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ŽUPANOVA BESEDA

LOKALNO SREDIŠČE
Rebalans proračuna 2017

IZZA (O)GLEDALA
Sabina Majcen

KULTURNA RAZGLEDNICA
140 let vojniške slikarke

NA MLADIH SVET STOJI
Na pragu novega šolskega leta

ŠPORTNE ZGODBE
Venčeslav Zazijal

Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo
do srede, 15. novembra 2017, v
elektronski obliki (na zgoščenki, USBključu) ali po e-pošti na naslov:
vojnik.ogledalo@gmail.com.
Kontaktna oseba je Lea Sreš
(tel.: 051 664 280).
Izid 117. številke bo v sredo,
13. decembra 2017.
Članke, prejete po 15. novembru
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.
Fotografije slabše kakovosti oz. v
velikosti manj kot 2 MB ne bodo
objavljene.

UVODNIK

Od Doroteje do viteza
Doroteja Hauser. Velika umetnica. Dobro opravljeno delo, smeli
projekti in zahvala dejavnim. Novocerkolani veliko naredijo za
skupnost. Stanje kmetijstva v občini. Glede na stanje in perečo
problematiko v državi, me res zanima. Ureditev podstrešja OŠ
Vojnik. Novi prostori za učence. Želim si več veselih ljudi. Se
popolnoma strinjam. Palestinski Vojničan s podjetniško žilico.
Uspešen podjetnik že vrsto let. Kapo dol. Konopljine proteinske
ploščice. Kakšen je recept? Da bi imeli čas za svoje bogastvo. Že
naslov me vabi k branju. Noben človek ni »kanta« za smeti. Še
kako se strinjam. Na pragu novega šolskega leta. Učenke in učenci
so zopet zakorakali v šolske stavbe. Kajakaš Lan Tominc znova
izjemen. Občina Vojnik ima svetovnega (veteranskega) prvaka.
Ožbej odlično tretji in ekipno prvi. Kako izjemne športnike imamo v
svoji sredini! Vitez gostil viteze. Kje, kdo?

Izdajatelj:

Samo nekaj naključno izbranih naslovov iz te številke in ogromno
asociacij in želje po branju. Za lahkotnostjo in poigravanjem besed
izžareva veličina vašega dela, truda in neomajna želja po odkrivanju,
bistrenju in bogatitvi vsega lepega v občinski skupnosti in širše.
Ogledalo ne bi rastlo brez vas, cenjeni pisci, snovalci in oblikovalci
smo le jagoda na vrhu torte.

Občina Vojnik

Odgovorna urednica:
Tjaša Podergajs

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

Trženje oglasov:
Andreja Cigelšek

Jezikovni pregled:
Nina Jekl

Naslovna fotografija:
Originalni škarjerezi
Doroteje Hauser

Dnevi, ki prihajajo, bodo zaznamovani s spravilom pridelka in vsemi
opravili ter dogajanjem, ki nam jih prinaša tetka jesen. Naj bodo ti
dnevi namenjeni tudi branju Ogledala. Pestre vsebine kar vabijo. Z
naslovnice nas pozdravljajo škarjerezi velike umetnice, o kateri lahko
v tokratni številki resnično veliko preberete. Prav je, da se ji tudi na
takšen način zahvalimo za neprecenljiv kulturni prispevek.
Kar koli počnemo in kamor koli nas vodi pot, se vedno vse začne
doma. Ob domačem ognjišču je najlepše. Dom je srce vsega. Je učitelj,
ki nas vzgaja, da zorimo v odgovorne člane skupnosti. Veseli me, da
ima Ogledalo takšen topli dom in raste v občini, kjer zna sedanjost
podajati roko tradiciji. V tej številki le delček tega dokazujeta Doroteja
in vitez v družbi mnogih drugih.
Naj bo jesen samo vaša. Kmalu na snidenje do decembra in Božičnega
Vojnika.

Fotografija:
Matjaž Jambriško

Prelom in priprava za tisk:

odgovorna urednica

Dinocolor, d. o. o.
Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov
in je brezplačno.
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ŽUPANOVA BESEDA

Čaka nas
delovna jesen
Na svetu, ki je postal otopel, so pozitivni
ljudje, ki spodbujajo druge, nekaj
izjemnega. Zelo jih potrebujemo!
Spoštovani sokrajani!
Smo tik pred praznikom občine Vojnik, zato dovolite,
da vas najprej povabim na osrednjo prireditev, ki
bo 3. oktobra ob 19. uri v športni dvorani občine
Vojnik. Prireditev je namenjena podelitvi priznanj za
nesebično delo naših sokrajanov in tudi nam vsem,
da lahko ponosno rečemo, da smo Vojničani, in se
ob kulturnem programu zahvalimo nagrajencem ter
skupaj veselimo novih pridobitev v svoji občini v času
od zadnjega praznovanja. Seveda ta čas izkoristimo
tudi za medsebojno druženje in priložnost, da z
nasmehom pozdravimo prijatelja. Pridružite se nam!
Začelo se je novo šolsko leto, tako za naše malčke v vrtcih
kot tudi za osnovnošolce in dijake. Vesel sem, da imamo
polne skupine v vrtcih in osnovnih šolah.
Tudi ena večjih naložb v tem letu je bila usmerjena v
ureditev novih učilnic na OŠ Vojnik ter v oddelku v
POŠ Šmartno v Rožni dolini. Nova pridobitev v občini
s področja predšolske vzgoje je tudi zasebni vrtec po
vzgojni metodi Montessori, ki ga je v Novi Cerkvi odprla
krajanka Špela Oprčkal in ponuja staršem dodatno
možnost izbire. Vsekakor moram tudi letos pohvaliti vse,
ki so v prvih šolskih dneh poskrbeli za prometno varnost.
Čeprav je za nami poletje, smo bili delovni tako v
občinski upravi kot tudi svetniki občinskega sveta.
Za nami je rebalans proračuna, ki je uskladil načrte s
spremenjenimi prihodki in seveda z odhodki, kjer je
bolj jasno, kakšni so stroški za posamezne projekte.
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Na vseh začrtanih projektih se odvijajo dejavnosti,
spet pa so se nam nekoliko povečali odhodki za socialo
(domska oskrba, pomoč na domu in stroški predšolske
vzgoje). Nekaj projektov je že zaključenih; nove učilnice
v OŠ Vojnik (210.000 EUR), sanacija plazu na cesti
Trnovlje–Lipa (147.000 EUR), izvedeno je že več kot
polovica asfaltiranja za to leto (skupaj letos 290.000
EUR). Pomembno vlogo odigrajo tudi režijski odbori
za pripravo tras. Intenzivno teče izgradnja nadstreška
pri mrliški vežici Vojnik (100.000 EUR), nadaljevala
pa se bo še obnova obstoječega poslovilnega prostora
zunaj in znotraj (vredna 50.000 EUR). Pri vodovodih
urejamo situacijo na vodovodu Brdce, pred pridobitvijo je
gradbeno dovoljenje za vodovod Straža pri Dolu, začela
se bo izgradnja prve faze vodovoda Razgorce. Naročen
je projekt za vodovod Beli Potok, kasneje nadaljevanje
v Lindeku, končujejo se projekti za Hrastnik, izdeluje se
idejni projekt za vodovod Trnovlje.
Na državni cesti Razdelj–Socka je pred začetkom izvedba
sanacije 2 km vozišča po postopku reciklaže (vredna
700.000 EUR), pred tem pa se bo obnovil vodovod
iz sredstev najemnine (v vrednosti 160.000 EUR).
Na področju pločnikov in kolesarskih stez je v teku
projektiranje PZI za celotno traso državne ceste od Škofje
vasi do Vojnika – obojestransko, urejajo pa se tudi uvozi
in dodatni prehodi za pešce. Na novo se projektira tudi
križišče v Arclinu proti Ljubečni. Vrednost projektov je
75.000 EUR, končani bodo do decembra letos. Izdelan
je tudi projekt za pločnik v Socki. Izvedbo načrtujemo
še letos. Na področju kanalizacije je izbran izvajalec za
3. fazo (vredno 120.000 EUR), začela pa se je gradnja

kanalizacije na Arclinski cesti (42.000 EUR). Izdelan je
projekt za kanalizacijo Ivenca, kjer se urejajo služnosti in
želimo čim prej pridobiti gradbeno dovoljenje.
V teku so dejavnosti za obnovo mostu v Homcu in
ureditev poplavne varnosti v tem delu. Prav tako je v teku
izbor izvajalca za ureditev stopnišča in podstrešja v POŠ
Socka za potrebe društev. V rebalansu smo zagotovili
nekaj sredstev za razširitev knjižnice v Vojniku. Uspešno
smo prijavili projekt mobilne tržnice Na plac, ki se bo
izvajal konec leta in v naslednjem letu iz sredstev LAS-a.

naslednje leto.
Kljub delovnemu poletju nas tako čaka delovna jesen.
Pred nami je nov proračun za leto 2018 in seveda novi
izzivi, ki se jih že veselim. Več o načrtih v naslednji
številki.
Naj zaključim tako, kot sem začel; s povabilom na
občinski praznik in z iskreno čestitko vsem izjemnim
ljudem – našim nagrajencem.

V drugem poizkusu nam je uspelo izbrati izvajalca za
ureditev stanovanjske zgradbe za mlade družine v Novi
Cerkvi. Na razpisu je bilo uspešno podjetje GES, d. o. o.
iz Celja. Uvedba v delo bo na začetku oktobra, dela bodo
trajala približno eno leto, zanje bo namenjeno 515.000
EUR. Pred koncem je tudi izdelava idejne zasnove
za vrtec na Frankolovem, tako da bo razpis za izbor
projektanta izveden v kratkem.

Branko Petre,
vaš župan

Čeprav je do božiča še daleč, zelo intenzivno tečejo
priprave na letošnji Božični Vojnik. Hvala vsem, ki se
trudite, in povabilo vsem, ki še imate ideje in željo za
sodelovanje.
Letošnje leto je bogato tudi z jubileji naših društev. Vsa
so vzorno pripravila praznovanja in pokazala energijo za
delo tudi vnaprej. Več si lahko preberite v nadaljevanju
Ogledala. Iskrene čestitke vsem.
Tudi sveti krajevnih skupnosti in njihovi predsedniki so
ves čas dejavni. Ne boste verjeli, vendar se je že začela
organizacija zimske službe in priprava izhodišč za

Konec je tudi nov začetek.
Pusti, da stare stvari odtečejo kot čas in voda.
Pusti, naj prihajajo nove stvari same kot večer, noč, jutro in dan.
Počakaj, da potrkajo pri tebi kot dež, kot lačen ptič, kot izgubljen popotnik.
Prihodnost je ponujena razprta dlan za dotik, dejanje, pričakovanje ali pa le za sanje.

Srečno 2018!

(Neznani avtor)

Župan in sodelavci Občine Vojnik
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Občinski svet

Dve redni, slavnostna
in izredna seja
Povzela: Tanja Golec Prevoršek, foto: Lea Sreš

Občinski svet Občine Vojnik je na 19. redni seji
12. 9. 2017:
- potrdil zapisnik 18. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik,
- sprejel rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2017,
- sprejel informacijo o polletnem poročilu o izvrševanju
proračuna Občine Vojnik za leto 2017,
- odločil o prejemnikih priznanj Občine Vojnik za leto 2017,
- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik
za leto 2017,
- sprejel negativno mnenje Občine Vojnik o ukinitvi pošte
Nova Cerkev,
- sprejel sklep o tehničnem popravku Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Vojnik,
- sprejel informacijo o Poročilu o notranji reviziji poslovanja
Občine Vojnik za leti 2015 in 2016,
- sprejel Sklep o financiranju obnove gospodarskega poslopja
do višine 1.000,00 EUR kot pomoč pri obnovi po neurju na
gospodarskem poslopju,
- sprejel Sklep o financiranju stroškov obnove gospodarskega
poslopja v višini 2.000,00 EUR kot pomoč pri obnovi po
požaru na gospodarskem poslopju,
- se strinjal s pobudo KS Vojnik, da se na območju sedanje
ulice Pot v Konjsko 2 spremeni ulični sistem in sicer tako,
da se sedanja hišna številka Pot v Konjsko 2 ukine in na tem
območju imenuje nova ulica, Ulica Doroteje Hauser,
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.
Občinski svet Občine Vojnik je na slavnostni seji 3. 10. 2017:
- poslušal pozdravna govora župana Branka Petreta in
podžupana Viktorja Štokojnika,
Na 20. redni seji občinskega sveta
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- dal pozitivno mnenje k imenovanju direktorice Osrednje
knjižnice Celje,
- poslušal pozdravne nagovore predsednikov odborov in
komisij ter svetnikov.
Občinski svet Občine Vojnik je na 2. izredni seji
19. 10. 2017:
- izvolil predstavnike v volilno telo za volitve članov
Državnega sveta ter določitev kandidata za člana
Državnega sveta,
- sprejel sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene
storitve pomoč družini na domu v občini Vojnik.
Občinski svet Občine Vojnik je na 20. redni seji
9. 11. 2017:
- potrdil zapisnik 19. redne seje, 2. izredne seje in slavnostne
seje Občinskega sveta Občine Vojnik,
- se seznanil s predstavitvijo Knjižnice Vojnik in ureditvijo
dodatnega prostora za Knjižnico Vojnik,
- sprejel Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije
za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe
rednega vzdrževanja občinskih lokalnih javnih cest v občini
Vojnik,
- sprejel Osnutek proračuna Občine Vojnik za leto 2018,
- sprejel sklep o Tehničnem popravku Odloka o spremembah
in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Vojnik,
- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem občine Vojnik za
leto 2017,
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.

Svetnice in svetniki med razpravo

XX

Izgradnja sekundarne kanalizacije Frankolovo

Komunalni projekti

Izgradnja vodovodov
in kanalizacij
Tekst: Mateja Kozikar, Boštjan Švab, foto: Mateja Kozikar

Vodovod Male Dole – odcep Razgorce
in vodovod Straža pri Dolu
Za naselje Male Dole na odcepu Razgorce je bilo
pridobljeno gradbeno dovoljenje že v letu 2014, letos
so se začele dejavnosti za izvedbo del. Celotna dolžina
vodovoda znaša 995,99 m, v prvi fazi izgradnje pa se
bo zgradilo približno 600 m. Za naselje Straža pri Dolu
na Frankolovem smo pridobili projektno dokumentacijo
PGD za obnovo in dograditev javnega vodovoda ter na
začetku oktobra 2017 pridobili gradbeno dovoljenje.
Predmet projekta je obnova in novogradnja vodovoda v
skupni dolžini 520,69 m, ki bo služil oskrbi s pitno vodo
naselja Straža pri Dolu. Predvidenih je približno 16 hišnih
priključkov. Ocenjena vrednost projekta je 120.085,03
EUR z DDV. Na javnem razpisu je bil izbran najugodnejši
izvajalec del: Peor, gradbeno podjetje Celje, d. o. o.,
Kidričeva 24 b, 3000 Celje. Gradbena dela so se začela v
mesecu novembru 2017 in bodo končana naslednje leto.

Kanalizacija Frankolovo
Za območje Frankolovega smo v mesecu septembru
2017 pridobili gradbeno dovoljenje za izgradnjo
sekundarne kanalizacije Frankolovo v skupni dolžini
3792,22 m. Gradbeno dovoljenje je razdeljeno na devet
posameznih faz. Vsaka faza pomeni zaključeno celoto,
ki bo priključena na obstoječi zbirni fekalni kanal 1.0,
ki gravitira na obstoječo čistilno napravo 800 PE na
jugu ob vodotoku Tesnica. Na podlagi javnega razpisa,
objavljenega na portalu javnih naročil, smo izbrali
najugodnejšega ponudnika: VOC Celje, d. d., Vzdrževanje
in obnova cest, Lava 42, 3000 Celje, nadzor pa je
prevzel AZ inženiring, d. o. o., Kidričeva ulica 25, 3000
Celje. V tem sklopu so zajete tri faze, ki so ocenjene na
130.777,30 EUR z DDV, v dolžini približno 570 m in 30
hišnih priključkov. Gradbena dela so se začela v oktobru
2017 in se bodo končala predvidoma spomladi 2018.

Obvestilo o začetku gradnje
Obnova vodovoda v naselju Ilovca – 1. faza
Dela bo izvajalo podjetje Gradbeništvo Jože Škrablin s. p., Arclinska cesta
3, Vojnik, ki je bilo izbrano kot najugodnejši ponudnik. Obnovili bodo
okrog 1406 m vodovoda iz cevi PE zunanjega premera 90 mm.
Gradnja cevovoda bo potekala od hišne številke Dedni Vrh pri Vojniku 5
proti jugu do vodohrama Dedni Vrh in Ilovica. Trasa vodovoda poteka
deloma po lokalni cesti ter po gozdni poti. Izvajalec bo dela začel po 6.
novembru, sama gradnja pa bo okvirno trajala 3 mesece.
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Krajevna skupnost Vojnik

Iztekajoče
se leto

Lidija Eler Jazbinšek,
predsednica Sveta KS
Vojnik

Tekst: Helena Kojnik, oto: arhiv Simbia

V decembru, času veselja in
praznovanj, se ozremo na dosežke
in izpeljane načrte. Druga polovica
leta, torej čas po prazniku KS,
na katerem že naredimo delno
inventuro, je bila za področje naše
krajevne skupnosti uspešna.

Asfaltirana cesta Pot v Konjsko bo olajšala
pristop in varnost.

Investicije
Na področju investicij je bilo za
potrebe Osnovne šole Vojnik urejeno
podstrešje, pridobili smo nove
učilnice. Izgrajena je bila kanalizacija
na delu Arclinske ceste, pripravljena
so sredstva za izgradnjo prve faze
vodovoda Razgorce. Na pokopališču je
novozgrajen nadstrešek pri poslovilni
vežici, uredila pa se je tudi notranjost
vežice, kjer so bila opravljena
pleskarska dela, zamenjana okna

in vrata, popravljena je bila streha,
položene ploščice.
Asfaltiranja in sanacije cest
Režijski odbori so z odgovornim
pristopom, sodelovanjem s krajani in
z izvajalci in mnogimi prostovoljnimi
urami pripravili podlage za
asfaltiranje. Za dobro opravljeno delo
se zahvaljujemo vsem. Asfaltirane so
bile ceste: Konjsko, Arclin, Gabrovec,
Razgor, Dobrotin. Opravljene so bile
tudi preplastitve dela ceste Pristava–
Bezovica ter odsek ceste iz smeri
Šmartno do odcepa za Runtole. Na
makadamskih cestah smo opravljali
nujna vzdrževalna dela s sanacijami
cestišč, ki so bila zaradi deževnih
obdobij pogosto uničena (sanirani
so bili odseki cest: Male Dole–Vrbič,
Muzelj–Visoko, Pot v Konjsko
in Konjsko, Jankova–Pristava–
Dobrotin). (Ta stavek ob predogledu
še popravim, ko bom vedela, če so
sanacije izvedene.) Rok za začetek del
je bil 15. 11. 2017.
Zavedamo se, da je precej asfaltnih
cest, potrebnih sanacije, zato smo
nekaj odsekov vključili v sanacijo
letos, mnogo dela pa naš še čaka.

Naj vam prihajajoče leto ponudi

priložnosti verjeti v ljudi, zaupati vase,
zajemati življenje v vsej njegovi lepoti.
Hoditi po varnih poteh, čutiti toplino
sonca in opazovati naravo. Občudovati
sence pod drevesi. Imeti rad ljudi.
Srečati prijatelje. Se vračati v
prijazno zavetje doma. Živeti iskreno,
po domače, varno in ljubeče.
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Gasilci, zimska služba in ovire z
zaraščanjem dreves
Skupaj z gasilci in izvajalci zimske
službe smo opravili oglede cest in
ugotovili, da veliko rastja posega v
cestno telo, kar onemogoča varno
vožnjo intervencijskim vozilom,
izvajalcem zimske ter komunalne
službe, zato vljudno prosimo lastnike
zemljišč, da odstranijo drevje in
grmovje, ki posega v cestno telo.
Ob zaključku
S hvaležnostjo se ob izteku leta 2017
oziram na vse, ki ste nam pomagali
ustvarjati letošnje rezultate: župan
in občinska uprava, izvajalci,
sokrajani, režijski odbori, društva in
organizacije. Hvala za sodelovanje,
spodbudne besede in tudi kritike.
Člani sveta krajevne skupnosti se
bomo tudi v prihodnje trudili slišati
in zaznati potrebe kraja. Naj bo
pred nami novo leto, ki bo uspešno
in naj nas poveže v spoštovanju in
sodelovanju.

Voščimo vam

mirne božične praznike in sodelovalno
ter zdravo novo leto 2018.

Lidija Eler Jazbinšek,
predsednica Sveta Krajevne skupnosti Vojnik in člani:
Franc Kuzman, Ivanka Plešnik, Cvetka Koželj, Samo Kunej,
Matjaž Žgajner, Marija Žerjav, Marjan Operčkal, Miran
Skutnik ter Irma Blazinšek, strokovna sodelavka

Nova pridobitev

Končana gradnja
nadstreška
Tekst: Vesna Poteko, foto: Andreja Ravnak

Gradnja novega nadstreška ob
vežici v Vojniku je bila končana
pred praznikom dneva mrtvih.
Mnogo občanov in obiskovalcev
se je potihoma spraševalo, le kaj
bodo zopet ustvarili.
Verjeli smo avtoricama projekta
Andreji Ravnak in Renati
Vežnaver, izvajalcu g. Škrablinu
in strokovnemu nadzoru Andreju
Knezu in Zvezdani Stankovič,
da bo zahtevna gradnja uspešno
končana. In imeli smo prav. Vrednost
nadstreška ob vežici Vojnik znaša
110.000,00 EUR. Nadstrešek je
usklajen z obstoječo mrliško vežico
v oblikovnem smislu. Nosilna
temeljna in vertikalna konstrukcija
je iz armiranega betona, strešna
konstrukcija je lahka montažna
samonosilna konstrukcija. Vstavljeni
so stekleni svetlobni pasovi, ki
nadstrešku dajejo še posebno
dimenzijo.
Hkrati smo v vežici opravili
investicijsko-vzdrževalna dela:
menjava oken, beljenje sten in
stropa, menjava svetilk, popravilo

Gradnja novega nadstreška ob vežici v Vojniku je bila končana pred praznikom dneva mrtvih.

strehe in odtokov ter sanirali fasadni
omet. Upamo, da smo z ureditvijo
vežice in izgradnjo nadstreška
uspeli zadovoljiti želje občanov.
Zahvaljujemo se koncesionarju
pokopališča podjetju RAJ d. o. o.,
še posebej Robiju Amonu in Jani
Drev, ki sta redno spremljala gradnjo
in se z dejavnostjo prilagajala in
izvajala pogrebne storitve, Antonu

Pergerju, župniku, ki je s strpnostjo
odstopal prostore župnišča. Hvala
za sodelovanje in razumevanje tudi
vsem občanom in uporabnikom
pokopališča Vojnik.

Trenutki sreče,
lepe misli in doživetja
naj vas v letu 2018
pripeljejo do
osebnega zadovoljstva in
uspehov
Z najlepšimi željami
LISTA ZA RAZVOJ
OBČINE VOJNIK!
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Koristni nasveti

Kam z
odpadki
Povzela: Tanja Golec Prevoršek, foto: Lea Sreš

Stanje na področju ravnanja z
odpadki se je bistveno izboljšalo.
Občani imajo na voljo številne
možnosti, kam z odpadki, da ti ne bi
končali v naravi ali da bi jih odložili
nekam, kamor ne sodijo. V članku
predstavljamo vso infrastrukturo, ki
je na voljo za odlaganje odpadkov,
ter opozarjamo tudi na možnosti
ponovne uporabe odpadkov.
Popravi in ponovno uporabi
Česar ne potrebujemo več, ni odpadek,
temveč priložnost, da predmet v enaki
obliki uporabi nekdo drug ali pa z
manjšimi posegi dobi drugo življenje.

- predate centru ponovne uporabe
(CPU Vojnik, Rogaška Slatina idr.).

Kam z odpadki po posameznih
vrstah odpadkov

Premislite – že med nakupovanjem
premislite, ali izdelek resnično
potrebujete in ali lahko kupite tak
izdelek, ki ga boste uporabili večkrat.
Predelajte – preden izdelek zavržete,
razmislite, ali ga lahko kako
drugače uporabite, ga popravite ali
mu z manjšimi posegi spremenite
namembnost.
Ponovno uporabite – uporabljajte
izdelke za večkratno uporabo, kupujte
rabljene in predelane izdelke.
Če imate kosovne odpadke, kot so
staro pohištvo, vzmetnice, obleke,
keramika v manjših količinah,
preproge, stare izvode revij, igrače
ipd., lahko:
- preverite, ali bi jih morda kdo kupil
(Bolha, oglasniki, bolšji sejem,
komisijske trgovine idr.);
- jih podarite (dobrodelne ustanove,
materinski domovi, zavetišča za
brezdomce idr.);
10

Kaj sodi med kosovne odpadke?
V grobem lahko rečemo, da so kosovni
odpadki vsi tisti komunalni odpadki,
ki zaradi oblike, velikosti ali teže niso
primerni za zbiranje v zabojnikih,
kakršne imamo doma pred blokom ali
hišo.

?

Kosovni odpadki so: leseno in
oblazinjeno pohištvo, kopalniška
oprema, bela tehnika in druga
odpadna elektronska ter
elektrooprema (OEEO), vzmetnice,
preproge, športni rekviziti (smuči,
jadralne deske, kolesa ipd.), vrtni
stroji, vrtna oprema iz plastike in
lesa (mize, stoli, senčniki ipd.),
termoakumulacijske peči, centralne
peči, svetila in senčila ter drugi večji
odpadki.
Med kosovne odpadke NE sodijo:
izrabljene avtomobilske gume,
izrabljena motorna vozila in
avtomobilski deli (odbijači, sedeži
ipd.), stavbno pohištvo (okna, vrata),
gradbeni material, azbestne plošče,
neobdelan les, zemlja, pesek, trava,
preostanek (gospodinjskih) odpadkov,
nevarni in podobni odpadki.

Kam z gumami, azbestom, strešno
kritino ipd.?
V Zbirni center Bukovžlak.
V zbirnem centru lahko gospodinjstvo
odloži do osem gum let na leto.
Najbolje je sicer, da občani odpadne
gume prepustijo vulkanizerju ob
menjavi. Ta jih je dolžan brezplačno
prevzeti.
Za nekomunalne odpadke (gradbeni
odpadki – keramika, beton, opeka,
strešna kritina, azbest) je količina
omejena na prostornino štirih
avtoprikolic osebnega vozila (skupaj
približno 3 m?/leto/gospodinjstvo),
kar lahko uporabi le povzročitelj
osebno ob osebni identifikaciji.
Kam s kosovnimi odpadki?
Za kosovne odpadke do 1 m? lahko
naročite odvoz na Simbiu; posebno
naročilnico najdete na spletnem
mestu www.simbio.si. Višek kosovnih
odpadkov lahko pripeljete in
brezplačno predate v zbirnem centru
– tu ne velja količinska omejitev.
Uporabnik mora biti vključen v sistem
odvoza odpadkov. Če se niste odločili,
za katero od zgornjih navedenih
možnosti, potem se lahko tudi
dogovorite za odvoz z zabojnikom,
vendar pa boste to storitev morali
plačati.
Katere odpadke je še možno
brezplačno oddati v zbirne centre?
DA
Naslednje frakcije odpadkov iz
gospodinjstev: papir in kartonsko
embalažo, plastično embalažo,

kovinsko embalažo, stekleno
embalažo, oblačila, tekstil, baterije
in akumulatorje in druge nevarne
odpadke iz gospodinjstev (barve, lake,
zdravila, olje idr.), zavrženo električno
in elektronsko opremo (TV, monitorji,
štedilniki, pralni stroji, hladilniki idr.),
les, plastiko, kovine (radiatorji idr.),
kosovne odpadke.
Za navedene odpadke ne velja
omejitev štirih avtoprikolic letno,
povzročitelji morajo imeti s sabo
odrezek zadnje plačane položnice ali
ustrezen identifikacijski dokument.

