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Glasilo Občine Vojnik

V pričakovanju Božičnega Vojnika 2016
Pustne šeme in norčije na 29. pustnem karnevalu v Novi Cerkvi
Po Bezenškovih stopinjah v Bolgariji
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Dobro, lepo in dišeče na stojnici božično-novoletnega bazarja učencev 3. razreda OŠ Vojnik,
26. november 2015. (Foto: Milena Jurgec)

Društvo Dobra volja se je 12. decembra 2015 odpravilo na ogled znamenitosti Gradca. Najbolj nas je mesto navdušilo, ko so se prižgale božične luči. (Foto: Marjana Bobik)

»Ker smo bili pridni skozi vse šolsko leto, ne le v adventu, nas je s polnim košem daril obiskal
sveti Miklavž,« so napisali otroci iz Levčkovega vrtca. (Foto: Erika Jus)

»Hvala KUD Godba na pihala Nova Cerkev za lep praznični koncert, kjer so se prvič predstavili
glasbeniki mladinskega sestava godbe. Iskrene čestitke vsem nastopajočim glasbenikom in
dirigentu Tomiju Majcnu« (Slavko Jezernik). (Foto: Lea Sreš)

V skupni uvrstitvi zimske lige Strelskega društva bratov Dobrotinškov Vojnik: Matjaž Žgajner –
3. mesto, Janez Pintar – 1. mesto, Saška Nerat – 2. mesto, Janez Vidmar – 5. mesto in Franc Lebič – 4. mesto. Podelitev priznanj na Frankolovem 14. decembra 2015. (Foto: Dušan Ravnikar)

Prednovoletna podoba Lemberga je bila svečana, za adventni venec so poskrbeli člani PGD
Lemberg. (Foto: Franc Medved)

Tradicionalni blagoslov konj v Novi Cerkvi na štefanovo v organizaciji KS, TD, dekana Vicmana in KUD godba na pihala. Slavko Jezernik je lastnikom konj podelil spominsko diplomo TD
Nova Cerkev, ki jih bo spominjala na letošnji blagoslov. (Foto: Lea Sreš)

»V Vrtcu Mavrica Vojnik smo pripravili novoletni bazar, kjer smo združili prijetno druženje z
dobrim namenom. Otroci, starši in zaposleni smo skupaj pripravili zanimive izdelke, ki smo
jih ponudili na stojnicah.« (Foto: Andreja Mirnik in Vesna Kalčič)
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Gospa Kultura
Spoštovane bralke, cenjeni bralci,

Glasilo Občine Vojnik

Kolofon
Prispevke s fotografijami, navedbo avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo številko Ogledala pričakujemo do
petka, 18. marca 2016, v elektronski obliki (na zgoščenki, USB-ključu)
ali po e-pošti na naslov: vojnik.ogledalo@gmail.com. Kontaktna oseba je Lea Sreš na tel. št. 051 664 280. Izid 110. številke bo v četrtek, 7.
aprila 2016.
Članke, prejete po 18. marcu 2016, bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja člankov in izbora fotografij po lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja
avtor prispevka.
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

februar je mesec kulture. O njej mnogi velikokrat kritično ali pozitivno razmišljajo. A kultura je in vedno bo
okrog nas. Med nami gradi mostove, ki jih brez nje zagotovo ne bi nikoli bilo. Je temelj vseh nas, na njej in z
njo ustvarjamo, snujemo in se učimo. Ni samo dramska
igra ali razstava. Ni samo pesniška stvaritev ali knjižni
prvenec. Je mnogo več. Srečamo jo že doma, pri vzgoji, spremlja nas na ulici, v vrtcu, šoli, med sorodniki, prijatelji, v službi, na športni tekmi, prireditvah, koncertu
in še kje. Vsepovsod je ta naša gospa in tega se premalo zavedamo. Spoštljivo bi bilo, da se njene veličine
in preprostosti spomnimo vsak dan in ne samo na slovenski kulturni praznik.
Kultura smo ljudje. In ravno mi smo ustvarili že 109.
Ogledalo, ki je pred vami. Raznovrstno je in obogateno
z vašimi sadovi. Še več jih najdete na spletnem portalu.
Prepričana sem, da vas bo očarala pristnost Božičnega
Vojnika, nasmejale maske 29. pustnega karnevala, pritegnil kakšen zanimiv intervju ali vas s koristnimi informaciji seznanili prispevki župana, občinskega sveta,
krajevnih skupnosti in občinske uprave. Ja, kultura je
tudi naše glasilo. Cenimo to in ustvarjajmo, kot najbolje znamo.
Prijetno branje.

Jezikovni pregled: Nina Jekl
Naslovna fotografija: Folklorni skupini OŠ Vojnik in
Vrtca Mavrica Vojnik




Tjaša Podergajs,
odgovorna urednica

Foto: Matjaž Jambriško
Prelom in priprava za tisk: Grafika Zlatečan, d. o. o.
Glasilo izhaja v nakladi 3.500 izvodov in je brezplačno.

www.mojaobcina.si/vojnik
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Županova beseda
Nič se ne zgodi samo po sebi. To, kar imamo danes, je posledica naših preteklih odločitev, in to,
kar bo jutri, bo posledica naših današnjih odločitev.

Zahvala za dobro delo velja svetnikom, podžupanu,
predsednikom treh krajevnih skupnosti in sodelavcem
v občinski upravi.

Branko Petre, župan

Prehod iz starega v novo leto je vedno priložnost za
dobre želje, nove načrte in tudi za novoletne zaobljube. Če pri slednjih včasih ne mislimo zares, smo pri
dobrih željah in načrtih še kako resni. Vsem prebivalcem naše občine želim veliko zdravja, uspehov in zadovoljstva v novem letu 2016. Upam, da nam bo skupaj uspelo, da bomo na svoje delo ob koncu leta 2016
lahko ponosni.
Načrt dela v občini Vojnik je v obliki proračuna občinski svet sprejel 17. decembra na 10. redni seji. Tako
imamo zagotovljena sredstva za delovanje vseh javnih
zavodov, od katerih so najpomembnejši vrtca in šole.
Prav tako upam, da bodo zadostovala sredstva za socialo, čeprav se nam vsako leto odhodki povečujejo.
Za delovanje društev smo namenili nominalno isti obseg sredstev kot lani in v teku so že priprave za razpise.
Enako smo predvideli pri kmetijstvu, gospodarstvu in
turizmu. Gasilskim društvom smo za 5 odstotkov povečali sredstva za redno dejavnost. Več o proračunu si
preberite v članku sodelavke Irene Špegel Jovan v nadaljevanju Ogledala.
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Na komunalnem področju imamo za vzdrževanje
makadamskih in asfaltnih cest ter za zimsko službo
planiranih enako sredstev kot lani. Nadaljevali bomo
z izdelavo muld in poizkusno začeli z utrjevanjem bankin po novem postopku. Kaj pa predvidene investicije?
Izgradnja pločnika in asfaltiranje parkirišča v Vojniku,
v ulicah, kjer so potekali protipoplavni ukrepi, skupaj s
podjetjem VO-KA obnavljamo vse hišne kanalizacijske
priključke. Obnavljamo vodovodno omrežje in prenova ulic se bo izvedla v celoti. Dela bodo predvidoma
končana do konca aprila. Za asfaltiranje bo za vse tri KS
namenjeno 150.000 EUR. Nadaljujemo z obnovo stanovanjske zgradbe v Novi Cerkvi, letos je predvidena
ureditev dveh nadstropij – 6 stanovanj. Na POŠ Nova
Cerkev bomo obnovili streho in na podstrešju uredili
dve novi učilnici. Kjer se nam število otrok povečuje,
nam v novem šolskem letu obstoječe učilnice ne zadostujejo. Pri izgradnji vodovodnega omrežja bomo
letos zgradili odsek Brdce. Kanalizacijo bomo zgradili na območju Petelinjeka v Vojniku, izdelali pa bomo
projekte za kanalizacijo v Ivenci in III. fazo na Frankolovem. Za dva projekta kanalizacije, Konjsko in Razdelj,
imamo gradbeno dovoljenje, vendar nimamo sredstev
za začetek gradnje, iščemo možnost za sofinanciranje.
Prijavili smo se za sanacijo plazov na cesti v Bovšah
in upamo, da bomo uspeli in tako sanirali plazove in
cesto. Na pokopališču v Vojniku nadaljujemo z urejanjem vežice. Omogočili bomo nakup gasilskega vozila v PGD Frankolovo in zamenjavo kombija za prevoz
učencev v osnovno šolo na Frankolovo. Na skakalnici v
Vizorah izvajamo sanacijo skakalnic, prijavili pa smo se
na razpis športne unije za plastificiranje dveh skakalnic. V načrtu je izgradnja novega betonskega mostu v
Lembergu. Začeli smo aktivnosti za izgradnjo novega
vrtca na Frankolovem – dokumentacija.
Lani smo končali dva projekta, na katera sem še posebej ponosen. Pridobili smo listino »Občina po meri invalidov« in tako dokazali, da nam ni vseeno za to, kako
sobivajo med nami ljudje s posebnimi potrebami. Aktivnosti po projektu pa se izvajajo tudi naprej. Projekt
Božični Vojnik, ki je bil izveden prvič, nam je pokazal,
kaj zmoremo, če stopimo skupaj. Iskrena hvala vsem,
še posebej pa TD Vojnik, župniku Antonu Pergerju, stanovalcem v Škoflekovi in Preložnikovi ulici, vsem izde-

Za nami je tudi kulturni praznik, na katerem so za program poskrbeli obe osnovni šoli in oba vrtca, ob sodelovanju s starejšimi skupinami v kraju. Prikazali so
čudovito medgeneracijsko sodelovanje. Hvala vsem.
Čestitam tudi prvemu dobitniku priznanja občine Vojnik za življenjsko delo na področju kulture, Jožetu Žlausu.
Zahvala in pohvala gre tudi vsem organizatorjem in
udeležencem pustnega karnevala, tudi ta prireditev je
izjemno uspela.

Večkrat me kdo vpraša, kaj je s stanovanjskim blokom na lokaciji stare šole v Vojniku. Zgradba je v lasti
slabe banke – DUTB. Z njimi smo v rednem kontaktu
in imamo informacije, da želijo zgradbo dokončati in
ponuditi stanovanja na trg, v prodajo. Objekt je treba
dokončati in pridobiti uporabno dovoljenje. Čeprav se
država trudi nalagati občinam nove obveznosti in nam
istočasno zmanjšuje sredstva za delovanje, nam dela
ne bo zmanjkalo. Želim si le, da delamo skupaj in tako
sem prepričan o dobrem rezultatu. V tem času, ko potekajo občni zbori naših društev, se bom potrudil, udeležiti se jih čim več, da se bomo s člani lahko osebno
srečali in pogovorili. Vsekakor hvala vsakemu za delo v
društvih, ki bogatijo naše življenje.
Prihaja mesec marec, čas, ko se posebej spomnimo
svojih žena. Vsem damam čestitam ob prazniku, pa naj
bo to dan žena ali materinski dan. Trdno verjamem v
enakopravnost in v to, da je medsebojno spoštovanje
ključ do pristnih medsebojnih odnosov.



Vaš župan Branko Petre
Foto: Lea Sreš, Matjaž Jambriško

www.mojaobcina.si/vojnik

e-mail: aksel.skaza@gmail.com | tel.: 00386 041 679 286

www.aksel.si

OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 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

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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lovalcem jaslic, društvom, ki so sodelovala na stojnicah, gasilcem za dežuranje in vsem nastopajočim na
prireditvah, ki so se izvajale po celi občini. Zelo redko
se zgodi, da bi vsi pohvalili neko delo, tokrat se je. Seveda se zato že veselim Božičnega Vojnika 2016.

OBČINSKI SVET

Zadnja, 10. redna seja v letu 2015
Občinski svet Občine Vojnik je na 10. redni seji dne
17. decembra 2015:
-- potrdil zapisnik 9. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik;
-- sprejel proračun Občine Vojnik za leto 2016;
-- sprejel sklep o izdaji soglasja k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik;
-- sprejel sklep o nestrinjanju z določanjem višine povprečnine za leti 2016 in 2017;
-- sprejel Statut Občine Vojnik;
-- sprejel sklep o financiranju političnih strank v Občini Vojnik;
-- sprejel sklepe o imenovanjih in predlogih kandidatov;
-- sprejel sklep o določitvi prejemnika priznanja na področju kulture za življenjsko delo v letu 2016;
-- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave;
-- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.
Cena socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu
Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu je
izvajalec socialnovarstvene storitve pomoč družini na
domu v naši občini. Dom ob Savinji Celje izvaja to storitev za občine Celje, Dobrna, Štore in Vojnik. Dom ob
Savinji Celje – Center za pomoč na domu je pripravil
predlog nove ekonomske cene in prispevka uporabnika za leto 2016. Po novem predlogu znaša ekonomska cena za pomoč na domu od ponedeljka do sobote 17,78 EUR (do sedaj 16,97 EUR), za dan nedelje ali
praznika pa je nov predlog 19,59 EUR (do sedaj 18,59
EUR), predlog za prispevek uporabnika pa znaša 3,80
EUR (do sedaj 3,70 EUR). Predmetno povišanje je predvsem posledica povišanja stroškov dela. Občina Vojnik
bi zvišala ceno za uporabnika za 0,10 EUR, torej iz 3,70
EUR na 3,80 EUR. Treba je poudariti, da smo imeli do
sedaj poleg Občine Štore najnižjo ceno za uporabnika.
V Celju na primer znaša 4,10 EUR /uro, v občini Dobrna

Med 10. redno sejo občinskega sveta
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pa že sedaj 3,80 EUR. Letno bi povišanje cene pomenilo dodatno obremenitev za občino v višini 5.361,00
EUR. V letu 2015 smo porabili za storitev pomoč na
domu 60.541,00 EUR, v letu 2016 pa bomo ob povišanju cene in povišanju prispevka za uporabnika za 0,10
EUR in ob enakem obsegu pomoči na domu porabili
65.902,00 EUR.
Storitev pomoč na domu v naši občini poteka odlično, uporabniki so zadovoljni. Za uporabnike predstavlja alternativo namestitvi v institucionalnem varstvu,
saj jim omogoča, da kljub zdravstvenim in drugim težavam ostanejo čim dalj časa v domačem okolju, za
Občino pa je ta oblika socialnovarstvene storitve tudi
cenovno bolj ugodna kot institucionalno varstvo.




Tanja Golec Prevoršek,
višja svetovalka za premoženjsko-pravne zadeve

Proračun občine za leto 2016
Prihodki proračuna so v primerjavi s planom za leto
2015 višji za 3 %.
Ocena
Sprejeti
realizacije
proračun 2016 v %
proračuna 2015
v EUR
v EUR
PRIHODKI skupaj
6.786.948
6.983.149
102,9
DAVČNI PRIHODKI
4.756.189
5.146.000
108,2
NEDAVČNI PRIHODKI
810.660
933.412
115,1
KAPITALSKI PRIHODKI 5.000
80.000
1.600,0
TRANSFERNI PRIHODKI 1.215.099
823.737
67,8
Primerna poraba občine, ki jo opredeljuje Zakon o financiranju občin kot primerni obseg sredstev za izvajanje tekočih nalog občine, znaša 4.822 tisoč EUR. Primerna poraba se izračuna na podlagi števila občanov
in povprečnine, ki znaša 522 EUR. Višina povprečnine
je ostala na ravni preteklega leta, kljub temu da je država sprejela ukrepe, ki povečujejo finančne obveznosti občin. Primerna poraba Občine Vojnik je sicer nekoliko večja zaradi rasti števila občanov. Občini največji
vir predstavlja dohodnina (4.660 tisoč EUR), ki je tudi
glavni davčni prihodek občine. Druga največja skupina so nedavčni prihodki (933 tisoč EUR); glavni prihodek med njimi predstavlja prihodek od oddaje premoženja v najem. Za občino so pomembni tudi transferni
prihodki. To so prihodki, ki jih dobimo iz državnega
proračuna za investicije (157 tisoč EUR) in za izvajanje
tekočih nalog (270 tisoč EUR), prihodki iz občinskih
proračunov za izvajanje tekočih nalog (284 tisoč EUR)
in investicijskih nalog (100 tisoč EUR) ter prihodki iz
sredstev proračuna Evropske unije (13 tisoč EUR).
Odhodki v letu 2016 so planirani v višini 7.280 tisoč

INVESTICIJSKI TRANSFERI 146.800

106.500

72,5

Med tekočimi odhodki in transferi so planirana
sredstva za namen delovanje osnovnih šol v višini 622
tisoč EUR, financiranje predšolske vzgoje v višini 1.006
tisoč EUR, financiranje socialnega varstva starih v višini 392 tisoč EUR, subvencije stanarin 24 tisoč EUR,
za zdravstveno zavarovanje brezposelnih v višini 90
tisoč EUR, delovanje knjižnice 80 tisoč EUR, sofinanciranje kulturnih društev v višini 33 tisoč EUR, izvajanje programov na področju športa v višini 120 tisoč
EUR, vzdrževanje cestne infrastrukture v višini 371 tisoč EUR, urejanje krajev v višini 57 tisoč EUR, sredstva
za delovanje gasilskih društev in zveze v višini 64 tisoč
EUR, sredstva za razpise na področju kmetijstva v višini
64 tisoč EUR in gospodarstva v višini 25 tisoč EUR ter
sredstva za delovanje turističnih društev in zavoda v
višini 12 tisoč EUR.
V proračunu so v celoti izkazani odhodki dveh skupnih občinskih uprav, ki imajo sedež v Občini Vojnik,
in sicer:
- Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur,
Vitanje, Vojnik in Zreče, katerega odhodki so planirani
v višini 228 tisoč EUR, občine soustanoviteljice pa sofinancirajo delovanje v višini 193 tisoč EUR in
- Skupna občinska uprava občin Dobrna, Vitanje in
Vojnik za področje proračunskega računovodstva ima
planirane odhodke v višini 174 tisoč EUR, sofinanci-

Višja svetovalka Tanja Golec Prevoršek, direktorica občinske uprave Mojca Skale ter župan Branko Petre

ranje s strani občin soustanoviteljic pa znaša 77 tisoč
EUR.
Občina Vojnik in tudi ostale občine soustanoviteljice
dobijo s strani resornega ministrstva sofinanciranje v
višini 50 % tekočih odhodkov delovanja skupne občinske uprave, ki odpadejo na posamezno občino.
Investicijski odhodki in transferi proračuna predstavljajo 32 % vseh odhodkov. V tem letu so planirani naslednji večji investicijski odhodki:
- zamenjava strešne kritine z ureditvijo mansarde na
POŠ Nova Cerkev ter asfaltiranje parkirišča (215 tisoč
EUR);
- investicijski transfer OŠ Frankolovo za nakup kombija za prevoz učencev (financiranje v letih 2016 in 2017
po 16,5 tisoč EUR);
- izdelava projektne dokumentacije za širitev in rekonstrukcijo Kulturnega doma v Vojniku (24,5 tisoč
EUR);
- plastifikacija skakalnic v Vizorah in dokončanje ureditve travnatega igrišča v Novi Cerkvi (50 tisoč EUR) ter
sofinanciranje postavitve ute PD Vojnik na Tomažu (4
tisoč EUR);
- idejni projekt za vrtec Frankolovo (5 tisoč EUR);
- investicija oz. rekonstrukcija mrliške vežice v Vojniku
(150 tisoč EUR, predvideno sofinanciranje Mestne občine Celje), inv. vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice v Novi Cerkvi (3 tisoč EUR) ter pokopališč in vežic
na Frankolovem in v Črešnjicah (2 tisoč EUR);
- asfaltiranje cest po vseh treh krajevnih skupnostih
(258 tisoč EUR) in ureditev muld (30 tisoč EUR);
- preplastitev parkirišča nasproti pokopališča v Vojniku (35 tisoč EUR);
- izgradnja javne razsvetljave (4 tisoč EUR);
- izgradnja nove avtobusne postaje v centru Nove
Cerkve (17 tisoč EUR);
- novogradnja mostu na cesti Lemberg–Lanšperk (25
tisoč EUR);
- zaključek izgradnje kanalizacije primarnega voda na
Frankolovem (50 tisoč EUR) ter izgradnja sekundarne
kanalizacije na Frankolovem – projekti, začetek 1. faze
(40 tisoč EUR);
- izgradnja kanalizacija Petelinjek (50 tisoč EUR);
- pridobitev dokumentacije za investicije v kanalizacijo – projekt Ivenca, manjši projekt v Arclinu v smeri Čepin – elektro in idejni projekt izgradnje kanalizacij, vezanih na čistilno napravo Nova Cerkev (25 tisoč EUR);
- iz sredstev najemnine s strani javnega podjetja VO-KA Celje se bo financirala obnova čistilne naprave
Škofja vas (140 tisoč EUR), obnova vodovoda v centru Vojnika po izgradnji kanalizacije ter v Parmovi ulici
(70 tisoč EUR), obnova vodovoda Bezenškovo Bukovje, Ilovca, Jankova (50 tisoč EUR), obnova vodovoda na
sistemu Kapelca–Rakova steza (30 tisoč EUR), izboljšanje tlačnih razmer v delu naselja Socka (45 tisoč EUR),
zamenjava vodovoda na Konjskem (30 tisoč EUR), zajem vrtine Beli Potok in navezava na vodovodni sistem
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EUR, kar je za 15 % več v primerjavi s planom preteklega leta. Struktura odhodkov je razvidna iz tabele št. 2.
Ocena
Sprejeti
realizacije
proračun 2016 v %
proračuna 2015
v EUR
v EUR
ODHODKI skupaj
6.332.692
7.280.395
115,0
TEKOČI ODHODKI
2.541.674
2.303.798
90,6
TEKOČI TRANSFERI
2.556.106
2.648.017
103,6
INVESTICIJSKI ODHODKI 1.088.112
2.222.080
204,2

OBČINSKI SVET

Gojka (25 tisoč EUR);
- vodovod Frankolovo – vrtina Beli Potok (11 tisoč
EUR);
- izgradnja vodovoda Spodnje Brdce (35 tisoč EUR);
- izdelava projekta vodovod Lemberg (5 tisoč EUR);
- pridobitev projektne dokumentacije za ureditev
trga v Vojniku (50 tisoč EUR);
- dokončanje občinskega prostorskega načrta (15 tisoč EUR);
- nakupi zemljišč (57,5 tisoč EUR) ter stavbe za povečanje kapacitete obstoječe knjižnice v Vojniku (22,5 tisoč EUR);
- rekonstrukcija stanovanjsko-poslovne stavbe Nova
Cerkev 22 (101 tisoč EUR);
- zaključek programa IPA (SLO-HR) zaščita in reševanje (3,5 tisoč EUR);
- investicijski transfer za zamenjavo stavbnega pohištva na stavbi PGD Lemberg (5 tisoč EUR);
- investicijski transfer za ureditev sejne sobe v PGD
Socka (3 tisoč EUR);
- investicijski transfer za opremo društvenih prostorov v stavbi PGD Nova Cerkev (3 tisoč EUR);
- investicijski transfer za gasilski avto za prevoz oseb
PGD Nova Cerkev (10 tisoč EUR) in
- investicijski transfer za gasilski avto za prevoz oseb
PGD Frankolovo (10 tisoč EUR).
Za odplačilo v preteklosti najetih kreditov, za namen
izgradnje šol v Vojniku in Frankolovem, večnamenske
dvorane v Novi Cerkvi, telovadnice in vrtca v Vojniku,
izgradnjo mostu v Višnji vasi ter izgradnjo vodovoda
Jankova in Hrenova je planiranih 280 tisoč EUR. Celoten proračun najdete tudi na spletni strani Občine Vojnik.

Irena Špegel Jovan,

podsekretarka za finance in proračun

Foto: Lea Sreš

Prosvetno društvo
Anton Bezenšek Frankolovo

prireja:

jubilejno 25. srečanje
narodno-zabavnih ansamblov

OSTANIMO
PRIJATELJI
Nedelja, 6. marec 2016, ob 16. uri
v večnamenski dvorani
OŠ Antona Bezenška Frankolovo
Nastopajo ansambli:

NAVEZA
SEKSTAKORD
SMEH
FRAJERKE
VESELI DOLENJCI
MLADI KORENJAKI
OGNJENI MUZIKANTI
MIKOLA
Gost prireditve: NEMIR
Humor: stand up komičarka
TANJA KOCMAN
Moderatorka: ALJA TIHLE HREN
Predprodaja vstopnic:
Gostilna TURIST, Frankolovo
Dnevni bar Jack, Frankolovo
Bistro in picerija MC, Višnja vas
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Člani Sveta KS Frankolovo
smo 29. septembra 2015 na
svoji 5. redni seji obravnavali
predlog najnujnejših investicijskih del v svoji KS za osnutek
proračuna Občine Vojnik 2016
in ga soglasno sprejeli. Po sestankih občinskih odborov in
usklajevanjih je bil v drugi polovici meseca decembra spreDušan Horvat,
predsednik
jet proračun Občine Vojnik za
sveta KS Frankolovo
leto 2016.
Povedati moram, da so bile
naše želje, potrebe in pričakovanja večje od dokončno usklajenih proračunskih postavk sprejetega proračuna. Vemo, da se je v jesenskem obdobju leta 2015 v
našem kraju izvajalo več projektov hkrati in da jih bo
nekaj dokončanih letos. Mislim na kanalizacijo – manjka zaključni sloj asfalta – in vodovod Beli Potok – med
drugim ni izveden asfalt.
Potrebe v vseh treh KS so velike. Vedno več je želja od
realnih zmožnosti, zato je delitev investicijskega kolača velikokrat odvisna od prioritet in izpolnjenih pogojev za izvajanje projektov. Kljub naštetim dejstvom in
mačehovskemu odnosu države do občin pa mislim, da
bo v prihodnje treba na posameznih postavkah proračuna optimizirati zneske. Obstoječa komunalna infrastruktura je potrebna vzdrževanja oziroma obnove.
Prepričan sem, da pri večjih investicijah ne bo šlo brez
kreditov – vrtec Frankolovo s šolskim igriščem in skupna kurilnica z energetsko obnovo OŠ Antona Bezenška Frankolovo.
Člani Sveta KS Frankolovo smo omenjeno investicijo
postavili na prvo mesto kot prioriteto, ki je pomembna za naš kraj, obenem pa tudi za občino. Stroški ogrevanja šolskih prostorov, ki jih zagotavlja občina, so
občutno preveliki. Neprimerni prostori vrtca, vrsta
ogrevanja in neprimerna izolacija starega dela šole in

telovadnice so dejstva, ki opravičujejo kompleksno rešitev v čim krajšem času. Po sprejetju novega občinskega prostorskega plana – OPN bodo izpolnjeni pogoji za pridobivanje tehnične dokumentacije.
Seznam potrjenih postavk proračuna Občine Vojnik za KS Frankolovo za leto 2016
-- Izgradnja kanalizacije Frankolovo (en odsek) in pridobitev gradbenega dovoljenja za kompletno III.
fazo – 40.000 EUR
-- Izgradnja vodovoda Brdce – 35.000 EUR
-- Izgradnja vodovoda Beli Potok – 11.200 EUR
-- Obnova vodovoda na sistemu Kapelca (Rakova Steza) – 30.000 EUR (financiranje iz najemnine – VO-KA)
-- Zajem vrtine Beli Potok in navezava na vodovodni
sistem Gojka – 25.000 EUR (financiranje iz najemnine – VO-KA)
-- Vzdrževanje asfaltnih cest – 35.000 EUR
-- Mulde (asfalt) – 10.000 EUR
-- Asfaltiranje cest po planu – 50.000 EUR
-- Vzdrževanje makadamskih cest – 12.000 EUR
-- Vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice – 2.000
EUR
-- Urejanje kraja – 14.000 EUR
-- Zimska služba – 23.000 EUR
-- Nakup avta za PGD Frankolovo – 10.000 EUR
Iskreno se tudi zahvaljujem vsem, ki so pomagali pri izdelavi pustne maske, ki jo vsako leto pripravi krajevna
skupnost z društvi. Posebna zahvala velja družinama
Železnik in Petre ter Igorju Rotarju, ki so prispevali največ, da smo se z masko lahko predstavili na karnevalu
v Novi Cerkvi.




