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Lokalno je
aktualno!
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Čebele med pašo, ko cvetja še ni v izobilju, izberejo cvet na poslikanem panju.
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ŽUPANOVA BESEDA
Za dežjem vedno posije sonce

OBČINSKA UPRAVA
Režijski obrat »Skrb za okolje«

POGLED V LETO 2019
Investicije in dosežki v letu 2019

URADNI DEL
Javni razpisi

IVAN MUZELJ
Na Triglav več kot 50-krat

Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo do
petka, 29. maja 2020,
v elektronski obliki (na zgoščenki,
USB-ključu) ali po e-pošti na
naslov: vojnik.ogledalo@gmail.com.
Kontaktna oseba je Lea Sreš
(tel.: 051 664 280).
Izid 130. številke bo v četrtek,
2. julija 2020.
Članke, prejete po 29. maju 2020,
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.
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UVODNIK

Ko je res hudo, šteje
tisto, kar imate v srcih
Ujeli smo se v razmere, na katere na videz nimamo vpliva. Po
mesecu dni, ko smo omejeni na »svoj« prostor, ko zavestno
omejujemo gibanje in stike, človek razmišlja nekoliko drugače.
Navadili smo se na nujne nakupe in ugotovili, da lahko shajamo brez
marsikatere stvari, po katero bi se v prejšnjih časih takoj odpravili
v trgovino. Ste opazili, da so posode za plastično embalažo skoraj
prazne? Pa smo daleč od tega, da bi živeli slabo. Smo samo bolj
preudarni, pri kuhanju uporabimo stvari, ki jih imamo doma, ne
kompliciramo. Nismo lačni, imamo dom in upoštevati moramo vsa
navodila za varnost sebe in drugih.

Izdajatelj:
Občina Vojnik

Odgovorna urednica:
Lea Sreš

Uredniški odbor:
Nuša Lilija, Jože Žlaus, Nina Mlinar,
Nenad Vranešević, Klara Podergajs in
Tanja Čretnik

Trženje oglasov:
Tanja Čretnik

Jezikovni pregled:
Nataša Koražija

Naslovna fotografija:
Majda Brežnik na domačem vrtu

Fotografija:
Matjaž Jambriško

Prelom in priprava za tisk:
Dinocolor, d. o. o.

Tisk:
ČETISK
Grafično podjetje d. o. o.
Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov
in je brezplačno.

