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LOKALNO SREDIŠČE
Osrednja občinska prireditev
IZZA (O)GLEDALA

Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo
do petka, 3. februarja 2017, v
elektronski obliki (na zgoščenki,
USB-ključu) ali po e-pošti na naslov:
vojnik.ogledalo@gmail.com.
Kontaktna oseba je Lea Sreš
(tel.: 051 664 280).

Matej Jakopič

Izid 114. številke bo v petek,
3. marca 2017.

GOSPODARSKI UTRIP

Članke, prejete po 3. februarju 2017,
bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico
do krajšanja člankov in spremembe
naslovov in izbora fotografij po
lastni presoji. Za vsebino in točnost
podatkov odgovarja avtor prispevka.

Stavijo na zaupanje in poslovno kulturo
BOŽIČNI VOJNIK

ŠPORTNE ZGODBE
Matic in Alja Preložnik

Fotografije slabše kakovosti oz. v
velikosti manj kot 2 MB ne bodo
objavljene.

In spet bo zadišalo …
Vrtinec življenja me večkrat spodbudi k postavljanju lastnih ovir in k
doseganju novih ciljev. Poznate to, kajne? Večni miselni boj: »Tega raje ne
bom, to lahko tako naredim, tega ne smem, kaj je naslednji korak …« S
postavljanjem ovir in ciljev oblikujem svojo osebnost, ki mi v tem čudnem
svetu omogoča biti človek! Pri postavljanju ovir najprej pomislim na
popolnoma vsakdanje življenjske preizkušnje – uprla se bom slaščicam,
ne bom se jezila zaradi malenkosti, nepotrebno obremenjevala, ne bom
dopustila, da me bombardirajo negativne novice mojih tehnoloških
»kvaziprijateljev« … Vsak dan znova in znova se tako spopadam sama s
sabo in svetom okrog sebe.

KOLOFON / UVODNIK

UVODNIK

Oviram in ciljem tako vrata večkrat zaprem, priprem, ali pa jih takoj
odprem. Kakor koli se vse zavije in odvije, je na koncu pomembna le moja
sreča. Kako gradim pot, koliko ovir sem uspešno ali neuspešno premagala,
koliko vrat odprla, je moja izbira. In ker je leto naokoli in se približuje
tisti čarobni čas, bom decembrskemu vzdušju spet na široko odprla vrata.
Uživam v pestrosti dogajanja, še najbolj v tistih intimnih družinskih in
prijateljskih trenutkih. Obožujem vonj cimeta in prižgane dišeče sveče. Kako
sem lahko srečna, da mi je vse to dano. Prevečkrat na to pozabim. Mnogim
namreč ni. Ko bi ta svet imel čarobno palico …

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

Del decembrskega vzdušja v naše domove zato prinaša tudi praznična,
113. številka. V decembru nas bo razvajal Božični Vojnik, na občinskem
prazniku smo se veselili skupaj z nagrajenci, vojaški vikar nas nagovarja v
rubriki Izza (O)gledala, s Tamaro Žerjav smo pokukali čez planke, spoznali
vojniškega »Jošta«, z Vikico Pinter pa pripravljali prašičke za srečo. Ponosni
smo na 200 let frankolovskega šolstva, nove prostore POŠ Nova Cerkev in
gospodarstvenike. Z aktualnimi informacijami nas nagovarjajo župan in
občinska uprava, krajevne skupnosti, društva, posamezniki in športniki. Na
straneh vas pozdravljajo tudi mnoga voščila, še več vsebin pa najdete na
spletni strani www.mojaobcina.si/vojnik.
V kuhinji že diši po čaju in domačih keksih. Nočno decembrsko nebo tam
zgoraj naznanja prihod praznikov. Duh pričakovanja vsepovsod. Na vrata že
skoraj trkajo, z nasmehi na obrazu najbližji in prijatelji. Na široko odprem
vrata in sem globoko hvaležna za vse.
In spet bo zadišalo. Naj tudi pri vas in v vaših srcih.
Naj bo vsak dan velik v srcu in dejanjih. Danes, jutri, prihodnje leto …
Tjaša Podergajs,
odgovorna urednica

Jezikovni pregled:
Nina Jekl
Naslovna fotografija:
Praznična toplina
Fotografija:
Matjaž Jambriško
Prelom in priprava za tisk:
Dinocolor, d. o. o.
Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov
in je brezplačno.

Ustvarjalci Ogledala vam z vašo pomočjo skozi vse leto prinašamo
predvsem lepe zgodbe. Vemo, da življenje prinaša tudi tiste druge, manj
lepe, ki jih moramo preživeti. Takšno je pač življenje. Nesmiselno je biti
razočaran, ker nas je razočaral en človek. Nesmiselno je opustiti sanje,
ker se nam »ena zgodba« ni uresničila. Bodimo pogumni, solidarni in
uresničimo, kar sanjamo.
Stopamo v leto 2017, potrudimo se zase, za prijatelje, za srečo. Potrudimo
se za srečo vseh, za ohranitev zdravja, čisto naravo, lepe odnose, negujmo
prijateljstva in naši napori nas bodo osrečili.
Vse dobro v letu 2017.
Uredniški odbor
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Da si lahko hvaležen,
se ti mora zgoditi
kaj dobrega
»Bodite vedno nasmejani; in sicer da tistim, ki si vašega
nasmeha želijo, polepšate dan in ga pokvarite tistim, ki jih vaš
nasmeh moti. Upam, da moj nasmeh ne bo pokvaril dneva
nikomur.«

Včasih se človek začudi, kako čas hitro beži. In samo še
nekaj dni nam je ostalo, pa bo tudi leto 2016 za nami.
Leto lahko ocenimo kot dobro tudi za Občino Vojnik.
Čeprav so ves čas prisotne težave glede financiranja občin
in nam naraščajo s strani države predpisane obveznosti,
se z manjšanjem stroškov in smotrno porabo denarja ter
trudom, da nekaj sredstev pridobimo preko projektov, ki
jih sofinancira država, konec leta lahko veselimo nekaj
novih pridobitev. Žal so na področju financiranja projektov
iz evropskih skladov potisnjene občine ob stran, a ravno
ta sredstva so bila v prejšnjih letih tista, ki so omogočila
prenekatero naložbo tudi v našem kraju.
Kaj pa nam je kljub temu večjega uspelo v letu, ki se
poslavlja? Protipoplavna ureditev Vojnika in spodnjega
Arclina ter delna ureditev ulic in parkirišč v Vojniku (več kot
5 mio eur). Ureditev podstrešja v POŠ Nova Cerkev v nove
učilnice (300.000 eur), sanacija plazov in ceste v Bovšah
(330.000 eur), avtobusni postaji v Novi Cerkvi (45.000
eur), nove asfaltne ceste v vseh treh krajevnih skupnostih
okoli 6 km (150.000 eur), pločnik in kolesarska steza v
Vojniku (90.000 eur), DRI je obnovil 2 km regionalne ceste
Globoče–Frankolovo (273.000 eur), nakup minibusa za OŠ
A. B. Frankolovo in gasilskega vozila za PGD Frankolovo.
Zgrajena sta vodovod Brdce (75.000 eur) in kanalizacija
Petelinjek (50.000 eur) ter končan betonski most v
Lembergu (30.000 eur).
Občinski svet je sprejel OPN – občinski prostorski načrt,
ki začne veljati 1. januarja naslednje leto. Tako imamo
tudi v občini Vojnik urejen najpomembnejši dokument, ki
določa pogoje uporabe prostora. Zagotovili smo sredstva
za delovanje vseh društev, vrtcev in šol ter sredstva za
socialne potrebe, ki žal iz leta v leto naraščajo. Na zadnji seji
občinskega sveta so svetniki potrdili osnutek proračuna za
leto 2017, ki nam daje okvirni načrt dela za naslednje leto.
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(Neznani avtor)

Pri sestavi osnutka proračuna smo seveda morali upoštevati
zakonska izhodišča in sprostitev plač in napredovanj v
javnem sektorju, ki bodo naši občini povečali odhodke bolj,
kot se je povečala povprečnina za leto 2017. Žal to posredno
vpliva tudi na stroške domske oskrbe in na ceno pomoči
na domu. Vsekakor bomo ta sredstva imeli zagotovljena
v proračunu. Tudi društvom in njihovim dejavnostim
namenjamo enak znesek sredstev kot v lanskem letu.
Kot sem obljubil v prejšnji številki, se bom na prehodu v
novo letu posvetil predvsem načrtom na področju naložb.
V strukturi bodo znašale približno 35 %, menim, da je to
zelo dobro. Področju asfaltiranja bo namenjeno 150.000
eur. Sredstva za vzdrževanje cest in zimsko službo bodo v
isti višini kot lani, to nam zagotavlja zadovoljivo stanje, ne
pa seveda prepotrebnih rekonstrukcij cest. Posebna težava
je izgradnja kolesarskih stez in pločnikov. Naše delo teče
v dveh smereh; in sicer je ob regionalni cesti Škofja vas–
Vojnik predvidena s strani DRI izdelava dokumentacija PZI
– trenutno teče faza izbire izvajalca. Drugi projekt je izvedba
kolesarske steze, ki bo povezovala Celje–Vojnik–Dobrno,
namenjene rekreaciji, ki se bo v čim večji meri izognila
prometnim cestam, letos smo izdelali idejne projekte in jih
recenzirali tako, da se dejavnost nadaljuje naslednje leto
z izdelavo projektov PZI. Dejavnosti vodimo preko RaSr.
Predvidoma v januarju naslednje leto bo organiziran prvi
razgovor z lastniki zemljišč na trasi. V gradnjo bo šel tudi
projekt levega zavijalnega pasu v Arclinu za smer Ljubečna.
Trudimo se tudi za izgradnjo prehoda za pešce pri avtohiši
Čepin. Poleg tega imamo na direkciji obljubljeno sanacijo
ceste Nova Cerkev–Socka v dolžini 4 km in vredno 560.000
eur. Stanovalci ob Cesti talcev so opozorili na težavo ceste
brez pločnika. Za ta del smo naročili izdelavo idejne rešitve
pri strokovnjaku in v naslednjem letu se bo sklical zbor
stanovalcev, da začnemo iskati rešitev.
Pri urejanju vodovodov je predvidena gradnja vodovoda

Na segmentu mostov imamo v načrtu sanacijo lesenega
mostu v Polžah (20.000 eur) in novogradnjo mostu v
Homec v višini 80.000 eur. Oba obstoječa sta v slabem
stanju in potrebna nujne obnove. Našo občino pestijo tudi
plazovi. V dogovoru z ministrstvom bomo sanirali plaz v
Trnovljah pri Socki v vrednosti 120.000 eur, izvajalec VOC
Celje je že izbran in dela bodo stekla spomladi po podpisu
pogodbe z ministrstvom. Trudimo se tudi za pridobitev
sredstev za sanacijo plazu v Črešnjicah, a še nismo dosegli
dogovora z MOP. Za plazove na kmetijskih zemljiščih
sredstev žal ni.
Predvideli smo sredstva v višini 300.000 eur za ureditev štirih
novih učilnic na podstrešju OŠ Vojnik, ker se je povečalo
število otrok, potrebujemo nove prostore že septembra.
Začeli pa bomo tudi z izdelavo projektov za novi vrtec na
Frankolovem, temu smo namenili 50.000 eur. Skupaj z
občinami svoje regije smo se prijavili tudi na projekt širitve
širokopasovnega omrežja in upamo na uspešnost prijave na
razpisu. Prav tako teče priprava na razpis LAS-a, kjer bomo
kandidirali s tematskimi potmi in ureditvijo parka ob Hudinji.

Kot vidite načrtov in dela ne bo zmanjkalo tudi naslednje
leto. Vsakega izvedenega projekta se seveda skupaj z vami
iskreno veselim. Vabim vas, da delo in življenje v naši občini
spremljate tudi vi. Zato bo Ogledalo tudi v prihodnje naše
ogledalo. Vabim vas, da pišete in poročate o svojem delu in
dosežkih. Prispevki v tiskani reviji so sicer omejeni, vendar
pa imamo na voljo spletni portal, ki ima dve prednosti; ni
omejen s količino besedil in fotografij ter informacija pride
med nas takoj, ko jo sporočite. Zato vas vabim, da ga še bolj
uporabljate. Urednica ga. Lea Sreš vam je na voljo na vojnik.
ogledalo@gmail.com, informacije pa najdete na spletnem
naslovu www.mojaobcina.si/vojnik.

ŽUPANOVA BESEDA

Straža pri Dolu, začetek del pri vodovodu Hrastnik se spet
zamika zaradi nestrinjanja lastnikov s služnostmi. VO-KA
bo v letu 2017 vložil okoli 200.000 eur v obnovo vodovoda
na našem območju. Ker imamo v občini še pet malih
vodovodnih sistemov z več kot 50 uporabniki, smo začeli
razgovore v smeri njihove ureditve v skladu z zakonom.
Podžupan g. Viktor Štokojnik je prevzel nalogo koordinacije
na tem področju. Naloga občine je zagotoviti kakovostno
oskrbo z vodo, vendar potrebujemo vaše sodelovanje.
Tudi na področju kanalizacije bomo aktivni, na področju
Frankolovega bomo gradili III. fazo, vredno 100.000 eur,
v Novi Cerkvi krak, vreden 25.000 eur, na Arclinski cesti
krak za 30.000 eur ter odsek v Lešju v vrednosti 65.000 eur.
Za večje odseke, za katere imamo projekte (Konjsko, Nova
Cerkev, Razdelj in Ivenca), čakamo na razpise za dodatna
sredstva s strani države ali EU. VO-KA pa bo obnavljal in širil
ČN Škofja vas, ki čisti fekalne vode iz Vojnika in Arclina v
vrednosti 400.000 eur.

Ker ima tudi župan omejen prostor, naj zaključim s
povabilom na naš Božični Vojnik 2017. Projekt nastaja
pod vodstvom TD Vojnik ob posebni skrbi Nataše Kovačič
in Benedikta Podergajsa ter številnih naših krajanov.
Razstava jaslic in paleta prireditev po celi občini Vojnik
so nekaj unikatnega, kar je vredno obiska in ogleda. Res
prisrčno vabljeni, povabite svoje sosede znance in prijatelje,
verjemite, ne bo vam žal.
Preden zaključim, naj se zahvalim tudi vsem, ki ste z mano
oblikovali leto, ki se poslavlja; podžupanu, trem odličnim
predsednikom KS, članom občinskega sveta in svetov
KS, članom odborov in komisij, vsem predsednikom in
članom številnih društev v občini Vojnik, ravnateljicam,
uredniškemu odboru Ogledala, mojim sodelavcem v
občinski upravi, vsem, ki se trudite za to, da je delo za
skupno dobro še vedno vrednota.
Spoštovani!
Da si lahko hvaležen, se ti mora zgoditi kaj dobrega. Nam so
se v letu, ki odhaja, dogajale različne stvari, vendar je bilo
več dobrih, za kar smo lahko hvaležni. Naj nam prihajajoči
dnevi božiča in novega leta prinesejo umiritev. Pospravimo
mobilne telefone in računalnike ter se napotimo do soseda
in mu namesto sporočila SMS poklonimo svoj nasmeh in
stisk roke. Zaželimo mu, tako kot jaz vam sedaj, blagoslova
in zdravja ter sreče v novem letu, ki prihaja, polno novih
priložnosti. Skupaj jih obrnimo v svoje dobro.
Srečno Občina Vojnik tudi v letu 2017!

Toplo ognjišče in smeh v očeh,
iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh.
Da zdravja in srečnih dogodkov nešteto,
vam v obilju nasulo bi novo leto.
Župan in sodelavci Občine Vojnik
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Lokalno središče

OSREDNJA
OBČINSKA PRIREDITEV
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

V znamenju občinskega praznika
in 25. obletnice samostojnosti Slovenije
Oktober je mesec, ko občina Vojnik praznuje. Pred
osrednjo občinsko prireditvijo, ki je bila v torek, 4.
oktobra 2016, v telovadnici Osnovne šole Vojnik, je
potekala tudi slavnostna seja Občinskega sveta Občine
Vojnik. Občinski dogodek so letos sooblikovali moški
pevski zbori, Kulturno umetniškega društva France
Prešeren Vojnik, Kulturno umetniškega društva
Nova Cerkev in Prosvetnega društva Anton Bezenšek
Frankolovo, ter Trobilni kvintet BrassArs. Prireditev,
ki je bila posvečena tudi 25. obletnici samostojnosti
Republike Slovenije, je povezovala Maja Gorjup Zdovc.
Na dogodku so podelili občinske grbe, županova
priznanja, priznanja zlatim maturantom in posebno
priznanje.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
tudi letos imela zahtevno delo, saj je prejela 224 predlogov
za 34 oseb, 5 društev in 3 skupine. Občinski svet je
prejemnike določil na 13. redni seji v mesecu septembru
2016.
Župan Branko Petre je na osrednji slovesnosti v uvodnem
nagovoru pozdravil vse zbrane in poudaril, da ima
prireditev dva poudarka, podelitev priznanj in 25.
obletnico samostojnosti naše države. Spregovoril je
tudi o ključnih dejavnostih občine. »Končan je projekt
protipoplavnih ukrepov, občinski prostorski načrt
izdelujemo že 11 let, letos bo dokončno sprejet. V teku
je sanacija plazov, asfaltirali smo mnogo cest, dejavnosti
potekajo v vseh treh krajevnih skupnostih. Pomemben in
izjemen projekt je tudi Božični Vojnik,« je še izpostavil in
se zahvalil vsem, ki bogatijo življenje v občini, ter čestital
nagrajencem za njihov doprinos.
Tokratni slavnostni govornik, vojaški vikar Matej Jakopič,
je izrazil ponos, da lahko v slovesnem večeru skupaj
z obiskovalci razmišlja o prehojeni poti občine in 25.
obletnici domovine. »Morda ni najbolj primerno, da pred
vami stoji človek, ki je pred 30 leti odšel iz domačega
kraja v šole. Morda ni najbolj primerno, da pred vami
stoji človek, ki je obredel celo Slovenijo, najmanj pa se je
udejstvoval v rodnem kraju. Morda ni najbolj primerno,
da pred vami stoji človek, ki je večino svojega časa preživel
izven meja Slovenije v Čadu, Libanonu, Afganistanu,
povojni Bosni, na Kosovu idr., in zrl vojnim grozotam
v oči.« Spomnil je tudi na dogodke pred 25 leti. »Ob
ustvarjanju lastne države smo s ponosom nekoliko kasneje
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dobili tudi lastno občino. Pravijo, da si najpomembnejših
stvari človek v življenju ne more kupiti. So lahko le dar!
Najpomembnejše stvari so dar in so zastonj! Tudi mi,
tukaj navzoči, smo zastonj dobili v dar ta lepi košček
zemeljske oble. In to lepoto našega kraja krasijo prizadevni
ljudje, naši današnji slavljenci, ki jim s tega mesta iskreno
čestitam!« Govornik je zaključil z mislijo: »Ne stara, vsi
skupaj smo večno mlada zgodba nastanka in razvoja RS,
od Soče na zahodu do Mure na vzhodu, a vedno s Savinjo
v središču svoje domovine. Bog vas živi, dragi vojniški
rojaki!«
Podelitev priznanj trem zlatim maturantom
in posebnega priznanja
Ana Boršič je svoje srednješolsko izobraževanje končala
na Gimnaziji Celje - Center, smer predšolska vzgoja.
Šolanje nadaljuje na Pedagoški fakulteti v Mariboru
– smer likovna pedagogika, saj želi, da bi jo likovna
umetnost spremljala skozi vse življenje. Miha Herlah je
zaključil šolanje na Gimnaziji Lava, kjer pravi, da se je
imel super, saj je med sošolci ustvaril veliko prijateljstev,
ki se bodo zagotovo nadaljevala tudi med študijem
strojništva na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Niko
Krhlanko je obiskoval Srednjo šolo za strojništvo,
mehatroniko in medije, smer medijski tehnik, zdaj je
študent medijske produkcije v Ljubljani. Nad produkcijo
se je navdušil že v osnovni šoli, v srednji šoli pa je veselje
nadgradil. Posebno priznanje za študijske dosežke je
prejel asistent doktor Urban Jezernik, ki je v letošnjem
letu postal doktor znanosti s področja matematike.
Doktorat je zagovarjal v angleščini, ker ga je del opravljal
v Španiji in Kanadi. Trenutno je zaposlen na Univerzi v
Ljubljani, na Fakulteti za matematiko in fiziko.
Z leve proti desni: župan, Ana Boršič, Miha Herlah (priznanje
je prevzela mati Barbara), Niko Krhlanko in Urban Jezernik
(priznanje je prevzel oče Ivan)

Prejemniki zlatega, srebrnih in bronastih vojniških grbov

Županova priznanja desetim prejemnikom

dolgoletno aktivno delo in ubrano petje v Moškem pevskem
zboru Nova Cerkev in Mešanem cerkvenem pevskem zboru sv.
Lenarta v Novi Cerkvi ter pozitiven prispevek k razvoju kraja.

Županova priznanja so prejeli: Nada Kužner za uspešno
vodenje Društva Talon Frankolovo, prispevek k razvoju
kraja Frankolovo in njegovo promocijo ter ohranjanje starih
običajev. Domen Jevšenak za 10-letno uspešno vodenje
ansambla Vižarji, promocijo kraja Frankolovo ter razvoj
vinogradništva v občini Vojnik. Miroslav Špeglič za večletno
aktivno delo s področja zborovskega petja in sodelovanje
z različnimi društvi in organizacijami na Frankolovem.
Bojan Pekošak za 30-letni prispevek k ohranjanju tradicije
godbeništva, igranje v KUD Godba na pihala Nova Cerkev ter
za aktivno delo na področju kulture. Peter Špegelj za uspešno
vodenje Športnega društva Socka, organizacijo različnih
društvenih dogodkov ter aktiviranje mladih za šport. Boltežar
Orlčnik za aktivno delo v Turističnem društvu Nova Cerkev,
še posebej za razvoj pohodništva v kraju, prepoznanega
preko občinskih meja. Edvard Tratnik za prostovoljno delo
v kraju na različnih področjih družbenega udejstvovanja.
Franc Lebič za uspešno vodenje Strelskega društva Bratov
Dobrotinškov Vojnik in aktivno delo v Prostovoljnem
gasilskem društvu Vojnik. Slavko Šopar za predajo notnega
gradiva za ureditev notne zbirke vojniškega skladatelja
in organista Ivana Šoparja. Sandi Petrej za aktivno delo v
Turističnem društvu Vojnik in udejstvovanje na glasbenem
področju in pri različnih društvih v kraju.
Prejemniki bronastih vojniških grbov, dejavni na mnogih
področjih
Grbe so prejeli: Ana Lipičnik za dolgoletno udejstvovanje
na kulturnem področju, petje v mešanem oktetu Lokvanj in
Mešanem cerkvenem pevskem zboru sv. Jerneja Vojnik ter
aktivno delo v župniji Vojnik; Albina Ločnikar za dolgoletno
aktivno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Frankolovo
in v Gasilski zvezi Vojnik-Dobrna ter sodelovanje na različnih
področjih družbenopolitičnega življenja ter Ivan Tratnik za

Lokalno središče

Prejemniki županovih priznanj (manjka Slavko Šopar)

Srebro v roke »športu in kulturi«
Srebrna vojniška grba sta prejela Košarkarski klub Vojnik
za 20-letno odlično strokovno delo pri usmerjanju otrok,
mladine in odraslih v aktivno preživljanje prostega časa
ter promocijo občine na državni ravni ter Metod Pinter za
dolgoletno kulturno udejstvovanje, ubrano petje v Moškem
pevskem zboru A. B. Frankolovo, v Mešanem cerkvenem
zboru župnije Frankolovo in sekstetu Lindek ter aktivno
pomoč v župniji Frankolovo.
Lesk zlata za gasilca
Zlati vojniški grb je za dolgoletno delo poveljnika v
Prostovoljnem gasilskem društvu Vojnik, dejavno delo v
poveljstvu Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, požrtvovalno
prostovoljno delo ob naravnih nesrečah in požarih ter pomoč
krajanom iz rok župana in podžupana prejel Adolf Janc. »V
izjemno veselje mi je, da danes stojim tu pred vami, ki ste
meni in mojemu delu v gasilskem društvu izkazali takšno
veliko čast in mi podelili zlati vojniški grb. Za to priložnost
kar težko najdem besede, ker sem bolj kot govorniških odrov
navajen gasilske uniforme, požarov, poplav, gasilskih vaj in
neuradnih srečanj, bolj pogosto me obliva znoj zaradi bližine
ognja, kakor zaradi treme nastopa pred množico ljudi. In
rezultat tega več desetletij trajajočega dela je tu pred nami.
Zlat vojniški grb pa ni le moj, kajti delo še tako zavzetega
posameznika, udejanjanje idej in napredek ni mogoč brez
dobre ekipe in njene podpore,« je ob prejemu zlatega
vojniškega grba v svojem nagovoru poudaril Janc in se ob
zaključku zahvalil vsem, ki so mu izkazali podporo, vsem, ki
so v dvorani, in vsem, ki podpirajo društvo ali v njem aktivno
sodelujejo.

Moški pevski zbori KUD France Prešeren Vojnik, KUD Nova Cerkev in Prosvetnega društva Anton Bezenšek Frankolovo
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Zimska
služba

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, Slavko Jezernik, Dušan Horvat

Zagotavljanje prevoznosti lokalnih cest
Zimska služba izvaja dejavnosti in opravila, potrebna
za zagotavljanje prevoznosti cest in varnosti prometa
v zimskih razmerah. Zaradi zimskih pojavov (sneg,
poledica, žled) je varen promet na cestah in drugih
javnih površinah lahko ogrožen.
V krajevnih skupnostih Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo
imamo organizirano zimsko službo za zagotavljanje
prevoznosti cest, ki so v upravljanju posamezne krajevne
skupnosti. V ta namen imamo podpisane pogodbe z
izvajalci pluženja snega. Izvajalci so dolžni začeti pluženje,
ko so za to izpolnjeni pogoji, ki so predpisani v Pravilniku o
rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16).
To pomeni, da se posipavanje začne ob poledici ali začetku
sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča. Pluženje
se začne, ko zapade 10 cm snega na cestiščih glavnih
prometnic, za vse druge stranske ceste in parkirišča pa pri
15 cm novozapadlega snega.
Prevoznost je zagotovljena, če je na glavnih cestah
(regionalne in lokalne ceste) do 10 cm snega in na
stranskih cestah ter parkiriščih do 15 cm snega, promet pa
možen z uporabo zimske opreme (zimskih gum, snežnih
verig).
Območja, ki jih izvajalci pokrivajo, so obsežna, zato
prosimo vse krajane za razumevanje in prilagoditev
potrebe po vožnji razmeram na cestah ter uporabo
ustrezne opremljenosti prevoznih sredstev. Učinkovitost

zimske službe ni vedno odvisna samo od vzdrževalca cest,
ampak je potrebno tudi sodelovanje krajanov in lastnikov
zemljišč. Zato vas prosimo, da odstranite nepravilna
parkirana vozila ter vegetacijo (veje) ob cestah ter
pločnikih, ki v zimskih razmerah ovirajo izvajanje zimske
službe in odvijanje prometa. Prav tako velja poudariti, da
zimska služba ne ureja čiščenja dvorišč in vhodov, za te
vrste odstranjevanja snega poskrbite lastniki.
V vseh treh krajevnih skupnostih nam je z več ukrepi v
zadnjih letih uspelo zagotoviti kakovostno zimsko službo
za ceste, ki so v upravljanju KS Vojnik, Nova Cerkev in
Frankolovo, kljub temu pa se zavedamo, da zagotovo
prevoznosti cest v vseh razmerah ne moremo zagotoviti,
saj je narava nepredvidljiva in še vedno močnejša od
človeka. Ko sneži celo noč, ni mogoče pričakovati, da bo ob
šesti uri zjutraj vse spluženo in počiščeno.
Že nekaj let ugotavljamo, da udeleženci v cestnem
prometu ne upoštevajo predpisov o zimski opremi vozil,
prav tako pa ne prilagodijo hitrosti razmeram na cesti, kar
posledično pripelje do prometnih nesreč kljub rednemu
vzdrževanju cest v zimskih razmerah.
V KS Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo si bomo še naprej
prizadevali, da bi v zimskih razmerah na cestah v naših
KS bilo čim manj nevšečnosti. Uporabnike cest prosimo
predvsem za strpnost in razumevanje ter prilagoditev
potreb vožnje zimskim razmeram.