Dušan Horvat,
predsednik sveta KS Frankolovo
Foto: Dušan Horvat
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Plan investicij in vzdrževalnih del v
KS Frankolovo za leto 2016

LOKALNA SKUPNOST

Obveznosti lastnikov in vodnikov psov
ter drugih živali
Občinski svet Občine Vojnik je na osmi redni seji, septembra lani, sprejel Odlok o javnem redu in miru ter
videzu naselij v občini Vojnik. S tem odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega reda in miru,
zdravja, čistoče, zunanjega videza naselij in zelenih površin, ukrepi za zagotavljanje varstva ljudi in njihovega
premoženja ter obveznosti lastnikov in vodnikov psov
ter ostalih lastnikov oziroma skrbnikov ostalih domačih živali v Občini Vojnik.
Nov odlok v zvezi z obveznostmi lastnikov in vodnikov psov ter drugih živali izpostavlja:
Psov in drugih živali, razen službenih psov in psov vodičev slepih, ni dovoljeno voditi na otroška in športna
igrišča, zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov,
na zelenice, pokopališča in javne površine, ki so označene s posebnimi oznakami.
Lastnik ali vodnik psa ali druge živali je dolžan za živaljo počistiti iztrebke. V ta namen je dolžan imeti s seboj ustrezen čistilni pribor za pobiranje iztrebkov in ga
ob pozivu pokazati pristojnemu organu. Vsak lastnik
ali vodnik živali je v urbanem okolju dolžan za iztrebek
uporabljati označene koše oziroma, tam, kjer jih ni, zabojnike za komunalne odpadke.
Lastniki, najemniki ali uporabniki objektov ali ograjenih zemljišč so dolžni na vhodu označiti prisotnost psa
z opozorilnim znakom, ki mora biti postavljen vsaj dva
metra pred dosegom psa.
Kadar prostor ni ograjen, se sme pes, privezan na verigi, približati javni poti na največ tri metre, merjeno od
skrajnega roba cestišča. Mladičem, ki niso nameščeni v
pesjaku, mora skrbnik preprečiti nenadzorovano prosto gibanje po javnih površinah.

Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo inšpektorji in občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in
redarstva, katerega soustanoviteljica je Občina Vojnik.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, ima pravico in dolžnost, da odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi,
odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za
odpravo nepravilnosti.
Z dnem uveljavitve tega odloka sta prenehala veljati
Odlok o javnem redu in miru v občini Vojnik ter Odlok
o javni snagi in videzu naselij v občini Vojnik.


Povzela: Tjaša Podergajs

Obdaritev novorojenčkov
V Občini Vojnik že nekaj let poteka obdaritev novorojenčkov. Gre za enkratno denarno pomoč staršem ob rojstvu
otroka. Do pomoči so upravičeni otroci, ki imajo stalno bivališče v občini Vojnik skupaj s starši oziroma skupaj z enim
od staršev. Trenutno pomoč, po sklepu Občinskega sveta z dne 20. 12. 2006, znaša 140,00 EUR.
Vse, kar morate storiti, je, da v štirih mesecih od otrokovega rojstva na Občini Vojnik vložite pisne vloge za dodelitev
enkratne denarne pomoči za novorojence. Vloge lahko dobite v sprejemni pisarni Občine Vojnik ali na uradni spletni
strani občine: http://www.vojnik.si.
S tem želimo srečnim družinam izkazati skromno pozornost, saj se veselimo vsakega novega občana.

Urška Mužar,

višja svetovalka za družbene dejavnosti
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Pred nami je obdobje, ko
bomo nadaljevali začete investicije in se posvetili novim nalogam. Novo finančno obdobje pri pridobivanju evropskih
sredstev za izvedbo projektov
ni ugodno za krajevne skupnosti, zato bo naše delo prilagojeno dotoku sredstev. Razumeti moramo, da ne moremo
urediti vseh stvari naenkrat in
pričakovanje je treba prilagoSlavko Jezernik,
diti trenutnim razmeram. Vsepredsednik sveta
kakor pa se bomo trudili in naKS Nova Cerkev
redili največ, kar je mogoče.
Poskrbeli bomo za najmlajše in v POŠ Nova Cerkev
uredili dve novi učilnici na podstrešju, zamenjali strešno kritino in izolirali podstrešje ter uredili dvorišče in
parkirišče z asfaltiranjem. Nadaljevali bomo asfaltiranje javnih poti po planu krajevne skupnosti, predvidoma v mesecu juniju ali juliju 2016. Režijske odbore
bomo o delu pravočasno obvestili. V Lembergu nas
čaka izgradnja novega betonskega mostu čez potok
Dobrnica, na javni poti Lemberg–Rupe. Na tej javni
poti je veliko prometa, zato je most nujno potreben.
V Novi Cerkvi bomo končno uredili dve novi avtobusni postaji. Pripravljamo tudi idejni projekt za vodovod
Lemberg (18 uporabnikov).

LOKALNA SKUPNOST

Letošnje investicije v KS Nova Cerkev

V letu 2016 se bodo odprla vrata novega poslovno-gospodarskega objekta v lasti Ivana in Milene Ravnak.

stanovanj v zgradbi Nova Cerkev 22. V pripravi je idejni projekt za kolesarsko stezo Nova Cerkev–Lemberg
do meje z občino Dobrna. Potrebno sanacijo državne
ceste Nova Cerkev–Socka bomo prilagodili delu Direkcije RS za infrastrukturo, ki sporoča, da bo postopek
razpisa za gradnjo začela takrat, ko bodo zagotovljena finančna sredstva za ta projekt. Ob predvideni rekonstrukciji bo treba projektirati tudi kolesarsko stezo
Nova Cerkev–Socka.

Prebivalci Uršta v Novi Cerkvi so dobili novo asfaltno
prevleko in si oddahnili od prahu. (Foto: Julio Kovač)

Zgradba stare občine v Novi Cerkvi je spremenila zunanjo podobo.

Občina Vojnik je pripravila vso dokumentacijo za
kanalizacijo Razdelj–Polže in del Nove Cerkve in sedaj pričakujemo razpis za evropska sredstva. Urejen
je idejni projekt za kanalizacijo Lemberg–Nova Cerkev ter kanalizacijo Socka–Nova Cerkev do čistilne
naprave. Idejne projekte si lahko ogledate na Občini
Vojnik pri gospodu Boštjanu Švabu. V letu 2016 pričakujemo otvoritev novega poslovnega objekta v lasti
Ivana in Milene Ravnak. Nadaljevali bomo adaptacijo

Na novem šolskem travnatem igrišču v Novi Cerkvi
bomo uredili ograjo, igra otrok bo varnejša. V graščinskem parku v Socki nameravamo zasaditi nekaj novih
dreves ter ob cesti urediti lesene ograje, soglasje smo
že pridobili. Na pokopališču v Novi Cerkvi bomo uredili obzidje in del brežine na vzhodni strani. Pripravljamo se na testno ureditev bankin na najbolj prometnih
odsekih – nov postopek. Spomladi bomo začeli krpanja nekaterih nujnih asfaltnih razpok na javnih poteh.
Vzdrževali bomo vseh dvanajst lesenih mostov. V tem
letu naš čaka urejanje odmer in odpisi lokalnih cest.
Želja in potreb je še veliko, vendar se vsega v določenem času ne da postoriti.




Lea Sreš in Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS Nova Cerkev
Foto: Lea Sreš
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V pričakovanju Božičnega Vojnika 2016
Božični Vojnik si je ogledalo več kot 20 tisoč ljudi od
blizu in daleč; naslednji božič še pestrejši
Minuli božični prazniki so bili v Vojniku nekaj posebnega. Toliko pisanih in inovativnih jaslic na enem
kupu v Vojniku namreč še ni bilo. Že običajno sicer vsako leto poglede mnogih, tudi drugih obiskovalcev, ne
zgolj domačinov, pritegnejo jaslice v cerkvi sv. Jerneja,
tokrat pa so jih pozdravljale v dveh ulicah in še v novem Domu svetega Jerneja.

Božični Vojnik in Galerijo Piros sta si na povabilo Jožeta
Žlausa ogledala tudi dr. Lasanthi Manaranjanie iz Šrilanke in prof. dr. Svanibor Pettan z Oddelka za muzikologijo
na Filozofski fakulteti v Ljubljani. (Foto: Jože Žlaus)

Benedikt Podergajs, idejni vodja prireditve, ki jo je
ob pomoči Občine Vojnik in župnije Vojnik organiziralo Turistično društvo Vojnik, je bil na koncu več kot
zadovoljen. Našteli so, da si je Božični Vojnik med 18.
decembrom in 3. januarjem ogledalo več kot 20 tisoč
ljudi, kar je precej več, kot so Podergajs in organizatorji upali, da jih bo. »Tokrat so tudi Celjani med prazniki hodili k nam,« je bil zadovoljen župan Branko Petre,
ki je že ob zaključku napovedal, da Božični Vojnik tudi
prihodnje leto bo. Ne zgolj zaradi obiska, temveč tudi
zato, ker je projekt povezal občane. Prostovoljno je v
njem sodelovalo več kot 300 ljudi; od tistih, ki so postavljali jaslice, in tistih, ki so dali v najem svoja dvorišča,
do tistih, ki so okrasili smreke, pa vse do tistih manj vidnih, ki so vse dni »stražili«, da se postavitvam ne bi kaj
pripetilo. Sploh slednji so poudarili, da je treba naše
občane, predvsem tiste, ki včasih tudi kaj neprimernega ušpičijo, še posebno pohvaliti za lepo obnašanje.
Tudi nastopajočih je bilo na Božičnem Vojniku izredno veliko. Od najmlajših otrok iz vrtcev do osnovnošolskih in odraslih vojniških glasbenikov, predvsem pa
so izstopali brezplačni koncerti treh odličnih, uglednih
zborov (Mešani mladinski zbor I. gimnazije v Celju z orkestrom, APZ Maribor ter Ljubljanski madrigalisti). Tudi
12
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Betlehemska luč miru je svetila tudi v Božičnem Vojniku.

zaključek je bil pompozen. Naredili so ga godbeniki iz
Nove Cerkve. Pestra druščina izvajalcev pa je ob popoldnevih zbrane zabavala pod šotorom, ki je stal na parkirišču in je ponujal okrepčila ter drobne darilne izdelke domačih mojstrov.

Pridite in začutite vonj božiča, kot ga lahko ponudi le
iskreno srce.

Čeprav utrujeni, so bili organizatorji ob zaključku ponosni na prvo prireditev in le nekaj dni zatem so že
snovali okvirni scenarij Božičnega Vojnika 2016. Veliko še ne izdajo, pravijo pa, da bo vsega še več, kot je
bilo letos. Več ulic, več jaslic, več ponudbe za majhne

LOKALNA SKUPNOST
In spiritu in otroci Vrtca Mavrica Vojnik

Ježa ponijev za otroke kmetije Župnek

in velike. Obenem pa se toplo zahvaljujejo prav vsem
obiskovalcem, prostovoljcem in sponzorjem (vsi so
objavljeni na spletni strani). Le vsi ti skupaj so idejo
organizatorjev spravili v realnost, kraj odeli v pravo
praznično vzdušje ter vsem dali polet za naslednji božič.

Rozmari Petek
 Foto: Matjaž Jambriško, Samo Kunej in Gregor Lešar

www.mojaobcina.si/vojnik

Mešani mladinski pevski zbor in orkester I. gimnazije v Celju

Župnik Anton Perger je projekt z veseljem podprl.

Učenci OŠ Vojnik

Nasmejani obrazi na stojnicah

Otroški animacijski program
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Peka prazničnih dobrot

Jaslice v cerkvi svetega Jerneja

Pogled na praznično ulico

Jaslice pri družini Poteko

Pravljična božična podoba Vojnika

Miniaturne jaslice

Božič, kot ga lahko ponudi iskreno srce.

Mag. Nataša Kos iz medobčinskega inšpektorata in
redarstva ter Petra Pehar Žgajner iz občinske uprave predstavniki obeh služb so pripomogli k uspehu dogodka.

14
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Jaslice pri družini Bojanovič

Otroški program animatorjev župnije Vojnik

Toplina jaslic je očarala mnoge obiskovalce.

Jaslice so v Vojnik prinesle poseben čar.

Zaključna prireditev s podelitvijo priznanj Turističnega
društva Vojnik

Z raznovrstnimi jaslicami se je Vojnik odel v praznično
preobleko.
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Sprejet proračun
osnova za investicije
v KS Vojnik
V mesecu decembru je bil
na 10. seji potrjen proračun
Občine Vojnik, ki je temelj za
izvajanje plana investicij. Zavedamo se, da je nemogoče
zagotoviti toliko sredstev, da
bi lahko v celoti uresničili vse
potrebne investicije, zato člani
Sveta Krajevne skupnosti VojLidija Eler Jazbinšek,
nik pripravimo obširnejši plan
predsednica sveta
in sprejmemo načrt prioritet
KS Vojnik
in potrebnih vlaganj, ki bodo
omogočila kakovostnejše življenje krajanov in večjo urejenost kraja.
Proračun 2016
V letošnjem proračunu so sredstva namenjena za
vzdrževanje in nujno sanacijo cest ter ostale komunalne infrastrukture, za nadaljevanje asfaltiranja muld in
makadamskih cest po planu KS Vojnik.

Poskusno se bo na cesti Vojnik–Šmartno izvedla sanacija bankin s postopkom betoniranja. S travnimi
ploščami in z asfaltom se bo uredilo parkirišče nad
pokopališčem. Po končanju izgradnje kanalizacijskega omrežja ureditve meteornih vodov ter menjave vodovodnih cevi se bo na območju ulic v Vojniku izvedla
preplastitev. Trg Vojnik je razglašen kot spomenik zgodovinskega urbanizma. V želji, da bi v trškem jedru lahko nadaljevali z revitalizacijo, se bo v l. 2016 izdelala
projektna dokumentacija, ki bo omogočila kandidiranje na razpisih v sodelovanju z drugimi občinami. Letos se bodo pripravili projekti za izgradnjo kanalizacije
v Ivenci in izvedla izgradnja kanalizacije Petelinjek ter
Arclin, odcep Čepin–Elektro, iz sredstev najemnine JP
VO-KA pa se bo financirala obnova čistilne naprave v
Škofji vasi, na katero je vezanih večino gospodinjstev
naše KS. Obnovili se bodo tudi vodovodi v Ilovci, Jankovi, na Konjskem ter v Parmovi ulici. Nadaljevali bomo
z deli za postavitev spominskega parka za raztros pepela in z rekonstrukcijo mrliške vežice.



Po končanih delih bomo ulice preplastili.
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Lidija Eler Jazbinšek
Foto: Boštjan Švab

Izvajanje gradbenih
del v centru Vojnika

Občina Vojnik nadaljuje s skupnimi izobraževanji za
društva. Zaradi nove zakonodaje je v četrtek, 10. decembra 2015, v Osnovni šoli Vojnik organizirala seminar Davčne blagajne za društva. Skoraj 40 udeležencev,
predstavnikov društev občine Vojnik in tudi nekaterih
društev sosednjih občin, se je seznanilo s praktičnimi
primeri poslovanja v društvih.
Zavezanci za davčne blagajne so tako pravne kot tudi
fizične osebe, ki opravljajo dejavnosti in za dobavo
blaga ali storitev prejmejo plačilo z gotovino. Novosti
morajo od 2. januarja 2016 pri svojem poslovanju upoštevati tudi društva, katerih finančno poslovanje poteka gotovinsko. Vsebina seminarja je bila usmerjena na
odgovore na vprašanja, ki se davčnim zavezancem najpogosteje zastavljajo in ker so bili podani praktični primeri, s katerimi se srečujejo društva, je bil seminar naravnan na praktične situacije, v katerih so društva pri
svojem poslovanju.

Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje –
lokalni ukrepi in obnova komunalne infrastrukture
V okviru izvajanja projekta »Zagotavljanje poplavne
varnosti na porečju Savinje – lokalni ukrepi« se izvajajo
dela v centru Vojnika. Dela v okviru projekta so praktično že zaključena. Sedaj pa se bo začelo izvajanje del –
obnova vodovoda po Prušnikovi ulici.
Pred asfaltiranjem ceste bo Občina Vojnik skupaj z
upravljavcem, javnim podjetjem Vodovod – kanalizacija, d. o. o., izvedla obnovo celotnega vodovoda na tem
območju. Obnovili se bodo tudi priključki. Obstoječi
vodovod je namreč v zelo slabem stanju, zato je obnova nujna in smiselna pred izvedbo asfaltne prevleke na tem območju. Prav tako se izvajajo dela v zvezi s
prevezavo mešane kanalizacije in sanacija oz. obnova
obstoječih priključkov na Prušnikovi ulici. Pred asfaltiranjem cestišča se bo izvedla tudi zamenjava optičnega vodnika.

Začelo se bo izvajanje del – obnova vodovoda po
Prušnikovi ulici.
Novosti o poslovanju društev po novi zakonodaji je
organizirala Občina Vojnik.

Morebitne nejasnosti in vprašanja s področja
gotovinskega poslovanja in davčnih blagajn lahko
društva posredujejo na e-naslov predavateljice: majda.
gominsek@siol.net.



Mojca Skale, direktorica občinske uprave
Foto: Lea Sreš

www.mojaobcina.si/vojnik

Ko se je začelo z deli, je bilo ugotovljeno, da so praktično vsi komunalni vodi dotrajani in v zelo slabem stanju. Skupaj z upravljavcem smo se odločili, da je izvedba sanacije nujna in smiselna pred asfaltiranjem ceste
po osnovnem projektu »Zagotavljanje poplavne varnosti na porečju Savinje«. Dela potekajo postopoma,
ker so tudi investitorji različni, zato se cestne zapore izvajajo oz. prilagajajo dinamiki del. Občane zato še naprej prosimo za strpnost in prilagajanje označenim cestnim zaporam, ki se bodo občasno še pojavljale.
Skupaj z izvajalcem ocenjujemo, da bodo dela potekala še do konca aprila 2016.




Jelka Gregorc,
višja svetovalka za okolje in prostor
Foto: Lea Sreš
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Davčne blagajne
za društva

LOKALNA SKUPNOST

Županov novoletni sprejem
popestril zmagovalec talentov
Talenti, svetloba in skupno delo – je bil moto letošnjega županovega prednovoletnega sprejema. Na prireditev, ki je sredi decembra potekala v dvorani OŠ A.
Bezenška na Frankolovem, je župan Občine Vojnik,
Branko Petre, povabil predstavnike z vseh področij
dela in življenja v občini, ki so se v letu 2015 trudili za
naše skupno dobro. Množica ljudi, ki prispevajo tovrstno dodano vrednost, je v občini pestra in velika. Pohvalno.
Po županovi oceni je bilo
leto 2015 za občino Vojnik
dobro. Zahvalo je namenil
vsem, ki so pri delu v občini aktivno sodelovali. Člani občinskega sveta so bili
konstruktivni pri pripravi in
potrditvi proračuna in delali v dobro kraja. Predsedniki
krajevnih skupnosti so aktivno sodelovali pri investicijskih delih na infrastrukturnih objektih. Društva so
pripravila številne prireditve
in obeležila precej okroglih
obletnic, gasilci so pridobili
nova znanja in opremo ter
skupaj s humanitarnimi in
Jernej Kozan je popestril
invalidskimi organizacijami
letošnji županov
skrbeli za dobrobit sočlovenovoletni sprejem.
ka. V zahvalo je vključil mnoge posameznike, ki so motorji dogajanja v društvih in
organizacijah. Obe šoli, vrtca in glasbena šola so izvajali svoje poslanstvo in hkrati dobro sodelovali z organizacijami v občini. Podjetniki, kmetje, obrtniki so tisti, ki zagotavljajo delo krajanom in velikokrat »odprejo
denarnice« za skupne projekte. Dve novi slušni zanki
sta sad skupnega dela z duhovniki. Nekateri občani so
velikodušno priskočili na pomoč z brezplačnimi prenočišči ob evakuaciji prebivalcev, ko se je avgusta rušilo kamenje z gradu Lemberg. Zaposleni na občini pa
so nudili podporo na vseh področjih, kjer je bilo treba.
Posebnega priznanja je bila deležna košarkarska fantovska ekipa U13 Košarkarskega kluba Vojnik s trenerko Matejo Oprčkal, ki je letos v kvalifikacijah državnega
prvenstva v Kopru zablestela z osvojenim 3. mestom.
Občina Vojnik je letošnja dobitnica listine »Občina po
meri invalidov«, ki jo podeljuje Zveza invalidov Slovenije. Listino sta prevzela predsednica Medobčinskega
društva delovnih invalidov Celje Dragica Mirnik in župan Branko Petre, ki je podelitev naziva pospremil z
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besedami: »Človek se je nekoč cenil po biti. Biti pošten,
delaven, moder, prijazen, pripravljen pomagati sočloveku, so vrednote, ki bi jih morali bolj ceniti tudi sedaj.
Danes pa se preveč postavlja v ospredje imeti. Seveda ni nič narobe z imeti, mora biti le v pravem odnosu
z biti. Podelitev naziva je za občino dokaz, da je pomembno biti pozoren do sokrajana s posebnimi potrebami, da znamo sprejeti drugačnost. Občina je že pod
vodstvom prejšnjega župana pristopila k projektu, veliko energije in časa sta vanj vložili Dragica Mirnik in
koordinatorica projekta Jasmina Jakopič. Listina prinaša s sabo tudi obvezo, ki smo jo dali v akcijskem načrtu,
kar pomeni, da se projekt za nas ne končuje, ampak se
praktično šele začenja.«
In kaj nas čaka v prihodnjem letu? Po napovedih bo
država občinam že v letu 2016 odmerila precej skromnejša finančna sredstva, vendar župan zagotavlja:
»Denar za redno dejavnost občine in društev bo, težje pa bo pri investicijah, saj se država pri dodeljevanju
sredstev ne drži niti lastnih zakonov. Se bomo pač s
sredstvi, ki jih imamo, potrudili narediti čim več. Se je

Polna dvorana Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo

pa žal z reko beguncev prek Slovenije med nas prikradel tudi strah; strah za mir, našo kulturo, našo prihodnost. Ne dovolimo, da nas ohromi, naredi trdosrčne,
pa tudi ne bodimo preveč naivni! Stopimo skupaj, oprimo se na svoje vrednote. In ne pozabimo BITI!«
Prireditev je z glasbenimi točkami obarvala vokalna
skupina Jazzva, ki jo poznamo iz letošnjega televizijskega šova Slovenija ima talent (član skupine Tadej
Pasar je naš občan). Kot presenečenje se je na odru
s plesnimi točkami predstavil še zmagovalec tega
šova, Jernej Kozan. Kolaž dogajanj celotnega večera je
pospremila igra reflektorskih svetlobnih efektov, članice Društva podeželskih žena Meta so poskrbele za kulinarične dobrote, župan pa je dodal: »Lepe praznike,
topel in varen dom, sreče in uspehov v letu 2016 vam
želim.«

Sonja Jakop

Foto: Matjaž Jambriško

Občina in krajevne skupnosti Vojnik, Frankolovo in
Nova Cerkev vas lepo vabijo, da se udeležite spomladanske čistilne akcije, ki bo potekala v soboto, 2. aprila
2016.

Naj bo akcija priložnost za druženje.

Vreče in rokavice boste, kot že nekaj let do sedaj, prejeli na zbirnem mestu pred svojo KS, gasilskim domom
oziroma Občino Vojnik. Po dobro opravljenem delu se
prileže malica, za katero bo tudi letos poskrbljeno. Praksa na terenu je pokazala, da je čiščenje z vrečami dobro sprejeto, zato bomo s tem nadaljevali. Med letom
se v gospodinjstvih nabere mnogo nepotrebnih stvari, zato smo se s podjetjem Simbio dogovorili, da bo v
tednu pred čistilno akcijo, to je v četrtek, 31. 3., in v petek, 1. 4., zbirni center v Vojniku odprt od 14. do 19. ure.
Izkoristite to priložnost.
Sobota, 2. aprila 2016, je rezervirana izključno za čistilno akcijo po središčih krajev, zato bo zbirni center
odprt od 8. do 16. ure. Poudarek akcije je na ločevanju
odpadkov. Vreče, ki jih boste napolnili, boste pustili na
določenih zbirnih mestih, enako tudi večje odpadke,
od koder jih bodo odpeljali. V primeru slabega vremena se akcija prestavi na soboto, 9. aprila 2016. Vse informacije dobite na svoji krajevni skupnosti ali na Občini
Vojnik.

LOKALNA SKUPNOST

Čistilna akcija –
pomoč naravi

Tehnični pregled traktorjev
Delo s traktorjem je zahtevno, zato pravočasno poskrbite za
njegovo brezhibno delovanje.
Tehnične preglede traktorjev organizirajo:
Žonta, tehnični pregledi, d. o. o. obvešča, da bodo tehnični
pregledi traktorjev in traktorskih priklopnikov po naslednjem
razporedu:
-- v torek, 22. 3. 2016, v Novi Cerkvi pri gasilskem domu od 9.00
do 16.00;
-- v sredo, 23. 3. 2016, v Vojniku na parkirnem prostoru pod
cerkvijo sv. Jerneja od 10.00 do 16.00;
-- v četrtek, 24. 3. 2016, v Socki pri servisu tahografov (Martin
Kamenik) od 14.00 do 17.00.
Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 03 42523-19.
AMZS, d. d., Poslovna enota Celje, ki ima svojo izpostavo v
prostorih Avtohiše Čepin v Vojniku, vabi lastnike traktorjev na
tehnični pregled traktorjev:
-- v soboto, 19. 3. 2016, od 9.00 do 12.00 ure in
-- v soboto, 9. 4. 2016, od 9.00 do 12.00 ure na parkirišču Avtohiše Čepin.
Urejanje dokumentacije bo za lastnike traktorjev prijaznejše, saj
bodo lahko vse uredili na enem mestu.
Avto Celje obvešča, da organizira registracijo traktorjev
pri Gasilskem domu na Frankolovem (datum bo objavljen
naknadno). Traktor mora imeti zahtevano opremo: prvo pomoč,
varnostni trikotnik za označitev ustavljenega vozila in predpisan
znak omejitve hitrosti vozila. Po 1. 1. 2015 spada med obvezno
opremo tudi tabla za označevanje počasnih vozil in najmanj ena
podložna zagozda (kajla) (Pravilnik o delih in opremi vozil, Ur. l.
RS. št. 44/2013 in 36/2014). Traktor naj bo očiščen.


Irma Blazinšek

www.mojaobcina.si/vojnik

Vzemite akcijo kot priložnost za druženje, kar bo imelo dvojno korist: dobra družba in čista narava.