Veliko ljudi se je vključilo v medsosedsko pomoč, prijavili so se kot
prostovoljci v Civilno zaščito, krajevne organizacije RK, Karitas, kot
šivilje, mladi med skavte ali pa preprosto pomagajo starejšim. Kriza
je pokazala, da smo solidarni, pripravljeni pomagati in stopiti iz
»cone udobja«, ko gre zares. Ni še konec, prilagoditi bomo morali
svoja ravnanja tudi v prihodnje. Solidarnost bo na preizkušnji v času
po sprostitvi omejitev, ko bo marsikdo ostal brez dela in dohodka, ko
se bo potrebno zaradi stroškov s krizo odpovedati stvarem, ki so bile
do sedaj samoumevne.
Naše Ogledalo 129 vam prinaša vse osnovne informacije o
dogajanjih v naši občini. Iz županove besede veje optimizem in
realen pogled na čas, ki ga živimo. Predstavljene so občinske
teme, ki predstavljajo delo Režijskega obrata, pregled realizacije
investicij v letu 2019, napredek pri gradnji Vrtca Frankolovo in
pogled Sama Kuneja v obdobje med 2020 do 2030. Predstavljamo
vam Arnolda Ledla, ki vodi Štab CZ v Vojniku, in naše nagrajence:
Antona Gregorca, GZ Vojnik-Dobrna z Benediktom Podergajsom in
Ivanom Jezernikom, Jaka Marguča in Športno društvo Frankolovo.
Društveno življenje je ustavljeno, društveni delavci pa kljub
prekinitvi snujejo načrte za čas po krizi.
Prinašamo utrinke iz osrednje frankolovske prireditve Ostanimo
prijatelji. Čeprav smo v osami, spoznajte drugačen svet v prispevku
Valerije Jakop, ki je obiskala Nepal. Drugačne navade, vrednote
in življenje čaka tudi nas. Navaditi se bomo morali, da ne moremo
dobiti vsega, kar želimo, da bo treba biti potrpežljiv in solidaren. Ko
je res hudo, šteje tisto, kar imate v srcih.
Če pogledamo stanje v naši občini, ugotovimo, da smo se izognili
(vsaj do sedaj) črnemu scenariju na zdravstvenem področju, s
spremenjenimi razmerami se bomo spoprijeli z optimizmom, delom
in upanjem. Lepo preživite prvomajske praznike, spoštujte delo na
vseh področjih, saj nam prinaša napredek in lepši jutri.
Lea Sreš,
odgovorna urednica
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ZA DEŽJEM VEDNO
POSIJE SONCE
Spoštovani občani,
razmer, kot jih je
prinesla pandemija
virusa COVID-19, si ne
bi znali zamisliti niti v
najbolj morečih sanjah.
Vse je drugače, kot smo
bili navajeni. Vendar
ne morem mimo misli,
da smo lahko srečni,
da živimo v državi, ki je
dala prednost življenju pred materialnimi dobrinami.
Ukrepi, ki jih je sprejela vlada in jih bo še v prihodnje,
gredo najprej v smeri varovanja zdravja in takoj za
tem v pomoč podjetjem in zaposlenim. Od vseh nas pa
terjajo predvsem disciplino pri doslednem izvajanju
preprečevanja medsebojnih stikov in osebni higieni ter
uporabi zaščitnih sredstev.
Smo se pa organizirali za delo v izrednih razmerah
tudi kot skupnost.
• Aktivirali smo štab CZ in začeli izvajati potrebne naloge.
V pripravljenosti so gasilske enote, prav tako enote za
prvo pomoč. Izvajamo vse naloge, ki so potrebne za
omejitev epidemije.
• Organizirana je pomoč prostovoljcev preko krajevnih
odborov Rdečega križa in Karitas ter odraslih skavtov.
Koordinacijo dela po sklepu štaba CZ vodi Lidija Eler
Jazbinšek.
• Delovanje občinske uprave je prilagojeno razmeram. Na
Občini je dežurna ekipa, ostali delajo od doma. Osebnih
kontaktov s krajani ni, se pa delo odvija nemoteno po
telefonu in e-pošti. Redarji in inšpektorji delajo na
terenu. Prav tako je na delu polovica delavcev režijskega
obrata, ki skrbijo za najnujnejše naloge.
• Obveščanje izvajamo redno preko spletne strani Občine
Vojnik, kjer je posebna rubrika COVID-19.
• Odbori in občinski svet v tem času delujejo na daljavo
preko dopisnih sej.
• V prilagojenih razmerah delujejo javna podjetja VO-KA,
Simbio, ZP Vojnik, Lekarna. Prav tako je zagotovljena
oskrba s prehrano, delujejo pošta in banke.
• Šolsko delo poteka preko elektronskih povezav z
zavzetostjo naših učiteljev.
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• Posebna skrb in prilagojeno delo je tudi v SeneCura
domu Vojnik. Vse našteto je namenjeno temu, da se
življenje tudi naprej odvija, kolikor je mogoče, normalno
in da bo po koncu epidemije lahko tudi delo steklo čim
hitreje in nemoteno.
Najprej je potrebno premagati zdravstveno krizo, ki ogroža
naša življenja. Zato je potrebno dosledno in disciplinirano
izvajati sprejete ukrepe na državnem in lokalnem nivoju.
Zaradi omejevanja poslovanja in tudi zaradi spremenjenih
tržnih razmer pa nas čaka tudi gospodarsko-ekonomska
kriza. Prve ukrepe sta že sprejeli tako Evropska unija kot
naša vlada. Sledilo bo še več ukrepov. Tudi Občina Vojnik
bo znotraj svojih možnosti sprejemala ukrepe za blažitev
nastalih težav, in sicer se bomo tega lotili premišljeno, da
bodo ukrepi pravični do vseh občanov, ne le do nekaterih.
Seveda bodo tu svoje delo opravili vsi: občinska uprava,
odbori in svetniki občinskega sveta. To nalogo bomo
predvidoma izvedli po koncu epidemije.
Glavni poudarki dela, ki ga izvajamo v tem času:
• Dela se izvajajo na že začetih investicijah, kjer lahko
izvajalci zagotovijo varnost delavcev in ne ogrožajo
občanov (Vrtec Frankolovo, vodovod Beli Potok,
kanalizacija Dol pod Gojko). Vzdrževanje lokalnih cest in
javnih poti poteka glede na dane pogoje.
• Odprti so razpisi za izbor izvajalcev za nove projekte:
asfaltiranje cest, plaz Šlaus (sofinanciranje MOP),
vodovod Trnovlje pri Socki, obnova ceste in komunalne
infrastrukture v Kašovi in Keršovi ulici, vodovod Brdce
2. Izvajajo se tudi aktivnosti za prevzem vodovoda Lahka
peč v Socki.
• Projektiranje novih projektov je prav tako tekoče.
Pripravljajo se projekti za pločnik Vojnik–Gmajna,
vodovod Vojnik–Arclin ob državni cesti, kjer bo hkrati
tudi začasna površina za pešce,krožišče med Preložnikovo
in Keršovo ulico, sanacija plazov in cestišča na relaciji
Pristava–Razgor, pločnik v Novi Cerkvi pri Gmajnarjevih,
nov betonski most čez Hudinjo v Kaplo, rekonstrukcija
mostu čez Dobrnico–Pozjak, most čez Rovški potok v
Malih Dolah, sanacija ceste Pristava–Bezovica. Izdeluje se
PZI-dokumentacija za kanalizacijo Polže–Razdelj.
• Za kanalizacijo v Vojniku, ki je prijavljena na
sofinanciranje iz evropskih sredstev, bo objavljen razpis za
izbor izvajalca.

• Podaljšali smo roke za objavljene razpise za
sofinanciranje različnih programov v Občini Vojnik.
• Po pritisku na DUTB so se povečale njihove aktivnosti
za dokončanje večstanovanjskega objekta »stara šola
Vojnik«. Želel bi se zahvaliti tudi številnim sokrajanom,
ki so v času epidemije nesebično opravljali številne
naloge, da je življenje čim bolj znosno. Hvala.
Prostovoljcem: RK, Karitas, skavti, člani Društva
upokojencev (projekt Starejši za starejše), gasilci,
krvodajalci, ki se odzovete na klice k darovanju krvi;
zaposlenim v določenih dejavnostih: zdravstveni delavci,
delavci v domu starejših, trgovci, poštarji, delavci v
komunalnih podjetjih, vsi, ki skrbite za varnost;
donatorjem; ki na različne načine pomagate v stiski.
Vsem iskreno in iz srca HVALA !
V času pandemije je močno prizadeto delovanje številnih
društev. Izvajate lahko le nekatere dejavnosti, večina
pa je ustavljenih zaradi spoštovanja omejitev gibanja in
druženja. Zato pozivam vse člane, da se vključite v delo
prostovoljcev. Kljub velikemu številu do sedaj prijavljenih
vabim tudi nove. Nikoli ne vemo, kakšna bo dejanska
potreba na vrhuncu epidemije. Povabljeni tudi dijaki in