Povezanost in sodelovanje
Tekst: Petra Pehar Žgajner

Ustanovljen je Klub podjetnikov Občine Vojnik
V okviru vseh dejavnosti, ki so potekale preteklih nekaj
mesecev, je bil na volilni skupščini 6. oktobra 2016 potrjen
upravni odbor Kluba podjetnikov Občine Vojnik, in sicer
v zasedbi predsednika Amadeja Bastla, podpredsednika
Alojza Kračuna in članov Branke Čretnik, Nataše Kovačič
Stožir, Denisa Selesa, Eme Šolinc in Petre Pehar Žgajner.
Prav tako so bili potrjeni člani nadzornega odbora v sestavi
Milana Šetine, Janka Čepina in Marjana Kovača.
Skladno s statutom in programom dela bodo sledili
ciljem, kot so: povečanje povezanosti in sodelovanja med
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člani kluba in njihovimi podjetji; aktivno sodelovanje v
postopkih ustvarjanja pogojev za uspešno gospodarjenje
in razvoj v prostoru, v katerem delujejo vojniška podjetja
in podjetniki; približanje podjetništva mladim; uvajanje
mentorstva ipd.
Več o samem programu in dejavnostih, ki jih bo klub
izvajal, boste lahko prebrali v naslednji številki Ogledala.
Klub podjetnikov Občine Vojnik vam v letu 2017 želi veliko
uspešnih poslovnih poti.

Asfaltiranje ceste Ilovca (Kolar, Pilko)

Otvoritev ceste Dobrotin (Rebevšek, Brezovšek)

Krajevna
skupnost Vojnik

Lokalno središče

Cesta Ivenca (Kroflič, Petrej)

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Franc Kuzman

Poudarki jeseni in mesecev iztekajočega leta
Dobro delo režijskih odborov za
pripravo cest na asfaltiranje
V jesenskem času smo asfaltirali
štiri odseke cest, ki so bili v
načrtu za asfaltiranje več let.
Dobro sodelovanje sokrajanov je
pripomoglo k odgovorni pripravi
podlage, ki je osnova za obstojno
asfaltno podlago. Na novo asfaltirani
odseki so: Ilovca (Kolar, Pilko),
Ivenca (Kroflič, Petrej), cesta proti
planinskemu domu na Tomažu,
cesta Dobrotin (Rebevšek–
Brezovšek), cesta Gradišče (Rožen;
Klajnšek). Asfaltirana je bila tudi
avtobusna postaja v Pristavi. V
oktobru je bil saniran velik plaz v
Bovšah in ob tem tudi rekonstruirana
cesta.

Planiranje investicij v letu 2017
V mesecu septembru smo pripravljali
plan del in investicij za vključitev
v proračun za leto 2017 ter tudi
finančni načrt za krajevno skupnost.
Pri planiranju se trudimo prisluhniti
sokrajanom in načrtovati ter uresničiti
projekte, ki omogočajo izboljšanje
pogojev bivanja, delovanja in
sodelovanje vsakega posameznika ter
tudi celotne skupnosti.
Priprave na zimsko službo
V mesecu oktobru smo podpisali
pogodbe z izvajalci zimske službe,
in sicer z: Matejem Kuglerjem,
Maksimiljanom Lipovškom, Francijem
Landekerjem, Martinom Kukovičem
in Jurijem Sitarjem. Izvajalci bodo

skrbeli za prevoznost javnih poti. Vse
uporabnike cest pa prosim za strpnost
ter ustrezno opremo glede na zimske
razmere.
Ko človek v nesreči ni sam
Leto, ki se izteka, je pustilo v vsakem
izmed nas mnogo sledi. Čeprav bi
želela, da bi lahko vsi razmišljali le o
lepih spominih, žal ni tako. Takrat, ko
se zgrnejo temni oblaki, mnogo pomeni
roka pomoči, prijazna beseda. Hvala
vam, spoštovani sokrajani in sokrajanke,
ki ste s svojimi prispevki pomagali
obema družinama, ki sta v požarih
utrpeli izgubo doma in gospodarskega
poslopja. Pri zbiranju pomoči so veliko
svojega časa in truda vložili: Marjan
Oprčkal, Branka Šket ter Veronika Lužar,
za kar se jim iskreno zahvaljujem.

SREČNO 2017
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OBČINSKI
SVET
Septembrska in novembrska seja občinskega sveta
Občinski svet Občine Vojnik je na 13. redni seji 15.
septembra 2016:
- potrdil zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik;
- sprejel informacijo o projektu Rekonstrukcija, delna
sprememba namembnosti in energetska sanacija poslovnostanovanjskega objekta Nova Cerkev 22;
- sprejel sklep, s katerim predlaga, da se Občina Vojnik prijavi
na Program sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih
stanovanj v letih od 2016 do 2020 in ponudi v odkup
Stanovanjskemu skladu RS štiri neprofitna stanovanja v
Novi Cerkvi 22;
- sprejel informacijo o izvrševanju proračuna Občine Vojnik za
tekoče proračunsko obdobje od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016;
- določil prejemnike priznanj Občine Vojnik v letu 2016;
- podal predloge kandidatov za imenovanja;
- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik
za leto 2016;
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave;
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.
Občinski svet Občine Vojnik je na 14. redni seji 10.
novembra 2016:
- potrdil zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik;
- sprejel Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vojnik;
- sprejel Osnutek Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017;
- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik
za leto 2016;
- se seznanil s Poročilom o investicijah Plaz Bovše in Pločnik
v Vojniku in sprejel sklep, s katerim pooblašča občinsko
upravo, da nadaljuje s potrebnimi postopki za pridobivanje
zemljišča za potrebe dokončanja gradnje pločnika in
kolesarske steze v Vojniku;
- se seznanil s poročilom Nacionalnega inštituta za javno
zdravje Republike Slovenije na temo »Zdravje v Občini
Vojnik 2016 s poudarkom na Občini Vojnik«;
- sprejel sklep, da naj občinska uprava nadaljuje s pogovori in
sklenitvijo najemnih pogodb za prostor na parc. št. 564/2
in 564/3 k. o. Vojnik – trg, kjer stojijo garaže (s prodajo
navedenega zemljišča v središču Vojnika se ne strinjajo);
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave;
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.
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Tanja Golec Prevoršek

Sprejem Odloka o Občinskem prostorskem načrtu
Občine Vojnik
Občinski svet Občine Vojnik je na seji sveta, 10. 11. 2016,
sprejel Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine
Vojnik (v nadaljnjem besedilu: OPN Vojnik). S sprejetjem
odloka bo Občina Vojnik pridobila zakonsko pravno
podlago za posege v prostor, tako s strani občinskih
razvojnih programov, kakor tudi za izdajo dovoljen
občanom za njihove posege. Po objavi v Uradnem glasilu
slovenskih občin se bo sprejeti odlok začel uporabljati 1. 1.
2017. Gradivo je dostopno na spletni strani Občine Vojnik,
na spletni povezavi: http://www.vojnik.si/okolje-prostorter-komunala/izraba-prostora/730-prostorski-nacrtobcine-vojnik-opn.
					

Jelka Gregorc

Sanacija plazu in rekonstrukcija lokalne ceste
Dramlje–Bovše–Ljubečna končana
Občina Vojnik je končala dela na projektu sanacije plazu
Bovše in obnove lokalne ceste LC 396011 Dramlje–
Bovše–Ljubečna v dolžini 525 m. Izvedba projekta je
bila v mesecu juniju skupaj s projektanti predstavljena
krajanom. Investicija se navezuje na obnovo lokalne
ceste, ki vključuje tudi ureditev odvodnjavanja z izgradnjo
nove meteorne kanalizacije. Projekt je vključeval obnovo
lokalne ceste, to je zamenjavo celotnega zgornjega in
spodnjega ustroja ceste. Vozišče lokalne ceste je bilo
močno poškodovano, tako v smislu obrabne plasti
(razpoke, udarne jame) kot tudi nosilnih plasti (razvidno
iz neravnih površin s posedki), kar je posledica plazu.
Na obravnavanem območju je bila obstoječa meteorna
kanalizacija, ta je bila ob plazu poškodovana, zato se
je izvedla prevezava te na novi meteorni kanal. Na
celotni dolžini obravnavanega odseka so vidne pogoste
poškodbe ceste, ki so poleg dotrajanosti, preobremenitev
tudi posledica plazenja širšega območja in delovanja
vode. Poleg rekonstrukcije ceste se je uredilo tudi
odvodnjavanje, dreniranje in izvedba konstrukcije, ki bo
preprečevala plazenje tega območja. Ob zaključku projekta
je investicija znašala nekaj manj kot 310.000 EUR, od tega
bo Ministrstvo za okolje in prostor sofinanciralo sanacijo v
višini 213.000 EUR, ostalo je zagotovila občina.
				

Petra Pehar Žgajner

Lokalno središče

Most na Dobrnici v Lembergu

ZA RAZVOJ
KRAJA
Tekst: Slavko Jezernik, Lea Sreš, foto: Lea Sreš

Smeli načrti v KS Nova Cerkev
Leto 2016 se izteka in program
dela, ki smo ga sprejeli, je v večini
izpolnjen. Potrebe v KS Nova Cerkev
po izboljšavi cest, vodovodov,
bankin, kanalizacije, pridobivanju
stanovanj in šolskih prostorov so
vsako leto velike, vendar s sredstvi,
ki so nam na razpolago, postorimo
najnujnejše in omogočamo razvoj
kraja in boljše življenje ljudem.
Načrt investicij za leto 2017 je realen
in pomeni nadaljevanje prizadevanj
za dvig kakovosti življenja v KS Nova
Cerkev.

gostilne Koprivnik do šole Socka.
Skozi celo leto bomo redno vzdrževali
makadamske ceste, bankine ter čistili
jarke ter prepuste. Planiramo obnovo
lesenega mostu pri Samcu v Polžah,
izgradnjo novega betonskega mostu
čez reko Hudinjo za cesto Homec–
Zlateče. Redno bomo vzdrževali vse
lesene mostove, ki jih imamo v krajevni
skupnosti 12. Pripravili bomo idejne
zasnove za izgradnjo kolesarske
steze Nova Cerkev–Socka. Pripravljen
je idejni projekt za kolesarsko stezo
Celje–Vojnik–Nova Cerkev–Dobrna.

Ceste, mostovi in kolesarske poti so
za krajane zelo pomembni

Vodovod in kanalizacija

Asfaltiranje javnih poti se bo izvajalo
po načrtu KS v poletnih mesecih.
Režijski odbori bodo o tem pravočasno
obveščeni, urejeno morajo imeti
potrebno dokumentacijo, ki jo
zahteva Občina Vojnik. Predvidena
je rekonstrukcija državne ceste Nova
Cerkev–Socka. V spomladanskem
delu se bodo začela tudi krpanja na
nekaterih nujnih asfaltnih razpokah na
javnih poteh. Urejale se bodo odmere
in odpisi lokalnih cest in javnih poti.
Izdelan je tudi idejni projekt nove ceste
mimo šole Nova Cerkev za zazidalni
načrt Nova Cerkev 6. Odkupili bomo
zemljišča za izgradnjo pločnika od

V sodelovanju z VO-KA Celje bo
pripravljen idejni projekt za vodovod
Lemberg, kjer bo dobilo vodo 18
uporabnikov. Občina Vojnik ima
pripravljeno dokumentacijo za
kanalizacijo Razdelj–Polže in idejni
projekt za del Nove Cerkve, pod šolo.
Urejen je idejni projekt za kanalizacijo
Lemberg–Nova Cerkev ter kanalizacijo
Socka–Nova Cerkev do čistilne
naprave. Idejne projekte si lahko
ogledate pri Boštjanu Švabu na Občini
Vojnik.
Ostali načrtovani projekti
V letu 2017 bomo uredili plaz

med Trnovljami in Frankolovim.
Nadaljevala se bo adaptacija desetih
stanovanj za mlade družine v Novi
Cerkvi 22 in ureditev podstrešnih
prostorov v POŠ Socka za športno
in kulturno društvo, prostor za
prireditve v graščinskem parku v Socki
in postavitev ograje na travnatem
igrišču POŠ Nova Cerkev. Dela se bodo
izvajala tudi na pokopališču.
Zimska služba
Izvajalci zimske službe v KS Nova
Cerkev: Aljaž Majcen, Tadej Cvikl,
Lenard Kuzman, Bojan Krnjavšek,
Anton Ofentavšek, Nenad Vinder,
Franc Logariček, Boštjan Štante, Rajko
Sentočnik in Miran Zupanek.
Želja in potreb je še veliko, vendar
se vsega v določenem času ne
da postoriti. V letu 2017 si bomo
prizadevali za izvedbo celotnega
načrta. Ob zaključku leta se
zahvaljujem za sodelovanje vsem
članom sveta KS, članom režijskih
odborov, prizadevnim delavcem v
društvih, učencem in učiteljem obeh
podružničnih šol in vsem, ki pomagate
pri razvoju kraja. V letu, ki prihaja,
vam želim veliko sodelovanja in
dobrega počutja v KS Nova Cerkev.
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MEDSEBOJNO
DRUŽENJE
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Blaž Podergajs

Srečanje starejših krajanov v Novi Cerkvi
Vsako leto v mesecu septembru v okviru praznika
KS Nova Cerkev povabimo na tradicionalno srečanje
krajane, stare 70 in več let.
Organizirajo ga KS Nov Cerkev, Župnijska Karitas Nova
Cerkev in Krajevni odbor rdečega križa Nova Cerkev.
Veseli smo, da se vsakoletnega srečanja udeleži veliko
oseb, čeprav vemo, da se ga zaradi zdravstvenih težav
mnogi ne morejo. Pred prireditvijo sta dekan Alojz
Vicman in kaplan Gregor Majcen darovala sveto mašo v
cerkvi sv. Lenarta, nato pa se je druženje nadaljevalo v
večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev.
Sledil je kulturni program, ki ga je začel Moški pevski
zbor Nova Cerkev, nadaljevali so ga učenci POŠ Socka,
POŠ Nova Cerkev in ansambel Trs. Sledili so pozdravi

predsednika KS Nova Cerkev g. Slavka Jezernika, župana
Občine Vojnik g. Branka Petreta, predsednice KORK
Nova Cerkev ge. Magde Kajzba in predsednice Župnijske
Karitas Nova Cerkev ge. Marije Gobec. Sledila je
pogostitev, ki so jo pripravili v gostišču Mark ob pomoči
članov Župnijske Karitas in KORK Nova Cerkev, za kar
se jim iskreno zahvaljujemo. Zahvala gre tudi družbi
Mogota za darila, ki so jih prejeli krajani, in vsem tistim,
ki so pripravili pecivo ter druge dobrote.
V prijetnem popoldnevu se je ob pesmi ter okusno
pripravljeni hrani v medsebojnem druženju izmenjalo
mnogo stiskov rok, lepih besed, spominov ter prijaznih
pogovorov. Takšnih srečanj se vsi veselimo, zato komaj
čakamo, da se naslednje leto zopet vidimo. Hvala.

Razstava
Tekst in foto: Lea Sreš

Na ogled škarjerezi Doroteje Hauser in učencev OŠ Vojnik
V soboto, 12. novembra 2016, so KS Vojnik, Katoliško
društvo Ivan Šopar iz Vojnika, Jože Žlaus in OŠ Vojnik
postavili na ogled razstavo Škarjerezi Doroteje Hauser,
grafike Jožeta Žlausa na temo Dorotejinih škarjerezov
ter škarjereze učencev Osnovne šole Vojnik, mentorja
Dušana Žgajnerja. Razstava je dogodek ob 70-letnici
smrti Doroteje Hauser. V kulturnem programu je
nastopila skupina Kitarakon, ki jo sestavljajo Jelka
Žlaus, Brigita Petre, Vera Koren in Jože Žlaus. O pomenu
poznavanja del Doroteje Hauser in njenih škarjerezih so
spregovorili Jože Žlaus, Lidija Eler Jazbinšek in Anton
Perger. Dogodek je povezovala Milena Jurgec.
Skupina Kitarakon
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Spoznajmo življenje in delo Doroteje Hauser.

Tekst in foto: Samo Kunej

Zahtevamo pločnike in kolesarske steze
Občina Vojnik leži na območju, ki je že v rimskih
časih predstavljalo stičišče obrtnih in storitvenih poti.
Zaradi posebne lege je tukaj vedno potekal intenziven
promet, ki se tudi v sodobnem času nenehno povečuje.
A povečevanju prometa prometna infrastruktura ob
regionalnih cestah že desetletja ne sledi, kar v zadnjem
času postaja huda težava za pešce in kolesarje.
Za izgradnjo pločnikov in kolesarskih stez ob državnih
cestah je odgovorna predvsem država, za katero se zdi,
da je na Vojnik hote ali nehote pozabila. Da pristojne
opomnimo na nevzdržno stanje, smo se v Občinski
organizaciji Socialnih demokratov odločili pripraviti
pisno Zahtevo za izgradnjo pločnikov in kolesarskih
stez ob regionalnih cestah v Občini Vojnik in jo v podpis
ponudili tudi občanom.

med katerimi so tudi otroci. Poudarili so, da otroci ne
morejo sami na popoldanske dejavnosti, treninge ali
preprosto do igrišča, ker so na cesti v smrtni nevarnosti.

Lokalno središče

Akcija
zbiranja podpisov
Podpisniki so tudi izražali skrb, kaj se bo zgodilo
spomladi 2017, ko bo prišlo do dodatnega povečanja
prometa zaradi obnove predorov na avtocesti Celje–
Maribor. Zahtevo s priloženimi 61 stranmi zbranih
podpisov smo predali Branku Petretu, županu in
predstavniku Občine Vojnik, Petru Gašperšiču, ministru
za infrastrukturo, Damijanu Topolki, direktorju Direkcije
za ceste RS, ter poslanski skupini Socialnih demokratov.

Akcijo zbiranja podpisov smo izvajali v začetku tedna
mobilnosti, ko so se še posebej poudarile prednosti, ki
jih prinaša hoja in uporaba okolju prijaznih prevoznih
sredstev. V nekaj urah se je pod zahtevo podpisalo 884
oseb, kar je kazalnik, da prebivalci Občine Vojnik to
infrastrukturo resnično želimo in potrebujemo.

Ob predaji zahteve s podpisi je predsednik Občinske
organizacije SD Vojnik Samo Kunej županu Branku
Petretu dejal, da upa, da bodo zbrani podpisi županu
v pomoč pri prepričevanju uradnikov, sekretarjev in
odgovornih ministrov, da se čim hitreje lotijo projektov
za izgradnjo prepotrebnih pločnikov in kolesarskih stez
ob vseh regionalkah v Občini Vojnik. Hkrati je župana
prosil, da odgovornim prenese opozorilo, da akcija ni bila
enkraten dogodek, ampak jo bomo, poleg drugega, še
izvajali, dokler bo to potrebno.

Podpisniki so poudarjali, da pomanjkanje pločnikov in
kolesarskih stez ob regionalkah upočasnjuje promet,
povečuje koncentracijo izpušnih plinov, predvsem pa
povečuje ogroženost najšibkejših udeležencev v prometu,

Občinska organizacija SD Vojnik se zahvaljuje vsem, ki
ste se podpisali pod Zahtevo za izgradnjo pločnikov in
kolesarskih stez, ter vsem, ki ste pripomogli k izvedbi
akcije.

Velik odziv občanov
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Šola – srce
in glas kraja
Tekst: Sonja Jakop, foto: Hari Ibrahimovič

200 let šolstva na Frankolovem
Za šolstvo na Frankolovem in Osnovno šolo Antona
Bezenška je leto 2016 jubilejno. Polnih 200 let je
minilo, odkar so prvi Frankolovčani sedli v šolske
klopi. Hkrati obeležujemo še 190-letnico prve šolske
zgradbe, 110-letnico izgradnje šolskega poslopja, v
katerem se odvija pouk še danes, 25-letnico izgradnje
šolske telovadnice in 11-letnico izgradnje prizidka k
šoli
Pogled v preteklost
Na osrednji slovesnosti, 24. novembra 2016, v dvorani
osnovne šole smo sedanji in nekdanji učitelji in učenci,
povabljeni gostje in številni drugi obiskovalci skupaj
prehodili žlahtne spomine 200-letne dobe. Prireditev sta
z izbranimi besedami pospremila direktor Direktorata za
predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Gregor Mohorčič
in vojniški župan Branko Petre. O najstarejših dogodkih
pričajo le zapisi, nekateri ostajajo živi, ker se prenašajo
iz roda v rod, nekoliko mlajši še živijo med nami. Se še
spomnite tablice in krede? Pa lončenih peči v učilnicah,
računanja s kroglicami, sprejema cicibanov v pionirje,
modrih čepic in rdečih rutic, kurirčkove pošte, nove
matematike, dvoizmenskega pouka … O, ja, odvisno od
generacije, ki ste ji pripadali. Danes je šolanje drugačno,
brez računalnika in interneta ne gre, a prvotni namen
šolstva – vzgoja in izobraževanje za življenje – ostaja.
Častni gost in dolgoletni ravnatelj šole, Anton Drev, je
prisotne nagovoril: »Vselej je bilo težko za materialne
dobrine in denar, vendar pomembnejši so ljudje, prežeti s
trdno voljo in dobrimi nameni. Ljudje, ki so srečni takrat,
ko živijo in ustvarjajo za druge. Tudi danes je težko za
denar, materialne dobrine niso vsem enako dostopne.
Zatika se tudi pri ljudeh, preveč se bohoti težnja skrbeti
za svoj žep. Zdi se, da ustvarjati za druge postaja
nesmisel. Mi pa smo danes v prostorih, kjer se je vedno,
se in se mora dogajati prav to – vlagati v ljudi.«
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so zaključili leto kasneje. Med II. svetovno vojno je bila
zgradba precej uničena, a so jo krajani s prostovoljnim
delom in prispevki usposobili za pouk. V temeljiti obnovi
leta 1952 je šola dobila elektriko in igrišče. Pred 50
leti (1966) so obstoječi objekt nadgradili, pridobili so
šest učilnic, spremljajoče prostore in uredili centralno
ogrevanje. Leto 1981 je »prineslo« telovadnico. V letih
2004/05 se je zunanja in notranja podoba šole temeljito
spremenila. Dogradili so prizidek, posodobili kabinete
in posebne učilnice, šola je dobila večpredstavno in
tehnično učilnico, ki zaradi pregibne stene v času
prireditev služi kot oder, medtem ko se telovadnica
prelevi v dvorano. Razširjena šola pomeni veliko
pridobitev za učence in zaposlene, nedvomno tudi za kraj
in občino. Dvoizmenski pouk je postal preteklost že leta
1994, ko so v stari šoli usposobili dodatno učilnico, ki je
svojo vlogo opravljala do dozidave današnje šole.
Bilten za včeraj, danes, jutri
Sedanja ravnateljica, Marjana Šoš, je v biltenu, izdanem
ob tem visokem jubileju, zapisala: »Čeprav je šola
majhna, je tradicija poučevanja ukaželjne mladine zelo
stara. Po prvih stopnicah šolanja so zakorakali davnega
leta 1816 in vse odtlej se vzpenjajo. Ob prebiranju starih
kronik in brskanju po črno-belih fotografijah smo se
vzpeli po stopnicah iz preteklosti in ugotovili, da je bil
korak frankolovskih učiteljev in učencev res vztrajen in
da vzpenjanju še ni konca. Zgodovino šole so ustvarjali
ljudje, ki so svoj poklic čutili kot poslanstvo. Prihodnosti
se ne bojimo, ustvarjali in vzpenjali se bomo naprej.
Danes smo šola z vizijo spodbujati strpnost in dobro
počutje v šolskem prostoru ter razvijati delovne navade
za uspešno učenje in življenje. Morda bo videti, da
nam ni uspelo pripraviti prihodnosti za naše otroke, saj
prihodnosti ni mogoče napovedati, bomo pa naše otroke
pripravili na prihodnost.«

Od lesene mežnarije do velike šolske zgradbe

Šola – srce in glas kraja

Na mestu današnjega Aletinega doma je pred 200 leti
stala lesena mežnarija. V njej je organist Konrad p.
Bartholotti začel poučevati 16 učencev. Leta 1826 so
na župnijskem vrtu (danes park med šolo in cerkvijo)
zgradili prvo leseno šolsko poslopje. Stavba, današnja
»stara šola«, je bila dograjena leta 1863. Temeljni kamen
za šolo, kjer stoji še danes, so postavili leta 1905, gradnjo

Danes šolo na Frankolovem obiskuje 157 učencev, za
njih skrbi 25 delavcev šole. Dosežki generacij so tudi sad
nekdanjih učiteljev in učencev. To, kar je v preteklosti
šola dala staršem in starim staršem, se posredno kaže
v naših učencih. Šola se trudi, da delo in cilje usklajuje
s starši in okoljem, saj brez dobrega sodelovanja ni
rezultatov. Vključevanje šole v življenje kraja, lokalne

Lokalno središče

Učenci in učitelji OŠ A. Bezenška s pesmijo ob jubileju

skupnosti in društev je mnogim lahko za vzgled. Ponosni
smo na dosežke svojih otrok v šoli in kasneje. Tudi v
preteklosti so iz šole izšli mnogi pomembni ljudje svojega
časa. Če se spomnimo samo velikega pedagoga pisatelja
Antona Bezenška, njegovo ime nosi več ulic, domače
prosvetno društvo, od predlani tudi šola in Tončkova
učna pot.
Brez podpore ne gre
Šola je steber in ponos našega kraja, njena zgodba se
sestavlja že 200 let. Da so danes prostori in pogoji za
šolanje res dobri, je bilo v preteklosti potrebne veliko
naklonjenosti in podpore ključnih ljudi in organizacij.
Velike zasluge gredo Občini Vojnik, na čelu s prejšnjim
in sedanjim županom, krajevni skupnosti Frankolovo,
Ministrstvu za šolstvo in mnogim drugim. Ravnateljica
z zahvalami ni skoparila in prav je tako. Zaslužijo si jih
učenci in učitelji, starši in zaslužni krajani, vsi sodelujoči
v pripravah in izvedbi jubileja, donatorji, nekdanji učitelji
in mnogi, ki so dodali kamenček v mozaik dolgoletne
zgodbe. Hvala vsem in iskrene čestitke ob jubileju.
Častni gost in dolgoletni ravnatelj Anton Drev

Himna za uvod – MoPZ A. Bezenšek z učenko Lauro Pesjak in
s povezovalcema prireditve Benom Podergajsom in Marjano Šoš

Vse dobro, slabo, kar smo doživeli,
se pomnilo bo ali pozabilo.
Prijazno vsem naj novi čas prinese,
kar staro nam je leto zamudilo.
Ljubezni, sreče, veselja in zdravje naj
bo milo, božični mir v srcih, naj naše
novoletno bo voščilo.
Srečno in zdravo v letu 2017 vam želi
Svet KS Frankolovo.
Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo
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KRAJEVNA SKUPNOST
Frankolovo
Tekst: Adrijana Molan

Sodelovanje je ključ do uspeha
Člani sveta KS Frankolovo smo se v iztekajočem letu
2016 trudili v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti za
dobrobit svojih krajanov in kraja Frankolovo.