NE
Skratka, veliko večino odpadkov
je možno pripeljati v ZC, z izjemo
mešanih komunalnih odpadkov, kot so
zobne ščetke, tapete, fotografski papir,
posip za mačji WC, keramika, porcelan
v manjših količinah, ohlajen pepel,
plenice, plastificiran papir, umazana
embalaža, žarnice, barvice, igrače,

kasete, vosek, meso, kosti.
Ali ste vedeli,
… da v primeru, ko imate občasno
višek odpadkov, lahko kupite
na Petrolovih servisih tipizirano
vrečko Simbia in vrečko z odpadki
odložite ob zabojnik?
… da so na nekaterih ekoloških
otokih postavljeni tudi zabojniki za
odpadno električno in elektronsko
opremo ter tekstil?
… da je odlaganje odpadkov ob
zabojnike prepovedano?

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

Ob takojšnem
plačilu priznamo
15 %
popusta.

Naročila na tel.: 041 611 087
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V slogi je moč

Konjsko in Vojnik
končno povezana
Tekst: Franc Lebič, foto: Barbara Suholežnik

V sredini meseca avgusta nas je Lidija Eler Jazbinšek,
predsednica KS Vojnik, obvestila, da smo v načrtu za
asfaltiranje ceste, ki povezuje Vojnik s Konjskim; in sicer
odsek od vile »Štalner« do vrha hriba, kjer je leta in leta
deževje odnašalo navožen gramoz in izničevalo trud
Krajevne skupnosti Vojnik, da bi nam omogočila dostojen
dostop do domov.

Trak je prerezal najstarejši stanovalec ob cesti in najdejavnejši
pomočnik pri gradnji.

To je cesta, ki je bila prva in edina povezava Konjskega z
Vojnikom. Na začetku blaten kolovoz, nato s skalami tlakovan
makadam, po katerem so z živino vlačili vse, kar so pač
potrebovali za gradnjo svojih skromnih domov. Krajani so bili
takrat složni in so skupaj zgradili to povezavo in električne
vode, vodovod ter telefon. Mislim, da bi bilo v teh časih to
skoraj neizvedljivo. Ni več prave sloge, ko je treba nekaj
narediti za skupnost. Polovica krajanov je bila takoj za delovno
akcijo, nekateri pa so imeli več pripomb in pritožb kot volje za
sodelovanje pri projektu. Res se je bilo treba hitro odločati, ker
je bil rok za izvedbo takoj za ovinkom. Pogoj je bil »vzemi ali
pusti (pozabi na asfalt)«.
Ustanovili smo režijski odbor v sestavi predsednika Romana
Kuglerja, blagajnika Marinka Jevšenaka ter članov Franca
Lebiča, Robija Suholežnika, Iztoka Zupanca in Zlatka
Žikovška. Po hitrem ustanovnem sestanku smo si razdelili
področja pobiranja prispevkov za pripravo podlage, kar nam
je povzročalo nemalo težav in naleteli smo na hude odzive.
Od tega, da je premalo časa in informacij, da ni bilo skupnega
sestanka krajanov (čeprav smo pri vsaki hiši razložili načrt
in zakaj taka naglica) do tega, da po drugih občinah vse
financirajo občine in še se je našlo izgovorov. Tudi pri hišah
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s tremi ali več avtomobili niso imeli posluha, zdaj pa se bodo
brez slabe vesti vozili po tej cesti. Toliko o složnosti.
Nadaljevali smo brez njih in pridobili štiri predračune za
izvedbo del, a denarja ni bilo dovolj. Predsednik Roman Kugler
je k sreči iz te panoge in je vztrajen pogajalec in tako smo prišli
do najnižje ponudbe pod pogojem, da sami naredimo obrobna
dela (polaganje cevi za optiko, urejanje in valjanje bankin in
vstavljanje jaškov). Meritve nosilnosti podlage, ki so pogoj
za trdnost ceste, je naredil Roman Kugler brez denarnega
nadomestila, Franci Suholežnik je vsak dan spremljal stroje
z lopato in poravnaval, kar je bilo nujno potrebno, v pomoč
mu je bila Barbara Kugler, večkrat je pomagala Mojca
Suholežnik. Ko smo ravnali cevi za optiko in jih vstavljali v
jarek ter zasipavali, nas je bilo več. Z vrha smo sodelovali
Majda Brežnik, Peter Mauh, Andrej Mauh in Franc Lebič, več
kandidatov pa ni bilo.
Po vseh prigodah in nezgodah smo 24. 10. 2017 dobili
asfaltno prevleko. Delo je izvedlo podjetje VOC. Če gledamo
dolgoročno, bo to razbremenilo tudi proračun KS, kajti manj
bo stroškov s popravili. Zavedamo se, da bi brez pomoči KS še
vedno vozili po makadamski cesti in hvaležni smo za ves trud,
ki je bil vložen z njihove strani. Le v slogi je moč in napredek,
samo vsi se tega ne zavedajo. Naj jim bo to vodilo za naprej, ko
bo kakšna delovna akcija, pa naj vsi pristopijo in veliko lažje bo
vse skupaj.
Uradno odprtje odseka ceste smo imeli 4. novembra. V
prisotnosti župana Braneta Petreta, predsednice KS Lidije
Eler Jazbinšek in nas krajanov je župnik Anton Perger
blagoslovil cesto in uporabnike. Trak je prvi prerezal
najstarejši krajan Franci Suholežnik, ki je na tej cesti veliko
naredil še pred leti, ko je bilo treba krpati luknje in zdaj, ko
smo skupno sodelovali pri gradnji. Prostor za zaključek nam
je velikodušno odstopil Miran Gobec, ženske so napekle
potic in peciva, pijačo so donirali dobri sosedje, odojka so
nam spekli na Dobrni. Zahvaliti se moramo tudi izvajalcu
strojnih del Mitji Gobcu, da nam je posodil valjarje, da smo
lahko uredili bankine in vse, kar je bilo potrebno, in nismo
imeli dodatnih stroškov. Pa še dobršen del denarja za odojka
je prispeval. Obljubili smo mu, da ga bomo z veseljem
priporočali še drugim uporabnikom.
Upamo, da nas nova cesta še bolj poveže. Če naslednje leto
ne bo novega projekta (npr. izgradnje kanalizacije), bomo
»fešto« ponovili, predlog zanjo je že, in sicer da potegnemo
sredinsko črto in vzrok za zabavo je na dlani.

Napredna mobilnost

Nova električna
mobilna postaja
tekst in foto: Jelka Gregorc

Električna mobilnost je gotova
prihodnost. Pariški dogovor,
evropske in državne strategije
ter lokalni mestni ukrepi po
celem svetu kažejo smer razvoja
transporta v bližji prihodnosti.
Število prodanih električnih koles je
vsako leto višje, vse več starostnikov
in invalidov se odloča za nakupe
električnih skuterjev in vozičkov, ki
jim omogočajo prijazno mobilnost in
svobodo. Razvijajo se novi električni
prevozni modeli, kot so skuterji
ali urbana kolesa. Poleg večjih
električnih avtomobilov je na trgu
tudi vse več manjših, cenejših mestnih
avtomobilčkov, ki so dosegljivi
široki množici uporabnikov. Vsa ta
vozila potrebujejo za svoje delovanje
primerno polnilno infrastrukturo.
Občina Vojnik je postavila polnilnico
DC z 10 kW moči, ki omogoča
polnjenje vsem vozilom, ne le
avtomobilom. Polnilnica je razvita po
vseh potrebnih varnostnih standardih
in certifikatih. Sledi zahtevi po
aktivaciji ad-hoc za neregistrirane
uporabnike in ne zaklepa vtikača
kabla v polnilnici med polnjenjem.
Vgrajena je tipka za ponastavitev
polnilnice in prijavo napake na

podporo 24/7.
Polnilnica preko spletne in mobilne
aplikacije omogoča rezervacijo
polnilnega mesta, navigacijo,
enostavno aktivacijo polnjenja,
nastavitev limita pri polnjenju,
sprotno spremljanje polnjenja med
drugimi dejavnostmi in druge
inovativne prijeme. V primeru, da
se bo občina odločila zaračunavati
storitev, je v polnilnico že integriran
plačilni sistem, ki omogoča plačevanje
preko fleksibilnega plačilnega
sistema (plačilne kartice, sistem
PayPal, Moneta, dobroimetje idr.).
Na polnilnico je nameščen 22-palčni
ekran na dotik, protivandalski in
za zunanjo uporabo. Na ekranu so
dostopna navodila, informacija o
stanju polnjenja, sistem za rezervacijo
ter personalizirana sporočila za
uporabnike. Občina bo na ekranu
objavljala lokalne informacije,
zanimive za občane in turiste. Na
ekranu pa je tudi trženjski prostor za
lokalne proizvajalce, podjetnike in
ponudnike.
Občina Vojnik je na Javnem pozivu
za nepovratne finančne spodbude
občinam za polnilne postaje za
električna vozila uspela pridobiti

Elektro Kovačič
z vami že 25 let

n e s ko n č n a e n e rg i j a

elektroinstalacije
strelovodi
meritve
www.elektro-kovacic.si

sredstva Ekosklada v višini 4.985,00
EUR, kar pomeni celotno financiranje
polnilnice. Polnilnica je nameščena tik
ob občinski stavbi na naslovu Keršova
8 v Vojniku.

Polnilnica je nameščena tik ob občinski
stavbi na naslovu Keršova 8 v Vojniku.

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

Srečno

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

Občinski odbor Nove Slovenije Vojnik

SREČNO 2018
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Krajevna skupnost Nova Cerkev

Nove pridobitve
v letu 2017

Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS
Nova Cerkev

Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

m (Klanec do Švabovih),
Stražice odločili, da pripravijo odprtje
1. Odprtje ceste Novake–Razdelj
- javna pot Lemberg–Rupe v skupni
asfaltirane ceste, ki povezuje krajevni
V mesecu septembru 2017 so ob
dolžini 400 m in
skupnosti Nova Cerkev in Frankolovo.
svečanem odprtju predali namenu
- javna pot Socka v skupni dolžini
Na odprtju so sodelovali vsi uporabniki
cesto, ki povezuje vas Novake in
46 m (naselje od Štravsovih do
ceste, predsednik KS Nova Cerkev
Razdelj. Na osrednji prireditvi odprtja
Pungartnikovih).
Slavko Jezernik in predsednik KS
so sodelovali člani Godbe na pihala
Frankolovo Dušan Horvat. Blagoslov
Nova Cerkev, župan Branko Petre,
Vsem uporabnikov cest in članom
ceste, ki povezuje dve krajevni
predsednik Sveta KS Nova Cerkev
režijskega odbora se iskreno
Slavko Jezernik in vsi, ki so pripomogli, skupnosti, je opravil pater Branko
zahvaljujemo za dodatno finančno
Cestnik. Asfaltiranih je 330 m celotne
da je prišlo do dokončne ureditve
trase, krajani KS Nova Cerkev so v lastni pomoč pri rekonstrukciji cest
ceste. Uporabniki ceste so v složnosti
oziroma asfaltnih podlag.
režiji pripravili cesto do asfaltiranja v
in z vztrajnostjo pripravili 513 m
skupni dolžini okoli 190 m, razliko (140
ceste pred asfaltiranjem. Za krajane
aj vam prihajajoče leto ponudi
Ostale izvedene
m) so pripravili krajani KS Frankolovo.
je omenjena pridobitev velik dosežek,
oščimoinvesticije:
vam
priložnosti
v ljudi,
- Izvedlapraznike
se je rekonstrukcija
državne
Iskreno se zahvaljujemo celotnemu mirne božične
saj pomeni
manjverjeti
težav ob
dežjuzaupati
in pri vase,
in sodelovalno
zajemati
življenje
v
vsej
njegovi
lepoti.
Razdelj–Socka.
režijskemu odboru za dodatna finančna terceste
pluženju snega v zimskih mesecih. Vse
zdravo
novo leto 2018.
Hoditi
po varnih
poteh,
čutiti toplinosredstva, ki so bila potrebna, da se je
- Pripravljen je idejni projekt in skoraj
prisotne
je pozdrav
tudi
predsednik
v celoti so pridobljena potrebna
lahko asfaltirala celotna trasa.
režijskega
odbora
omenjene
ceste,
Ivan
sonca in
opazovati
naravo.
Občudovati
soglasja za kolesarsko stezo Celje–
Jezernik.
Po
slavnostnem
prerezu
traku
sence pod drevesi. Imeti rad ljudi.
Lidija Eler Jazbinšek,
Vojnik–Nova
Cerkev–Dobrna.
V letu 2017 so se v KS Nova
Cerkev Sveta Krajevne
in blagoslovu,
ki ga je opravil
dekan
predsednica
skupnosti
Vojnik in člani:
Srečati prijatelje.
Se vračati
v
Francasfaltirale
Kuzman, Ivanka
Plešnik,seCvetka
Koželj,
Samo
- Pridobil
je idejni
projekt
zaKunej,
poleg zgoraj omenjenih cest
Alojz Vicman, so uporabniki pripravili
prijazno zavetje doma. Živeti iskreno,
Matjaž
Žgajner,
Marija
Žerjav,
Marjan
Operčkal,
izgradnjo vodovoda Trnovlje. Miran
še naslednje ceste oziroma odseki:
pogostitev in sledilo je družabno
po domače, varno in ljubeče.
Skutnik ter Irma Blazinšek, strokovna sodelavka
- javna pot v Zlatečah v skupni
- Začetek del za izgradnji novega
druženje.
betonskega mostu Zlateče–Homec.
dolžini 180 m (od Mlinarjevih do
Hladinovih),
- Uredila se je ograja na novem šolskem
2. Odprtje ceste Straža pri Novi Cerkvi –
travnatem igrišču POŠ Nova Cerkev.
- javna pot Straža v skupni dolžini 50
meja KS Frankolovo
- V graščinskem parku v Socki se
m (od Potočnikovih do Krnjavškovih),
V soboto, 28. oktobra 2017, so se
je uredila streha nad odrom za
- javna pot Socka v skupni dolžini 80
krajani Straže pri Novi Cerkvi in

N

V

V

prazničnem decembru si vzemite čas in uživajte v preprostih stvareh.
Naj se ta čudoviti čas v letu dotakne vaših src na prav poseben način.
Božič je čas, ko pregledamo svoje blagoslove in se dotaknemo tistih,
ki so se dotaknili našega življenja.

O

b prihajajočih praznikih vsem krajanom želimo vesele in mirne
praznike, ki naj jih preživijo v krogu družine in prijateljev, ter veliko
sreče v letu 2018.
Svet KS Nova Cerkev
Slavko Jezernik, predsednik
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nastopajoče ob prireditvah.
- Pri mrliški veži v Novi Cerkvi so se uredila harmonij vrata.
- Izvedla se je obnova lesenega mostu pri Samčevih v Polžah.
- Izgradnja pločnika od gostilne Koprivnik do šole v Socki
– pridobljena so skoraj vsa soglasja, pričakujemo pa še
soglasje od podjetja Elektra Celje d. d., takrat bomo lahko
začeli dela v letu 2017, dokončanje del je previden v prvi
polovici leta 2018.
- Začela se je adaptacija desetih stanovanj v stavbi Nova
Cerkev 22.
- Pripravil se je popolni seznam vseh plazov v KS Nova
Cerkev, ki smo ga posredovali na Ministrstvo za okolje
in prostor, Sektor za odpravljanje posledic za naravne in
druge nesreče.
- Potekajo razgovori z Ministrstvom za infrastrukturo glede
ureditve boljše preglednosti nevarnega odseka v Razdelju
pri izvozu na glavno cesto.
- Skozi celo leto so se opravljala redna vzdrževalna dela
makadamskih cest, bankin, obcestnih jarkov in prepustov.
Prav tako so bili opravljeni obrezi grmičevja ob javnih
poteh, ki ovirajo prevoznost na cestah, še zlasti za tovorna
vozila (odvoz smeti, prevozi pitne vode) in za izvajalce
zimske službe.
Načrt investicij za leto 2018
- Asfaltiranje javnih poti se bo izvajalo po načrtu krajevne
skupnosti in to predvidoma v mesecih juniju, juliju in
avgustu. Režijski odbori bodo o tem pravočasno obveščeni,
vendar morajo imeti predhodno urejeno vso potrebno
dokumentacijo, ki jo zahteva Občina Vojnik.
- V podjetju VO-KA Celje proučujejo možnosti napeljave
javnega vodovoda na relaciji Hrenova–Lemberg.
- Občina Vojnik ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za
izgradnjo kanalizacije Razdelj–Polže in pridobljeno vso
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za del
Nove Cerkve, pod šolo.
- Urejen je idejni projekt za kanalizacijo Lemberg–Nova
Cerkev ter Socka–Nova Cerkev do čistilne naprave. (Idejni
projekti so za krajane možni na vpogled na Občini Vojnik pri
Boštjanu Švabu).
- V pripravi je regulacija Hudinje ob novem betonskem mostu
za Homec.
- Ureditev projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih
soglasij (rezervoar in črpališče) za izgradnjo vodovoda
Trnovlje.
- Priprava projekta PZI za izgradnjo pločnika od Skoka
(Polže) do avtobusne postaje Vizore – pločnik po desni
strani regionalne ceste v skupni dolžini 200 m.
- Postavitev lesene utice na avtobusni postaji v Lembergu iz
smeri Dobrna–Celje.
- Nadaljevanje adaptacije desetih stanovanj za mlade družine,
v stavbi na naslovu Nova Cerkev 22. Dokončna ureditev je
predvidoma v mesecu avgustu 2018.
- Dokončna ureditev graščinskega parka v Socki za potrebe
raznih prireditev. Ureditev elektrike in vodovoda do

prireditvenega prostora, dokončna ureditev potk in
zasaditev žive meje iz gabra ob državni cesti.
- Na vzhodnem delu pokopališča v Novi Cerkvi se bo uredila
služnostna pot ob obzidju.
- V spomladanskem delu se bodo začela tudi krpanja na
nekaterih nujnih asfaltnih razpokah na javnih poteh in tudi
nekatere preplastitve dotrajanih oziroma uničenih javnih
poti po načrtu KS Nova Cerkev.
- Dokončanje novega betonskega mostu čez reko Hudinjo za
cesto Homec–Zlateče.
- Redno bomo vzdrževali vse lesene mostove, ki jih imamo v
svoji krajevni skupnosti 12.
- Dokončna ureditev podstrešnih prostorov v POŠ Socka za
potrebe športnega in kulturnega društva Socka.
- Urejale se bodo odmere in odpisi lokalnih cest in javnih poti.
- Izgradnja nove ceste mimo šole v Novi Cerkvi za zazidalni
načrt Nova Cerkev 6.
- Skozi celo leto bomo redno vzdrževali makadamske ceste,
bankine ter čistili jarke ter prepuste.
- Prav tako je nujno potrebno redno obrezovanje grmičevja
ob javnih poteh, ki ovirajo prevoznost na cestah.
Zimska služba v KS Nova Cerkev
KS Nova Cerkev je imela v oktobru 2017 sestanek z izvajalci
zimske službe za opravljanje pluženja in posipavanja na
javnih poteh in lokalnih cestah za sezono 2017/18. Večjih
sprememb v relacijah ni, krajane pa prosimo, da so v zimskih
razmerah potrpežljivi in strpni, saj izvajalci delajo s polno
zmogljivostjo, vendar ne morejo splužiti vsega hkrati. Prav
tako krajane prosimo, da v zimskem času poskrbijo za
ustrezno zimsko opremo. Lastnike zemljišč zato prosimo,
da poskrbijo za odstranitev vej, ki segajo v cestno telo in
odstranitev avtomobilov z obcestnih površin, da bodo
izvajalci zimske službe svoje delo opravljali nemoteno.
V nujnih primerih pokličite v pisarno KS Nova Cerkev:
03/781 20 50 ali predsednika sveta KS Nova Cerkev
Slavka Jezernika: 041 624 493.

Asfaltirana cesta Novake-Razdelj je velik dosežek za krajane.
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Občina praznuje

Prireditev za izjemne,
pozitivne ljudi
tekst: Tjaša Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

»Na vabilu smo zapisali: Na svetu,
ki je postal otopel, so pozitivni
ljudje, ki spodbujajo druge, nekaj
izjemnega. Zelo jih potrebujemo!
Dobrodošli na slavnostni prireditvi
ob prazniku Občine Vojnik, kjer ste
zbrani izjemni, pozitivni ljudje,« so
bile uvodne besede župana Branka
Petreta 3. oktobra 2017 na osrednji
slovesnosti ob občinskem prazniku
v telovadnici Osnovne šole Vojnik.
Pred slovesnostjo je potekala tudi
slavnostna seja občinskega sveta
s predstavitvijo novih prostorov v
mansardi Osnovne šole Vojnik.
Na dogodku, ki ga je povezovala
Greta Kokot Rajković, so podelili
občinske grbe, županova priznanja,
priznanje zlati maturantki in
priznanje za študijske dosežke. V
kulturnem programu sta nastopili
Vokalni skupini In spiritu in Kolorina
ter Tomaž Majcen Quartet.
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja je pravočasno
prejela in obravnavala kar 192
predlogov za 37 oseb, 5 društev,
2 skupini, 1 zavod in 1 kmetijo.
Občinski svet je na 19. redni seji
v mesecu septembru obravnaval
Prejemniki županovih priznanj
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predlog komisije in odločal o
prejemnikih priznanj letos.
Župan je v govoru poudaril ključne
investicije v obdobju od lanskega
občinskega praznika do danes in
načrtih za prihodnost ter poudaril
pomen ponosa. »Občina Vojnik
praznuje na dan, ko smo bili v
državnem zboru potrjeni kot
samostojna lokalna skupnost. To
je trenutek, ko moramo biti in smo
lahko ponosni na razvoj, ki smo ga
dosegli v tem obdobju. Še posebej pa
moramo biti ponosni na svoje ljudi,
saj so prav oni tisto najboljše, kar
imamo. Ponosni na doseženo, saj
s svojim delom, požrtvovalnostjo,
nesebičnostjo, s čutom za dobro in za
sočloveka, ustvarjajo visoko kakovost
življenja. Pomisliti moramo tudi, da
je življenje kot štafetni tek. Da mora
vsakdo štafeto predati naslednjemu.
Vsak od nas mora razmišljati, kako
bo svoje delo najboljše opravil in
kako bo, ko napočil pravi čas, predal
delo tistim, ki pridejo za nami in
jih pri tem podpiral. Naši mladi pa
morajo vedeti, da je življenje več
kot le dogodki prihodnjega vikenda,
naslednja plača ali naslednji žur.«
Ob zaključku se je zahvalil vsem,

ki soustvarjajo razvoj občine, in
poudaril, da so bili izvedeni mnogi
projekti in investicije kljub nižjemu
financiranju občin s strani države
in kljub temu, da še vedno ni bil
objavljen noben razpis za evropska
sredstva, na katerega bi se lahko
prijavile občine.
Priznanje za študijske dosežke
raziskovalki Klari, Lani za zlati
uspeh na maturi
Posebno priznanje za študijske
dosežke je prejela dr. Klara
Bojanovič Machado, ki je na
Danskem doktorirala s področja
biotehnologije. Klara trenutno živi
in dela v Ameriki, zato je priznanje v
njenem imenu sprejela mama Nada
Bojanovič. Klara je oktobra 2016
doktorirala s področja biotehnologije
na tehnični univerzi na Danskem.
Po doktoratu se je preselila v San
Diego v Kaliforniji, ZDA, kjer je
zaposlena v podjetju Illumina. V
prihodnosti si Klara želi ostati na
raziskovalnem področju in razvoju
novih inovativnih tehnologij, ki bodo
omogočile hitrejšo in bolj natančno
diagnostiko v zdravstvu ter razkrile
skrite informacije človeškega genoma
oziroma DNK.

Lana Kuzman že od malih nog živi v Vojniku, kjer je tudi
obiskovala osnovno šolo. Izobraževanje je nadaljevala na
Gimnaziji Lava v Celju. Poleg uspešnega dela pri pouku
je z odličnimi rezultati osvajala tudi različna priznanja
na tekmovanjih – priznanja iz matematike in angleškega
jezika, zmaga na literarnem natečaju za kratko zgodbo
v angleščini. Svoje uspehe v srednji šoli je nazadnje
okronala z dosežkom zlate mature. Lana je zdaj študentka
psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani.
Županova priznanja za prizadevne občanke in občane
Župan je za izjemno delo in v zahvalo podelil priznanja:
Darji Flis za predsedovanje župnijski Karitas Frankolovo
ter večletno dejavno delo v kraju in pomoč krajanom v
različnih življenjskih stiskah;
Jožetu Koštomaju za skoraj 20-letno petje v Moškem
pevskem zboru Prosvetnega društva Anton Bezenšek
Frankolovo, za predsedovanje zboru ter petje pri Kvartetu
Frankolovo;
Marjanu Vrancu za večletno dejavno delo v Prostovoljnem
gasilskem društvu Frankolovo, za promocijo Frankolovega
ter ohranjanje starih običajev;
Mariji Gobec za večletno vodenje župnijske Karitas Nova
Cerkev, vključevanje mladih v dobrodelno delo ter pomoč
krajanom v različnih življenjskih stiskah;
Milanu Lončareviču za dejavno delo v Lovski družini
Vojnik, donatorstvo ter prispevek k razvoju krajev in
izvajanje podjetniške dejavnosti;
Boštjanu Selčanu za več kot 30-letno članstvo in dejavno
delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Nova Cerkev,
uspešno sodelovanje na tekmovanjih ter različnih gasilskih
intervencijah;
Miranu Kovaču za prizadevno in strokovno delo v
Vinogradniško-vinarskem društvu Vojnik ter za prislužene
medalje in priznanja na ocenjevanjih vin;
Nataši Kovačič Stožir za dejavno delo v Turističnem
društvu Vojnik, soorganizacijo prepoznavnega Božičnega
Vojnika ter izvajanje podjetniške dejavnosti in
Aleksandri Vrbič za dejavno delo v KO Rdečega križa
Vojnik, v Prostovoljnem gasilskem društvu Vojnik ter v
Združenju borcev za vrednote NOB KO Vojnik.
Bron za uspešno, dolgoletno delo in pomoč
Mihaela Hren je prejela bronasti vojniški grb za dolgoletno
dejavno delo v Kulturnem društvu Godba na pihala
Nova Cerkev, delo v Krajevnem odboru Rdečega križa
Vojnik ter v drugih društvih in za prispevek k razvoju
Nove Cerkve; Dragica Mirnik za večletno dejavno delo v
Medobčinskem društvu delovnih invalidov Celje, pobudo
in sodelovanje pri projektu »Občina po meri invalidov« ter
vsestransko pomoč ljudem, ki so tega najbolj potrebni ter
Franc Ravnak za 45-letno dejavno delo v Prostovoljnem
gasilskem društvu Frankolovo, nesebično pomoč na
gasilskih intervencijah ter vsestranski prispevek k razvoju
Frankolovega.