Irma Blazinšek,
koordinatorica čistilne akcije
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Kulturno popotovanje različnih generacij
Osrednja nit tokratne občinske prireditve v počastitev
slovenskega kulturnega praznika je bila medgeneracijsko sodelovanje. Skozi kulturno popotovanje so nas 4.
februarja 2016, v polni večnamenski dvorani podružnične osnovne šola Nova Cerkev, uvodoma popeljali
Moški pevski zbor Prosvetnega društva Anton Bezenšek Frankolovo z učenko Lauro Pesjak ter Mešani pevski zbor OŠ Anton Bezenšek Frankolovo. Nadaljevali so
najmlajši, otroci Vrtca Danijelov levček, mlade glasove
pa so oplemenitile še ljudske pevke Taščice. S plesom
in pesmijo so sodelovali otroci Vrtca Mavrica Vojnik,
učenci OŠ Vojnik in Frankolovo, učitelji in vzgojitelji,
večer pa so zaključili pevci POŠ Nova Cerkev in ansambel Klateži. Voditelja, učitelj Gregor Palčnik in učenka
Evelina Pristovšek iz OŠ Vojnik, sta nas z veznim tekstom spomnila na pomen kulture, Prešernovega Povodnega moža in sodobne, takšne ali drugačne, »Urške«
ter na ustvarjanje starejših in mlajših generacij.

Voditelja, učitelj Gregor Palčnik in učenka Evelina Pristovšek iz OŠ Vojnik

Na prireditvi je, iz rok župana Branka Petreta in podžupana Viktorja Štokojnika, priznanje za življenjsko
delo na področju kulture za leto 2016 prejel vsestranski kulturni ustvarjalec Jože Žlaus. Z raznolikim delovanjem na kulturnem področju je ustvaril mozaik del,
ki bo ostal v trajni promociji Občine Vojnik. Njegova
Galerija Piros je živahno likovno središče, infotočka in
učna galerija, kjer si lahko ogledamo njegove grafike,
portrete znamenitih ljudi, ilustracije in zbirke. Njegov
opus sega v glasbene vode in je bogat tudi v ustvarjanju za otroke. Jože Žlaus je avtor replike stare Valvasorjeve grafične preše z gradu Bogenšperk, na kateri
izvaja tiskanje grafik; avtor maskot za pustne karnevale; izvirnih jaslic v Vojniku in po Sloveniji. Njegovo zanimanje za češko literaturo se odraža v zbirkah, zaradi
katerih prihajajo v Galerijo Piros in Občino Vojnik najvišji predstavniki Češke republike v Sloveniji. »Po navadi stojim na odru s kakšnim instrumentom, danes
pa sem prejel v roke nekaj bistveno lepšega, prestižno
priznanje,« je uvodoma povedal nagrajenec. V svojem
govoru se je zahvalil tudi vsem, ki so opazili njegovo
delo, in izrazil veselje, da živi v občini, ki je izredno kulturno bogata. Intervju s prejemnikom priznanja boste
lahko brali v naslednji, 110. številki Ogledala.
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Moški pevski zbor Prosvetnega društva Anton Bezenšek
Frankolovo z učenko Lauro Pesjak

Slavnostni govornik dr. Anton Šepetavc, ravnatelj I.
gimnazije v Celju, nas je v svojem govoru spomnil na
to, da je kultura eno samo veselje:
»Nocoj bi nas rad spomnil, da kultura ni nobena žalost, ampak vse prej kot to: čisto veselje je, plemenitost
duha, dobrota srca, smisel življenja. Kaj je človek brez
duha, kaj je človek brez srca? Kaj je človek, če v sebi in
soljudeh ne zna prepoznati smisla, če ne zna začutiti
žlahtnega veselja, ki nam ga že stoletja ponuja in daje
kultura? Dober prijatelj mi je pred leti svetoval, naj se
po Goethejevem vzoru ne jezim, ampak naj se raje čudim. In tako se zadnja leta skoraj vsak dan čudim naši
vrli politiki, čudim se moralnemu razkroju, čudim plačnemu sistemu … Že od nekdaj pa sem se čudil tudi
proslavam ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku. Tiste osrednje v Cankarjevem domu so
bile nemalokrat bolj podobne pogrebu ali pa komemoraciji … Pravim, čudil sem se in vedno znova sem
si rekel: 'Ljubi Slovenci, pa kaj smo to res mi, je to res
Prešeren, je to naša kultura. Mi smo pa ja veseli ljudje –
in tudi Prešeren je kljub vsem silnim problemom, ki jih
je imel, znal biti tak; družaben, zabaven človek je bil. Mi
se pa ja znamo družiti, prijateljevati, si pomagati, peti,
plesati, jesti, piti. Mi smo pa ja prijazni, gostoljubni,
delovni ljudje.' Prej sem se obregnil ob napačno razumevanje kulture in njenega osrednjega praznika. Zdaj
pa moram glasno povedati še, da mi je premik, ki se
je zgodil v zadnjih letih, premik iz nekdanjih žalobnih,
komemoracijskih proslav v vesele, kot je ta nocojšnja v
Novi Cerkvi, neskončno všeč. To je pravi pogled na Prešerna, to je pravo razumevanje kulture. Kot Slomšek v
svoji pesmi išče veselje do življenja, tako ga moramo
mi iskati in najti v kulturi. V sebi. Kajti kultura smo ljudje. Nocoj je bilo in še bo na tem odru veliko dobrih ljudi, mnogo talentov in med njimi veliko otrok. Nič ne bi
moglo bolj kot to potrditi visokega mnenja, ki ga imam
o Občini Vojnik.«

Tjaša Podergajs

Foto: Lea Sreš

V soboto, 6. februarja 2016, je bil v Novi Cerkvi 29. tradicionalni pustni karneval, ki ga organizira PGD Nova
Cerkev in KS Nova Cerkev v sodelovanju z društvi in
organizacijami, s šolami, z vrtci, s posamezniki Občine
Vojnik in sosednjo občino Dobrna ter krajani nekaterih
zaselkov v KS Nova Cerkev.
Priprave na karneval so se začele meseca decembra
2015 in nadaljevale meseca februarja 2016 z zbiranjem
raznih dogodkov iz države, sveta in lokalne skupnosti.
V pustni povorki je sodelovalo preko 740 nastopajočih,
ki so opravili ogromno prostovoljnih ur, da so si pripravili maske in uredili vozove ter avtomobile. Še posebej
moram izpostaviti vse osnovne šole, ki so množično
sodelovale. V povorki je sodelovalo rekordnih 47 skupin, nekatere maske v motoriziranih skupinah, druge
peš.

KUD Štajerski rogisti

Posebna zahvala gre Občini Vojnik za pokroviteljstvo
karnevala in seveda županu Občine Vojnik, gospodu
Branku Petretu.
Ob 29. pustnem karnevalu bi se posebej zahvalil za
sodelovanje in pomoč: ansamblu Trio Pogladič, Štajerskim rogistom, Renatu Kumru, Sandiju Legvartu,
veteranom PGD Nova Cerkev, KUD Godbi na pihala in
Mladinski godbi na pihala Nova Cerkev, možnaristiom
Lanšperk – Nova Cerkev, OŠ Vojnik, OŠ Frankolovo, POŠ
Šmartno v Rožni dolini, POŠ Socka, POŠ Nova Cerkev,
Vrtcu Mavrica Vojnik z enotami Nova Cerkev, Socka in

KUD Godba na pihala Nova Cerkev

LOKALNA SKUPNOST

Pustne šeme in norčije na
29. pustnem karnevalu v Novi Cerkvi

Dušan Cafuta je opravljal delo pomočnika vodje karnevala.

Frankolovo, Vrtcu Danijelov levček, vsem učiteljicam,
učiteljem, vzgojiteljicam in vzgojiteljem, mažoretkam
iz Radeč, Godbi na pihala Štore, TD Nova Cerkev, KD
Galicija, ekipi PGD Nova Cerkev, krajanom Straža – Novake, Mojci Pogladič Žikovšek, Jožetu Štokovniku, Jakobu Krajncu in Borisu Štimulaku, KS Frankolovo in
društvom, Miranu Bahu s sodelavci, Vinogradniško-vinarskemu društvu Vojnik, SD Vizore, PD Vojnik, PGD
Dobrna, krajanom Šmartnega v Rožni dolini, MD Nova
Cerkev, Antonu Marcenu, ŠD Nova Cerkev, Društvu
Dobra volja iz Pristave, Jožetu Žlausu in kurentom.
Zahvala velja tudi članom PGD iz Vojnika, Frankolovega, Nove Cerkve, Socke, Lemberga in Dobrne za redarsko službo, članom razporeda povorke, Boštjanu Štantetu, Ivanu Jezerniku in Boštjanu Selčanu. Hvala tudi
Lei Kvas za administrativno pomoč pri izvedbi pustnega karnevala. Hvala Mitji in Sandiju Kovaču za odlično
pripravo pasulja za pogostitev nastopajočih v karnevalu. Posebno se zahvaljujem vsem obiskovalkam in obiskovalcem, da ste množično podprli pustni karneval in
s tem nagradili vse, ki ga pripravljamo.
Spoštovani, iskrena hvala za sodelovanje in pomoč z
željo, da v prihodnjem letu zopet s skupnimi močmi
pripravimo jubilejni 30. pustni karneval.



Slavko Jezernik, vodja karnevala
Foto: Matjaž Jambriško

Možnaristi iz Lanšperga in Nove Cerkve
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Župan Branko Petre in vodja karnevala Slavko Jezernik

Bonbončki iz Vrtca Mavrica Frankolovo

Renato Kumer kot karnevalski policist

Otroci Vrtca Mavrica Vojnik so se predstavili kot kuharji.

Sandi Legvart je predstavil petelina, ki je simbol karnevala.

Prvošolci POŠ Nova Cerkev odeti v dobre vile in čarodeje.

Mladinski orkester KUD Godba na pihala Nova Cerkev

Učenci 3. in 5. razreda POŠ Nova Cerkev

Otroci Vrtca Mavrica, enota Nova Cerkev, z vzgojiteljicami

POŠ Socka in Vrtca Mavrica iz Socke
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Darila so predstavili otroci iz Vrtca Mavrica Vojnik.

Drugošolci OŠ Vojnik

Otroci iz Vrtca Danijelov levček kot zvezdni utrinki.

Učenci 9. a-razreda Osnovne šole Vojnik

Jabolka drugošolcev POŠ Nova Cerkev

Mažoretke iz Radeč

Četrtošolci POŠ Nova Cerkev

Mojca Pogladič Žikovšek kot Helena Blagne

POŠ Šmartno v Rožni dolini

Kulturno društvo iz Galicije
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Učenci 5. c-razreda OŠ Vojnik

Krajani iz Straže in Novak so ponazorili uvedbo davčnih blagajn.

Učenci 2. in 3. razreda OŠ Anton Bezenšek Frankolovo

Kmetovanje brez subvencij in ubogi kmet Jože Štokovnik

KUD Godba na pihala Štore

Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

Torkovi pohodniki iz TD Nova Cerkev

Skakalno društvo Vizore

Člani PGD Nova Cerkev so predstavili karnevalskega zmaja.

Razmere v Sloveniji v izvedbi PGD Dobrna
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Anton Marcen in Mladinsko društvo Nova Cerkev

Dodatek za stalno pripravljenost v izvedbi KS Frankolovo in društev

Prijatelja iz Športnega društva Nova Cerkev

Miran Bah s sodelavci je upodobil papeža Frančiška.

Društvo Dobra volja iz Pristave

Planinsko društvo Vojnik

TKD Globoče z Jožetom Žlausom

Maska krajanov iz Šmartnega v Rožni dolini

S pomočjo Francija Kmetca iz Vojnika so nas obiskali kurenti.
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Jaka Krajnc in Boris Štimulak kot kmeta berača
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Tadej na krilih glasbe z Jazzvo
Sveže kuhana in omamno dišeča glasba, posladkana
s kocko muzikalnosti, premešana z žličko improvizacije
in humorja, postrežena v sedmih raznobarvnih skodelicah na mizici, prekriti s prtom, stkanim iz najfinejših
melodij. Vse to je Jazzva! Njen bogati repertoar, sestavljen iz najrazličnejših žanrov, je ob zaključku lanskega
leta polepšal kulturni program na županovem novoletnem sprejemu.
Malo tudi naš
Vojničan Tadej Pasar se je skupini Jazzva, ki je v svet
vokalne glasbe vstopila že pred enajstimi leti in trenutno šteje sedem članov, pridružil leta 2010, ko je
skupina iskala t. i. bitbokserja oz. vokalnega bobnarja. »Jazzva je takrat iskala bitbokserja in poznala Saša
Vrabiča (vokalnega bobnarja Perpetuum Jazzile), ki je
poznal mene in me priporočil. Že po prvem obisku so
me navdušili in ker sem v tistem času ravno hodil na
fakulteto, sem si rekel, pa dajmo 'probat'. Naša vez se
je v vsem tem času močno ojačala, tako da si sedaj ne
predstavljam več, kaj bi brez Jazzve.« Tadej, ki je v skupini (menda) znan kot štajerski vrabček, se rad spominja vojniške osnovne šole, kjer je spoznal prijatelje, ki
ostajajo. »Srednjo šolo sem obiskoval v Celju, nato odšel študirati v Ljubljano, kjer sem dobil službo in dokončal študij.«

»Ritem mašina«
Tadej je edini, ki v skupini ne poje, temveč bobna. »Če
se malo pošalim ... Naši člani bi rekli, da pojem zlasti
takrat, ko ni treba. Jazzva je v osnovi iskala nekoga, ki
samo bitboksa, je pa želja za dodatni moški glas, tako
da delamo tudi na tem,« odgovarja na vprašanje, zakaj
ne poje. Na svoji spletni strani ga opisujejo kot vokalnega tolkalista, »ritem mašino«, ki skrbi tudi za zvočne
efekte. Ko ne vadi, je po poklicu informatik ter velik ljubitelj košarke in številnih drugih športov. »Vokalna skupina v svoji glasbi ne uporablja instrumentov, pač pa le
svoje glasove. Tako je tudi z ritem sekcijo. Bas namesto
baskitare uporablja svoj glas in bitboks namesto bobnov uporablja svoja usta na način, da proizvaja zvoke,
ki jih lahko slišimo pri igranju bobnov. Z bitboksom pa
lahko ustvarimo tudi druge zvočne efekte, kot so letenje helikopterja, zvoke laserjev, robotskega glasu, pokanja kosti, padanja kapljic ipd.« Mladenič je tudi edini
Štajerec v skupini, drugi prihajajo iz Brežic, Cerknice in
Ljubljane. »Jazzva pa je še en razlog več, da trenutno
vsi živimo v Ljubljani. Se pa vedno zelo rad vračam domov, da obiščem starše, stare starše, nečakinje, prijatelje, pa čeprav se zdi, da ves čas samo hitim, imam občutek, da se doma čas malo ustavi, da zadiham pred
novim delovnim tednom. Je pa tudi vreme po navadi
doma lepše kakor v Ljubljani.«

Nastop na županovem novoletnem sprejemu decembra lani (foto: Matjaž Jambriško)
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Skodelica dobre glasbe
»O ciljih je težko govoriti, ker vsako leto postavimo
nove in ko te izpolnimo, pridejo drugi. Smo si pa za letos zastavili cilj, izdati prvo zgoščenko, ki bo seveda
prišla prav pri promociji. Zelo radi nastopamo, tako da
si v prihodnje želimo še več nastopov sploh v krajih in
državah, kjer nas še niso slišali. V kratkem pa nas lahko pridete poslušat v Kulturni dom Vojnik, kjer bomo
postregli s skodelico dobre glasbe. Karte so že v prodaji. Lahko pa jih kupite tudi na dan koncerta, blagajna
bo odprta eno uro pred začetkom koncerta.«



Tjaša Podergajs
Foto: Jure Matoz

Vojničan Tadej Pasar je eden izmed sedmih članov skupine.

Nasmejani in srčni Štajerec
Glasba je bila del Tadeja že od malih nog, vendar kot
otrok nikoli ni našel primernega glasbila, ki bi shajal z
njegovo potrpežljivostjo. »Prišel je čas, ko sem bil zaradi bolezni priklenjen na posteljo in takrat sem prvič
videl bitbokserja na televiziji. Njegovo ustvarjanje me
je tako navdušilo, da sem takoj na internetu preveril,
ali obstaja še kdo, in našel nekaj vodičev, ki so takrat
obstajali. Izvedel sem, da se bitboksa dejansko lahko
nauči vsakdo in tako sem takrat na skrivaj začel vaditi,« poudari. Tadejevi sočlani zanj pravijo, da je nasmejan, dobrovoljen, srčen, vedno pripravljen pomagati in
včasih tudi eksploziven. »To ni nič čudnega, saj v meni
teče štajerska kri,« hitro pojasni.
Ko se zaljubiš v to zvrst glasbe, poti nazaj ni
Jazzva bo letos praznovala že enajsto obletnico, tako
da se je dosežkov v vseh teh letih nabralo že kar nekaj.
Tri leta zapored (2010–2012) je bila zmagovalka slovenskega vokalnega tekmovanja v Žalcu, v letih 2012
in 2014 srebrna na svetovnem tekmovanju v Avstriji,
2014 pa je zmagala na svetovnem tekmovanju v Italiji.
Lani je Jazzva zasedla tudi drugo mesto na svetovnem
tekmovanju v Nemčiji in bila polfinalistka oddaje Slovenija ima talent itd. Drugi vidnejši nastopi so bili na
EXPO 2015 v Milanu, koncert na Radiu Slovenija 1, na
prireditvi ob podelitvi Gazel … »Po pravici povedano
si dobrih pet let nazaj nisem niti predstavljal, kaj vse
pomeni vokalna glasba. To se je kmalu spremenilo, saj

KO N C E R T
VOKALNE SKUPINE

Petek, 26. februar 2016
19.00, KUD France Prešeren Vojnik

Vstopnina: 7 evrov
Predprodaja vstopnic: Masažni studio Tamara, M-M papirnica Vojnik
M-M papirnica
Vojnik
Občina Vojnik

www.mojaobcina.si/vojnik
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sem preko Jazzve spoznal cel svet a cappelle, ki je res
ogromen, in ko se enkrat zaljubiš v to zvrst glasbe, poti
nazaj več ni.« Člani Jazzve se ne bojijo novih izzivov,
rastejo iz leta v leto ter imajo vedno večje ambicije, ki
jih uresničujejo s koncertiranjem na odrih, tako doma
kot v tujini, z organiziranjem koncertov, s snemanjem
ter z udeležbo na festivalih. Poleg nastopanja vsako
jesen v Ljubljani organizirajo tudi Popjazziado, enega
najbolj prepoznavnih festivalov vokalnih skupin v Sloveniji.

KULTURA

Počastili spomin
na veliko umetnico Dorotejo Hauser
Predstavniki Turističnega društva Vojnik in Turistično-kulturnega društva Globoče so se poklonili spominu
na preteklost znane sokrajanke in umetnice Doroteje
Hauser. Ob 70. obletnici njene smrti so ob grobu in ob
besedah Marka Zdovca obudili spomin na našo veliko
umetnico. Del njenega dela je predstavljen v Galeriji
Piros v Globočah.
Delo Doroteje Hauser dobro pozna Jože Žlaus, ki je
goreč zbiratelj njenih del in utrinkov iz njenega življenja. V Galeriji Piros v Globočah je pripravil razstavo
svojih grafik, kjer so predstavljeni najlepši motivi, ki so
povzeti iz njenega bogatega opusa škarjerezov – silhuet, ki so ohranjeni v Pokrajinskem muzeju Celje, Občini
Vojnik in grafični zbirki različnih avtorjev Jožeta Žlausa.
Odprtje razstave je bilo v petek, 15. januarja 2016.
Jože Žlaus je predstavil njeno življenje in delo: »Doroteja (Dorotheja) Hauser je bila rojena l. 1877 v Gradcu,
v ugledni meščanski družini. Slikarstvo je sprva študirala na deželni umetniški šoli v Gradcu in nadaljevala
pri slikarju in oblikovalcu Wilhelmu von Debschnitzu.
Svoja slikarska znanja je izpopolnjevala tudi v Dresdenu pri Karlu in Emiliji Pelikan – Mediz, priznanih učiteljih krajinarstva, figuralike in portretiranja. Sodelovala
je tudi s Friedrichom Kaskelinom (1863–1930), velikim
strokovnjakom na področju ilustracije in škarjereza,
ki je ilustriral vse takrat pomembne časopise po Evropi. Kdaj se je Doroteja s starši preselila na Štalnerjevo
(Stallnerjevo) vzpetino nad Vojnikom iz virov sicer ni
znano, gotovo pa je, da je bila tam nastanjena že leta
1921, saj je od tega leta dalje mogoče v celjskem časopisju slediti objave o njenih razstavah doma in v tujini.
Hauserjeva je živela dinamično in ustvarjalno življenje
meščanske izobraženke, zato so jo domačini spoštovali, saj ljudi ni nikoli delila po premoženjski, nacionalni

Ob 70-letnici smrti umetnice so se poklonili njenemu
spominu. (Foto: Jože Žlaus)
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Jože Žlaus ob portretu Doroteje Hauser v Galeriji Piros

ali še manj po politični plati in je bila domačinom zelo
naklonjena, zlasti otrokom.
Čeprav je z razstavami, s potovanji in korespondenco vseskozi vzdrževala stike s kolegi doma in v tujini,
je bila na svoj idilični dom na Štalnerjevem hribu nad
Vojnikom zelo navezana. In prav ta navezanost na dom
je postala zanjo usodna. Kot Nemki ji namreč povojno
obdobje ni bilo naklonjeno in čeprav so domačini poznali njeno protinacistično držo, to ni pomagalo. Nova
povojna oblast jo je kot Nemko nameravala razlastiti
in izseliti. Ni si mogla zamišljati življenja brez doma in
umetnin, zato je hišo zažgala in naredila samomor. Ali
je bila njena smrt res posledica samomora ali pa se je
v noči med 15. in 16. januarjem 1946 zgodilo kaj drugega, ostaja nepojasnjeno. Neznano kje je ostal tudi
velik del njenih likovnih del, ki so bila občudovana na
razstavah v Celju, Ljubljani, Zagrebu in drugje v tujini.
Njena umetnost se je razodevala v portretnem, krajinskem in tihožitnem žanru večinoma na malih formatih.
Navdihe je iskala v bidermajerski umetnosti in ustvarila vrsto družabnih in pravljičnih motivov v posebni
tehniki škarjereza ali silhuet.«
Prav je, da spoznamo delo Doroteje Hauser, si ogledamo njeno zapuščino in smo ponosni, da je živela med
nami. Tisti, ki so obiskali njen grob na pokopališču v
Vojniku, so opozorili, da na grobu ni nobenih podatkov
o Doroteji Hauser, hkrati pa pričakujejo, da si umetnica
svetovnega formata zasluži in dobi vsaj skromen zapis
na spomeniku. Prihodnje leto bomo obeležili 140-letnico njenega rojstva in prav je, da poskrbimo, da se
njeno delo in ime ne pozabita. Vabljeni na ogled razstave v Galerijo Piros, ogled je mogoč ob najavi.


Tekst in foto: Lea Sreš
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Spominski večer »Makalu – 40 let«
z vojniškim pridihom
Generalni konzulat Nepal v Sloveniji je v sodelovanju
z Nepalsko planinsko zvezo, Planinsko zvezo Slovenije in Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani, 26.
novembra 2015, organiziral spominski večer »Makalu
– 40 let«. Prisotni so bili domala vsi še živeči člani alpinistične odprave iz leta 1975 in nekaj mlajših, ki so bili
jeseni lani na nekajtedenski odpravi v Nepalu na čelu z
Vikijem Grošljem.

Nepalsko in slovensko himno so zapeli člani
skupine In spiritu.

Jože Žlaus je s sodelovanjem na prireditvi dodal
pomemben delež k promociji naše občine v širšem
slovenskem prostoru.

Občina Vojnik že nekaj let odlično sodeluje z nepalskim častnim konzulom Aswinom Kumar Shrestho,
zato so bile kar tri glasbene skupine povabljene k sodelovanju pri oblikovanju slavnostnega programa. Nepalsko in slovensko himno so zapeli člani skupine In
spiritu, pri programu sta sodelovali skupini Kitarakon
in Joškova banda iz Turistično-kulturnega društva Globoče. Za dobro vzdušje po prireditvi so s svojo odlično
kulinarično ponudbo poskrbeli Hilda Goršek in vojniški vinogradniki.


Jože Žlaus

Občina Vojnik se je tudi tokrat izkazala in dodala svoj
delež pri organizaciji te, za slovenske planince in slovenski alpinizem, pomembne prireditve. Z velikim
spoštovanjem smo ob tem dogodku čestitali nepalskemu častnemu generalnemu konzulu Aswinu Kumar
Shresthi, ki je svojo energijo in organizacijo namenil vidnim slovenskim alpinistom, ki so za Nepal in nepalski
alpinizem res storili marsikaj dobrega. Toda prireditev
in zahvala s strani predstavnikov Nepala je bila izjemna. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani je
bila ta večer zbrana večina najboljših slovenskih alpinistov in je bila zato odlična prireditev z vojniškim pridihom še toliko bolj originalna. Posebna zahvala gre Jožetu Žlausu, saj je s svojim prispevkom (tudi skupin iz
naše občine) dodal pomemben delež k promociji naše
občine v širšem slovenskem prostoru. Za vse, ki imajo kdaj pomisleke, ali je potrebno, da občina s svojimi
skupinami nastopa na takšnih prireditvah, lahko mirno
odgovorim, da se je še kako treba predstavljati in pomagati, posebno tako imenitnim ljudem, kot je častni
generalni konzul, saj znajo biti tudi primerno hvaležni.
Svojo hvaležnost je pokazal tudi ob obisku Božičnega
Vojnika v družbi Jožeta Žlausa.



Beno Podergajs
Foto: Jelka Žlaus

Vsi aktualni dogodki
se nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
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Družabni praznični posladki
Ste si jih privoščili? Seveda. Morda ste nastopili na prireditvi Frankolovčani – Frankolovčanom ali ste uživali
kot obiskovalec v dvorani. Tudi če ste se udeležili polnočnice, po njej pa vas je zunaj pričakala praznična čestitka članov Društva Talon. Ali pa ste na »novega leta
dan« vzeli pot pod noge in se podali po poteh grajskih
pravljic. Še več, morda ste se poleg teh udeležili še katere od podobnih prireditev v sosednjih krajevnih skupnostih, ki so se tokrat prvič zvrstile pod sloganom Božični Vojnik.
Na božič je na prireditvi Frankolovčani – Frankolovčanom na oder stopila večina organiziranih pevskih skupin tega kraja: osnovna šola se je predstavila z vsemi
tremi pevskimi zbori, mladimi instrumentalisti na klasičnih in tudi Orffovih glasbilih, svojevrsten ritem so
koncertu dale twirlerice, Domen z družino ter duo Pijek in Katja. Vokalne skupine Družina Gregorc, Bratje
Pinter, Sekstet Lindek in Kvartet Frankolovo so za nastop izbrale pesmi v razponu od ljudske do umetne in
narodno-zabavne. Zborovske so bile v domeni MoPZ
A. Bezenšek in cerkvenega MePZ Frankolovo, napovedovalka Janja pa je navdihovala z mislimi o praznikih in
družini. Čeprav je bila prireditev namenjena tudi praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti (čestitke je
zbranim izrekel predsednik prosvetnega društva in KS
Frankolovo, Dušan Horvat), sta nastopajoče in obiskovalce v eno povezali na božični dan najbolj priljubljena Sveta noč in v nadaljevanju druženja še praznično
obložena miza.
V mrzlo in še nezasneženo novoletno noč se je letos
podala množica več kot 200 pohodnikov. Ti so se po
bolj ali manj aktivno preživetem koncu leta podali na

Sveta noč v izvedbi moškega in cerkvenega pevskega zbora

30

23. februar 2016 | OgledalO 109/2016

Čarobni utrinki twirleric

pohod Po poteh grajskih pravljic, ki ga Turistično društvo Frankolovo uspešno pripravlja že vrsto let. Pohodniki so si tokrat že na startu z malo telovadbe ogreli mišice, med potjo so za suha grla z raznimi napitki
poskrbeli na treh postojankah, na cilju pa so kot nagrado za prehojeno pot v ritmu polke in valčka lahko
použili še porcijo golaža. Priložnosti za uživanje tovrstnih prazničnih posladkov je bilo ob iztekajočem se
letu res veliko. Tisti, ki ste si jih vzeli le košček, kot tudi
tisti, ki ste si jih privoščili v izdatni količini, se zaradi njih
niste zredili. Zagotovo pa ste bili boljše volje, se srečali
in poklepetali s sosedom, prijateljem, morda navezali nova poznanstva in vsaj začasno odmislili družbene,
družinske ali posameznikove skrbi.