Oskrba s pitno vodo
Še vedno je v naši krajevni skupnosti nekaj naselij, ki še nimajo
pitne vode iz javnega vodovoda, zato smo veseli vsakega
odseka, ki se zgradi na novo ali obnovi. Omeniti moram,
da se gradnja vodovodov ne more izvesti brez gradbenega
dovoljenja, za kar pa je predhodno treba pridobiti vsa soglasja
lastnikov zemljišč in ustrezno tehnično dokumentacijo. Tudi
letos nam je uspelo iz sredstev amortizacije zgraditi nekaj
vodovodnega omrežja v naselju Rove in Brdce. V naslednjem
letu je končno predvidena izgradnja vodovoda na Straži pri
Dolu, za katerega je pridobljena vsa dokumentacija.
Urejanje pokopališč

Cesta na odseku Babnik–Weissenbach–Mirnik (foto: Danica Babnik)

Na pokopališču na Frankolovem smo na zgornjem delu uredili
pot med grobovi s tlakovci iz sredstev koncesije, ki pa je je
žal premalo, da bi lahko dela izvedli v večjem obsegu. Tudi v
naslednjih letih planiramo nadaljevanje urejanja poti s tlakovci.
Otvoritev asfaltnih odsekov
V mesecu oktobru smo bili priča dveh otvoritev asfaltnih
cest, saj smo v mesecu avgustu asfaltirali cesto na relaciji
Bezenškovo Bukovje–Kopinšek–Bassin v dolžini 560 metrov.
Na začetku oktobra je prepotrebno asfaltno prevleko dobila
cesta na odseku Babnik–Weissenbach–Mirnik v dolžini 420
metrov. Vsem ožjim uporabnikom omenjenih odsekov, ki so
pripravili cesto do asfaltiranja, se zahvaljujem za uspešno
opravljeno delo, za sodelovanje in prijeten zaključek del. V
slogi je moč.

Cesta na relaciji Bezenškovo Bukovje–Kopinšek–Bassin
(foto: Majda Kopinšek)

V letošnjem občinskem proračunu na področju naložb ni
bilo predvidenega veliko denarja, vendar nam je kljub temu
uspelo izvesti večino planiranih projektov. Želja in potreb
je vedno več od realnih zmožnosti, zato je treba postaviti
prioritete, ki so najnujnejše in gospodarno upravičene.
Letos smo v sklopu izgradnje II. faze kanalizacije Frankolovo
izvedli zaključni sloj asfaltne površine na lokalni cesti
Frankolovo–Socka do mostu pri Mirtič. Uredili smo tudi
dvorišče pred gasilskim domom in krajevno skupnostjo.
Asfaltno prevleko je dobila cesta na odseku izgradnje
vodovoda v Belem Potoku.
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Ob koncu leta se zahvaljujem vsem članom sveta KS
Frankolovo za korektno sodelovanje in opravljeno delo. Hvala
delavcem občinske uprave Občine Vojnik, na čelu z županom
Brankom Petretom, za razumevanje in posluh. Vesel sem
dobrega sodelovanja z OŠ Antona Bezenška Frankolovo, na
čelu z ravnateljico Marjano Šoš, s patrom Brankom Cestnikom
in predsedniki ter člani društev in organizacij v kraju. Hvala
vsem.

SREČNO 2017

Tekst: Matej Jakopič, foto: MORS

Človek pride na svet gol, brez
obleke. Obleko si mora narediti.
Tukaj je slabši od živali; če se hoče
obvarovati mraza in vročine, ali
se zaščititi v boju pred sovražniki,
pokazati svojo pripadnost nekemu
plemenu, mišljenju ali delu. Vse to
imajo živali že z naravno barvo svoje
kože ali kožuha, človek pa si mora
obleko šele narediti. Človek se s
svojo obleko odeva, obenem pa tudi
razodeva svojo barvo in z njo svoj
značaj. Če si kupita dva v trgovini
popolnoma enaki obleki, bosta čez
nekaj tednov že zelo različni. Vsak
človek obleko po svoje »nosi«, jo
prilagodi svoji postavi in jo zato po
svoje »obnosi«. Končni krojač obleke
je vsakdo sam sebi. Nekateri dajo na
svojo zunanjost veliko, drugi malo,
tretji nič in so vedno zanemarjeni.
Tako dobimo celo lestvico značajev
že po obleki: gizdalin, pedantnež,
povprečnež, zanemarjen profesor,
sumljiva ženska …
Obleka je človeku
tudi ščit pred
sovražniki v
boju: stari in
srednjeveški oklepi
nam pričajo o tem.
Preprosta ljudstva
se celo našemijo
s perjanico okoli
glave, obleko in
ščit pa opremijo
s strašnimi podobami, da jim je
obleka obenem »strašilo«. Človek
vseh časov je imel obleko kot
krinko, pod katero je prikrival svojo
pravo podobo. Narodi prejšnjih
stoletij so bili zelo uniformirani;
vsak stan in vsaka stopnja oblasti
je imela svojo obleko, da se je
njen predstavnik ločil od drugih.
Tako še danes vidimo v uniformah
znak »konservativnosti« ali
staromodnosti, kar zlasti velja za
Angleže, ki so sicer zelo napreden

narod, v uniformah pa otročje
smešni in starinski.

IZZA (O)GLEDALA

Ja, kakšna pa je tvoja
obleka, gospod?

Uniforma pomeni obleko vloge, ki
jo igramo v družbi. Prav tako tudi
pokrivala, kot so vladarske krone,
škofovske mitre itd. Pokrivala
imajo svoje začetke že zelo zgodaj,
zanimivo je, da se je v prvem stoletju
pred Kristusom rimski konzuli Julij
Cezar pokril z vencem na glavi samo
zato, ker je hotel pokriti svojo plešo.
Vsi dodatki k obleki, kot obleka
sama, rodijo nevzdržno trditev:
obleka dela človeka.
Danes se, kljub vsemu družbenemu
izenačenju ljudi, vendarle ravno v
obleki vedno bolj izraža moderni
individualistični duh, tj. duh
posameznika in njegovega okusa.
Zaradi vse večje osamljenosti je
nujno biti opažen; zato izzivalna
moda, fluorescentni lasje, pirsingi
povsod, tetovaže … Armenski
pregovor pravi, da
kolikor bolj človek
leze v revščino,
toliko lepše se oblači.
Pravijo, da kdor je
kar naprej nedeljsko
oblečen, je bogat ali
pa se slabo počuti. In
draga obleka pogosto
prekriva lačen trebuh.
Bela obleka se najprej
umaže. Pravijo pa
tudi, da se na črnem vse vidi. Res pa
je, da smo vsi Adamovi otroci, le da
je svila ustvarila razločke.

»Uniforma
pomeni obleko
vloge, ki jo
igramo v
družbi.«

Kdo si torej? Zdravnik, poštar,
rudar, učitelj, vojak, policist, kmet,
duhovnik? Kako si oblečen?
Si samo obešalnik. Tvoje in moje
bistvo je biti človek in biti človeški.
Pozdravljata vas Anton Trstenjak in
Matej Jakopič, vojaški vikar.
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Nagrajenci v objektivu

ADOLF
JANC
Tekst: Rozmari Petek, foto: Matjaž Jambriško

Ko si enkrat gasilec, izhoda več ni
Takšna je izkušnja Adolfa Janca, gasilca leta občine
Vojnik, kot bi lahko poimenovali letošnjega prejemnika
zlatega občinskega grba. Gasilstvo mu je bilo skorajda
položeno v zibel. Njegov oče je bil namreč gospodar
vojniškega gasilskega doma. »V tistem času, ko sem bil
še fantek, so na gasilskem domu zgradili stolp, da so
v njem lahko sušili cevi. A raztegnili so jih s pomočjo
škripca, stopnic ni bilo. Potem je šla v stečaj papirnica
in so gasilci od njih dobili nekakšne stopnice, ki jih je
oče vgrajeval v stolp. In ko je mama bila v službi, me
je hočeš nočeš moral vzeti s sabo v gasilski dom. Tako
se je začelo. In ko sem bil v prvem razredu osnovne
šole, sem že tekmoval. Ko si enkrat notri, pa ni več
izhoda. Tudi starejša sestra je bila gasilka, pa mama.
Le ena sestra je bila bolj pametna in je bila učiteljica,«
navihano navrže sogovornik, ki se mu iz letala vidi, da
je ponosen, da je gasilec.
Voda je luksuz
A nabritost je očitno del njegovega vsakdana, saj v
pogovoru natrosi še, da medalja in krogla nikoli ne
zadeneta pravega. »To sem sam res večkrat dejal, zato
pravim, da bi to morda moral reči tudi zase,« spet
hudomušno pristavi. Njegova vesela nrav pride na plan
tudi, ko beseda nanese na povsem resne stvari. Na primer,

ko se pogovarjava, kakšno je bilo gasilstvo včasih, kakšno
je danes. »Zdaj je čudovito delati, ko imam vodo s sabo.
Včasih pa nisi imel kaj narediti, kot lahko le gledal, kaj bo
še zgorelo. Skorajda smo k hiši prišli kot ‘cimermani’, ko
postavijo ‘smrečko na rušt’. Smešno, a žal resnično. Kot
je nekaterim smešno tudi, ko nekje gori kot bakla, mi pa
začnemo hišo polivati. Pa nas včasih kdo vpraša, pa zakaj
tam polivamo, če drugje gori. Da se ne bo še to vžgalo,
razložimo. A včasih je ljudem gasilsko taktiko težko
razložiti.« Mirnega spanca gasilci, ki so na intervencijah,
nimajo. Sploh Janc, ki je po letih predsedovanja zadnja
leta poveljnik Prostovoljnega gasilskega društva Vojnik.
»Ko po deseti zazvoni telefon, že veš, da ne bo nič dobrega.
Potem poskušaš priti čim prej, ker tistega, ki pride zadnji
na intervencijo, že vsi postrani gledajo. Če pa vedno prideš
prvi, te pa policaji imajo pod drobnogledom, da slučajno
sam ne zažigaš. Tudi to se je – a ne v našem društvu – že
dogajalo. Poznam nekoga, ki je sam zažigal, potem pa je
hodil gasiti,« pristavi.
Prva nagrada – domine
In čeprav sam vsak svoj prosti čas, kolikor ga pod
poveljstvom Karla Erjavca še ostane, spet nagajivo doda
upokojenec, nameni delovanju društva, mu niti malo
ni žal. »Če bi ta čas kam drugam vložil, bi se morda bolj

Priznanje sta prejemniku zlatega vojniškega grba podelila župan Branko Petre in podžupan Viktor Štokojnik.
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Doma včasih niso vedeli, kje sem. Po ves teden me niso
videli. Ko se oženiš, se pa vse hudo konča,« spet šaljivo
doda, a hkrati pristavi, da žena, ko je šlo za gasilce, nikoli
ni gledala na uro. Za kaj drugega pa bi znala biti huda.
Očitno je bila tudi z njegovo navijaško kariero popustljiva.
Janc je namreč tudi ustanovni član rokometnih navijačev
Florijanov. »Enkrat nas je Drago Kasesnik skupaj spravil.
Ravno tu v Vojniku smo imeli ustanovni zbor, sestanke pa
potem na Ostrožnem. To je bilo kakih 30 let nazaj. Bilo je
lepo, zanimivo, včasih naporno. A če ne bi bil pri Florjanih,
ne bi nikoli videl Pariza, Barcelone. Auf, to so bili časi,«
pomenljivo doda. Zdaj najraje navija za svoja vnuka.
Navija, da bosta čim prej dovolj velika, da bosta lahko
stopila v gasilske čevlje. Sta »pravi material« za gasilce,
vprašam? »Morda sta zdaj še preveč živahna. Drugo
leto pa bi najstarejši morda že lahko prišel v naše vrste,«
zaključi Janc.
Adolf Janc

Nagrajenci v objektivu

obrestovalo. A vendar, denar pa spet ni vse. Mi smo pač
socialistični otroci,« pravi. Tudi v gasilstvu so sicer tako
lepi kot slabi trenutki, a njegov recept je, da si slabih
pač ne smeš preveč jemati k srcu. Na koncu tako ali tako
ostanejo v spominu le lepi trenutki. »Spomnim se, da
starša nikoli nista imela dovolj denarja, da bi hodili na
morje, zato sem preko gasilcev hodil v gasilske kolonije.
Tam sem enkrat kot najboljši mladi gasilec dobil za
nagrado domine. Ne morete si zamisliti, kako sem bil vesel
in ponosen,« pravi višji gasilski častnik. Precej hitro bo
poskušal pozabiti zadnji avgustovski dogodek, ko je pri
izdelavi nadstreška pri gasilskem domu kot zrela hruška
zgrmel na tla. Dela je namreč v društvu vedno dovolj,
ljudi pa premalo. »Na papirju je okoli 230 članov, ko je
delo, pa je na voljo le kak ducat ljudi. Takšni časi so. Prej
smo delali osem ur na dan, pa ti je ostalo še veliko časa v
dnevu. Danes gredo v službo ob sedmih, domov pridejo ob
sedmih zvečer. Saj še domačih ne morejo dobro videti, kje
je šele potem kakšno društvo. So sicer tudi izjeme, ki so
delavni tako v službi kot tukaj.« »Enako velja za mladino.
Njih je kar veliko, a ne toliko kot pred desetletji, ko ni
bilo televizije, računalnikov. Kot osnovnošolci so še zelo
dejavni, ko pridejo v srednjo šolo, pa jih le malo ostane pri
gasilcih,« doda.
Nogometaš, skakalec, dirkač in Florijan
Vendarle se pa prav vse v njegovem življenju ni vrtelo le
okoli službe in gasilcev. V mladosti je bil Adolf nogometaš,
pa skakalec Skakalnega kluba Vojnik. »Ko smo se leta
1969 v enem tednu trije polomili, je šla ta kariera le še
navzdol. Pa še zim ni bilo več pravih. Tam, kjer danes
poteka Modrijanova pot, smo Vojničani gradili skakalnico,
vanjo vložili že veliko dela, a je potem nismo dokončali.
Pravih zim ni bilo več, sredi zime smo se sončili pri Devici
Mariji,« se spominja. »Potem sem malo drsal, malo dirkal
z avtokrosi, veliko sem v hribe hodil. Je bilo kar pestro.
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Kargo trade d. o. o.

Romana in Igor Hrustelj

KARGO TRADE d. o. o.
Tekst in foto: Lea Sreš

Stavijo na zaupanje in poslovno kulturo

V Kargo trade d. o. o. niso samo prevozniki
Igor Hrustelj je svoje podjetje začel graditi leta 1991, ko
je postal »privatnik«. Njegov osnovni poklic je policist,
vendar je danes predvsem zelo zaposlen lastnik podjetja,
ki se ukvarja s prevozi različnega tovora. Njihova osnovna
dejavnost so prevozi v mednarodnem in domačem okolju.
Poleg transporta v podjetju Kargo trade d. o. o. opravljajo
vulkanizerska dela za osebna, traktorska in tovorna
vozila. V sklopu podjetja opravljajo popravila tovornih
vozil v mehanični delavnici in perejo tovorna vozila v svoji
pralnici. V njihovih prostorih je mogoče najeti prostor za
skladiščenje blaga.
Dobri odnosi med zaposlenimi so pogoj za napredek
Podjetje Kargo trade d. o. o. ima zaposlenih 23 ljudi,
največ je seveda šoferjev in pet delavcev v prometni službi.
Minili so časi, ko je tovornjak vozil tovor le v eno smer.
Danes ima Igor Hrustelj dobro razvito in utečeno mrežo za
prevoze zbirnega tovora doma in v tujini. Zbirni tovor je
tovor, ki ga njegovi tovornjaki zberejo po državi, pripeljejo
v podjetje in na osnovi pridobljenih naročil naložijo
tovornjake, ki odpeljejo tovor k naročnikom. Naloga
delavcev v prometni službi je iskanje in zbiranje naročil
za prevoze. Klasičnih pisarniških uslužbencev nima. Vsi
njegovi delavci so zaposleni za nedoločen čas in imajo
običajno proste konce tedna. Petnajst šoferjev prevaža
tovor po tujini in eden po Sloveniji.
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Vojniška poslovna cona je premajhna
Leta 2008 je Igor Hrustelj začel poslovno pot na Celjski
cesti 53 v Vojniku. Bil je eden prvih, ki je kupil zemljišče v
vojniški industrijski coni. Njegovo podjetje, ki ima danes
18 tovornjakov, je ustvaril sam. Igor je človek brez dlake
na jeziku. Človeku pove svoje mnenje v obraz in gradi
na zaupanju do partnerjev. Njegovo podjetje je odraz
zaupanja in visoke poslovne kulture in plačilne discipline.
Včasih na prvem mestu družina, drugič podjetje
Je oče dveh otrok, mož, podjetnik in človek, ki gre rad v
hribe, če ima čas. Žena Romana je zaposlena v podjetju.
Oba poznata problematiko transporta in se pri delu
dopolnjujeta, čeprav »moška« dela prevzema Igor. V
pogovoru je okrcal državo in zaposlovalno politiko, saj je
kljub brezposelnosti primerne delavce težko dobiti. Plače
bi rad dvignil, pa bi pri tej potezi preveč vzela država. Za
svoje delavce poskrbi z božičnico in manjšimi pozornostmi
med letom, za kar je odgovorna Romana. Igor želi voditi
solidno podjetje, graditi na zaupanju, poskrbeti za
primerno plačilo za zaposlene in upa, da bo država kdaj
poskrbela za majhne podjetnike.

Elektro Kovačič

n e s ko n č n a e n e rg i j a

z vami že 25 let

Vsak izmed nas se verjetno jezi pri vožnji po avtocesti,
ko se ujame v kolone tovornjakov. Kaj prevažajo?
Zakaj ne gre tovor na železnico? To je naš pogled.
Z drugačnimi očmi gleda na tovorne prevoze Igor
Hrustelj, lastnik podjetja Kargo trade d. o. o. iz
vojniške industrijske cone. Prevozi so mu kruh, ki ga
reže tudi sodelavcem in njihovim družinam.

elektroinstalacije
strelovodi
meritve
www.elektro-kovacic.si

SREČNO 2017

Tekst: Rozmari Petek, foto: Anja Horvat

Vojniški »Jošt« v muzikalu Veronika Deseniška
Prikupno kodrasti lasje, zgovoren,
vljuden fantič. Približno takšnega se
Matica Zakonjška iz srede Vojnika
spomnimo mnogi. Pa je medtem
deček rasel, se dobesedno »raztegnil«
in razvil v postavnega mladeniča.
Njegova zgovornost in vljudnost sta
se prelevila v šarmantnost, v svojem
glasu pa je, podobno kot pred leti
njegov oče Bojan, odkril svojevrsten
tenorski šarm. In če je še pred leti
verjel, da bo postal pianist, tolkalist,
kitarist, je zdaj prepričan, da bi
najraje na svetu pel.
K sreči je Matic kmalu dobil prave
priložnosti. Ne le pri svojem
profesorju petja Davorju Mikuliću,
ki ga je kmalu začel pošiljati na
raznovrstna tekmovanja, temveč
letos tudi v novem celjskem muzikalu
Veronika Deseniška, ki je z mnogimi
ponovitvami na Starem gradu povsem
omrežil domače občinstvo. No, tudi
to še ni vse. Matic je, odkar študira v
Ljubljani, tudi občasni član opernega
zbora SNG Ljubljana, poleti pa je
skupaj s svojim prijateljem Vasjem
Markićem posnel tudi prvi »komad«.
Ne z malo, z nič denarja sta pesem
Zidovi sveta, v kateri vokalna vloga
jasno pripada Maticu, spravila tudi
na svetovni splet, Matic pa je s to pop
izvedbo pokazal, da mu glasovno niso
tuje prav nobene glasbene zvrsti.
A ker je daleč največ pozornosti to
poletje prejel kot eden od Joštov
(za vsako vlogo sta bila dva igralca
oziroma pevca), nas je najbolj
zanimalo prav to sodelovanje. »V
bistvu sprva ideje, da bo v Celju nastal
muzikal, nisem vzel najbolj resno,
zato sem avdicijo, ki je bila v Celju,
celo zamudil. Udeležil sem se šele
avdicije v Ljubljani,« pripoveduje
Matic. Sprva je bil izbran »le« kot član
zbora. Kmalu pa se je pokazalo, daje

Matic eden bolj resnih igralcev, zato
so mu dodelili še eno manjšo vlogo
stotnika. Ker menda ni bilo vaje, ki
se je ne bi udeležil, po drugi strani pa
fantu, ki naj bi igral enega od Joštov,
časovno ni uspel redno prihajati na
vaje, so vlogo kmalu zaupali Maticu.
Iz zgodovine vemo, da je imel Jošt
na koncu sila nezavidljivo vlogo, saj
prav on utopi Veroniko, Matic pa je
po naravi vse prej kot grob, a vseeno
se je zdelo, da mu je vloga pisana na
kožo. »Na odru, pred publiko, sem
brez vsake treme užival. Pa četudi
sem sprva, ko sem praktično zaradi
pomanjkanja časa drugega substituta,
moral na hitro vskočiti, pomislil, da
mi vloga robustnega Jošta ni ravno
pisana na kožo. A sem tudi to našel
v sebi,« komentira mladenič, ki mu
romantika sicer kar sije iz oči.
Debi v Veroniki Deseniški Matic oceni
kot nekaj najlepšega v njegovem
življenju. »To je to. Našel sem smisel
svojega življenja. Našel sem nekaj,
kar lahko počnem celo življenje. Vem,
da bodo prišli še tudi težki trenutki,
a vendar trdim, da je to nekaj
najlepšega in nekaj, kar res počnem iz
srca,« še pravi Matic. Da je slednje res,
smo na srečo slišali že mnogi. Da bi
bilo le še več takšnih priložnosti!

Matic kot Jošt v muzikalu Veronika
Deseniška

Na odru življenja

MATIC
ZAKONJŠEK

VRTNARSTVO IN CVETLČARNA

PIRAMIDA
Simon Kraševec s. p.
Arclin 66 c • Škofja vas
T • 03 57 72 057, M • 041 745 605

- DOBAVA IN MONTAŽA IZOLACIJSKEGA STEKLA
- BRUŠENJE IN GRAVIRANJE STEKLA
- UOKVIRJANJE SLIK IN GOBELINOV
- IZDELOVANJE VITRAŽEV
- OPREMA LOKALOV

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2017
Robert DOBOVIČNIK s. p.
Kašova ulica 14, 3212 Vojnik
Mobilna št.: 041 705 103
Tel./Faks: 03 577 33 99

Želimo vam vse lepo,
predvsem pa zdravo leto 2017!
Krašovčevi
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Na odru življenja

Vikica
Pinter
Tekst in foto: Sonja Jakop

Pekovske dobrote bogatijo praznike
»Za praznike je treba speči kaj
posebnega, da se ve, kateri dan je
na koledarju. Pa hiša dobi pridih
domačnosti, kar naredi praznike še
lepše«, pravi Vikica Pinter iz Lipe
pri Frankolovem. Tudi sicer, če le
ima razlog, in teh ima vedno dovolj,
brez oklevanja zamesi testo in iz
pečice že zadiši kakšna dobrota.
Njeni pekovski izdelki mnogokrat
nastajajo v »nočni izmeni«, ko je
mirno, takrat se ji porodi tudi največ
zanimivih idej. Je ena tistih gospodinj,
ki si upajo po svoje prirediti znane
recepte, ali jih naštudira sama in
stvar ji »rata«. »Želja po ustvarjanju
je v meni prisotna že od otroštva,
vendar sem imela zaradi službenih,
družinskih in kmečkih obveznosti
vedno premalo časa. Zadnja leta
pa se lahko bolj posvetim pekariji
in izziv mi je narediti, kaj novega.
Trenutno so najbolj ‘in’ sončnice v
več izvedbah, domiselno oblikovane
pletenice iz kvašenega testa, in
pletene košare različnih oblik in
velikosti. Najpomembnejša je ideja,
seveda pa tudi sestavine, da je izdelek
lep, hkrati pa dober in užiten.« V njen
klasični program spadajo jabolčne
in druge potice, buhteljni, zavitki,
različna peciva, zlasti iz medenega
testa. V decembru so na sporedu
parkeljci, miklavži, božična peciva,
kvašeni in medeni novoletni pujski

22

Vikica Pinter, peka domačih
dobrot je njen konjiček.

idr. Slednji so bili leta 2004 na Novem
tedniku in Radiu Celje izbrani kot
najlepša novoletna voščilnica.« Vikici
ni težko zamesiti npr. 3 kg moke
in iz tega narediti zavitek. »Če me
kdo prosi zanj, zakaj pa ne. Volje
za peko imam dovolj, čas si pa tudi
vzamem«. S pekovskimi izdelki iz
svojega programa večkrat preseneti
na kakšnih družinskih slavjih ali med
sokrajani, temu doda šaljivo zgodbo
ali uganko in z unikatnim darilom
poskrbi še za dobro voljo. Najbolj pa ji
je všeč potem, ko se košare in pladnji
hitro praznijo. »Ko je akcija, mi po
potrebi pomagata snahi Marjetka in
Tanja. Z veseljem pa čas namenim
vnukom, da kdaj skupaj ustvarjamo.
Z izjemo najstarejše vnukinje, ki
že resno poprime za delo, vsi štirje
zavzeto delajo svoje ‘mojstrovine’,
pečene sami okrasijo in jih ponosno
odnesejo domov.«
Vikica se rada odzove vabilom društev
in na prireditvah oz. sejmih postavi
razstavno–prodajno stojnico. Tako
lahko obiskovalci pri njej kaj malega
kupijo in okušajo njene domače
dobrote. K obvezni ponudbi spadajo
tudi čajne mešanice in nasveti za
njihovo uporabo. Zelišča zanje
prideluje doma ali pa jih z možem
Cirilom nabirata na neoporečnih
lokacijah. Mimogrede doda, da jo
nabiranje zelišč in gozdnih sadežev

najbolj sprosti, pa še koristno je.
Nemalokrat na stojnici razreže
domačo salamo in kruh, to vsakomur
tekne. Za tovrstno promocijo kraja
in sodelovanje z društvi je v letu
2014 prejela priznanje župana
Občine Vojnik. Sicer jo poznamo
kot branjevko, ki že polnih 30 let na
celjski mestni tržnici prodaja pridelke
in izdelke iz domače ekološke
kmetije. Količine blaga za prodajo
so prej butične kot velike, je pa zato
izbor artiklov bolj pester. Pri njej se
dobi vse, od jajc, sadja in zelenjave,
cvetličnih šopkov, skratka vse, kar
ima v aktualnem letnem času na
razpolago. Po naročilu lahko stranke
pri njej dobijo tudi »natur« domačo
kokoš za pravo kurjo »župco«. »Žal
je tržnica med tednom bolj prazna,
najbolj živahna je ob sobotah. Zaradi
dolgoletne navade in stalnih strank
tja še vedno zahajam 1-krat do 3-krat
tedensko. Za redne stranke običajno
pred prazniki pripravim drobna in
uporabna darilca v obliki mini čajnih
zavojčkov, šopkov cvetja, za novo
leto jim podarim medene ali kvašene
pujske. V nasprotju s kokošjo, ki vedno
brca nazaj, naj bi prašički prinašali
srečo s tem, ker rinejo naprej in so
zato prikupno novoletno darilo. Večji
so, več sreče prinašajo«, hudomušno
doda Vikica in priporoča, da jih po
njenem receptu spečete tudi vi.