Dr. Vinko Kraljič, prejemnik zlatega vojniškega grba

Prejemniki srebrnega vojniškega grba

Prejemniki bronastega vojniškega grba

Zlata maturantka Lana Kuzman in prejemnica priznanja za študijske
dosežke Klara Bojanovič Machado (priznanje prevzela mama Nada)
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Občinski svet in občinska uprava

Skupaj 100 let uspešnega dela čebelarjev in skakalcev
Srebrni vojniški grb sta prejeli Čebelarsko društvo Vojnik za
70 let uspešnega dela pri ohranjanju čebelarstva, vključevanje
mladih v dejavnost ter promocijo občine Vojnik na širšem
območju ter Smučarsko društvo Vizore za 30 let uspešnega
dela z mladimi na športnem področju, organiziranje in
sodelovanje na športnih prireditvah ter promocijo občine
Vojnik po Sloveniji in v tujini.

Črešnjice in v drugih župnijah, ohranjanje kulturne dediščine,
delo na glasbenem področju ter vsestransko pomoč ljudem v
stiski tokrat prejel dr. Vinko Kraljič. V nagovoru je spregovoril
o svojem življenju in duhovniški poti. »Naša last je samo ta
trenutek. Naše življenje je v božjih rokah.« Vprašal se je, zakaj
je ravno on bil izbran za ta grb, izrazil je tudi ponos nad izbiro
in priznanjem in se zahvalil zanj z vso hvaležnostjo. »Iskrena
hvala za visoko priznanje. Nisem ga vreden, vesel pa sem ga.«

Zlato za velikega domoljuba in ambasadorja Slovenije in
Slovencev
Zlati vojniški grb je za duhovno vodenje in delo v župniji

Ob prejemu visokega priznanja mu je v zahvalo zapel tudi
Mešani cerkveni pevski zbor svetega Lenarta iz Nove Cerkve,
kar je bilo presenečanje za vse zbrane na prireditvi.

Terapevtski center Tamara
Celjska cesta 21
3212 Vojnik

+386 040 525 139
info@center-tamara.si
www.center-tamara.si

TERAPEVTSKI CENTER

Filozofija našega centra temelji na prepričanju, da
smo vsi edinstveni. Ekipa usposobljenih strokovnjakov je tukaj, da vam svetuje in pomaga na poti do
popolne sprostitve. Prepustite se skrbno izbranim
tretmajem in neprekosljivim storitvam.
Zakup SPA-studia (za 2 osebi)
Bi se radi prepustili intimnemu vzdušju vaše lastne
SPA-oaze? Ekskluzivni zasebni SPA-studio je sestavljen
iz prostora za sprostitev ter opremljen z masažno kopeljo in zasebno finsko savno. V ceno je vključen šampanjec, zeliščni čaji in sadje. SPA-studio lahko istočasno
uporabljata največ dve osebi in ga lahko rezervirate za
najmanj dve uri (120 min/55 € in 180 min/65 €).
Darilni boni
Odlična
priložnost,
da razvajate svoje
ljubljene s popolno sprostitvijo v
zasebnem
SPAstudiu, sproščujočo masažo ali z ostalimi vrhunskimi
tretmaji za telo.

Mineralogram
Vrhunska tehnologija analize las, ki temelji na bioresonanci, nam natančno pove, kaj telesu primanjkuje, česa
ima preveč in kaj se ne absorbira pravilno. V lasu je
shranjen sleherni dogodek v celici za zadnje tri mesece,
medtem ko v krvi vidimo le zadnjih nekaj ur. Kaj vidimo?
Vidimo neravnovesja, povezana z imunskim sistemom,
vnetji, osteoporozo, nepravilnim delovanjem ščitnice,
nadledvične žleze, prebave, dihalnih, sklepnih in še
mnogih drugih funkcij. Posvet traja eno uro in stane 90 €.
Masaže
Da bi dosegli zdravo telo, notranje ravnovesje in živahno
energijo, smo v terapevtskem centru Tamara razvili masaže telesa, ki združujejo najučinkovitejše tehnike za
razvajanje in za dosego fizičnega ravnovesja.
Terapevtska masaža
(30 min/18 €, 45 min/25 €, 60 min/31 € in 90 min/42 €)
Masaža stopal
(30 min/20 € in 60 min/35 €)
Masaža za nosečnice
(30 min/18 €, 45 min/25 € in 60 min/31 €)
Drenažne tehnike
(30 min/28 €, 45 min/33 €, 60 min/38 € in 80 min/53 €)

Vesele božične praznike in srečno novo
leto 2018!
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K pisanju sestavka me je spodbudilo vabilo na
občinsko proslavo, ki me je nagovorilo prav s temi
besedami: »Tisto več ...«

Vprašala sem se kot človek, kot
nekdo, ki dolga leta živi v skupnosti,
kaj pravzaprav pomeni tisto nekaj
več, kaj se skriva za tem pojmom, kaj
pomeni osebi, ki je »nekaj več«, kaj
pomeni drugim, ki to niso.

So nekaj več dogodki, dejanja in prireditve, ki so
oplemenitile in obogatile vse nas od najmlajših pa do
najstarejših občanov? Vsekakor so.

Tisto
več …

Je to poudarjanje večvrednosti,
superiornosti dobro ali pa tudi ne. Vprašanje? Je to
spodbuda tistemu, ki ga ta pojem opredeljuje, ali tistemu,
ki to ni. Kakor koli, razložimo si ta pojem »nekaj več«,
seveda po mojem prepričanju, kar pa ne pomeni, da je
edino zveličavno, vsekakor pa bo morda spodbudilo nekaj
novega o pojmovanju tistega nekaj več.

Je nekaj več, kadar nekdo, ki je podjetnik, recimo gostinec,
kmet ali trgovec, ustvarja dobiček? Seveda je več, vendar
kje? Je nekaj več, če nekdo v službi opravlja svoje delo
in s tem služi svoj kruh? Je nekaj več, vendar zanj, za
družino, da lahko živijo. Je nekaj več, če gasilci nesebično
pomagajo ljudem v nesreči? Vsekakor je to tisto »mega«
več. Je nekaj več, če gredo otroci iz šibkih družin na morje
po zaslugi nekaterih, ki to naredijo prostovoljno iz srca? Je
nekaj veliko več, saj so s svojim nesebičnim delom osrečili
otroke. Je nekaj več, če nekateri pomagajo otrokom pri
ustvarjanju izdelkov, ki jim nato pomenijo več sredstev
za pomoč otrokom iz socialno šibkih družin? Seveda je.
Je nekaj več, če nekdo s svojim delom posadi drevesa,
ki rastejo in bodo rastla še dolgo in dajala senco našim
otrokom in vnukom ter jih učila o pomembnosti narave in
varovanje te?

Vse to je tisto nekaj več, ki bo štelo še
dolga leta.

In druga stran teh besed: tisto več ...
česar ne vidimo, morda niti nočemo
videti, ampak je še kako pomembno
za naše sobivanje, za sprejemanje
različnosti in povezovanje tudi izven
naših meja. Menim, da je povabiti
popotnika, ki se znajde pred vrati
tvojega doma, in je po vrhu še druge vere, na božično
večerjo, vsekakor tisto nekaj več, kar pomeni, preskočiti
dogme, prepričanja in ponuditi gostoljubnost in prijaznost
prav tedaj, ko jo nekdo najbolj potrebuje. Pomagati
sosedu, ki je v stiski, le z eno samo namero, da ga osrečimo
s svojim dejanjem, pomočjo. Tudi tu je tisto nekaj več v
smislu ljubezni kot božjega v nas samih.

Vse to šteje vsakemu od nas in štelo bo tudi takrat, ko
bomo polagali račune za svoja življenja in svoja dejanja
brez olepšav in sebičnosti. Vesolje, ta božja energija nas
bo presojala po moči srca in lahkotnosti duše, nikakor po
jeziku moči. Če bomo govorili jezik ljubezni, bomo ločevali
zrnje od plevela ... Naj vse nas vodi čustvovanje v smeri
večjega sočutja in prijaznosti ter večje ljubezni do vsega
stvarstva, do bližnjega, do narave, do živali, kajti vsi smo
del stvarstva kot celote.

Ker se bližajo prazniki, naj zaželim prav vsakemu in vsem
skupaj blagoslovljene in mirne božične praznike ter v
prihajajočem letu veliko dobre volje, nasmehov in miru v
srcu.

WAHIBI D. O. O., zDRAvstvene stORItve, CeljskA CestA 26, 3212 vOjnIk

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

Ultrazvočna samoplačniška ambulanta
MlADen MAlInAR, dr. med. spec. radiologije
Prim. IVAN ŽURAN, dr. med., specialist interne medicine

Nudimo vam:

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

Nudimo vam preglede:
• trebušnih organov,
• dojk in pazduh,
• ščitnice in vratu,
• mod in dimelj,

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

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

TEL.: 051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.
SREČNO 2018
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Krajevna skupnost FRANKOLOVO

Vzdrževanje
cest

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS
Frankolovo

Tekst: Dušan Horvat, foto: Lea Sreš

Tudi letos smo v okviru finančnih
zmožnosti dobavili tamponski
material za krpanje makadamskih
cest, ki jih je na srečo vsako leto
manj. Poleg dovoza materiala smo
očistili tudi nekaj obcestnih jarkov
na makadamskih in asfaltiranih
cestah. Zakrpali smo najnujnejše
poškodbe asfaltiranih cest, ki jih na
naših cestah ne manjka.
Nekateri odseki so občutno
poškodovani, zato bo treba v
naslednjih letih zagotoviti denar za
njihovo sanacijo.
Letos smo na najbolj zaraščenih
obcestnih odsekih posekali drevje in
grmovno zarast. Za nevzdržno stanje
so nas opozarjali gasilci, izvajalci
zimske službe, predstavniki podjetja
Simbio ter vozniki šolskih prevozov.
Poleg poškodb na avtomobilih je
pomembna tudi varnost udeležencev
v prometu, ki je zmanjšana zaradi

slabe preglednosti. Zavedamo se,
da imamo na tem področju še veliko
dela, le način in termin izvajanja
moramo uskladiti.
Asfaltiranje novih odsekov
Na sedežu KS Frankolovo že vrsto
let obstaja seznam odsekov cest
oziroma vrstni red asfaltiranja, ki
temelji na datumu potrditve režijskih
odborov s strani Sveta KS Frankolovo
za pripravo cest za asfaltiranje. V
tem mandatu nam je tri leta zapored
uspelo asfaltirati cestne odseke,
ki so jih režijski odbori v preteklih
letih etapno pripravljali do asfaltne
prevleke. Omenjeni odseki so bili v
hribovitem okolju, zato je bil strošek
priprave dosti večji kot pri ravninskih
delih.
Otvoritev ceste v Lipi
Letos so se veselili nove asfaltne
prevleke v Lipi pri Frankolovem na

V Podgorju pod Čerinom na odseku Ribič–Kralj–Košec–Mlakar so dobili obnovljeno cesto.
20

zelo zahtevnem odseku Selčan–
Podjavoršek–Pungartnik v dolžini
približno 900 m. Omenjeni odsek je
nemalo težav povzročal krajanom
Lipe, ki živijo ob tej cesti. Vsako malo
večje deževje je makadamsko cesto
poškodovalo, zato je bila velikokrat
potrebna popravila. Poleg dela za
sanacijo se je v vseh teh letih dobavilo
veliko materiala, ki ni dolgo vzdržal
na cesti. Priprava za asfaltiranje se je
začela pred leti, letos pa se je odsek
pripravil do asfaltiranja. Cesta je bila
dobro pripravljena, za kar so zaslužni
maloštevilni živeči krajani na čelu s
predsednikom režijskega odbora g.
Borisom Podjavorškom. Veliko zaslug
za dobro pripravo ima tudi izvajalec
gradbenih del g. Jože Sojič. Finančno
je pri pripravi ceste pomagala tudi KS
Frankolovo in Občina Vojnik.
Odprtje ceste v Podgorju pod
Čerinom
Drugi večji odsek smo asfaltirali v
Podgorju pod Čerinom na odseku
Ribič–Kralj–Košec–Mlakar v dolžini
približno 750 m. Tudi del tega odseka
nam je v preteklih letih povzročal
veliko težav, saj je ob vsakem nalivu
večino pripeljanega materiala končalo
na travniku. Najbolj kritičnega odseka
ceste so se krajani lotili že lani.
Dela je izvajal naš krajan g. Martin
Vezenšek. Skupaj s krajani smo se na
skupnem sestanku odločili, da se bo
za novo asfaltno prevleko pripravil
celoten odsek. Akcija je stekla takoj,
uporabniki ceste so prispevali vsak
svoj finančni vložek, s pomočjo KS
Frankolovo in Občine Vojnik se je
cesta pripravila do asfaltne prevleke.
Cesta se je asfaltirala v mesecu

prijazno zavetje doma. Živeti iskreno,
po domače, varno in ljubeče.

Matjaž Žgajner, Marija Žerjav, Marjan Operčkal, Miran
Skutnik ter Irma Blazinšek, strokovna sodelavka

Izgradnja vodovoda Straža pri Dolu in Brdce se mora
začeti še letos, končati pa v letu 2018.
Vem, da krajani na omenjeno pridobitev z nestrpnostjo
čakate že vrsto let in si želite, da bo končno iz pipe pritekla
voda iz javnega vodovoda. Povedati je treba, da je tudi
za izgradnjo vodovodov treba pridobiti vsa soglasja,
gradbeno dovoljenje, z razpisom izbrati izvajalca, to pa
velikokrat žal traja predolgo.

oktobru. Za pripravo ceste so zaslužni krajani Podgorja,
ostali uporabniki, ki so prispevali svoj delež, na čelu z go.
Metko Kralj, ki je za dokončno pripravo najbolj zaslužna.

Odprtje ceste v Straži na meji KS Frankolovo–KS Nova
Cerkev
Končno nam je s skupnimi močmi uspelo asfaltirati
manjkajoči odsek ceste v Straži na meji krajevnih
skupnosti. Primanjkovalo nam je časa in ni manjkalo težav
prazničnem decembru si vzemite čas in uživajte v preprostih stvareh.
Vrtec Frankolovo
za dokončno rešitev, zato je omenjena
pridobitev
Naj se ta
čudoviti toliko
čas v letu dotakne
vaših src na prav poseben način.
Letos
je bil sprejet
OPN – občinski
bolj pomembna za vse uporabnike
ceste.
Vsekakor
ima
Božič
je čas,
ko pregledamo
svoje
blagoslove
in senov
dotaknemo
tistih,prostorski načrt,
ki je pogojeval izgradnjo vrtca na predvideni lokaciji
veliko zaslug za dokončanje projekta
Slavko Oprešnik,
ki so seg.dotaknili
našega življenja.
pri OŠ Antona Bezenška Frankolovo. Sledila je izdelava
ki je vseskozi vztrajal in verjel, da se bo nekega dne to res
b
prihajajočih
praznikih
vsem
krajanom
želimo
inza
mirne
idejnega
projekta,
ki jevesele
osnova
izdelavo projektne
zgodilo. Kdor čaka, dočaka!
praznike, ki naj jih preživijo v krogu družine in prijateljev, ter veliko
dokumentacije. V mesecu decembru se bo izvedel nakup
sreče v letu 2018.
prepotrebnega zemljišča za gradnjo igrišča za potrebe
Investicije v KS
osnovne šole v neposredni Svet
bližini
vrtca Frankolovo.
Predvidene investicije iz proračuna Občine Vojnik za
KS novega
Nova Cerkev
Slavko
Jezernik,
predsednik
V letu 2018 moramo izdelati projekt za gradnjo vrtca, za
leto 2017 so se zaradi objektivnih okoliščin zamaknile v
kar so zagotovljena sredstva v občinskem proračunu.
jesenski oziroma zimski čas. Vsa začeta dela letos se bodo
zamaknila v naslednje leto.
Zimska služba
Terminskemu zamiku je botrovala pridobitev gradbenih
Za optimalno prevoznost naših cest v zimskih razmerah
dovoljenj, ki je časovno pogojevala pridobitve soglasij in
bodo poskrbeli izvajalci zimske službe. Delo ni vedno
izdelave projektne dokumentacije.
prijetno, za to vas prosimo za razumevanje in strpnost.
Vse krajane, ki so lastniki parcel ob cestah, prosimo,
Gradnja kanalizacije Frankolovo (III. faza) se bo izvajala
da odstranijo ovire, drevje in vejevje, ki onemogočajo
po odsekih, odvisno od zagotavljanja finančnih sredstev
nemoteno izvajane zimske službe. Hvala za razumevanje.
iz proračuna. Bojim se, da bo gradnja manjkajoče
kanalizacije potekala prepočasi, saj naš projekt zaradi
pogojev financiranja s pomočjo razpisov ni mogoč.

V

O

D

ecember je čudovit čas leta, ko se oziramo nazaj in delamo »inventuro
leta«, ki se izteka. Je tudi čas, ko se oziramo naprej, v prihodnost, v leto,
ki prihaja.

J

e čas za družino, prijatelje, zabave in seveda za praznične želje!
Naj duh ljubezni nežno napolni vaša srca in domove,
začutite bližino prijateljev, udobje doma in enotnost vseh ljudi.
Naj vam mir in ljubezen vedno sledita.

O

b prihajajočih praznikih vsem krajanom želimo
vesele božične praznike in srečno novo leto 2018.

Svet KS Frankolovo
Dušan Horvat, predsednik

KUPON

20 %

POPUSTA OB NAKUPU
KOREKCIJSKIH OČAL
ob 18. obletnici
delovanja optike!

BRIGITA LEBAN S. P.

SREČNO 2018

ZA

ODPIRALNI ČAS

08:00-13:00
14:00-18:00
Sobota
8:30-11:00

ČUFARJEVA ULICA 2, VOJNIK

KONTROLA VIDA
KONTROLA
ZA KONTAKTNE LEČE
POPUSTI

041 851 468
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Dr. Vinko Kraljič

Biti duhovnik je
bila moja želja
Tekst: Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško

Tudi ta leta so bila polna odrekanj
in lakote. Domači so mu pomagali s
hrano, sam pa je inštruiral različne
otroke, da si je prislužil denar za
šolo in stanovanje. V 6. razredu
je moral zaradi pritiska politike
prekiniti ministriranje. V teh letih se
je ukvarjal z glasbo in se odločal o
poklicu. Malo se je poigraval z mislijo
na študij slavistike, vendar se je 17.
julija 1954 vpisal v bogoslovje.

Podžupan Viktor Štokojnik, dr. Vinko Kraljič in župan Branko Petre

Vsaka življenjska zgodba je nekaj
posebnega. Zanimajo nas ljudje, ki
so zaslužni v družbi in si njihova
ravnanja jemljemo za vzgled.
Dolga in pestra je življenjska
zgodba dr. Vinka Kraljiča, zlatega
nagrajenca Občine Vojnik za leto
2017. Vse življenje je duhovniško
delo opravljal z veseljem, nikoli
mu ni manjkalo energije in
vedno je bil pripravljen pomagati
v okolju, kjer je živel in delal.
Njegova ravnanja in drža skozi
življenje so bila opažena in cenjena
tudi v domačem okolju, dr. Vinko
Kraljič je postal zlati občinski
nagrajenec.
Nadarjen za klasične jezike
Dr. Vinko Kraljič se je rodil 12.
januarja leta 1934. Njegova družina
je živela v Vizorah pri Novi Cerkvi,
sicer pa je bilo v družini pet otrok.
Živeli so skromno, zlasti v času,
ko je bil oče tri leta v nemškem
ujetništvu. V letu 1943 je bila
družina določena za izselitev,
vendar so po spletu okoliščin ostali
doma. In ravno v teh letih se je pri
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Kraljičevih veliko molilo, vsak večer
in z velikim upanjem, da se oče
vrne. Oče se je vrnil iz Nemčije, peš
in skrivaj je prehodil del Nemčije,
Češko in Avstrijo. Vpoklican je bil v
nemško vojsko in namesto tja odšel v
partizane. Tam je zbolel za nalezljivo
kožno boleznijo, se vrnil domov
in se moral pred Nemci skrivati do
konca vojne. Vinko je obiskoval
nemško šolo do leta 1944. Odšel je
na nižjo gimnazijo v Slovenj Gradec,
kjer je živel z nečakom Lojzetom
Podjaverškom v šoli pri šolskem slugi
Jelenu. Pri župniku Sokliču je bil
ministrant in izoblikovala se mu je
želja, da postane duhovnik. Odšel naj
bi na klasično gimnazijo v Maribor.
Ker je bilo za sprejem na klasično
gimnazijo v Mariboru potrebno
znanje latinščine, se je lotil učenja
za dopolnilni izpit. V kratkem času,
ki ga je imel na voljo, je predelal
130 lekcij, ker ni vedel, da jih mora
samo 30. Na izpitu mu je šlo težje
pri pisnem delu, ustni del ga je rešil.
Postal je dijak klasične gimnazije,
bil do mature odličnjak iz latinščine
in ministrant v mariborski stolnici.

Senčna leta, pritiski, negotovost …
in njegova pokončna drža
Zanj se je zanimala Udba. Po vpisu
v bogoslovje pri škofu dr. Drtečniku
v Mariboru je moral že čez teden
dni na služenje vojaškega roka. V
Sremski Mitrovici je bil v kazenskem
polku, stalno zaposlen in pod
nadzorom. Ker je bil med vojaki
edini izobraženec, je bil v prvih
treh mesecih delno tudi v pisarni.
Ko je Udba izvedela, da je vpisan
v bogoslovje, so ga odpustili iz
pisarne. Začela so se zasliševanja
KOS (vojaške Udbe), ki so trajala
3 do 5 ur, vsako soboto. To je bilo
stalinistično zasliševanje, ki je bilo
zelo kruto. Poskusili so tudi z mamili
in psihoterapijo in ga pripravili do
tega, da se je odpravil proti Donavi,
da bi naredil samomor. Rešilo ga
je naključno srečanje. Želeli so,
da postane ovaduh v semenišču.
Temu se je z vso odločnostjo uprl.
Zasliševanja so trajala do konca
vojaščine. Dr. Kraljič se je izkazal
kot odličen strelec na puški, pištoli
in topu. Trikrat je od komandanta
dobil nagradni dopust, KOS je
poskrbel, da ni dobil niti rednega niti
izrednega dopusta. Ko so ga končno
odpustili, je ves čas vožnje z vlakom
in pešačenja do Nove Cerkve preživel
v strahu, da se mu bo kaj zgodilo.

V glavi mu je odzvanjala grožnja
oficirja: »Preveč smo vam zaupali. Ne
bomo vas pustili pri miru.«
»Biti duhovnik je nekaj največjega,
kar človek na zemlji lahko doseže.«
Po odsluženi vojaščini je ostal doma
en dan, nato je odšel v Ljubljano,
obiskat prijatelje bogoslovce, Frica
Kolška, poznejšega celjskega opata,
Viljema Pengerla in druge. Bili so
na duhovnih vajah in ostal je tam.
Obiskoval je nekaj predavanj in
v februarju opravil vse izpite in
kolokvije z ostalimi bogoslovci. V
enem mesecu je pridobil en semester.
V duhovnika je bil posvečen v
Mariboru, novo mašo je imel 10.
julija 1960 v Novi Cerkvi. Prvo
kaplansko mesto je bilo v Slovenj
Gradcu, zadolžen je bil za delo z
otroki in mladimi. V Slovenj Gradcu
in Šmiklavžu, v župnijah, ki ju je
soupravljal, je bilo pri verouku
okoli 500 otrok. V tem času je »brez
denarja« obnovil cerkev v Šmiklavžu
in celo cerkev sv. Elizabete v Slovenj
Gradcu. Kaplanska leta in pastoralno
delo v Slovenj Gradcu so mu ostala v
spominu in srcu vse do danes. Tam je
spoznal tudi pisatelja in duhovnika
Meška in z njim prijateljeval. Leta
1965 je bil dve leti kaplan v Mariboru
in kasneje pri svetem Danielu v Celju,
nato pa je odšel na študij v Rim,
ki je trajal šest let. Pri Sloveniki je
dobil štipendijo za študij cerkvene
glasbe na papeškem inštitutu. Težko
je živel, denar je prislužil tudi kot
turistični vodič, zlasti za nemške
skupine. V Rimu je poglabljal
pokoncilsko teologijo, tam opravil
licenco in doktoriral na papeški
univerzi sv. Dominika Angelicum.
In prav stiki z nemškimi škofi so
ga pripeljali v Nemčijo. Prišel je v
župnijo Ilbenstadt, blizu frankfurtske
škofije Mainz. Tukaj je globoko
zaoral s pastoralnim plugom. Imel
je več skupin: kolpingersko skupino,
matere in žene, mlade družine,
skupine starejših, do 70 ministrantov,
otroško-mladinski pevski zbor (60
otrok), dekliško pevsko skupino in
fantovsko štiriglasno skupino. V
cerkvi so peli nemško, latinsko in
slovensko. Imel je otroški vrtec s 100
otroki. Dvakrat je obnovil vrtec in
baziliko. Imel je veliko dela, ki ga

dr. Vinko Kraljič, prejemnik zlatega vojniškega grba

je z vso dušo z veseljem opravljal.
V Ilbenstadtu se je izkazal tudi kot
skladatelj. Pripravil je veliko pesmi
in jih pošiljal tudi cerkvenemu
pevskemu zboru v Novo Cerkev
in Črešnjice. Kardinal Lehmann
iz Mainza se mu je zahvalil in mu
podaril naslov »duhovni svetnik«.
Dr. Vinko Kraljič in njegova
nebeška banka
Iz obrazložitve ob podelitvi
priznanja: »Dr. Vinko Kraljič je
velik domoljub in ambasador
Slovenije in Slovencev v Nemčiji,
kjer je bival 37 let. Zaradi ljubezni
do domovine in domačega kraja
je ves čas svojega duhovniškega
službovanja v tujini zbiral sredstva
in tudi sam sofinanciral, včasih
tudi organiziral, obnovo cerkva v
Novi Cerkvi, Črešnjicah ter zadnji
dve leti še na Svetini. Najvidnejši
rezultati njegovega izjemnega dela
so: v Novi Cerkvi pomoč pri obnovi
zvonika, nabava novih zvonov,
pomoč pri zunanji in notranji obnovi
cerkve; v Črešnjicah razna popravila
na cerkvenih objektih, še v času
delovanja g. Štefana Kušarja, z
nastopom njegovega župnikovanja v
Črešnjicah je kraj bogatejši za nova
okna, vrata in razsvetljavo cerkve ter
obnovljeno notranjost in zunanjost
cerkve in okolice. V preteklem letu
se je posvetil obnovi Fatimske kapele
v Podgorju pod Čerinom. Sprejel je
še dodatno zadolžitev, župnikovanje
na Svetini. Vinko Kraljič deluje tudi
širše. Podpira misijonarja p. Huga
Delčnjaka in pomaga vsem, pomoči

potrebnim posameznikom. Zelo
vidna je tudi njegova ljubezen do
glasbe. Mešani cerkveni pevski zbor
iz Nove Cerkve je bil petkrat gost
na raznih slovesnostih, ko je bil g.
Kraljič še v Nemčiji. V ta namen je
pripravil tudi priredbe pesmi. Obiski
pa niso bili le promocija zbora,
ampak tudi kraja, občine, države.
Zelo ceni in se zaveda pomena
ohranjanja kulturno-duhovne
dediščine. V Črešnjicah je g. Štefan
Kušar dobil svoj spomenik, vse bolj
pa je priljubljen tudi Kušarjev dan,
ki je kulturno-duhovna prireditev
Črešnjic. Posebej pri srcu je dr. Vinku
Kraljiču škof Anton Martin Slomšek.
Pohodniki Slomškovega pohoda so
v Črešnjicah vedno toplo sprejeti in
vedno se najde še kaj za okrepitev
telesa.«
Večkrat poudari, da je vesel, ker
lahko dela in opravlja najlepši poklic
na svetu. Pri vsem povedanem ostaja
skromen, poln življenja, delaven,
saj kljub svojim letom oskrbuje dve
hribovski župniji in pomaga, kjer je
pomoč potrebna. In ne na zadnje,
prevzel je vlogo svoje sestre Marice
in bdi nad nečaki. Njegova leta,
življenjske izkušnje, delavnost in
modrost, ki jo je pridobil, ga vodijo
med ljudi, ki ga imajo radi. Njegov
odnos do kulturne dediščine je
izreden, vidi stvari, ki so potrebne
popravila, da se ohranijo ali
izboljšajo stanje. Zelo rad se pošali,
da zmore pomagati zato, ker mu
pomaga njegova nebeška banka.

