklonjeno, tako da se je po koncertu
druženje nadaljevalo ob dobri hrani in pijači. Kvartetu
Frankolovo je ponovno uspelo v duhu glasbe povezati kraj
in pričarati še en čudovit večer.

Razgledi

Špesov
dom
Tekst in foto: Elči Gregorc

Pestro kulturno
in družabno življenje
V mesecu maju in juniju se v našem domu zvrstijo številni
dogodki, ki nas tako ali drugače povrnejo v čas mladosti,
ko smo poleg prihajajoče pomladi dočakali praznik dela.
Mesec mladosti, kot smo poimenovali maj, pa je prinesel
še vrsto drugih lepih dogodkov, ki se jih radi spominjamo.
Prvega maja nas je navsezgodaj, kot že vrsto let, prebudila
godba na pihala iz Nove Cerkve in nam tako praznik dela
naredila še lepši. Naj se ob tej priložnosti zahvalimo Slavku
Jezerniku in godbenikom ter tistim, ki so z gromkimi streli
naznanili prihajajoči praznik.
Moramo se pohvaliti, da smo bili tudi mi deležni koncerta
ob 80-letnici Moškega pevskega zbora KUD France
Prešeren Vojnik, saj so imeli generalko za veliki koncert,
ki so ga imeli v Vojniku, prav za naše stanovalce. Poleg
pisanega programa smo bili deležni lepe spremne besede,
seveda pa se moramo pohvaliti, da tako številčnega
sestava do sedaj še nismo gostili. Še enkrat iskrene čestitke
ob visokem jubileju!

Na Osnovni šoli Vojnik tudi letos niso pozabili na nas in
so nas obiskali s pevskim zborom ter z njihovo folklorno
skupino, zahvala gre predvsem skrbnima mentoricama
Milanki Kralj in Emiliji Kladnik Sorčan. Ker se bliža
poletje in čas dopustov, smo se v tem času prepuščali
dalmatinskim melodijam z ansamblom 5+ band, zaigrali
so nam nekaj domačih pesmi in povrhu še eno črnsko
duhovno. Prvi letošnji piknik, ki smo ga pripravili pod
kozolcem, so z glasbo in pesmijo pospremili kar hišni
glasbeniki, poleg hladnega piva je zadišalo po dobrotah
z žara. Po navadi sezona piknikov pod kozolcem traja
do pozne jeseni, v poletni vročini pa nam najbolj prija
sladoled.
V času počitnic se tudi prireditve tja do prvih septembrskih
dni poslavljajo, zato naj se v imenu vseh zahvalim vsem, ki
si vzamejo čas in nas prijazno obiskujejo ter nam s pesmijo
in z glasbo krajšajo popoldneve.

Moški pevski zbor Nova Cerkev
Tekst in foto: Lea Sreš

Janja Belej o delu MPZ Nova Cerkev
Moški pevski zbor iz Nove Cerkve uspešno nadaljuje
svoje poslanstvo pod novim vodstvom. Jeseni leta 2014
je naloge umetniškega vodje in dirigenta prevzela mlada
Janja Belej, ki na Pedagoški fakulteti v Mariboru zaključuje
študij glasbe na magistrski stopnji.
Moški pevski zbor sestavljajo predvsem starejši pevci, ki
pojejo v zboru že dolga leta. Vseh pevcev je 27. Želijo si
pomladitve zbora, zato vabijo vse krajane, ki imajo posluh
in veselje do zborovskega petja, da se jim pridružijo. Janja
Belej si želi, da predstavijo tudi sodobne slovenske avtorje
in obnovljene stare, slovenske ljudske pesmi. V letošnji
sezoni se bodo predstavili s štirimi novimi slovenskimi
avtorji. Janja izhaja iz glasbene družine, igra klavir,
študirala je solo petje in je profesorica glasbe. Poleg
magistrskega študija in vodenja Moškega pevskega zbora
vodi tudi sestav Kolorina iz Vojnika.
Zbor nastopa na krajevnih in občinskih prireditvah,
Območni reviji pevskih zborov v Celju, Srečanju pevskih
zborov Občine Vojnik in Dobrna, sodeluje na koncertih z
zbori iz občine, na komemoracijah, pogrebih in vsako prvo
nedeljo pri maši v Novi Cerkvi. V času njene odsotnosti
zbor vodi umetniški vodja Peter Selčan. V imenu pevcev in

krajanov želimo mladi mamici in njeni deklici vse dobro.
Zelo odmeven je njihov vsakoletni koncert. Predsednik
zbora Rok Kadilnik vodi njihovo dokumentacijo, ureja
nastope in koncerte, izlete. Član zbora je od leta 2004. V
imenu pevcev se zahvaljuje za naklonjenost in vsakoletno
denarno pomoč Občini Vojnik, saj je zato delovanje zbora
lažje.
V naslednjih mesecih čaka člane KUD Nova Cerkev
obdobje spremembe vodstva. Želijo si, da ostanejo
složni, da opravljajo svoje pevsko poslanstvo v urejenih
društvenih razmerah. Pevcem želim veliko osebnega
zadovoljstva pri petju in lepih nastopov.
Janja Belej, dirigentka MPZ Nova Cerkev, in Rok Kadilnik,
predsednik zbora
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Kultura povezuje
Tekst in foto: Jože Žlaus