Postopek:

Testo:
2 kg bele gladke moke
4 čajne žličke soli
30 dag sladkorja
15 dag kvasa
približno 1 l mleka
8 rumenjakov
2 dl olja
1 dl ruma
limonina lupinica 1 biolimone
Nadev:
1/2 kg orehov
2–3 dl mleka
20 dag sladkorja
1 dl ruma
limonina lupinica
1 vanilin sladkor
sneg 3–5 beljakov
2 vanilji sladkorja
rozine ali brusnice za oči

Naj božični čas obrodi želje,
skrite v srcih vseh ljudi.
Naj žarijo lučke,
naj ne ugasne njihov sij.
Naj ima novo leto 2017 tople,
modre oči.
Naj v njih sta nebo in sanje ter
sreča za vse ljudi.
Odbor
Liste za pomoč krajanom

Zamesiš bolj gosto testo in ga dobro pregneteš.
Vzhajanega razvaljaš od 1/2 do 1 cm na
debelo (za večje prašičke je lahko debelejše). Z
obodcem za krofe izrežeš enako velike kroge.
Testo, ki ostane od izrezanih krogov, porabiš
za nos in ušesa. Nos izrežeš s tulcem premera
2–3 cm (uporabiš lahko prazno embalažo
od vitaminskih bombonov). S še manjšim
tulčkom premera 1 cm na nosu izrežeš dve
nosnici (uporabiš lahko gladek nastavek za
krasitev tort ali kaj podobnega). Prvi krog po
površini namažeš s stepenim jajcem približno
2 cm naokoli, na nenamazano sredino daš
za čajno žličko (več ali manj) nadeva, ki
je lahko orehov, makov, skutin, rožičev,
marmeladni, čokoladni ali iz čokolina. Pokriješ
z drugim krogom enake velikosti. Robove
dobro stisneš, lahko jih še enkrat z obodcem
obrežeš, ni pa nujno. Vrhnjo plast v celoti
premažeš s stepenim jajcem, nanjo položiš
nos in ušesa. Ušesa so lahko poljubnih oblik;
široka in kratka, ozka in podolgovata, ravna
ali podvihnjena, kakor pač nanese. Z rozinami
narediš oči in tako izdelane pujse položiš v
pekač na peki papir, da vzhajajo. Tik preden
daš v pečico, še z jajcem premažeš nos in ušesa
in jih pečeš približno 10–15 min pri 200–220
stopinj, odvisno od pečice.

Na odru življenja

Sestavine:

Kvašeni prašički za srečo

Ljubezen, spoštovanje in hvaležnost
naj bodo tudi v letu 2017 temelji dobrih
družbenih dogovorov, ki bodo omogočili,
da bomo vsi odločno stopali naprej.
Vsem želimo doživete praznike ter srečo
in zdravje v novem letu.
SMC OO Vojnik
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EKOKOTIČEK

Spodbude za
kakovostne
prenove
Povzela: Lea Sreš

Javni poziv EKO sklada
Javni poziv EKO sklada etažnim
lastnikom ponuja višje spodbude za
obsežne in bolj kakovostne prenove
večstanovanjskih stavb.
Eko sklad, Slovenski okoljski javni
sklad, je 12. 8. 2016 v Uradnem
listu RS in na spletni strani www.
ekosklad.si objavil javni poziv 41SUBOBPO16 Nepovratne finančne
spodbude za nove skupne naložbe
večje energijske učinkovitosti
starejših večstanovanjskih stavb,
tj. stavb s tremi ali več stanovanji,
na območju Republike Slovenije.
Sočasno z objavo javnega poziva
je zaključen lanskoletni javni poziv
za spodbujanje ukrepov energijske
obnove večstanovanjskih stavb
30SUB-OB15. Tako letos vmesnega
obdobja, ko vlagateljem ne bi bile na
voljo tovrstne spodbude, ni. Javni
poziv namenja 10 milijonov EUR
nepovratnih sredstev za nove naložbe
v večjo energijsko učinkovitost
starejših večstanovanjskih stavb, in
sicer za toplotno izolacijo fasade,

toplotno izolacijo strehe ali stropa
proti neogrevanemu prostoru,
optimizacijo sistema ogrevanja in
za obsežno energetsko obnovo. Do
subvencije sopoleg etažnih lastnikov,
ki so fizične osebe, letos prvič
upravičeni tudi lastniki stanovanj, ki
so pravne osebe, prvič pa sona voljo
tudi višje spodbude za obsežne in bolj
kakovostne prenove večstanovanjskih
stavb. Socialno šibki etažni lastniki
bodo še vedno lahko pridobili
spodbudo v celotni višini njihovega
deleža pri sofinanciranju naložbe.
Vlogo, ki je dostopna na spletni
strani Eko sklada, mora upravnik,
predsednik skupnosti lastnikov
ali drugi pooblaščenec/skupni
predstavnik upravičenih oseb obvezno
oddati še pred pričetkom izvajanja
del. Javni poziv in dokumentacija za
prijavo bosta po objavi v Uradnem
listu RS na voljo na spletni strani
www.ekosklad.si.

SREČNO 2017
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Upravičenim osebam – občanom
brezplačno strokovno svetovanje pri
ustreznem načrtovanju naložbe lahko
nudijo neodvisni energetski svetovalci
mreže ENSVET v pisarnah po vsej
Sloveniji, tudi na Občini Vojnik ob
četrtkih popoldan po predhodnem
naročilu na GSM 041 663 395. Nasvet
financira Eko sklad. Več informacij
in naročanje na svetovanje je na voljo
na spletni strani www.ensvet.si in
brezplačni telefonski številki 080
1669.
Informacije o javnem pozivu
so na voljo na brezplačni
telefonski številki 01 241 48 20
vsak ponedeljek, sredo in petek
med 13.00 in 14.30 uro ter po
elektronski pošti na naslovu
ekosklad@ekosklad.si.

Tekst: Sonja Jakop, foto: Dani Landekar

Blagoslov konj
na god njihovega zavetnika, sv. Martina
Turistično društvo Frankolovo vsako leto prireja
blagoslov konj na Martinovo nedeljo. Tokrat so se
konjeniki s svojimi plemenitimi živalmi zbrali pri
frankolovskem bazenu, blagoslov je opravil p. Branko
Cestnik, v programu pa je sodeloval tudi domači
cerkveni pevski zbor. Ker letos mineva 1700 let od
njegovega rojstva, je bilo ob tokratnem blagoslovu
posebej poudarjeno Martinovo življenje in delo. Tudi
cerkveni sodelavci smo septembra obeležili spomin
nanj tako, da smo obiskali njegov rojstni Sombotel na
Madžarskem ter prepotovali del evropske kulturne
poti, ki vodi iz Sombotela do Zreč.

V vinorodni Sloveniji je martinovo spoštovan praznik,
ki naznanja konec dela na poljih in v vinogradih. Je
dan, ko se mošt spremeni v vino. Predsednica TD Irma
Blazinšek je vsem zbranim dobronamerno in nekoliko
hudomušno namignila: »Naj nas zajame Martinov
duh dobrote in nas navdušuje za delo v skupno dobro.
Veselimo se danes, saj je kljub vremenskim ujmam
naša zemlja bogato rodila. Nazdravimo z mladim
vinom, vendar le toliko, da ne bodo konji bolj pametni
od gospodarjev!« Ne samo za mlado vino, turistično
društvo je za vse priskrbelo tudi toplo malico.

Društveni vrtiljak

Turistično društvo
Frankolovo

Upravičeno lahko predvidevamo, da je sv. Martin po
takrat edini cestni povezavi iz Sombotela večkrat jezdil
skozi naše kraje v Tours v Francijo, kjer je deloval kot
duhovnik in škof. Sv. Martin je izhajal iz premožne
vojaške družine in je bil skoraj polovico življenja
vojak, legionar. Z njegovo vojaško opremo je povezana
zgodba o plašču, ki si ga je Martin odsekal in ga dal
napol oblečenemu beraču. Po tem usmiljenem dejanju
je zapustil vojaške vrste in se odločil za duhovništvo.
Med ljudmi je bil izredno priljubljen in ko so v Franciji
potekale volitve za škofa, so ljudske množice želele
izvoliti njega. V svoji skromnosti, da se to ne bi zgodilo,
se je skril v kokošnjak, kjer so ga izdale goske in je
le postal škof. Iz tega se je razvila navada, da je za
martinovo na mizi pečena gos.
Sv. Martin je v vsej Evropi eden najbolj priljubljenih
svetnikov, v Sloveniji mu je posvečenih približno 80
cerkva. Ker je imetje razdajal revežem, pooseblja
usmiljenje in dobroto. Zaradi svoje vsestranske vloge
je zavetnik vojakov, konjenikov, konj, vinogradnikov,
kmetov, gostilničarjev, gosi in drugih domačih živali.

Na martinovo je tudi trava slastna.

Blagoslov za zdravje živali

Varno za zaščitno mrežo, tudi konji so lahko nepredvidljivi.
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Društvo
dobra volja
Tekst in foto: Marjana Bobik

Društvo Dobra volja
v Gadovi peči
Bilo je lepo sobotno jutro, ko smo se člani Društva
Dobra volja odpravili na izlet proti Brežicam, kjer smo
si za začetek ogledali hidroelektrarno.
Najprej nas je prijazni vodič pozdravil v sejni sobi, nato
pa so poskrbeli za našo varnost in nas opremili s čeladami
in brezrokavniki. Ogled je bil zelo zanimiv in je na nas
naredil velik vtis.
Sprehodili smo se tudi do mestne hiše, kjer so nas lepo
sprejeli in za nas pripravili degustacijo modre frankinje in
rumenega muškata. Med nepozaben ogled sodi Posavski
muzej z veličastno Viteško dvorano. V gradu ponujajo
ogromno različnih razstav, predstavljajo dediščino od
najstarejših dni do danes. Za vsakega se nekaj najde, tako
smo se vrnili v čas, ko smo postajali pionirčki, gledali črnobel televizor, kupovali bencin na bone, uporabljali globin
in milo, pili divko in še in še.
Prijetno utrujeni smo se odpravili proti Gadovi peči na
vinogradniško posestvo Komatar, kjer so nas bogato
postregli z njihovimi domačimi dobrotami ter seveda
s cvičkom iz njihove kleti. Za konec smo skočiči še
do dežurnega hrama, kjer imajo ohranjen sto let star
15.000-litrski sod, za slovo pa smo se še slikali z vinsko
kraljico. Spet smo skupaj doživeli nekaj lepega, vsi pa smo
bili enotnega mnenja, da je za naše dobro počutje poskrbel
naš mladi glasbenik Joži.

Praznovanje med prijatelji

ŽIVLJENJSKI
JUBILEJ
Tekst: Lea Sreš, foto: Damjan Kerner

80 let Ivanke Koprivnik
80 let je lep življenjski jubilej in na začetku avgusta ga
je praznovala tudi neutrudna predsednica Kulturnega
društva Socka, Ivanka Koprivnik. Na praznovanje je
povabila tudi prijateljice in prijatelje iz društva. Ljudske
pevke so ji zapele venček domačih, folklorna skupina jo je
presenetila s spletom štajerskih plesov. V imenu društva
smo se ji zahvalili za dosedanje delo in ji zaželeli, da ji
zdravje še dolgo dobro služi in da še naprej ostane gonilna
sila društva. Povabila nas je tudi na druženje ob podiranju
rožice, ki je v čast njene obletnice stala pred gostilno
Koprivnik celih 80 dni.
Iskrene čestitke tudi v imenu društev iz Nove Cerkve in
hvala za njeno sodelovanje.

Ob bližajočih
praznikih želimo
vsem krajanom
občine Vojnik vesele
božične praznike,
v novem letu 2017
pa obilo osebnega
zadovoljstva ter
uspehov pri svojem
delu.
OBČINSKI ODBOR
SLS VOJNIK
Med vinogradi
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Tekst: Albin Cocej, foto: Lea Sreš

Iz preteklosti
v sedanjost

Ob spomeniku padlim v prvi svetovni vojni v Vojniku

Organizacija Združenje borcev za
vrednote NOB v občinah VojnikDobrna in v Krajevni organizaciji
Vojnik smo si tudi letos zastavili
obsežen program, s katerim želimo
ohranjati spomin na I. svetovno
vojno z generalom Maistrom,
celotno II. svetovno vojno in ne
nazadnje na leto 1991, ko so se
uresničile naše sanje in smo zaživeli
v samostojni državi Sloveniji.
Naše delovanje in dejavnosti
so usmerjene v vse dogodke, s
katerimi smo postavljali temelje
samostojne Slovenije, predvsem
pa želimo varovati tradicije NOB
in krepiti druženje vseh članov in
naših simpatizerjev.

www.avtovid.net

Tudi letos smo se aktivno vključili v
praznovanje krajevnega praznika KS
Vojnik, s pohodom do spominskih
obeležij iz časa NOB v krajevni
skupnosti. Letos smo pohod
organizirali nekoliko pozneje,
v septembru, in je potekal od
občinskega središča do Lačne vasi.
Kot običajno je bila ob spominskem
obeležju izvedena krajša slovesnost
in srečanje pohodnikov, članov

Vojnik

Keršova 8 a
03 5 772483
031 465 569

Sl. Konjice
Liptovska 32
03 751 3250
031 783 170

organizacije in krajanov iz tega
območja. Krajevna organizacija je
bila, skupaj s KS Vojnik in Psihiatrično
bolnišnico Vojnik, v juniju organizator
posebne slovesnosti ob 75. obletnici,
ko so iz predhodnice bolnišnice
nepovratno odpeljali 75 njihovih
varovancev. Slovesnost je imela še
poseben pietetni pomen.
V avgustu in v oktobru smo
organizirali sodelovanje na spominski
slovesnosti na Graški Gori in izlet
na Kozjansko, kjer smo si ogledali
pomembne lokacije iz časa NOB in
sejem kozjanskih jabolk v Podsredi.
Konec oktobra sta bila druženje in
Krajevna organizacija soorganizatorja
komemoracij na Dobrotinu in pri
osrednjem spomeniku padlim v NOB
v Vojniku. Združenje soorganizira
komemoracije tudi v Novi Cerkvi in
Frankolovem.
Ob koncu leta se bo krajevna
organizacija spomnila svojih članov,
ki so starejši od 80 let, in bolnih
članov. V Združenju imamo vsako
leto okoli 90 članov, ki jih obiščemo
in obdarimo. V krajevni organizaciji

vsako leto poverjeniki obiščejo
vsakega člana osebno na domu in
ga obdarijo s skromnim darilom in
jim zaželijo še mnogo let, zdravja in
sreče. Ni toliko pomembno darilo,
pomembnejši je sam obisk starejših
članov in klepet z njimi. Naših obiskov
so zelo veseli. Organizacija se s
temi obiski tudi seznani, v kakšnih
razmerah živijo naši člani in ali
potrebujejo še kakšno pomoč.

Društveni vrtiljak

AKTIVNO
DELOVANJE

Ob zaključku leta želimo vsem
občankam in občanom, vsem
svojim članom in članicam ter
simpatizerjem vesele božične
praznike in predvsem zdravja in
sreče v novem letu.
Godba na pihala Nova
Cerkev in Mladinski
orkester Nova Cerkev
vabita na slavnostni
koncert ob 30. obletnici
delovanja Godbe na pihala
Nova Cerkev.
Gostja večera bo Nuša Derenda.
Koncert bo v nedeljo, 18. decembra
2016, ob 16. uri v telovadnici POŠ
Nova Cerkev.

Hitri
avtoservis
Trgovina z
Avtodeli
Vulkanizerstvo
Servis
klimatskih naprav

SREČNO 2017
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Slovesni
krst mošta
Tekst in foto: Lea Sreš

Iz Vinogradniško-vinarskega društva Vojnik
V soboto, 12. novembra, so člani Vinogradniškovinarskega društva pripravili XI. slovesni krst
mošta oziroma martinovanje. Dogodek je bil lepo
pripravljen in tudi dobro obiskan, kulturni program
je bil pester. Blagoslov vina je opravil gospod Anton
Perger.

slovesne trgatve. Vino so točili v društvenih kozarcih,
plastičnih kozarcev letos ni bilo. Pohvalno! Članice
Društva Meta pa so poskrbele za slastne palačinke.
Obiskovalcev je bilo veliko, pokazalo se je, da je
sodelovanje z DU Vojnik zelo dobrodošlo.
Hvala vsem sodelujočim na prireditvi.

Na martinovanju so tekmovali v pripravi najboljšega
ričeta in pekli kostanje. Komisijo je vodil priznani
strokovnjak gospod Edi Kužner. Prva tri mesta so zasedle
ekipe TD Nova Cerkev, zmagovalci, Lilija in Arclinski
fantje. Gostom so postregli mlado vino Vojničan iz X.

Mirko Krašovec v lepi družbi vinske kraljice

Ob božiču, prazniku veselja, miru, upanja
in ljubezni, vam želimo, da vsi občutite
toplino in povezanost prazničnega doma.
S prijaznostjo in sodelovanjem si podarimo
čas za drug drugega ter se skupaj veselimo
uresničenih

pričakovanj

in

Krst

drobnih

presenečenj. Naj vam bo naklonjeno veliko
osebne sreče, naj vas spremlja zdravje,
mnogo lepih trenutkov in naj bo življenje
v letu 2017 prijazno do vseh.
Člani Sveta Krajevne skupnosti Vojnik
ter predsednica Lidija Eler Jazbinšek

Vesela družba
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Bo i ni Vojnik
TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK
ObČINa VOJNIK

Človeško srce hrepeni po prijaznem in očarljivem, hlepi po lepoti in dotikih nežnosti,
si kdaj zaželi sanj in včasih pravljičnosti!
Po celoletnem naprezanju in izpolnjevanju vsakodnevnih obveznosti omogočimo srcu,
da pride v predbožičnem času in pred novim letom tja, kjer se bo napilo očarljivih
lepot in dobilo prosto pot pri prejemanju najtoplejših predprazničnih občutkov.
Tudi letos, in to že drugič, bodo v Vojniku v okolici farne cerkve podobe Svete družine
v jaslicah, zadišalo bo božično kadilo in ubrani glasovi bodo peli in igrali angelske
melodije, tako v Jernejevem domu kot tudi v cerkvi. Ponovno bo poseben prostor
pod šotorom namenjen našim najzvestejšim čutom, ki še posebno pred prazniki
pričakujejo tankočutne potešitve.
Priznavajo nam, da je ta podoba Božičnega Vojnika najbolj domača in v srce segajoča
slika prazničnega vzdušja v naši domovini. Morda je to zato, ker so vsi snovalci in
ustvarjalci, skupaj z Občino Vojnik in Turističnim društvom Vojnik, v to dogajanje
položili svojo iskrenost in preprostost, svojo delavnost in ustvarjalnost.

90
ve kot

jaslic na ogled
Dom sv. JerneJa

V dogajanje Božičnega Vojnika so vključeni mnogi domačini in gostje, ki bodo letos
tri ulice spremenili v podobo raja, blaženosti in pravljičnih lučk. Celotno dogajanje
nam bo glasno govorilo v tihoti lepega.
Božični Vojnik nam bo ponudil vse tisto, kar nam je med letom odmaknjeno zaradi
hitenja v prizadevanju za vsakdanji kruh.
Obiščite nas od 11. decembra dalje, vse tja do novega leta.
In če boste takrat pogledali v nebo, vam bo zvezda repatica zagotovo pokazala pot proti
BOŽIČNEMU VOJNIKU, »kjer boste našli dete, v jasli položeno, in veliko praznično
veselje«.

ŠKoFLeKova ULICa

Benedikt Podergajs
za TD Vojnik in Občino Vojnik
PreLoŽnIKova ULICa

ŽLavsova ULICa

CerKev sv. JerneJa
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90 jasilc
na ogled ...

Kulturno-umetniški program
KuLturNO-uMEtNIŠKI prOGrAM JE prIprAVILA OBČINA VOJNIK.

11. DEC. 2016–6. JAN. 2017

0–24 VOJNIK

Razstava več kot 90 jaslic
rAZStAVA NA prOStEM:
ŠKOFLEKOVA, prELOŽNIKOVA IN ŽLAVSOVA uLICA V
VOJNIKu (24 ur)
rAZStAVA NOtrANJIH JASLIC:
JErNEJEV DOM IN ŽupNIJSKA CErKEV SV. JErNEJA V
VOJNIKu (OD 16. DO 20. urE)
Z BESEDAMI prEDAJAMO SVOJE MISLI, Z uMEtNOStJO
pA VAM prEDAJAMO SVOJA ČuStVA. IZ prEprOStE
BESEDE JE NAStAL BOŽIČNI VOJNIK IN ČuStVA SO
tIStA, KI SO NApOLNILA MArSIKAtErO SrCE IN GA
prEprIČALA, DA JE pOMEMBNO SODELOVAtI IN
uStVArJAtI. LEtOŠNJE LEtO SMO VAM prIprAVILI VEČ
KOt 60 ZuNANJIH IN VEČ KOt 30 NOtrANJIH JASLIC.
pOLEG prELOŽNIKOVE IN ŠKOFLEKOVE uLICE BODO
ZuNANJE JASLICE rAZStAVLJENE tuDI V ŽLAVSOVI uLICI.
NOtrANJE JASLICE BODO rAZStAVLJENE V JErNEJEVEM
DOMu IN ŽupNIJSKI CErKVI SV. JErNEJA. ZA VAS, DrAGI
OBISKOVALCI, SMO rAZStAVO uStVArILI Z rOKAMI, S
SrCEM IN Z DuŠO.

11.–30. DEC.

16:00–20:00 VOJNIK

Praznična tržnica in
okrepčevalnica

prAZNIČNA pONuDBA pOD prIrEDItVENIM ŠOtOrOM

Kotiček za najmlajše

turIStIČNA KMEtIJA ŽupNEK
OtrOŠKI KOtIČEK S prOGrAMOM JE OB prIrEDItVENEM
ŠOtOru: 11.,15., 16.,17., 18., 22., 26., 27., 28., 29.,
30. DECEMBrA, OD 16.00 DO 20.00 urE.

Ježa ponijev s kmetije Župnek
pOtrpEŽLJIVI IN prIJAZNI KONJIČKI ČAKAJO NA VSE
OtrOKE, ŽELJNE JEŽE.

Župnekov živalski vrt

SpOZNAJ prEBIVALCE KMEtIJE ŽupNEK.

Bralne urice pod kozolcem
NA SENu NAJMLAJŠE ČAKA prAVCAtA
prAVLJIČNA DOGODIVŠČINA.

Kraljestvo dobrot

pOD OtrOŠKIM ŠOtOrOM SMO ZA NAJMLAJŠE
prIprAVILI prIGrIZKE IN NApItKE, uStVArJENE
prAV ZANJE.

NEDELJA, 11. DEC.

16:30 VOJNIK

Božični Vojnik 2016

ODprtJE BOŽIČNEGA VOJNIKA
StOpNIŠČE prED ŽupNIJSKO CErKVIJO SV. JErNEJA
MurNOVA uL. 4, VOJNIK
VStOp prOSt!

NEDELJA, 11. DEC.

18:00 VOJNIK

Perpetuum Jazzile

KONCErt OB ODprtJu BOŽIČNEGA VOJNIKA
ŠpOrtNA DVOrANA VOJNIK, pruŠNIKOVA uL. 14, VOJNIK
VStOpNICE: prODAJNA MEStA EVENtIM /www.eventim.si

SrEDA, 14. DEC.

pLEtENJE BOŽIČNIH KAp Z DruŠtVOM DOBrA
VOLJA IN MEDOBČINSKIM DruŠtVOM DELOVNIH
INVALIDOV CELJE
JErNEJEV DOM VOJNIK, MurNOVA uL. 5, VOJNIK
VStOp prOSt!

18:00 VOJNIK

KUD Galiarda in TDK Celje
SrEDNJEVEŠKI pLESI S pONuDBO SrEDNJEVEŠKE
KuLINArIKE
BOŽIČNI ODEr pOD ŠOtOrOM
VStOp prOSt!

pEtEK, 16. DEC.

18:00 VOJNIK

Koncert Gimnazije Celje - Center
ŽupNIJSKA CErKEV SV. JErNEJA V VOJNIKu
MurNOVA uL. 4, VOJNIK
VStOp prOSt!

SOBOtA, 17. DEC.

17:30 VOJNIK

Predavanje
mag. Tomislava Kramarška
ŠEGE IN NAVADE V ADVENtu NA VOJNIŠKEM
JErNEJEV DOM VOJNIK, MurNOVA uL. 5, VOJNIK
VStOp prOSt!

SOBOtA, 17. DEC.

16:00 VOJNIK

Čigavo je darilo?

OtrOŠKA prEDStAVA V IZVEDBI DruŽINSKEGA
GLEDALIŠČA KOLENC
JErNEJEV DOM VOJNIK, MurNOVA uL. 5, VOJNIK
VStOp prOSt!

NEDELJA, 18. DEC.

16:00 NOVA CErKEV

KUD Godba na pihala Nova
Cerkev z gostjo Nušo Derenda
V OrGANIZACIJI KuD GODBA NA pIHALA NOVA CErKEV
pOŠ NOVA CErKEV, NOVA CErKEV 41, NOVA CErKEV
VStOp prOSt!

17:00 VOJNIK

Božična delavnica

ČEtrtEK, 15. DEC.

NEDELJA, 18. DEC.

19:00 VOJNIK

Koncert Akademskega
pevskega zbora Toneta Tomšiča
Univerze v Ljubljani
p. V. JErICE GrEGOrC BuKOVEC
ŽupNIJSKA CErKEV SV. JErNEJA V VOJNIKu
MurNOVA uL. 4, VOJNIK
VStOp prOSt!

SrEDA, 21. DEC.

17:00 VOJNIK

Božična peka

pEKA BOŽIČNEGA pECIVA Z DruŠtVOM DOBrA VOLJA
JErNEJEV DOM VOJNIK, MurNOVA uL. 5, VOJNIK
VStOp prOSt!

ČEtrtEK, 22. DEC.