študentje, ki ste sedaj doma, da se pridružite zavzeti ekipi,
ki je postavila pomoč sočloveku na prvo mesto. Vsak je
iskreno vabljen in dobrodošel.
Civilna zaščita smo vsi. Vsak je dolžan ravnati zaščitno do
sebe in soljudi ter po svojih močeh pomagati drugim. Le
na tak način lahko tudi pričakujemo pomoč, ko jo bomo
potrebovali.
Preživeli smo velikonočne praznike, kot jih še nismo nikoli
do sedaj. Občutili smo tesnobo, počutimo se prikrajšane
za svobodo. Imamo pa čas, da se posvetimo sebi in svojim
domačim. Imamo telefon in računalnik in lahko pokličemo
prijatelja znanca, soseda. In imamo upanje, da bo kriza
minila, da bomo preživeli. In vemo, da v težkih dneh
nismo sami, da imamo v naši skupnosti vedno nekoga, ki
mu je mar za sočloveka. To niso le besede, to smo občutili
tudi v praksi. Pri tem smo sodelovali tudi sami.

ŽUPANOVA BESEDA

• V postopku je pridobivanje služnosti za državno
kolesarsko pot Celje–Vojnik–Dobrna, kar pa je trenutno
zelo omejeno, ker se držimo navodil glede izogibanja
osebnim stikom.

Pravijo, da bomo po koncu krize drugačni. Jaz verjamem,
da je to res. Tako kot jeklo, ki ga razžarimo v vročini in
ohladimo v mrazu, postane boljše – prekaljeno. Tako bomo
boljši tudi mi.
Ne pozabite, da po dežju vedno posije sonce. Velikemu
petku sledi velika noč.
Bodite dobro in ostanite zdravi.

VOŠČILO OB
PRVOMAJSKIH
PRAZNIKIH

Branko Petre,
vaš župan

Pred nami so prvomajski prazniki.
Praznujemo jih v času, ko nam grozi
gospodarska kriza, povzročena
zaradi pandemije virusa COVID-19.
Zopet so ogrožena delovna mesta in
s tem tudi varno življenje vsakega od
nas.
Ti prazniki so priložnost, da se
globlje zavemo pomena vrednot,
kot so delo, poštenje, solidarnost,
svoboda, enakost, morala; da vse
našteto spremljajo tako pravice kot
tudi dolžnosti; da se zavedamo, da
le-te niso samoumevne in da se je
zanje treba potruditi in boriti ter da
to dolgujemo sebi in sočloveku.
Praznujmo torej 1. maj, praznik
dela. Naj pošteno delo spremlja tudi
pošteno plačilo.
Zato iskrene čestitke vsem z željo,
da bosta delo in solidarnost osnova
našega dobrega življenja.
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OBČINA
VOJNIK

Pripravila: mag. Mojca Skale, foto: Aleš Prelesnik, Lea Sreš

Režijski obrat »Skrb za okolje«
Občina Vojnik je v letu 2019 sprejela Vizijo in
strategijo Občine Vojnik 2020–2030, ki temelji na
vrednotah ljudi. S strategijo smo postavili cilje in
ukrepe za razvojna stebra Promet in Okolje. Del
nalog iz teh stebrov opravlja Režijski obrat »Skrb za
okolje«, ki ga predstavljamo v tej številki Ogledala.
Na terenu jih lahko pogosto srečate, ko izvajajo redna
vzdrževalna dela na javnih poteh, urejajo avtobusne
postaje, popravljajo klopi, urejajo cvetlične grede in
korita, vzdržujejo in obrezujejo drevesa, odvažajo
smeti iz košev, javnih površin in »črnih odlagališč«,
pomagajo pri raznih dogodkih, skrbijo za čiste
pločnike tudi pozimi, skratka popravljajo, čistijo,
vzdržujejo, kosijo. Prisotni so v vsakem vremenu, da
je življenje v naših krajih bolj varno, zdravo in lepše.
Organizacijsko jih vodi Boštjan Švab. Sodelujejo
tudi s predsedniki Svetov krajevnih skupnosti, ki na
terenu vidijo veliko problemov in izzivov, ki jih je
treba odpraviti in urediti. V zadnjem mesecu so bili
v pomoč tudi občinskemu Štabu civilne zaščite in
Občini za zajezitev prenašanja koronavirusa. Izvajali
so naloge in pristojnosti, ki so jih odredili pristojni
državni in občinski organi.
Na vprašanja je odgovarjal Aleš Prelesnik, operativni
vodja Režijskega obrata. V svoji ekipi ima redno
zaposlene še tri sodelavce. To so Stevo Lazić, najdlje
zaposlen, Andrej Jeromel in Jure Šibanc. Občasno jim
predvsem pri vrtnarskih delih pomaga tudi Vitomira
Žnider. Občasno, predvsem sezonsko pomoč imajo tudi
preko javnih del ali družbeno koristnih del.