23

Organizatorja dogodka sta bila Občina Vojnik in Klub podjetnikov občine Vojnik.

Dobre ideje

Štartaj Vojnik
Tekst: Amadej Bastl, foto: Lea Sreš

Občina Vojnik in Klub podjetnikov
občine Vojnik sta v četrtek, 28.
9. 2017, v OŠ Vojnik priredila
zanimiv dogodek, na katerem je
imel glavno besedo Matija Goljar,
voditelj oddaje Štartaj Slovenija.
Na dogodek so bili povabljeni tako
tisti, ki že delujejo v podjetništvu,
kot tudi tisti, ki o tem razmišljajo.
Med številnimi udeleženci so bili
tudi osnovnošolci, ki se bodo v
kratkem odločali o izbiri poklica.
V prvem delu delavnice je voditelj
predstavil nekaj primerov uspešnih
poslov, ki so nastali samo z dobro
idejo in brez zagonskih sredstev, ter
iz njih izpeljal tri ključne lekcije za

TuŠ cenTer
vojnik
Tel.: 041 352 288
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odkrivanje poslovnih idej: (1) da
je danes lažje nekaj narediti, kot to
prodati, (2) da se danes prodajajo
predvsem zgodbe in doživetja in (3)
da je naloga podjetnika odkriti čim
bolj »boleč« problem, ki ga kupci ne
znajo rešiti – podjetnik pa ga lahko.
V drugem delu delavnice je bilo
govora, kako svojo idejo izvesti – jo
pripeljati od prve zamisli, do prvega
evra prihodka. Zaključek voditelja je
bil, da brez delavnosti in vztrajnosti
ni uspeha.
V nadaljevanju sta naša podjetnika
Branka Čretnik iz podjetja Cenex/
Fivia d. o. o. in Janko Čepin iz
avtohiše Čepin d. o. o. predstavila

svoje začetke na podjetniški poti in
delila izkušnje, ki sta jih doživela v
njuni dolgi karieri.
Sledile so še kratke predstavitve
predstavnikov Kluba podjetnikov
občine Vojnik, Območne obrtnopodjetniške zbornice iz Celja in
Regionalne gospodarske zbornice,
ki vsak na svoj način nudijo
podporo podjetništvu v vojniški
občini. Delavnica se je zaključila s
pogovorom in vprašanji udeležencev.
Skupna misel udeležencev ob koncu
je bila, da bi podoben dogodek kmalu
ponovili.

-25%
praznični
popusT

Mizarstvo Podgoršek d.o.o.

Za začetek ptičje
hišice
Tekst: Sonja Jakop, foto: arhiv podjetja

Vodjo in lastnika Mizarstva Podgoršek d. o. o. iz
Podgorja pod Čerinom, Frankolovo, Branka Podgorška,
bolj kot po lastnem imenu poznamo po »partizanskem«
Džek. Pred skoraj 20 leti je šel na svoje kot obrtnik,
leta 2008 pa je ustanovil podjetje, ki vse od ustanovitve
dalje vztrajno raste. Danes si v podjetju, ki izdeluje
notranjo opremo in je izrazito izvozno usmerjeno, služi
kruh pet zaposlenih. Večinoma delajo za naročnike iz
Avstrije, Nemčije in Švice. Njihovi proizvodi sodijo v
višji kakovostni razred, med njimi je največ opreme za
hotelske, poslovne in stanovanjske komplekse.

po rami in hvali, kako si dober, posel moraš peljati tako,
da si plačan. Pomemben izziv je kakovost, na začetku pa
je bila to moja trma, trdna volja in ogromno nočnih ur. Mi
več kot 90 odstotkov proizvodov prodamo na tuje, kjer smo
slovenski mizarji v primerjavi z vzhodnoevropskimi precej
bolj cenjeni. Ključno je izpolnjevanje pogodb. To je eden
izmed razlogov, da že preko deset let delamo v kooperaciji
z Mio opremo d. o. o. oz. z Janezom Gobcem iz Višnje vasi.
Njim gre pohvala za korektno sodelovanje, ne nazadnje,
po njihovi zaslugi mi dobimo precej poslov,« je zadovoljen
Podgoršek.

Odločitev za samostojno poslovno pot
Branko je že kot kratkohlačnik nakazoval, da bo, ko bo velik,
mizar. Če je bil za vrstnike kos lesa nekaj brezobličnega, je
on v njem videl konkretni izdelek in je že v prvem razredu
izdeloval ptičje hišice. Teoretično znanje je »nabiral« v
lesarski šoli v Mariboru, praktičnega pa pri priznanem
mizarju Jožetu Kraljiču, starejšemu, na Arclinu. Poudari, da
je imel njegov mentor res spoštljiv odnos do vajencev in jih
je znal temeljito naučiti. Po treh letih zaposlitve se je Branko
odločil za samostojno pot. Domačo garažo v Črešnjicah
je spremenil v delavnico, kupil prvi stroj, očetov avto pa
postavil na dež. Tudi nadomestno garažo je doletela enaka
usoda. Ker je bilo za resno dejavnost prostora premalo, je
nedaleč stran, v Podgorju, kupil parcelo in leta 1999 začel
graditi. Postopoma je zrastel poslovni in stanovanjski objekt.

Interes za poklic mizarja v porastu
»Ne dolgo nazaj so lesarske šole ostajale skoraj brez vpisa,
po intenzivni promociji poklicev pa se mladi spet odločajo
za to stroko. Zaradi proizvodnega procesa je skoraj nujna
nadgradnja tri- ali štiriletnega programa, kar mlade
pritegne. Vsi, ki bodo v naslednjih letih zaključili šolanje
na kateri koli stopnji, bodo dobili delo, saj je 'ta pravih'
mizarjev premalo. Če nas bo doma preveč, bomo šli pa na
tuje, kjer zaradi kakovosti lahko uspemo,« je optimističen
Podgoršek.

Vlaganje v razvoj, skrb za zaposlene
Podgoršek: »Začetki so bili skromni, opravljal sem
montažo na terenu, v delavnici sem imel le stroje za hobi
program. Danes imamo stroje za resno proizvodnjo, vsi so
računalniško podprti. Obsega proizvodnje ne nameravamo
več širiti, bomo pa še kaj izboljšali, da bomo lažje in hitreje
delali. Dobro opremljena delavnica je nuja za doseganje
visoke kakovosti. V tej smeri investiramo tudi v prihodnje
kadre (znanje tujega jezika, programiranje strojev CNC).
Na usposabljanju imamo dva vajenca, ki ju bomo po
končanem šolanju tudi zaposlili. Skrbimo za pozitivno
klimo v podjetju, kar je pomemben kriterij za dobre delovne
rezultate. Razen izjemnih naročil praviloma ne delamo
nadur in imamo proste vikende. Zaposleni bi verjetno
pritrdili, da so zadovoljni, tudi s plačami. Zaslužijo si jih! In
zato fluktuacije kadra pri nas ni.«

Družina in prosti čas
Najstarejša od treh hčera z malce zadržanosti izjavi, da
je ati veliko z doma, žena pa meni drugače. Starša sta si
zaradi ženine službe porazdelila skrb za otroke, kar je za
Branka prijetnejša obveznost. Družina vsako leto najde
čas za skupni dopust, Podgorškova si ga vzameta tudi zase
in spoznavata bližnje države. Za regeneracijo tudi sam
občasno kam »pobegne«, največkrat na kolo ali v hribe.
Ker je začel iz nič, prebrodil manjše in večje krize, zna
ceniti vsakršne dosežke in dodaja: »Ko kar koli delaš, je
pomembno, da za teboj ne ostajajo žrtve. Uspeh v poslu je
eno, največji uspeh pa so družina in otroci. Nobeno delo ne
prinese takšnega zadovoljstva, kot ga prinašajo otroci.«
Delovni kolektiv ob svojem izdelku – oltarni mizi, ki stoji v farni
cerkvi na Frankolovem.

Največji izzivi
»Na začetku poti je bil največji izziv dober izdelek, ki
prepriča stranko, danes je to skrb za pokrivanje financ.
Pogačo v naši panogi je treba rezati s premislekom. Zelo
dobro je treba vsak mesec pretuhtati, da vse poplačaš in se
zraven še lahko razvijaš. Ne zadostuje, da te nekdo treplja
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Božič se je v zadnjih desetletjih
spremenil v najbolj praznovan praznik
v zahodni civilizaciji. Obstaja božična
glasbena in filmska produkcija; obstaja
božična industrija daril; obstaja
božično nakupovanje in zapravljanje,
ki si ga med letom mnogi nikakor
ne bi privoščili; obstaja t. i. »veseli
december« kot priprava na božič;
obstaja cela serija reklam, narejenih za
božični čas, med katerimi prednjačijo
tiste za Coca-Colo; obstajata božična
estetika in božična romantika, ki
morata zaznamovati vsako ulico in
vsako hišo. Božič je s priključenim

je božič postal drugi najpomembnejši
krščanski praznik, kar je še danes.
Praznovanje rojstva samo po sebi
obrne pozornost na otroke in s tem na
družino. Božič se je zato začel vse bolj
praznovati kot družinski praznik.
Drugi korak. Božič se praznuje blizu
zimskega sončevega obrata (21.
december, včasih dan kasneje). Sonce
začne spet dobivati na moči, dnevi
se začnejo daljšati. Že predkrščanska
doba je tako ali drugače praznovala
ta naravni dogodek in mu dajala
duhovni pomen, v smislu: luč

globokih vsebinah, se moramo znati
zoperstaviti divjemu potrošništvu.
Treba si je preprosto naredi red v
glavi in se odločiti za bolj zmerno in
vsebinsko držo.
Ne, ne bomo si prepovedovali obiskov
trgov in božičnih nakupov, bomo pa
jih omejili in bolj načrtno speljali. Na
primer: nikakor ne smemo dovoliti, da
bi na sam sveti večer (24. december)
»noreli« po trgovinah, kar se mnogim
rado zgodi. Nakupe bomo opravili
prej, na sveti večer bomo s svojimi
doma. Naslednja poteza bo omejevanje

Izza (O)gledala

Kapital in potrošništvo
imata svoj praznik –
božič. In mi?
Tekst: Branko Cestnik

novoletnim praznovanjem postal tudi
praznik z najdaljšim spremljevalnim
prazničnim časom. Po nakupovalnih
središčih sodeč »božično vzdušje« traja
vsaj dva meseca in pol. Prve božične
ponudbe se v trgovinah pojavijo na
začetku novembra, do poprazničnih
razprodaj pride v sredini januarja.
Božič je postal nekakšna kapitalistična
in potrošniška velika noč, prvi med
največjimi prazniki.
Božič – praznik št. 1! In kaj je
skrivnost njegovega »uspeha«? Kako
se je zgodilo, da sta kapital in duh
potrošništva za svoj praznik prevzela
ravno božič? Če jima je to uspelo, je
to zato, ker sta si znala prirediti in
podreti najgloblje simbolne poudarke
klasičnega krščanskega božiča. Ti so še
vedno trije: 1. rojstvo; 2. zmaga luči; 3.
darilo.
Uporaba trojčka rojstvo-luč-darilo
Krščanski božič je in ostaja praznik
Jezusovega rojstva. 25. december se je
kot praznik Jezusovega rojstva redno
začel praznovati šele po letu 400,
vendar datum 25. december krščanski
avtorji omenjajo že po letu 250. Kmalu
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premaguje temo, dobro premaguje zlo,
življenje premaguje smrt. Luč torej kot
prasimbol vsega dobrega.
Sledi tretji korak. Tako rojstvo otroka
kot rast sonca in daljšanje dneva so
ljudje vedno doživljali kot nekaj, kar
jim je bilo podarjeno. V trenutkih, v
katerih se počutiš obdarovanega, tudi
sam obdaruješ druge. Od tod velik
poudarek na darilih. Noben drug
praznik ni tako naravnan na darila kot
božič.
Kapital in duh potrošništva nista
storila nič drugega kot to, da sta se
navezala na troje duhovno globokih
božičnih vsebin: rojstvo, luč, darilo.
Samo po sebi to še ne bi bila težava, če
se kapital in potrošniški duh pri tem
ne bi obnašala kot slon v trgovini s
porcelanom. Trojček rojstvo-luč-darilo
je danes v nevarnosti, da se popolnoma
izmaliči in izgubi, saj je vse podrejeno
logiki zunanjih dražljajev, omamnega
veseljačenja, predvsem pa nebrzdane
potrošnje in dobička.
Vztrajanje pri vsebini bodi naš upor
Če hočemo praznovati božič v njegovih

nakupov, zlasti hrane in pijače. Mnogo
božične hrane se na koncu kotali po
mizah sem in tja, dokler na konča
v košu. Tudi pri darilih bodimo bolj
domiselni in pozorni. Naredimo
kakšno darilo s svojimi rokami! Kdaj
smo to storili zadnjič?
Predvsem pa vsebina. Da se božični
prazniki ne izjalovijo v kapitalistično
veliko noč, je treba vztrajati pri
njihovi pristni vsebini. Obujanje starih
božičnih običajev je preprosta pot, da
obnovimo vsebino praznika.
Kdor je krščanske vere, mu pri
obnavljanju vsebine ne bo težko.
Vsebina božiča – kot že ime pove
– je rojstvo »malega« Boga. To je
tolikšna vsebina, da je ne bo mogel
nikoli izčrpati. Kdor ni krščanske
vere, še vedno lahko praznuje božič
na vsebinski način. Trojček rojstvoluč-darilo ima duhovni pomen za
vsakogar. Družina je vsakomur
svetinja, svetinje pa kličejo k
praznovanju. Vztrajanje pri vsebini
bodi naša varovalka pa tudi naš upor
proti božični potrošniški mrzlici in
izmaličenju samega praznika.

Renata Koštomaj

Ni lepšega, ko se vame
zazrejo otroške oči
Tekst in foto: Dragica Jezernik

Renata Koštomaj, po poklicu vzgojiteljica predšolskih
otrok, žena in mati treh otrok, svoje poslanstvo opravlja
že več kot 20 let. Njena prva zaposlitev je bila v Vrtcu
Dobrna, nato v Vrtcu Tončke Čečeve, v Vrtcu Mavrica, od
leta 2009 pa opravlja delo ravnateljice v Vrtcu Danijelov
levček.
Ustanovitelj Vrtca Danijelov levček je Opatijski zavod,
direktor pa gospod Marjan Jezernik. Vrtec deluje na treh
enotah, in sicer od leta 2002 v Celju na Aškerčevi ulici, od
leta 2008 na Hudinji, v sklopu Don Boskovega centra Celje,
ter od leta 2009 v Vojniku. Uradni prostori oz. »sedež« Vrtca
Danijelov levček so v Celju, kjer ima svoje prostore tudi gospa
Renata, sicer pa je enota, ki deluje v Vojniku, v prostorih
Kmetijske zadruge. Vse tri enote skupaj imajo 11 oddelkov,
32 zaposlenih ter 190 otrok.
Renata, kakšno je tvoje delo v vrtcu?
Moje delo v vrtcu je zelo odgovorno, vendar me nepopisno
navdihuje s pozitivno energijo ter vsak dan znova osrečuje.
Delo z otroki je nekaj tako zelo lepega. Otroci so naše
največje bogastvo in poslanstvo, ki ga zaposleni opravljamo,
je neizmerno. Starši nam otroke zaupajo v varstvo in s tem mi
sprejemamo zelo veliko odgovornost, na kar moramo biti še
posebej ponosni. Sama opravljam veliko dela na sedežu vrtca,
vsak dan pa obiščem tudi vse enote vrtca, skrbim namreč
za vpise na vseh enotah ter prav tako organiziram delo ter
projekte v sklopu vseh treh enot.
Kako vrtec deluje?
Vrtec deluje po javno veljavnem učnem programu (kurikulu)
ter obogatitvenem programu za otroke. Osnovna identiteta
vrtca je, da je zasebni in katoliški. Vrtec ima isto veljavno
zakonodajo kot javni vrtci, spodbuja medsebojno povezanost
ter družinsko ozračje.
Osnovni moto vašega vrtca?
Vzgajamo z ljubeznijo in vzgoja za vrednote je naš osnovni
moto! Vrtec posreduje otrokom vrednote, ki jih dobivajo že
od staršev doma, podpiramo in krepimo otrokov razvoj, skozi
igro razvijamo otrokovo miselnost k spoštovanju vrednot, ki
so danes še kako zelo pomembne. Trudimo se, da ustvarjamo
čustveno ozračje, da se otroci počutijo varne, sprejete in
da razvijamo njihov osnovni razvojni potencial. Vsaka
enota vrtca se tudi zelo lepo povezuje z okoljem, v katerem
deluje, in tudi z župnijo.
Kakšne dejavnosti se izvajajo v vašem vrtcu?
Otroci imajo v naših enotah zelo veliko možnosti za različne
dejavnosti, ki jih vodijo zaposleni, na podlagi močnih

Renata Koštomaj, ravnateljica Vrtca Danijelov levček

področij. Med najbolj priljubljenimi je pevski zbor, skupina
ljudskih plesov ter ustanavljanje Orffovih skupin. Vsako leto
se v Narodnem domu predstavijo otroci iz vseh treh enot
vrtca pod imenom Levček poje in igra. Naš vrtec ima tudi
posebnost, in to je nadstandardni program, ki ga ponujamo
otrokom pred vstopom v šolo. V jesenskem času imajo otroci
zadnje generacije možnost tri dni bivati v naravi v Libeličah
ob avstrijski meji, kjer je središče šolskih in obšolskih
dejavnosti, v poletnih mesecih pa organiziramo petdnevno
bivanje v Savudriji. Otrokovi mentorji in obenem animatorji
so naši vzgojitelji, tako da otroci na zelo dejaven, prijeten in
obogatitven način preživljajo prosti čas, preden se usedejo za
šolske klopi.
Na kakšen način povezujete oz. vključujete starše v svoje
delo?
Starši se vključujejo formalno in neformalno. Vključujemo jih
v razne delavnice, da skupaj soustvarjajo s svojimi otroki, v
mesecu marcu imamo dan odprtih vrat, nudimo pogovorne
urice o razvoju in delu otrok, starše povabimo k organizaciji
raznih dejavnosti in prireditev. En dan v letu, običajno na
svečnico, imamo t. i. dan starih staršev, kjer pridejo v vrtec
stari starši in soustvarjajo z vnuki v raznih delavnicah.
Podpiramo in krepimo tudi medgeneracijsko sodelovanje!
Renata, kaj pa tvoje preživljanje prostega časa?
Največ mi pomeni družina in podpora ter razumevanje
svojega moža in svojih treh otrok. Sama si polnim baterije
v naravi, rada pa tudi vrtnarim in predeljujem domače
pridelke, kajti živim na manjši kmetiji. Vse to je zame
sprostitev in nabiranje energije.
In želje za naprej?
Delati strokovno, odgovorno in kakovostno, za blaginjo
otrok! Ni lepšega, ko se vate zazrejo otroške oči, ki so tako
zelo iskrive, poštene, zvedave in iskajoče novih znanj …
27

Družina Slemenšek

Kjer se združita
prijeten oddih in
odlična kulinarika
Tekst in foto: Dragica Jezernik

Družina Slemenšek je prijazna in
nadvse gostoljubna družina, ki
ima že vse od leta 1997 registriran
kmečki turizem in certifikat
ekološke kmetije.
Nosilka dejavnosti Olga Slemenšek
s svojim možem Gustijem skrbi,
da se gostje, ki pridejo k njim,
dobro počutijo, kar pa nedvomno
podkrepi tudi s hrano, ki je odlična,
saj je gospa Olga v kuhanju prava
mojstrica. Gostje se lahko okrepčajo
tudi z doma pridelanim vinom,
za kar pa skrbi gospod Gusti. Tudi
vse suhomesnate izdelke, skuto,
marmelade, med (imajo 4 družine
čebel) in sokove, pripravljajo
doma. Imajo kmečko krušno peč, v
kateri gospodarica speče kar precej
domačih hlebcev.
Od leta 2004 oddajajo tudi sobe
– 4 sobe (10 postelj, ena soba je
opremljena z otroško posteljico, vse
pa imajo tudi lastne sanitarije). Zelo
okusno in prijetno opremljene sobe
dajejo pridih domačnosti, urejenosti
in sprejetosti. Njihovi gosti (imeli
so že goste iz daljne Amerike) imajo
v ponudbi običajno polpenzion, saj
se domači, okusni hrani na kmetiji
Poleg drugih sestavin je nepogrešljiv rum.
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človek le stežka upre. Glavna
kmečka soba, v kateri lahko gostijo
približno 50 ljudi, je običajno
namenjena za praznovanje rojstnih
dni, zaključene družbe, slavja ob
birmah, obhajilih, obletnicah ipd.,
tako da so ob koncih tedna skoraj
vedno zasedeni.
Od letošnjega leta sin Boštjan,
predvsem pa njegova žena,
organizirata rojstnodnevne zabave
za otroke (imajo posebno sobo za 12
otrok) in glavna animatorka je prav
Boštjanova žena. Otroci spoznavajo
življenje na kmetiji, imajo možnost
jezditi konje pod nadzorom, iščejo
zaklad … Pripravijo jim kulinarične
dobrote, pri čemer lahko otroci
tudi sodelujejo, in kar je najbolj
pomembno, pripravijo jim okusno
torto. Rojstnodnevne zabave za
otroke trajajo tri ure in jih izvajajo
skozi vse leto.

ima gospa Olga pomoč, vsi pa so
lahko neizmerno hvaležni za takšno
mamo, kot je Olga, kajti kadar je
treba, z veseljem poskrbi še za vseh
sedem vnukov, ki dom napolnjujejo
z veselim živžavom, tako, da res ni
nikoli dolgčas.
Zanimalo me je predvsem, od kod
ideja oz. inspiracija za kmečki
turizem. Gospa Olga mi je dejala, da
od otrok; prav otroci so bili tisti, ki
so navijali za kmečki turizem. Danes
pravi: »Lepo je, ni nam žal.« Ponosni
so tudi na staro vinsko klet, ki je
stara že več kot 200 let, na 400 let
staro lipo, na velik ribnik ob koncu
kmetije, v katerem je precej živahno,
saj je v njem polno krapov, amurjev
… Ker h kmetiji skoraj obvezno
sodi tudi pes, se lahko pohvalijo
z dvema čistokrvnima kraškima
ovčarjema, na trati pred hišo pa se je
nadobudno prekopicevale pet malih
kepic.

Dela na kmetiji ne zmanjka, vendar
sta materi in očetu v veliko pomoč
tudi njihovi trije otroci, čeprav
sta dve hčeri že odseljeni, še
vedno z veseljem prideta domov
in pomagata kaj postoriti. Sin
Boštjan je z ženo doma, tako da

Ko sem proti koncu intervjuja
postavila vprašanje, kakšne želje
imata gospodarja za prihodnja
leta, sem v očeh gospoda Gustija
zasledila iskrico in prikrit nasmešek
ter pričakovala odgovor, ki se mi je

Malo pred peko je testo obloženo z
orehovimi kupčki.

Pripravljen za peko

Pravi mojstrici, gospa Olga in snaha Tjaša

ves čas vsiljeval v misli, ko sem spremljala naš pogovor.
Gospod Gusti mi je rekel, da si želijo še velnesa. Ideja se
mi zdi fantastična, in vem, da ne bo preteklo dosti časa,
ko bodo uredili še košček razvajanja, ki bo v to prelepo
okolico in kmečko domačnost vneslo ob vsej ostali
ponudbi še noto ugodja.

Sestavine:
660 dag bele moke
pol kocke kvasa
3 rumenjaki
6 dag sladkorja
1 žlička soli
3,4–4 dl toplega mleka
8 dag masla

In kar je najbolj pomembno in spoštovanja vredno; na
kmetiji se dela trdno, vidi se spoštovanje in medsebojna
pomoč, predvsem pa mi je bilo všeč, ker zakonca vsako
leto odideta na zaslužen dopust, saj se oba zavedata, da
je to nujno potrebno in da si mora človek vzeti čas tudi
za partnerja, si napolniti baterije, predvsem pa, čeprav
le za kratek čas, usmeriti misli nekam drugam.

Božični kolač

Orehov nadev:

60 dag mletih orehov
20 dag sladkorja
10 dag masla
2,5 dl vrelega mleka
1 jajce
rum, cimet, malo kave

Postopek:
Moko presejemo, na sredino naredimo jamico in vanjo vlijemo kvasec (kvas, malo
sladkorja in malo toplega mleka). Pustimo vzhajati 5 minut. Na rob sklede nato damo
rumenjake, sladkor in sol. Počasi prilivamo toplo mleko in gnetemo v testo. Paziti je
treba, da na začetku sol in kvas ne prideta skupaj! Proti koncu gnetenja dodamo še
zmehčano maslo, da dobimo gladko testo.
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Ljubiteljski zgodovinar Marko Zdovc

Iz koščkov sestavlja
zgodbe ljudi
Tekst in foto: Rozmari Petek

aprila 1945 padel v sadovnjak moje družine. Dedkova sestra
in njena prijateljica sta ga odpeljali čez hrib v Hudo Jamo,
kjer so ga skrili. Če skrajšam, pilot je dočakal svobodo, se
poročil in imel pet otrok. Večina njegovih sorodnikov nas je že
obiskala. Prinesli so mi kopijo njegovega letalskega dnevnika,
v katerem je opisal vse; od dne, ko se je začel šolati za pilota,
do dne, ko je strmoglavil.« Ravno Marko je bil tisti, ki je
končno vzpostavil stik z družino pilota. Ti so pred leti zaman
po Laškem iskali družino, ki je rešila njihovega očeta, Marko
je podatke iskal v avstralskem muzeju letalstva in dobil stik
od pilotovega nečaka, ki je pilot v sedanji avstralski vojski.

Marko Zdovc je našel podatke o ljudeh, ki so življenje izgubili v prvi
svetovni vojni.