18:00 VOJNIK

Monokomedija

OH, tEAtEr – IGrA: BArBArA VIDOVIČ
V OrGANIZACIJI DruŠtVA MOSt MLADIH
KuLturNI DOM VOJNIK, CELJSKA CEStA 23 A, 3212 VOJNIK
VStOpNICE: prODAJNA MEStA EVENtIM /www.eventim.si

pEtEK, 23. DEC.

19:00 VOJNIK

Koncert Sabrine Zavšek

OB SprEMLJAVI LEONA FIrŠtA, S pODELItVIJO prIZNANJ
turIStIČNEGA DruŠtVA VOJNIK
JErNEJEV DOM VOJNIK, MurNOVA uL. 5, VOJNIK
VStOp prOSt!

SOBOtA, 24. DEC.

18:00 VOJNIK

Otroška polnočnica

SODELuJE OtrOŠKI CErKVENI pEVSKI ZBOr HOZANA
VOJNIK
ŽupNIJSKA CErKEV SV. JErNEJA V VOJNIKu
MurNOVA uL. 4, VOJNIK
VStOp prOSt!

NEDELJA, 25. DEC.

18:00

FrANKOLOVO

“Frankolovčani Frankolovčanom”
prIrEDItEV NA FrANKOLOVEM
tELOVADNICA OŠ ANtONA BEZENŠKA FrANKOLOVO
FrANKOLOVO 11, 3213 FrANKOLOVO
VStOp prOSt!

Žive jaslice v ponedeljek, 26. decembra, ob 18. in 19. uri pred župnijsko cerkvijo sv. Jerneja v vojniku
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Božični oder pod šotorom z
zabavnim programom
prOGrAM BOŽIČNEGA ODrA pOD ŠOtOrOM StA SEStAVILI MArIJA ČAKŠ IN BArBArA SuŠA.

NEDELJA, 25. DEC.

19:00 ŠKOFJA VAS

Koncert Ota Pestnerja

IN OtrOŠKEGA CErKVENEGA pEVSKEGA ZBOrA
HOZANA VOJNIK tEr SOLIStOV LuCIJE IN MIHA
LENArČIČA V OrGANIZACIJI KD ŠKOFJA VAS
KuLturNI DOM ŠKOFJA VAS, ŠKOFJA VAS
prEDprODAJA VStOpNIC: pOŠtA ŠKOFJA VAS, KuLturNI
DOM ŠKOFJA VAS

pONEDELJEK, 26. DEC.

16:30 VOJNIK

Božič, duhovnost in družina
prEDAVA JOŽE pLANINŠEK, DuHOVNIK LAZArISt
JErNEJEV DOM VOJNIK, MurNOVA uL. 5, VOJNIK
VStOp prOSt!

pONEDELJEK, 26. DEC.

18:00 NOVA CErKEV

Koncert Mešanega cerkvenega
pevskega zbora sv. Lenarta iz
Nove Cerkve
ŽupNIJSKA CErKEV SV. LENArtA V NOVI CErKVI
NOVA CErKEV 19, NOVA CErKEV
VStOp prOSt!

pONEDELJEK, 26. DEC. 18:00 IN 19:00 VOJNIK

Žive jaslice

V IZVEDBI FOLKLOrNE SKupINE KOMpOLE Z ŽENSKO
VOKALNO SKupINO rOŽCE
prED ŽupNIJSKO CErKVIJO SV. JErNEJA
MurNOVA uL. 4, VOJNIK
VStOp prOSt!

pEtEK, 30. DEC.

18:00 VOJNIK

Božični koncert vojniških
pevskih zborov in solistov

pONEDELJEK, 12. DEC. 17:00

VOJNIK

Otroška folklorna skupna OŠ
Vojnik in odrasla folklorna
skupina Šmartno v R. D.
pOD VODStVOM MILANKE KrALJ

Oušntrajb

SOLOpEVCI

AKuStIČNA SLOVENSKA EtNOSKupINA

GLASBENA SKupINA S FrANKOLOVEGA

SrEDA, 28. DEC.

Kvintet Sakstet

18:00

VOJNIK

Kitarakon

OD KLASIKE DO JAZZA

IZ ZAKLADNICE LJuDSKE GLASBE

Plesni krožek OŠ Vojnik

Ans. Mikola ml. & harmonikarski
orkester pod vodstvom S. Mikola

pOD VODStVOM MILANKE KrALJ

NArODNO-ZABAVNA GLASBA

Vokalna skupina Cvetke

Klapa Tramontana

Matic Zakonjšek

Kastelo – Jože Kastelic

pONEDELJEK, 19. DEC. 17:00

VOJNIK

VOKALNA DEKLIŠKA ZASEDBA IZ VELENJA

DALMAtINSKE IN StArOGrADSKE pESMI

SOLOpEVEC IZ VOJNIKA

tOrEK, 20. DEC.

17:00

pOp IN rOCK ZA VSE GENErACIJE

VOJNIK

Otroški cerkveni pevski zbor
Nova Cerkev
pOD VODStVOM MOJCE HLADNIK

Duo Kaliopa

INStruMENtALNA GLASBA S KItArO IN FLAVtO

Manca Pirc

SOLOpEVKA, NArODNJAKOVO DEKLE 2016

Flamenco

pLESNA SKupINA IZ CELJA

Urška Oprčkal

SOLOpEVKA IZ NOVE CErKVE

ČEtrtEK, 29. DEC.

18:00

VOJNIK

Luka Okrožnik

NArODNO-ZABAVNA GLASBA – HArMONIKA

Ansambel Utrip
NArODNO-ZABAVNA GLASBA

Anja Istenič

pOp GLASBA ZA VSE GENErACIJE

Nastja in Nives

AKuStIČNE prIrEDBE SVEtOVNIH uSpEŠNIC

Feferoni

rOCK GLASBA ZA StArE IN MLADE

Sander Blues

BLuES – uStNA HArMONIKA IN VOKAL

NEDELJA, 1. JAN. 2017 16:45 FrANKOLOVO

19. NOVOLEtNI NOČNI pOHOD (ODHOD IZ pArKA
prI GrAŠČINI NA FrANKOLOVEM DO GrADu LINDEK, V
OrGANIZACIJI tD FrANKOLOVO).

Meri Peganc, Mojca in
Primož Hladnik
Kontra kvartet

ŽupNIJSKA CErKEV SV. JErNEJA V VOJNIKu
MurNOVA uL. 4, VOJNIK
VStOp prOSt!

Pohod po poteh grajskih
pravljic

JErNEJEV DOM

tOrEK, 27. DEC. 18:00

pEtEK, 2. DEC. - 2. JAN. ODpIrALNI ČAS VOJNIK

Ko papir dobi srce in
ko kamen dobi dušo

rAZStAVA AVtOrIC KAtArINE pAVŠEr IN
pEtrE NArOBE
KNJIŽNICA VOJNIK, pruŠNIKOVA uL. 5, VOJNIK
VStOp prOSt!

11. DEC. 2016–6. JAN. 2017 17:00

Razstava nabožnih slik
“Božič”

VOJNIK

JANEZ MAVrIČ IZ GOrNJEGA GrADA
JErNEJEV DOM VOJNIK, MurNOVA uL. 5, VOJNIK
VStOp prOSt!

www.božičnivojnik.si
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Na ta lep večer božični,
svetla zvezda zažari,
rojen Jezušček v hlevčku,
mir nam božji vsem želi.
Tiho pada mrak na zemljo,
ko zasveti tisoč lučk,
zažari božični Vojnik,
v srcih radost se budi.

2

Na ta lep večer božični,
svetla zvezda zažari,
rojen Jezušček v hlevčku,
mir na božji vsem želi.

DOGODEK “BOŽIČNI VOJNIK”
tEMELJI NA DONAtOrSKIH
SrEDStVIH IN prOStOVOLJNEM
DELu prIDNIH pOSAMEZNIKOV.
VEČINA
DOGODKOV
JE
BrEZpLAČNIH, ZAtO BOMO
VESELI VSAKEGA prISpEVKA, SAJ
BOMO tAKO LAŽJE NAČrtOVALI
prIrEDItEV tuDI V prIHODNOStI.

pODAtKI ZA DONAtOrSKA SrEDStVA
turIStIČNO DruŠtVO VOJNIK
KAŠOVA uLICA 2•3212 VOJNIK
DŠ: SI40451500• MŠ: 5140480000
trr: SI56 0510 0801 5177 873 (ABANKA D. D.)
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8
6
7

Glasbena skupina Kitarakon –
Božični Vojnik
Avtorsko delo:
Jelka Žlaus in Brigita Petre
Besedilo in instrumentalna podlaga:
Jože Žlaus

1

5

Tiho pada mrak na zemljo,
ko zasveti tisoč lučk,
zažari božični Vojnik,
v srcih radost se budi.

8 OtrOŠKI KOtIČEK

7 ŠKOFLEKOVA uLICA

6 CErKEV SV. JErNEJA

5 DOM SV. JErNEJA

4 ŽLAVSOVA uLICA

3 prELOŽNIKOVA uLICA

2 OtrOŠKO ZuNANJE IGrIŠČE

pOt OGLEDA

Tiho pada mrak na zemljo,
ko zasveti tisoč lučk,
zažari božični Vojnik,
v lepoto jaslic ves odet.

1 prIrEDItVENI ŠOtOr

Kje je kaj?

Božični Vojnik

Tekst in foto: Sonja Jakop

Žička kartuzija vabi
Naša bližnja okolica navdušuje s svojimi lepotami in
vabi s številnimi zanimivostmi. Zaradi velike izbire je
odločitev včasih težka. Ne glede na letni čas se lahko
podamo le streljaj vzhodno izven vojniške občine, v
Žičko kartuzijo.
Do tega spomeniško zavarovanega kompleksa v dolini
svetega Janeza se najpreprostejše pripeljemo z osebnim
avtomobilom skozi Frankolovo, Črešnjice in Sojek (od
usmerjevalne table ob magistralni cesti pri bazenu
Frankolovo nas do cilja loči 8 kilometrov asfaltirane ceste).
Po isti trasi se radi popeljejo tudi kolesarji, medtem ko
lahko pohodniki obidejo kar nekaj trdega asfalta in do cilja
pridejo po etapi Slomškove pešpoti mimo Črešnjic, skozi
Brdce, Sojek in Zgornje Slemene.

NI TREBA DALEČ

Bližnja
okolica navdušuje
zeliščna lekarna, lončar, k sklopu kartuzije spada tudi
najstarejša še delujoča slovenska gostilna Gastuž. Ta se
ponaša z letnico ‘rojstva’ 1467 in z znakom kakovosti
‘Gostilna Slovenija’. Aktualni gostinec Benjamin Kračun
iz Loč ureja in za potrebe kuhinje uporablja tamkajšnji
zeliščni vrt, v Otokarjevi peninski kleti pa prireja
degustacije konjiških penin, ki v tej kleti zorijo. Ob vsem
tem je v kartuziji na voljo veliko spremljajočih dogodkov,
kot so poletni glasbeni večeri (v 2017 bomo lahko uživali z
Nino Pušlar, Carmino Slovenico idr.), festival lepopisja za
osnovnošolce, duhovni tabori in še več drugih prireditev.
Celoten ambient je čedalje bolj privlačen za poročne
obrede in ‘ohceti’, letos si je pri njih večno zvestobo
obljubilo kar 28 parov, med njimi precej tujih ženinov in
nevest.

Samostanski kompleks je danes v upravljanju Splošne
knjižnice Slovenske Konjice. Obiskovalcem, med njimi
je 30–40 odstotkov tujcev, je skozi vse leto na voljo
pester nabor zgodovinskih in turističnih zanimivosti.
Ogledati si jih je možno posamično z avdiovodnikom, za
skupine so organizirani vodeni ogledi. Ruševine 600 let
delujočega kartuzijanskega samostana, ki je moral po
odloku avstrijskega cesarja Jožefa II. leta 1782 prenehati
z delovanjem, postopoma obnavljajo. V že prenovljenih
prostorih je na ogled stalna razstava, ki prikazuje
takratno življenje kartuzijanov in faksimile njihovih
zelo dragocenih rokopisov. Znotraj samostana deluje še

Za nekaj evrov vstopnine, na dan muzejev in svetovni
dan turizma pa brezplačno, lahko v kartuziji doživimo
preplet davne preteklosti in sedanjosti ter odmaknjenost
od vsakodnevnega vrveža. Kupimo lahko različne zeliščne
pripravke in spominke, v Gastužu pa ponujajo kulinarične
užitke, tako za posamične goste kot za naročene skupine.
Dokaz, da so tudi v dolini sv. Janeza ‘moderni’, je splet,
kjer lahko najdemo podrobnejšo zgodovino in vse
potrebne informacije o turistični in gostinski ponudbi.
Razlogov za obisk te čedalje bolj obiskane destinacije je
torej več kot dovolj, pa še blizu nam je.

Lepo obnovljen vhod v Žički samostanski kompleks

Zelišča in začimbe od tu romajo naravnost v Gastužovo kuhinjo.
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občani, ki sežejo čez planke

TAMARA
ŽERJAV
Tekst: Rozmari Petek, foto: osebni arhiv

Vedno kupi enosmerne letalske vozovnice …
»Sosedje, kje je vaša Tamara zadnje čase,« se po nekaj
letih spomnim in vprašam Žerjavove z Gmajne. »No,
trenutno je na Švedskem. Pleše. Dela. Potem se vrne v
Prago,« mirno odvrnejo. In ko vidijo moje presenečene
oči in odprta usta, dodajo: »To ni še nič takšnega. Nekoč
je šla v Kambodžo, a namesto da bi potovala, je dva
meseca pomagala otrokom v sirotišnici.« No, zdaj pa
res nisem več mogla zapreti ust. Komaj sem čakala, da
soseda prikroži znova za kakšen dan v Slovenijo in da jo
na lastna ušesa vse izprašam.
»Saj ni nič kaj takšnega. Malo potepuha je pač v meni,
obenem sem vedno raje v deželah, kjer ni zime. K sreči je
delo prevajalca takšno, da lahko, dokler ima dostop do
interneta, delam kjerkoli v svetu,« tako preprosto kot bi
mi razlagala, s kom je včeraj bila na kavi, razlaga Tamara
Žerjav. Pot, ki jo je prvič pripeljala v tujino, je do neke mere
klasična – izmenjava študentov. Nato je Tamara priložnost
poletnega dela dobila v Budimpešti. Pravzaprav ne vem
natančno, kaj je bilo prej, saj njene besede človek kar požira
in poskuša kar čim prej izvedeti, kje vse je v svojem mladem
življenju že živela. Človek skorajda ne zna s prstom po
globusu pokazati toliko držav, v katerih je Tamara živela;
Nova Zelandija, Koreja, Kambodža, Izrael …
Izogibala se je zimi
Kako se je to svojevrstno »nomadstvo« sploh začelo,
poskušam izvesti. »Mislila sem, da si bom, ko diplomiram,
najela stanovanje v Celju. Potem pa sem raje šla v Belgijo,

kjer sem imela prijateljico. Pri madžarskem delodajalcu sem
se že na začetku dogovorila, da lahko delam od doma. Vsak
dan med 9. in 17. uro po evropskem času moram pač biti
dosegljiva. Potem sem kupila enosmerno letalsko vozovnico
za Avstralijo. Vmes se mi je pridružil še prijatelj. Potem
sva krožila. Nekaj mesecev v enem mestu, si tam najela
stanovanje in živela tako kot vsi drugi, potem sva zapakirala
kovčke in šla spet drugam. Ko se je iztekala viza, sva začela
tuhtati, kam bi šla sedaj. Pa dajva v Limo! Ali Tel Aviv! To so
bili najbolj zanimivi trenutki. Pri tem sva se izogibala zimi,
ki je ne maram preveč. Pa še po snegu se ne moreš voziti z
rolarji, ki jih obožujem. Ravno zato, ker v Seulu živijo ljudje,
ki so ‘špica’ v trikih z rolarji, sva nekoč šla prav tja. Prijatelj
Pavel še sedaj živi tam.«
Vedno isti pogovori …
Sodeč po burni selitveni zgodovini je pravi čudež, da
trenutno že nekaj časa živi v Pragi. »Potovanja so nekaj
časa zanimiva, potem ti nekatere stvari začno manjkati. V
Koreji na primer ne moreš obiskati gledališča, saj ničesar
ne razumeš. Potem so tukaj vedno isti pogovori z ljudmi
tipa, kdo si, kaj delaš. Nimaš pristnih odnosov z ljudmi.
To mi je najbolj začelo manjkati. Obenem se nisem mogla
vpisati v plesno šolo, ker nikjer nisem ostala več kot nekaj
mesecev, sama pa zelo rada plešem, predvsem swing. Ker
sem ravno nekaj ljudi poznala v Pragi, sem šla pač tja in se
vpisala v tečaj. Sedaj šestkrat na teden plešem. Zdaj sicer
še potujem, a zaradi plesa. Na Švedsko sem denimo šla
zato, ker je bil tam eden največjih poletnih kampov swinga

Takole je bila videti Tamarina tipična selitev iz države v državo, iz kontinenta na kontinent. Kup kovčkov in enosmerna letalska vozovnica.
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VOJNIK
11. 12. 2016

V vsaki državi je Tamara doživela kaj novega.

ŠPORTNA DVORANA VOJNIK
18:00

photo: Rok Tržan | design: Damir Sijanta

z najboljšimi učitelji.« Z nekaj tipičnimi vprašanji sem jo
zamorila tudi sama. »Kje je najlepše? Za živet ali obiskat?«
»Nova Zelandija je na primer fantastično lepa, a ne vem,
če bi tam ostala deset let, ker je predaleč od vsega. Evropa
je le Evropa, vse je nekako blizu. V Tel Avivu se vseskozi
nekaj dogaja, pravo mesto za mlade, družine živijo bolj na
obrobju. Amazonski pragozd je spet noro doživetje. Ne bi
pa hotela živeti v Peruju, ker bi tam sodila med bolj bogate
ljudi. Rada imam mesta, kjer lahko živim tudi na ulici;
berem, plešem, ne pa mesta, kjer so prevelike razlike med
bogatimi in revnimi.«

Predprodaja vstopnic: wwww.eventim.si in na vseh Eventimovih prodajnih mestih.
P

»Po vsem tem ceniš Slovenijo«
Revščino v najhujši obliki je sama spoznala še v rosnih
dvajsetih, ko je poleg Kambodže nameravala obiskati
še Laos in Vietnam, ves dopust pa je dejansko preživela
v sirotišnici. »Tam je delalo dekle, ki sem jo spoznala. V
bornih lesenih kolibah, brez igrač, brez zobnih ščetk, je
živelo 80 otrok. Malce sem jih učila angleščine, da so potem
lahko vodili turiste po mestu, saj s tem največ zaslužijo.
Nekaterim sem čistila rane in jih poskušala prepričati, naj
se ne praskajo. Enemu fantku je zaradi tega bakterija prišla
do srca … Po vsem tem začneš ceniti Slovenijo, državo, ki
ti je omogočila šolanje. Spomnim se tudi fantka, ki je bil
zelo nadarjen. Takoj je vse razumel, a ni imel prav nobene
možnosti …«
Kam jo bo pot še vodila? Bo Praga postala stalen dom?
»Nimam razloga, da bi se odselila. Niti, da bi morala ostati,«
preprosto zaključi Tamara.

občani, ki sežejo čez planke

BOŽIČNI VOJNIK

Organizator: Prima komunikacije d.o.o.

Všeč so ji mesta, kjer lahko človek »živi« na ulici.
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Kulturna razglednica

Arclinski fantje in trio Francija Zemeta s prijatelji

Pesem rodi
prijateljstvo
Tekst: Štefka Marguč, foto: Edi Fidler

Letni koncert Arclinskih fantov
Tako je pesem rodila prijateljstvo pred 32 leti med
fanti, ki še danes pojejo pod imenom Arclinski fantje,
čeprav njihovi lasje že lepo sivijo. Njihova pesem in tudi
prijateljstvo se širi na domačih zabavah, obletnicah,
izletih, občnih zborih društev, otvoritvah, blagoslovih,
po domovih starejših, srečanjih ljudskih pevcev, skratka
povsod, kamor jih povabijo.
Prikažejo tudi kakšen običaj ali kmečko opravilo, ki ga
združijo s pesmijo. Že četrto leto so pripravili letni koncert,
kamor so povabili glasbene in pevske prijatelje. Tokrat
so Franci Bogovič, Peter Marguč, Milan Svetel in Milko

Občankam in občanom želimo čaroben božič,
v novem letu pa obilo medsebojnega razumevanja,
družinske sreče in poslovne uspešnosti.
Občinski odbor SDS Vojnik
Stane Oset, predsednik
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Kovač 29. oktobra povabili v goste Lučko klapo iz Luč,
Tamburaško skupino KUD Šmartno na Pohorju, Šmarjetke
iz Šmarjeških Toplic, domačo skupino mladih fantov In
spiritu in trio Francija Zemeta s pevko Milko Pristovnik in
prijatelji.
Ljudske pesmi in melodije ter humor, za katerega je
poskrbel Gojko Jevšenak, so občinstvo, ki je do zadnjega
kotička napolnilo dvorano, dobro ogreli in pričarali lep
jesenski večer. Naj njihova pesem še vrsto let rojeva nova
prijateljstva.

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

www.aksel.si

SREČNO 2017

Tekst: Milena Jurgec, foto: Edi Fidler

7. koncert Marijinih
pesmi v Vojniku
V soboto, 8. 10. 2016, se je ob 18. uri, po zaključni
vremenski maši, ki so potekale od Markovega do zdaj
vsak konec tedna, začel tradicionalni koncert pesmi, ki
so posvečene Mariji. Pesmi pojejo skupine in zbori iz
Vojnika.
Koncert je bil že šestič v podružnični cerkvi Marije
sedem žalosti oz. pri Devici Mariji, kot smo vajeni reči,
v organizaciji župnije Vojnik in Katoliškega društva Ivan
Šopar, največje delo je pri organizaciji opravil prof. Tomaž
Marčič.
Letos so sodelovali Otroški pevski zbor Hozana z
zborovodjem prof. Simonom Jagrom, Vokalna skupina In
spiritu s prof. Davidom Preložnikom, mešani pevski zbor
Forte in mešani cerkveni pevski zbor sv. Jerneja Vojnik
pod vodstvom prof. Tomaža Marčiča, Moški pevski zbor
KUD France Prešeren in Ljudske pevke Taščice. Prisotne
sta nagovorila domači župnik Anton Perger in podžupan
Viktor Štokojnik. Večer čudovitega petja so zaključili s
skupno pesmijo Marija skoz’ življenje. Prijetno srečanje
pevcev in poslušalcev se je nadaljevalo še pred cerkvijo.

Koncert s prav posebno noto

Vokalna skupina
Kolorina
Tekst: Nina Grobelšek, foto: Lea Sreš

Kulturna razglednica

TRADICIONALNO
DRUŽENJE

Cvetje jeseni

Na Gregorjevo soboto se je v vojniškem Jernejevem domu
odvijal koncert s prav posebno noto. Domovinsko in
ljudsko obarvane pesmi deklet ženske vokalne skupine
Kolorina so nas popeljala nazaj v svet, ko je bilo vse bolj
preprosto, ko je beseda še nekaj veljala, in v čas, ko je bila
za srečo dovolj le preprostost bivanja.
Na hladen jesenski večer so dekleta naša srca napolnila s
toplino pesmi in ljubezni do ustvarjanja. Popeljale so nas
skozi različne pokrajine naše lepe dežele in nam s pesmimi
različnih narečij znova približale mnogokrat premalo
cenjen materni jezik.
Prepevale so pesmi, kot so Vsi so venci beili, Tri tičice in
Flosarsko, vse do tiste lepe, znane in še kako resnične Čej
so tiste stezice. Bogat glasbeni program je lepo popestrila
violinistka Mateja Ulaga, ki je zbrane razvajala s prijetnim
igranjem, dekletom pa se je nato pridružila pri pesmi
Zrejlo je žito.
Med celotnim koncertom je bilo čutiti veliko pozitivne
energije, ki so jo oddajala dekleta, in tudi poslušalci so
dodali svoj delež k temu, da se je koncert odvil še bolje od
pričakovanega. Na še več takšnih dogodkov!

Otroški pevski zbor Hozana z zborovodjem

Vsem občankam in občanom
želimo vesel božič
in srečno novo leto 2017!

KRAJEVNI ODBOR VOJNIK

Mešani cerkveni pevski zbor sv. Jerneja Vojnik in Tomaž Marčič
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Pomanjkljivosti v naših domovih so
lahko vzrok za nastanek požara
ali drugo nesrečo
Gasilska zveza Slovenije je za mesec oktober pripravila vprašalnik, ki nas preventivno opozarja na
morebitne pomanjkljivosti v naših domovih, saj so lahko vzrok za nastanek požara ali drugo nesrečo.
Kljub temu da je oktober, mesec požarne varnosti, že za nami, naj vprašalnik ne gre kar tako mimo
vas, saj opozarja in vzgaja k pravilnemu ravnanju v naših gospodinjstvih! Lotite se ga preudarno
in pošteno, sami do sebe, odgovorite na zastavljena vprašanja! Če boste pri večini vprašanj, ki
govorijo o preventivni samozaščiti, odgovorili negativno, potem boste morali poskrbeti, da
se spremeni požarno-preventivna varnost v vaši hiši! Kaj morate storiti ali kaj popraviti, vam
odgovarja in vas na to opozarja že vprašalnik sam.
Vprašalnik naj bo prispevek Gasilske zveze Vojnik-Dobrna in vseh petih prostovoljnih gasilskih društev
v občini, Lemberga, Socke, Frankolovega, Nove Cerkve in Vojnika, k pravilnemu protipožarnemu
ravnanju naših občanov. Z nasveti smo vam na voljo v vaših gasilskih društvih.

Benedikt Podergajs,
predsednik GZ Vojnik-Dobrna
1.

Koliko je družinskih članov?
1
2
3
4

5

6 ali več

2.	Ali imate v stanovanju nameščen požarni
javljalnik?
DA		NE
3.

Koliko požarnih javljalnikov imate?
1
2
3 ali več

4.

Kje jih imate nameščene in zakaj?

5.

Kako pogosto jih testirate?
1 x na teden
1 x na mesec

nikoli

6.	Ali imate nameščen gasilni aparat?
		DA		NE
7.

Koliko gasilnih aparatov imate?
1
2
3 ali več

8. Kakšna je vrsta gasilnega sredstva?
prah CO2
drugo
9.	Ali redno vzdržujete gasilne aparate?
		DA		NE
10. Kje jih imate nameščene in zakaj?
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11. Uporabljate tudi kakšno drugo sredstvo za
gašenje?
		DA		NE
Katero?