Katere naloge ste izvajali v preteklem letu in kaj
načrtujete v letu 2020? PREGLEDNIŠKA SLUŽBA
JAVNIH POTI, PLOČNIKOV ipd:
• pregled in vzdrževanje zaščitne ograje ob novem
pločniku in kolesarski stezi ob Celjski cesti;
• sanacije bankin in udarnih jam na javnih poteh;
• sečnja vej in grmičevja, ki segajo na javne poti;
• čiščenje kanalet, muld, vtočnih rešetk, prepustov,
jaškov na javnih poteh;
• postavljanje prometnih znakov in cestnih ogledal;
• začasne zaščite poškodovanih delov cest, bankin
ipd., z znaki bočna ovira na klemfix podstavkih in
signalnim trakom;
• zimska služba (pluženje in soljenje pločnikov, raznih
»pešpoti«, parkirišč, avtobusnih postaj, parkirišč,
prehodov za pešce ipd.).
UREJANJE OKOLJA:
V letu 2019 smo sanirali, obrezali veje tudi na treh
starejših drevesih, ki so bila v slabem stanju, in sicer lipo
nasproti občinske stavbe, medvedjo lesko pri Mercatorju
v Vojniku in črni gaber na Sv. Tomažu. Drevesa so
bila obrezana s strani usposobljenega podjetja, ki je
obrezovalo veje tudi v Vinterjevi in Keršovi ulici.
Pri teh treh drevesih pa je bil prisoten tudi strokovnjak
Zavoda RS za varstvo narave, ki je podal strokovno
mnenje za sanacijo dreves. Drevesa so se sanirala julija
in avgusta 2019. Kot režijski obrat smo nudili pomoč pri
odstranjevanju, odvozu in čiščenju vejevja kot tudi pri
oblikovanju krošenj v naslednjih mesecih.

Andrej Jeromel, Jure Šibanc, Aleš Prelesnik, Stevo Lazić in Anton Bračič (iz leve prodti desni).
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Čiščenje gozdnih poti je ena izmed nalog pri skrbi za okolje

Naše vsakoletno delo obsega:

V marcu 2020 smo izvajali nekatere dodatne naloge
za zajezitev koronavirusa, kot je fizično zaprtje igrišč,
razkuževanje javnih površin ipd.

• saditev in vzdrževanje cvetic v korita, grede ipd. (na
novo urejamo gredo ob gasilskem domu v Lembergu);
• košnjo in vzdrževanje nogometnih travnatih igrišč
(Vojnik in Nova Cerkev);
• košnjo doskočišča in del travnika pod skakalnico
Vizore;
• košnjo ostalih zelenic in površin, vključno s košnjo
brežin ob stopnišču do podružnične cerkve sv. Marije
sedmih žalosti;
• priprave grobov pred 1. novembrom za komemoracije
(na novo urejamo grob padlim borcem na pokopališču
v Črešnjicah);
• vzdrževanje nove krajinske ureditve na zelenici ob
tenis igrišču nasproti občinske stavbe;
• vzdrževanje krajinske ureditve rondoja v ulici Janeza
Žige Popoviča;
• škropljenje pušpanov, vrtnic in zeli ob robnikih;
• posaditev drevesa in omorike v Jernejevem parku;
• striženje živih mej, napisov, grba ipd.;
• grabljenje in čiščenje listja iz ulic in zelenic.
Ker je potrebna košnja na 3-4 tedne, smo v sezoni 2019
pokosili pribl. 51 ha travnatih površin.
OSTALA DELA:
• postavitev ograj in ovir na gozdni poti GUMP;
• v letu 2019 nam je s pomočjo študentov preko počitniških
del uspelo prebarvati, kar nekaj mostovnih ograj;
• barvanje stebrov za reflektorje ob tenis igrišču nasproti
občinske stavbe;
• zamenjali smo tudi precejšnje število poškodovanih košev
za smeti z novimi koši;
• popravilo klopi po parkih in igriščih, prebarvali smo klopi
v Vinterjevi ulici in v trgu;
• sodelovanje v čistilni akciji;
• sodelovanje in pomoč pri raznih prireditvah na prostem in
v telovadnicah;
• sodelovanje s TD Vojnik pri Božičnem Vojniku, vključno z
dežurstvi (največja prireditev v Občini Vojnik);
• v prostorih manjšega skladišča smo postavili nove
atestirane regale;
• razna ključavničarska dela v delavnici (izdelava ograj,
stebrov, nosilcev …);
• pobiranje smeti iz košev, sodov, zelenic, jarkov in brežin ob
cestah, črnih odlagališč ipd. z odvozom v zbirni center Arclin.

OBČINSKA UPRAVA

Odstranjevanja ekrana iz reke Hudinje

Andrej Jeromel med fizičnim zaprtjem igrišča v Novi Cerkvi

Razkuževanje javnih površin v Vojniku

Katere so vaše največje težave oziroma izzivi pri delu?
Največja težava je ustreči vsem in takoj. Vsaka stvar
potrebuje svoj čas in mi se trudimo, da čim prej opravimo
svoje delo.
Kaj vam vzame največ časa?
Največ časa porabimo za košnjo, saj skupaj pokosimo v
sezoni (od marca do novembra) za pribl. 51 ha travnatih
površin (igrišč, parkov, brežin in ostalih zelenic):

7

OBČINSKA UPRAVA

KS VOJNIK – 27 lokacij – v sezoni pokosimo
42 ha zelenic,
KS NOVA CERKEV – 8 lokacij – v sezoni pokosimo
5 ha zelenic,
KS FRANKOLOVO –8 lokacij – v sezoni pokosimo
4 ha zelenic.
V veliko pomoč nam je mehanizacija, ki jo glede na
finančno stanje postopoma nabavljamo, tako da si olajšamo
delo (traktorska kosilnica z dvižnim košem, snežna freza
ipd.)
• Posaditev rož v korita in grede z vzdrževanjem:
KS VOJNIK – 27 lokacij,
KS NOVA CERKEV – 6 lokacij,
KS FRANKOLOVO –9 lokacij
• Pomoč pri Božičnem Vojniku: meseca decembra so
priprave in v prvi polovici januarja pospravljanje.