Sonja Jakop
Foto: Dolfi Jakop

Ko zadoni pesem iz petdesetih grl, začutiš božično
skrivnost še bolj doživeto. To smo občutili pevci Mešanega cerkvenega zbora sv. Lenarta iz Nove Cerkve, pod
vodstvom Darinke Stagoj, in to so doživeli številni poslušalci, ki so nas počastili s svojim obiskom na koncertu
26. decembra 2015.
Tradicija mešanega cerkvenega zbora je, da vsako
leto na dan samostojnosti in enotnosti v cerkvi sv. Lenarta pripravimo koncert božičnih in domoljubnih pesmi. Tudi letos je bilo tako. S svojo prisotnostjo nas je
počastil mariborski nadškof, Alojzij Cvikl, ki je bil tudi
slavnostni govornik. Predstavil je pomen cerkvenega
petja pri bogoslužju. Prisoten je bil tudi dekan, Alojz
Vicman, ki se je pevcem zahvalil za čudovito petje pri
svetih mašah. Podžupan Viki Štokojnik je opravičil odsotnost župana, pevce pa je počastil z dobro kapljico iz
svoje kleti. Prisoten je bil tudi dr. Vinko Kraljič, saj je našemu zboru zelo naklonjen, kar dokazujejo večkratna
povabila v Ilbenstadt v Nemčiji, kjer je do nedavnega
služboval kot duhovnik.
Kot gostje večera so nastopili Štajerski rogisti, ki so
s svojimi rogovi napravili večer še bolj slovesen. Vedno pa smo najbolj veseli svojih otrok. Otroški cerkveni
zbor, pod vodstvom Mojce Hladnik in ob spremljavah
Urške Oprčkal na klavirju, Tjane Vinder na pozavni, Veronike Preložnik na violini in Maje Pikelj na flavti, nam

KULTURA

Božična skrivnost
z mešanim cerkvenim zborom
je predstavil tri pesmi. Premierno pa je s tremi avtorskimi skladbami Vasja Markiča nastopila skupina Oušn
trajb. Poslušalce so navdušili s svojo izvirnostjo in drugačnostjo. Vezni tekst je z občutkom napisala in prebrala Mateja Oprčkal.
»Glavno besedo« je seveda imel Mešani cerkveni zbor
sv. Lenarta iz Nove Cerkve pod vodstvom Darinke Stagoj. Na klavirju sta nas spremljali Natalija Podgoršek in
Urška Oprčkal, na harmoniki Marko Žibret, na kitarah
Vasja Markič in Mark Škoflek. Skozi cel koncert se je čutila pozitivna energija, tako med izvajalci koncerta kot
med poslušalci. Na koncu pa je zadonela arija iz opere Nabucco in seveda prečudovita Sveta noč, s katero
smo zaključili koncert.
Vendar druženja še ni bilo konec. Pred cerkvijo nas je
čakalo kuhano vino, ki sta ga skuhala Ivan Ravnak in
Stane Majcen, ter čaj, ki ga je pripravila Marija Kotnik.
Članice pevskega zbora, Marjana Lebič in Anica Polajžer, pa smo spekle božične dobrote. Vesna Zevnik je
ob pomoči sodelujočih vse skrbno pripravila, da smo
lahko ponudili zvestim poslušalcem in nastopajočim.
Vsem se iskreno zahvaljujemo za trud. Sklenili smo, da
se naslednje leto zopet vidimo.


Tekst in foto: Jožica Žibret

Mešani cerkveni zbor sv. Lenarta in otroški pevski zbor iz Nove Cerkve
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KULTURA

Okrogla miza o Antonu Bezenšku
Kulturno in šolsko delovanje prof. Antona Bezenška (1854–1915) na slovanskem jugu so predstavili na
okrogli mizi v Ljubljani.
Lani smo zaznamovali 160-letnico rojstva prof. Antona Bezenška, letos, 10. decembra, pa smo se spominjali 100. obletnice njegove smrti. O življenju in delu
našega rojaka je bilo na pobudo Odbora za pripravo
80-letnice rojstva A. Bezenška že leta 1934 napisano
obsežno knjižno delo prof. Alojzija Bolharja; ob 140-letnici rojstva je izšlo krajše knjižno delo Draga Medveda z naslovom Anton Bezenšek iz Bukovja; učenci OŠ
Frankolovo pa so l. 2003 raziskovali njegovo življenje in
delo ter napisali zanimivo raziskovalno nalogo.
Ob prvem obisku in ogledu razstave o življenju in
delu prof. Antona Bezenška v Galeriji Piros v Globočah
sva se z dr. Brankom Šuštarjem iz Slovenskega šolskega muzeja iz Ljubljane dogovorila, da postavimo mojo
zbirko tudi v prestolnici. V prostorih Šolskega muzeja v Ljubljani se je v ponedeljek, 14. decembra 2015,
odvijala okrogla miza na temo kulturnega in šolskega
delovanja prof. Antona Bezenška v Bolgariji. V več kot
triurni razpravi in ob moji razstavi iz življenja in dela
prof. Bezenška so sodelovali predstavniki lektorata za
bolgarski jezik na Univerzi v Ljubljani pod vodstvom
lektorja za bolgarski jezik prof. dr. Ljudmila Dimitrova,
učenci OŠ Antona Bezenška Frankolovo, predstavniki

Vokalna skupina

In spiritu

Razprava

Prosvetnega in Turističnega društva Frankolovo, namestnica bolgarskega veleposlanika ga. Julia Tzerova,
Brane Ternovšek, mag. Franci Pivec, dr. Feri Kuzmič, Milan Brecl, Toni Bezenšek, Sonja Flajšman, mag. Marko
Štepec in gostitelj dr. Branko Šuštar, ki mu gre zahvala
za organizacijo zanimivih razprav o Bezenškovem velikem delu med južnimi Slovani. O vsebinah posameznih razprav je izšla tudi priložnostna zloženka z naslovom »Vse za slovanski kulturni razvoj!«.


4. FESTIVAL
MALIH VOKALNIH
SKUPIN
»… in spiritu canticum …«
»… v duhu pesmi …«

Tekst in foto: Jože Žlaus

Nastopajoči:
In spiritu
Oktet Žetev
Osti Jarej

2016

www.inspiritu.si
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Sobota, 2. aprila 2016,
ob 18. uri
v cerkvi sv. Jerneja v Vojniku.
Nedelja, 3. aprila 2016,
ob 10. uri
v cerkvi sv. Lenarta v Novi
Cerkvi.

Vstop prost –
prostovoljni
prispevki.
Vljudno vabljeni!

Pravijo, da je december tisti najlepši čas, ko se ob toplem ognjišču spominjamo vseh dogodkov preteklega leta in si zadamo nove cilje za prihajajoče. A usoda
ima večkrat tudi drugačne načrte in življenje se v nekaj
minutah obrne na glavo. Ognjeni zublji uničijo dolgoletni trud, odrekanja, delo. Ostanejo le ožgano ostrešje, črni zidovi in objokana lica.

PGD Vojnik in PGD Nova Cerkev se zahvaljujeva za
odzivnost, požrtvovalnost in prijaznost, saj ste se v najkrajšem možnem času po klicu odzvali in pogasili požar v najini hiši. Zahvala vsem, ki ste sodelovali, saj ste z
nesebično pomočjo rešili večino najinega premoženja.
Že do sedaj sva podpirala razvoj in delovanje gasilstva
in se ob tej priliki prepričala, da ste dobro opremljeni
in usposobljeni, da imate zelo dobro vodstvo, ki je tudi
v sami akciji pri gašenju uspešno koordiniralo potek.
Želiva vam srečo in nadaljnje uspešno posredovanje,
čeprav bi bilo najbolje, da ga sploh ne bi bilo.


Jitka in Žarko Samec iz Vojnika

www.mojaobcina.si/vojnik

Pomoč gasilcev je neprecenljiva.

Za vso pomoč se zahvaljujemo sosedom, prijateljem
in znancem, PGD Nova Cerkev, PGD Lemberg, PGD Dobrna, Krajevni skupnosti Nova Cerkev, Občini Vojnik,
Krajevni organizaciji Rdečega križa Nova Cerkev, kolektivu CUDV – Dobrna ter SKEI Gorenje. Hvala vsem in
vsakemu posebej.


Ob takojšnjem
plačilu priznamo
15 % popusta.
Naročila na tel.: 041 611 087

Družina Blazinšek Gajšek

TOPLOTNA ČRPALKA
za ogrevanje prostorov

IZDELANA
NA ŠVEDSKEM

Zakaj je toplotna črpalka Thermia Atec
najboljša rešitev ogrevanja za vaš dom?
• Prihrani do 70 % stroškov v primerjavi s sistemi na fosilna goriva.
•
•
•
•
•

Zagotavlja vedno topel dom in je popolnoma zanesljiva.
Z njo se ogreva veliko zadovoljnih uporabnikov po vsej Sloveniji.
Že 3 leta najbolje prodajana toplotna črpalka v svojem razredu v Sloveniji.
Thermia že 40 let izdeluje toplotne črpalke za ogrevanje-na Švedskem
Je dolgoročna naložba, ki ne potrebuje vzdrževanja.

5let

garancije

Obiščite nas v OBRTNI CONI ARCLIN
www.thermia.si | info@thermia.si |

080 20 65

Specialisti za varčno ogrevanje
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GASILCI IN ZAŠČITA

Zahvala za pomoč

GASILCI IN ZAŠČITA

Za uspešno ravnanje ob stresu

Prostovoljni gasilci se med nesrečami in po njih soočajo s stresom, pri čemer jim bo v pomoč poznavanje
uspešnega uravnavanja stresa. Po nekaterih reševalnih
intervencijah, ki imajo hujše posledice, kot so smrt otroka ali poškodba sodelavca, se lahko soočajo tudi s
posttravmatskim stresom. Vodstvo Gasilske zveze Vojnik-Dobrna se zaveda potrebe in pomena izobraževanja svojih članov. Priprave so bile v rokah Benedikta Podergajsa in Ivana Jezernika, ki sta prepričana, da
je izobraževanje okrepilo delovanje vseh GD v okviru
zveze in še bolje usposobilo njihove člane.
Za uspešno ravnanje ob stresu je treba slediti več stopnjam pomoči: pomoči posameznika (kaj lahko gasilec naredi zase), pomoči znotraj gasilske organizacije
(razbremenilni pogovori) in psihološki pomoči izven
nje. Uspešna komunikacija pred, med in po reševalni
intervenciji gasilcem omogoča ustvarjanje zaupanja in
dobrega sodelovanja v kolektivu. Vodje, ki jim je namenjeno usposabljanje, bodo spoznali dobre prvine
vodenja, ustrezne komunikacijske veščine in reševanje konfliktov kot izhodišče za preprečevanje in blaže-

nje stresa v gasilski organizaciji. Namen izobraževanja
je, da prostovoljni gasilci poznajo in razumejo pojave
stresa in orodja za spoprijemanje z njim. Usposabljanje je namenjeno poveljujočemu kadru Gasilske zveze Vojnik-Dobrna. Udeleženci morajo imeti najmanj
V. stopnjo izobrazbe. Cilj programa je seznaniti vodje
prostovoljnih gasilcev s kognitivnimi, čustvenimi, fiziološkimi in vedenjskimi odzivi gasilcev pri reševalnih
intervencijah, ki jih ocenjujejo kot obremenjujoče in
stresne.
Psihološka priprava gasilcev na reševanje in soočanje
s hudimi stresnimi situacijami je izobraževanje, ki ga
delno financira Evropska unija, kar pomeni, da se v Vojniku zavedajo, da je delo gasilcev pomembno. Zavedajo se, da je treba storiti vse, da bodo gasilci pripravljeni,
izobraženi, varni in psihično močni pri in po intervencijah. Izobraževanje je trajalo 32 pedagoških ur in bo
vključevalo še strokovno ekskurzijo, kjer se bodo udeleženci seznanili s primeri soočanja s stresnimi situacijami in z obiskom reševalnega zavoda. Izobraževanje
je potekalo v Gasilskem domu Frankolovo od 15. do
17. januarja 2016, ekskurzija pa bo 27. februarja 2016.
Vodila sta ga dr. sociologije Andreja Lavrič in diplomirani univerzitetni psiholog Toni Koren.



Prostovoljni gasilci se med nesrečami in po njih soočajo s stresom.
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Lea Sreš
Foto: Ivan Jezernik

Stres in izgorevanje postajata stalnici našega vsakdanjika in posegata na vsa področja naših orientacij, tudi
gasilstvo z vsemi aktivnostmi ni izvzeto.
Gasilska zveza Vojnik-Dobrna je v ta namen, v okviru projekta z akronimom »ZAŠČITA IN REŠEVANJE«, ki
ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega fonda za
regionalni razvoj v okviru čezmejnega programa SI-HR 2007-2013, za gasilski vodstveni kader organizirala predavanje, ki je temeljilo na cilju, da nas seznani z
uspešnim spoprijemanjem s stresom. Predavatelja sta
bila strokovnjaka s tega področja; dr. Andreja Lavrič in
Toni Koren, psiholog in večletni predsednik Gasilske
zveze Slovenije, zato je bila kakovost delavnice zagotovljena. Na tridnevnem druženju sta nas predavatelja
v dveh delavnicah popeljala skozi razne tehnike prepoznavanja stresa pri sebi in drugih, tehnike sproščanja, umetnosti obvladovanja timskega dela in vodenja,
tehnike komuniciranja, ki omogoča pretok informacij
za pravilno in optimalno vodenje, s poudarkom na
komunikaciji, ki vodi k motivirani pripadnosti gasilski

enoti. Tema, ki nas je še posebej pritegnila, so bili razbremenili pogovori, ki so nujni po težkih in stresnih intervencijah. Udeleženci nismo bili le pasivni poslušalci,
temveč smo z debatnimi vložki, reševanjem zanimivih
vaj, izvedbami igranih situacij tudi sami soustvarjali
predavanje.
Delavnic so se udeležili štirje predstavniki iz DVD Prezida in so bili prav tako zadovoljni z vsebino kot tudi z
načinom podajanja. Konec februarja bo sledila še strokovna ekskurzija vseh udeleženih, in sicer v poklicni
gasilski enoti Krško, kjer nam bodo predstavili primer
konkretne stresne situacije in soočanje s takim primerom. In še enotno mnenje vseh prisotnih; takšno vrsto
izobraževanja je treba razširiti na širši krog gasilcev,
tako na slovenski kot na hrvaški strani. Zadolžitev je
vsekakor tudi del programa, ki smo si ga začrtali za prihodnje.



Albina Ločnikar,
GZ Vojnik-Dobrna

Najstarejši član PGD Vojnik praznoval 90 let
Na pobudo predsednika komisije za veterane GZ
Vojnik-Dobrna, Avgusta Čerenaka, smo v torek, 5. januarja 2016, ko je zimski popoldan počasi prehajal v
mrak, obiskali svojega najstarejšega častnega člana
Gasilskega društva Vojnik, tovariša Rudija Stanteta.
Obiska sta se, poleg Avgusta Čerenaka, udeležila tudi
poveljnik domačega društva Adolf Janc in predsednik
Gasilske zveze Vojnik-Dobrna Benedikt Podergajs. Po
prisrčnem sprejemu smo mu predali spominsko plaketo, izrekli lepe želje ob 90. rojstnem dnevu ter mu zaželeli obilo trdnega zdravja.
Tovariš Rudi Stante se je v društvo včlanil daljnega
leta 1945. Redno se je izobraževal in usposabljal. Za
svoje delo je prejel značko za dolgoletno delo – 60 let
ter gasilsko plamenico I. stopnje. Leta 1980 je postal
gasilski veteran ter v letu 1990 prejel listino o častnem
članstvu, s katero smo se mu člani zahvalili za ves trud
in delo v gasilskem društvu.
V mesecu decembru je štirinajst naših gasilcev izvajalo požarno stražo na prireditvi Božični Vojnik. V
prazničnem času smo bili aktivni tudi pri raznašanju
koledarjev med krajani KS Vojnik. Na tem mestu se
vsem krajanom in krajankam ter donatorjem zahvaljujemo za prostovoljne prispevke in za topel sprejem ob
obisku.

Na obisku pri slavljencu Rudiju Stantetu

Občni zbor društva bo 26. februarja ob 18.30 uri v jedilnici OŠ Vojnik.


Tekst in foto: Adolf Janc, Roman Kugler

www.mojaobcina.si/vojnik
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GASILCI IN ZAŠČITA

Psihološka priprava gasilcev na reševanje
in soočanje s hudimi stresnimi situacijami

URADNI DEL

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 4/109, 23. FEBRUAR 2016

OBČINA VOJNIK

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti
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2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja
vsebina:
-- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih
sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo
v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;
-- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov v
delu, ki presega vzgojno-izobraževalne programe;
-- udeležba na območnih, medobmočnih in državnih
srečanjih;
-- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
-- kulturne prireditve in akcije;
-- drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje ter
investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in
spomeniško varstvene akcije.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
-- imajo sedež v občini Vojnik;
-- so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj
eno leto pred objavo razpisa;
-- imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
-- imajo evidenco o članstvu;
-- opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi;
-- pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto;
-- v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih na
primeren način predstavljajo Občino Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Razpisujemo okvirna sredstva v višini 26.000 €.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov
ter za dodelitev sredstev
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so

merila v obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika
za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini
Vojnik.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2016.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 25. 3. 2016. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 11. ure v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
-- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik ali na spletni strani www.vojnik.si;
-- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem
razpisu;
-- natančen opis programov;
-- poročilo porabe sredstev za leto 2015;
-- plan dela za leto 2016 in
-- posebna dokazila o delovanju društva na medobčinski, regijski, državni oz. meddržavni ravni.
Če v okviru društva deluje več skupin, je treba za vsako
skupino izpolniti poseben obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2016«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb
začel v roku osmih dni po zaključku razpisnega roka v
prostorih Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se
zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi v enem
dnevu, se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene
dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju kulturnih programov po potrditvi
predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju
obrazcev v času uradnih ur obrnejo na Urško Mužar, višjo
svetovalko za družbene dejavnosti, tel. 78-00-623 in 7800-620, e-naslov: urska@vojnik.si.
Vojnik, 1. 2. 2016
Številka: 610-0002/2016-1



Branko Petre,
župan Občine Vojnik
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URADNI DEL

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za
vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini
Vojnik in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2016
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 70/15) objavlja za
leto 2016
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega
proračuna za leto 2016
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike
ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja
kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne,
folklorne, gledališke, likovne, lutkovne in literarne
dejavnosti.

OBČINSKI NAGRAJENCI

Z gasilstvom me je okužil stric
Če se zgodi, da ujma ali rdeči petelin golta premoženje ali celo ogroža naša življenja, samoumevno pričakujemo, da po klicu na pomoč od nekod z zavijajočo
sireno prihrumi rdeči avtomobil, da iz njega planejo
gasilci in začnejo kljubovati nebodigatreba dogodku.
Znamo ceniti pripravljenost teh pogumnežev, ki živijo
povsem običajno življenje, klic na pomoč pa nemudoma izpodrine njihov vsakdanjik? Poznamo ozadje, zaradi katerega je nekdo sploh lahko gasilec? Del tega in
mnogo drugih zanimivosti nam je razkril Drago Brecl,
predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Frankolovo in prejemnik srebrnega grba Občine Vojnik v letu
2015.
Zdi se, da vam domačini ob omembi vašega imena
večinoma pripnemo etiketo gasilca.
Razlog je verjetno v tem, da so me v gasilske vrste
vpeljali že kot otroka in da sem gasilstvu zvest debelih 40 let. Moje življenje precej temelji na pomoči krajanov še na drugih področjih, eni pa me poznajo po
elektrostroki. Sicer sem eden izmed tistih, ki smo Frankolovčani po duši in telesu. Nasploh sem rad med ljudmi, všeč mi je timsko delo in posledično skupni uspehi.
Verjetno sem bil zato v mladosti tudi predsednik mladinskega društva. Po večletnem mrtvilu je naša generacija takrat orala ledino in uspelo nam je narediti prvo
odmevno mladinsko veselico z za tisti čas popularnim
Marjanom Smodetom.
Nam opišete svojo pot od kratkohlačnega gasilčka
do predsednika gasilskega društva?
Začel sem v osnovni šoli kot pionir, nadaljeval kot
mladinec, kasneje postal operativni gasilec, kar sem še
sedaj. V srednjih letih so se praktičnim vajam in izobraževanjem že pridružile nekatere funkcije. Bil sem tajnik
društva, po opravljenem poveljniškem tečaju sem bil
10 let poveljnik. Na prelomu tisočletja pa sem prevzel
predsedniško funkcijo od predhodnika Marjana Pelina,
ki si je prizadeval v to delo uvajati zlasti mlajše generacije.
Lahko izpostavite najvidnejše dosežke PGD Frankolovo v času vaše »vladavine«?
Po prevzemu predsedniške funkcije smo v društvu
nadaljevali z že zastavljeno strategijo gasilstva in priznam, da sem »fejst padel noter«. Sploh zadnja leta so
bila natrpana z večjimi projekti, člani pa polno angažirani. V investicijskem smislu smo delali glede na razpoložljiva sredstva, ki smo jih uspeli pridobiti iz različnih
virov. Moram povedati, da so nam na občini bili naklonjeni, med pomembnimi viri pa je tudi prispevek
krajanov, ki nam ga namenijo ob novem letu. V gasilskem domu smo uredili centralno ogrevanje, zgradili
38
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Drago Brecl je vesel uspehov PGD Frankolovo.

frčade in prizidek k domu. Po ureditvi lastništva smo
nadaljevali z izgradnjo dvorane v mansardnem delu
doma. Vmes smo pridobili še novo gasilsko vozilo. Ob
tem delo na ostalih področjih ni zamrlo, vsa potrebna
usposabljanja in tekmovanja so potekala po urniku.
Temeljimo na vsestranskem motiviranju članstva za
pripadnost in delo v društvu. Pred leti smo poslovno
navezali stike s partnerji iz Dalmacije, se z njimi pobratili in za motivacijo članov organizirali krajše letovanje
na Jadranu. To je že magnet, ki pritegne. V Planico smo
šli 18-krat, tudi priprava pustne maske je družabnega značaja. Trenutno je v društvu 124 aktivnih članov
(pionirjev, operativcev, veteranov, podpornih članov),
prihajajo pa iz vseh vasi, tudi iz Črešnjic in Podgorja.
Znate poslušati? Ste slišani?
Moraš poslušati in upoštevati ljudi, na katere se lahko zaneseš. Dopuščaš jim, da te usmerjajo in potrjujejo, da si na pravi poti. To je timsko delo. Brez posluha,
razumevanja in brez pogovorov, še zlasti v upravnem
odboru, ni rezultatov. Seveda prihaja do trenj, ki jih rešujemo sproti, da ne gredo predaleč. V zadnjih letih
smo imeli kopico stresnih sestankov, spopadali smo se
s številnimi problemi, iskali finance, ampak na koncu
smo, četudi čez drn in strn, le prišli zadovoljni do cilja. Pri tem so izredno pomembni tudi prijatelji, vendar moraš biti v odnosu do vseh korekten. Po domače
rečeno, ne moreš z nekom za »šankom« skupaj popiti
piva, zunaj pa čezenj nemilo udrihati.

Lastnik srebrnega grba Občine Vojnik, Drago Brecl

domeni.
Kakšen tip človeka je gasilec?
Trden, toda srčen, optimist. Čutiti mora pripadnost za
skupno dobro, kar pomeni žrtvovati se takrat, ko je treba. Ob intervencijah je v nas včasih prisoten tudi strah
– tisti pozitiven, ki nam poveča sposobnosti. Pri delu
smo resni in odgovorni, varnost je na prvem mestu.
Ker so intervencije lahko zelo stresne, je po njih sprostitev nujna. In prav s tem namenom smo imeli v minulih dneh za Gasilsko zvezo Vojnik-Dobrna v dvorani
našega doma uvodni tečaj po programu IPA, ki nas uči
razbremenitve travmatičnih, stresnih situacij. Poklicna
gasilska jedra program že uresničujejo, za prostovoljce
pa je bil to prvi tovrstni tečaj na nivoju Gasilske zveze
Slovenije. Vesel sem, da je seminar potekal na Frankolovem, istočasno je tudi dvorana, čeprav še v gradnji,
prestala neuradni A-test. Na srečo kakšnih večjih intervencij v bližnji preteklosti na Frankolovem nismo imeli,
je pa bilo več manjših zaradi vremenskih nevšečnosti,
poplav, žleda, vetrov. Sicer v društvu delujemo preventivno in verjamemo, da je zaradi boljše ozaveščenosti
krajanov manj požarov. Največ priložnosti in stika s
krajani imamo ob novem letu, ko z gasilskimi koledarji
obiščemo vse domove in jim malce predstavimo svoje
delo.
Ste tudi med pobudniki vaških akcij, ena od njih je
posebej prepoznavna.
Pred leti smo v svoji širši družini razmišljali, da bi lahko kraj postal bolj prepoznaven po ljudskih običajih,

konkretno z butaro velikanko. Takratni župnik Vinko
Rančigaj je predlog odobril, zbralo se nas je nekaj, šli
smo v akcijo in naredili veliko butaro, ki je vsako naslednje leto zrasla še za par metrov. Z butaro velikanko
smo se prijavili celo za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov, vendar smo bili pri financah prekratki. So nas
pa prek TV-medijev spoznali po vsej Sloveniji. Vidimo,
da je butara na cvetno nedeljo v kraju in župniji dobro
sprejeta, postala je tradicionalna, v zadnjih letih izdelujemo butari – dvojčici. Aktivnost poteka pod okriljem
PGD ob dodatni pomoči frankolovskih podjetnikov,
sosedov in prijateljev. Poleg večje prepoznavnosti kraja sem vesel predvsem dejstva, da smo z butaro nehote zbližali ljudi, večkrat tudi tiste, ki niso šli veliko »križem«. Ko se dela butara, stopimo skupaj in delamo.
Vam ostane še kaj časa zase?
Prva in eksistenčno nujna je služba, drugo mesto pa
že skoraj pripada gasilstvu. Tako rekoč ni dneva, da ne
bi skočil v gasilski dom. Večkrat se to zgodi že kar na
poti iz službe, ko grem po pošto in pogledam malo
okoli oglov, ali je vse »ok«. Potem sta na vrsti družina in dom. Ni bilo vedno tako, zadnjih 6 let pa so dejansko imele društvene obveznosti mnogokrat prednost pred zasebnimi. Čutil sem veliko odgovornost,
da so aktivnosti tekle približno tako, kot je treba, in da
smo uresničili zastavljene naloge. Vloženega dela marsikdo ne vidi, bolj se vidijo napake, ko jih narediš. Sčasoma bom moral malo izpreči, da bo ostalo več časa
za doma in za kakšne dneve umirjenega počitka kje v
hribih. Za osebno zadovoljstvo rad preberem kakšno
zgodovinsko knjigo, še sploh, če govori o naših krajih in ljudeh. Imam jih kar nekaj s temi vsebinami, ena
med njimi piše o Planici in vključuje fotografijo našega,
frankolovskega transparenta.
Res je, da vašega dela večina ne vidi, vendar ga je
javnost prepoznala in se vam zahvalila z nagrado
srebrnega leska.
Nisem je pričakoval in jo razumem kot potrditev dosedanjega dela. Prijetno je spoznanje, da so krajani
hvaležni za poslanstvo, ki ga pod okriljem društva ne
opravljam le jaz, temveč celotno aktivno članstvo. In
priznam, da so me na podelitvi izdala prijetna čustva
tudi zato, ker smo z zlatim in srebrnima grboma v rokah na odru stali »gasilski bratje« iz vseh krajevnih
skupnosti v občini. Nagrada je bila celo pika na i v letu
mojega abrahama, saj so se presenečenja kar vrstila.
Kolegi gasilci iz naše in sosednje gasilske zveze so se
povezali in moj rojstni dan po gasilsko in na veliko ovekovečili. Kasneje smo ob pregledu dela ugotovili, da je
bila to hkrati občinska vaja, kjer so združili prijetno s
koristnim.