12.	Ali imate gasilni aparat v vozilu?
		DA		NE
13.	Ali skrbite za red in čistočo v kurilnici?
		DA		NE
14.	Ali imate nameščena požarno odporna vrata?
		DA		NE
15.	Ali redno in strokovno vzdržujete kurilno
napravo?
		DA		NE
16.	Ali redno in strokovno vzdržujete dimovodne
naprave?
		DA		NE
17.	Ali redno in strokovno vzdržujete rezervoar
oziroma plinohram?
		DA		NE
18.	Ali uporabljate peč v bivalnih prostorih?
		DA		NE

33.	Ali imate zmeraj pod nadzorom hišna opravila
kot npr. kuhanje, likanje ipd.?
		DA		NE

20.	Ali redno in strokovno vzdržujete dimovodne
naprave?
		DA		NE

34.	Ali poznate pravilen način gašenja gorečega
olja na štedilniku?
		DA		NE

21.	Ali imate nameščen javljalnik ogljikovega
monoksida?
		DA		NE

35.	Ali ste zmeraj doma ob uporabi električnih
naprav?
		DA		NE

22. Kako pogosto ga testirate?
1 x na teden
1 x na mesec

nikoli

23.	Ali skrbite za požarno varnost okoli peči in
kako?
		DA		NE

24.	Ali skrbite za red in čistočo v garaži, kleti in na
podstrešju?
		DA		NE
25.	Ali ustrezno hranite lahko vnetljive snovi
(barve, lake, razredčila ipd.)?
		DA		NE

36.	Ali uporabljate električne naprave tudi ponoči?
		DA		NE
37.	Ali odklopite polnilnike za električne aparate,
kadar jih ne potrebujete?
		DA		NE
38.	Ali preberete varnostna navodila pred uporabo
električnih aparatov?
		DA		NE
39.	Ali ste se kdaj pogovorili o načinu morebitne
evakuacije iz stanovanja?
		DA		NE

26.	Ali hranite tudi plinske jeklenke?
		DA		NE

40.	Ali imate proste in prehodne evakuacijske poti?
		DA		NE

27.	Ali varno testirate tesnost plinskih jeklenk
(brez vžigalnika)?
		DA		NE

41.	Ali so v hiši prisotne tudi osebe s posebnimi
potrebami?*
		DA		NE

28. Koliko plinskih jeklenk hranite in kje?
1
2
3
4 ali več

42.	Ali ste se že kdaj udeležili kakšnega predavanja
o požarni varnosti?
		DA		NE

29.	Ali kadite v stanovanju?
		DA		NE
30.	Ali poskrbite za požarno varnost pri kajenju in
kako?
		DA		NE

31. Kako poskrbite za požarno varnost pri kurjenju
na prostem?

32. Kako poskrbite za požarno varnost med
božično-novoletnimi prazniki?

Naša varnost

19.	Ali redno in strokovno vzdržujete kurilno
napravo?
		DA		NE

43.	Ali ima hiša ustrezno urejeno dovozno pot za
gasilska vozila?
		DA		NE
44.	Ali je hišna številka nameščena na vidnem
mestu?
		
DA
NE
45.	Ali se v bližini hiše nahaja zunanji hidrant?
			DA
NE
*Gluhe, slepe, gibalno ovirane osebe ipd.
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Alkohol pomembno
prispeva k nastanku
prometnih nesreč
Povzela: Tjaša Podergajs

Alkohol je pogosto prisoten v našem vsakdanjem
življenju, ob različnih priložnostih od druženja,
praznovanja in tudi osebne stiske posameznikov. In ker
je pitje alkohola družbeno sprejemljivo in ga pije večina
posameznikov v naši družbi, pogosto pride do njegove
zlorabe. Že v majhnih količinah lahko alkohol namreč
vpliva na voznikovo ravnanje.
Tuji raziskovalci so ugotovili, da že po prvem popitem
kozarcu začnejo slabeti vozniške sposobnosti, podaljšuje
se reakcijski čas in povečuje se število napačnih odločitev.
Z večanjem koncentracije se povečujejo tudi negativne
posledice, opozarjajo na Javni agenciji RS za varnost
prometa (AVP). Ljudje pogosto podcenjujemo vpliv alkohola
na svoje sposobnosti in tako menimo, da smo še sposobni
sodelovanja v prometu, dokler se ne pokažejo že vedenjski
znaki močne alkoholiziranosti – npr. zanašanje, dvojni vid,
zapletanje v govoru itd.
Najmanj alkohol vpliva na zelo dobro naučeno in
avtomatizirano vedenje, kot je hoja. Vendar alkohol že s
prvim kozarcem vpliva na naše sposobnosti mišljenja in
zaznavanja. Tako se pojavijo težave pri zaznavanju rdeče
barve, oddaljenosti, tunelski vid, podcenjevanje tveganja,
manjša kontrola vedenja, podaljšanje reakcijskega časa itd.,
kar pomembno vpliva na naše varno vedenje in ustrezno
odzivanje, predvsem v kritičnih položajih. Statistični
podatki tako kažejo, da je približno 10 % povzročiteljev
prometnih nesreč pod vplivom alkohola, vendar je med
najhujšimi prometnimi nesrečami ta delež skoraj tretjina
(30 % pri nesrečah s smrtnim izidom).

hrana. Vendar moramo vedeti, da ukrepi ne vplivajo na
alkoholiziranost, upočasni se lahko samo prehajanje
alkohola v kri. Sama predelava alkohola je približno enaka,
saj se alkohol razgrajuje v jetrih, približno 1 enota alkohola
na uro, če ne pride do zasičenosti. Zato je pomembno, da
če smo vozniki, sploh ne pijemo alkohola oz. če smo pili
alkohol, ne vozimo, ampak vnaprej predvidimo, kako bomo
varno prišli domov. Tako moramo vedeti, da smo lahko po
zabavi in samo nekaj urah spanja, zjutraj še močno pod
vplivom alkohola. V Sloveniji je z zakonom določeno, da
lahko imajo vozniki kategorije B v litru izdihanega zraka
0,24 mg alkohola oziroma 0,5 promila alkohola, ob pogoju,
da ne kažejo motenj v vedenju, katerih posledica je lahko
nezanesljivo ravnanje v cestnem prometu. Za voznike
začetnike, poklicne voznike, učitelje vožnje in nekatere
druge velja popolna treznost (0,0 alkohola).
Na Javni agenciji RS za varnost prometa izvajajo tudi
rehabilitacijske programe za voznike, ki so vozili pod
vplivom alkohola ter so bili kaznovani. Plačati morajo
globo, opraviti kontrolni zdravstveni pregled, se udeležiti
enega izmed programov, vzgojne ali psihosocialne
delavnice ter imajo do dveh let pogojno vozniško dovoljenje.
Letno je takšnih približno 6.000, v letošnjem letu nekaj
manj tudi zaradi stavke policistov. Med temi je velika
večina, skoraj 90% moških, prevladuje starostna skupina
35–54 let.
Zato priporočamo, da ko vozite, ne pijete alkoholnih pijač
oz. če ste pili alkohol, vnaprej predvidite varen prihod
domov. Javna agencija RS za varnost prometa opozarja:
Premisli. Alkohol ubija. Vozimo pametno!

Vozniki pogosto menijo, da lahko alkoholiziranost
zmanjšajo z nekaterimi triki ali pripomočki, kot je npr.
svež zrak, telesna dejavnost, spanje, žvečilni gumi, mastna

Prostovoljna gasilska četa
Vojnik leta 1945
Tekst: Lea Sreš, foto: Ivan Szabo

Čas je naš neusmiljeni spremljevalec. Spreminjamo se
ljudje in tehnika. Na leto 1945 in opremo gasilske čete iz
Vojnika nas je spomnil gospod Ivan Szabo, ki je na portal
mojaobcina.si posredoval fotografijo gasilskega avtomobila
Ford, last Prostovoljne gasilske čete Vojnik. Fotografija je
nastala v Hotkovi delavnici, ki je bila takrat v prostorih
današnjega gasilskega doma. Na njej sta Drago Hotko in
Ivan Szabo.
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Prav je, da spoznavamo preteklost in obujamo spomine,
fotografija je zanimiva za vse gasilce, ki danes uporabljajo
sodobno opremo. Pa tudi ta na fotografiji je bila za tisti čas
kar dobra. Mar ne?
Gasilski avto Ford, last Prostovoljne gasilske čete Vojnik

Naša varnost
Fotografija za spomin pred gasilskim domom v Socki

Srečanje starejših gasilk in
starejših gasilcev Gasilske
zveze Vojnik-Dobrna
Tekst: Brigita Božnik, foto: Stanislav Pečnik

V sklopu letnega delovnega programa je Komisija
za veterane pri Gasilski zvezi Vojnik-Dobrna izvedla
srečanje starejših gasilk in gasilcev vseh šestih
prostovoljnih gasilskih društev gasilske zveze.
Gostovanje letošnjega srečanja je komisija zaupala PGD
Socka. V petek, 14. oktobra, ob 16. uri smo sprejeli skoraj 80
starejših gasilk in gasilcev, ki so se vabilu z veseljem odzvali.
Namen srečanja je izkazati pozornost gasilcem, ki so v času
svojega aktivnega obdobja v gasilstvu opravljali pomembna
dejanja v gasilskih društvih in gasilski zvezi. V gasilski
organizaciji starejše gasilke in gasilce zelo spoštujemo in se
zavedamo, da so za organizacijo zelo pomembni, že iz čisto
preprostega razloga; če njih ne bi bilo, tudi srednje in mlajše
generacije ne bi bilo. Prav je, da se s starejšimi gasilkami in
gasilci srečujemo, obujamo spomine, izmenjujemo izkušnje.
Starejši gasilci primerjajo delo gasilstva nekoč in danes
ter opazujejo, v katero smer se razvija gasilstvo in kaj vse
današnja družba zahteva od gasilcev.
Tega se zavedamo tudi soški gasilci, zato smo starejše
gasilke in gasilce gostoljubno sprejeli v svoj dom, jim
na kratko predstavili delovanje svojega društva in jih za
dobrodošlico skromno pogostili. Še posebej smo z izdelki
čebelarstva Kočet iz Socke obdarili najstarejšo gasilko,
86-letno Antonijo Mlinar iz PGD Vojnik, Ljudmilo Pekošak
iz PGD Nova Cerkev, ki je že kar 52 let članica gasilske
organizacije, ter najstarejšega gasilca Rudija Štanteta
iz PGD Vojnik, ki je v svojih 91 letih življenja kar 71 let
prostovoljno in nesebično nudil pomoč in je z dušo in srcem
predan gasilstvu. Veselo druženje ob melodijah harmonike
Hermana Felicijana in sproščenem petju prisotnih smo
nadaljevali v gostišču Čebelica v Vitanju. V poznih večernih
urah smo se razšli z željo, da vsak v svojem društvu po
svojih zmožnostih predstavljamo društva na tekmovanjih

in pomagamo mlajšim s svojimi nasveti, z dejanji, zgledi.
Želimo si, da bi kot velika gasilska družina še dolga leta
skupaj reševali življenja, pomagali ljudem in se navsezadnje
vsaj enkrat letno tako sproščeno skupaj poveselili.

V imenu GZ Vojnik Dobrna se zahvaljujem vsem, ki ste
srečanje pripravili: predsedniku komisije za veterane
Avgustu Čerenaku in tudi posameznim članom komisije
v društvih. Zahvala gre tudi vodstvu in predsednici PGD
Socka Brigiti Božnik za predstavitev društva in pogostitev v
Socki. Marsikdo vsega društvenega dela, še posebej če je od
drugod, ne pozna. Vsako društvo se lahko pohvali s svojimi
posebnostmi, ki odstopajo od drugih gasilskih organizacij in
so vedno zanimive.
Stiski rok, tople besede snidenja, srčni pogovori so
povezovalni členi med ljudmi, ki so svoje življenje v veliki
meri darovali gasilstvu. Zato so srečanja skromna zahvala za
darovane ure in leta za dobro sočloveka. Vsem, ki ste dobre
občutke podarjali v petek, 14. oktobra, srčna hvala.
Benedikt Podergajs

Zahvala za pomoč
Strela je 25. junija zanetila požar na gospodarskem
poslopju. Z vso požrtvovalnostjo so nam na pomoč
priskočili sosedje, sokrajani, znanci in PGD Vojnik ter
Občina Vojnik. Vsem se zahvaljujemo za nesebično
pomoč in solidarnost pri nesreči, kjer smo spoznali,
da nismo ostali sami.
Še enkrat hvala vsem!

Družina Pšeničnik iz Malih Dol
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Svet za preventivo
in vzgojo v cestnem
prometu Občine Vojnik
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Samo Kunej

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Vojnik se je, v sodelovanju z Javno agencijo RS za
varnost prometa, udeležil nacionalne preventivne akcije
»Pešec«, ki je potekala od 3. do 16. oktobra 2016. Akcija
»Bodi previden« je potekala pod sloganom »Posveti mi
pozornost« in se je zavzemala za večjo ozaveščenost
pešcev, še posebej starejših in otrok – šolarjev, ter
voznikov glede varnega ravnanja v cestnem prometu.
Zaradi vse krajšega dneva in slabše vidljivosti je bila
posebna pozornost posvečena uporabi odsevnih teles
in svetlejših oblačil. V ta namen je v četrtek, 6. oktobra
2016, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, v
sodelovanju s Policijsko postajo Celje in Medobčinskim
inšpektoratom in redarstvom, pri prehodu za pešce
pred stavbo Občine Vojnik in prehodu za pešce na
Frankolovem od 18. ure dalje pešcem razdeljeval
odsevna telesa in jih ozaveščal glede uporabe

Novosti, ki jih
prinaša zakon
o dimnikarskih
storitvah za
uporabnike
Povzela: Lea Sreš

Veljati je začel zakon o dimnikarskih
storitvah, ki prinaša kar nekaj
novosti. Uporabniki bomo imeli
po novem zakonu možnost izbirati
dimnikarsko družbo in prijaznejšo
storitev, saj bodo določene najvišje
cene.
Kaj moramo vedeti?
• Če se odločimo zamenjati
dimnikarsko družbo za čiščenje
svoje male kurilne naprave, moramo
to storiti do 30. junija tekočega leta
za obdobje najmanj 12 mesecev.
• Do 30. junija 2017 izberemo s
seznama dimnikarskih družb, ki
ga bo posredovalo ministrstvo,
dimnikarsko družbo, ki bo čistila
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odsevnikov in ustreznega varnega ravnanja v prometu.
Pešci so v prometu izpostavljeni večjim tveganjem
prometnih nesreč in zmanjšani vidljivosti, zato je zelo
pomembno, da z odgovornim ravnanjem in s pogostejšo
uporabo odsevnih predmetov pripomorejo k večji
varnosti v cestnem prometu. Stojnico v Vojniku so s
svojimi izdelki na temo vidljivosti pešcev še posebej
lepo okrasili učenci OŠ Vojnik, za kar se jim iskreno
zahvaljujemo.

našo malo kurilno napravo vsaj eno
leto.
• Do objave seznama dimnikarskih
družb lahko opravlja dimnikarske
storitve izvajalec, ki je do 31. 12.
2016 opravljal obvezno državno
gospodarsko javno službo.
• Če do 30. junija 2017 ne izberemo
dimnikarske družbe, se šteje, da
smo izbrali izvajalca, ki je na dan
31. 12. 2016 opravljal obvezno
državno gospodarsko javno družbo
na področju dimnikarstva v našem
kraju, pod pogojem, da ima ta
izvajalec dovoljenje za te storitve.
• Če svoje kurilne naprave resnično ne
uporabljate, obvestite dimnikarsko
družbo, ki je zadnja opravljala
storitve na tej napravi. Pred
začetkom uporabe boste morali
naročiti ponovni pregled.
• Dobro si poglejte obveznosti
uporabnikov: prvi pregled kurilne
naprave, vpis v evidenco, dovoljenje
izvajanja storitev, pregled pred
uporabo, ob spremembah, ob
vgradnji novih naprav in ob začetku
obratovanja neaktivnih naprav.

Zapisnik o pregledu bomo morali
hraniti eno leto, na podlagi odločbe
inšpekcije pa bomo dolžni odpraviti
ugotovljene nepravilnosti.

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

Ob takojšnem
plačilu priznamo
15 %
popusta.

Naročila na tel.: 041 611 087

foto
vrtinec

V Društvu upokojencev
Vojnik se dogaja
Člani DU Vojnik smo obiskali
Gorenjsko, z dvema avtobusoma smo
se podali na Brezje. Sodelovali smo
na srečanju starejših od 80 let na
Frankolovem in na vinski trgatvi, kjer
so naši člani pražili krompir. Piknik
in srečelov smo pripravili 4. oktobra.
Uredili smo prostor za pikado in 1.
oktobra priredili tekmovanje v pikadu.
Hvala vsem za pomoč, še zlasti Francu
Lebiču in Branku Brežniku. Iskrena
hvala vsem članom, ki ste pomagali
pri dejavnostih.
Tekst in foto: Marijan Kajzba

Jesen v Vinogradniškovinarskem društvu Vojnik
Jesen smo vojniški vinogradniki
svečano obeležili s postavitvijo
društvenega klopotca. Posadili smo
trto sorte chardonnay, razstavili velik
lesen sod (1200 l), postavili umetniški
razstavni predmet iz kovinskih obročev
za sode (avtorja Mirka Krašovca) in
pripravili oporo, »štajersko brajdo«,
za posajeno trto. Potomka stare trte
je obrodila obilno, kar 28,40 kg, s
sladkorno stopnjo 75 Oe. Vinogradniki
smo letos darovali 365 kg grozdja za
skupno predelavo v vino Vojničan.
Družili smo se tudi na VII. tekmovanju v
praženju krompirja. Hvala vsem, ki ste
sodelovali.
Tekst: Pavle Leskovar, Roman Gračner
foto: arhiv društva

V Novi Cerkvi želimo
defibrilator!
Poučno, zanimivo in predvsem
koristno je bilo predavanje o temeljnih
postopkih oživljanja, ki je bilo 12.
oktobra v Župnijski kašči. Hvala
gospodu Vicmanu, ki nam je odstopil
prostor. V sodelovanju z ORK Celje je
njihov predavatelj Rok na preprost, a
strokoven način predstavil postopke
oživljanja in uporabo samodejnega
defibrilatorja. Upam, da bomo našli
sredstva in načine, da se želja KO RK
Nova Cerkev uresniči in postavimo
defibrilator na javno mesto, ki bo
dostopno vsem, in morda rešimo
življenje.
Tekst in foto: Lea Sreš
Likovni umetniki PRO
TEMPORE v Novi Cerkvi
V nedeljo, 30. oktobra 2016, je
Turistično društvo Nova Cerkev
pripravilo likovno razstavo, ki jo
je postavil Božidar Ščurek. Avtorji
so ustvarjali v našem okolju, zato
je bil ogled še toliko bolj zanimiv.
Razstavljali so umetniki likovne
skupine PRO TEMPORE: Božidar
Ščurek, Vlado Geršak, Jurij
Godec, Zoran Jošić, Dani Hrovat,
Stane Petrovič in Ljuban Šega. V
kulturnem programu so nastopili
mladi glasbeniki, ki prihajajo iz šole
Tomija Majcna. Likovna dela so bila
postavljena v Slomškovi kapeli, ki
je odličen razstavni prostor. Hvala
gospodu Vicmanu za vsakoletno
gostoljubje, in vsem, ki ste pomagali.
Tekst in foto: Lea Sreš

Potomka »stare dame«
pogostila šolarje
Prireditev so izvedli skrbniki trte,
člani TD Nova Cerkev, KS, vrtičkarji
ter šolarji iz Nove Cerkve in Socke.
Viktor Štokojnik, skrbnik trte, je
dobro opravil svoje delo. Botra trte,
gospa Ika Medved, nas je spomnila
na besede Draga Medveda o pomenu
ohranjanja dediščine in prenašanju
izročila na mlade. Spomin na velikega
strokovnjaka o poznavanju vin, Draga
Medveda, je počastil gospod Vicman z
molitvijo. Trgatev so opravili skrbniki
ob pomoči učencev, grozdje so
stisnili v sok, s katerim so se otroci ob
slastnih palačinkah posladkali.
Tekst in foto: Lea Sreš

foto
vrtinec
Ko zatulijo sirene ... ob
mesecu požarne varnosti
Gasilska vaja je bila opozorilo, da
moramo pred kurilno sezono očistiti
kurilne naprave, dimnike in narediti
vse, da do požara ne pride. Naša
ravnanja naj bodo samozaščitna.
Tematika letošnjega meseca varstva
pred požari je bila namenjena splošni
požarni varnosti v gospodinjstvih in
problematiki ogljikovega monoksida.
V petek, 21. 10. 2016, je potekala
taktična gasilska vaja pri Sorževem
mlinu v Polžah. Sodelovalo je 54
gasilcev, poleg PGD Nova Cerkev
še gasilci PGD Frankolovo in PGD
Lemberg.

Tekst: Lea Sreš, foto: arhiv PGD Nova Cerkev
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90 let Cecilije Rebevšek
Med prijetne dolžnosti predsednika
KS Nova Cerkev, Slavka Jezernika,
spadajo tudi obiski jubilantov. Vsako
leto obišče vse krajane in krajanke,
ki so dopolnili 70, 80 ali 90 let. Med
slavljenci v mesecu novembru je bila
gospa Cecilija Rebevšek iz Razdelja,
ki je dopolnila 90 let. Na obisku pri
njej sta se oglasila in z njo pokramljala
župan Branko Petre in predsednik KS
Slavko Jezernik. Še na mnoga leta,
gospa Cilka. Vsem ostalim slavljencem
iskrene čestitke.
Tekst in foto: Lea Sreš

Družina Gregorc
v novem videospotu
V mesecu oktobru, ko se jesen odene
v najlepše barve, je nastajal nov
videospot pevcev Družine Gregorc
z ansamblom Mikola. Dolgoletno
sodelovanje je obrodilo nov izdelek
– skladbo, Kje si moj dom, avtorja
Metoda Jakopa. Valček je bil posnet v
studiu Mikola in je z ekipo TV Veseljak
nastal še v videoobliki. Scenarij je
prispeval Tadej Gregorc. V videospotu
nastopa tudi avtor Metod Jakop, del
zgodbe se je odvijal v njegovi rojstni
hiši, po domače pri Zoran v Dolu.
Hvala vsem za pomoč.

foto
vrtinec

Tekst in foto: Elči Gregorc

Izlet upokojencev v Krapino
Upokojenci smo bili 27. oktobra
na izletu. Glavni cilj je bil ogled
čudovitega muzeja neandertalcev
v Krapini. V Rogaški Slatini smo si
ogledali podjetje kozmetičnih izdelkov
Afrodita. Muzej neandertalcev nas
je presenetil s svojo drugačnostjo
in vizualnostjo. S pomočjo sodobne
avdiovizualne tehnike, brezmejne
domišljije, številnih najdenih okostij
krapinskega pračloveka in živali
tedanjega obdobja smo bili deležni
prvovrstnega sprehoda skozi čas.

94. let gospe Angele Brodej
V ponedeljek, 31. oktobra, smo se
skupaj s Krajevnim odborom RK
Nova Cerkev oglasili pri gospe Angeli
Brodej, ki je dan prej praznovala svoj
94. rojstni dan. Pravo veselje se je bilo
srečati in se pogovarjati z gospo, ki
pri teh letih tako dobro srbi zase in
ima tako realen pogled na življenje. S
svojimi 200 evri kmečke pokojnine je
pravi čarovnik, saj z njimi preživi čez
ves mesec, pri tem je pa še zadovoljna
in srečna, da je tako. Verjetno bi se
marsikateri lastnik računa v bančni
oazi, ki svojega bogastva ni pridobil
s trudom, ob nekaj dneh takšnega
življenja zamislil o svojem početju. Pa
to je že druga zgodba. Gospe Angeli
želimo še mnogo let in veliko sreče ter
zdravja.

Tekst in foto: Marijan Kajzba

Tekst in foto: Beno Podergajs

Tekst in foto: Marijan Kajzba za DU Vojnik
in Magda Kajzba za KO RK Nova Cerkev
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V KUD France Prešeren
Vojnik smo aktivni
Med pevskimi počitnicami smo kar
trikrat nastopili v hribih. Na Veliki
planini smo pri sveti maši peli 15.
avgusta. V četrtek, 8. septembra, smo
zapeli pri maši na Menini planini.
Pašna skupnost ima ta dan zaključek
paše in zbralo se je precejšnje število
domačinov. Mašo je daroval Ivan
Šumljak, ki je več kot leto služboval v
Vojniku, zdaj pa je župnik v Gornjem
Gradu. V nedeljo, 9. oktobra, smo na
posebno povabilo zapeli v cerkvici pri
vhodu v Logarsko dolino. V teju sezoni
smo nastopili na koncertu Marijinih
pesmi in na občinskem prazniku.