Kdaj ste najbolj zadovoljni?
Sodelovanje in pohvala občanov. Najbolj smo zadovoljni, ko
vidimo zadovoljne občane, ki nas večkrat ogovorijo in tudi
pohvalijo. Trudimo se, da bi bilo pohval čim več.
Katere ukrepe načrtujete za izvedbo nalog iz strategije
2020–2030?
Za izvedbo nalog iz strategije bomo:
• določili pregledne standarde vzdrževanja;
• izvajali program urejanja bankin na javnih poteh,
pločnikih in sprehajalnih poteh;
• urejali in vzdrževali avtobusna postajališča, javne
površine in urbano opremo;
• prilagodili frekvenco praznitve košev za smeti;
• izvajali proces ločenega zbiranja odpadkov;
• ponovno uporabljali materiale, proizvode in embalažo;
• minimalno uporabljali pesticide;
• zmanjševali onesnaževanje okolja z odpadki.
Tako se bodo občani dobro počutili in bo tudi njihova
kakovost življenja večja. Vendar morajo pri tem sodelovati
tudi sami občani.
Veliko delate na terenu oziroma z občani, kjer rešujete
različne probleme. Kaj želite še povedati našim
občanom in občankam?
Želim si, da bi ljudje bolj skrbeli za naravo. Pri tem mislim
predvsem na metanje odpadkov v naravo in odlaganje
smeti na črna odlagališča. Lastnike psov pa prosim, da bi
bolj dosledno pobirali pasje iztrebke, na katere naletimo pri
košnji travnatih površin.

Ekipa režijskih delavcev je nepogrešljiva pri pripravi prizorišča
za karneval.

Kaj si štejete kot največji uspeh pri svojem delu?
Za uspeh si štejem to, da se kot ekipa dobro razumemo,
tako tudi lažje in boljše opravljamo svoje delo, ki je zelo
raznovrstno in razgibano.

Aleš, z vašo predstavitvijo nalog ste našim občanom in
občankam predstavili del ukrepov in nalog iz naše Vizije
in strategije 2020–2030, ki ste jih in jih še boste izvajali,
predvsem na terenu, torej na očeh naših občanov in
občank. Naj bo naša občina z vašo pomočjo še naprej
varna, čista, zdrava in lepa.

OBČINA VOJNIK JE BOGATEJŠA
ZA TURISTIČNE TABLE
Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

Štiri nove table so nadomestile stare, ki so bile
popolnoma uničene ali dotrajane. Table stojijo ob
glavnih cestah, in sicer iz smeri Občin Dobrna,
Vitanje, Zreč in Celja. Signalizacija je skladna s
predpisi področne zakonodaje in jo je ob soglasju DRI
upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture,
d. o. o., postavilo podjetje VOC Celje d. o. o.. Veseli smo,
da bomo lahko vsem obiskovalcem izrekli dobrodošlico
tudi na tak način.

8

| OgledalO | 02 – 129 | 30. april 2020 |

Povzeli: mag. Mojca Skale in Lea Sreš

POSEBNI POGOJI DELOVANJA V ZDRAVSTVENI POSTAJI
VOJNIK (ZP Vojnik)
Vstop v ZP Vojnik bo do preklica mogoč le skozi glavni vhod za
bolnike, ki so se predhodno naročili na pregled. Bolniki morajo
ob naročeni uri pozvoniti, sprejme jih medicinska sestra, ki jim
pred vstopom izmeri telesno temperaturo. Bolnike prosimo,
da se o zdravstvenih težavah posvetujejo preko telefona
(ali po e-pošti) s svojim izbranim ali nadomestnim
zdravnikom, ki jim bo podal vsa potrebna navodila za
zdravstveno oskrbo.
Do nadaljnjega je ordinacijski čas ambulant za bolnike iz
ZP Vojnik in ZP Dobrna samo v DOPOLDANSKEM ČASU.
ZP Dobrna je do preklica zaprta.
V ZP Vojnik smo dosegljivi v dopoldanskem času od 7.30
do 14.30 na tel. št.: 03 780 05 00, dosegljivi pa smo tudi na
telefonskih številkah posameznih ambulant.
Laboratorij – vršimo odvzeme krvi le izjemoma po
predhodnem naročilu zdravnika. Če bo potrebno, vam bodo
kri odvzeli v ambulanti oz. če ste imeli odvzeme na domu, kot
do sedaj.
Medicina dela, prometa in športa: o delu MDPŠ si preberite
na spletni strani ZD Celje
zd-celje.si/si/medicina-dela-prometa-in-sporta.
Psihosocialna pomoč in podpora za ljudi v stiski: kontakt
za starše, otroke in mladostnike: 03 543 4323 ali pišite na
cdzom@zd-celje.si; za odrasle: 051 636 192 in 03 543 4702 ali
pišite na marusa.naglic@zd-celje.si
V popoldanskem času naj se bolniki v nujnih primerih obrnejo
na
URGENTNI CENTER CELJE (pon - ned: 0.00 - 24.00) na tel.
št.: 03 423 30 79. Vezani boste k zdravniku, ki vam bo podal
ustrezna navodila za ukrepanje.
V primeru težkega dihanja ali drugega življenjsko
ogrožajočega stanja pokličite 112.
ZOBOZDRAVSTVENA DEJAVNOST- Zobozdravstvene
ambulante v ZP Vojnik in ZP Dobrna do preklica ne delajo.
Vsi pacienti, ki imajo izbranega osebnega zobozdravnika v
ZD Celje, naj pokličejo na 03 5434 365 za informacije glede
terminov in naročanja. V primeru akutnih težav se za bolnika
opravi ustrezna triaža in pridobi potrebna dokumentacija. Nato
se določi morebitna usmeritev v dežurno zobno ambulanto.
VSE INFORMACIJE IN NOVOSTI najdete na spletni strani zdcelje.si/si/zp-vojnik-in-dobrna/ in zd-celje.si/si/
NUJNA POMOČ OBČANOM - V občini Vojnik je v času
epidemije koronavirusa vzpostavljena mreža prostovoljcev za
pomoč občanom.
Prostovoljci pomagajo pri NUJNIH OPRAVKIH, kot so: oskrba

z živili in zdravili za tiste, ki nimajo svojcev in tega ne zmorejo
sami in morebitne druge naloge, ki bodo nastale v času
pandemije.
Če potrebujete pomoč prostovoljcev, pokličite od 9.
do 15. ure na 041 677 685 ali to sporočite na e-naslov
vojnik.pomoc@gmail.com (koordinatorka Lidija Eler
Jazbinšek).