Sodelovanje s Čehi se nadaljuje
Turistično-kulturno društvo Globoče že vrsto let sodeluje
s češkimi društvi v mestih Česka Skalice, Jaromer, Brno
in Jirkov. Po lanskoletni uspešni predstavitvi Joškove
bande na mednarodnem folklornem festivalu v mestu

Na sprejemu pri županu mesta Jirkov

Lazne Belohrad se je v začetku avgusta 2016 Joškova
banda prestavila v mestu Jirkov in ob prijetnem srečanju
s pevkami Komornega ženskega zbora Jirkov ustvarila
prijetno slovensko vzdušje ob slastni potici Hilde Goršek,
vinu vojniških vinogradnikov in glasbi Joškove bande
ter pevk iz Jirkova. Sodelovanje med občinama Jirkov in
Vojnik se uspešno nadaljuje in širi, saj kulturna izmenjava
med obema občinama poteka že vrsto let (OŠ Vojnik in
MPZ F. Prešeren Vojnik).
V mestu Česka Skalice se je Joškova banda srečala s
predsedstvom SBN (Društvo Božene Nemcove), njegov
član in zastopnik iz Slovenije je Jože Žlaus. Po prijetnem
srečanju in predstavitvi dela omenjenega društva je
sledil dvourni koncert Joškove bande in skupinsko
fotografiranje za kroniko društva. Naši veliki prijatelji
Hana Kultova, Karel Kult iz Jirkova, Zdena in Lojza Vitovi
iz Velka Jesenice so nam pripravili še oglede znamenitosti
čeških mest Jirkov, Litomerice, Terezin, Praga, Česka
Skalice, Novo Mesto nad Metuji, Peklo, Male in Velike
Svatonjovice, Ratiborice … Najlepše se jim zahvaljujemo.

Bogato
glasbeno delo
Tekst: Tomaž Marčič

Oratorij »Blaženi
Anton Martin Slomšek« v Vojniku
Oratorij skladatelja Jožeta Trošta o škofu Slomšku za dva
solista, mešani zbor in simfonični orkester je v župnijski
cerkvi sv. Jerneja v Vojniku v nedeljo, 18. septembra 2016,
doživel že svojo 14. ponovitev.
Dobro uro trajajoče glasbeno delo enega najplodovitejših
skladateljev cerkvene glasbe v Sloveniji, skladatelja in
duhovnika Jožeta Trošta, napisano za dva pevska solista,
mešani pevski zbor in simfonični orkester z orglami, je
posvečeno glavnemu zavetniku celjske škofije, blaženemu
škofu Antonu Martinu Slomšku, rojenemu na Slomu pri
Ponikvi. Po krstni izvedbi 16. septembra 2001 je oratorij
doživel že 13 ponovitev, kar je za slovensko sodobno in tako
obsežno delo nemajhen uspeh. Za zasedbo, ki je izvedla tudi
koncert v Vojniku, je bila to druga ponovitev.
Cerkveni glasbenik Matej Podstenšek je v predstavitvi dela
zapisal tudi naslednje: »Oratorij je sestavljen iz sedmih delov.
Prvi in sedmi del predvsem opevata Slomška kot slovenskega
svetnika, v drugih delih pa je predstavljena Slomškova
življenjska pot. V oratorij so vključene znane Slomškove
pesmi Preljubo veselje, Glejte, že sonce zahaja in V nebesih
sem doma. Zato je neki kritik po izvedbi dela v Štandrežu
pri Gorici spomladi 2002 zapisal, da gre za ljudski oratorij.
V tretjem delu, v katerem solista prepevata o Slomškovem
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Blaženi Anton Martin Slomšek