Sonja Jakop
Foto: osebni arhiv, Matjaž Jambriško
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Podpora družine je pri vašem poslanstvu ključnega
pomena.
Absolutno. Mi smo gasilska »familija«. Če družina ne
bi soglašala z mojim »hobijem«, bi vsega tega ne mogel početi. Kot otroka me je z gasilstvom najprej okužil stric Slavko, ki se je s tem ukvarjal poklicno. Kasneje
so se pridružili žena Marjana, oba sinova, brat Toni in
žena. Že več let se namreč v članske vrste vključujejo
tudi ženske, včasih celo vsi družinski člani. Šele s prihodom žensk smo v društvu spoznali, da je njihova roka
v »gasileriji« dobrodošla in zdaj je del nalog v njihovi
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Samo skupaj lahko premaknemo stvari
Visoko občinsko priznanje srebrni vojniški grb pomeni za vsakega prejemnika potrditev, da je v svojem
življenju in delu ravnal prav, nesebično in v korist okolja, v katerem živi. Tudi Egidij Čretnik, prejemnik srebrnega vojniškega grba za leto 2015, ni izjema. Poleg
opravljanja zahtevnih službenih obveznosti je posvetil svoj prosti čas gasilstvu in prostovoljstvu. Za svoje
delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Socka je dobil
priznanje, ki mu pomeni priznanje za preteklo delo in
hkrati obvezo, da tudi v prihodnje aktivno deluje.
Aktiven krajan
Egidij Čretnik je Sočan, aktiven krajan in gasilec. Ko ga
je Socka potrebovala, se je aktivno vključil v delo PGD
Socka in pomagal zapolniti vrzel, ki je nastala v njihovih vrstah. Če se človek rodi in živi v kraju, pomeni, da
v veliki meri živi s krajem. To velja za ljudi, ki gledajo na
življenje malo širše, ki so občutljivi na okolje in ljudi, ki
živijo okoli njih.
Uradna obrazložitev ob podelitvi priznanja: Egidij
Čretnik ob službi in delu na kmetiji vedno najde čas
za prostovoljno delo v dobrobit kraju. Je aktiven član
Prostovoljnega gasilskega društva Socka že več kot 18
let. Vse skozi je aktiven in nepogrešljiv pri vseh aktivnostih v društvu. Kmalu po vstopu v gasilske vrste je

prevzel odgovorno funkcijo predsednika in jo uspešno
opravljal kar 15 let. V tem času je Gasilsko društvo Socka z njegovim prizadevanjem doživelo velik vzpon v
rasti in razvoju, dobili smo veliko nove opreme in povsem pa prenovili gasilski dom. Vestno se je izobraževal tudi v gasilstvu. Svoje znanje kot predavatelj prenaša na mlajše generacije gasilcev. Vseskozi je aktiven
tudi na nivoju Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, kjer je bil
član predsedstva GZ, zelo uspešno pa vodi blagajniško
poslovanje Gasilske zveze že 16 let. Egidij Čretnik je v
kraju poznan kot dobrosrčen in čuteč za pomoč vsem
delujočim društvom v kraju. Vedno je pripravljen priskočiti na pomoč sosedu in ostalim krajanom. Egidij se
je zavzemal za Socko in predstavljal glas Sočanov v KS
Nova Cerkev in v občinskem svetu. Aktiven je bil tudi
v odborih. Za vsestransko prostovoljno delo, pomoč
sočloveku in dobrosrčnost občina Vojnik Egidiju Čretniku podeljuje srebrni vojniški grb.
Osnovno šolo je obiskoval v Socki in jo končal v Vojniku, bil srednješolec v Celju in nato študent VEKŠ v Mariboru, kjer je končal I. stopnjo. Nato se je izobraževal ob
delu; na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru je
pridobival znanje ekonomije in zaključil študij kot diplomirani ekonomist. Želja po zanju ga je pripeljala na

Egidij Čretnik: »Samo skupaj lahko premaknemo stvari in svet naredimo lepši, boljši, kajti v slogi je moč!«
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Samo skupaj lahko premaknemo stvari
V gasilske vrste je zajadral pozno, leta 1997, ko so se
pojavile kadrovske težave v vodstvu PGD Socka. Porajala so se vprašanja, kaj se bo zgodilo s PGD, bo društvo ukinjeno, priključeno ali bo mirovalo? Na pobudo aktivnega krajana, prijatelja in predanega gasilca
Vikija Božnika je Egidij prevzel mesto podpredsednika društva. Naloge je opravljal eno leto in 1998 postal predsednik PGD Socka. Svoje poslanstvo vodenja
društva je opravljal tri mandatna obdobja, skupaj 15
let. Leta 2013 je svoje mesto predal mladi predsednici
Brigiti Božnik, ki uspešno nadaljuje z delom. Še vedno je aktivni član, opravlja funkcijo podpredsednika
društva. Na občnem zboru leta 2014 mu je društvo podelilo naziv »častni predsednik PGD Socka«, na kar je
še posebej ponosen.
V času vodenja PGD Socka se je izobraževal na področju gasilstva in pridobil strokovna znanja, opravil
tečaj za gasilca, pridobil čin višjega gasilskega častnika
organizacijske smeri II. stopnje, končal izobraževanje
za informatika in tečaj za predavatelja. Še danes svoje gasilsko poslanstvo nadaljuje kot predavatelj in svoje znanje prenaša na mlajše rodove gasilcev. Za društvo opravlja finančno-računovodska opravila, prav
tako pa opravlja tudi naloge blagajnika Gasilske zveze
Vojnik-Dobrna. V tem obdobju je vodstvo PGD največ
pozornosti, dela in sredstev namenjalo izobraževanju
mladih gasilcev, urejanju prostorov društva in nabavi
opreme. Skupaj s poveljnikom in člani upravnega odbora so skrbeli za pridobivanje in izobraževanje podmladka in članov, saj so bile njihove usmeritve jasne:
društvo mora imeti usposobljene in ustrezno opremljene gasilce, saj le v tem primeru lahko pomaga-
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podiplomski študij na Fakulteto za državne in evropske študije v Kranju. Dosegel je naziv magister znanosti za področje državnih in evropskih študij. Njegova
poklicna pot ga je vodila na različna delovna mesta.
Kot vodja finančnega knjigovodstva je delal v Zdravstvenem centru Celje, kot vodja računovodstva v Ingradu Celje in Avtotehniki Celje ter kot direktor v podjetju Partner Celje. Svojo poklicno pot je nadaljeval v
Psihiatrični bolnišnici Vojnik, nato v Skupnosti zavodov
osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije nekaj
časa kot vodja računovodstva, potem pa kot vodja oddelka za plan in analize. Ponovno se je zaposlil v Psihiatrični bolnišnici Vojnik kot namestnik direktorja; tam je
zaposlen kot svetovalec še danes. Življenje mu je izpolnjevala družina in izobraževanje ob delu. Je oče dveh
otrok, sina Simona in hčerke Tanje, ter dedek dveh
vnukov. Posvetil se je poklicu, družini in se vključeval
v delo KS Nova Cerkev. Dva mandata je opravljal delo
kot član sveta KS in zastopal interese krajanov Socke.
Prav tako je opravljal naloge svetnika v okviru Občine
Vojnik in ponosen je, da je znal zastopati interese krajanov ter soustvarjal podobo kraja in občine.

Podelitev priznanja

jo sokrajanom takrat, ko so pomoči potrebni. Tako je
društvo uredilo in opremilo dvorano gasilskega doma,
sejno sobo, na novo so bile urejene sanitarije, garaže,
nabavljena je bila osebna in skupna zaščitna oprema
in vozila (avtocisterna, gasilsko vozilo z visokotlačno
črpalko). Članice in člani so dosegali vidne uspehe na
gasilskih tekmovanjih in društvo je navezalo pristne
prijateljske stike z gasilci DVD Prezid in DVD Gojanec.
Egidij rad obišče kakšno kulturno, športno in seveda
gasilsko prireditev. Aktivno deluje tudi kot član upravnega odbora Društva ekonomistov Celje in upravnega odbora Društva računovodskih in finančnih delavcev Celje ter komisije za članstvo in povezave v tem
društvu. V prostem času, ki ga ni ravno v izobilju, z veseljem kaj postori okoli domače hiše, kaj prebere in
preživi čas z domačimi, še posebej z vnukoma. Egidij
Čretnik je za svoje družbeno delo dobil priznanje KS
Nova Cerkev ter več gasilskih priznanj in odlikovanj,
priznanje srebrni vojniški grb pa ga obvezuje, da nadaljuje delo v korist skupnosti. Njegov moto – samo
skupaj lahko premaknemo stvari in svet naredimo lepši, boljši, kajti v slogi je moč – je še kako živ. Čestitamo!



Lea Sreš
Foto: Matjaž Jambriško

»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 ...
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»Dokler mi bo zdravje služilo, bomo ‘špilal’«
Družinski Trio Pogladič, prvi tovrsten v državi: 20 let
skupnih nastopov, 25 let Milanovega in 45 let Francijevega glasbenega ustvarjanja
Bil je najmlajši otrok v družini in edini sin. A to ga ni
označevalo. Bil je edini v družini, ki je od navdušenja
skorajda prenehal dihati, ko je zaslišal glas harmonike.
Po tem se je najbolj razlikoval od sestra. Pa mu je oče
pri rosnih šestih letih kupil harmoniko, a se je kmalu
pokvarila. »S sestro Slavico sva jo poskušala popraviti,
pa nisva prišla v notranjost, zato sva meh prerezala na
pol. No, ta nikoli več ni igrala. Potem sem si iz škatle za
čevlje naredil hranilnik in fante, ki so prihajali sestram
vasovat, 'žical' za kakšne prostovoljne prispevke. Ko
sem bil v petem razredu, se je nabralo dovolj, da sem
kupil harmoniko …« In od takrat je še ni nikoli zares
odložil.

Odrasli Franci ni več dolgo igral sam. »Če nisi imel zraven še kakšnega klarineta, nisi bil več 'in',« se spominja.
Kmalu je nastala zasedba Vojniški instrumentalni kvintet in Ansambel Franca Pogladiča. »Pri štiridesetih sem
z igranjem že skorajda mislil nehati. Pa je ravno takrat
šla Libela, kjer sem delal, v stečaj. Sin Milan je bil že v
glasbeni šoli. Jasno sem ga vpisal na klarinet, sam pa je
potem večje zanimanje pokazal še za klaviature in baskitaro. Z dvanajstimi leti je znal že dovolj, da sva lahko
igrala kot duo.«

Na začetku skupne glasbene poti

Na krilih glasbe v svet

Iz zgornjega opisa bi najbrž težko prepoznali, da pišem o začetkih vojniške harmonikarske legende, o
Franciju Pogladiču. Še zdaj, po 45 letih aktivnega glasbenega delovanja, njegove oči kar zažarijo, ko raztegne meh, nasmešek pa se zaustavi pri ušesih. »Tudi v
vojski sem jo imel zraven, pa čeprav sem jo služil v Nišu
v Srbiji, kjer nad našo muziko niso bili ravno navdušeni.
Sosed mi je naredil močan lesen zaboj, v katerega sem
shranjeval harmoniko, zaboj zapel s ključavnico in jo
skril pod posteljo.«
»Kriva« je Libela
Na koliko porokah vse je igral, samo bog ve, saj Franci ni imel časa šteti, tako je bil navdušen nad vsakim
»špilom«. Se pa prav dobro spomni, katera je bila prva
poroka, kje je prvič sam zabaval ljudi. »V osmem razredu sem bil, ko sem v gostilni Hren v Lembergu prvič igral, pri sedemnajstih pa sem prvič povsem sam igral na
'ohceti'. To so bili drugi časi, poroke so bile drugačne.
Plesalo se je in zabavalo, sedaj pa imamo na kakšnih
celo minutažo, koliko lahko igramo.«
42
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Karaoke »prebudile« Mojco
Hči Mojca, pevka in kitaristka, se je moškima družine pridružila kasneje in povsem spontano. »Saj zame
nihče ni vedel, da imam to v sebi in da me zanima,
čeprav sem kot majhna rada poslušala očeta, ko je vadil s skupino. Jaz skratka tukaj zraven nisem bila predvidena. Sem se pa učila igrati kitaro. No, oče je upal, da
bom igrala trobento, a je nisem želela. Sedaj jo imam,
na kvadrat,« se je zasmejala, ko je pomislila na moža
Zlatka Žikovška, trobentača skupine Slovenski zvoki, in
prvega sina, ki ga je ob našem obisku ravno pripeljala
z ure trobente. »Svoj prvi nastop sem imela v šoli. Prijavila sem se namreč na karaoke, ki so bile takrat zelo
popularne. Ko sem pela in igrala, so se vsi čudili, od
kod zdaj to meni. Potem sem enkrat na veselici spontano nekaj zaigrala skupaj z Milanom in očetom. Ko je
to slišal organizator veselice, nas je povabil na nastop
v Avstrijo, s pogojem, da nastopamo vsi trije. V dveh
mesecih sem se morala naučiti 'komadov', da smo to izpeljali,« se prvega uradnega nastopa Tria Pogladič spominja Mojca. S prihodom Mojce je duo Pogladič postal
trio in s tem prva slovenska družinska zasedba, v kateri
nastopajo starši in otroci. Nastopali so v več evropskih
državah, po trikrat so gostovali v Ameriki in Avstraliji;
tam so leta 2000 ostali kar cela dva meseca. Gostovanja so bila za mamo Marijo najtežji del, ker je običajno
ostajala doma. Največ skrbi pa so ji povzročili, ko njiho-

Vsak dan po uro ali dve
Oče zasedbe, v prenesenem in dobesednem pomenu, še danes skorajda vsak dan vadi. »Saj veste, če se
harmonikar zmoti, to vsak opazi.« Čistokrvni samouk
vsako pesem naštudira ob poslušanju, kar nekaj pa jih
je napisal tudi sam. »Z Mileno Jurgec je bilo lepo sodelovati. Za nas je napisala nekaj zelo lepih besedil, ki
so se med ljudmi prijela. Se pozna, da so napisana iz
srca,« strneta Franci in Mojca. Čeprav si naročniki »špilov« dandanes zaželijo, da jim Pogladiči zaigrajo kaj
novejšega, popularnega (mimogrede, Mojca je odlična imitatorka Helene Blagne, Milan pa Elvisa Presleyja),
Franci še vedno najbolj ceni Avsenika, Slaka, Miheliča.
»To so neprekosljivi mojstri. Golico lahko na primer zaigramo dvakrat, pa se nihče ne bo pritoževal.« Pogladiči
so ob dvajsetletnici, ki so jo lani poleti obeležili v Vitanju, kjer si je družino ustvaril Milan, izdali zgoščenko s
svojimi največjimi hiti. V teh letih so posneli 66 svojih
skladb in izdali 6 plošč. Praznični šopek ali Pod konjiško
goro so še danes skladbe, ki jih je na radijskih valovih
slišati skoraj vsako nedeljo, veliki hit pa je bila njihova

Trio je vpet tudi v lokalno dogajanje.

Vesela mamica, pesem, ki je bila pisana na kožo Mojci.
Ob obletnici so prejeli tudi priznanje občine Vojnik, ki
že ponosno visi na zidu poleg vseh ostalih dosežkov,
kot je zlato in štiri srebra iz festivala Graška gora, pa iz
Vurberka. Koliko let bodo še igrali skupaj, ne napovedujejo. »Dokler mi bo zdravje služilo, bomo še 'špilali'.
Do konca,« napoveduje Franci.



Rozmari Petek
Foto: arhiv družine Pogladič
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OBČANI, KI SEŽEJO ČEZ PLANKE

vo letalo z Dunaja zaradi slabih vremenskih razmer ni
vzletelo. »Morali bi že priti, njih pa ni bilo od nikjer, tudi
klicati me niso mogli. Grozno me je bilo strah, da se jim
ni kaj zgodilo,« največjo moro opiše žena in mati, ki še
danes vestno skrbi, da so njeni muzikantje vedno v lepih, poštirkanih narodnih nošah.

INTERVJU

Za osnovno enakopravnost invalidov
»Ljudje ne vedo, kaj vse lahko komu drugemu predstavlja oviro,« opozarja predsednica Medobčinskega
društva delovnih invalidov Celje, Vojničanka Dragica
Mirnik.
Občina Vojnik se je decembra lani pridružila redkim
občinam, ki se ponašajo z listino Občina po meri invalidov. To sicer ne pomeni, da so po občini odpravili
vse ovire, ki onemogočajo dostop invalidom, temveč
bolj to, da so se vsi na občini zaobljubili, da bodo v prihodnjih letih poskušali življenje invalidom v občini kar
se da olajšati. »Veliko truda je bilo vloženega v to, zato
smo lahko na dobljeno listino ponosi vsi. Listine ne
moreš ravno enostavno dobiti,« poudarja predsednica
Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje, Vojničanka Dragica Mirnik.
Odkar so se lotili priprav za pridobitev listine, so v Vojniku izvedli okrogle mize na to temo, da bi izvedeli, kaj
invalidi v občini najbolj pogrešajo. Nekaj pomanjkljivosti so že sproti popravili, denimo nekatere klančine
na pločnikih, vzpostavili so indukcijske zanke v farnih
cerkvah Nova Cerkev in Vojnik, še več dobrih del nameravajo opraviti v prihodnje.
Vse pomanjkljivosti, kot denimo previsoko postavljeni bančni avtomati pri izpostavi Abanke, niso v domeni
občine, a Mirnikova vseeno upa, da bodo z vztrajnim
in s prijaznim opozarjanjem banke sčasoma dosegli cilj. Kot tudi, da bodo avtobusne prevoznike sčasoma prepričali, da bodo kupovali takšne avtobuse, na
katere se bodo lahko mirno popeljali tudi invalidi ali
mamice z vozički. Ponosna je, da so se invalidom prilagodili na Petrolovi bencinski črpalki ter knjižnici. Pa
čeprav so praktično le v dovolj velikem formatu napisali, kam naj pokličejo ali kje naj pozvonijo, če potrebujejo pomoč pri dostopu. »Veliko stvari se prej ni zgodilo le zato, ker ljudje nimajo pravih informacij. Ne vedo,
kaj vse lahko komu drugemu predstavlja oviro. Zato se
mi pri vsem tem najbolj bistveno zdi, da smo vzpostavili povezanost med društvi, ki so registrirana v občini,
in da bomo z njimi sodelovali, si izmenjevali izkušnje,«
poudarja.
Prikupna gesta, ki jo je, z županom Brankom Petretom na čelu, storil celoten občinski svet, je, da so se
vsi svetniki včlanili v medobčinsko društvo delovnih
invalidov in, jasno, tudi plačali članarino. Društvo s tem
denarjem največkrat pomaga invalidom, ki živijo v socialno šibkih razmerah, saj so ravno ti »prvi, ki izgubijo
službo, in zadnji, ki jo dobijo,« pravi Mirnikova.
Dragica sicer tudi iz prve roke pozna, kako je, če si
invalid. Poganjata jo namreč umetna kolka oziroma
»školjki«, kot jim ljubko pravi njena vnukinja. »'Počasi',
me opozarja, 'ti imaš umetne školjke',« Dragica ponovi opozorila vnukinje, ki ji poleg vnuka vliva daleč največ energije do dela. Mirnikovo so bolehni kolki zaz44
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Listino »Občina po meri invalidov« za leto 2015 je prejela
občina Vojnik.

namovali že v otroštvu. »Zelo veliko časa sem prebila
v bolnišnici. Že takrat sem dejala, da bom, ko bom velika, medicinska sestra. A da jaz bom dobra in prijazna. Takrat nisem imela zgolj dobrih izkušenj s tem poklicem,« se spominja. Čeprav je uresničila napovedi in
postala sestavni del zdravstva (ravno konec januarja se
je upokojila), se je operacije kolkov otepala, kolikor je
bilo mogoče. »Strah me je bilo. Ko sem končno v to šla
in se znebila bolečin, sem se takoj včlanila v društvo.
Po operaciji sem sama sebi obljubila, da bom pomagala drugim na tej poti. Koristno je, če si dva podobna
invalida izmenjata izkušnje. Ljudje potrebujejo drug
drugega, potrebujejo pogovor,« poudarja predsednica več kot 1700-članskega društva.
Listina Občina po meri invalidov obenem nagovarja
vse občane, da so pozorni do ljudi, ki jim niso vse stvari
enako dostopne kot večini. Veliko namreč lahko storijo
s tem, da ne zaparkirajo parkirnega mesta, namenjenega invalidom. Večkrat se zgodi, da ljudje mesto sicer
pustijo prazno, parkirajo pa na črtkani del označenega
parkirišča, češ, saj ima invalid še dovolj prostora. S tem
nevede povsem hendikepirajo sicer samostojnega človeka na vozičku, saj ta potem ne more dovolj odpreti avtomobilskih vrat, da bi lahko voziček vzel iz avta
in nanj sedel. Veliko preglavic invalidom (tako slepim
kot ljudem na vozičkih) predstavljajo tudi na pločniku
parkirani avtomobili ali reklamne table, ki so postavljene na pešpoteh. »Včasih ne potrebujemo denarja, da
lahko skupaj veliko stvari spremenimo. Potem bomo
končno lahko rekli, da so tudi invalidi enakopravni člani družbe,« zaključuje sogovornica.



Rozmari Petek
Foto: Matjaž Jambriško
www.mojaobcina.si/vojnik

Vas srbi lasišče? Morda so vzrok za to uši, ki v zadnjem času delajo preglavice mnogim staršem otrok v vrtcih in šolah.
Naglavne ali bele uši so majhne žuželke brez kril, ki svoje življenje preživijo na glavi človeka, večinoma na lasišču, zaidejo pa tudi v obrvi, med
trepalnice ali v brado. Odrasla uš ima prosojno telo velikosti sezamovega semena, zato jo je na lasišču težko opaziti, po hranjenju s krvjo pa se
obarva rdeče. Življenjska doba uši je od šest do osem tednov, dnevno izleže okoli osem jajčec – gnid, iz katerih se v enem tednu razvije ličinka. Ta
v sedmih do desetih dneh spolno dozori in se začne razmnoževati. Uši in
tudi gnide se najraje zadržujejo za ušesi, na zatilnem in čelnem delu lasišča. Rjavo obarvane gnide, ki ob stisku z nohtoma počijo, so žive, mrtve
gnide pa so motno bele barve in ob stisku ne počijo. Prisotnost žive gnide
vedno pomeni, da je na laseh prisotna vsaj ena odrasla uš.
Včasih se je ušivost povezovala z revščino in slabimi higienskimi
navadami, danes pa vemo, da to ni tako in da imajo uši pravzaprav
dosti raje čiste kot umazane lase. Dobi jih tako lahko kdor koli, ne glede na starost, spol, raso in socialno-ekonomski status, pogosteje pa se
ušivost pojavlja pri šolarjih zaradi tesnejših medsebojnih stikov, ki ušem
omogočajo prehajanje z glave na glavo. Uši torej ne poskakujejo, skačejo
in letajo. Običajno se prenesejo z neposrednim dotikom glave z glavo, na
kateri so uši, lahko tudi z glavniki, s pokrivali ali posteljnino. Uši tudi zelo
dobro plavajo, tako je lahko vir ušivosti tudi bazeni.
Uši sicer niso nevarne, saj ne prenašajo bolezni, so pa zelo nadležne in neprijetne. Njihovi izločki (slina) na lasišču povzročajo neprijetno srbenje, zaradi česar se otroci praskajo, posledično na koži nastanejo
opraskanine, lahko pride tudi do pojava okužb. Srbenje se ne pojavi takoj, temveč šele ko pride do imunskega odziva na snovi v slini uši (lahko
šele po mesecu dni po pojavu uši na lasišču). Kljub prisotnosti uši (predvsem pri odraslih), se srbenje lahko tudi ne pojavi in tak posameznik
predstavlja le vir uši za druge.
Nič tragičnega torej ni, če se uši pojavijo, je pa nujno, da o tem
obvestimo okolico in takoj začnemo z ukrepi za njihovo odstranjevanje.
Na inštitutu za varovanje zdravja namreč pravijo: »Vzrok za pojavljanje
nadloge je pogosto malomarno ravnanje nekaterih staršev. Pogosto so
izvor okužbe eni in isti otroci, ki jih starši ne razušijo. Če v skupini otrok
ostaja en sam otrok z ušmi, ta predstavlja stalen izvor okužbe.«
Da se izogenemu pojavu uši, je priporočljivo otrokom redno (vsaj enkrat
tedensko) preventivno pregledovati ali prečesavati lasišče, še posebej v
času, ko se začnejo otroci množično družiti (po počitnicah, vrnitvi iz šole
v naravi ipd.). Pri pregledovanju ali prečesavanju je treba lasišče dobro
osvetliti (najbolje je to opravljati ob sončni svetlobi), ramena pa ob tem
ogrniti z belo brisačo ali papirjem, saj tako uši, predvsem pa gnide, ki jih
izčešemo, lažje opazimo.
Če na lasišču opazimo uši, je treba prisotnost teh čim prej odpraviti – govorimo o razuševanju. Za ta namen vam lahko v lekarni svetujemo sredstva – šampone ali losjone, ki vsebujejo insekticide (delujejo na
živčni sistem uši in jih ubijejo), ali pa sredstva, ki na uši in gnide delujejo
mehansko (vsebujejo olja, ki obdajo uš in gnido – uš zadušijo, ker ji onemogočijo dihanje, gnido pa odlepijo z lasu, saj povzročijo razkroj veziva,
s katerim je prilepljena nanj). Sredstva je treba dosledno uporabljati v

skladu z navodili proizvajalcev in strokovnih delavcev v lekarni! Po uporabi sredstva za odstranjevanje uši mrtve uši in gnide izčešemo, las pa ne
umijemo vsaj še dan do dva po razuševanju. Po sedmih do desetih dneh
postopek razuševanja ponovimo, v vmesnem času pa lasišče dnevno prečesavamo. Priporočljivo je, da preparata, ki vsebuje insekticid, nikoli ne
uporabimo več kot dvakrat, ampak ga zamenjamo s preparatom, ki ima
drugo aktivno učinkovino. Za odstranjevanje uši obstajajo tudi elektronski glavnički. Ti ob stiku v uš spustijo blag električni tok, ki jo ubije. Glavna prednost elektronskega glavnika pred ostalimi sredstvi za odstranjevanje uši je, da je izdelek trajno uporaben, uporabljajo ga lahko vsi člani
družine, kjer koli in kadar koli, tudi zgolj za preventivni pregled lasišča.
Razuševanja s sredstvi za zatiranje uši namreč ne izvajamo preventivno,
torej ne, če uši ali živih gnid ni. Lahko pa za preventivo uporabimo pršila,
posebej namenjena za omejevanje širjenja uši, ki vsebujejo eterična olja.
Njihov vonj je za uš neprijeten in jo preganja z lasišča in taka sredstva so
pripomoček, ki ob rednem pregledovanju lasišča omeji ali prepreči pojav
uši.
Seveda samo zatiranje uši na glavi, kjer so se naselile, ni dovolj. Nujno je, da jih odstranimo tudi z vseh predmetov, kjer bi lahko bile (igrače, posteljnina ipd.). Če namreč preživi samo ena, je dovolj, da je bil ves
naš trud povsem zaman. Glavnike in krtače operemo (lahko s staro zobno
ščetko) in jih za deset minut namočimo v vročo vodo (s temperaturo več
kot 60 °C). Perilo (oblačila, brisače, posteljnino) operemo v pralnem stroju pri 60 °C. Predmete, ki jih ne moremo oprati, vstavimo v tesno zaprto
plastično vrečko in jih od enega do dva tedna pustimo na sobni temperaturi. Če imamo možnost, jih lahko za 24 do 48 ur odložimo v zamrzovalnik. Sedežne garniture, avtomobilske sedeže in tla očistimo s sesalcem,
vrečko iz sesalca pa nato takoj zavržemo. Otrokom odsvetujemo medsebojno menjavo kap, čelad, glavnikov ali krtač, prav tako naj otrok v tem
času ne hodi v bazen ali naj vsaj uporabi plavalno kapo. In seveda ne pozabimo na redno pregledovanje lasišča!