Dosleden, vztrajen raziskovalec usod že skoraj
pozabljenih posameznikov
Marko Zdovc ima trenutno v svojem stanovanju kup starih
božičnih figuric. Jasno, da ne le naključno. Je namreč
dejavni član Turističnega društva Vojnik, ki je soorganizator
vsakoletnega Božičnega Vojnika, zato jih ravno s tem
namenom zbira. Koliko ima razglednic, nima časa prešteti.
Enako skorajda velja za vse druge predmete, ki jih posoja
raznim razstavam (jeseni je del svoje zbirke posodil celjski
knjižnici, ki je pripravila razstavo o Celjskem 87. pehotnem
polku, pa vojaškemu muzeju v Pivki). Sam je raziskal usodo
treh strmoglavljenih zavezniških letal, je pa tudi tisti, ki je
usodo Doroteje Hauser raziskal do te mere, da je končno
izbrskal točen datum njenega rojstva, pa čeprav je moral
prečesati skorajda vse župnijske arhive v Gradcu.
Marku ni težko ure in ure prebiti v raznih arhivih. Četudi,
kot pravi, moraš imeti res srečo, da v celem dnevu najdeš
en uporaben podatek. Tako le počasi pride do pozabljenih
usod posameznikov. »Imena 147 padlih v prvi svetovni
vojni iz Vojnika sem 15 let iskal po arhivih. Na današnjem
spomeniku je namreč vpisana le številka, ker so imena, ki so
bila napisana na usnju, zbledela. Da so nekoč na spomeniku
sploh bila imena, sem razbral iz starih razglednic. Z enimi
razglednicami so namreč zbirali denar, saj so svojci takrat za
vsako črko imena in priimka padlega morali odšteti po par
dinarjev,« opisuje Zdovc. Podobno iskalno akcijo imen padlih
je izvedel še v Laškem.
Z Laškim pa je Marko tudi osebno povezan. Tam je živel
njegov dedek, ki je velikokrat pripovedoval o tem, kako
so rešili zavezniškega pilota. Marka pa je zanimalo, kdo
konkretno je ta pilot bil. »Pilot – bil je Avstralec po rodu – je
30

Usodi preostalih strmoglavljenih letal, ki jih je raziskal, sta
nekoliko drugačni. »Ob strmoglavljenju bombnika v Vrbi pri
Dobrni je bilo sedem mrtvih; preživeli so tisti, ki pravočasno
skočili iz letala. V ujetništvu so dočakali konec vojne,
leta 2001 je umrl zadnji. V gozdu pri Barbarinem rovu je
strmoglavil bombnik; pet so jih rešili partizani, pet so jih ujeli
Nemci in so jih odpeljali v ujetništvo. A so vsi preživeli vojno,
tudi tisti, ki so bili v taborišču. Eden še živi v New Yorku, z
njim si dopisujeva.«
Letos je raziskal tudi mračno usodo ljudi, ki so bili leta 1941
oskrbovanci sedanje vojniške psihiatrične bolnišnice. Tedaj je
bolj veljala kot nekakšen dom onemoglih. »S predstavnikom
bolnišnice Albinom Apotekarjem sva poleti obiskala
spominski center holokavsta, grad Alkoven pri Linzu v
Avstriji. Tam je bil med umorjenimi tudi moj sorodnik Anton
Zdovc, zato sem se sploh lotil raziskovanja zgodbe. Ko sem
bil majhen, so se sorodniki pogovarjali o njem, a niso kaj
dosti vedeli, kako je končal. Anton je nekoč padel z drevesa
in se močno poškodoval, tako je prišel v Vojnik. Nemcem so
se takšni ljudje zdeli stroškovno nepotrebni. S tremi avtobusi
so 9. junija 1941 odpeljali 92 varovancev. Zanje sem pridobil
podatke. Za tiste, ki so jih med potjo nalagali z domačij, še
nimam podatkov. Enega gospoda so denimo v Arclinu naložili
na poltovornjak zato, ker je hodil z berglami. Cel spisek
takšnih ljudi so imeli, za katere so smatrali, da ovirajo zdrave.
Še danes je grozno hoditi po tem gradu. Vidne so plinske
celice in krematoriji. Tudi nekaj njihovih osebnih stvari še
hranijo.«
S tem je Zdovc razrešil še eno do zdaj veljavno zmoto.
V mrliški kapeli pri bolnišnici je namreč zapisano, da so
varovance leta 1941 odpeljali v Feldhof, kjer so sicer takrat
tudi pobijali ljudi. »Lahko, da so imeli polne kapacitete in so
jih zato preusmerili v Linz,« logično sklepa Zdovc. Nam pa ob
vsem tem še vedno ni logično, zakaj si je sam izbral poklic iz
elektrostroke namesto zgodovinarja. »Saj v osnovni šoli mi
je bila všeč, ker smo imeli dobro učiteljico, gospo Žerjav. A
če bi bil po poklicu zgodovinar, me stvari morda ne bi toliko
zanimale,« zaključi.

Sandi Majcen v delavnici, kjer izdeluje harmonike.

Uglaševanje harmonike zahteva veliko znanja in potrpežljivosti.

Vagabund po duši

Po harmoniko
v Socko
Tekst in foto: Lea Sreš

Časi se spreminjajo, okusi ljudi
tudi in na glasbenem področju je
harmonika še vedno priljubljen
inštrument. Veliko mladih se
izobražuje na glasbenih šolah in pri
glasbenikih, ki poučujejo inštrument
iz izkušenj. Dobra harmonika je
iskana, velikokrat jo izdelajo po
meri in željah naročnika ter namenu
uporabe. Po harmoniko se lahko
odpravite k Sandiju Majcnu v Socko.
Vagabund po duši
Sandi Majcen je bil rojen v Socki,
kjer je odraščal pri stari materi. Po
tridesetih letih, ki jih je preživel v Žalcu
in Šmartnem ob Paki, seveda večino
časa na »špilih« v Švici in Nemčiji, se
je vrnil domov. Prevzel je kmetijo, ki je
samevala, in si z družino ustvaril dom.
Prve spodbude za glasbeno ustvarjanje
je dobil pri starem očetu Leopoldu.
Sandi je kot samouk na frajtonarici
začel igrati pri Godbi na pihala Male
Dole-Vojnik že pri trinajstih letih.
Tam je usvojil prve note in pridobival
izkušnje. Končal je srednjo strojno
tehnično šolo v Celju in se zaposlil
v Uniorju Zreče v Vitanju. Čakal je
na priložnost, da se začne z glasbo
poklicno ukvarjati.

Prelomna leta
Leta 1988 je odšel na avdicijo v
Švico in le teden dni je imel čas, da
naštudira program za igranje v novi
skupini; brez znanja nemškega jezika,
v novem okolju in na novem področju.
Njegova nemška leta so bila lepa, saj
je opravljal poklic, ki ga je bil najbolj
veselil. V tem času je bil na odru
okoli 150 dni na leto. Izpilil je znanje
nemščine in veščine nastopanja. Leta
1991 je v Nemčiji ustanovil ansambel
Vagabundi. V Šmartnem ob Paki je
začel harmonike tudi popravljati in
uglaševati. Po selitvi v Socko je družina
obnovila 50 let zapuščeno kmetijo, kjer
živijo danes. Pri uglaševanju harmonik
mu je prišla prav osnovna izobrazba,
saj je za to delo potreben izostren
posluh, tehnično znanje, izkušnje in
informacije. Prvo harmoniko je izdelal
2012.
Uglaševanje harmonike je umetnost
… tu je najmočnejši
Danes je podjetnik in popravlja in
izdeluje harmonike, pri nas in v
Nemčiji. Harmonike izdeluje po
naročilu, upošteva želje naročnika.
Material, iz katerega izdeluje
harmonike, je les (ameriški oreh, oljka,
sliva, jablana, afriški zebrano, bor).
Iz lepljene škatle, lakiranega basnega

in diskantnega dela, mehaničnega
dela, glasovnic, privoskanih glasilk
nastane osnova harmonike, ki jo je
treba uglasiti. Prav mu pridejo izkušnje
z igranjem. Njegovo uho je mojstrsko
uglasilo že več kot 1000 harmonik.
Harmoniki je treba dodati meh in
nosilce za jermene inštrumenta in
obrobe za meh. Teža harmonike je med
6,5 do 7 kilogramov. In čas izdelave?
Povprečno en mesec natančnega dela.
Pri vsaki harmoniki čaka na
trenutek, ko bo zapela
Kljub razpetosti med Nemčijo in
domom postavlja na visoko mesto
svojo družino. Vsi imajo glasbo v
genih. Obe hčerki igrata klavir, žena je
zaposlena v Taboru in je diplomirana
vzgojiteljica. Prva od deklet je
novinarka, druga osnovnošolka.
Sandi ne pozabi na igranje nogometa
dvakrat na teden v Vinski Gori, poleti
pa na motor. Veliko mu pomenita dana
beseda in poštenje. Če želite svojo
harmoniko popraviti, uglasiti ali se
odločate za nov inštrument, se oglasite
v Socki.
Kontakt: Sandi Majcen, Socka 28,
3203 Nova Cerkev, tel. 041 755 168
ali krainerland@gmail.com
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Krst mošta

Na martinovanju
v Vojniku
Tekst: Pavle Leskovar, foto: Lea Sreš

Sveti Martin iz mošta dela vin, pravi star slovenski
pregovor, kar so vojniški vinogradniki na martinovo
soboto s preprosto in lepo prireditvijo odlično proslavili.
Blagoslov mošta – mladega vina je letos opravil dr.
Kraljič, župnik, ki skrbi za župniji Črešnjice in Svetina,
ob prisotnosti domačega priljubljenega župnika g.
Pergarja. Vojniški vinogradniki so se že pred desetletjem
zavezali, da blagoslov izvedejo z duhovnikom, kar se je
pokazalo kot prava odločitev.

Arclinski fantje so se letos pri kuhanju ričeta najbolj izkazali.

Zanimivo, da so bili na prireditvi kar trije zlati nagrajenci
občine Vojnik, g. Pergar, dr. Kraljič in g. Krašovec. Mladi
glasbeni izvajalci ansambla Utrip pa so z lepo domačo
pesmijo popestrili družabno srečanje. Hkrati je potekalo
tudi že dobro utečeno in priljubljeno tekmovanje v pripravi
ričeta pod vodstvom Viktorja Štokojnika. Na prvem
izvedenem tekmovanju so ekipe pripravile kislo juho.
Sodelovalo je osem ekip. Vsi pripravljeni ričeti so bili zelo
dobri, saj je te priljubljene stare jedi hitro zmanjkalo.
Pred ekipama Pri vročem kotličku in Turističnem društvu
Nova Cerkev je bila za odtenek boljša zmagovalna ekipa
Arclinskih fantov. Društvo kmečkih žena Meta iz Vojnika je
ponovno pripravilo slastne palačinke. K mlademu vinu se je
še kako prilegel vroč kostanj v domeni Petra Martiča.
Po blagoslovu smo mladi vini Vojničan, bel in rdeč, ponosno
ponudili vsem prisotnim v vinsko pokušino. Vini, ki sta v
oskrbi kletarjev Mirana Kovača in Petra Martiča, sta rezultat
prinesenega grozdja z XI. vinske trgatve. Danes že kažeta
zasnovo za odlično oceno na XII. prazniku vina, salam in
kruha meseca maja. Takrat bomo proslavili 15. obletnico
uspešnega dela Vinogradniško- vinarskega društva občine
Vojnik.
Posebej pa so bili vinogradniki veseli, da so se člani Društva
upokojencev Vojnik ponovno organizirano udeležili
martinovanja v domačem kraju. Sodelovanje na tekmovanju
za pripravo kisle juhe, ričeta in praženega krompirja pa
je že njihova stalnica. Hvala! Vinogradniki iskreno vabijo
tudi ostala društva v kraju, da se pridružijo. Upajo, da je
prireditev na primerno visoki ravni. Vinogradniki prisegajo
na sodelovanje in druženje. Vabljeni!

Pokušina mladega vina Vojničan

Med cerkvenim obredom je starosta vojniških duhovnikov,
dr. Kraljič, na slikovit način opisal življenjsko pot sv.
Martina, ki mu je v Sloveniji posvečenih 94 cerkva, od tega
43 župnijskih. Opisal je tudi dogodek iz svoje mladosti
ter spomin na praznovanje sv. Martina v Nemčiji, kjer je
bil dolga desetletja dušni pastir. Bilo je lepo, zanimivo
in poučno! Zapel je tudi dve pesmi z vinskim motivom.
Pritegnili so mu vsi prisotni.
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Ob bližajočih
Sreča je v majhnih stvareh,
praznikih želimotoplih ljudeh,
vsem krajanom
dlaneh.
občine Vojnikstisnjenih
vesele
božične praznike,
v novem letu 2018
pa obilo osebnega
zadovoljstva ter
uspehov pri svojem
delu.
OBČINSKI ODBOR
SLS VOJNIK

Dohodnina

Podprite
društva, ker
vas nič ne stane
Tekst: Uroš Bonšek

Društveno dogajanje je pomemben del življenja v vsaki
občini. Veliko občanov je tudi članov občinskih društev,
ki s ponosom in vnemo skrbijo, da je vsakdan v občini
lepši, varnejši ali športno in kulturno pestrejši. In vsakdo,
ki plačuje dohodnino, lahko občinskim društvom še
dodatno pomaga, tako da jim podari do 0,5 odstotka
svoje dohodnine, kar ga nič ne stane, pomeni pa veliko.
V občini Vojnik je 13 društev, ki jim lahko podarite del svoje
dohodnine in tako pomagate pri njihovih prizadevanjih. Če
se za to ne odločite, gre vaših pol odstotka nazaj v proračun.
Tam vsako leto ostane več kot 4 milijone evrov, neporabljenih,
čeprav verjamemo, da bi jih ravno občinska društva znala
najbolje in najkoristneje porabiti.
Vsakdo se verjetno najprej spomni prostovoljnih gasilcev, ti si
vedno zaslužijo pomoč. Ima pa najbrž vsakdo poleg gasilcev
še kakšno svoje najljubše občinsko društvo, tudi njim lahko
podarite svojega pol odstotka. Če bi radi pol odstotka razdelili
med več društev, lahko storite tudi to – izberete jih lahko do
največ pet.
Kako lahko darujete? Preprosto. Lahko darujete preko
sistema e-Davki ali se pozanimate pri društvih. Lahko
obiščete spletno stran dobrodelen.si. Tam vas čaka seznam
vseh društev iz vaše občine – poiščete jih po poštni številki,
označite jih, vpišite svoje podatke, si natisnite obrazec in
ga do konca leta odnesite ali pošljite na finančni urad. Vaša
odločitev velja do preklica oziroma spremembe prejemnikov.
Bodite dobrodelni še letos, da bo že naslednje leto tudi zaradi
vas življenje v občini še lepše, boljše, varnejše.
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digitalni tisk
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Koča pri Tomažu je dom vseh Vojničanov.

Koča pri Tomažu

Zahvalna
nedelja
Tekst: Uroš Bonšek

Nekje sem prebrala: »Ljudje bodo pozabili, kaj ste
govorili, ljudje bodo pozabili, kaj vse ste naredili,
vendar ne bodo pozabili, kako so se v vaši družbi
počutili.«
Lepe in modre misli! Prav gotovo so o tem razmišljali
tudi pohodniki, ki so se v nedeljo, po zahvalni maši na
sv. Tomažu, vračali v dolino. Dan je bil lep in kot nalašč
za potepanje in prisotnost pri maši, ki jo je, kot zna le on,
vodil župnik Perger. Njegove uvodne misli in povabilo k
sodelovanju pri maši so bile namenjene minljivosti. Seveda
je to podkrepilo šelestenje listja in naši pogledi h krošnji
mogočnega gabra. Kot se za zahvalno nedeljo spodobi, je
bilo mnogo zahval in tudi besed o tem, komu vse je prav in
lepo, da se zahvalimo.
Po vsem lepo doživeti maši so sledili klepet, druženje in
pogostitev. Nehote so mi misli uhajale k misli tedna, ki
sem jo prebrala v Vojniškem zvonu. Ko so se prve na hitro
izmenjane besede, v izgovoru gremo na kosilo, umirile, in
popeljale govorce k minljivosti in hitro minevajočim dnem,
tednom, letom …, se je umiril tudi korak. Ni manjkalo
nasvetov, drobtinic in iskric življenja ter rahločutnih želja.
Ko se je popoldan že spogledoval z večerom, je bilo treba v
dolino. Nekajkrat na leto je lepo, če se snidemo na hribčku.
Kot sem nekoč že zapisala, Koča pri Tomažu ni le dom
planincev, temveč vseh Vojničanov.
Ta dan so na Koči dežurali Olga, Viktor, Cvetka in Vili. In
uvodne misli se nanašajo nanje …
Hvala vam za prijaznost in dobro voljo. Nam, ki se
ustavimo in obiščemo Kočo ter radi povabimo še koga,
občutek pove, da ste nas veseli, in nam je v vaši družbi
lepo.
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Trta sorte modra kavčina v Vojniku pred občinsko stavbo

Bogata letina

XI. vinska trgatev
Tekst: Pavle Leskovar, foto: Miran Kovač

Kako hitro beži čas, ugotavljajo
vojniški vinogradniki, ki bodo
naslednje leto proslavili 15
let plodnega dela! Dobro se
spominjajo, da so 11. 6. 2005
posadili cepič od več kot 400 let
stare trte z Lenta v Mariboru. Trta
sorte modra kavčina v Vojniku
pred občinsko stavbo več kot
odlično uspeva in je tudi letos
bogato obrodila. Na njej je zraslo
rekordnih 93 grozdov. Najtežji je
tehtal kar 1120 g. Skupna količina
je znašala 44,8 kg s sladkorno
stopnjo 80 Oe. Grozdje je bilo
popolnoma zdravo.
Skozi vse leto je za trto zavzeto
skrbel društveni viničar Franc
Dajčman. Vojnik je 21. aprila
prizadela huda pozeba. A skrbni
vinogradniki so svojo ljubljenko
prejšnji večer ob 22. uri s tkanino
dobro zaščitili. Zaradi vremenskih
razmer je trta večkrat med letom
potrebovala dodatno pomoč in
to v obliki dodatnega gnojenja,
škropljenja, zalivanja ter ostalih
vinogradniških del, predvsem pa
»senco« svojega gospodarja. To je
v svojem nagovoru šaljivo razložil
predsednik Mirko Krašovec. Spet
je dokazal svoje veliko strokovno
znanje vrtnarja in vinogradnika.
Njegova vsakoletna okrasitev odra
društvenih prireditev s prelepimi
cvetličnimi aranžmaji vrtnarstva
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Krašovec iz Arclina je Vojničanom že
desetletja dobro znana.
Prava prijateljica vojniške trgatve je
priljubljena voditeljica Polonca. S
svojimi pomočniki, Arclinskimi fanti
(trgači), vinsko kraljico, župani,
predsednikoma KS ter vinogradniki,
je letos že 11. vodila lepo in
preprosto prireditev. Letos so se
pridružili člani KUD France Prešeren
iz Vojnika z recitalom o vinski trti.
Vojnik je obiskalo že 11 vinskih
kraljic Slovenije. Letos je bila to
Maja Žibret z Dolenjske. Zapomnili
si jo bomo po lepem nastopu in
izbranih besedah v nagovorih,
posebej še na prazniku vina, salam
in kruha meseca maja. Presenetila
pa je tudi z znanjem španščine ter
lepih besed govornikov in lepih
narodnih pesmi, predvsem z vinsko
tematiko, da se je zgodil lep kulturni
dogodek.
V prireditvenem šotoru je tudi
letos potekalo zbiranje grozdja za
društveno vino Vojničan. Največ
grozdja je prinesel Alojz Pušnik,
kar 31,40 kg, najslajše grozdje je
prispeval Miran Pritekelj s sladkorno
stopnjo 101 Oe. Za društveno
vino Vojničan so člani društva
prispevali 364 kg grozdja in nekaj
prostovoljnih prispevkov. Zbrali smo
120 kg rdečega in 244 kg belega,
ki sta ga društvena kletarja Miran
Kovač in Peter Martič po prireditvi

predelala v mošt in obljubila, da bo
iz njega nastalo vrhunsko vino, ki ga
bomo poskusili na martinovanju.
Na VIII. tekmovanju v pripravi
praženega krompirja pod vodstvom
Albine Karmuzel so sodelovale štiri
ekipe, zmagala pa je ekipa Dobra
volja iz Pristave pred ekipama TD
Nova Cerkev in DU Vojnik.
Prireditev je ob zvokih Vižarjev
lepo uspela in bo lep kamenček
v mozaiku bogatega kulturnega
dogajanja v našem lepem kraju
Vojniku.

VRTNARSTVO IN CVETLČARNA

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

Želimo vam vse lepo,
predvsem pa zdravo leto 2018!
Krašovčevi

Pogled nazaj

Vojniški čebelarji
skozi čas …
Tekst in foto: Martin Goleš , Viri – literatura: Slovenski čebelar in arhiv društva

Leta 1898 je izšlo prvo glasilo Slovenskega čebelarskega
društva za Kranjsko, Štajersko, Koroško in Primorsko s
sedežem v Ljubljani. Pri čebelnjaku gospoda Brezovnika
v Vojniku je leta 1921 tukaj prvič objavljen dvodnevni
shod čebelarjev. Tri leta kasneje, leta 1924, je objavljen
podatek, da je v Podružnični zvezi Celje včlanjenih 21
čebelarjev iz Vojnika in okolice.
Leta 1925 je natisnjeno poročilo iz občnega zbora
čebelarske podružnice Vojnik, da so 21. decembra
1924 podaljšali vodenje podružnice staremu odboru:
predsedniku Petru Jankoviču, namestniku Ivanu Tomanu,
tajniku in blagajniku Josipu Ofentavšku, odbornikom
Jakobu Kožuhu, Franu Golešu in Franu Jurčaku. Za
delegata na občni zbor osrednjega društva je bil izvoljen
Peter Jankovič, za namestnika pa Josip Ofentavšek.
Med drugo svetovno vojno je bila izdaja tega glasila
omejena. Takoj po vojni je bila ustanovljena Čebelarska
zadruga za Slovenijo v Ljubljani in iz podružnice Celje so
13. decembra 1945 sporočili predsedniku Jankoviču, da
lahko ustanovi društvo Čebelarske družine Vojnik v obsegu
Vojnika, Frankolovega in Nove Cerkve. Ustanovni zbor je bil
5. maja 1946 v navzočnosti dejavnih čebelarjev. Izvoljeni so
bili: Ladislav Brezovnik za predsednika in Peter Jankovič za
tajnika, ustanovni člani pa: Anton Steble, Marija Premšak
in Ernest Lipotnik iz Vojnika; Avgust Cerer, Oton Samec,
Franc Hrastnik, Filip Mahnič, Jakob Štokojnik, Avgust
Zagrusovčan, Ludvik Karner in dekan Pavel Žagar vsi iz
Nove Cerkve ter Miha Podlogar in Alojz Samec iz Arclina.

s pomočjo pokroviteljev in ČZS postavili dva učna
čebelnjaka. Enega v Socki in drugega na Frankolovem.
Tretjega zdaj urejamo v Šmartnem v Rožni dolini. Vse
to delamo za svoje prihodnje mlade čebelarje, da bodo
lažje dojemali teorijo čebele v šoli in pri čebelarskem
krožku. Spremljali bodo lahko razvoj čebel in ravnanje z
njimi. Mentor, ki otrokom podaja teoretično in praktično
znanje, je iz naših čebelarskih vrst in ima opravljen izpit
za čebelarskega mojstra. Otroke vodi na tekmovanja
čebelarskih krožkarjev po Sloveniji in tudi v tujino. Letos
je tekmovanje potekalo v Velenju. Na 40. državnem
tekmovanju mladih čebelarjev sta bili podeljeni dve zlati
priznanji v srednji kategoriji štirim učencem Osnovne
šole Vojnik. Srebrno priznanje v nižji kategoriji sta prejela
učenca v POŠ Nova Cerkev in eno učenca iz POŠ Socka.
ČD Vojnik šteje 176 članov in 58 članov čebelarskega
krožka. Peter Babnik je že tretji mandat uspešen
predsednik društva in hkrati terenski svetovalec ČZS.
Vodi strokovna predavanja po društvih o tehnologiji
čebelarjenja in z več desetletnimi izkušnjami iz prakse
svetuje in uči mlade čebelarje – začetnike ravnanja s
čebelami.
Dovolite mi, da na koncu zapišem še misel in rek Alberta
Einsteina, ki je davnega leta zapisal: »Samo štiri leta imate
ljudje še življenja, ko čebel več ne bo!«
Plakat iz leta 1977

Na osnovi te ustanovitve je Čebelarska družina Vojnik
delovala vse do 28. 12. 1975, ko so na občnem zboru pod
vodstvom predsednika Janka Belaka in tajnika Alojza
Zagožena sprejeli »Pravila programske zasnove Čebelarske
družine Vojnik«. ČD Vojnik je 22. 7. 1978 pod vodstvom
predsednika Jožeta Slapnika, ing., v okviru praznovanja
občine Celje z osrednjo proslavo v Vojniku razvila društveni
prapor. Potrebe po znanju in delu s čebelami so narekovale
postavitev društvenega čebelnjaka. Odprtje je bilo 2. 10.
2004 v sklopu občinskega praznika občine Vojnik. Na
povabilo predsednika dr. Ivana Bindasa se je slovesnosti
udeležil čebelar in politik Lojze Peterle, župan Benedikt
Podergajs in nekaj vidnih lokalnih gospodarstvenikov.
Vojniški župnik Anton Perger je opravil blagoslov.
Čas hitro beži in naše društvo čez vsa leta raste po
kakovosti znanja in članstvu. V zadnjih dveh letih smo
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Utrinki dejavnosti

Medobčinsko društvo
delovnih invalidov
Tekst in foto: Dragica Mirnik

Druženje in tkanje prijateljskih vezi je v našem društvu
moto in stalnica naših dejavnosti. Ljudje smo si različni,
še posebno ranljivi smo invalidi. Naše korenine
prevečkrat pronicajo globoko proti tlom, a treba je
biti močan, da se korenine utrdijo, da imamo dovolj
moči, da se poberemo. Psihični in fizično smo lahko
trdnejši, če smo dejavni na različnih področjih. Res je,
da nam dejavnosti ne manjka, veliko časa, znanja, truda
vlagamo v ohranjanje zdravja in športa z rekreacijo, saj
se dobro zavedamo, da je za vzdrževanje kondicije in
zaradi bolezni to velikega pomena.
Športno srečanje invalidov na Lopati
Tradicionalno športno druženje na Lopati je prineslo
pričakovano. Druženja se je udeležilo lepo število invalidov

in gostov. S svojo prisotnostjo in nagovori so nas počastili
župani sosednjih občin. Sama sem spregovorila o športu
in primerni prehrani ter o pomenu gibanja v naravi. V
športnem duhu smo se pomerili v pikadu s sorodnimi
društvi.
Srečanje invalidov na Kopah
Kope, prelepa točka na Grmovškovem domu, kjer že 33 let
društvo invalidov prireja vseslovensko srečanje invalidov.
Tudi mi smo se udeležili srečanja najstarejših udeležencev.
Naša najstarejša planinka je štela 89 let. Po sveti maši je bila
priložnost za druženje, ples, pohod in tudi vožnja z vlečnico
na Veliko Kopo. Tu nas je pričakal prelep razgled. Borovnic
letos ni bilo, smo pa nabirali izkušnje, kar nam je omogočila
članica, in zanje o zeliščih in kuhanju zdravilnega čaja.
Rehabilitacija v Mali Nedelji
Poln avtobus naših članov, dobra volja in veselje v
pričakovanju, da bomo naredili nekaj za svoje zdravje,
so nas spremljali na poti v Bioterme v Malo Nedeljo.
Na avtobusu sem izvedla delavnico »razgibajmo kosti v
termalni vodi«. Za ljudi, ki imajo težave s kostmi, je zelo
pomembno, da telovadijo. Lažje je telovaditi v vodi, saj smo
v vodi lažji. V bazenu nas je pričakal fizioterapevt, ki je vodil
polurno telovadbo v vodi za tiste, ki so to želeli.
Ob druženju, rekreaciji in pogovoru skrbi in težave vsaj za
nekaj časa potisnemo v kot in pozabimo nanje. To je največ,
kar lahko damo drug drugemu. Vredno je in z veseljem
bomo takšna srečanja še ponovili.