OBČINSKA UPRAVA

KORISTNE INFORMACIJE
V ČASU EPIDEMIJE

Obrnete se lahko tudi na naslednje kontakte:
KORK Vojnik: Ivanka Plešnik, tel. 031 427 609
KARITAS Vojnik: Darinka Preložnik, tel. 041 509 586
KORK Nova Cerkev: Magda Kajzba, tel. 041 221 736
KARITAS Nova Cerkev: Marija Gobec, tel. 031 645 715
KORK Frankolovo: Marija Čretnik, tel. 031 789 402
KARITAS Frankolovo: Darja Flis, tel. 051 305 761
Odrasli skavti Rakova Steza 1: Aleksandra Katarzyna Pintarič
Kaczynska, tel. 041 923 204
NUJNO VARSTVO OTROK NA DOMU s prostovoljci za
zaposlene v zdravstvu oziroma v drugih poklicih, ki so nujni
za delovanje sistema. Potrebno je potrdilo delodajalca o
nujni prisotnosti na delovnem mestu. Kontakt: Vesna Poteko,
e-pošta: vesna@vojnik.si, tel. 03 78 00 630.
OBČINA VOJNIK s strankami posluje praviloma samo po
telefonih posameznih sodelavcev, 03 78 00 620 ter 03 78 00
640 in po e- pošti obcina@vojnik.si . V zelo nujnih primerih
pod posebnimi pogoji po predhodnem dogovoru je možen
osebni obisk strank. Stranke naprošamo, da vloge oddajo
elektronsko ali v poštni nabiralnik desno od vhodnih vrat na
občinski stavbi. Vloge so dostopne na spletni povezavi vojnik.
si/za-obcane/vloge-in-obrazci/ . Odpovedani so vsi dogodki
na območju občine. Do preklica so zaprti javni kulturni in
športni prostori ter Knjižnica Vojnik, osnovne šole in vrtci.
Pomembne informacije na www.vojnik.si oziroma vojnik.si/
obcina/zascita-in-resevanje/koronavirus-covid-19/ .
STRANKE KRAJEVNEGA URADA VOJNIK vse upravne
storitve opravijo na sedežu Upravne enote Celje, Ljubljanska
cesta 1, Celje, v času uradnih ur. V nujnih primerih pokličite
na tel. št. 03 4265 306 ali 03 4265 302, elektronski naslov:
ue.celje@gov.si.
Pomembne informacije v zvezi z epidemijo koronavirusa
so dostopne na spletnih povezavah: www.gov.si/teme/
koronavirus/ in www.nijz.si. Glede vladnih ukrepov (npr.
prehajanje med občinami, odprtje prodajaln in storitvenih
dejavnosti…) lahko pokličete 080 14 04 ali Zdravstveni
inšpektorat Celje 03 425 80 40.
Pazite nase in na svoje zdravje in – če je le mogoče –
ostanite doma.
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OBČINSKA UPRAVA

TURISTIČNI
VODNIKI
Pripravila: Petra Pehar Žgajner

Tečaj za licenco lokalnega turističnega vodnika
Občina Vojnik organizira tečaj za vse, ki želijo
pridobiti licenco lokalnega turističnega vodnika.
Tečaj bo predvidoma potekal med 4. in 13. junijem 2020.
V tem času bodo v prvem delu potekala predavanja in
ob koncu izpit v obliki študijske ture po območju občine
Vojnik. Uspešno opravljen tečaj je pogoj za pridobitev
licence lokalnega turističnega vodnika na območju
občine Vojnik. Z izvedbo tečaja želimo izobraziti
nove lokalne turistične vodnike, ki bodo imeli licenco
lokalnega turističnega vodnika in bodo vpisani v
evidenco lokalnih turističnih vodnikov Občine Vojnik. K
prijavi vabimo vse, ki jih zanima zgodovina Občine Vojnik
in jih veseli delo s področja turizma.
Tečaj bo potekal v prostorih Občine Vojnik, Keršova ulica
8, 3212 Vojnik, v sejni sobi II. nadstropje. in bo sestavljeni
iz teoretičnega in praktičnega dela izobraževanja. Pri
izvedbi tečaja bodo sodelovali strokovnjaki iz različnih
področij, predvsem zgodovine, geografije, umetnostne
zgodovine, etnologije, javnega nastopanja in turističnega
vodenja.
Okviren razpored in vsebina predavanj (pridržujemo si
pravice morebitnih sprememb):
• ČETRTEK, 4. 6. 2020
Način in tehnika vodenja – 5 ur
• PETEK, 5. 6. 2020
Poslovna komunikacija in retorika – 2 uri
Turistična ponudba – 1 ura
Zgodovina območja – 2 uri