VZEMITE NA ZNANJE
Uši se vam ni treba sramovati, saj niso odraz slabe higiene! Uši ne skačejo, prenašajo se ob stiku glave z glavo ali v bazenih, saj dobro plavajo!
V boju proti ušem bomo uspešni le ob dobrem medsebojnem obveščanju
in ukrepanju vseh! Ob pojavu uši uporabljajte sredstva za razuševanje v
skladu z navodili, postopek pa ponovite vsaj enkrat v razmiku enega tedna!


Mateja Kadilnik, mag. farm.

Informativni kotiček
Sporočamo vam, da smo odprli profil Facebook
Lekarna Vojnik, kjer lahko spremljate aktivnosti
naše lekarne.
V skrbi za vaše zdravje vas lepo pozdravlja
kolektiv Lekarne Vojnik.
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LEKARNIŠKI KOTIČEK

Naglavne uši ...
velika nadloga staršev

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Prepletanje
prazničnosti
in ustvarjalnosti
Mesec december je bil prepleten z dobrodelnostjo in
bogat z dogodki, povezanimi s pričakovanjem božiča
in novega leta. Zvrstila pa so se tudi številna tekmovanja, v katerih so učenci in učenke na različne načine
tekmovali v znanju in zastopali šolo.

Bi se gnetli na tej metli s POŠ Socka?

Decembrske prireditve
Decembrske prireditve so na matični šoli in vseh njenih podružničnih osnovnih šolah tradicionalen uvod
v praznične dni. Dobrodelni bazar v otrocih spodbudi dodatno ustvarjalnost, jih motivira za pomoč drugemu in z neposredno dejavnostjo vključi v medsebojno sodelovanje. S predstavami, ki jih učenci skupaj
s svojimi učitelji pripravijo za starše in krajane, s plesom, pesmijo, z dramsko igro in nastopi glasbenikov
voščijo ob praznikih. Otroci razredne stopnje OŠ Vojnik
so iskali srečo in jo našli v prijateljstvu. Srečo je uspelo ujeti tudi otrokom na POŠ Nova Cerkev, pri tem pa
sta jim z glasbo pomagala tudi Tine Lesjak in Stanko
Mikola. Na podružnični šoli Socka so spremenili konce

Sreča je v prijateljstvu – razredna stopnja OŠ Vojnik.
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pravljic in ob pomoči dobre čarovnice, ki je hudobne
čarovnice spremenila v dobre, dosegli, da se jih otroci
niso več bali. V Šmartnem pa sta škrata iz pravljične dežele izpolnjevala želje otrok.
V pestrem kulturnem programu so sodelovali na Božičnem Vojniku, kjer so združili nastope učenci in mentorji vseh štirih šol. Zadnji teden pouka v decembru
je otroke obiskal Božiček in jih v spremstvu škratinje
naučil novega plesa ter z njimi tudi zapel. V počastitev
dneva samostojnosti in enotnosti pa so prav tako potekale prireditve s kulturnim programom.
Male sive celice
Kljub prazničnemu času so učenci pridno nabirali
znanje in se udeleževali tekmovanj. Sedmošolci Andraž Hribernik, Ava Boštjančič in Jaka Kočet so se z
zmago v oddaji Male sive celice pod mentorstvom Vilme Ošlak uvrstili med šestnajst ekip, ki se bodo pomerile v naslednjem krogu tekmovanja.
Cankarjevo tekmovanje
V besedilih, ki so bila osnova letošnjemu tekmovanju,
so mladi bralci iskali povezanost z domovino, posameznikovim mestom v družbi, domišljijskim potovanjem
in razvijali zmožnost kritičnega branja besedila. Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 69 učencev od 2. do
9. razreda. Bronasto Cankarjevo priznanje je prejelo 28
učencev. Najboljši osmo- in devetošolci se uvrstijo na
regijsko tekmovanje, kar je uspelo: Tii Krhlanko, Kamilu
Wahibiju in Evelini Pristovšek.
Knjiga – prijateljica družine
V okviru projekta Knjiga – prijateljica družine sta potekali dve delavnici. Na prvi so otroci najprej prisluhnili pravljici, nato ustvarjalno rezali, lepili, barvali ter se
sladkali. Na drugi delavnici so spoznavali ljudsko izročilo naših babic in dedkov, izdelali so igrico mlinček in
se igrali preproste, a zanimive igre, ki ne potrebujejo
veliko zapletenih pripomočkov, pa kljub temu razgibajo in vabijo k druženju in spodbujajo sodelovanje.



Lidija Eler Jazbinšek
Foto: Edi Fidler

TOREK,
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Dan odprtih vrat in
javni poziv v Vrtcu
Mavrica Vojnik

8. 3. 2016 OB 19:30

ŠPORTNA DVORANA VOJNIK
www.mammamia-muzikal.si

Otroci in delavci Vrtca Mavrica Vojnik organizirajo
dan odprtih vrat. Dogodek je namenjen otrokom, ki
ne obiskujejo vrtca.
Dan odprtih vrat Vrtca Mavrica Vojnik
Dan odprtih vrat bo v Vrtcu Mavrica v torek, 22. marca 2016, od 17. ure do 18. ure v enotah: Vojnik, Frankolovo, Socka, Nova Cerkev in Šmartno v Rožni dolini.
Povabilo velja staršem in otrokom; vabijo vas na igro,
prebiranje knjig, poslušanje pravljic in ustvarjanje.
Ogledali si boste prostore vrtca in dobili odgovore na
svoja vprašanja. Prosijo, da prinesete copate.

NAJBOLJ
OBISKANA
PREDSTAVA
V SLOVENIJI

VSTOPNICE:

Javni razpis
Vrtec Mavrica Vojnik objavlja javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2016/17.
Vpis predšolskih otrok bo potekal od ponedeljka, 4.
aprila 2016, do petka, 8. aprila 2016, v Vrtcu Mavrica
Vojnik (pisarna svetovalne delavke) vsak dan od 8.
do 15. ure in v torek do 17. ure.

EVENTIM, PETROL, POŠTA
Mamma Mia! se uprizarja po posebnem dogovoru z agencijo Music Theatre International (MTI),
421 West 54th Street, New York, New York 10019, tel.: (212) 541 4684, www.mtishows.com.

oglas A6 Vojnik.indd 1

Vloge za vpis otroka v vrtec starši dobijo ob vpisu ali
na spletni strani Vrtca Mavrica Vojnik. Vpis bo potekal
za vse enote Vrtca Mavrica Vojnik (Vojnik, Socka, Šmartno v Rožni dolini in Nova Cerkev). Za vpis potrebujete osebne podatke otroka in staršev oziroma zakonitih
zastopnikov (EMŠO ipd.).
Informacije dobite pri svetovalni delavki Martini Ošlak, tel.: (03) 780-00-21, in v tajništvu, tel.: (03) 780-0000. Vljudno vabljeni.


Martina Ošlak, svetovalna delavka

04/02/16 11:47

Masažni studio Tamara
Rok Ovčar s. p., Celjska c. 19, Vojnik

Storitev

Čas

Cena

Klasična terapevtska masaža

30 min

15 €

Klasična terapevtska masaža

60 min

28 €

Klasična terapevtska masaža

90 min

39 €

Masaža glave in obraza

30 min

15 €

Masaža stopal

30 min

15 €

Masaža nosečnice

30 min

15 €

Masaža nosečnice

60 min

28 €

Kitajska terapevtska masaža TUI-NA

60 min

35 €

Kitajska terapevtska masaža TUI-NA

90 min

50 €

Vaša naročila sprejemamo na:
telefonski številki
→ 040 525 139
elektronskem naslovu → masaze@studio-tamara.info
Nahajamo se v Vojniku, ob glavni cesti, zraven frizerstva in
zlatarstva. Storitve izvajamo po predhodnem naročilu, imamo
ostale informacije pokličete ali nam pošljete e-sporočilo. Enako
velja za naročilo in prevzem darilnih bonov.

Vrtec Mavrica Vojnik (foto: arhiv Ogledalo)

Vabljeni, da si vzamete čas zase!

Cenik velja od 23. 11. 2015.
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Po poteh rojaka Bezenška, kulinarični
izziv, tržnica poklicev in še kaj
Po poteh rojaka Antona Bezenška
Prosvetno društvo A. Bezenšek Frankolovo, OŠ A. Bezenška Frankolovo in Občina Vojnik so se v dneh od 26.
novembra do 2. decembra 2015, na povabilo Društva
bolgarskih stenografov Sofija, Odbora za kulturo in
parlamentarne skupine prijateljstva med Bolgarijo in
Slovenijo ter Gimnazije sv. Cirila in Metoda Plovdiv,
odpravili na veliko kulturno-politično gostovanje v
Bolgarijo. Spominu pomembnega Slovenca je bilo namenjenih več protokolarnih svečanosti v Sofiji in Plovdivu – med njimi tudi podpis pogodbe o sodelovanju med plovdivsko gimnazijo in OŠ Antona Bezenška
Frankolovo. Prihodnost vidimo v strateškem partnerstvu (Erasmus plus) – usposabljanju in izobraževanju
mladih, spodbujanju inovacij, izmenjavi izkušenj in
strokovnega znanja, izmenjavi, prenosu in izvajanju
dobrih praks, vzajemnem učenju ipd. Kot prednostno
nalogo projekta bomo izpostavili povezanost s šolo/z
gimnazijo, z učitelji in dijaki šole in ustvarili vzajemne
koristi na podlagi različnih izkušenj, profilov in posebnega strokovnega znanja.


Marjana Šoš

Praznujmo skupaj

Ob 100-letnici smrti Antona Bezenška
V ponedeljek, 14. decembra 2015, smo se z učenci naše šole v Slovenskem šolskem muzeju v Ljubljani udeležili srečanja/okrogle mize ob 100-letnici smrti
prof. Bezenška, znamenitega stenografa in kulturnega
delavca. V kratkem kulturnem programu so naši učenci – Vid Skaza, David Polenek, Maša Trobiš, Nika Javorič,
Maruša Robič – pod mentorstvom učiteljice Leonide
Rožanski predstavili našo šolo v preteklosti in danes.
Predstavili so projekt »Anton Bezenšek – naše gore
list« in postaje v življenju A. Bezenška. Predstavitve so
popestrili z dvema glasbenima točkama solistke Laure Pesjak in spremljevalcema Jaka Krnjovška in Urha
Vranca.
Okrogle mize so se med drugimi udeležili tudi Julia
Tzerova z veleposlaništva Republike Bolgarije, Jože
Žlaus z razstavo o prof. A. Bezenšku, dr. Branko Šuštar
iz SŠM, Irma Blazinšek s prispevkom Učna pot Antona
Bezenška – Tončkova pot, Janja Srebot iz Prosvetnega
društva Anton Bezenšek Frankolovo, študentje lektorata za bolgarski jezik in kulturo na Univerzi v Ljubljani,
ki so predstavili prispevke v bolgarščini iz knjige A. Bolharja »Anton Bezenšek: njega življenje in delo, 1934«,
sklepno besedo pa je imel prof. dr. Ljudmil Dimitrov z
Univerze v Ljubljani, ki je Antona Bezenška predstavil kot pesnika in prevajalca slovenske poezije v bolgarščino.

Marjana Šoš in Leonida Rožanski
II. Kulinarični izziv mladih – 2. mesto za najboljši
hamburger

Praznujmo skupaj!

Forum slovanskih kultur je 8. decembra 2015 na prireditvi Praznujmo skupaj povezal kar sto otrok iz devetih slovanskih držav. S tradicionalnimi plesi so se
predstavili v svojih narodnih nošah in drugim pokazali
običaje, ki so v njihovih državah značilni za praznični
čas. Učenci naše šole so se predstavili z dvema točkama: Mohor Jevšenak, Nika Špindler in Tadej Hrvatin s
priredbo skladbe Ansambla bratov Avsenik, Na golici,
pod vodstvom g. Domna Jevšenaka; učenke Eva Mlakar, Maja Čretnik in Sara Brezovnik pa so recitirale slovensko himno v treh slovanskih jezikih.
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II. Kulinarični izziv mladih

V ponedeljek, 21. decembra 2015, je na ploščadi pred
Termami Zreče potekal II. Kulinarični izziv mladih z
naslovom Burger na glavo. Našo šolo so zastopale Tonke – ekipa, ki so jo sestavljale: Tamara Pinter, Eva Tojnko



Maja Lugarič

Tržnica poklicev na naši šoli
Odločitev za poklic in vpis v srednjo šolo sta eni izmed težjih odločitev, ki učence čakata ob zaključku
osnovne šole. Čeprav se otroci celo življenje srečujejo s poklici svojih staršev, sorodnikov, prijateljev, opazujejo vzgojiteljice, učitelje in druge delavce institucij, v katere zahajajo, pa o njih pogosto ne razmišljajo
kot o poklicih. Pomembno je, da jim odrasli, starši in
strokovni delavci v šolah ponudimo čim več možnosti
spoznavanja in zbiranja informacij, ki jim bodo pomagale pri odločitvi. Ravno zato smo na šoli 13. januarja
2016 pripravili dopoldanske delavnice s predstavitvami srednjih šol in popoldansko tržnico poklicev. V dopoldanskem času so potekale delavnice, ki so jih izvedli profesorji in dijaki Srednje zdravstvene šole Celje,
Šolskega centra Slovenske Konjice in Zreče, Šolskega
centra Šentjur, Srednje ekonomske šole Celje, Srednje
šole za hortikulturo in vizualne umetnosti, Srednje šole
za storitvene dejavnosti in logistiko ter Srednje šole za
strojništvo, mehatroniko in medije Šolskega centra
Celje. Učenci so lahko »plesali do sprostitve«, pripravljali »vaflje malo drugače«, spoznali »avtomatizacijo v
strojništvu«, »legorobote«, pekli slaščice, razmnoževa-

li rastline, dekorirali lončnice, opazovali delo modnega stilista in frizerja, spoznavali »znamenite zgradbe«,

Tržnica poklicev

sodelovali v »učnem podjetju«, prepoznavali zelišča in
sadje. Delo je bilo pestro in zanimivo, učenci pa zbrani
in radovedni.

V popoldanskem času so se nam na tržnici poklicev,
poleg vseh šol, ki so dopoldan izvajale delavnice, pridružile še I. gimnazija Celje, Gimnazija Celje Center, Srednja šola Sevnica, Srednja šola za gostinstvo in turizem
Celje, vse šole Šolskega centra Celje, vzgojiteljice Vrtca
Mavrica Vojnik, farmacevtke Lekarne Vojnik in domačinka Ivanka Krnjovšek s šivalnim strojem.



Suzana Šafarič
Foto: arhiv OŠ Antona Bezenška Frankolovo

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.

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

Tel.: 051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.
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in Maruša Žerjav. Učenke so se predstavile s Tončkovim
burgerjem in se uvrstile na odlično 2. mesto.

OSTALO

Tematske delavnice s primeri dobrih praks
Vse tiste, ki nameravate sodelovati pri prijavi projektov na prvi javni poziv LAS Raznolikost podeželja, obveščamo, da bomo v februarju in marcu pripravili več
tematskih delavnic, na katerih bodo vabljeni predavatelji predstavili primere dobrih praks s posameznega področja in nato v razpravi z nasveti pomagali pri
pripravi osnutkov projektov. Delavnice so namenjene
spodbujanju razvoja območja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik z iskanjem razvojnih idej, ki sledijo ciljem
Strategije lokalnega razvoja LAS in je za njih možno
črpanje sredstev EU. Izvedbo delavnic načrtujemo ob
sredah popoldne, ob 16.00 uri, v prostorih RCERO Celje.

Žetev na Žerjavovi kmetiji v Malih Dolah. (Foto: Štefka
Marguč)

Naslov delavnice in izvajalec

Predvidena vsebina

Ekomuzeji in ohranjanje dediščine
Doc. dr. Jože Hudales, Filozofska fakulteta

Predstavitev primerov dobrih praks (Muzej Gorenja,
Muzej slovenskega premogovništva, Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva), predstavitev vloge ekomuzejev,
spodbuda udeležencem k aktivnemu sodelovanju pri
iskanju idej za primerne vsebine na področju dediščine
območja LAS.

Zeliščna dediščina
Boris Kante, Zavod Gost na planoti so. p.

Predstavitev načinov organiziranosti ponudnikov,
predstavitev izvedenih projektov, aktivnosti na področju zeliščarstva in možnosti sodelovanja v novi finančni
perspektivi.

Predstavitev potenciala razvoja območja na podlagi prednosti in priložnosti, ki jih prinaša naziv EDEN
Prepoznavanje in vključevanje vsebin dostopnega
(Evropska destinacija odličnosti), predstavitev ciljnih
turizma v projektne ideje
skupin turistov, preseganje stereotipov v širši javnosti o
Zavod DOSTOP in Dominika Koritnik Trepel
osebah s posebnimi potrebami in predstavitev priložnosti za potencialne prijavitelje projektov.
Oblikovanje inovativnih programov in produktov če- Pregled posebnosti in referenčnih prednosti območja
belarskega turizma
ter osvetlitev strategije pridobivanja zaupanja potroTanja Arih, TA Aritours
šnikov v čebelje pridelke.
Franci Šivic, ČZS

Razvoj gastronomskega turizma
Dr. Janez Bogataj

Predstavitev pomena razvoja gastronomskega turizma
za konkurenčnost celotne destinacije LAS ter postopkov priprave gastronomske piramide kot temeljnega
dokumenta za oblikovanje ponudbe. Možnosti povezovanja pridelovalcev lokalnih živil in ponudnikov jedi
in predstavitev oblik trženja gastronomije ter gastronomskih izdelkov ter storitev.

Podjetništvo in inovacije
Saša Lavrič, Inkubator savinjske regije

Predstavitev možnosti razvoja podjetništva in vključitev inovacij v projekte (primeri dobrih praks). Svetovanje udeležencem in povezovanje pri razvoju idej za
izvedbo projektov na področju ustvarjanja delovnih
mest in inovacij.

Varstvo okolja
Za izvajalca se še dogovarjamo.

Predstavitev primerov dobrih praks projektov na področju varstva narave in okolja ter iskanje povezanih
vsebin za pripravo projektnih idej.
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močja LAS Raznolikost podeželja. Vse informacije o
delovanju LAS Raznolikost podeželja, možnostih sodelovanja na javnih pozivih LAS in pomoči pri pripravi projektnih predlogov lahko brezplačno pridobite pri
vodilnem partnerju LAS. Naloge vodilnega partnerja je
prevzelo podjetje Simbio d. o. o., pisarna LAS je v stavbi RCERO Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje.
Kontaktni podatki:
Primož Kroflič
Telefon: 03 425 64 66, 051 642 855
E-pošta: info@raznolikost-podezelja.si
Spletna stran: www.raznolikost-podezelja.si


Mag. Karmen Bračič, predsednica LAS

Klateži poskrbeli, da je dvorana
v Novi Cerkvi pokala po šivih
Če ste zamudili ogled koncerta s Klateži, ste si
lahko delček tega ogledali 4. februarja na proslavi ob
kulturnem prazniku, ko so nastopili z učenci POŠ Nova
Cerkev.
Ansambel Klateži skoraj vsak dan preko radijskih valov obišče tudi naše domove, le na pravi frekvenci je
treba imeti. Ob peti obletnici delovanja so fantje zelo
uspešno izpeljali svoj prvi samostojni koncert z naslovom Zapojmo skupaj. V dvorani v Novi Cerkvi, ki je bila
razprodana že 14 dni pred koncertom in je pokala po
šivih, so se jim pridružili Stari Klateži (prejšnja zasedba,
od katerih so prevzeli ime), Kvintet do jutra, vokalna
skupina Grče z Dobrne, otroški pevski zbor POŠ Nova
Cerkev, ansambel Stil, ansambel Petka, s Klateži je zapel Rok Švab, v sestavi kvinteta se jim je pridružil To-

maž Rebernak, zaigral je ansambel Vikend, program pa
je povezoval Franci Podbrežnik Solčavski. S humorjem
prepletena prireditev je pričarala veliko smeha, ob posameznih točkah pa je po licih spolzela tudi kaka solza.
Zaigrali so vse pesmi z njihove prve zgoščenke, ki je
izšla prav na dan koncerta. Na njej sta tudi dve povsem
novi pesmi, ki so ju na koncertu premierno zaigrali. Ker
ansambel deluje na širšem območju, je bilo v dvorani
veliko neznanih obrazov, saj smo lahko srečali obiskovalce iz različnih krajev države. Fantje pravijo, da želijo,
da koncert postane tradicionalen, hkrati pa razmišljajo, kako omogočiti ogled večjemu številu gledalcev in
koncert obdržati v domačem kraju.


Tekst in foto: Srečo Sentočnik

Ob peti obletnici delovanja je Klatežem čestital tudi župan Branko Petre.
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Delavnice bodo za udeležence brezplačne, izvedene pa bodo ob zadostnem zanimanju zanje. Udeležite
se jih lahko vsi, ki vas navedena tematika zanima (zeliščarji, čebelarji, gostinci, predstavniki turističnih kmetij, zavodov, podjetij, občin, zadrug, društev idr.).
Vabimo vas, da se na delavnice predhodno informativno prijavite po e-pošti na naslov info@raznolikost-podezelja.si ali po telefonu na številki 051 642 855. Na
podlagi informativnih prijav vam bomo nato poslali
vabila na delavnice z navedbo točnih terminov posameznih delavnic.
Verjamemo, da boste z udeležbo na delavnicah pridobili pomembne informacije in ideje za kakovostno
pripravo projektnih predlogov, ki bodo sledili vašim
potrebam in ciljem Strategije lokalnega razvoja ob-

OSTALO

Z roko v roki za lepši jutri
Dobrodelni koncert Z roko v roki za naše otroke je bil
3. decembra 2015 v Vojniku. S skupnimi močmi so ga
pripravili učenci in učitelji Osnovne šole Vojnik s podružnicami, Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo, člani KO Rdečega križa Vojnik in Karitas Vojnik. Prebivalci občine smo pokazali, da smo dobrodelni.
Vsi sodelujoči na koncertu so se izkazali in obiskovalcem predstavili zanimiv program. Svojo dobrodelnost
so prispevali Moški pevski zbor PD Anton Bezenšek
Frankolovo, ansambel Sekstakord, vokalna skupina In
spiritu, Matjaž Javšnik, ansambel Klateži, Otroški pevski zbor POŠ Nova Cerkev, ansambel Ta pravi faloti, ansambel Vagabundi, Tine Lesjak z Oplotničani, Mešani
mladinski in otroški pevski zbor, Otroški in mladinski
pevski zbor OŠ Antona Bezenška Frankolovo, Otroški
pevski zbor Osnovne šole Vojnik in Mešani mladinski
pevski zbor I. gimnazije v Celju.

Mladi pevci iz Osnovne šole Vojnik

Ansambel Klateži

Namen prireditve je bilo zbiranje denarja za potrebe krajanov, ki potrebujejo pomoč; za vse tiste, ki so
se znašli v stiski in potrebujejo spodbudo za upanje v
lepši jutri. Organizatorji bodo zbrani denar iz vstopnine in donacij porabili tam, kjer je najbolj potrebno. Na
prireditvi so zbrali okoli 3.300 evrov. V imenu organizatorjev se najlepše zahvaljujem za vašo prisotnost na
prireditvi, kajti že zavest, da nam ni vseeno, je veliko.
Hvala vsem nastopajočim, ki ste se odpovedali plačilu
in tako pripomogli, da bodo zbrana sredstva polepšala
dan tistim, ki to potrebujejo. Hvala.


Tekst in foto: Lea Sreš

Vabljeni na Soški tek trojk
Športno društvo Socka organizira peti tek trojk, ki
vsako leto privabi številne tekače in rekreativce. V prilagojeni štafeti se lahko preizkusite otroci in v teku tudi
rekreativci z manj kondicije.

Spoštovani tekači in tekačice, zima se počasi poslavlja, prihaja pomlad in to je čas, ko v Socki znova prirejamo zdaj že tradicionalni Soški tek trojk. Letos vas že
petič vabimo, da se nam pridružite v nedeljo, 10. aprila
2016, dopoldan, v skupini še z dvema tekačema pred
POŠ Socka.
Krog je dolg približno 3 km, trasa poteka pretežno po
travnikih in gozdnih cestah. K udeležbi posebej povabljeni vsi otroci, saj bo pred štafetnim tekom na sporedu krajša štafeta za otroke. Vljudno vabljeni vsi, tisti z
malo več in tudi tisti z manj kondicije. Poskrbeli bomo,
da se boste pri nas dobro počutili. Za vse dodatne informacije obiščite našo spletno stran http://www.sd-socka.si/, kjer si lahko ogledate tudi rezultate preteklih let.
Lep športni pozdrav.

Za dosego cilja je potreben prvi korak.
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Tekst in foto: Peter Špegelj

Krajevna organizacija Rdečega križa Nova Cerkev ima
med svojimi člani veliko ljudi, ki so dolga leta krvodajalci. Darovanje krvi za potrebe zdravstva je eno najbolj humanih dejanj človeka. Zavedanje, da kri lahko
rešuje življenje, postane marsikomu pomembno šele
takrat, ko kri potrebuje sam. Krvodajalci, ki so se srečali v Novi Cerkvi, jemljejo krvodajalstvo kot poslanstvo,
ki je bilo privzgojeno, stvar osebne odločitve ali odraz
njihovih vrednot.
Prednovoletno srečanje krvodajalcev so organizirali
Magda Kajzba in odbor KORK Nova Cerkev. Po prevzemu vodenja organizacije je želela spoznati tudi krvodajalce, ki pomenijo pomemben delež članstva s poslanstvom. Krvodajalstvo ima v Novi Cerkvi tradicijo, saj
so vsa vodstva RK do sedaj skrbela za odzivnost ljudi
pri darovanju krvi. Slovenci smo dobri krvodajalci. Letno zberemo približno 45.000 litrov krvi. V povprečju
to pomeni odziv 400 krvodajalcev na dan, letno okrog
100.000 krvodajalcev, kar predstavlja pet odstotkov
prebivalstva. Med njimi predstavljajo tretjino ženske,
dve tretjini krvodajalcev pa moški. Krvodajalec mora
biti človek dobrega zdravja, star med 18 in 65 let. Najbolj pogosta krvna skupina v Sloveniji je A (40 odstotkov), sledi ji O (38 odstotkov), krvne skupine B je okoli
15 odstotkov, medtem ko je krvna skupina AB zelo redka, ima jo le okoli sedem odstotkov ljudi.