Na Lopati smo se dobro razgibali.
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Zbor Forte

Jesenski celovečerni
koncert
Tekst in foto: Dragica Mirnik

Mešani zbor, ki je prve korake naredil v okviru
Župnije Vojnik, prestižne pohvale vsako leto prejema
tudi na območnih revijah.
Nekako smo vsi vajeni, da zbori letne koncerte prirejajo
v pomladnih dneh. Forte se je, tudi zaradi tega dejstva,
odločil, da tokratni letni koncert uvrsti med jesenske
prireditve. Zadnji septembrski dan so tako v župnijski
cerkvi priredili svoj drugi letni koncert, po koncertu
pa so na stopnišču pred cerkvijo navdušili še z drugim,
nenapisanim delom koncerta. Z drugimi besedami; na
uradnem delu so poslušalce navdušili s sakralnim, pred
cerkvijo pa z ostalim programom.
Zbor Forte ima namreč velik repertoar, tako cerkvenih
kot prosvetnih pesmi, od ljudskih do pop skladbic in tudi
zahtevnejših modernih skladb novejših avtorjev. Skrb za
pestrost skladb kot tudi čistost tonov je v rokah njihovega
zborovodje Tomaža Marčiča, ki tudi sam ustvarja bogate
priredbe kot tudi nove, lastne skladbe, redno pa zbor
spremlja s klavirjem ali orglami. Marčič od uradne
ustanovitve leta 2011 vodi to manjšo zasedbo, ki je prve
korake naredila v okviru Župnije Vojnik, zdaj pa deluje
pod okriljem Katoliško-kulturnega društva Ivan Šopar
Vojnik. Kar nekaj prepoznavnih mladih vojniških pevk
in pevcev je že bilo članov skupine, pa jih je kasneje pot
ponesla v druge kraje. Danes v zboru prepeva okoli 25
pevk in pevcev iz Vojnika in bližnje okolice.
Sprva je bilo zbor mogoče slišati le občasno pri
bogoslužjih in na božičnih koncertih, tu in tam so
obogatili tudi kakšno poročno sveto mašo. Potem pa se

je zbor začel udeleževati območnih revij ljubiteljskih
pevskih zborov in strokovno komisijo takoj navdušil.
Zagon je s tem dobil tudi sam zbor in leta 2013, skupaj s
solisti, izvedel mogočni Saint-Saensov Božični oratorij,
s katerim so gostovali v Laškem, Celju in Ljubljani. Leto
kasneje so sodelovali pri slovesnosti, imenovani Majniški
poklon Mariji v baziliki na Ptujski Gori, izvedli samostojni
koncert v župnijski cerkvi na Ponikvi, leta 2016 nastopili
na festivalu In spiritu canticum v Vojniku ter decembra
2016 popestrili županov sprejem občine Vojnik. Kot
vidnejši dosežek letos lahko navedejo uvrstitev na
državno raven, kamor jih je strokovni ocenjevalec
območne revije uvrstil po slišanem nastopu.
Nazadnje je zbor letos nastopil na odprtju razstave v
spomin Doroteje Hauser v Rogatcu, avtorja Jožeta Žlausa.
Gotovo pa bo nepogrešljivi del božičnih koncertov, ki jih v
prazničnih dneh pripravljajo vsi vojniški zbori.

Naj božični čas obrodi želje, skrite v srcih vseh ljudi.
Naj žarijo lučke, naj ne ugasne njihov sij.
Naj ima novo leto 2018 tople, modre oči.
Naj v njih sta nebo in sanje ter sreča za vse ljudi.
Odbor
Liste za pomoč krajanom
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Uspešno sodelovanje

Čehi na obisku
v Vojniku
Tekst: Jože Žlaus, foto: Lea Sreš

Ob prejemu priznanja na Češkem smo se pogovarjali
o možnostih sodelovanja med svojo in češko občino
Česka Skalice. Župan Branko Petre mi je zaupal, da se o
sodelovanju dogovarjam in Čehe smo povabili v Vojnik.
Prispeli so v torek, 3. oktobra, na občinski praznik in obisk
končala v četrtek, 5. oktobra. Delegacijo so sestavljali:
Martin Stanek, župan in njegova žena, Tomaš Hubka,
podžupan, Milan Horky, ravnatelj muzeja Božene
Nemcove in prevajalec Karel Kult. Bili so prisotni na
občinski proslavi, koncertu, v sredo je bil sprejem pri
županu in popoldan ogled Galerije Piros. Čehi so obiskali
Vrtec Mavrica Vojnik, gasilski dom v Novi Cerkvi, cerkvi
v Vojniku in Novi Cerkvi, razstavo grafik in originalov
Doroteje Hauser Jožeta Žlausa v Jernejevem domu, Oton
Samec pa jim je na duhovit način razkazal žago in mlin …
Zelo so bili navdušeni nad urejenostjo kraja, kulinariko in
prijaznostjo ljudi. Pravijo, da dober glas seže v deveto vas,
ta bo pa odmeval tudi na Češkem.

xxxx

Pesem - ljubezen - mir

Uspel letni koncert
Arclinskih fantov
Tekst: Peter Marguč, foto: Edi Fidler

V petek, 27. oktobra 2017, smo Arclinski fantje priredili
letni koncert z naslovom »Pesem – ljubezen – mir«.
V svojo družbo na odru smo tokrat povabili še Družino
Gregorc s Frankolovega, Stare prijatelje iz Nove Cerkve,
Postružke s Keblja, Ajdo s Prevalj, Maro in ljudske pevke
iz Moravč ter Ansambel Francija Zemeta s pevko Milko
Pristovnik. Z njimi smo zapeli tudi mi, Arclinski fantje.
Ansambel Francija Zemeta in Arclinski fantje
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Za prijeten humor je poskrbel Gojko Jevšenak – Pohorski
klatež. Kot vse naše prireditve doslej je tudi to vodila gospa
Katja Žvikart.
Obiskovalci, ki so napolnili dvorano kulturnega doma,
so sodeč po ploskanjih uživali ob lepi slovenski ljudski
pesmi. Arclinski fantje se vsem, ki ste pripomogli k lepemu
večeru, iskreno zahvaljujemo.

Zborovsko petje

Kadar jes na
pvaninco hrem
Tekst: Rok Kadilnik, foto: Lea Sreš

V soboto, 18. 11. 2017, smo pevci Moškega pevskega
zbora Nova Cerkev priredili tradicionalni letni koncert
v večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev. V goste smo
povabili Vokalno skupino Cvet in Vokalno skupino Draž.

Vse tiste, ki pa vas veseli zborovsko petje, vljudno vabljeni
v našo sredino. Vaje imamo vsak ponedeljek ob 19. uri v
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.

Vokalna skupina Cvet je bila ustanovljena leta 1993 pri
Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Celje in tako že 24. leto sodeluje v ljubiteljski kulturni
dejavnosti. Ob 20. jubileju je skupina izdala jubilejni bilten
s pomembnimi mejniki v obdobju delovanja »Cveta« in
posnela promocijsko zgoščenko. Od leta 2017 skupina
deluje v okviru Kulturnega društva Nova Cerkev, z velikim
veseljem pa so v svojo sredino sprejele tudi dve krajanki,
Brigito Petre in Ksenijo Kamenik. Na klavirju jih je spremljal
Nejc Cehner. Predstavile so se s tremi pesmimi: Naj bo lep ta
dan, Vrtiljak in Maček v žaklju.
V drugem delu se je predstavila Vokalna skupina Draž, ki
jo sestavljajo štirje fantje: Vili Kotnik (umetniški vodja),
Matic Rosenstein, Felix Skutnik in Sandi Dobnik. Prihajajo
iz Andraža pri Polzeli, zato so si nadeli ime Draž. V dobrih
treh letih delovanja so fantje imeli že sedem samostojnih
koncertov in so sodelovali s številnimi glasbeniki. Predstavili
so se s skladbami: Da te mogu pismom zvati, Jubin te, Ne
diraj moju ljubv, Let us cheers the weary traveler, When the
saints go marchin'in, Hello Mary Lou, Domača hiša.

Moški pevski zbor KUD Nova Cerkev

Koncert smo začeli in zaključili člani moškega zbora.
Predstavili smo pesmi: Prijatli, pesem zapojmo, Kadar jes na
pvaninco hrem, Na ples, Oj dekle, kaj tak žalostno, Pogled
v nedolžno oko, Vinska, Nos, Slovenca dom, V Hrašah mam
pa tetko.
Koncert je povezovala Andreja Preložnik, ki se ji ob tej
priložnosti iskreno zahvaljujemo. Za vso energijo in dobro
voljo, ki jo vlaga v nas, se iskreno zahvaljujemo tudi naši
zborovodkinji Janji Belej. Hvala tudi vsem pevcem, ki so
redno hodili na vaje. Zahvaljujemo se podjetju Ostri, ki
nam vsako leto odstopi prostor za naš plakat, vrtnarstvu
Krašovec iz Vojnika, ki nam vsako leto pripravi cvetlične
aranžmaje, Osnovni šoli Nova Cerkev za okrasitev odra,
Grafičnemu podjetju INO iz Celja za pripravo tiskovin,
našim dragim ženam, ki so pripravile dobrote, gostišču
Koprivnik za pogostitev ter vsem ostalim, ki ste na kakršen
koli način pripomogli pri izvedbi koncerta. Večer smo
zaključili ob kozarčku vina, prijetnem klepetu in pesmi.
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Kot vsako leto je tudi letos GZ Vojnik-Dobrna povabila svoje veterane na srečanje.

Srečanje veteranov
GZ Vojnik-Dobrna
Tekst: Franc Medved, foto: Stanislav Pečnik

Kot vsako leto je tudi letos GZ Vojnik-Dobrna povabila
svoje veterane na srečanje. Vsako leto se zberemo v
drugem prostovoljnem gasilskem društvu. V gasilski
zvezi imamo šest društev. Tokrat smo se 6. oktobra
2017 zbrali v PGD Lemberg.
Po uvodnem pozdravu mladih gasilcev PGD Lemberg so se
nam predstavili še s kratkim kulturnim programom. Nato
sta predsednik GZ Vojnik-Dobrna, tov. Benedikt Podrgajs,
in predsednik Komisije za veterane, tov. Gusti Čerenak,
v znak pozornosti, spoštovanja in zahvale podelila šopke
najstarejšemu gasilcu po letih v GZ Vojnik- Dobrna,
tovarišu Rudiju Štantetu, ki je hkrati tudi najstarejši
gasilec po stažu v gasilski zvezi, član PGD Vojnik od leta
1945 (šopek je prevzel predsednik komisije za veterane),
najstarejši gasilki po letih v GZ Vojnik-Dobrna, tovarišici
Amaliji Mlinar, članici PGD Vojnik ter najstarejšim
gasilkam po stažu v GZ Vojnik- Dobrna, članicam PGD
Lemberg od leta 1956: tovarišicam Marici Božnik, Verici
Pušnik in Ivanki Božnik.
Po uvodnem srečanju smo se odpeljali do gradu
Lemberg, kjer nas je pričakal lastnik gradu gospod Franci
Zidar. V svojem zelo zanimivem pripovedovanju nas je
popeljal skozi zelo pestro zgodovino gradu. Najprej je
ogromno zemljiške posesti tudi v teh krajih pripadalo
Emi Pilštanjski, seveda tudi kasnejša posest Lemberških.
Grad je imel v svoji zgodovini dosti lastnikov. Izstopala
pa je družina Welzer, ki je obnovila grad v podobi, kot jo
ima v okrnjeni obliki še danes. Zanimiva je tudi zgodba
o samurajskem oklepu, ki je bil tudi v lasti Lemberških.
Seveda nam je povedal tudi zgodbo, da je bil celjski grof
Friderik zelo jezen, saj je menil, da mu Lemberški in
Ranšperški gledata v skledo, ko južina na svojem gradu.
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Poslal je vojsko in razrušil oba gradova. Seveda je bil za to
dejanje v ozadju politični motiv. Popoldne smo veterani
zaključili ob dobri večerji, prijetni glasbi in prijetnem
druženju v prijaznem turističnem objektu Tuševo, v kraju
Lopatnik nad Vinsko Goro. Takšna druženja veteranom
zelo dosti pomenijo, ko lahko obujamo spomine na svoja
dejavna leta, na razne dogodke in doživetja, in se že
veselimo naslednjih srečanj.
Iskreno se v imenu veteranov zahvaljujemo GZ VojnikDobrna za pripravljenost in izvedbo prireditve, posebej
še tovarišu Benediktu Podrgajsu in tovarišu Gustiju
Čerenaku, PGD Lemberg in njihovim mladim gasilcem
in mentorici Anji za prijazni pozdrav in kratki kulturni
vložek, gospodarju PGD Lemberg in tovarišici Mileni,
lastniku gradu Lemberg in tovarišu Stanetu Pečniku za
lepo oblikovane slike, ki nas bodo še dolgo spominjale na
ta dogodek.

»CEMENTNINARSTVO«

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

Zahvala za moralno in denarno
pomoč ob nesreči – požaru, ki
nas je prizadel v noči iz 11. na 12.
september 2017.
Vsa naša družina se vsem iskreno
zahvaljujemo za moralno in denarno
pomoč ob hudi nesreči – požaru, ki
nas je prizadel v noči iz 11. na 12.
september 2017. Pri tej nesreči smo
bili hudo čustveno in materialno
prizadeti, saj so poleg osebnega
avta in traktorja zgoreli še vsi ostali
delovni stroji in orodje, potrebno
pri domačiji. Iskrena hvala sosedom

Vivodovim z nasprotnega hriba, ki
so nas prvi po telefonu obvestili,
da imamo požar na domačiji.
Istočasno pa je tudi sam gospodar
Franci Zeme poklical gasilce PGD
Vojnik, ki so se takoj odzvali. Hvala
gasilcem PGD Vojnik in PGD Nova
Cerkev, ker so s hitro intervencijo
pri gašenju obvarovali hišo in
kozolec. Zahvaljujemo se županu
občine Vojnik, Branku Petretu,
saj nas je še isti dan dopoldne po
nesreči obiskal. Hvaležni smo Robiju
Pilihu ter Benediktu Podergajsu kot
prvima pobudnikoma za dobrodelni

koncert, Mileni Jurgec – predsednici
KO RK Vojnik, Darinki Preložnik
– predsednici župnijske Karitas
Vojnik za organizacijo in izvedbo
dobrodelnega koncerta za Francija
Zemeta in za zbrani denar na tem
koncertu. Tudi župniku Perger
Antonu hvala, v nedeljo, 15. 10.
2017, je pri vseh mašah povabil ljudi
na dobrodelni koncert.
Vsem smo hvaležni, da v nesreči
nismo bili sami: sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem …

Akcija za večjo varnost pešcev
Bodi viden – bodi previden
Tekst: Franci in Fanika Zeme, foto: Lea Sreš

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 2. do 15. oktobra 2017. Osnovni
namen akcije Bodi previden je opozoriti in ozaveščati
pešce glede uporabe odsevnih predmetov, saj vidnost v
prometu pomeni tudi večjo varnost. Na drugi strani pa
opozoriti voznike na večjo pozornost in skrb za pešce
kot ranljivejšo in bolj ogroženo skupino udeležencev v
prometu.
V ta namen je v sredo, 4. oktobra 2017, Svet za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine
Vojnik, v sodelovanju z Medobčinskim inšpektoratom
in redarstvom ter Podružnično osnovno šolo Nova
Cerkev, v središču Nove Cerkve od 16. do 19. ure
pešcem razdeljeval odsevna telesa in jih ozaveščal glede
uporabe odsevnikov in ustreznega varnega ravnanja
v prometu. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu občine Vojnik se je za letošnje leto odločil za
lokacijo v Novi Cerkvi iz posebnih razlogov; in sicer
zaradi nepreglednega ovinka pri prečkanju ceste. Prav
tako na omenjeni lokaciji ni prehoda za pešce, je pa
urejena omejitev – območje »30«. Cesto, ki poteka skozi
strjeno naselje v Novi Cerkvi, vsakodnevno prečka
veliko pešcev, predvsem pa otroci, ki hodijo v šolo ali
na avtobusno postajo ter starejši udeleženci v cestnem
prometu. S postavitvijo dveh stojnic, na katerih so bili
izdelki na temo vidljivosti pešcev, ki so jih pripravili
učenci POŠ Nova Cerkev, je bilo razvidno, da želimo

predvsem ozaveščati vse udeležence v cestnem prometu
o varnosti pešcev v času slabe vidljivosti. Učenci 4. in
5. razreda POŠ Nova Cerkev pod mentorstvom gospe
Petre Ofentavšek in gospe Vesne Kotnik so v ta namen
ustavljali mimoidoče, se z njimi pogovorili o varnosti pri
prečkanju ceste ter jim razdeli odsevne elemente.
Zahvaljujemo se vsem, ki so kakor koli pripomogli
pri organizaciji preventivne akcije, posebej pa se
zahvaljujemo sodelujočim POŠ Nova Cerkev, ki so
vložili veliko truda pri izdelavi izdelkov in predstavitvi
preventivne akcije Pešec bodi viden – bodi previden.
Organizatorji preventivnega dogodka
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Povezovanje novosti
in tradicije
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Arhiv OŠ Vojnik

NOVOSTI
Novo šolsko leto je bilo še posebej slavnostno, ne le za tiste,
ki so kot prvošolci prvič sedli v šolske klopi, ampak tudi
za petošolce ter njihove učitelje, ki so dobili nove učilnice.
Na nekdanjem podstrešju OŠ Vojnik je namreč občina
uredila tri nove učilnice s spremljevalnimi prostori in tako
zagotovila potrebne prostore za nemoten pouk. Slovesen
prevzem prostorov je bil opravljen na dan praznika Občine
Vojnik, ko so učenci 5. a z razredničarko Polono Ahtik
ter učenci 5. b z razrednikom Juretom Štokojnikom ter
zborovodkinjo Emilijo Kladnik Sorčan pripravili kratek
kulturni program, v katerem so se zahvalili ravnateljici,
investitorju, projektantki in nadzoru. Na POŠ Šmartno
v Rožni dolini pa se poleg preurejenih prostorov veselijo
tudi nove pridobitve, učnega čebelnjaka, za katerega so
poskrbeli člani Čebelarskega društva Vojnik.
Dan odprtih vrat v vojniških podjetjih
Na odločitev o izbiri poklicne poti vpliva mnogo dejavnikov.
Bolje, ko posameznik pozna svoje želje, si postavi cilje in je
opremljen z informacijami, lažja je odločitev, zato je bilo
v tem šolskem letu izvedenih že kar nekaj dejavnosti, ki so
bile namenjene poklicni orientaciji.
V želji, da se učenci neposredno seznanijo z različnimi
poklici, spoznajo delovne procese, podjetništvo in
podjetnike v naši občini, je bil v sodelovanju z Amadejem
Bastlom, predsednikom kluba podjetnikov, organiziran
ogled podjetij: Alba d. o. o, Čepin d. o. o, Dejan Kolar s. p. in
Šeško s. p., ki so si jih učenci lahko ogledali skupaj s starši.
Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje.
TRADICIJA - Teden otroka
Bil je v znamenju različnih ustvarjalnih delavnic, pohodov,
druženja ob družabnih igrah. Učenci od 1. do 3. razreda
so prisluhnili predstavam Kaj je sreča in Bodimo prijatelji
Tradicionalni kostanjev piknik pri Langerškovih
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v izvedbi Pravljičarne. Četrto- in petošolci so si ogledali
predstavo Zvezdica Zaspanka v izvedbi KUD Zarja. Vse
tri podružnične šole so se tudi letos srečale na Kmetiji
Langeršek, kjer jih že vrsto let ob tednu otroka gostijo na
kostanjevem pikniku. Prav tako je že tradicionalni obisk
tretješolcev na kmetiji Razgoršek, kjer učenci sodelujejo
v raznovrstnih delavnicah. Letos so jim šli posebej v slast
kruhki, ki so jih pekli na tabornem ognju in namazali z
domačim zeliščnim namazom. Taborni ogenj so zakurili
tudi četrto- in petošolci, ki so teden otroka preživeli v
planinski šoli v naravi, kjer so se učili spretnosti, ki jih
bodo spremljale v vsakdanjem življenju in jih bodo urili
v različnih športnih veščinah, pridobivali nova znanja in
spoznavali nove postopke.
Komemoracije
Ob vsakoletnih spominskih slovesnostih (na katerih učenci
matične šole sodelujejo pri spominski plošči na Dobrotinu
in ob spominskem parku ob spomeniku žrtvam II. svetovne
vojne, učenci POŠ Socka na Veliki Ravni, učenci POŠ
Šmartno pred kulturnim domom v Šmartnem ter učenci
POŠ Nova Cerkev pred spomenikom v centru vasi) je
priložnost, da se ozremo v preteklost in spomnimo vseh
tistih, ki jih nismo poznali, pa so s svojimi dejanji pustili
neizbrisen pečat v zgodovini naših krajev. Z obiskovanjem
spominskih obeležij, grobov ohranjamo njihov spomin in se
jim s pesmijo, besedo in prižiganjem sveč iskreno zahvalimo
za njihovo nesebično žrtvovanje.
Tradicionalni slovenski zajtrk
Tudi letos so otroci zajtrkovali kruh, maslo, med, mleko in
jabolka. Poleg jabolk so pokusili tudi kaki. Tradicionalni
slovenski zajtrk je priložnost, ko si z učenci vzamemo več
časa za pripravo na obroke, se pogovorimo o pomenu
lokalno pridelane hrane, o dobaviteljih, katerih pridelke

užijemo. Letošnje leto je bilo
namenjeno tudi iskanju rešitev in
predlogov otrok, kako bi zmanjšali
količino zavržene hrane. Druženje ob
domači hrani in raznolikih dejavnostih
je za učence in učitelje prijeten
dogodek.
Bazar
Športna dvorana se je zadnji četrtek v
novembru spremenila v tržnico, kjer
so se učenci, učitelji, drugi zaposleni
na šoli na stojnicah prikazali mnogo
zanimivih in unikatnih izdelkov ter
pokazali pozitivno naravnanost in
pripravljenost sodelovati za skupno

dobro, saj je izkupiček od prodaje
namenjen Šolskemu skladu, ki
učencem omogoča dodatne dejavnosti,
sofinancira nakup nadstandardne
opreme, omogoča vključevanje
učencev v projekte, nudi pomoč
socialno šibkim učencem. Za uspešno
izpeljan bazar se zahvaljujemo tudi
vsem staršem, ki so sodelovali pri
izdelovanju izdelkov, in vsem, ki so
s prazničnim nakupom prispevali v
Šolski sklad.
Zbiralne akcije papirja, kartuš,
zamaškov in baterij
Zbiralne akcije so prav tako že del

tradicionalnega udejstvovanja otrok.
Učenci z zbiranjem odpadnih surovin
prispevajo v Šolski sklad. Zbiralna
akcija zamaškov ima dobrodelno noto,
zbiranje papirja ima poleg ohranjanja
okolja tudi tekmovalni značaj, saj
bosta na koncu šolskega leta razreda,
ki bosta zbrala največ papirja, tudi
nagrajena. K sodelovanju v zbiralnih
akcijah vljudno vabimo vse krajane.
Datumi zbiranja papirja so objavljeni
na spletni strani OŠ Vojnik, zabojniki
za kartuše, zamaške, baterije pa so
postavljeni v ekokotičkih šole.

Vrtec Danijelov levček

Teden otroka
Tekst: Aleksandra Ambrož, foto: Erika Jus

Na začetku oktobra smo praznovali
svetovni dan otroka. Letošnji
slogan »Povabimo sonce v šolo!«
in tematika radovednega otroka z
veseljem do novega, odprtega in
uporabnega znanja sta vzgojiteljem
dala neomejene možnosti za
ustvarjalno delo z najmlajšimi.
V vrtcu Danijelov levček smo v
tednu otroka pripravili zanimive
delavnice in dejavnosti.

prstki čutili kremenčev pesek, z njim
gradili, ga opazovali med sipanjem in
raziskovali v samostojni igri. Prstne
barve so jim odkrivale še neznana
vedenja o mešanju barv, jesenski
plodovi in pisani listi pa so klicali po
izdelovanju različnih glasbil in sovic.
Vedno bolj živa in močna ekološka
ozaveščenost je vodila do ideje, da so
otroci iz odpadnega materiala izdelali
tudi uporabna stojala za svinčnike.

Potovanje po pestrem izboru vsebin
smo začeli s čarobnim svetom glasbe.
Najmlajši skupini otrok sta poslušali
ali pripevali k poznanim pesmim,
njihove nožice pa so se vrtele v plesu
ob zvoku klaviatur, na katere so lahko
tudi sami zaigrali. Starejši otroci so
odkrivali Orffov svet glasbe preko
govora, petja in plesa.

Strah, ki je znotraj votel, okrog ga
pa nič ni, smo iz otroških glavic
preganjali z zabavno lutkovno igro
o Strahcu, ki je želel, da se ga bojijo
različne živali in seveda otroci, pa se
je vsak bal česa drugega, samo njega
ne! Razočaran, ker ni bilo nikogar, ki
bi ga še lahko strašil, je odšel v svet z
obljubo, da ga nikoli več ne bo nazaj.

Ob obisku kipa fatimske Marije, ki
je romal po naši župniji, smo tiho
sklenili roke, Mariji v čast peli pesmi
in se ji priporočili v varstvo. Otroci
so spoznali zgodbo o fatimskih
pastirčkih in jo doživeli tudi ob
prisrčni dramatizaciji.
Z željo, da se otroci ob različnih
dejavnostih med sabo spoznavajo
in družijo, so po skupinah lahko
prehajali. Svoja obzorja so širili
v matematiki, likovni umetnosti,
naravoslovju … Najmlajši so med

Čudovita jesenska narava in prijetna
toplota sonca sta nas vabili, naj se
pridemo iz igralnic nadihat svežega
zraka in zavriskat od silne življenjske
energije. Med pohodi smo lovili
padajoče liste z dreves, prisluhnili
pesmi vetra v krošnjah in klokotanju
bistre vode potoka, pod nos pa so nam
dišale gobe in kostanj in drugi plodovi
tega rodovitnega letnega časa.
Prijetno jesensko vreme še vedno
nagovarja, naj se odpravimo v gozd,
na travnik, ob jezero, na bližnji hrib

V vrtcu Danijelov levček smo v tednu otroka pripravili
zanimive delavnice in dejavnosti.