delu duhovnika, učitelja in ljubitelja slovenske besede, se
vedno znova oglaša zbor z znanim Slomškovim rekom Sveta
vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do vse narodne
omike in do večne rešitve. Kljub zahtevnosti, ki jo predstavlja
ljubiteljskim pevcem, gre za delo, ki ga poslušalec, zaradi
uporabljenih napevov in besedil Slomškovih pesmi, doživlja
kot nekaj poznanega, tako da se lahko vživi v glasbeno delo
brez težav.«
Mogočno zasedbo približno 200-ih glasbenikov so sestavljali:
sopranistka Andreja Zakonjšek Krt (solistka mariborske
opere in dobra znanka slovenskih odrov), baritonist Primož
Krt (občasni član zbora ljubljanske opere), zasedba 150ih članov petih mešanih pevskih zborov, ki vsi prihajajo iz
krajev oz. ustanov, povezanih z delovanjem škofa Slomška:
Cerkveni mešani pevski zbor Ponikva (zborovodkinja Anja
Zdolšek), Mešani cerkveni pevski zbor sv. Lenarta iz Nove
Cerkve (zborovodkinja Darinka Stagoj), Opatijsko-stolni zbor
Celje (zborovodja Matej Prepadnik), Mešani cerkveni pevski
zbor sv. Jerneja Vojnik (zborovodja Tomaž Marčič), Mešani
mladinski pevski zbor I. gimnazije v Celju (zborovodja Tomaž
Marčič) in Simfonični orkester Glasbene šole Celje pod
vodstvom dirigenta Matjaža Brežnika.
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SVETOVNI DAN MOBILNOSTI

Center za krepitev zdravja, Občina
Vojnik in VPD Bled na nogometnem
igrišču v Vojniku

SREČANJE UPOKOJENCEV
NAD 80 LET

Društvo upokojencev Vojnik v gostišču
Turist Frankolovo

VINSKA TRGATEV

Vinogradniško-vinarsko društvo
Vojnik na igrišču pod šotorom v
Vojniku

DELAVNICA REPAIR CAFE

Kdaj
KdoKaj
Kje
MAJ 2016

OKTOBER

1

PIKNIK DRUŠTVA
UPOKOJENCEV VOJNIK

13.00

Društvo upokojencev Vojnik na
igrišču v Vojniku

3

IZDELAVA NAKITA IZ FILCA

4

OBČINSKI PRAZNIK

8

4. VOJNIŠKI KROG

15.00

19.00

9.00

Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik

Občina Vojnik v telovadnici OŠ
Vojnik
Športno-rekreativno društvo Sokol
Vojnik, start pred Občino Vojnik

14

TEKMOVANJE V PIKADU

16

POHOD PO TONČKOVI POTI

18

TEČAJ ŠIVANJA

Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik

20

IZDELAVA NAKITA IZ ZADRG

VOJNIŠKI GLASBENI VEČER:
DŽEZ S CITRAMI

26

DELAVNICA REPAIR CAFE

Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik

TEKMOVANJE V STRELJANJU Z
ZRAČNO PUŠKO

Društvo upokojencev Vojnik na
strelišču Strelskega društva bratov
Dobrotinšek Vojnik

IZDELAVA DEKORATIVNIH
IZDELKOV

Filip Brezovšek na gradu Lemberg

9.00

14.00

16.00

15.00

12.00

29
14.00

KAŽIPOT DOGODKOV

Kdaj
KdoKaj
Kje

Društvo upokojencev Vojnik v
njihovih prostorih v Vojniku
Turistično društvo Frankolovo pri
OŠ Anton Bezenšek Frankolovo
Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik
Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik
Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik

70-LETNICA PGD
FRANKOLOVO

PGD Frankolovo v gasilskem domu
Frankolovo

59

KAŽIPOT DOGODKOV

Kdaj
KdoKaj
Kje
MAJ 2016

NOVEMBER

8

10.00

IZDELAVA ZELIŠČNIH KREM
Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik

12

MARTINOVANJE

13

BLAGOSLOV KONJ

10.00

11.00

29
15.00

30
12.00

Društvo upokojencev Vojnik na
igrišču v Vojniku

Kdaj
KdoKaj
Kje

DECEMBER

6

14.00

IZDELAVA DARIL IZ
RECIKLIRANIH MATERIALOV
Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik

11

OTVORITEV BOŽIČNEGA
VOJNIKA

IZDELAVA PRAZNIČNE
DEKORACIJE

11

BOŽIČNI KONCERT
»PERPERETUUM JAZZILE«

19.00

Prima komunikacije in Občina
Vojnik v telovadnici OŠ Vojnik

DELAVNICA REPAIR CAFE

13

PRAZNIČNA PEKARNA

Turistično društvo Frankolovo pri
bazenu na Frankolovem

Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik v prostorih Vrtnarstva
Krašovec, Arclin
Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik

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

17.00

15.00

TD Vojnik in Občina Vojnik pred
cerkvijo sv. Jerneja Vojnik

Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik

Občina Vojnik organizira vsak četrtek od 16. do
18. ure svetovanje na področju izvedbe in financiranja
energetsko učinkovite gradnje oziroma adaptacije.
Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik
po predhodni najavi na tel. št. 041 663 395 (Nikolaj
Torkar).