• SOBOTA, 6. 6. 2020
Pomembni dogodki – 1 ura
Naravne vrednote in kulturnozgodovinski
spomeniki – 3 ure
Turistična geografija, etnologija,
umetnostna zgodovina – 6 ur
Kotizacija za udeležbo na tečaju:
• Turistična društva (sedež društva mora biti v občini
Vojnik) morajo zagotoviti vsaj dva udeleženca tečaja, ki
sta člana društva in ustrezata ostalim pogojem poziva.
Za maksimalno dva udeleženca tečaj posameznega
društva kotizacije ni, vsak nadaljnji član poravna
kotizacijo v višini 40,00 EUR brez DDV.
• Občani občine Vojnik, ki niso člani turističnih društev,
poravnajo kotizacijo v višini 40,00 EUR brez DDV (iz
prijave mora biti razvidno, da imajo stalno prebivališče
v občini Vojnik).
• Drugi udeleženci tečaja, ki niso občani naše občine,
poravnajo celotno kotizacijo, ki znaša 90,00 EUR brez
DDV.
• *Kotizacija vključuje stroške predavanj in ogledov na
terenu, stroške prevoza, izpita, potrdilo o pridobitvi
licence in vodniško izkaznico. Izvajalec storitev ni
zavezanec za DDV.
Na tečaj se lahko prijavijo kandidati, ki imajo končano
najmanj srednjo strokovno izobrazbo in znanje enega tujega
jezika za stopnjo srednje strokovne izobrazbe, kar izkazujejo
z ustreznimi dokazili. Od kandidatov se pričakuje široka
razgledanost, komunikativnost, urejenost, prijaznost in
sposobnost prilagajanja.
Rok za prijavo na tečaj je petek, 15. maj 2020, na tečaj
pa se je možno prijaviti z izpolnjeno prijavnico. Dodatne
informacije o tečaju so na voljo na telefonski številki 051
315 841 ali na elektronskem naslovu petra@vojnik.si.
Gre za informativno zbiranje prijav, razpis za izvedbo tečaja
bo predvidoma objavljen na spletni strani občine Vojnik
(predvidoma konec meseca aprila), hkrati pa bo sprejet
tudi nov Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Vojnik. Zaradi epidemije in prilagoditve načina
dela vas bomo sproti obveščali o nadaljnjih informacijah na
spletni strani Občine Vojnik – www.vojnik.si.

Vsak turistični vodnik mora biti komunikativen in dobro podkovan s podatki.
10

| OgledalO | 02 – 129 | 30. april 2020 |

Tekst: Vesna Poteko , foto: Andrej Knez, Andrej Petelinšek

Gradnja Vrtca Frankolovo
Gradnja vrtca Frankolovo kljub
zahtevnosti organizacije dela
in razmer poteka uspešno.
Seveda se bodo terminski plani
še usklajevali glede na razmere,
vendar verjamemo, da bomo zaradi
strokovnih in zanesljivih izvajalcev
projekt uspešno zaključili.
Trenutno podjetje ODER, d. o. o.,
izvaja podložne betone na višjem
delu vrtca, pod podložnim betonom
je položena vsa horizontalna
kanalizacija, položila se bo
hidroizolacija ter izvedla še talna
plošča višjega dela vrtca. Ko se izvede
talna plošča, se lahko nadaljuje z
betonskimi stenami višjega dela vrtca.
Na nižjem delu vrtca so izvedene
armiranobetonske stene pritličja in 1.
nadstropja ter vmesna AB-plošča.
Pogoj, da so se dela lahko
nadaljevala, je bila nujna prestavitev
električnih vodov, kar smo skupaj s
podjetjem Elektro Celje izvedli konec
lanskega leta in nadaljevali v začetku
letošnjega leta.
Podjetje PEOR, d. o. o., ki ureja
zunanjo ureditev vrtca, je do sedaj
izvedlo: kompletni široki izkop
zemljine (cesta), vgrajena je
kamnita posteljica, deloma vgrajen
tampon, izvedeni AB-jaški, deloma
izvedena elektro kanalizacija in
meteorna kanalizacija, izvaja se
prestavitev in poglobitev vodotoka,
izvaja se kamnita obloga vodotoka
(kamen – beton) v dolžini 122 m,
prestavljen elektro kabel, prestavljen
medkrajevni TK-kabel in optični
kabel, prestavljen vodovod ter
deloma izveden nov AB-vodomerni
jašek, dokončan vtočni AB-objekt
in propust čez državno cesto (cev
GRP 1000 mm).

V upanju, da bomo kmalu začeli
delovati z normalnimi pogoji in bomo
s strokovnostjo naših izvajalcev,
projektantov, nadzorov in drugih
strokovnih sodelavcev projekt
dokončali uspešno v zadovoljivem

roku. Tega se najbolj zavedamo v teh
težkih časih, ki jih nismo navajeni,
vendar vem, da bomo skupaj uspeli
in dočakali dan, ko bodo v nov vrtec
zakorakali naši malčki.

OBČINSKA UPRAVA

NAJVEČJA
INVESTICIJA

Široki izkop parkirišča nad vrtcem

Izvedene stene odra, položena talna kanalizacija vrtca in izvajanje hidroizolacije
pod talno ploščo
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INVESTICIJE
IN DOSEŽKI
Tudi leto 2019 je bilo delovno leto.
Kljub težavam pri financiranju Občin
smo skušali s sredstvi, ki so nam na
voljo, narediti kar največ.
Najbolj je na področju investicij
leto zaznamoval pričetek gradnje
novega vrtca na Frankolovem. Ta
investicija je največja v zadnjih letih
in bo imela učinek tudi na delo
šole, saj se ureja nova kuhinja in
nov vir ogrevanja. Prav tako sta v
telovadnici predvidena nov športni
pod in talno ogrevanje, kar bo takoj

V LETU 2019

odpravilo težave nizkih temperatur v
telovadnici v zimskem obdobju.
Zelo sem hvaležen vsem, ki ste se
v režijskih odborih aktivno vključili
v delo, predvsem na asfaltiranju
cest in na izgradnji vodovodov in
kanalizacije. Smo pa v tem letu začeli
tudi z rekonstrukcijami lokalnih cest,
s čimer bomo intenzivno nadaljevali
tudi v prihodnje. Uspešni smo bili
pri sanaciji plazov, izgradili smo nov
most v Hrenovi preko Dobrnice.
Nadaljevali smo s prenovami ulic,
zato ima Preložnikova novo podobo.