… po nove dogodivščine, ki jih bomo
hranili v srcu in jih z zgodbami obujali
v dolgih zimskih večerih, ki bodo
kmalu potrkali na vrata. Pozitivni
odzivi otrok, motiviranost in veselje
pri sodelovanju na vseh pripravljenih
dejavnostih so nam dali potrditev, da
so bile te premišljeno in strokovno
izbrane. Veselimo se dni, ko je v vrtcu
malo drugače, še bolj pa nas veselijo
zadovoljni otroški obrazi, dobra volja
in iskreni nasmehi, ki se širijo iz naših
igralnic.
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Nastop učencev s predstavo Veliki nemarni škornji

Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo

Drsanje, dobrodelnostin
predstava z
ekološkim sporočilom
Tekst: Lucija Bevc, Suzana Šafarič, Monika Nataša Krajnc, foto: Maja Lugarič, Monika Nataša Krajnc

Tečaj drsanja
V času od 18. do 22. septembra so se učenci 2. razreda
OŠ Antona Bezenška Frankolovo udeležili tečaja drsanja
v Ledeni dvorani v Mestnem parku Celje. Vsak dan so pod
vodstvom vaditeljev drsanja usvajali in nadgrajevali svoje
znanje. V petek so na zaključni uri drsanja svoje znanje
predstavili še staršem, za nagrado so prejeli medaljo z
zlato drsalko.
Dobrodelni kostanjev piknik
Ob pomoči organizacije Šolskega sklada OŠ Antona
Bezenška Frankolovo smo izkoristili odlično priložnost
za druženje učencev, učiteljev in staršev. Za dober namen
so učenci nabrali kostanj in ga darovali za prodajo, njen
izkupiček je bil namenjen pomoči učencem pri plačilu
prehrane, različnih dejavnosti, tudi nadstandardnih.
Poleg kostanja je bil naprodaj jabolčni zavitek, učenci pa
so uživali ob nakupu srečk in dobitkov srečelova. Pozabili
nismo tudi na nagradne in druge družabne igre, ki so
popestrile dogajanje. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
za donacijo podjetju Unior Zreče (za denarni prispevek
in nagrade) in gospodu Robertu Pufiču. Lepo vreme,
odlično vzdušje in dober namen bodo zaznamovali
čudovito četrtkovo popoldne.

na ekološke težave v gozdu in učence poučuje, kako naj
se obnašajo do rastlin in živali v gozdu, saj smo vsi del
narave. Nastopajoči učenci so bili sprva zelo zaskrbljeni,
saj niso vedeli, kako se bodo učenci OŠ Glazija odzvali
na predstavo. Na OŠ Glazija poteka program, prilagojen
učencem s posebnimi potrebami. Ob prihodu na šolo so
bili učenci prijazno sprejeti. Na odru so pripravili sceno
ter se preoblekli v kostume. Na odru so bili sproščeni, saj
je bila to že njihova tretja ponovitev.
Učenci OŠ Glazija so bili nad predstavo navdušeni in so
nastopajoče nagradili z bučnim ploskanjem, prav tako so
nastopajoče pohvalile učiteljice in jih povabile, naj jih še
kdaj obiščejo s kakšno drugo predstavo. Učencem bo ta
nastop ostal v posebnem in zelo prijetnem spominu.

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM
ŽELIMO VESEL BOŽIČ IN
SREČNO NOVO LETO
2018!

Nastop na Osnovni šoli Glazija
Učenci 6. razreda Osnovne šole Antona Bezenška
Frankolovo so 23. 10. 2017 pod vodstvom mentorice
Monike Nataše Krajnc nastopali na Osnovni šoli Glazija
s predstavo Veliki nemarni škornji. Predstava opozarja
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Mavrični planinčki

Vrtec Mavrica Vojnik

Mavrični planinčki
Tekst in foto: Tina Ošlak

V lepem četrtkovem popoldnevu,
12. oktobra 2017, se je 31 Mavričnih
planinčkov podalo na prvi pohod v
okviru Mavričnega planinčka. Naš
cilj je bila planinska koča na sv.
Tomažu nad Vojnikom.
Pot nas je vodila skozi gozd po
Madrijanovi poti. Otroci so z
navdušenjem spremljali planinske

znake in uživali ob iskanju in štetju
planinskih markacij. Na poti smo
premagovali različne naravne ovire,
občudovali spreminjanje narave v
jesenskem času in iskali planinske
markacije, ki so nas usmerjale vse do
našega cilja. Pri cerkvi na sv. Tomažu
smo imeli pravi planinski krst. Vsak
pohodnik je dobil kapo z napisom
Mavrični planinček, Cici dnevnik in
sladko presenečenje. Seveda pa ni

manjkala prava planinska malica, ki
smo si jo zaslužili.
Vsem otrokom iskrene čestitke za
prehojeno pot, ki so jo zmogli brez
večjih težav. Preživeli smo čudovito
popoldne in že komaj čakamo na
naslednji pohod, ki bo v zimskem
času.

Mladinsko delo

Europe goes local
Tekst: Danijel Tomažič, foto: arhiv portala

Občina Vojnik je v letošnjem letu pristopila k
mednarodnemu projektu »Europe goes local«. Namen
projekta je podpora in razvoj mladinskega dela,
večanje pomena in vrednosti mladinskega dela in
krepitev sistemske podpore izvajanju mladinskega
dela na lokalni ravni.
Aktivnosti projekta, katerih namen je prenos dobrih praks,
medsebojno učenje in mreženje akterjev na področju
mladinskega dela in podpora mladim, potekajo na
nacionalni in mednarodni ravni. Cilji projekta so krepitev
oziroma izboljšanje kompetenc akterjev mladinskega
dela, izmenjava dobrih praks in konceptov mladinskega
dela ter sistemska podpora mladinskim organizacijam
na lokalni, nacionalni in evropski ravni, dvig zavedanja
o pomenu in vrednosti mladinskega dela, krepitev

evropske in mednarodne dimenzije mladinskega dela kot
integralnega dela izvajanja mladinskega dela na lokalni
ravni, spodbujanje sodelovanja akterjev mladinskega
dela z deležniki iz različnih področij in sektorjev, krepitev
razvoja mladinskega dela kot pomembnega elementa
mladinskih politik[2] na lokalni in nacionalni ravni.
Stroške sodelovanja v projektu krije Zavod za razvoj
mobilnosti mladih - MOVIT, v okviru evropskega programa
Erasmus+: Mladi v akciji. Ker o mladih brez mladih ne
gre, vas mlade vabimo, da spremljate facebook in spletno
stran Občine Vojnik, kjer bodo sledile dodatne informacije
o možnih načinih sodelovanja v projektu.
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01

02

Dobra
volja na
kozjanskem
jabolku

Druženje
upokojencev
pod šotorom

V nedeljo, 8. 10. 2017, smo bili v Podsredi na 18.
Prazniku kozjanskega jabolka, kjer smo se udeležili
tekmovanja v peki zavitka. Tekmovalo je deset ekip.
Društvo Dobra volja je na tekmovanju v peki zavitka
sodelovalo prvič in bilo nam je zelo lepo. Po tekmovanju
smo obiskali številne stojnice.
Tekst in foto: Marjana Bobik

Upokojenci smo imeli srečanje s srečelovom pod šotorom
v Vojniku, ki se ga je udeležilo veliko naših članov.
Slabega vremena se niso ustrašili. In tako je tudi prav,
saj je bil osnovni namen, poleg druženja, tudi srečelov z
bogatimi nagradami, kajti prihodek gre v humanitarne
namene. Zanimanje zanj je bilo zelo veliko, vse srečke so
bile prodane, prva nagrada pa je bila tudi zelo vabljiva,
saj bila vredna okoli 250 EUR. Srečanje je potekalo v
prijetnem vzdušju. Poskrbljeno je bilo za dobro hrano in
odlično kapljico iz vinske kleti g. Mirana Kovača, vino je
bilo namreč na ocenjevanju vin nagrajeno z zlato medaljo.
Oder so najprej zasedli pevci našega mešanega komornega
pevskega zbora, ki se je v malce spremenjenih okoliščinah
odlično znašel. Hvala vsem pokroviteljem.
Tekst: Marijan Kajzba, foto: Lea Sreš

03

04

4. memorial
bratov
Dobrotinškov

Novembrski
utrinki iz
Špesovega
doma

V nedeljo, 17. 9. 2017, smo strelci Strelskega društva
bratov Dobrotinškov Vojnik v okviru občinskega praznika
priredili 4. memorial bratov Dobrotinškov v streljanju
s serijsko zračno puško na deset metrov. Obiskali smo
Dobrotin in položili venec pod spominsko ploščo. Z minuto
molka smo se poklonili spominu na brate Dobrotinšek,
ki so bili člani našega društva, takrat strelske družine, in
so bili trije ustreljeni v Starem piskru v Celju. Na strelišču
smo strelci v sestavi Janeza Pintarja, Jožeta Jerama in
Franca Lebiča osvojili ekipno tretje mesto. Posamezno je
tretje mesto do 50 let dosegel Janez Pintar, prvo mesto pri
veteranih nad 60 let pa Jože Jeram, naša nova pridobitev.
Zahvala vsem, ki ste pomagali.

Za nami je tradicionalno 12. srečanje s Tonetom Vrablom,
sodelovali so Oplotničani s Tinetom in Družina Gregorc.
Stanovalce sta nagovorila direktor Špesovega doma
Dragan Žohar, ki se je nastopajočim še posebej zahvalil, in
župan občine Branko Petre, ki je stanovalce, obiskovalce
ter zaposlene ob prihajajočih praznikih prijazno povabil
na zdaj že tradicionalni in prepoznavni Božični Vojnik.
Ob koncu pa so nastopajoči stopili skupaj in ob melodiji
harmonike Tineta Lesjaka v čast martinovega skupaj zapeli
En hribček bom kupil. Praznovali smo tudi martinovo
ter ob Ervinovi harmoniki in Tonetovi kitari ter ob pesmi
domačih pevcev dostojno počastili ta praznik.
Tekst in foto: Elči Gregorc

Tekst: Franc Lebič, foto: Dušan Ravnika
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06

Rožnate
pentlje v Novi
Cerkvi

Odprtje ceste
Dol–Lipa

Zdrav življenjski slog, gibanje, samopregledovanje in
življenje brez stresa pomaga, da ne zbolimo za rakom in če
zbolimo, se začnemo pravočasno zdraviti. Pri ozaveščanju o
bolezni veliko naredi Europa Donna, pod njenim vodstvom
je poteka tudi vseslovenska akcija. Njihov projekt ovijanja
debla drevesa v rožnate tkanine smo izpeljali na vasi v
Novi Cerkvi. Pobudnica Helenca Kuzman iz Klopke, Magda
Kajzba in člani iz KO RK Nova Cerkev, Boža Prevolnik in
člani TD Nova Cerkev, številne posameznice, ki so ustvarjale
iz volne, in donator Mercator so oblekli deblo lipe v vaškem
jedru v Novi Cerkvi. Hvala vsem sodelujočim v akciji pri
ozaveščanju krajanov in za čuječ odnos do žensk, ki se
borijo z boleznijo. Hvala vsem anonimnim pletiljam in
kvačkaricam, ki ste izdelale rožnate kvadratke.

FOToVRTINEC
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V soboto, 30. septembra 2017, se je v Lipi pri Frankolovem
odvilo odprtje na novo asfaltirane ceste v skupni dolžini
950 m. Ob veselem dogodku se je zbralo lepo število
krajanov in župan Občine Vojnik Branko Petre ter
predsednik Sveta KS Frankolovo Dušan Horvat. »Ob tej
priložnosti se vam iskreno zahvaljujemo, da ste omogočili
to investicijo. Prepričani smo, da bomo tudi v prihodnje
dobro sodelovali,« so bile besede, ki so jih krajani namenili
županu in predsedniku Sveta KS Frankolovo in dodali,
da jim bo ta dan ostal v lepem spominu. Ob slovesnem
dogodku so vsi prisotni nazdravili in se poveselili.
Tekst in foto: Ines Novak

Tekst in foto: Lea Sreš
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Utrinki
Komornega
mešanega
pevskega
zbora DU
Vojnik

Športne
dejavnosti
v Društvu
upokojencev
Vojnik

Komorni mešani pevski zbor DU Vojnik si je privoščil
potepanje v Pleterje. Naše druženje je bilo čudovito
in nepozabno. Ogledali smo si veliko zanimivega. S
prepevanjem smo si krajšali vožnjo, tako da je bila pot
prekratka, da bi lahko zapeli vse naše pesmi. Druženje se
je nadaljevalo 27. septembra, ko smo bili na Festivalu za
tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu v Ljubljani.
Naš zbor je tam nastopil že deveto leto. Vsem, ki nas radi
poslušate, hvala. V imenu zbora vam želim vesel božič in
srečno novo leto.
Tekst: Ivanka Koprivnik, foto: arhiv društva

Člani Društva, ki delujemo v različnih športnih panogah,
smo letos sodelovali na mnogih meddruštvenih tekmovanjih
in bili tudi organizatorji tekmovanj, ki so bila namenjena
počastitvi praznika krajevne skupnosti Vojnik in praznika
občine Vojnik. Sekcija strelcev SD bratov Dobrotinšek
Vojnik je bila organizatorka meddruštvenega tekmovanja v
streljanju z zračno puško. Tekmovanje smo izvedli v četrtek,
5. oktobra 2017. Udeležilo se ga je šest ekip DU iz naše
in sosednjih občin: Vitanje, Dobrna, Ljubečna, Hudinja,
Ostrožno in Vojnik. Naša ekipa je osvojila drugo mesto.
Najboljši strelci v njej pa so bili Franc Lebič, Branko Brežnik
in Šandor Patkanj. Občini se zahvaljujemo za nakup pokalov
in medalj. Verjamemo, da so možnosti za dober strel v
prihodnje še mogoče. Vsem hvala za pomoč.
Tekst: Franc Kuzman, foto: Dušan Ravnikar
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PD Vojnik:
utrinki s
pohoda in
kostanjevega
piknika

V novem
naselju žur do
jutranjih ur
2017

Že jasno jutro je oznanjalo, da je pred nami lep dan. Pot iz
Vojnika, prek Vojniškega hriba, Malih Dol, Plat, Kladnarta
do sv. Tomaža je pot, po kateri že vrsto let sledimo
spreminjanju narave, okolice, lepoti vinogradov, pašnikov
in travnikov. Naužijemo se gibanja in plemenitimo znanje,
ne le ob prepoznavanju in poimenovanju sosednjih hribov,
objektov, temveč tudi ob na prvi pogled drobnih naravnih
in kulturnih znamenitostih, ki so plod narave ali delo
človeških rok naših sodobnikov ali prednikov. Prav in
lepo je, da se zahvalim vsem, ki so nam na poti postregli;
od »prve pomoči« do slastnih dobrot. A pot nas je vabila
naprej, mimo »gor'c« in kleti, urejenih domačij, lepih
travnikov, skozi gozd … do Koče na Tomažu. Zdenko nas
je pogostil z zelenjavno juho, Olga in Vili s palačinkami in
kostanj, ki ga je pripravil Peter, je bil odličen!
Tekst in foto: Zvonka Grum

Že pred 35 leti so se stanovalci prvič družili na
spoznavnem pikniku, novo naselje je iz leta v leto raslo in
dobili smo veliko novih sosedov. Zadnji skupni piknik so
imeli 1984, potem pa je bil premor do leta 2014. Zaradi
dobrega odziva smo se organizatorji odločili, da vsake tri
leta naredimo prireditev pod geslom »v novem naselju
žur do jutranjih ur«. Letos se nas je zbralo 154 odraslih,
35 otrok, 30 nastopajočih od drugje in 15 nastopajočih iz
naselja Bilo pa je tudi veliko gostov, še posebno pa smo
bili veseli g. župana Branka Petreta z ženo Brigito ter
gospoda župnika Antona Pergerja. Hvala vsem, še posebej
organizatorjem, ker so svoje animacije in nastope v celoti
podarili. Konec leta nas čaka Božični Vojnik, ki se ga v
naselju zelo veselimo, saj damo organizatorji dušo in srce
za vsako prireditev.
Tekst in foto: Marija Čakš
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Kožuhanje na
vasi

Taščice v
Artičah

TD Nova Cerkev je v nedeljo, 15. 10. 2017, pripravilo
tradicionalno prireditev Kožuhanje na vasi. Na lepo, toplo
in sončno nedeljsko popoldne smo v čudovitem okolju
pod lipami na vasi kožuhali koruzo, ki sta jo pripeljala
Irena in Jaka Krajnc. Ob lepi domači pesmi, ki smo jo
prepevali udeleženci, tako kot je navada na kožuhanju, in
ob zvokih ansambla Mladi gasilci nam je šlo delo dobro
od rok. Kožuhanja se je udeležil tudi podžupan Občine
Vojnik gospod Viki Štokojnik. Po končanem delu smo se
okrepčali z dobro domačo hrano in sladkim jabolčnikom
ter moštom. Manjkalo ni niti vročega kuhanega kostanja
in bučnic. Po malici pa nas je zabaval ansambel Klateži in
tudi zaplesali smo. Preživeli smo lepo nedeljsko popolne
na vasi in poskrbeli, da se ohranjajo stari običaji.
Tekst in foto: Boža Prevolnik
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Ljudske pevke Taščice smo bile povabljene v Artiče pri
Brežicah na srečanje ljudskih pevcev z naslovom »Na
hribčku je moj dom«. Nastopili smo pevci iz Posavja,
Koroške in Štajerske. V prosvetnem domu v Artičah se je
zbralo veliko število poslušalcev, tako da je bilo veselje
zapeti naše stare pesmi. Po končanem nastopu je k nam
pristopil znani tekstopisec Franci Smrekar in nam prisrčno
čestital za zapete pesmi in izrazil veselje ter zadovoljstvo,
da ohranjamo ljudsko pesem. Tudi tokrat smo večer
zaključili s prijetnim druženjem ob dobrotah, ki so nam jih
pripravile gospodinje iz Artič. Pa še kdaj nasvidenje!
Tekst: Majda Brežnik, foto: Franc Lebič

fotoVRTINEC
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Koncert
ljudskega
petja
»Zapojmo po
domače«

Otroci na
obisku v KO
RK Nova
Cerkev

Ljubitelji ljudske glasbe iz sekcij Ljudske pevke in Etno
glasbena skupina Vrajeva peč Kulturnega društva Socka
so se v nedeljo, 8. oktobra 2017, predstavili v dvorani POŠ
Nova Cerkev na tradicionalnem letnem koncertu ljudskega
petja, tokrat pod naslovom »Zapojmo po domače«. Zelo lep
enoinpolurni program so popestrili tudi gostje iz glasbenih
sestavov Ljudske pevke KD Dobrna, Frankolovčani in Štirje
fantje iz Socke. V zelo prijetnem vzdušju in ob sodelovanju
občinstva v dvorani so za konec vsi nastopajoči skupaj
zapeli pesem Prelepa je cerkovška fara. Članice KD Socka
so poskrbele tudi za pogostitev in druženje ob koncu
koncerta.

FOToVRTINEC
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Učenci 3. razreda POŠ Nova Cerkev in njihova učiteljica
ga. Damjana so nas prijetno presenetili. Prišli so na obisk
v nove prostore KO RK Nova Cerkev. Prinesli so svoje
najljubše igrače, predmete in oblačila za otroke, ki teh
dobrin nimajo. Ob prijetnem klepetu so nam povedali, da
so veseli, saj bodo z zbranimi predmeti osrečili otroke,
ki čutijo pomanjkanje. Sodelovanje s šolo je zgledno
in naš namen, da vzgajamo mlade v sožitju z ostalimi
generacijami, se uresničuje.
Tekst in foto: Magda Kajzba

Tekst in foto: Jožica Kotnik
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50. jubilej
osnovnošolcev
OŠ bratov
Dobrotinšek
Vojnik

Odprtje
učnega
čebelnjaka v
Šmartnem v
Rožni dolini

Nekdanji sošolci generacije 1959–1967 Osnovne šole
bratov Dobrotinšek iz Vojnika so 27. oktobra praznovali
petdeseto obletnico. Po opravljenem šolanju na
podružnični šoli v tedanjem Strmcu, zdaj Nova Cerkev,
so se na drugi stopnji priključili šolarjem v Vojniku tudi
učenci iz te enote. Vseskozi so negovali zavezo, ki so si jo
ob odhodu iz šole zadali, da se bodo srečevali vsaj vsako
desetletje, če ne pogosteje. Letošnje jubilejno srečanje je
bilo prisrčno, udeležili pa so se ga tudi nekdanji profesorji,
s katerimi so se spomnili mladostnih vragolij in lepih
trenutkov, ki so jih sodoživljali vsak na svoj način.
Tekst in foto: Tomo Gorenšek

Na martinovo nedeljo, 12. novembra 2017, je Čebelarsko
društvo Vojnik pripravilo odprtje že četrtega čebelnjaka v
svoji zgodovini. Prvi je bil društveni čebelnjak v Vojniku,
potem učni čebelnjak na Frankolovem, v Socki in sedaj
še v Šmartnem v Rožni dolini. Čebelnjaki so postavljeni v
neposredno bližino vojniških podružničnih osnovnih šol v
teh krajih, tako da lahko otroci, ki so vključeni v čebelarske
krožke na šolah, spremljajo razvoj čebele in se učijo
ravnanja z njimi. Trak so prerezali g. Peter Babnik, g. Aleš
Rodman, podpredsednik ČZS, ga. Darja Turk, g. Branko
Petre, g. Janko Škorjanc in ga. Olga Kovač. Sledil je svečan
blagoslov, ki ga je opravil msgr. dr. Stanislav Lipovšek.
Hvala vsem pokroviteljem in donatorjem.
Tekst: Martin Goleš, foto: Boštjan Kozamurnik
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5. Vojniški krog

Tek za vse generacije
Tekst in foto: Sara Kokotec

5-kilometrski progi. Prvi je na cilj pritekel Alen Lamper s
časom 17:12, med ženskami pa je slavila Renata Vetrih, ki je
popravila rekord proge, ki ga je pred časom postavila sama.
Tekla je 20:09. Tako ostaja rekord proge med moškimi še
vedno v rokah Žana Krivca iz leta 2012 (16:48 minut). Med
tekači na 10 km progi pa je slavil Aljaž Pekovšek s časom
40:36, med ženskami pa je bila najhitrejša Marjetka Knez
s časom 48:47. Kot vsako leto se je tudi letos udeležilo kar
nekaj tekačev in tekačic nad 50 let, najstarejši je letos bil
Zvonko Memič (letnik 1937), ki je pretekel 5 km progo v 33
minutah in 36 sekundah.
5. vojniškega kroga se je udeležilo kar 59 otrok.

V soboto, 30. septembra 2017, se je v Vojniku odvijal
že 5. Vojniški krog – tek za vse generacije, ki smo mu
letos dodali še pohod na Tomaža po učni poti. Teka se je
udeležilo 126 tekačev (59 otrok in 67 odraslih).
Otroci so letos tekli na dve razdalji; letnik 2011 in mlajši na
200 m ter letnik 2006 in mlajši na 500 m. Med najmlajšimi
sta zmagala Bor Pritržnik med dečki ter Ana Pavliha med
deklicami. Zmagovalec na 500 m razdalji je postal Svit Janc,
zmagovalka pa Ajda Žveplan.
Vsak izmed otrok je dobil spominsko majico, vrečko za
športno opremo in medaljo, najboljši trije dečki in deklice iz
vsake kategorije pa so prejeli pokale in praktične nagrade.
Letošnja novost je bila vojniška desetka, na katero so se
tekmovalci podali ob 11. uri skupaj z ostalimi tekači na

Letos smo najboljšim podelili medalje, praktične nagrade
ter denarno nagrado za rekorderje na progah. Prav tako
smo izžrebali srečnico, ki je na izposojo za dva dni prejela
avtomobil Avtohiše Čepin Vojnik. Seveda pa tek ne bi bil
tako uspešno izpeljan, če nam ne bi pomagali pokrovitelji:
Avtohiša Čepin, Proteini.si Celje, Gostilna Turist Frankolovo,
Gostilna Koren, Jolanda Podgrajšek s. p., Gostilna Kolar,
Gostilna Medved, Dinocolor d. o. o., Pletilstvo Petra Ocvirk
s. p., Studio lepote Valvita, Salomon, Frizerstvo Darja Kolar,
Masažni studio Tamara, Cineplexx Celje, Ingso Biro, Erna
Ternovšek Kolar s. p., City Center, Klima Celje d. o. o., Firax
sport shop, Pekarna Geršak, Antena Štajerska, Livarstvo
Stanko Dolinar, GDL Finance, Aksel Aleš Skaza, Metrapan
by Metal, A1 in Gradbeništvo Oder.
Rezultate in slike si lahko ogledate na našem profilu
Facebook Postani.fit s Saro.

Mednarodni turnir

judu znova uspešni
Tekst in foto: Ivan Knafelc

Tekmovalci Judo kluba Shido – podružnice Socka – so se
5. 11. 2017 pod vodstvom trenerja Ivan Knafelca udeležili
pomembnega turnirja v Cetinjah v Črna Gori ter zabeležili
lep mednarodni rezultat.
mNastopilo je več kot 370 tekmovalcev iz osmih držav ter
36 klubov. Pohvalimo se lahko z dosežki Anite Kramer v
skupini U 15 do 48 kg: 1. mesto in Lenarta Oprčkala v
skupini U 15 do 55 kg: 2.mesto. Noeli Knafelc je v skupini
U 12 do 34 kg zasedla 1. mesto. Nato se je prvič pomerila
v skupini U 14 do 36 kg ter po poškodbi v finalu zasedla 2.
mesto.
Po končanem turnirju je bila tekmovalka Noeli Knafelc
razglašena še za najboljšo borko starostne kategorije do 12
let ter prejela pokal. Čestitke vsem skupaj.
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Tekmovalci Judo kluba Shido so se udeležili pomembnega turnirja v
Cetinjah v Črna Gori ter zabeležili lep mednarodni rezultat.

Državna prvakinja

S smučkami v nove zmage
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: osebni arhiv

Frankolovčanka, alpska smučarka Saša Brezovnik,
tudi čez poletje ni počivala, saj se je pridno
kondicijsko pripravljala pod vodstvom domačinke
Sare Kokotec (Postani fit s Saro). Sašina cilja sta še
vedno enaka – redno nastopanje na tekmah najvišjega
ranga in vstop v svet najboljših svetovnih smučark.
Registrirana tekmovalka pri Smučarski zvezi Slovenije
in članica Smučarskega društva Unior Celje se je v
sezoni 2016/17 prvič preizkusila v članski kategoriji.
Na svetovnem prvenstvu, ki je potekalo v švicarskem St.
Moritzu, je nastopila na ekipni tekmi. Nastopila je tudi
na svetovnem pokalu na mariborski Zlati lisici v slalomu,
kjer je osvojila 41. mesto. Poleg tega je redno nastopala
tudi na tekmah evropskega pokala ter tekmah nižjega
ranga, tekmah FIS. Najboljše rezultate lanskoletne
sezone je dosegla na državnem prvenstvu, kjer je postala
dvakratna članska državna prvakinja v superveleslalomu
in kombinaciji, osvojila pa je še dve tretji mesti, in sicer v
slalomu in smuku.

Saši volje ne primanjkuje.

Državno prvenstvo

Izjemne uvrstitve
Tekst in foto: SD Vizore

Izjemen skakalni vikend je za skakalci in trenerjema
Smučarskega društva Vizore. Poleg ostalih dobrih
uvrstitvah na tekmah državnega prvenstva v
skokih in nordijski kombinaciji v Žireh se tokrat
lahko pohvalimo z državno prvakinjo v nordijski
kombinaciji v kategoriji deklice do 15 let – Špelo
Mastnak.
Odličen ekipni rezultat pa so v kategoriji dečki do 11
let za vizorski klub dosegli naši 9-letniki, Jaka Krajšek,
Timon Brglez, Jakob Mužar in Mai Zakelšek. Med 27
ekipami so se uvrstili na odlično 3. mesto!
Znanje in ekipni duh tekmovalcev ob bučni podpori
Vizorskih navijačev so tokrat prinesli Vizorčanom
nepopisno veselje.