OSTALO

Več kot 130 krvodajalcev v Novi Cerkvi

Gospa Magda Kajzba, predsednica KORK Nova Cerkev

Število krvodajalcev v Novi Cerkvi presega 130. Spadajo v vse starostne skupine, število odvzemov krvi pa
je v razponu od ena do 87. Med njimi je največ takih, ki
so kri darovali okoli 40-krat. To so ljudje, ki živijo med
nami in se ne izpostavljajo radi. Darovanje krvi jim je
temeljna vrednota, ki je samoumevna. Prav zato jim
srečanje enako mislečih prostovoljcev pomeni druženje. Odbor KORK Nova Cerkev jim je pripravil kratek
kulturni program in skromno pogostitev v zahvalo za
njihovo dobrodelnost in druženje. Hvala vsem, ki darujete kri in s tem rešujete življenja.


Tekst in foto: Lea Sreš

Vesel december v Špesovem domu
Pa se je poslovil december in z njim staro leto, kot bi
trenil, je minilo tudi nam v Špesovem domu. Minuli december je bil vesel mesec v pravem pomenu besede,
saj se je ves čas nekaj dogajalo, tako da ob vsem tem
nismo pogrešali zime in snega.
Na kratko bi vam rad predstavil decembrsko dogajanje v Špesovem domu. Začelo se je s tradicionalnim
koncertom Mešanega komornega zbora Društva upokojencev Vojnik, v tistih dneh pa je pred domom zažarela tudi novoletna jelka. Adventni čas sta nam z lepimi
melodijami polepšala Majda in Marjan Petan, najbolj
slovesno in veselo pa je bilo na zaključni prireditvi, ki
so jo zaposleni pripravili stanovalcem doma. Pridružili
so se jim muzikantje Veseli jahači iz Kompol, Stane Mikola s harmoniko, manjkal pa ni niti Božiček Dušan, ki
nas obiskuje že vrsto let zapored. Sledilo je še voščilo
direktorja doma, Dragana Žoharja, nato pa smo druženje zaključili s plesom in pesmijo.
Božič je minil mirno, mnogi stanovalci so bili doma,
pri svojih najdražjih. Zvečer so pri božični maši v kapeli
doma zapeli pevci iz Vojnika in tako ta dan naredili še
slovesnejši. Do novega leta nas je obiskal še mladin-

ski zborček dekanije iz Nove Cerkve in v avli doma, ob
lepo okrašeni novoletni jelki, z glasbo in pesmijo razveselil stanovalce, obiskovalce in zaposlene. Ob tem bi
se rad zahvalil še za povabilo k sodelovanju pri krasitvi prazničnega Vojnika, kjer so naši stanovalci okrasili
svojo jelko. Večkrat pa smo, tako zaposleni kot stanovalci, ob večerih obiskali stojnice, katero od prireditev,
si ogledali jaslice in se okrepčali s toplim napitkom. Veseli bomo, če bo to ostala tradicija, saj je prav druženje
v prijetnem prazničnem vzdušju s prijatelji tisto, kar
nas ob praznikih še posebej osrečuje.


Tekst in foto: Elči Gregorc
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Frankolovo – zapisano v kroniko 2015
Leto 2015 je bilo za frankolovsko župnijo po dveletnem predahu vnovič leto obnavljanja sakralne dediščine in tudi leto posebnih dogodkov. Izpostavljamo
največje: obnovitvena dela v farni cerkvi, prenova strehe na Gojki in dva okrogla jubileja župnika, p. Branka
Cestnika. Tokratna dela so v večji meri zahtevala izurjene strokovnjake, ki smo jih na srečo večino našli v domačem kraju.
Nova daritvena miza in preplesk
Farna cerkev sv. Jožefa na Frankolovem je spomladi dobila novo daritveno mizo (oltar), umetniško delo
mizarskega mojstra Branka Podgorška (Džeka) iz Podgorja in njegovih sodelavcev. Sprojektiral jo je domači
župnik, p. Branko Cestnik, pri čemer je sledil arhitekturnemu slogu notranjosti cerkve. Miza je postavljena na
štiri korintske stebre, ki so na vrhu okrašeni s pozlačenimi akantovimi listi (grški slog) in je v celoti skladna z že
obstoječimi stebri, ki jih v tej cerkvi ni malo. Po starem
običaju so oltar pripeljali na Frankolovo s konjsko vprego in ga ob krajšem kulturnem programu namestili v
Cerkev sv. trojice na Gojki z novo kritino

Nova oltarna miza farne cerkve, župnikov nagovor

cerkev. Posvetil ga je celjski škof, dr. Stanislav Lipovšek,
v spomin in čast blaženemu škofu A. M. Slomšku pa je
v oltar vstavil Slomškovo relikvijo (delček kosti). Lani je
župnija »ugriznila« tudi v obnovo notranjih sten svetišča (brez stropov), zanjo je bilo potrebnih več mesecev dela. Rezultat – izravnane stenske ploskve, nov in
nekoliko svetlejši oplesk, kljub temu pa ohranjen prvobitni videz notranjosti. Zahtevno delo, ki ga je opravil domači pleskar Boris Ramšak s sodelavci, lahko brez
dvoma štejemo med umetniška dela te stroke. Med
večje aktivnosti še štejemo obnovo zakristije in križevega pota. Ker je dobro opravljeno delo treba proslaviti, se farani tudi temu napotku nismo izneverili.
Gojko rešila nova streha
Streha na gojški cerkvi je bila v kritičnem stanju,
potrebna je bila temeljita in takojšnja obnova. Po
več krogih iskanja pravega izvajalca je obnovo
54
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celotnega ostrešja prevzelo podjetje Gradnje Leskovar
iz Oplotnice, ki je nedolgo tega tovrstna dela, po
uzancah stroke in s »fer« sodelovanjem, izvajalo že na
farni cerkvi. Pa ne le to, izvajalec bo počakal tudi na
dokončno plačilo obnove, manjkajoči denar bo morala
župnija priskrbeti v prvi polovici letošnjega leta. Po
izjavi Alojza Leskovarja je bila Gojka izredno zahteven
projekt, ki je tudi za njihovo podjetje projekt številka
ena. Cerkev ima lepo, a zelo razčlenjeno pozno baročno
streho s 16 različnimi ploskvami, različnimi nakloni in
višinami. Nadzornik Viktor Brežnik, ki je skrbno bdel
nad izvedbo del, zagotavlja, da streha tej generaciji
ne bo povzročala nobenih skrbi več. Dela na objektu,
ki krasi ne le krajino, ampak tudi grb naše krajevne
skupnosti, so bila končana tik pred iztekom leta. Ob
zaključku so lahko vsi sodelujoči izkoristili priložnost
in si streho ogledali iz ptičje perspektive (iz dvigala),
fotografi so naredili nekaj višinskih fotoutrinkov,
na pobudo najbližjega cerkvenega soseda, Dušana
Horvata (predsednika KS Frankolovo), pa so vaščani
Gojke dogodek še kulinarično obarvali in skupaj z
izvajalci pripravili srečni »likof«.
Dve pomembni obletnici p. Branka Cestnika
Septembra smo Frankolovčani, člani vseh frankolovskih društev in vse, v župniji delujoče skupine skupaj
z župnikom, p. Brankom Cestnikom, praznovali njegovih 50 let življenja in hkrati 20 let mašniškega posvečenja. Vabilu na praznovanje so se odzvali tudi njegovi
rojaki iz Hajdine in sorodniki. P. Branko je tisti, ki je na

Slovesna maša in čestitke slavljencu, p. Branku Cestniku

Planinske novice
Mnogo je bilo doživetega v obdobju od zadnjega
javljanja v Ogledalu. Pester december nam je ponudil
obilico druženj za krepitev duha in telesa. Izvedli smo
izlet v neznano, gostili planince iz Poljčan, vodili pohoda na Stolpnik in Tomaž ter nudili planincem veselo silvestrovanje v Koči. Prvi petek po prazniku treh kraljev
smo vodili zimski nočni pohod na Kunigundo. Stiski
rok in lepe želje so bili stalnica tega večera in druženja.
In kaj ti tradicionalni pohodi povedo? Na eni strani
vztrajanje in udejanjanje volje, na drugi pa pričakovanja, ko se ob teh pohodih ponovno srečamo, poklepetamo in razveselimo, da smo še tukaj. Na Stolpniku
nas konjiški planinci vsako leto »razvajajo« z dobrim
sadnim kruhom in toplimi napitki za različne okuse in
potrebe. Naša vsakoletna srečanja obudijo spomine in
dobra volja ponovno nudi pričakovanja za naslednja
druženja. Občutkov, ki jih na teh tradicionalnih pohodih dobimo, ni moč narediti, mogoče jih je le doživeti!
Tako je bilo tudi na Tomažu, ko se ni zbrala le množica
iz Vojnika. In kaj doda čar temu večeru? Seveda blagoslov vina ter gospod Perger, naš župnik, ki zna ubesediti
sporočila, ob katerih se zazremo vase in jih želimo ponotranjiti. In vsi naši tradicionalni pohodi, ki smo si jih
zastavili za cilje, so postali naša obveza, obveza do nas
samih, do vztrajnih planincev, naših prijateljev, znancev …, ki jo radi opravljamo z zanosom pripadnosti
planinam, goram, naravi.
Vedno znova nas nesreče v gorah opomnijo, da premalo pozornosti posvetimo temi varno v gore. Čeprav
so zdrsi in padci med najpogostejšimi vzroki nesreč,
ugotavljamo, da redno in pogosto spremljanje vremenskih napovedi ne bo odveč. Ravno tu lahko prepoznamo pasti, ki botrujejo nevšečnostim. Zanesljivost
vremenskih napovedi se je po zaslugi posnetkov in računalniške obdelave precej izboljšala. Dober poznava-

Cilj ni vrh, cilj je varna vrnitev domov, kjer je vrh šele del
poti.

lec bo gotovo dodal, da to načeloma velja le za širše
območje, tehnologija pa žal še ni tako napredna, da bi
za vnaprej natančno napovedala, kakšno bo krajevno
vreme. Tovrstnih izkušenj imamo precej tudi v domačem društvu, ki so potrdile, da so tveganja večja, če se
ravnamo po napovedih in pravilih domačih krajev. Bolje in pravilneje je, da pohode prestavimo na ugodnejši
čas. Gore nas bodo vedno čakale! Cilj ni vrh, cilj je varna vrnitev domov, kjer je vrh šele del poti. Tega so se
dobro zavedali tudi naši vodniki, ko so sestavljali program izletov in pohodov za leto 2016. Poglejte ga in
zagotovo boste prepoznali poti, kjer bi bili radi z nami.
Do takrat se imejte lepo, želimo vam mnogo varnih korakov.



Zvonka Grum
Foto: Srečo Sentočnik
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čelu vseh pridobitev v župniji, ki z zgledom zmernega
in dostojnega življenja in z navdihujočimi pridigami,
postavljenimi v današnji čas, vpliva na razum, srce in
dušo posameznikov. Poznan je kot svetovljan na deželi, filozof, svetovalec, vzgojitelj, voditelj, predavatelj,
pisec zelo branih blogov, imetnik zlatega grba Občine
Vojnik. Združeni, v hvaležnosti za vse darove in neprecenljive zasluge v župniji, občini in v celotnem slovenskem prostoru, smo številnim voščilom in zahvalam
dodali tudi željo, naj mu, poleg osnovnega poslanstva
in dobrega počutja v naši župniji, njegovi odlični projekti uspevajo enkratno, ponavljajo pa se naj večkratno.

Sonja Jakop

Foto: D. Jakop
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Aktivni v Društvu
upokojencev Vojnik
Božični in novoletni prazniki so za nami. V letu 2015
smo imeli v društvu veliko dela, ki smo ga uspešno
končali. Imeli smo osem druženj, na katerih je bilo
prisotnih kar dobrih 800 upokojencev. Sicer nekoliko
manj kot leta poprej, kar je, zaradi pomanjkanja denarja, razumljivo.
Opravili smo sanacijo dvorišča in na novo položili odtoke za meteorno vodo in kanalizacijo ter dvorišče na
novo asfaltirali. Investicijo je v glavnem poravnala Občina Vojnik. V svojem in v imenu društva se za finančno
pomoč zahvaljujem svetnikom Občine Vojnik in županu Branku Petretu.
Aktivni člani
V društvu delujejo sekcije, pohodniška, kegljaška in
strelska, ter mešani komorni pevski zbor. Zbor je imel
kar nekaj uspešnih nastopov v naši občini kot tudi izven nje. Kegljači (s kroglo na vrvici) in strelci so v lanskem letu zabeležili zelo dobre rezultate. Vsem gre
zahvala za uspešno zastopanje društva.
Obdarovanje
Že vrsto let ob božičnih in novoletnih praznikih
obiščemo starejše, bolne ali kako drugače onemogle
člane, jih obdarimo s skromnim darilom in to smo
storili tudi decembra 2015. Obdarjenih je bilo 135
članov, vsi so bili obiska in darila veseli. Takšno prakso
bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Vsem tistim,
ki imajo okrogle obletnice rojstva, pisno čestitamo.
Tiste, ki dopolnijo 90 let, obiščemo s šopkom in jim
nato vsako leto, po dopolnjenem 90. letu, ob rojstnem
dnevu pisno čestitamo.

Nova podoba

Program starejši za starejše je evropski program, ki
ga naše društvo izvaja že nekaj let. Vanj je že vključenih 650 starejših od 68 let, tudi tisti, ki niso naši člani, torej je pogoj starost 68 let. Osebe, vključene v program, poverjeniki večkrat med letom obiščejo. Obstaja
»banka hrane«, iz katere občasno dobimo živila, ki jih
razdelimo tistim, ki so pomoči potrebni.
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Stanovanjska komisija
V letu 2015 smo v društvu ustanovili stanovanjsko komisijo, predsednica je Marinka Jevšenak. Komisija zbira in rešuje vloge za stanovanja, ki so v lasti Nepremičninskega sklada – Pokojninskega invalidskega sklada.
Komisija v mesecu februarju pripravlja novo prioritetno listo za leto 2016. Prosimo zainteresirane, da podajo vloge.
Druženje
Tudi v tem letu so bomo družili in hodili na izlete (ob
pustu, dnevu žena, materinskem dnevu, na občnem
zboru, pomladanskem in jesenskem izletu in še enem
v poletnih mesecih, na pikniku pod šotorom, Brezju,
jesenskem martinovanju in zaključku leta). Če še niste član, ste v našem društvu dobrodošli. Za vsakega so
bo našlo kaj.
Vabljeni.

Ivan Robačer

Foto: Lea Sreš

Vojničani obujajo
stare običaje

Pripravljeni na licitacijo

Člani vinogradniškega društva Vojnik so ponovno
izvedli licitacijo krač. Na god sv. Antona, zavetnika živine in predvsem prašičev (zato mu pravijo tudi »Kračjek«), so podarjene krače številnim obiskovalcem nedeljskih maš ponudili po vseh treh mašah. V hladnem
zimskem nedeljskem dopoldnevu so postregli tudi z
vročim kuhanim vinom in odličnim pecivom družine
Slave in Vanča Majcena. Z novima odličnima dražiteljema Domnom Jevšenakom ter Mirkom Krašovcem je
prireditev prerasla v lep, preprost in šaljiv družabni dogodek. Darovana sredstva so se do sedaj porabila za
obnovo najstarejših orgel na Slovenskem v cerkvi Device Marije, nakup projektorja ipd. Prireditev je ogrelo
vroče kuhano vino, predvsem pa misel, da so opravili
dobro delo tudi v smislu povezovanja ljudi. Volje jim še
ni zmanjkalo, zato se drugo leto le pridružite.



Pavle Leskovar
Foto: Miran Kovač

Članu Vinogradniškega društva Vojnik, podpredsedniku Miranu Kovaču, je uspelo pridelati prvo vojniško
penino. Svoj veliki dosežek je predstavil na tradicionalnem VII. prednovoletnem srečanju članov društva. Letos je potekalo v lepih novih prostorih Doma sv. Jerneja v Vojniku. Tudi gost večera, dober znanec in mentor
mag. Anton Vodovnik, starosta slovenskih vinskih strokovnjakov, je bil nad vzorcem oziroma dosežkom več
kot navdušen.

Vinska delovna pokušina na XIII. kletarskem večeru v
Domu sv. Jerneja v Vojniku

Vinska delovna pokušina s poudarkom na mladem vinu,
ki jo je vodila gospa Tadeja Vodovnik Plevnik.

Osnova je iz sorte chardonnay, ki je primarno vrela v
cisterni, sekundarno vretje je potekalo v steklenicah. S
tem pa zahtevne predelave in tudi skrivnosti še zdaleč
ni konec. Po pokušini, z obširnimi in strokovnimi razlagami mag. Vodovnik, 11 odličnih vzorcev vin članov
društva je bila predstavitev in pokušina Miranove penine višek večera. Zelo dobro se spominjam društvenega ocenjevanja vin iz let 2005 in 2006, ki je bilo v
Gostišču Lovec v Vojniku, in velikega razočaranja mladega vinogradnika Mirana Kovača. Stroga komisija mu
je namreč dve leti zapored zaradi napak v vinu izločila
prineseni vzorec. Ko je z velikim trudom končno ugotovil napake zaradi lesenega soda, ga je to spodbudilo
k intenzivnemu izobraževanju. Spoznal je, da brez znanja ni uspeha. Izkoristil je vse možnosti izobraževanja
v društvu vinogradnikov, ki na predavanja že 13 let povabi vrhunske strokovnjake. In leta so tekla …
Šolsko obdelan vinograd, vrhunsko opremljena klet
na Dednem Vrhu, mnoga nagrajena vina so sedaj že
znane stvari. In ko imamo vinogradniki težave v vinogradu ali v kleti, je Miranova telefonska številka še kako
dobrodošla. Za izobraževanje je bil zelo pomemben letošnji že 13. kletarski večer – delovna pokušina mladih
vin letnika 2015. Da jim je dogodek res pomemben, so
pokazali vinogradniki, ki so v pregled Tadeji Vodovnik
Plevnik prinesli rekordnih 110 vzorcev. Strokovnjakinja je vse vzorce strokovno pregledala. Nekaterim je
napovedala visoke ocene na 13. ocenjevanju vin meseca aprila, ostalim prisotnim pa ustno in pisno svetovala pri odpravi napak (bekser, etilacetat, oksidacija

ipd.). Operativna skupina pod vodstvom Mirana Kovača je vsem vzorcem izmerila vsebnost žvepla, kislin in
ostanke sladkorja. Bilo je vredno dvodnevnega truda,
hvala.
S tradicionalno prireditvijo – Blagoslov vina (Janezova maša) v cerkvi sv. Tomaža, 26. decembra 2015, Vinogradniško društvo Vojnik zaključuje, tudi po prejetih
najvišjih ocenah – prvakih, res uspešno leto. Letos so
poleg že dobro utečenih aktivnostih dodali še nakup
in postavitev društvenega klopotca in jaslic na prireditvi Božični Vojnik. Novi upravni odbor, dopolnjen z
mladimi člani, odlično deluje. Tudi v letu 2016 ga čaka
ogromno dela: predavanje Zaščita vinske trte – februar, Zimska rez – februar, občni zbor – marec, 13. ocenjevanje vin letnika 2015 – april, VI. salamijada – april, Zelena dela – april, 10. praznik vina, salam in kruha – maj,
strokovni izlet – junij … Pol leta 2016 bo hitro minilo.
Delovno bo, zato vabimo članstvo k aktivni udeležbi.
Novim članom pa priporočamo, da obiščejo Kmetijsko
zadrugo (enota v Vojniku poleg Tuša) ter se nam pridružijo. Vsakega novega člana se še kako veselimo.



Pavle Leskovar
Foto: Miran Kovač

SUHOMONTAŽNI SISTEMI
ANDREJ PUŠNIK s. p.
Ilovica 8, 3212 VOJNIK, tel.: 041 331 841
pusnik.andrejsp@gmail.com
Montaža:
- spuščenih stropov
- oken in vrat
- predelnih sten
- stropov AMF in armstrong
- mansardnih stanovanj
- polaganje laminata in gotovo
- strešnih napuščev
lakiranje parketa
- suhih estrihov
- prenova starih stanovanj
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V Vojniku pridelana prva penina Dedni vrh
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Po Bezenškovih stopinjah v Bolgariji
Predstavniki Prosvetnega društva A. Bezenšek Frankolovo, OŠ A. Bezenška Frankolovo in Občine Vojnik smo
se v dneh od 26. novembra do 2. decembra 2015 na povabilo Društva bolgarskih stenografov Sofija, Odbora za
kulturo in parlamentarne skupine prijateljstva med Bolgarijo in Slovenijo ter Gimnazije sv. Cirila in Metoda Plovdiv odpravili na veliko kulturno-politično gostovanje v
Bolgarijo.
Obisk je bil namenjen sodelovanju na spominskih
slovesnostih ob 100. obletnici smrti velikega Slovenca in rodoljuba, prof. Antona Bezenška, rojenega na
Frankolovem, ki je večji del svojega življenja ustvarjal
v Bolgariji. Bil je utemeljitelj bolgarske stenografije, izjemen kulturni delavec, čebelar, sadjar, filozof, pesnik
in pisatelj. Zaradi njegovega obsežnega življenjskega
opusa ga Bolgari postavljajo na piedestal najzaslužnejših mož, ki so ustvarjali bolgarsko zgodovino, predvsem na izobraževalnem, kulturnem in političnem področju. Kot velik rodoljub ob vsem tem na rodno grudo
ni nikoli pozabil, saj je tudi v slovenskih revijah redno
objavljal aktualne in poučne članke. V Sloveniji nanj
spominja ime rojstne vasi (Bezenškovo Bukovje), prosvetnega društva, pevskega zbora, ulic, knjižnega gradiva, od lani sodobno opremljene učne poti, frankolovske osnovne šole in kipa pred njo.

Zadnji dom našega rojaka, prof. Antona Bezenška, v Sofiji

Spominu pomembnega Slovenca je bilo namenjenih več protokolarnih svečanosti v Sofiji in Plovdivu.
Gostujoča skupina se je ob prisotnosti gostiteljev in
Bezenškove vnukinje, Elene Bezenšek, mudila v Državnem zboru Republike Bolgarije, kjer je Bezenšek
deloval kot stenograf, in bila, podobno kot naš slavni
rojak, deležna posebnih časti. Po predstavitvi vladne
palače, ogledu seje državnega zbora v živo, nagovorih iz ene in druge strani je v srcu Bolgarije zadonela
slovenska »Oj, Triglav, moj dom«. Župan Občine Vojnik
Branko Petre je Bolgarom orisal vojniško občino in dodal: »V naši občini smo ponosni na velikega rojaka in
na njegovo delo s področja stenografije. Obisk pevske58
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ga zbora in delegacije je priložnost za še večjo utrditev
prijateljskega sodelovanja s stenografi in prijatelji iz
Sofije in Plovdiva. Priložnost, spregovoriti v Državnem
zboru Republike Bolgarije ter predstaviti Slovenijo in
občino Vojnik, je tudi velika čast. Želim si, da se v prihodnosti spletejo vezi tudi med Vojnikom in Plovdivom.«
V nadaljevanju sta župan Petre in predsednik prosvetnega društva in KS Frankolovo, Dušan Horvat, položila
venec na Bezenškov grob v Sofiji. Gostitelji so nas popeljali tudi do spomeniško zaščitenega Bezenškovega
hrasta, ki raste v neposredni bližini nekoč stoječe Bezenškove vile v Sofiji.
Nič manj slovesno ni bilo pred Bezenškovim spomenikom v mestnem parku Car Simeon v Plovdivu (spomenik je bil osnova za izdelavo tistega, ki stoji pred
frankolovsko osnovno šolo), kjer so svoje mesto dobili
posebej zaslužni meščani Plovdiva. Ob tej obletnici so
na pročelju hiše, kjer je Bezenšek živel, poleg obstoječe spominske plošče namestili in odkrili njegov relief.
Bolgarski stenografi so priskrbeli tudi dvojnik reliefa in
nam ga podarili z namenom, da ga bomo namestili na
Bezenškovo rojstno hišo na Frankolovem. Posebej doživeto je bilo v regijskem muzeju ob odprtju razstave
»Slovenec z bolgarsko dušo« in podelitvi posmrtnega naziva častnega meščana A. Bezenšku. Za obe strani je pomemben tudi podpis Pogodbe o sodelovanju
med plovdivsko gimnazijo in OŠ A. Bezenška. V imenu osnovne šole jo je podpisala ravnateljica Marjana
Šoš: »Za učence OŠ A. Bezenška je podpis nedvomno
priložnost spoznati okolje drugačne kulture in jezika in
razširiti znanje o tej slovanski državi. Prihodnost vidimo v strateškem partnerstvu (Erasmus plus) – usposabljanju in izobraževanju mladih, izmenjavi izkušenj in
dobrih praks. Kot prednostno nalogo projekta bomo
poudarili povezanost šole z gimnazijo, učitelji in dijaki
obeh šol in ustvarili vzajemne koristi na podlagi različnih izkušenj. Obe šoli povezuje naš domačin A. Bezenšek. Bolgari ga prištevajo med največje soustvarjalce
bolgarske zgodovine, Slovenci pa mu bomo širili slavo
s tovrstnimi projekti.« Spominske slovesnosti so s slavnostnim koncertom zaključili Moški pevski zbor Anton
Bezenšek s Frankolovega in gostiteljice, sicer kulturne
ambasadorke Bolgarije, dekliški pevski zbor Evmolpeya iz Plovdiva. Za poslastico smo si na odru prve
bolgarske čitalnice, ki jo je po slovenskem vzoru ustanovil Bezenšek, ogledali Jančarjevo dramo »Zalezujoč
Godota«. V bolgarščino jo je prevedel Bolgar, sicer pa
lektor za bolgarski jezik in predavatelj na ljubljanski Filozofski fakulteti, Ljudmil Dimitrov, ki se je tokrat izkazal tudi kot član, prevajalec in občasno celo vodič slovenske »odprave«.
Frankolovski pevski zbor se je že drugič odpravil v
Bolgarijo – prvič so jo obiskali leta 2006. V vmesnem

DRUŠTVA
Pred vladno palačo v Sofiji

obdobju je doma večkrat gostil pevke Evmolpeye, nazadnje lani v okviru praznovanj 160-letnice Bezenškovega rojstva oziroma ob otvoritvi Bezenškove učne
poti in njegovega spomenika. Frankolovo in Bolgarijo
najmočneje povezujeta Društvo stenografov Sofija ter
naš domačin, Milan Brecl, eden zaslužnejših za pridobitev doprsnega kipa A. Bezenška, ki danes stoji pred
frankolovsko šolo. Slovenska delegacija je pod Breclovim vodstvom in pod okriljem njegove turistične
agencije ponosno stopala po Bezenškovih stopinjah v
Bolgariji in s tem potrjevala, da Slovenci nismo pozabili svojega slavnega prednika, ki je ime rodne dežele
ponesel daleč v svet in jo promoviral že pred več kot
100 leti.
Vse dogodke in slovesnosti v Bolgariji je pospremila
slovenska in tudi bolgarska pesem. Naši gostitelji so
se z glavno organizatorico Ganko Jankovo na čelu zelo
potrudili in poskrbeli za pester program gostovanja,

ob tem pa smo spoznavali tudi zgodovinsko in kulturno bogastvo obeh največjih bolgarskih mest, njihovo
kulinariko in ljudske običaje. Kulturnemu delu gostovanja smo dodali še turističnega in se odpravili vse do
Črnega morja. Po ogledu največjih turističnih mest,
Nesebarja in Varne, je sledil še skok v Veliko Tarnovo,
kjer je Bezenšek prav tako pustil nekaj stenografskih
sledi.
Projekt, ki smo ga udeleženci turneje skupaj načrtovali več kot leto dni, je nedvomno uspel. Bili smo v vlogi ambasadorjev in turistov, »poštirkani« in sproščeni, uradni in zabavni, skratka, bili smo to, kar dejansko
smo. In zopet smo spoznali, da je lepo iti po svetu. Ne
zato, ker je bila to naša obveznost, ampak zato, ker
smo lahko šli.