Taščice v Celju na srečanju
starejših krajanov Rdečega
križa
Krajevna organizacija Rdečega
križa Aljažev hrib nas je povabila na
srečanje starejših članov in članic in
krajanov Krajevne skupnosti Aljažev
hrib, da popestrimo druženje s svojim
petjem. Zbrali smo se v prostorih
krajevne skupnosti na Teharski
v Celju. Skupaj z lepim številom
poslušalcev smo preživeli prijetno
urico ob petju in glasbi, ki nam jo je
odigral harmonikar. Po uradnem delu
smo se družili ob zakuski in kozarčku
ter seveda glasbi in pesmi. Tudi v
prihodnje si želimo takšnih povabil.
Tekst: Majda Brežnik, foto: Franc Lebič

foto
vrtinec

Med prijatelji v Črni na
Koroškem
Ideja o obisku župnije Črna na
Koroškem je dozorela na Agapitovo
nedeljo, ko nas je s svojim obiskom
počastil in tudi vodil sveto mašo
gospod župnik iz Črne, mag. Tone
Vrisk. Idejo je Mešani cerkveni zbor
sv. Lenarta iz Nove Cerkve izpeljal v
nedeljo, 9. oktobra 2016. Veseli smo
bili, da so nam domači pevci odstopili
kor in nas počastili s svojo prisotnostjo.
Po maši smo še pred oltarjem zapeli
nekaj pesmi. Po uradnem delu so nas
vodiči ob razlagi popeljali po Črni.
Ustavili smo se v Olimpijskem muzeju
in v Centru za usposabljanje, delo in
varstvo Črna. Takšno druženje pevcem
pomeni vez med pevskimi prijatelji
in daje energijo za nadaljnje delo, da
bomo polepšali bogoslužje.
Tekst: Jožica Žibret, foto: Primož Hladnik

ODPRTJE ceste k Tomažu
Občina Vojnik, KS Vojnik, PD Vojnik
in krajani Tomaža so v petek, 11.
novembra 2016, kljub deževnemu
vremenu, a v veselem razpoloženju,
odprli cesto k Tomažu. V uvodu
so s pesmijo prireditev popestrili
Arclinski fantje, nato je spregovoril
predsednik režijskega odbora in
predsednik PD Vojnik Ivan Muzelj.
Njegovim besedam sta sledila govora
predsednice KS Vojnik, ge. Lidije
Jazbinšek Eler, ter gospoda župana,
Branka Petreta. Blagoslov je opravil
gospod dekan Alojz Vicman. Za vse je
to lepa pridobitev!
Tekst in foto: Zvonka Grum

Planinski utrinek
z Ovčjega vrha
Kljub napovedi, da bomo hodili po
snegu, smo se odzvali vabilu in obiskali
dvatisočaka v Avstriji, šli smo na Ovčji
vrh. Tolažili smo se, da če bo snega
preveč, bomo pač pot skrajšali in šli
samo do Celovške koče. V tem letnem
času je gore pokril sneg. Kot bela odeja,
ki želi zavarovati svoje, se nam je razodel
del planin na avstrijski strani. Bilo je
neponovljivo. Oblaki, veter in sonce,
vsega po malem, kot bi nas narava želela
obdarovati še s to izkušnjo. Uspelo ji je!
Povzpeli smo se na vrh in lepa slovenska
pesem se je razlegala tja do Stola …

Društvo Dobra volja na
martinovanju
Sobota, 12. novembra 2016, je bila v
znamenju martinovanja,in pokušanja
mladega vina, ki ga organizira
Vinogradniško-vinarsko društvo
Vojnik. Naše društvo se je udeležilo
tekmovanja v kuhanju ričeta. Ekipo
so sestavljale Ivanka Plešnik, Marta
Gorenak in Anica Žnidar. Skuhale so
okusen ričet, ki ga je hitro zmanjkalo.
Člani društva Dobra volja se z
veseljem udeležujemo tekmovanj,
saj se radi družimo, hkrati pa še kaj
dobrega skuhamo.
Tekst: Marjana Bobik, foto: Lea Sreš

Tekst: Zvonka Grum, foto: Srečko Sentočnik

Čestitke ob rojstnem dnevu
Predstavniki KS Frankolovo in
Župnijske Karitas Frankolovo vsako leto
obiskujejo starejše krajane, stare 90 let
in več. V letu 2016 praznujejo 90 ali več
let: Justina Fijavž – Verpete (90 let);
Ana Skaza – Špesov dom Vojnik (96 let,
umrla 20. 11. 2016); Ana Marzidovšek
– Dol pod Gojko (92 let); Cecilija
Pecl – Lipa (92 let); Kristina Kralj –
Podgorje pod Čerinom (92 let); Martin
Borovnik – Lipa (91 let); Draga Sodin
– Frankolovo (90 let); Neža Kveder –
Brdce (95 let); Štefanija Šibanc – Beli
Potok (91 let). Ob prijetnem druženju
skupaj s sorodniki smo obujali spomine
iz njihove mladosti in poslušali različne
zgodbe, ki so zaznamovale njihovo
življenjsko pot. Vsem jubilantom želim
zdravja, zadovoljstva ter prijetno
praznovanje v bližajočih se praznikih.
Tekst in foto: Dušan Horvat

ODPRTJE ceste Vizore
od Cehnerjevih do
Koštomajevih
V petek, 2. septembra 2016, ob 18. uri
je bilo uradno odprtje javne poti Vizore
(od Cehnerjevih do Karla Koštomaja)
v dolžini 320 m. Trak je slavnostno
prerezal Karl Koštomaj ob prisotnosti
župana Občine Vojnik Branka Petreta,
predsednika Sveta KS Nova Cerkev
Slavka Jezernika, predstavnika VOC-a
Branka Jezernika ter ostalih članov
režijskega odbora. Cesto je nato
blagoslovil domačin, gospod župnik
Vinko Kraljič. Program so popestrili
pevci, Prijatelji iz Nove Cerkve, ter
Jure Kovač na harmoniki in Matej
Ogrizek z baritonom. Posebna zahvala
gre režijskemu odboru za ureditev
ceste ter pripravo slavnostne otvoritve
z bogato pogostitvijo..
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Franc Plahuta

45

na mladih svet stoji

OŠ Antona
Bezenška Frankolovo
Tekst: Ivan Špeglič, Maruša Žerjav, Kaja Senegačnik, Petra Jager Čakš

Uspešni košarkarji, obisk uredništva, zlato
priznanje iz logike, evropski dan jezikov
Frankolovski košarkarji spet uspešni
V sredo, 26. oktobra 2016, je bilo medobčinsko
tekmovanje v košarki. Fantje naše šole (devetošolci) so
zasedli prvo mesto na medobčinskem predtekmovanju v
svoji skupini (c). Finale področnega predtekmovanja je

bilo v četrtek, 27. oktobra, na OŠ Frana Kranjca v Celju,
naši učenci so osvojili odlično 2. mesto. Za OŠ Antona
Bezenška Frankolovo je to največji uspeh na košarkarskem
področju, zato se ponosni veselimo z njimi.
Obisk uredništva Novega tednika in Radia Celje

Frankolovski košarkarji (foto: Brane Dragar)

Med počitnicami v petek, 4. novembra 2016, smo Maša
Štante, Kaja Senegačnik, Tamara Pinter, Eva Tojnko
in Maruša Žerjav obiskale Radio Celje in Novi tednik.
Zadržale smo se v studiu, kjer je Maša celo spregovorila
nekaj besed v živo po radiu. Izvedele smo pomembne
stvari, na katere moraš biti pozoren, predvsem na govor
med snemanjem. Govoriti moraš jasno in razločno, okoli
tebe pa mora biti tišina. Urednica Novega tednika nam je
pokazala ves arhiv izdanih časopisov. V enem izmed njih
smo našli celo intervju z našo učiteljico Nino Križanec
Rodico, ki so jo predstavili, ker je bila prostovoljka v
Ugandi, Afriki, nam pa je organizirala ogled medijske
hiše. Dovolili so nam pregledati njihov prostor in njihove
pisarne. Tam smo opazile različne slike, pritrjene na stene
za nasmeh in pozitivno delo z veliko veselja. Dobile pa smo
tudi darilce, ki nas bo vsako jutro ob pitju čaja ali kakava
spomnila na naš obisk. Podarili so nam skodelice. Vsem
tam, ki so nas lepo sprejeli, se zahvaljujemo in upamo, da
bodo tudi oni prebrali naše šolsko spletno glasilo.
Ana Turk osvojila zlato priznanje iz znanja logike

Tekmovalke iz znanja iz logike (foto: Kaja Senegačnik)

V soboto, 22. oktobra, je potekalo državno tekmovanje
iz logike v Grižah. Tekmovanja so se udeležile učenke
Kaja Senegačnik, Ana Turk, Saša Sitar in Aneja Matevžič.
Najuspešnejša je bila Ana Turk, učenka osmega razreda, ki
je osvojila zlato priznanje.
Evropski dan jezikov
Evropski dan jezikov praznujemo 26. septembra. Na ta
dan na šoli »jezikamo« v tujih jezikih, napišemo tedenski
jedilnik v nemščini in angleščini, se pomerimo v lomilcih
jezika, se pozdravljamo v tujih jezikih, beremo tujejezične
zgodbe ter pripravimo radijsko oddajo v tujem jeziku.
Letos smo izdelali tudi tujejezične napise za vrata učilnic.
Učenje jezika prinaša korist mladim in starim in nikdar
nismo prestari, da bi se učili jezika.

Evropski dan jezikov (foto: Petra Jager Čakš)
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Tekst: Otroci in zaposleni Vrtca Mavrica Vojnik, foto: Lea Sreš

Mavrični sklad Vrtca Mavrica Vojnik
V našem vrtcu si prizadevamo prepoznati in spodbuditi
sposobnosti in interese vseh otrok. Kot spodbujevalci
in načrtovalci spodbudnega učnega okolja, ki omogoča
otrokovo aktivno vlogo, notranjo motivacijo in raziskovanje
z vsemi čutili, smo odgovorni tudi pri izbiri in ponudbi
različnih pripomočkov, rekvizitov, didaktičnega materiala
ipd., ki zagotavljajo razvojno primerne učne priložnosti.

na tiste, ki niste še nikomur namenili svojega deleža
dohodnine. Če v nas prepoznate priložnost za tesnejše
sodelovanje in želite našo dejavnost podpreti tudi s finančno
podporo, vas vabimo, da izpolnite obrazec, ki ga dobite
na spletni strani eDavki ali pa zanj pokličete v vrtec – na
telefonsko številko 03 780 00 00. Za vsak prispevek vam
bomo hvaležni vsi – mali in veliki iz Vrtca Mavrica Vojnik.

Da so te pestre, izzivalne in omogočajo še izbiro, sodelovanje
ipd., velikokrat poskrbi Mavrični sklad. Ustanovljen je bil
leta 2012 in je sprva z zbranimi sredstvi iz različnih zbiralnih
akcij pomagal pri plačilu obogatitvenih dejavnosti vrtca
otrokom, katerih družine, zaradi finančnih težav, dodatnih
stroškov niso zmogle. Ko smo delovanje razširili z različnimi
oblikami iskanja sredstev in materiala, ki ga potrebujemo za
svoje ustvarjanje, je začel sklad z akcijami za vse otroke – tako
zdaj vsako leto obogati glasbene in športne kotičke, omogoči
otrokom ogled posebne predstave, omogoči tudi udeležbo
otrok na kakšnih natečajih. V tem letu smo s pomočjo družbe
Sklad 05 uredili vse potrebno, da se na račun Mavričnega
sklada vrtca lahko nakaže/podari tudi delež dohodnine,
ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu. Donacija je
za darovalce brezplačna, z njo pa prispevate k obogatitvi
življenja vseh naših otrok.

V letu 2017 naj se vas dotikajo nežne besede, naj vas
objemajo mir, ljubezen in sreča. Naj vam leto nakloni toplo
ognjišče in priložnosti za smeh v očeh. Želimo, da najdete poti
od srca do srca in v sebi negujete iskrenost otroške duše.

Med starši, starimi starši, prijatelji in znanci je veliko
zadovoljnih soustvarjalcev naše zgodbe. Tokrat se obračamo

na mladih svet stoji

Vrtec Mavrica Vojnik

Postanite del naše zgodbe.

OB DNEVU SLOVENSKE HRANE
Tekst in foto: Lea Sreš

Tradicionalni slovenski zajtrk v Vrtcu Danijelov
Levček in Vrtcu Mavrica Vojnik
Ob dnevu slovenske hrane so v Vrtcu Danielov Levček
in Vrtcu Mavrica Vojnik pripravili za svoje varovance
tradicionalni slovenski zajtrk. Pogovorili so se o pomenu
lokalno pridelane hrane, zdravo pozajtrkovali in kasneje
ustvarjali na to temo. V obeh vrtcih so se otrokom pri

zajtrku pridružili nekateri starši, gostje iz Občine Vojnik
z županom in podžupanom na čelu, vodstva ustanov in
gospod Anton Perger. Pred zajtrkom so v vseh skupinah
zapeli pesem Čebelar. Poglejte obe zgodbi na fotografijah.

Otroke je nagovoril gospod Perger.

Sveče so pričarale lepo vzdušje.
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OŠ Vojnik
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: arhiv OŠ Vojnik

Živžav in ustvarjalni nemir
O šoli
S prvimi septembrskimi dnevi se je v prostore matične
Osnovne šole v Vojniku ter njenih podružnic v Šmartnem
v Rožni dolini, Novi Cerkvi in Socki vrnil »živžav« in
ustvarjalni nemir. V šolske klopi je v tem šolskem letu sedlo
718 učencev, od tega matično šolo obiskuje 579 učencev,
v POŠ Šmartno v Rožni dolini jih je 39, POŠ Nova Cerkev
obiskuje 62 učencev, na POŠ Socka je 38 učencev.
Prvošolci
Vsem učencem, ki so prvič prestopili šolski prag, so
učiteljice pripravile program, v katerem so lahko spremljali
predstavo Lakota je najboljši kuhar, gospa ravnateljica
Olga Kovač jim je zavezala rumene rutice, da bodo v
prometu bolj vidni, ter podarila rdeče kapice. V razredu so
jih pričakale figurice Lili in Bineta, ki jih bosta spremljala
na poti pridobivanja novih znanj, izkušenj in tkanja niti
prijateljstva.
Razvijanje vztrajnosti in odgovornosti
Veščinam razvijanje vztrajnosti in odgovornosti bo v tem
šolskem letu namenjeno veliko pozornosti. O tem in tudi o
pomenu telesne dejavnosti so se seznanili starši na prvem
roditeljskem sestanku v novem šolskem letu. Predstavljene
so bile tudi posamezne dejavnosti letnega delovnega načrta,
šolski koledar, dejavnosti ter način organizacije šolskih
prevozov z voznimi redi ter varstvom vozačev.
Namesto v šolske klopi …
… so se predzadnji teden septembra trije učenci z učiteljico
Natašo Potočnik pridružili sovrstnikom OŠ Loče ter se
skupaj vkrcali na jadrnico Lenka, kjer jih je sprejel kapitan
Robert. Postali so del posadke projekta Mirno morje, ki
simbolizira integracijo, solidarnost, mir, tolerantnost, uči
Osmošolci so raziskovali Vojnik.

48

spoštljivega ravnanja z drugimi in drugačnimi. Posadke, ki
so bile nastanjene na 103 jadrnicah, so sestavljali otroci in
mladostniki različnih držav, ki so se v sedmih skupnih dneh
učili veščin jadranja, vezanja vozlov, uživali v raziskovanju
okolice krajev, plavali, skupaj kuhali in pospravljali.
Osmošolci so raziskovali Vojnik
Vilma Ošlak: »Projekt Tri M – mesto, mladi, mobitel je bil
osnova sodelovanja z arhitektom gospodom Arnoldom
Ledlom, ki je učencem predstavil, kako mora biti urejena
naša okolica, da se v njej počutimo dobro, saj smo tako
bolj ustvarjalni in delovno storilni. Predstavil jim je
različne vrste ulic, njihove značilnosti in merila kakovosti
ulic. Spregovoril je tudi o pomembnosti zelenih površin,
kulturne dediščine okoli nas in urejenosti športnorekreacijskih objektov. Nato so učenci skupaj z učitelji, ki
so delavnice vodili, odšli na teren, kjer so si vse te naštete
stvari ogledali, jih fotografirali in iskali pomanjkljivosti pri
sami ureditvi kraja Vojnik. Ko so se vrnili na šolo, je vsaka
skupina pripravila predstavitev in na skupnem zaključku
tehniškega dneva predstavila svoje delo in seveda svoje
ugotovitve pa tudi rešitve za opažene pomanjkljivosti.«
Ugotovili so, da je v Vojniku precej psov in da bi bilo dobro,
da bi uredili park za pse z urejenimi koši za odlaganje
iztrebkov. Predlagali so zasaditev dreves na delu parkirišča
pri šoli, saj bi krošnje dreves dajale v toplih mesecih
učencem vsaj malo sence, ko čakajo na avtobuse. Skupina,
ki si je raziskovala kulturno dediščino, je predlagala,
da bi bilo treba urediti vodnjak pri cerkvi tako, da bi se
povezoval z okolico in bi bila na razpolago voda, če se da,
tudi pitna, okrog vodnjaka pa bi lahko bile klopce. Zdaj je
čez vodnjak postavljena koliba, v njej pa je cel kup stvari,
ki zakrivajo vodnjak. Iz vodnjaka bi lahko zalivali rože v
parku pri cerkvi. Ob protipoplavnem zidu so predlagali

Mesec oktober in teden otroka
V tem tednu so se zvrstile številne dejavnosti, ki so
popestrile šolske dni. Še več pozornosti je bilo namenjeno
športu in gibanju. Učenci so sodelovali v športnih
dejavnostih, imeli pohode, si ogledali gledališko predstavo
ter se posvetili raziskovanju ljudske glasbe. Člani etnoskupin
Joškova banda iz Globoč ter Vrajeva peč iz Socke so
učencem približali ljudsko glasbo ter ljudske inštrumente,
v delavnicah so otroci nekatere ljudske inštrumente tudi
izdelali ter nato uživali ob izvabljanju glasbe iz lastnoročno
narejenih inštrumentov.
Odprite oči in napnite ušesa v naravi
Maja Kovačič, Tatjana Hedžet: »Poseben poudarek
naravoslovnega tabora, ki je bil organiziran za učence petih
in šestih razredov, je bil na spoznavanju življenjske pestrosti
gozda. Učenci so se o gozdu učili v gozdu in ne v učilnici.
Pri tem smo jim pomagali učitelji OŠ Vojnik, učiteljice
POŠ Socka in gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije,
Območne enote Celje. Delo v taboru je temeljilo na učenju
preko doživljanja narave, pridobivanju novih izkušenj in
spoznavanju novih stvari. Temeljno vodilo naravoslovnega

Odprite oči in napnite ušesa v naravi.

tabora je aktivno učenje ob stiku z naravo, ki daje učencu
občutek varnosti in jim omogoča, da pustijo domišljiji
prosto pot. Letos smo spoznali jesenski gozd. V gozdu smo
se naučili uporabljati čutila: vid, tip, sluh, okus in vonj …
Po gozdu smo se v parih sprehajali z zavezanimi očmi.
Zavezanih oči smo sledili tudi vrvici, ki je bila napeljana
po gozdu, okoli dreves. Iskali smo sledi živali, zvedeli
smo, da je žir užiten tudi za ljudi in ga poskusili. Zelo smo
se razveselili obiska ravnateljice in njene pomočnice, ki
sta nam vsem zaželeli veliko naravoslovne radovednosti,
ustvarjalnosti in prijetnih trenutkov učenja v naravi. V
večernih delavnicah smo si pripravili pečena jabolka z
medom in orehi, izdelovali smo pisane sončnice in kipe iz
koruze, naredili smo ptičje hišice iz odpadnih plastenk, ki
smo jih okrasili z naravnimi materiali: kamenčki in lubjem
… Pogledovali smo v zvezdne karte, ponazorili, kako so
nastali lunini kraterji in spoznali lunine mene. V soboto smo
v gozdu opazovali male gozdne živalce, ki se skrivajo na
gozdnih tleh, po določevalnih ključih prepoznavali drevesa,
se učili in igrali gozdno angleščino in gozdno matematiko.
Urili smo se v orientaciji in merjenju obsega dreves, računali
približno starost dreves in določili en ar gozdnega prostora
… Da pa ne bi čisto pozabili, kako se zunaj igra, smo se v
gozdu igrali različne igre, ves material za njih pa smo našli
v gozdu. Za starše smo pripravili razstavo in kratek kulturni
program.

na mladih svet stoji

sprehajalno pot, ki bi lahko vodila do Škofje vasi, poleg
nje pa bi lahko bila urejena še kolesarska pot, ob njej pa
klopi na določeni razdalji. Predlog je bil tudi ta, da bi lahko
poslikali zid, seveda skladno z okoljem, in bi tako ne bilo
neprimernih napisov na samem zidu. Skupina, ki si je
podrobneje ogledala zasaditve in parke, je predlagala, da
bi na delu protipoplavnega nasipa, kjer je posejana trava,
postavili klopce za počitek. Prav tako so opazili, da je park
ob reki zelo dolgočasen in bi vanj lahko postavili klopce
in dodali igrala, tudi zasaditev s cvetjem ali grmičevjem.
Predlagali so popestritev zasaditve pred Zdravstvenim
domom v Vojniku s posipanjem peska, s katerim bi ustvarili
potke med zasajenim cvetjem. Motil pa jih je plevel, ki je
rasel na eni izmed zasaditev, ki smo jo videli. Skupina, ki
si je podrobneje ogledala športno-rekreacijske objekte, je
opazila, da so igrišča v popoldanskem času zaklenjena.
Opazili so tudi, da je parkirišče pri ŠVIC-u neurejeno.
Povedali so, da zelo pogrešajo prostore za druženje na
prostem okoli šole, saj ni nikjer nobenih klopi, prav tako
pogrešajo tudi zasaditev dreves, ki bi jim dajala senco.

Najlepše bi se zahvalili vsem, ki so nam pomagali, da je naš
tabor uspel, posebna zahvala gre vsem lastnikom gozda
Gobnik, v katerem smo pridobivali nova znanja.«

VOJNIK
SOCKA
NOVA CERKEV
VITANJE
DOBRNA
ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
FRANKOLOVO

GLASBENA ŠOLA MAJCEN
tel. 051 757 026
glasbena.sola.majcen@gmail.com
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na mladih svet stoji

Knjižnica čaka mlade bralce.

ODPRTJE prostorov
Tekst in foto: Lea Sreš

Velika pridobitev za učence
in učitelje POŠ Nova Cerkev
Občina Vojnik in Osnovna šola Vojnik sta pripravili
odprtje prostorov na podružnični šoli Nova Cerkev.
Za učence, učitelje, vrtičkarje in starše je to velika
pridobitev. Več šolskega prostora pomeni boljše pogoje
dela za učence. Ponosni smo, da sta nove prostore
soustvarjala sokrajana Milan Cehner in Ernest Pušnik.
Zahvaljujemo se vsem, ki ste pripomogli k lepšemu
jutri otrok iz Nove Cerkve. Učenci so se zahvalili
županu Branku Petretu, gospe Vesni Poteko, Slavku

Vrvica je prerezana, šola je naša!
Hvala vsem pridnim rokam
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Jezerniku, Otonu Samcu, KUD-u Nova Cerkev in
vsem, ki so v uspešnem projektu sodelovali. Hvala
tudi mamam, babicam in Hildi Goršek za pripravo
prigrizkov. Obiskovalce sta nagovorila ravnateljica OŠ
Vojnik Olga Kovač in župan Branko Petre. V prisrčnem
kulturnem programu so se predstavili učenci POŠ
in otroci oddelka Mavrica Nova Cerkev, ob podpori
ansambla Klateži, Godba na pihala in Moški pevski
zbor iz Nove Cerkve.

Razgledi

Jesenske
aktivnosti
Tekst in foto: Elči Gregorc

Pestro dogajanje

Jesen v Špesovem domu
Ko pomislimo na jesen, si običajno predstavljamo meglo,
dež in vonj po prvi toploti iz kmečke peči ter dolgočasne,
temačne dneve. Vendar če nekaj teh dejstev odmislimo in
si zamislimo trgatev, spravilo sadja, vrenje mošta, ličkanje
koruze, sladek kostanj in toplo jesensko sonce, dobi jesen
nove, svetle dimenzije in je hitro lahko najbolj prijazen
letni čas.

Tudi na mesec požarne varnosti nismo pozabili, zato
smo se posvetili tudi tej temi. Obiskali so nas gasilci
domačega društva, ki so nam poleg učnih ur požarne
varnosti pripeljali pokazat tudi svojo tehniko, ki smo si jo
z zanimanjem ogledali. In seveda, spanec je bil mirnejši,
saj smo vedeli, da bo tudi v primeru, če nas obišče rdeč
petelin, za nas dobro poskrbljeno.

Takšnega si znamo narediti v Špesovem domu. Začeli smo
z jesenskimi prireditvami in veselimo se vsake srede, ko
so popoldne z nami razne glasbene in pevske skupine.
Zaživele so pogovorne skupine, razni krožki – tudi
kulinarični, pevci vadijo za nove nastope, ob petkih komaj
čakamo glasbenih uric s harmonikarjem Ervinom. Trgali
smo brajdo in se posladkali z lastnim pridelkom, grozdje
je bilo sladko in trgatev je bila rekordna – grozdja sicer
nismo stiskali, imamo pa obljubljen mošt, ki ga bomo
novembra, kot vsako leto, prekrstili v vino. Smo pa skuhali
okusno marmelado, s katero se radi posladkamo in tudi
pohvalimo.

Prav tako so prišli dnevi, ko so bili naši spomini pogosteje
s tistimi, ki jih ni več med nami. Bili so del našega
življenja, radi smo jih imeli – na takšen ali drugačen
način. In čeprav jih danes fizično ni več tukaj, smo veseli,
da smo jih poznali, skupaj z njimi preživeli del življenja.
Spomin nanje nas greje kot greje marsikoga izmed naših
stanovalcev, ki čeprav sam z nasmeškom na ustih in
zadovoljno preživlja jesen svojega življenja.
Contraco-Špesov dom Vojnik želi občanom, poslovnim
partnerjem in društvom v občini vesel božič ter srečno in
uspešno novo leto 2017!

Žalne slovesnosti
Tekst in foto: Lea Sreš

Ob dnevu spomina na mrtve
Žalne slovesnosti ob dnevu spomina na mrtve so bile v
občini Vojnik ob vseh spominskih obeležjih padlim in
umrlim v obeh svetovnih vojnah. Kulturni program so
izvedli učenci Osnovne šole Vojnik, POŠ Socka, POŠ Nova
Cerkev, OŠ Antona Bezenška Frankolovo. Govorniki so
poudarili pomen spomina na preteklo in polpreteklo
zgodovino, pomen dejanj umrlih za ideale, ki so jih živeli
in zanje umrli. Poklonili smo se njihovemu spominu.

položili predstavniki borčevskih, občinskih in veteranskih
organizacij. Slavnostni govornik je bil minister Boris
Koprivnikar.
Vojnik, 28. oktober 2016, polaganje venca

Občina Zreče in Spominsko društvo 100 Frankolovskih
žrtev sta v ponedeljek, 31. oktobra 2016, priredili slovesno
komemoracijo na prireditvenem prostoru pri grobovih
100 Frankolovskih žrtev na Stranicah. Žalne vence so
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Razgledi

Nova
cvetličarska
ponudba
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek , foto: Lea Sreš

Brigita Lubej, lastnica cvetličarne

Cvetličarna Anemona na Celjski cesti
Brigita Lubej, ki je na Celjski cesti 19 odprla novo
cvetličarno, je pri izbiri poimenovanja zanjo uporabila
ime za cvetlico, po kateri še ni bila poimenovana nobena
cvetličarna. Nežen cvet anemone, trajnice, za katero je
značilno, da lahko brez presajanja raste več let na istem
mestu in s svojim cvetom lepša zasaditve od sredine
avgusta pa do prve zmrzali, je gospe Brigiti najljubši v
vijoličasti barvi.

Ponudba
Tradiciji s pridihom sodobnega, cvetličarka v aranžmajih
in šopkih doda posebno noto, povezano s pričakovanji
kupca. V tem ustvarjanju uživa, saj ji poklic omogoča
ustvarjalnost, ki se izrazi pri zavijanju daril, šopkih,
aranžiranju prostorov za različne priložnosti. V stalni
ponudbi najdemo veliko izbiro lončnic, med njimi različne
orhideje. K lončnicam sodi tudi pestra izbira lončkov,
pri katerih gospa Brigita prisega na naravne materiale
(bambus, vejice, glina idr.) in raznolike oblike. V ponudbi
žalne floristike so venci, ikebane ter sveče.
Trend drugačnih, uporabnih daril
Gospa Brigita opaža, da ljudje podarjajo drugačna darila,
za katere sami pravijo, da so za šalo in uporabnost
(klobase, brisače ipd.). Tako je nekoč k njej prišel gospod
in v prtljažniku avtomobila pripeljal pujsa, da mu je
cvetličarka privezala pentljo. Tudi za poroke mora večkrat
narediti dva poročna šopka, enega, ki ga nevesta obdrži, in
drugega, ki ga vrže oz. podari prihodnji nevesti.

Del ponudbe cvetličarne

Cvetličarna Anemona v božično-novoletnem času
Cvetličarna bo odeta v tradicionalne barve božiča: zeleno,
rdečo in vijoličasto. Vijoličasta barva na štirih svečah bo
krasila tudi domač adventni venček. Venček na vratih pa
bo iz naravnih materialov. Toplino praznikov bodo tako v
cvetličarni kakor doma pričarali dobri in prijazni ljudje.