Uspehi SD Vizore so plod intenzivnega dela in kolektivnega duha.
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Na Frankolovem

Blagoslov konj
Tekst: Irma Blazinšek, foto: Dolfi Jakop

Zakaj pravzaprav blagoslavljamo konje? Zakaj
blagoslavljamo tudi druge stvari, npr. avtomobile,
motorje, hiše, pri nas tudi padala in podobno?

35 konjenikov je bilo hvaležnih za blagoslov.

Na spletu in drugje zasledimo različne razlage. Blagoslov
je eno izmed najbolj preprostih orodij, s pomočjo katerega
lahko sebe osvobodimo jeze, besa, strahov in vsega, česar
se v življenju bojimo. Prav tako močno orodje za našo
osebnostno rast je odpuščanje. Tudi hvaležnost je energija,
ki preobraža, zdravi in izpolnjuje naše življenje. Za srečno,
zdravo in uspešno življenje je treba blagosloviti, odpustiti in
biti hvaležen.

Tudi mi smo hvaležni, da se lahko družimo in se vselimo. Da
smo kljub vremenskim neprijetnostim pridelali lepo, zdravo
hrano, kakovostno grozdje, ki bo dalo vrhunsko vino, če
bomo znali uporabiti talente, ki smo jih prejeli. Hvaležni smo
tudi, da smo zdravi in imamo zdrave živali, tako tiste, ki nam
pomagajo pri delu, kot tiste, ki jih imamo za družbo. Da se
med seboj razumemo in skušamo delati z roko v roki.
Trudimo se, da bi v vsem dobrem čim bolj posnemali sv.
Martina, ki je nekoč na konjskem hrbtu potoval skozi naše
kraje, zato na njegov god Turistično društvo Frankolovo
organizira blagoslov konj. Ob njegovem kipu, ki smo ga
lani ob 1700 letnici rojstva dobili v dar, smo v nedeljo,
12. novembra 2017, opravili obred blagoslova konj že
šestnajstič, ker jih imamo radi, ker so del nas, ker so nam v
preteklosti pomagali pri delu, danes pa z njihovega hrbta ali
z njihovo močjo prevažanja občudujemo prelepo naravo. Z
blagoslovom nam bog obljublja pomoč in napoveduje milost.
Kar 35 konjenikov je bilo hvaležnih za blagoslov, za kar gre
zahvala p. Branku Cestniku. Zahvala tudi delu cerkvenega
pevskega zbora, mlademu ansamblu Zvezde, ki ga sestavljajo
trije fantje iz OŠ Antona Bezenška Frankolovo, ter Žigu
in Luki, ki sta imela s svojima harmonikama tako obširen
repertoar, da jima vsega ni uspelo odigrati, in vsem, ki ste
prireditev obiskali in nam s tem izrazili podporo pri delu.

Za revne

Nekomu bomo pomagali …
Tekst: Beno Podergajs, foto: Tjaša Podergajs

V četrtek, 16. novembra, je
Katoliško-kulturno društvo Ivan
Šopar organiziralo predstavitev
dela misijonarjev na Madagaskarju
in v Etiopiji. Obe deželi je obiskal
Jure Sešek, radijski voditelj z Radia
Ognjišče.
Razveselili smo se odličnega obiska
in še bolj veseli smo bili izjemne
radodarnosti, saj smo zbrali 1.165,00
EUR. In najbolj ta večer ponazarjajo
besede Jureta, ki je takoj po prihodu
domov napisal tole: »Hvala za vabilo
v Vojnik. Pot je bila še in še poplačana.
Za revne v Etiopiji ste darovali kar
1.165,00 EUR. Kakšna dobrosrčnost.
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Kadar koli bomo pomislili: saj sam ne
morem nič spremeniti, se spomnimo
tega večera. Če nas je več skupaj
z dobro mislijo, pa lahko rešimo
življenje. Nocoj smo ga! Neznanemu
dekletu z grozno hladne ulice v
Adis Abebi. Iskrena hvala za lep,
čudovit večer in tolikšen sad. Takoj

sporočim Jožetu Andolšku (duhovnik
– salezijanec, ki na vse načine zbira
denar in podpira misijonarje v Etiopiji)
in mu čim prej predam vse do zadnjega
centa!« Tako Jure Sešek! Mi vsi pa
smo lahko veseli, ker smo storili nekaj
izjemno dobrega in koristnega za
sočloveka.

Jure Sešek: "Iskrena hvala za lep, čudovit večer in tolikšen sad."

Tradicionalno druženje

Srečanje starejših krajanov
Tekst: Lea Sreš, foto: Magda Kajzba

Vsako leto v mesecu septembru, v okviru praznika
KS Nova Cerkev, povabimo na tradicionalno srečanje
krajane stare 70 in več let. Srečanje organizirajo
KS Nova Cerkev, Župnijska Karitas Nova Cerkev in
Krajevni odbor Rdečega križa Nova Cerkev.
Letošnje srečanje je bilo 23. septembra in udeležilo se ga je
veliko krajanov. Za veliko jih je to eden izmed redkih dni
v letu, ko imajo možnost, da se srečajo s svojimi prijatelji
in znanci. Druženje pomeni, da se zavedamo, da je treba
v družbeno življenje pritegniti tudi starejše, da se z njimi
pogovarjamo in spoštujemo njihove izkušnje.

Letošnje druženje je ob bogatem kulturnem programu
in pogostitvi uspelo. Glede na to, da se življenjska doba
daljša, da se starost upokojevanja viša in da je vedno več
starega prebivalstva, bo treba narediti še več. Vključevanje
starejših v delo društev je dobro, mnogo pa bi se dalo
storiti pri medgeneracijskem sodelovanju. Človek v starosti
potrebuje sprejetost in spoštovanje. Za dostojno staranje
bomo morali storiti še veliko.

35 konjenikov je bilo hvaležnih za blagoslov.

Novo leto, mlado leto, vzemi željo za pozdrav,
naj se vsak potrudi vneto, da bo vsem na svetu prav.
Vesele božične in novoletne praznike
SMC OO VOJNIK

Unikatno trajnostno darilce

Čaroben steklen kozarec
Tekst in foto: Andreja Cigelšek

Prihaja najlepši čas v letu, ki ga
preživljamo z družino in prijatelji.
Gre za neprecenljive trenutke, ki jih
ni mogoče nadomestiti s čim drugim.
Za številne med nami pa je tudi čas,
ko se sprašujemo, kaj podariti svojim
najbližjim.
Zagotovo imajo večjo vrednost darila,
v katera vložimo svoj čas in ljubezen.
V Kamrici, medgeneracijskem centru
Vojnik, vam podarjamo nasvet za
praznično embalažo, v kateri lahko
podarite domače piškote, čaj, suho
sadje itd. Temu bi lahko rekli kar
praznično obdarovanje s srcem.

Postopek:
Tudi vi imate zagotovo doma prazne
steklene kozarce za vlaganje, pa ne
veste kam z njimi. Ta odvečni izdelek je
še kako uporaben za čarobno embalažo,
ki je veliko bolj zdrava kot plastična ali
kovinska embalaža. Kozarec za vlaganje
preprosto okrasite s čipko, trakom, nanj
položite prtiček, ki ga popršite z zlatim
razpršilom za izdelavo ledenih rož. Ko
se razpršilo posuši, prtiček odstranite.
Okrašen kozarec napolnite z domačimi
dobrotami. Pokrovček prekrijete z
juto in zavežete z vrvico. Praktično
in uporabno darilce lahko podarite
vsakomur, pri tem pa z načeli ponovne
uporabe pomembno prispevate k
varčevanju virov in okolijskemu
ozaveščanju.

XXX
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Otroci pozor! Prihaja jelenček Rudolf

Čar praznikov

Boršičeva pravljična dežela
Tekst: Sonja Jakop, foto: Dolfi Jakop

Če se med božičem in svetimi
tremi kralji v temnem delu
dneva peljemo iz Vojnika proti
Frankolovemu, tik pred odcepom
za Rakovo Stezo na levi pri
Boršičevi domačiji lahko uzremo
pravcato pravljično deželo. S
tisočerimi lučkami ožarjena
pravljična bitja, velike sani, stari
kmečki stroji in orodja, drevesa
in še mnogo drugih zanimivih
predmetov pozdravljajo vsakega
obiskovalca. Po pravilu so v parku
tudi božična drevesa, pri hiši pa
velike unikatne jaslice in drugo
božično-novoletno okrasje.

novoletne lučke, ki so se nakopičile
v njegovi zbirki, razpeljal po
domačem vrtu in jih na božični večer
prižgal. Že njegova prva okrasitev
je bila toliko posebna, da ni ostala
neopažena. Od takrat dalje vsako
leto ustvarja svojo pravljico, vsako
leto večjo, bogatejšo in bolj zanimivo.
Ne ve, koliko metrov žice in žarnic
razpelje, ve le, da »mora« okrasiti
vsako drevo in vse predmete v
parku okoli hiše. V njegovi že skoraj
muzejski zbirki lučk je večji delež
tistih, ki mu jih podarjajo prijatelji
in znanci, sam jih skoraj ne kupuje.
Toliko jih je, da lahko zalogo redno
obnavlja in jo posodablja z električno
varčnimi »ledikami«. Ogromno dela
Pred približno desetletjem je Jože
si naloži s tem konjičkom, vendar
Boršič prišel na idejo in je vse
to počne iz čistega veselja in vsako
leto približno
mesec dni pred
Sreča je v majhnih stvareh,
božičem resno
toplih ljudeh,
»pljune v roke«.
stisnjenih dlaneh.
Vso napeljavo
je treba logično
razporediti,
primerno
zavarovati in
preizkusiti
delovanje. Od
Občinski odbor SDS Vojnik
20. decembra
dalje pa začne
s postopnim
54

prižiganjem lučk. Vsak večer jih sveti
več, na božični večer pa vse zažarijo
na polno.
Zakonca Boršič sta vesela, da njuna
praznična deželica pritegne številne
obiskovalce vseh starostnih skupin:
»Četudi tega ne bi nihče pogledal,
je Jože srečen s tem, kar počne. Je
pa res, da nam od vseh praznikov
v letu božič pomeni največ in zato
ga pri tem opravilu podpiramo vsi v
družini. Tudi vsak, ki mu je to všeč,
lahko pride pogledat in poslikat.
Vsak je dobrodošel! Priporočamo
pa, da zavije na stransko cesto ali
pride do hiše, saj je ustavljanje na
glavni cesti lahko nevarno,« še doda
žena Ljubica. Boršičev vrt, park ali
kakor koli ga imenujemo, je lep tudi
med letom, ko namesto lučk cvetijo
rože vseh barv, velikosti in oblik.
Za razliko od zimske panorame v
preostalem delu leta »kmetujeta«
oba, za njuno delo pa se že zanimajo
vnukinje in že ponudijo kakšne svoje
ideje.

Pri Gnidec v Brdcah

Blagoslov Slomškove kapele
Tekst: Aleksandra Ambrož, foto: Benjamin Ambrož

Sobotno jutro, 23. septembra 2017, je obljubljalo, da bo
dan lep. Vinogradi so klicali na trgatev, gozd na nabiranje
gob, njive in polja na spravilo pridelkov … Mali zvon, ki
se je pojoče oglašal pri nas doma – pri Gindec v Brdcah,
pa je vztrajno vabil vernike k blagoslovu čudovite nove
kapele, prve v celjski škofiji, posvečene blaženemu
Antonu Martinu Slomšku.
Ta dan je za mojega očeta Bernarda in mater Minko napočil
izjemno slovesen trenutek. Nihče si pred dvema letoma ni
predstavljal, da bo na naši domačiji kdaj stala kapela. Ko
je oče doma naznanil, da bo sezidal kapelo, smo se malo
začudile. »Zakaj?« nas je zanimalo. »Čutim, da je tako prav.
V petintridesetih letih, kar imam obrt, se mi ni nič hudega
zgodilo, posla sem imel vedno dovolj, prevozil sem na tisoče
kilometrov, opravljal zahtevna dela na izjemni višini, pa sem
ostal živ in zdrav. Zdaj lahko gledam, kako rastejo moji vnuki.
Srečen sem. Moram se bogu zahvaliti za tako milost.« Zidak
za zidakom je rasla prekrasna stvaritev, ki sta jo oče in mati
s svojim znanjem, pridnimi rokami in denarjem ustvarila
sama. Lepo ju je bilo opazovati, kako sta zbirala umetnika
za Slomškov kipec, za okna in vrata, za napis v kapeli in vse
druge stvari, ki krasijo to našo lepotico.
Blagoslov s sveto mašo je vodil župnik Vinko Kraljič, s
svojim obiskom in somaševanjem pa nas je počastil tudi
vojniški župnik Anton Perger. Veselo vzdušje so z zvoki
svojih instrumentov priigrali glasbeniki Godbe na pihala

Nova Cerkev, z žametnimi glasovi pa so nas razvajali Kvartet
Frankolovčani in črešnjiški cerkveni pevski zbor.
In na kratko še o tem, zakaj je kapela posvečena Antonu
Martinu Slomšku – le nekaj korakov stran se je v Brdcah
pred 238 leti rodila Marija Zorko, Slomškova mati. Zagotovo
je kdaj obiskal svoje stare starše. Skozi vas se vije tudi
Slomškova romarska pot – želimo si, da bi se vsak popotnik,
ki ga bodo noge zanesle tod mimo, pred kapelo ustavil,
zmolil ali zapel kako njegovo pesem, Slomšek pa naj varuje
vsak njegov korak.

Blagoslov nove Slomškove kapele

Komemoracije

Ob dnevu spomina na umrle
Tekst in foto: Lea Sreš

Komemoracije ob dnevu spomina na mrtve so potekale ob
naših spominskih obeležjih v Novi Cerkvi, na Veliki Ravni,
na Frankolovem, na Dobrotinu in v Vojniku. Na dogodkih so
sodelovali učenci vseh naših osnovnih šol, KO ZB za vrednote
NOB, predstavniki KS in občani. V torek, 31. oktobra 2017, je
bila tudi komemoracija na Stranicah.

Otroci pozor! Prihaja jelenček Rudolf

Otroci pozor! Prihaja jelenček Rudolf

55

Preudarno v novo leto

Zdravilo in
alkohol je slaba
kombinacija
Tekst: Mateja Kadilnik

Globoko smo že zakorakali v
zadnji mesec letošnjega leta in
že se spogledujemo z dnem, ko
bomo obrnili zadnji list v letošnjem
koledarju ter z željo po lepšem jutri
nazdravili začetku novega leta.
Ker je to čas, ko se nekoliko več
kot običajno srečujemo s pitjem
alkohola, vas želimo opozoriti
na neželene učinke alkohola v
kombinaciji z zdravili.

primer take učinkovine je varfarin,
učinkovina proti strjevanju krvi
(registrirano ime Marevan). Ob
jemanju varfarina se pri občasnem
pitju alkohola izrazijo akutni neželeni
učinki z notranjimi krvavitvami kot
posledica povečanega učinka zdravila,
pri kroničnem uživanju alkohola tega
učinka zdravila ni, pojavi pa se lahko
nastajanje krvnih strdkov, kapi in
srčnih infarktov.

v kombinaciji z zdravili, ki jih lahko
kupimo v prosti prodaji. Tako se
na primer pri paracetamolu, ki ga
jemljemo ob glavobolu, bolečinah in
povišani temperaturi, v kombinaciji
z alkoholom poveča njegov
hepatotoksični učinek, pride lahko
do hude okvare ali celo odpovedi
delovanja jeter. Paracetamol tako ni
zdravilo izbora za lajšanje glavobola
po prekrokani noči.

Presnova večine zdravil kot tudi
alkohola poteka večinoma v jetrih.
To pomeni, da lahko alkohol preko
učinkov na encime v jetrih vpliva
na razgradnjo oziroma presnovo
učinkovin, običajno jo upočasni, in
povzroči spremenjeno delovanje
zdravila. Razpoložljivost učinkovine
se v primeru upočasnjene presnove
poveča, kar ima za posledico večje
tveganje za pojav škodljivih stranskih
učinkov zdravila. Vendar to velja le
za občasne uživalce alkohola in ne
tudi tiste, ki alkohol uživajo redno.
Pri teh se zaradi kroničnega uživanja
alkohola in vpliva na jetrne encime
učinkovine navadno hitreje razgradijo
in izločijo, njihova učinkovitost pa
se posledično zmanjša. Praktični

Alkohol pa lahko na zdravila vpliva
tudi tako, da okrepi njihov učinek.
To se še posebej izrazi v kombinaciji
z zdravili, ki vplivajo na delovanje
osrednjega živčevja in možganov,
kot so pomirjevala, uspavala,
zdravila za zdravljenje hudih bolečin,
antidepresivi, druga zdravila za
zdravljenje duševnih motenj, zdravila
za splošno anestezijo, zdravila za
zdravljenje alergij (antihistaminiki).
Pri teh se kot posledica sočasnega
uživanja z alkoholom poveča
pomirjevalni (sedativni) učinek, zato
ob jemanju teh zdravil ne smemo
uživati alkohola.

Zavedajte se tudi, da je alkohol
psihoaktivna snov, ki vpliva na naše
miselne (kognitivne) sposobnosti.
Alkohol nas spremeni, spremeni
sposobnost našega dojemanja,
sprejemanja odločitev, podaljša naš
odzivni čas in zmanjša sposobnost za
vožnjo. Zato pijte alkohol preudarno
in v količinah, ki ne predstavljajo
tveganja za zdravje. To je po
priporočilih za ženske 10 gramov
čistega alkohola na dan (kozarec
vina, 2,5dl piva ali 0,03dl žganja), za
moške je količina 20 gramov. Glede
varnosti sočasnega pitja alkohola in
jemanja vaših predpisanih zdravil ali
zdravil, ki jih lahko kupite v prosti
prodaji, pa posvetujte s farmacevtom
v lekarni.

Pitje alkohola pa se ne odsvetuje
le pri jemanju zdravil na recept,
temveč je potrebna previdnost tudi

Naj božični čas obrodi želje, skrite v srcih vseh ljudi.
Naj žarijo lučke, naj ne ugasne njihov sij.
Naj ima novo leto 2018 tople, modre oči.
Naj v njih sta nebo in sanje ter sreča za vse ljudi.

Odbor Liste za pomoč krajanom
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Referenčna ambulanta

v skrbi
za zdravje
Tekst: sodelavci Zdravstvene postaje Vojnik, foto: David Sopotnik

Cvetka Koželj in Bernarda Hostnik vam bosta svetovali v
referenčni ambulanti

Referenčna ambulanta družinske medicine ZP Vojnik
prim. Jane Govc Eržen, dr. med., spec. spl. med.,
Alenke Rak, dr. med., spec. spl. med. in Stevana
Đorđevića, dr. med., spec. spl. med., spec. urgentne
med., je okrepljena z magistro zdravstvene nege
Bernardo Hostnik in diplomirano medicinsko sestro
Cvetko Koželj.

odkrivanje predrakavih sprememb in raka materničnega
vratu – program ZORA in državni presejalni program
za odkrivanje raka na prsih – program DORA. Skupaj z
vami bo pregledala in vam svetovala pri laboratorijskih
vrednostih krvnega sladkorja in holesterola – lipidograma.
Prav tako bo vodila kronične bolnike z urejeno boleznijo,
kot so: astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen,
arterijska hipertenzija, diabetes, srčno-žilne bolezni,
bolniki z benigno povečano prostato, osteoporozo,
depresijo.

Poudarek dela v referenčni ambulanti je zajeti zdravo
populacijo od 30. leta dalje in odkrivati dejavnike tveganja
za nastanek srčno-žilnega obolenja ter vodenje bolnikov z
urejenimi kroničnimi obolenji.
Referenčna medicinska sestra se bo z vami pogovorila in
vam svetovala o zdravem načinu življenja, pomenu zdrave
prehrane, redne telesne dejavnosti, predstavila vam bo
program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in
raka na debelem črevesu in danki – program SVIT, zgodnje

Delo v referenčni ambulanti je tako usmerjeno v celovito
in kakovostno obravnavo, s strokovnim pristopom pri
preprečevanju razvoja kroničnih bolezni in nadzorom nad
že razvito kronično boleznijo.
Dovolite, da vam pomagamo obdržati in izboljšati
zdravje!

M

inilo je leto, ki nam je postreglo z mnogimi nesrečami in neljubimi dogodki
in posledično z mnogimi gasilskimi intervencijami. Večkrat ste nas nestrpno
pričakovali in se željno obračali v smeri prihajajočih gasilskih siren. Takrat svojih
odločitev nismo tehtali z zlatimi tehtnicami, nismo razmišljali, koliko je ura, ali
dežuje … Nismo se ubadali s preračunljivostjo, vseeno smo prihiteli »na pomoč!«
In med letom smo pridno vadili, se izobraževali, tekmovali, vzgajali otroke, mlade
in skrbeli za starejše, dajali pomembno mesto v svojih gasilskih vrstah tudi ženam.
Nikogar nismo pozabili, če se nam je le hotel pridružiti!
Zato vam danes s ponosom in samozaupanjem, veseljem in predanostjo svojemu
poslanstvu stiskamo roko ob božiču in kličemo srečno ob novem letu.
Imejte zaupanje v nas tudi v prihodnje! To vam iz srca želijo vaši gasilci!
Benedikt Podergajs, predsednik Gasilske zveze Vojnik-Dobrna
Drago Brecl, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Frankolovo
Franc Medved, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Lemberg
Slavko Jezernik, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev
Brigita Božnik, predsednica Prostovoljnega gasilskega društva Socka
Roman Kugler, predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Vojnik
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December
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14
1600
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16
1600
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1300
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00
18

20

1200–1700

20
1700

21
1700

26

POHOD NA STOLPNIK, zbirališče pri
cerkvi v Črešnjicah

PRAZNIČNI SEJEM v večnamenski
dvorani OŠ Antona Bezenška
Frankolovo

26

BLAGOSLOV KONJ pred cerkvijo v
Novi Cerkvi

1100

Turistično društvo in KS Nova Cerkev

26

BOŽIČNI KONCERT MEŠANEGA
PEVSKEGA ZBORA SV. LENARTA v
cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

OŠ Antona Bezenška Frankolovo

NOVOLETNA PRIREDITEV v POŠ
Šmartno v Rožni dolini

POŠ Šmartno v R. d. in vrtec Šmartno v R. d.

ODPRTJE BOŽIČNEGA VOJNIKA
2017 pred cerkvijo sv. Jerneja Vojnik
TD Vojnik in Občina Vojnik

PRIPRAVA ZDRAVIH BOŽIČNIH
DOBROT v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

ŽUPANOV NOVOLETNI SPREJEM v
telovadnici OŠ Vojnik
Občina Vojnik

DELAVNICA REPAIR CAFE v Kamrici
Vojnik

NOVOLETNA PRIREDITEV v POŠ
Socka
Učitelji in učenci POŠ Socka

NOVOLETNA PRIREDITEV v
Kulturnem domu Vojnik
Učitelji in učenci OŠ Vojnik

OBISK BOŽIČKA v Kamrici Vojnik

23

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA
OTROKE v Kulturnem domu Vojnik

1600

24

2400

25
1800

900

1800

Planinsko društvo Vojnik

Mešani pevski zbor sv. Lenarta

27

NOČNI POHOD NA SV. TOMAŽ,
zbirališče pred ZD Vojnik

1700

Planinsko društvo Vojnik

27

JANEZOVA MAŠA Z BLAGOSLOVOM
MLADEGA VINA v cerkvi sv. Tomaža

31

BOŽIČNI KONCERT v cerkvi v
Črešnjicah

1800
830

Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

Moški pevski zbor PD Anton Bezenšek Frankolovo

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

22
1400

58

IZDELAVA IN DEKORACIJA DARIL
Z MOJSTRICO DEKORIRANJA v
Kamrici Vojnik

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

Društvo Most mladih Vojnik

POLNOČNICE NA FRANKOLOVEM v
cerkvi na Frankolovem
Društvo Talon Frankolovo

BOŽIČNO-NOVOLETNI
KONCERT »FRANKOLOVČANI
FRANKOLOVČANOM« v večnamenski
dvorani OŠ Antona Bezenška
Frankolovo
Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo

Obvestila
Občina Vojnik organizira vsak četrtek od 16.
do 18. ure svetovanje na področju izvedbe in
financiranja energetsko učinkovite gradnje
oziroma adaptacije. Brezplačno svetovanje
poteka v prostorih Občine Vojnik po predhodni
najavi po telefonu na št. 041 663 395 (Nikolaj
Torkar).
Medobčinsko društvo delovnih invalidov
Celje ima vsako sredo od 9. do 10. ure v
prostorih Planinskega društva Vojnik uradne
ure. V tem času je mogoče merjenje krvnega
tlaka in enkrat letno holesterola v krvi. Za
člane je merjenje brezplačno. Dobrodošli so
prostovoljni prispevki.
Organizatorji dogodkov si pridružujejo pravico
do sprememb.

Januar
1

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

1645

Turistično društvo Frankolovo

5

POHOD NA KUNIGUNDO, zbirališče
pri mostu čez Hudinjo

1700

Planinsko društvo Vojnik

Februar
6

ZDRAVA PREHRANA v Kamrici

6

PROSLAVA OB SLOVENSKEM
KULTURNEM PRAZNIKU v
večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev

1800

POHOD NA STARI GRAD CELJE,
zbirališče pred cerkvijo sv. Jerneja
Vojnik

10

Društvo upokojencev Vojnik

1500

11

PRIKAZ POPRAVILA OBLAČIL v
Kamrici Vojnik

13

11

PREDAVANJE »DOŽIVETJA IZ
ŠPANIJE« v Domu sv. Jerneja Vojnik

15

9

900
1200

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

1800

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

12

00

Občina Vojnik

31. TRADICIONALNI PUSTNI
KARNEVAL v Novi Cerkvi
PGD Nova Cerkev

POHOD NA SV. TOMAŽ, zbirališče
pred cerkvijo sv. Jerneja Vojnik

900

Društvo upokojencev Vojnik

DELAVNICA »OD ČEBELNJAKA DO
MEDENJAKA« v Kamrici Vojnik

KKD Ivan Šopar Vojnik

1200

KOMEDIJA MEDVED IN SNUBAČ
v dvorani OŠ Antona Bezenška
Frankolovo

17

16

PRIPRAVA HRANE BREZ
ALERGENOV v Kamrici Vojnik

17

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

1900

25

DELAVNICA »IZDELKI KOT
DODATKI ZA DOM« v Kamrici Vojnik

PEKA KRUHA v Kamrici Vojnik

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

20

1200

25

PREDAVANJE »PREDSTAVITEV
EKSORCIZMA« v Domu sv. Jerneja
Vojnik

22

PREDAVANJE O POSTU v Domu sv.
Jerneja Vojnik

14
1700

Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo

1200
15

00

1800

31

KKD Ivan Šopar Vojnik

12 –17
00

00

DELAVNICA REPAIR CAFE v Kamrici
Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

VALENTINOV POHOD, zbirališče pred
cerkvijo sv. Jerneja Vojnik

700

Planinsko društvo Vojnik

GLEDALIŠKA KOMEDIJA »ISKRENA
SPOVED« v Kulturnem domu Vojnik
Društvo Most mladih Vojnik

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

1800

28

KKD Ivan Šopar Vojnik

DELAVNICA REPAIR CAFE v Kamrici

12 –17
00

00

Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

Marec
1

1200

4

1600

6

1530

KULINARIČNA DELAVNICA
»ZDRAVA KUHINJA« v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
NARODNO-ZABAVNA PRIREDITEV
»OSTANIMO PRIJATELJI« v dvorani
OŠ Antona Bezenška Frankolovo
Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo

ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA v Kamrici
Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
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