Sonja Jakop
Foto: Dolfi Jakop

• IZVAJAMO VSA DELA NA PODROČJU NIZKIH GRADENJ IN ZUNANJE UREDITVE
• IZGRADNJA CELOTNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
• VZDRŽEVANJE ULIC, MEST IN TRGOVIN
• SANACIJA PLAZOV
• AVTO-STROJNE USLUGE ...

Bezenškov hrast v Sofiji

ISAR d. o. o., Petelinškova 13, 3212 VOJNIK
041 643 139
DANILO BOJANOVIČ:
041 643 433
IGOR IZLAKAR:
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Rokometno srebro olimpijskega festivala
okrog vratu Anžeta in Tilna
Bratranca Tilen in Anže Dobovičnik, Vojničana, ki sta
kot rokometna reprezentanta zastopala Slovenijo na
13. poletnem olimpijskem festivalu evropske mladine v gruzijskem Tbilisiju, imata več skupnih imenovalcev. Sta bratranca, povezuje ju isti priimek, prijatelja,
sovrstnika, oba zaigrata na harmoniko, čeprav se njuni
harmoniki razlikujeta po tipkah (Tilnova je diatonična
– frajtonarica, Anžetova pa klavirska), največja skupna
lastnost pa je predanost rokometu in Rokometnemu
klubu Celje Pivovarna Laško, kjer igra Anže na položaju
desnega in Tilen na položaju levega krila.
Starost: 17 let
Klub: Rokometni klub Celje Pivovarna Laško
Trener: Tomaž Ocvirk
Vzorniki:
Tilen: Luka Žvižej
Anže: Gašper Marguč
Cilji:
Tilen: čim več medalj na turnirjih, nadaljevanje
sodelovanja v reprezentanci, uspešno končati šolanje,
zaigrati v tujini, postati učitelj športa ali geografije.
Anže: igrati za člansko reprezentanco Slovenije,
zaigrati v »bundesligi«, uspešno končati šolanje.
Hobiji:
Tilen: nogomet
Anže: druženje s prijatelji, brskanje po spletnih omrežjih, nogomet
Sanjsko potovanje: za oba odklop na tropskem otoku
Vidnejši rezultati:
- zlate medalje na mednarodnih rokometnih turnirjih
(Madžarska, Slovaška, Nemčija, Hrvaška, BIH);
- kadetski državni prvaki 2014–15, Tilen v tem letu z
rokometno ekipo I. gimnazije v Celju tudi šolski državni
prvak;
- večkratni državni podprvaki v mlajših selekcijah;
- srebrna medalja na olimpijskem festivalu evropske
mladine v Tbilisi 2015.
Anže in Tilen: »Rokomet je pomemben del najinega življenja!«
Rokomet je del Tilnovega in Anžetovega življenja. S
skupno športno aktivnostjo sta začela že v drugem razredu osnovne šole, ko sta zaigrala nogomet pri NK Vojnik, isto leto pa sta se vključila tudi v rokometno šolo,
ki je v vojniški telovadnici potekala pod vodstvom Toneta Goršiča. V obeh je zaznal potencial in ju povabil
na treninge v Celje. Treningi in tekme, poleg šole, zapolnjujejo njun čas. Pravita, da ju je rokomet naučil natančnega načrtovanja in razporeditve časa, saj le tako
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Bratranca Tilen in Anže

lahko opravita vse obveznosti. Rokomet jima pomeni
tudi veselje in sprostitev. Trenirata petkrat tedensko,
vikendi so namenjeni tekmam, na katerih ju pogosto
spremljajo starši. Hvaležna sta jim za njihovo spodbudo ter prevoze na treninge.
Med nogometom in rokometom sta se odločila za
slednjega
Bila sta predana dvema zanimivima športoma z žogo,
vendar sta se zaradi pogostejših treningov rokometa odločila opustiti nogomet. Odločitev se z njunimi
uspehi vedno znova potrjuje kot pravilna, saj kljub
mladosti s svojimi klubskimi in reprezentančnimi soigralci dosegata zavidljive rezultate.
Zadnji pomemben uspeh je srebrna medalja za usvojeno 2. mesto na olimpijskem festivalu evropske mladine v gruzijskem mestu Tbilisiju, kjer je sodelovalo 50
evropskih držav. Slovenski reprezentanti so tekmovali
v 7 športih: judu, atletiki, gimnastiki, plavanju, tenisu,
kolesarstvu in rokometu.
Kako je prišlo do vajine uvrstitve na 13. poletni
olimpijski festival evropske mladine?
Uvrstitev v reprezentanco nama pomeni zadovoljstvo, uspeh in ponos po 11-letnem igranju rokometa. V Tbilisiju smo branili zlato medaljo, ki jo je ro-

Otvoritev
Za Gruzijo je bil to eden največjih športnih dogodkov.
Otvoritvena slovesnost je potekala v prijetnem mladostnem vzdušju v družbi najbolj perspektivnih mladih športnikov Evrope, kjer nas je na 2. največjem stadionu v Gruziji pozdravilo 20.000 gledalcev. Bivali smo
v olimpijski vasi in se 9 dni družili z ostalimi udeleženci.

Zlata Špela Mastnak
V nedeljo, 10. januarja 2016, je bilo v skakalnem centru Vizore tekmovanje za državni pokal Cockta v smučarskih skokih. Tekmovalci so nastopili v kategorijah
dečkov do 12 let, dečkov do 13 let in deklic do 13 let.
Vsi tekmovalci so skakali na 35-metrski skakalnici, ki se
je kljub temperaturi 8 °C držala odlično, saj so bile izvedene vse tri serije.
Nastopilo je skoraj 70 tekmovalcev, tako da je lahko precejšnje število gledalcev videlo približno 240
skokov. Nastopili so tudi domači tekmovalci in Špela
Mastnak je na 35-metrski skakalnici, v svoji kategoriji
deklice do 13 let, dosegla odličen rezultat, saj je osvojila prvo mesto z najdaljšimi skoki v svoji kategoriji in
zmagala s prednostjo 12 točk. Žal je zaradi pomanjkanja snega odpadla tekma v nordijski kombinaciji (pri
tej šteje en skok na skakalnici in 3000 metrov teka na
smučeh), kjer smo imeli prav tako veliko železa v ognju.

13. poletni olimpijski festival evropske mladine
v gruzijskem Tbilisiju

Pot do finala
Tekmovanje je potekalo v dveh skupinah. Igrali smo
proti reprezentancam Francije, Španije, Švice in Gruzije
in v tej skupini dosegli 2. mesto.
V finalu smo zadnji tekmovalni dan igrali proti francoskim vrstnikom. Z njimi smo igrali že v prvem krogu
in takrat izgubili, zato je bila motivacija, da zmagamo
v drugo, toliko večja. Zlato se nam je nasmihalo, saj je
vse do 52. minute igra potekala gladko v obrambi in
napadu ter s hitrimi protinapadi. Ko pa so Francozi izenačili in nato še povedli, nam jih ni več uspelo ujeti.
Čeprav je bil naš cilj priti v polfinale dosežen, smo si
želeli poseči po 1. mestu in zmagi. Kljub porazu imamo
srebrno medaljo in lepe spomine na turnir.
Anže in Tilen, želimo vama še mnogo uspešno odigranih tekem ter uresničitve vajinih ciljev.



Lidija Eler Jazbinšek
Foto: osebni arhiv

Špela Mastnak iz Vizor je med deklicami do 13 let
osvojila prvo mesto.

Smučarski skoki so priljubljeni, saj slovenski skakalci
dosegajo vrhunske skoke – pravi čas, da tudi v SD Vizore izkoristimo in promoviramo svoje uspešno delo, ki
nas veže v ljubezni do tega športa že skoraj tri desetletja. Člani Smučarskega društva Vizore smo v soboto, 16. januarja 2016, sodelovali na prireditvi pod sloganom »Festival zdravja, vitalnosti, dobrega počutja«
v Planetu TUŠ Celje. Želimo pomladitev svojih članov
in zato smo predstavili svojo dejavnost in razdelili letake za bližajoče se tekmovanje »Skoči z nami«. Na prireditev smo povabili vse mlade od 1. do 4. razreda, da
se nam pridružijo in poskusijo skočiti z navadnimi alpskimi smučmi. Najboljši, ki bo zmagal na državnem prvenstvu, bo lahko popeljal razred svojih sošolcev na
ogled poletov v Planico.



Marko Klarič
Foto: Felix Skutnik
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kometna reprezentanca usvojila pred dvema letoma v
nizozemskem Utrechtu.
Na priprave za Gruzijo je bilo povabljenih 16 igralcev – mlajših kadetov letnika 1998 in mlajši – članov
različnih klubov. RK Celje Pivovarna Laško je imel v reprezentanci dobro zastopanost, saj je bilo v njej kar 7
naših kadetov. S treningi in glavnimi pripravami smo
začeli v juliju pod vodstvom trenerja Saša Prapotnika.
V tem času smo bivali na Rogli in v Zrečah, kjer smo
opravili treninge in odigrali dve pripravljalni tekmi ter
postali dobri prijatelji.

ZDRAVJE

Pridružite se aktivnim in uživajte v zdravju
Ali si želite izboljšati počutje in spremeniti življenjske navade, povezane z zdravjem? Morda potrebujete spodbudo, da naredite prvi korak k spremembi? Pri
tem vam lahko pomagamo strokovnjaki, ki delujemo v
Centru za krepitev zdravja.
Center za krepitev zdravja deluje v Zdravstvenem
domu Celje in Zdravstvenih postajah Štore, Vojnik ter
Dobrna. Delovati je začel junija 2015 v okviru projekta
Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju, s
krajšim imenom Skupaj za zdravje, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). V njem je zaposlenih
šest diplomiranih medicinskih sester, ki izvajajo zdravstveno-vzgojne delavnice, dva fizioterapevta, ki svetujeta o primerni telesni dejavnosti, ter psihologinja, ki
izvaja aktivnosti na področju duševnega zdravja. V delavnice se lahko vključite vsi, starejši od 19. leta, z urejenim zdravstvenim zavarovanjem. Udeležba na naših
aktivnostih vam pripada v okviru pravic obveznega
zdravstvenega zavarovanja.

naše zdravje.
V centru vam nudimo informacije in podporo pri
korakih do boljšega počutja in zdravja. Izvajamo delavnice in individualna svetovanja na temo zdravega
sloga življenja, zdrave prehrane, ustreznega izvajanja
telesne dejavnosti, zdravega hujšanja, zvišanega krvnega tlaka, zvišanih maščob v krvi, zvišanega krvnega
sladkorja in sladkorne bolezni tipa 2. Nudimo vam tudi
test telesne pripravljenosti, svetovanje pri opuščanju
kajenja ter tveganega in škodljivega pitja alkohola. S
področja duševnega zdravja so vam na voljo delavnice
na temo tehnik sproščanja, prepoznavanja in obvladovanja stresa, podpore pri spoprijemanju s stresom ter
podpore pri spoprijemanju z anksioznostjo.
Kako do nas?
Nekatere delavnice so odprtega tipa in se jih lahko
udeleži kdor koli, na druge pa vas napotita vaš izbrani osebni zdravnik ali diplomirana medicinska sestra
iz referenčne ambulante družinske medicine po predhodno opravljenem preventivnem pregledu. Preventivnega pregleda za preprečevanje in zgodnje odkrivanje kroničnih nenalezljivih bolezni se lahko udeležite
vsi odrasli od 30. leta dalje. Ker je podporno okolje pri
spreminjanju z zdravjem povezanih vedenj zelo pomembno, se lahko vseh delavnic udeleži tudi vaš svojec oziroma partner, ki vas v tem procesu podpira. Delavnice se izvajajo tudi v okviru delovnih organizacij,
tako da ste, če želite povečati zdravje in učinkovitost
svojih zaposlenih, vabljeni, da se vključite v naše programe, ki vas bodo spodbujali k izbiri zdravega načina življenja ter vam pomagali do boljšega počutja in
zdravja.
Datumi za izvedbe delavnic so predvideni en mesec
vnaprej in so vam na voljo v zloženkah, ki jih najdete v
Zdravstveni postaji Vojnik ter na spletnih straneh Zdravstvenega doma Celje ter Občine Vojnik.

Zakaj Center za krepitev zdravja?
Dandanes smo zaradi različnih okoljskih vplivov in
življenjskega sloga bolj kot kadar koli v preteklosti
podvrženi tveganju za razvoj kroničnih nenalezljivih
bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, rak, sladkorna bolezen, težave v duševnem zdravju in tako naprej. Mnogo ljudi je izpostavljenih stresu, imajo pretežno sedeč
življenjski slog in se srečujejo s pomanjkanjem časa
zase. Vse to predstavlja obremenilni dejavnik za naše
telesno in duševno zdravje. Določene od teh stvari je
težko spremeniti, lahko pa se naučimo škodljive dejavnike uravnovesiti z aktivnostmi, ki ohranjajo in krepijo
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Za informacije o možnosti vključitve v posamezne
delavnice ali prijave, na katero izmed delavnic, se obrnite na Urško Stepišnik, dipl. m. s. (na telefonski številki
03 543 47 02 ali po elektronski pošti urska.stepisnik@
zd-celje.si).
Veselimo se srečanja z vami.


Urška Stepišnik

www.mojaobcina.si/vojnik

V spomin Dragu Medvedu
Dotrpel je in odšel od nas.
Nikoli več nam ne bo samoumevno, da ga pokličemo in
povprašamo za mnenje, ga
poprosimo za pomoč ali sodelovanje. Pa vendar njegov
odhod ni dokončen, saj je zapustil globoke sledi kot oče,
mož, človek, ustvarjalec na
različnih področjih, prijatelj,
znanec in krajan. Pogrešali ga
bomo.
Rodil se je 9. januarja 1947 na Ponikvi pri Grobelnem. Osnovno šolo je končal v Celju, Srednjo šolo tiska in papirja pa v Ljubljani. Do leta 1971 je delal v podjetju Cetis, sprva kot ročni stavec, nato pa kot tehnolog grafične priprave dela. Od leta 1971
je bil pri lokalnem časopisu Novi tednik v Celju najprej tehnični, nato pa odgovorni urednik. Ob delu je študiral novinarstvo
in končal šolanje na Višji upravni šoli v Ljubljani z nazivom diplomirani organizator obveščanja. Od leta 1988 do 1992 je opravljal delo novinarja in komentatorja v kulturni redakciji dnevnika Delo, nato pa vse do upokojitve leta 2006 v svobodnem
novinarskem poklicu.
Ukvarjal se je s preučevanjem in pisanjem o kulturni dediščini,
domoznanstvu in enogastronomiji. S tega področja je napisal
28 samostojnih knjig. Njegova bibliografija na Cobbisu zajema
preko 700 enot. Njegovo delo je opisano tudi v Enciklopediji
Slovenije in Svetovnem leksikonu imen. Od leta 1991 do 2015
je sodeloval v Evropskem redu vitezov vina, a je februarja 2015
iz njega izstopil. Aprila leta 2015 je bil v Linzu sprejet v prestižni Red sv. Jurija – Evropski red hiše Habsburg-Lothringen. Od
leta 1994 do 2001 je bil član Mednarodnega reda sv. Fortunata
za kakovost življenja in bil znotraj tega reda sprejet v viteza slovenske dvanajstije. V tem redu je leta 1995 v Weimarju za svoje
publicistično delo prejel tudi nagrado Recherche de la qualité.
Slovenska provinca tega reda je leta 2005 zamrla in ne deluje
več. Zadnjih petnajst let se je ukvarjal tudi s slikarstvom in imel
je več kot 50 samostojnih in skupinskih razstav doma in v tujini,
sodeloval je tudi na likovnih simpozijih v Sloveniji, Trstu, Tarcentu, Zemunu, na Dunaju in v Pragi.
Drago Medved je znal svoje vtise in poglede na življenje prenesti v poezijo, slikarstvo, strokovno literaturo in okolje, kjer je
ustvarjal in živel. Njegova najbolj znana dela so: Trta življenja,
Najlepše trte na Slovenskem, Vinski brevir, Šampanjec, sreča
sveta, Sto resnic o vinu, Vinske bravure, monografija Vojnik, Zlata radgonska resnica, Bizeljsko-Sremič. Napisal je še vrsto člankov in esejev, ki so bili objavljeni tudi v tujini. Je avtor knjig Slovenski Dunaj in Donava ter pesniške zbirke Botritis. Bil je eden
od ustanoviteljev celjske literarne revije Obrazi in Tedna domačega filma.
Zaradi dobrega poznavanja slovenske kulturne, družabne in
enološke tradicije je uspel kot avtor številnih del s tega področja, bil je uspešen predavatelj, moderator razgovorov in or-

ganizator številnih prestižnih dogodkov. Ustvarjal je na radiu
kot urednik kulturnih oddaj in kot novinar objavljal v številnih
dnevnikih in revijah. Zelo je bil ustvarjalen v obdobju, ko je delal kot samostojni kulturni delavec in založnik. Ukvarjal se je z
oblikovanjem in slikanjem, soustvarjal filmske scenarije (deset
scenarijev za film Resnice o vinu, scenarij in realizacija dokumentarnega filma o enologu Zvonimirju Simčiču).
Raziskoval je življenje in delo Antona Martina Slomška, ki je
bil med 1827 in 1829 duhovnik v Novi Cerkvi. Bil je pobudnik za
ureditev Slomškove spominske sobe v Župnijski kašči, za izdajo
razglednice s to tematiko in urednik Slomškovih izbranih pridig
iz Nove Cerkve pod naslovom Ljubeznivi bratje in sestre (2009).
Na njegovo pobudo so bili organizirani vsakoletni Slomškovi
kulturni dnevi v Novi Cerkvi, ki postavljajo naš kraj na kulturni
zemljevid Evrope. Slikal je z akrilom na platnu in v mešani tehniki. Njegove slike so polne toplih, zemeljskih barv, v rdečih in
oranžnih odtenkih, ki jih dopolnjuje z nanosi zlate barve, kot liki
prevladujejo pravokotniki. Bil je član celjske likovne skupine Pro
tempore. Za svoje slikarsko delo je na mednarodnem likovnem
simpoziju Makole leta 2012 prejel posebno priznanje strokovne
žirije za slikarstvo.
Drago Medved je oče dveh otrok, sina in hčerke, oba sta že
samostojna s svojima družinama. Njegova soproga Ivana Ika je
bila vse do upokojitve profesorica nemščine na Gimnaziji Celje Center. Kot človek ni v kraju nikoli vsiljeval svojega znanja
in strokovnosti, bil je skromen in vedno pripravljen pomagati.
Prav je, da spoznamo njegovo ogromno zapuščino, in hudo mi
je, da bomo to storili šele sedaj. Počivaj v miru.



Lea Sreš
Foto: Peter Marinšek

Poslovili smo se od častnega člana Draga Medveda. Vojniški
vinogradniki se imamo za svoj razcvet v trinajstih letih zahvaliti
tudi Dragu Medvedu. Svoje veliko znanje je s svojo preprosto
besedo nesebično z velikim veseljem razdajal tudi nam. Spominjamo se njegovih predavanj: Vinska trta skozi zgodovino, Vino
in prazniki, Vino in hrana. Spominjamo se njegovih strokovnih
pokušin in razlag ob vinskih vzorcih, po predstavitvah vrhunskih vin in kulinarike. Vedno nas je učil pravilnega – kulturnega uživanja vina. Vse v stilu društvenega slogana Pij malo pij
dobro!
Brez njegovega strokovnega znanja in pomoči ne bi bilo VI.
salamijade in strokovnih ocen vin v Biltenu. V monografiji občine Vojnik je strokovno predstavil vinogradništvo in vinarstvo
v naših krajih. Pri pripravi Jubilejnega zbornika ob deseti obletnici društva je skrbno in brez poseganja v vsebino uredil naše
prispevke in ga obogatil s svojimi besedili. Rad se je družil z vinogradniki in redno je spremljal vse aktivnosti društva. Ponosni
smo na njegovo pesem Trta. Vojniški vinogradniki se ga bomo z
veliko hvaležnostjo radi spominjali.


Pavle Leskovar
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DOGODKI

KDAJ
torek, 23. februar, ob 16. uri
četrtek, 25. februar, ob 18. uri
petek, 26. februar, ob 19. uri
nedelja, 6. marec, ob 16. uri
torek, 8. marec, ob 19.30 uri
sreda, 10. marec, ob 18. uri
sobota, 12. marec, ob 18. uri
nedelja, 13. marec, ob 18. uri
četrtek, 17. marec, ob 19. uri
sobota, 19. marec, ob 5. uri
sobota, 19. marec, ob 14. uri
sobota, 19. marec, ob 17. uri
torek, 22. marec, ob 17. uri

sobota, 2. april, ob 18. uri
nedelja, 3. april, ob 10. uri
od ponedeljka, 4. april, od 8. ure
do petka, 8. april, do 15. ure,
v torek do 17. ure
sobota, 9. april, ob 18. uri
nedelja, 10. april, ob 9. uri
nedelja, 10. april, ob 14. uri
četrtek, 14. april, ob 15. uri
petek, 15. april, ob 14. uri
nedelja, 17. april, ob 15. uri
sreda, 20. april, ob 14. uri
nedelja, 24. april, ob 8. uri
sobota, 7. maj, ob 19. uri

KDO, KAJ, KJE
Kamrica – medgeneracijski center Vojnik organizira tečaj šivanja v njihovih prostorih. Več informacij na e-naslovu:
mgc.vojnik@gmail.com.
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik organizira predavanje o varstvu vinske trte v Kulturnem domu Vojnik.
Vokalna skupina Jazzva prireja koncert v dvorani Kulturnega doma Vojnik.
Prosvetno društvo Antona Bezenška Frankolovo organizira 25. srečanje narodno-zabavnih ansamblov z naslovom
»Ostanimo prijatelji« v večnamenski dvorani OŠ Antona Bezenška Frankolovo.
Prospot d.o.o. Radovljica organizira muzikal »MAMMA MIA« v telovadnici OŠ Vojnik.
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik organizira strokovno predavanje o oskrbi in zaščiti vinske trte v Kulturnem
domu Vojnik. Predavala bo mag. Iris Škrbot.
Ženski zbor Colorina z gosti vokalne skupine In spiritu prireja koncert »Na gregorjevo« v Kulturnem domu Vojnik.
Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo gosti gledališko skupino KD Skorba, ki se bo predstavila z ameriško
komedijo »Cvetje hvaležno odklanjamo« v večnamenski dvorani OŠ Antona Bezenška Frankolovo.
Turistično društvo Vojnik organizira predavanje »Gojimo jagodičevje in sadje, ki za rast ne potrebuje uporabe
zaščitnih fitofarmacevtskih sredstev« v Kulturnem domu Vojnik. Predaval bo g. Mirko Krašovec.
Turistično društvo Frankolovo organizira jutranji pohod na Špičasti vrh. Zbirališče bo pri Pristovškovem križu, nad
domačijo Tomažakovih. Informacije na tel. št. 031 570 495 (Roman) ali 031 384 399 (Irma).
PGD Nova Cerkev vabi na pokalno tekmo Gasilske zveze Slovenije v telovadnico OŠ Vojnik.
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev organizira tradicionalni »Šnops turnir« v dvorani gasilskega doma Nova
Cerkev. Prijave na telefon 041 624 493. Vabljeni.
Vrtec Mavrica Vojnik organizira dan odprtih vrat v enotah Vojnik, Frankolovo, Socka, Nova Cerkev in Šmartno v
Rožni dolini. Dan odprtih vrat je namenjen otrokom, ki ne obiskujejo vrtca in si želijo spoznati življenje in delo v
vrtcu.
Vokalna skupina In spiritu prireja festival »In spiritu canticum« – »V duhu pesmi« v cerkvi sv. Jerneja Vojnik. Na
koncertu sakralne in slovenske ljudske glasbe bosta gosta večera Oktet Žetev iz Luč in vokalna skupina Osti Jarej iz
Podčetrtka. Dobrodošli so prostovoljni prispevki.
Vokalna skupina In spiritu sodeluje s petjem pri nedeljski sv. maši v cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi.
Vrtec Mavrica Vojnik organizira vpis predšolskih otrok za šolsko leto 2016/2017 v pisarni svetovalne delavke Vrtca
Mavrice Vojnik. Vpis bo potekal za vse enote Vrtca Mavrica Vojnik (Vojnik, Socka, Šmartno v Rožni dolini in Nova
Cerkev). Za vpis potrebujete osebne podatke otroka in staršev oz. zakonitih zastopnikov. Informacije pri svetovalni
delavki Martini Ošlak, tel. 03 780 00 21, in v tajništvu, tel. 03 780 00 00.
Mešani komorni pevski zbor Društva upokojencev Vojnik prireja koncert z dirigentko Katjo Klinc v dvorani
Kulturnega doma Vojnik.
Športno društvo Socka organizira tradicionalni »Soški tek trojk« pred POŠ Socka.
Turistično društvo Frankolovo organizira tradicionalni cvetlični sejem z družabnimi igrami, bogatim srečelovom in
delitvijo rož – samo na ta dan za vsakega člana TD Frankolovo in vsako gospodinjstvo v KS Frankolovo v parku pri
graščini. Informacija na tel. št. 031 862 303 (Edi) in 031 292 360 (Marija).
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik organizira zbiranje vzorcev vina in salam v kletnih prostorih Občine Vojnik.
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik organizira »13. ocenjevanje vin« letnika 2015 v Kulturnem domu Vojnik.
Turistično društvo Frankolovo organizira pohod v čast 162. rojstnemu dnevu prof. Antona Bezenška. Pot bodo začeli
pri OŠ Antona Bezenška Frankolovo, jo nadaljevali skozi park pri graščini, Verpete, mimo Bezenškove rojstne hiše,
kjer bo kratek kulturni program, in nadaljevali mimo zidanic v Črešnjicah, skozi Rove in nazaj na Frankolovo.
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik organizira »VIII. salamijado« (ocenjevanje salam) v zidanici Vikija in Agice
Štokojnik v Hrenovi.
Planinsko društvo Vojnik organizira pohod na Kunigundo. Zbirno mesto je pri mostu čez reko Hudinjo.
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik prireja »X. praznik vina, salam in kruha« v telovadnici OŠ 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).
Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje organizira 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.