»CEMENTNINARSTVO«

Novoletni aranžma

Za poklic cvetličarke je bil kriv splet okoliščin
Prihodnja pravnica se je odločila, da nadaljuje družinsko
tradicijo, zato je po mamini upokojitvi prevzela njeno cvetličarno
v Šentjurju. Po raziskavi trga je v Vojniku videla zanimivo tržišče,
ki ga je nadgradila z idejo po odprtju cvetličarne ter uresničila z
najemom prostorov ob Celjski cesti 19, kjer je soseda zlatarstva
Zupanec ter frizerskega salona Alja.
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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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Razgledi

Dediščina
našega
doma
Tekst in foto: Lea Sreš

Igrača »vragov pot«

Sestavljena kocka

Na didaktično igračo vragov pot me je opozorila
Katarina Belak iz Arclina, »ta mlada« pri Šipkovih. Njen
odnos do materialne dediščine, pogled na življenje,
vzgojo in družino kaže na to, da ji je še kako mar za
zapuščino prednikov. Svoje znanje in spoštljiv odnos do
dediščine oba z možem prenašata na svoje otroke.
Marsikaj se še vedno najde na podstrešjih, pozabljenih
skrinjah in omarah. Prav zavest, da najdeno spoznamo
za vredne stvari in njihovo vrednost delimo z drugimi, je
lastnost, ki je vredna pohvale. Katarina Belak je povedala:
»Včasih ni bilo trgovin z igračami. Igrače so izdelovali
doma. Bile so izdelane iz različnih materialov, ki so bili na
voljo doma. Poznamo punčke, žoge iz blaga, frače, loke,
mlinčke, hodulje in mogoče še kaj. Igrače so se prenašale
tudi iz roda v rod. Ena izmed teh, prav posebna igrača, ki
se prenaša iz roda v rod in to že najmanj peto generacijo,
je vragov pot. Izdelal jo je Jure Ocvirk, po domače
Šipkov Jura, ki je bil po poklicu tesar. Gre za igračo, ki
spada med lesene miselne igre. Zanimivo je, da je takšna
igrača obstajala že takrat in je bila pravi miselni izziv
marsikateremu odraslemu in ne samo otroku. Šipkov Jura
naj bi kdaj pa kdaj nesel igračo tudi v gostilno Pr Oljček,
kjer je izjavil: ‘Dam za štefan vina tistemu, ki vragov pot
sestavi.’ Igrača je ostala izziv še danes.«
»To igračo še vedno hranimo in je prava dragocenost v
družini. Šipkov Jura je izdelal igračo, ki je sestavljena iz
šestih delov, za vsakega izmed svojih šestih otrok. Ena
izmed njih je danes v Argentini, kamor se je preselila veja
potomcev. Doma še vedno ohranjamo veščine sestavljanja
tega skrivnostnega križa, ki te namuči za vragov pot,
takšno je njeno ime. Izdelana je iz hruškovega lesa, ki je
že razrahljan, saj se je v sestavljanju preizkusilo že kar
nekaj otrok in odraslih. Ali poznate takšno igračo tudi kje
v Vojniku? Mojega moža Lovra Belaka, ki mu je bil Šipkov
Jura praded, čaka naloga, da izdela igrače za svoje tri
hčere. Najmlajša, ki je stara štiri leta, se še ne preizkusi
v tej igri, prste pa že obračata starejši dve. Vsekakor nas
spremlja želja, da takšno dragocenost prenesemo še v
naslednje rodove.«

Gospa Katarina Belak in Tinkara s kocko

živeli v Avstro-Ogrski državi. Danes je še kako pomembno
spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine, pomembno
je ponuditi otrokom prave igrače in jih morda tako zdravo
zaposliti.

Spoznavanje in ohranjanje teh najdenih stvari,
raziskovanje, kdo je igrače naredil, kdo seje z njo igral in
kam so jo odnesli lastniki, je za družino Belak pomembno.
Igrača je stara čez sto let, saj je nastala v času, ko smo
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Razgledi
Skupinska slika udeležencev memoriala

TEKMOVANJE
Tekst: Franc Lebič, foto: Dušan Ravnikar

3. memorial bratov Dobrotinškov je pod streho
V soboto, 10. 9. 2016, smo se zbrali strelci našega in
sosednjih strelskih društev (Celje, Hrastnik, Trbovlje,
Kisovec, Mala Breza nad Laškim, Dolič, Slovenske
Konjice in letos prvič gostje iz Lendave). Zaradi velikega
zanimanja smo začeli s tekmovanje že v petek popoldan
in nadaljevali v soboto. Tudi letos smo se zjutraj zbrali
na strelišču in družno z županom in predsednico KS
odšli na domačijo Dobrotin, kjer nas na dan memoriala
gostoljubno sprejme edina še živeča sestra Zefka Feldin in
njeni domači. Položili smo venec in svečko ter spregovorili
nekaj besed v spomin na ustanovne člane našega društva.
Po tradicionalni pogostitvi v domači kuhinji in prijetnem
druženju smo obljubili, da tudi naslednje leto spet pridemo
ob tem času. Tekma je potekala v prijetnem druženju,
malce tudi v tekmovalnem duhu.
Kot dobri gostitelji, po čemer tako slovimo, smo prepustili

ROČNA DELA

medalje in pokale gostom. Podelitve so se udeležili župan
Brane Petre, predsednica KS Vojnik in predsednik Društva
upokojencev Vojnik, ki nam velikodušno brez najemnine
odstopa prostor za strelišče, da lahko treniramo. Vsem
trem se zahvaljujemo, ker so se udeležili prireditve.
Lahko se pohvalimo, da smo edino društvo, ki imamo na
podelitvi župana.
Zmagovalne ekipe:
1. mesto – Mala Breza, prejemnica prehodnega pokala (2-krat)
2. mesto – Hrastnik
3. mesto – Trbovlje 1
Vsi so obljubili, da se bodo tudi drugo leto udeležili že
tradicionalnega 4. memoriala bratov Dobrotinškov pri nas
v Vojniku.

Tekst: Dragica Mirnik , foto: Lea Sreš

Kako malo je treba
Kako malo je treba, da človek zaide s poti in ostane brez
sredstev za življenje, brez prijateljev, sam, nemočen, brez
doma. Prestrme so včasih stopnice življenja in nikogar ni,
ki bi ti ponudil roko in pomagal po trnjevi poti. Največkrat
je alkohol edini prijatelj, ki nemočne ljudi pahne še globlje.
Prihaja zima, pred vrati so praznični dnevi, ki še poglobijo
bolečino in žalost brezdomnih ljudi.
V delavnici ročnih del je priložnost tudi za pogovore in
odločili smo se, da se bomo učili pletenja kap in nogavic.
Želimo združiti prijetno s koristnim in razveseliti
nemočne, na rob potisnjene ljudi. Prisrčno sta nas v
prostore Kamrice povabili ga. Vovk in ga. Nataša, ki sta
bili navdušeni nad našim predlogom. Pridne roke naših
»Zvončnic« prepletajo niti volne z največjim veseljem,
saj vemo, da bomo marsikatero solzno oko osušile s
pozornostjo, da bodo izdelki namenjeni prav njim,
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brezdomnim. Spretne roke Mili, Urše K., Berte, Irene
in moje so napletle že kar nekaj toplih izdelkov. Pleteni
so z namenom, razveseliti in obdariti skromne ljudi, z
ljubeznijo in s spoštovanjem do nemočnih, in so zato še
toliko več vredne in dragocene.
December je čas praznovanj. Da bo praznovanje toplo,
bomo obiskale dom za brezdomce in jim podarile kape in
nogavice, ki jih bodo grele ob mrzlih dneh, in na ta način v
njihova srca prinesle kanček toplote. Prepričana sem, da so
male pozornosti največkrat neprecenljive vrednosti.
Delo v družbi je prijetno.

Tekst: Lea Sreš, foto: Drago Adamič

Osebni trener v Sportfitu
Skrb za zdravje in telesno kondicijo
je za nekatere ljudi prednostna
usmeritev. Poleg zdravega načina
življenja je treba krepiti telo in
duha. Pred vami je priložnost, da
poskrbite za to.

Kaj dela osebni trener?
Drago Adamič: »Dobri dve desetletji
je šport moj vsakdanji spremljevalec.
Najprej sem tekmoval, zadnja leta
pa sem rekreativec in trener. Vse bolj
pogosto se srečujem z vprašanji, ki
mi jih zastavljajo prijatelji, znanci,
naključni rekreativci: kaj delati
oziroma kako vaditi za dosego
zastavljenih ciljev brez bolečin v
sklepih, kolenih in hrbtenici, brez
diet, kako doseči želeno telesno težo,
kako izboljšati telesno pripravljenost
… Vsa ta vprašanja in še mnoga druga
so me gnala k razmišljanju, kaj bi
morali spremeniti, dodati, česa ne
početi, da dosežemo osebni cilj. Vsi
odgovori, ki so se mi porajali, so vodili
v eno smer, da v večini primerov ljudje
vadimo samo zato, da vadimo. Ne
razmišljamo in ne razumemo, kaj
počnemo s svojim telesom. To je bil
vzrok, da sem se odločil, da naredim
korak naprej na tem področju. Začel
sem se izobraževati za osebnega
trenerja. Izobraževanje, ki ga

organizira mednarodno priznana
organizacija AFP Slovenija, je
razdeljeno na tri tematike: športna
medicina (funkcionalna anatomija,
fiziologija mišic, biomehanika,
kardiovaskularna fiziologija,
telesna sestava, delo s specialnimi
populacijami, fitnes in zdravje),
osnove prehrane (makrohranila,
mikrohranila, metabolizem in
energija, patofiziologija debelosti,
patofiziologija stradanja, uravnavanje
telesne teže) ter osebno trenerstvo
(predhodna obravnava vadečega,
sestavni deli vadbene enote, aerobna
vadba, anaerobna vadba, gibljivost,
praksa v vadbenem okolju).

pestrost vadbe, čas (termini vadbe so
prilagojeni).

Športne zgodbe

Drago
Adamič
Komu je namenjen osebni trening?
Trening rekreativcev (izguba telesne
teže, oblikovanje telesa, izboljšanje
telesne pripravljenosti, drugi
rekreativni cilji ipd.), športnikov
(izboljšanje telesne pripravljenosti,
potrebne za posamezni šport in
izboljšanje športnega performansa
idr.), rehabilitaciji po poškodbah
oziroma kinezioterapija (po
poškodbah rame, kolena, gležnja,
odprava težav in bolečin v hrbtu,
slabe drže ipd.). Njihovi prostori so na
Celjski cesti 18 v Vojniku.

Znanje, ki sem ga pridobil, je
neprecenljivo. Šele zdaj razumem, kaj
se pravzaprav dogaja z našim telesom
med vadbo, kakšni so gibalni vzorci,
katere mišice vključuje posamezni
gibalni vzorec, kateri energijski
procesi potekajo ipd. S pridobljenim
znanjem je načrtovanje in izvedba
treningov pravi užitek.«
Prednosti sodelovanja z osebnim
trenerjem

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

Večja varnost pri vadbi (pravilna
izvedba treninga in vaj), hitrejše in
učinkovito doseganje cilja (uporaba
najblažjih sredstev za dosego cilja,
primerne metode treninga, količine
in intenzivnost), individualna in
celostna obravnava posameznika pri
vadbi (obremenitve, vaje, prehrana,
sanacija poškodb idr.), rednost,
sistematičnost in progresivnost
vadbe, strokovno voden trening, večja
koncentracija pri vadbi, motivacija za
vadbo (doseganje ciljev in pozitivna
energija trenerja), raznolikost in

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

Srečno 2017
Občinski odbor Nove Slovenije Vojnik
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Športne zgodbe

MATIC IN ALJA
PRELOŽNIK
Tekst: Dragica Jezernik, foto: osebni arhiv

Nadobudna smučarska skakalca
Starost: MATIC: 11 let; ALJA: 9 let
Klub: Smučarsko društvo Vizore
Trener: Stanislav Grm
Cilji: udeležba na treningih in tekmovanjih, nadgradnja
rezultatov, vzdrževanje discipline, aktivno in zdravo
preživljanje prostega časa v naravi
Vzorniki: Peter Prevc, Maja Vtič, Stefan Kraft
Osebni rekord: MATIC: 60 m; ALJA: 25 m
Konjički (Matic): smučanje, plavanje, nogomet, tek na
smučeh, druženje s prijatelji, obiskovanje glasbene šole in
igranje na harmoniko
Konjički (Alja): petje v pevskem in cerkvenem zboru,
recitiranje, slikanje s temperami, obiskovanje glasbene
šole in igranje na oboo
Treningi: 5–6-krat na teden po 1,5–2 uri
Vidnejši rezultati:
- veliko zmag na meddruštvenih tekmovanjih;
- zmage na regijskih tekmovanjih (v koroški regiji sta
Matic in Alja 3. vsak v svoji kategoriji; Matic v skupini
dečki do 12 let, Alja pa v skupini deklice do 11 let);
- na državni ravni je Matic 16., Alja pa 8.
Navihanka Alja v skakalni opremi
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Da sta se prijetna sogovorca Matic in Alja odločila začeti
svojo športno pot kot smučarska skakalca, je bil odločilen
prihod gospoda Stanislava Grma v osnovno šolo, kjer je
otrokom skrbno predstavil tovrstni šport. Tako Matic kot
Alja sta bila že takoj navdušena in v letu 2014 sta se oba
predstavila s skakanjem s t. i. alpskimi smučmi. Nato je šla
njuna pot samo še navzgor. Kot pravi njuna mami, je velika
sreča tudi ta, da so doma blizu Vizor, kamor se lahko na
trening odpravita tudi sama. Nikoli jima ni težko oditi
na trening, oba sta zelo pridna in vztrajna. Ko priskačeta
v dolino, si odpneta smučke, jih zavihtita na ramena in
gresta na vrh … znova in znova. Da, občudovanja vredno,
in vse te kolajne, ki se tako lepo svetijo, so vsekakor
dobljene z veliko truda, odpovedovanja in vztrajnosti. In
kar je najbolj pomembno – zaradi izjemnih rezultatov!
Časa za počitek je pravzaprav zelo malo, spomladi en
teden, poleti pa je njihov glavni dopust že kar nekaj
časa enotedenske priprave v Planici. Družina res veliko
časa preživi skupaj in prav to povezanost, športni duh
in izjemno organiziranost sem tudi sama začutila že ob
vstopu v njihov dom. Na koncu bi želela omeniti tudi
dejstvo, da na smučarsko skakalnico rad zaide tudi oče,
da pa je družina res športna, mi je pokazal tudi mali Miha,
ki še ni dopolnil 2 leti, in že dobro naredi počep skakalca.
Čudovito, ni kaj! Ob odhodu sta mi otroka zaigrala vsak na
svoj instrument, Miha je naredil še en smučarski počep in
polna lepih misli in občutij sem se odpravila domov.
Nasmejani Matic

Zdravje je bogastvo

Center
za krepitev zdravja
Tekst: Marjana Iršič, Urška Stepišnik, foto: Igor Rosina

Pridružite se dejavnim in uživajte v zdravju
Ali si želite izboljšati počutje in spremeniti svoje
življenjske navade, povezane z zdravjem? Potrebujete
spodbudo, da naredite prvi korak k spremembi? Pri
tem vam lahko pomagamo strokovnjaki iz Centra za
krepitev zdravja, ki deluje v Zdravstvenem domu Celje
in Zdravstvenih postajah Štore, Vojnik ter Dobrna.
Center je začel delovati junija 2015 v okviru projekta
»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, in psihologinja, ki izvaja dejavnosti
na področju duševnega zdravja. V delavnice se lahko
vključite vsi, starejši od 19 let z urejenim zdravstvenim
zavarovanjem. Udeležba na naših dejavnostih vam pripada
v okviru pravic obveznega zdravstvenega zavarovanja.
Zakaj Center za krepitev zdravja?
Dandanes smo zaradi različnih okolijskih vplivov in
življenjskega sloga podvrženi tveganju za razvoj kroničnih
nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, rak,
sladkorna bolezen, težave v duševnem zdravju idr.
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 stvari je težko spremeniti,
lahko pa se naučimo škodljive dejavnike uravnovesiti z
dejavnostmi, ki ohranjajo in krepijo naše zdravje. V Centru
za krepitev zdravja vam nudimo informacije in podporo
pri korakih do boljšega počutja in zdravja. Izvajamo
delavnice in individualna svetovanja na temo zdravega
sloga življenja, zdrave prehrane, izvajanja telesne

dejavnosti in hujšanja, zvišanega krvnega tlaka, krvnega
sladkorja in maščob v krvi ter sladkorne bolezni tipa 2.
Nudimo vam tudi test telesne pripravljenosti in svetovanje
za opuščanje kajenja ter tveganega in škodljivega pitja
alkohola. S področja duševnega zdravja so vam na voljo
delavnice na temo tehnik sproščanja, prepoznavanja
in obvladovanja stresa ter podpore pri spoprijemanju s
stresom in 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
zaščitnem pregledu. Zaščitnega pregleda za preprečevanje
in zgodnje odkrivanje kroničnih nenalezljivih bolezni se
lahko udeležite vsi odrasli, od 30. leta naprej. Delavnice
se izvajajo tudi v okviru delovnih organizacij. Če želite
povečati zdravje in učinkovitost svojih zaposlenih, ste
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 izvedb
delavnic so vam na voljo v zloženkah, ki jih najdete
v Zdravstveni postaji Vojnik ter na spletnih straneh
Zdravstvenega doma Celje in Občine Vojnik.
Za informacije ali prijavo na posamezno delavnico
se obrnite na Urško Stepišnik, dipl. m. s., po telefonu
na številko 03 780 05 05 ali preko elektronske pošte
urska.stepisnik@zd-celje.si.
Veselimo se srečanja z vami.
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Zdravje je bogastvo

Herpes
Tekst: Mateja Kadilnik, Danijel Vidic

Enako kot kurativa je
pomembna tudi preventiva
December je čas obdarovanja,
veselja in voščil ter tako pogosto
tudi čas herpesa. Na naših ustnicah
ali okoli nosnic se ob tem pojavijo
srbeči, skeleči mehurčki, ki tudi
estetsko niso najlepši.
Herpes na ustnici povzroča virus
herpes simplex tipa 1, s katerim
je v Sloveniji okuženih med 75 in
90 % ljudi. Prenaša se kapljično
ali neposredno s stikom z okuženo
osebo. Okužimo se lahko torej
s poljubljanjem, pri kihanju ali
kašljanju, s pitjem iz istega kozarca
ali s spolnimi odnosi. Večina ljudi
se okuži že v otroštvu, po okužbi pa
herpes ostane v našem telesu vse
življenje.
Po prvotni okužbi je izbruh herpesa
običajno najhujši. Približno sedem
dni po vdoru virusa v naše telo se
običajno na ustnici pojavijo prvi
znaki in simptomi herpesa, ki jih
razdelimo v štiri stopnje. V prvi
stopnji se na mestu razvoja herpesa
pojavijo ščemenje, srbenje, bolečina in
pekoč občutek. Koža počasi postane

pordela in pojavi se mozoljček. V
drugi stopnji nastane več s tekočino
napolnjenih mehurčkov, ki zelo
skelijo. Ti mehurčki v tretji stopnji
počijo in za sabo pustijo boleče
razjede in vnetje. Temu sledi še četrta
stopnja, ko nastane krasta. Celi se
približno do osmega dne po nastopu
prvih simptomov in znakov. Bolnik je
kužen dva dni pred pojavom prvega
izpuščaja in še pet dni po zagonu
zadnjega izpuščaja. Ob nastanku
krast je verjetnost za prenos okužbe
manjša.
Po preboleli bolezni ostane virus
v našem telesu in se lahko znova
aktivira. Običajno se herpes pojavi
nekajkrat letno v obdobjih, ko nam
pade imunska odpornost. Pojav
herpesa tako največkrat sprožijo
stres, telesna izčrpanost, bolezen,
utrujenost, alergije ali določena
hrana. Značilno je, da so izbruhi
s časom vedno blažji in redkejši.
Če se izbruhi herpesa pojavljajo
zelo pogosto, je priporočljiv obisk
zdravnika, ki ob tem lahko predpiše

virostatik (aciklovir ali valaciklovir).
Pri zdravljenju je ključnega pomena,
da začetne znake in simptome
(ščemenje in srbenje) čim prej
prepoznamo in začnemo zdraviti
takoj na začetku izbruha, ko je virus
še obvladljiv. Takrat lahko uporabimo
pripravke z antiseptiki (propolis,
alkohol) in z njimi zdrgnemo boleče
mesto, kar izbruh ublaži. Ob pojavu
mehurčkov pa so bolj učinkoviti
pripravki, ki te izsušijo. V lekarni
so taki pripravki na voljo v obliki
serumov, obližev in filmgelov. Večina
jih vsebuje cinkov oksid, cinkov sulfat
ali silicijev dioksid. Poleg izsuševanja
geli in obliži tvorijo tudi zaščitno
plast, ki omejuje rast herpesa,
širjenje okužbe in spodbuja celjenje.
Za primere, ko doma nimamo
nobenega primernega izdelka, lahko
na obolelo mesto nanesemo tudi
navadno zobno pasto, ki ima prav
tako učinek izsuševanja. Ob nastanku
kraste je priporočljivo, da to mažemo
s kremo za pospeševanje celjenja
(deksapentanol).
Enako kot kurativa je, še posebno v
primeru herpesa, pomembna tudi
preventiva. Treba je skrbeti za čistočo,
si umivati roke in poskrbeti tudi za
ustno higieno. V primeru, da ima
izbruh herpesa partner, poljube v času
kužnosti raje prihranimo. Da bodo
izbruhi čim redkejši, je treba skrbeti
tudi za normalno delujoč imunski
sistem. Tako se je treba čim več gibati,
imeti uravnoteženo prehrano, v
primeru padca imunske odpornosti si
lahko pomagamo z imunostimulansi
(betaglukani, pripravki iz ameriškega
slamnika, aminokisline, vitaminskomineralni pripravki), o katerih vam
lahko več svetujemo v lekarni.
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DECEMBER 2016

10
15.00

11
17.00

11
19.00

12
17.00

13
11.00

13
15.00

14
17.00

15
17.00

15
18.00

PRIREDITEV OB 70-LETNICI
DELOVANJA PGD FRANKOLOVO
Prostovoljno gasilsko društvo
Frankolovo v dvorani PGD Frankolovo

18
16.00

20
17.00

20
18.00

21
17.00

OTVORITEV BOŽIČNEGA VOJNIKA
Turistično društvo Vojnik in Občina
Vojnik pred župnijsko cerkvijo sv.
Jerneja Vojnik

22

BOŽIČNI KONCERT »PERPETUUM
JAZZILE«
Prima komunikacije in Občina Vojnik
v telovadnici OŠ Vojnik

24

ZBIRANJE VZORCEV ZA
DELOVNO POKUŠINO MLADIH VIN
Vinogradniško-vinarsko društvo
Vojnik v kleti Občine Vojnik
DELOVNA POKUŠINA VIN Z
ENOLOGINJO TADEJO VODOVNIK
PLEVNIK
Vinogradniško-vinarsko društvo
Vojnik v Kulturnem domu Vojnik
PRAZNIČNA PEKARNA
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik
NOVOLETNA PRIREDITEV POŠ
NOVA CERKEV
POŠ Nova Cerkev in otroci ter otroci
in vzgojiteljice Vrtca Mavrica Vojnik
v večnamenski dvorani POŠ Nova
Cerkev
2. SREČANJE KRVODAJALCEV
NOVA CERKEV
KORK Nova Cerkev v gostišču »Pri
Mark« v Novi Cerkvi
PREDNOVOLETNO SREČANJE S
POKUŠINO VIN ČLANOV DRUŠTVA
Vinogradniško-vinarsko društvo
Vojnik v gostišču Turist Frankolovo

17.00

00.00

25
18.00

25
18.00

26
8.30

26
10.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
KUD Godba na pihala Nova Cerkev v
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi
NOVOLETNA PRIREDITEV POŠ
SOCKA
Učitelji in učenci POŠ Socka ter otroci
in vzgojiteljice Vrtca Mavrica Vojnik v
telovadnici POŠ Socka
ŽUPANOV NOVOLETNI SPREJEM
Občina Vojnik v večnamenski dvorani
POŠ Nova Cerkev
NOVOLETNA PRIREDITEV POŠ
ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI
Učitelji in učenci POŠ Šmartno v R. D.
v dvorani Kulturnega doma Šmartno
v R. D.
NOVOLETNA PRIREDITEV OŠ
VOJNIK
Učitelji in učenci OŠ Vojnik v dvorani
Kulturnega doma Vojnik
POLNOČNICE NA FRANKOLOVEM
Društvo Talon Frankolovo v cerkvi na
Frankolovem
BOŽIČNI KONCERT
Mešani cerkveni zbor sv. Lenarta
Nova Cerkev v cerkvi sv. Lenarta v
Novi Cerkvi
NOVOLETNI KONCERT
»FRANKOLOVČANI
FRANKOLOVČANOM«
Prosvetno društvo Anton Bezenšek
Frankolovo v večnamenski dvorani
OŠ Antona Bezenška Frankolovo
POHOD NA STOLPNIK
Planinsko društvo Vojnik izpred
cerkve v Črešnjicah
BLAGOSLOV KONJ V NOVI
CERKVI
Turistično društvo Nova Cerkev in
KS Nova Cerkev pred cerkvijo v Novi
Cerkvi

27

NOČNI POHOD NA SV. TOMAŽ
Planinsko društvo Vojnik izpred
Zdravstvenega doma Vojnik

28

DELAVNICA REPAPIR CAFE
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

18.00

12.00

KAŽIPOT DOGODKOV

Kdaj
KdoKaj
Kje
MAJ 2016
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KAŽIPOT DOGODKOV

Kdaj
KdoKaj
Kje

JANUAR 2017

1

16.45

6

17.00

6

18.00

12
16.00

15
8.00

17
16.00

19

NOVOLETNI NOČNI POHOD
»PO POTEH GRAJSKIH
PRAVLJIC«
Turistično društvo Frankolovo
izpred Paviljona Frankolovo

ZIMSKI POHOD NA
KUNIGUNDO

Planinsko društvo Vojnik iz mosta
čez Hudinjo

KONCERT VOKALNIH SKUPIN

Katoliško društvo Ivan Šopar Vojnik
v Kulturnem domu Vojnik

ZAČETNI ŠIVILJSKI TEČAJ

Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

LICITACIJA KRAČ

Vinogradniško-vinarsko društvo
Vojnik pred župnijsko cerkvijo sv.
Jerneja v Vojniku

FOTOGRAFIRANJE
DODATKOV

Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

PREDAVANJE KARLA
GERŽANA

19.00

Katoliško društvo Ivan Šopar Vojnik
v Jernejevem domu Vojnik

25

DELAVNICA REPAIR CAFE

12.00

Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

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

Kdaj
KdoKaj
Kje

FEBRUAR 2017
7

10.00

7

18.00

21

PRIPRAVA ZELIŠČNIH
DODATKOV
Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik

PROSLAVA OB
SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU
Občina Vojnik v dvorani OŠ
Anton Bezenšek Frankolovo

TEHNIKE OBNOVE
IZDELKOV

15.00

Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik

23

DELAVNICA REPAIR CAFE

12.00

24
18.00

25
14.30

25
18.00

Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik

FESTIVAL »IN SPIRITU
CANTICUM«

In spiritu in moški del zbora
Slovenske filharmonije v cerkvi
sv. Jerneja v Vojniku

PUSTNI KARNEVAL

Prostovoljno gasilsko društvo
Nova Cerkev v Novi Cerkvi

FESTIVAL »IN SPIRITU
CANTICUM«

In spiritu in različne vokalne
zasedbe iz domovine in zamejstva
v Kulturnem domu Vojnik

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