Poglejte v nadaljevanje in se seznanite
z izvedenim v lanskem letu. Zelo veliko
pozornost posvečamo tudi pripravi
novih projektov, ki bodo izvedeni v
naslednjih letih.
Ob zavedanju, da so naša društva, šole
in vrtci nemoteno delovali ter da smo
pomagali tudi tistim v največji stiski,
je najlepša nagrada vaš zadovoljen
nasmeh, ker nam je to uspelo skupaj.
Seveda si želim sloge in dobrega dela
tudi v prihodnje.
Vaš župan Branko Petre

1

63.755,00

Odhodki 2019 – EUR

Rekonstrukcija
in energetska
sanacija poslovno –
stanovanjske stavbe
Nova Cerkev 22

Vzdrževanje in obnova
javnih najemnih
stanovanj in poslovnih
prostorov ter skupnih
delov in naprav

348.240,00

Pomembnejši projekti so: popolna obnova stanovanja na
Celjski cesti 10, Vojnik (plačilo prve situacije), obnova
stavbnega pohištva na štirih stanovanjih na Celjski cesti
19, Vojnik, obnova stanovanja na Keršovi ulici 7, Vojnik,
ter menjava vhodnih vrat za tri stanovanja na Keršovi ulici
10, Vojnik.

4

14.892,00

Odhodki 2019 – EUR

Odhodki 2019 – EUR

Izgradnja vrtca
Frankolovo

Investicijsko
vzdrževanje vrtca
Mavrica Vojnik in
vrtca s koncesijo

Za vrtec Frankolovo, ki bo izveden kot dozidava na zahodu
OŠ A. B. Frankolovo, smo v letu 2019 plačali 348.240,00
EUR za pripravljalna dela, ki so vključevala tudi prestavitev
električnih vodov in trafo postaje. Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo je investicijo nepovratno sofinanciralo v
višini 148.922 EUR ter odobrilo povratno financiranje v enaki
višini. Gradnja se nadaljuje v letu 2020.
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20.467,00

Odhodki 2019 – EUR

Plačali smo dodatna dela za večjo varnost uporabnikov objekta
ter za ureditev odvodnjavanja dvorišča. Z večletno investicijo
smo zagotovili 10 popolnoma prenovljenih energetsko varčnih
javnih najemnih stanovanj in dva poslovna prostora. Skupna
vrednost investicije je 653.210 EUR. V letu 2018 je investicijo
sofinanciralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v
višini 145.254 EUR ter EKO-sklad v višini 32.978 EUR.

3

2
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V vrtcu Mavrica Vojnik so 12.826 EUR porabili za
odplačilo lizinga za kombinirano vozilo, za računalniško
in pisarniško opremo, šivalni stroj in zunanja igrala ter
popravilo ploščic v kuhinji. Vrtcu Danijelov Levček smo
sofinancirali 2.066 EUR za sanacijo travne površine igrišča
v Vojniku.

INVESTICIJE 2019

9102 EJICITSEVNI

OBČINA VOJNIK

5

44.239,00

7.432,00
Odhodki 2019 – EUR

Investicijsko
vzdrževanje
osnovnih šol

Investicijsko vzdrževanje
športnih objektov
in nakup opreme za
telovadnico OŠ Vojnik
ter rekonstrukcija
telovadnice Frankolovo

12.500,00

Nakup motorjev za spust in dvig dvižnih mrežastih
varovalnih zaves za rokometnimi goli ter vgradnja lesenih
kotnih letev na robu lesenih zaščitnih oblog na tribunah
v telovadnici OŠ Vojnik v višini 3.100 EUR. Izdelana
je bila idejna zasnova za rekonstrukcijo telovadnice
na Frankolovem v višini 3.900 EUR. Za investicijsko
vzdrževanje igrišč se je namenilo 432 EUR.
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14.672,00

Odhodki 2019 – EUR

Odhodki 2019 – EUR

Investicije v
knjižnico Vojnik

Ureditev mobilne
tržnice in vzpostavitev
mreže lokalnih
ponudnikov LAS/
projekt »Na plac'«

Uredili smo dotrajano streho na otroškem oddelku, ker
je puščala in je ob nalivih teklo v prostor knjižnice. Treba
je bilo zamenjati celotno ostrešje ter ga prekriti z novo
kritino.

9

6

Odhodki 2019 – EUR

V OŠ A. B. Frankolovo so porabili sredstva v višini 15.799
EUR, in sicer predvsem za sanacijo kletnih prostorov za
tehnično učilnico in vzdrževanje požarnega in alarmnega
sistema. OŠ Vojnik s podružnicami je porabila sredstva v
višini 28.440 EUR, predvsem za ureditev terase, beljenje
severne fasade ter menjavo keramike v jedilnici OŠ Vojnik.
V POŠ Nova Cerkev se je uredila garderoba ter kupila
oprema tudi za POŠ Socka.

7

KINJOV ANIČBO

20.542,00

Projekt »Na plac'« smo v letu 2019 zaključili: vzpostavili smo
spletno stran, izdelali celostno grafično podobo projekta,
izdali katalog ponudbe območja ter izvedli izobraževanja
za lokalne in potencialne lokalne ponudnike območja LAS.
Skupna vrednost projekta s partnerji je bila 96.146 EUR,
aktivnosti Občine Vojnik so znašale 52.861 EUR. Uspešno
smo pridobili EU in državna sredstva v višini 35.388 EUR.

10

10.041,00

Odhodki 2019 – EUR

Odhodki 2019 – EUR

Pokopališče in
mrliška vežica Vojnik

Projekti, načrti in
študije za prometno
infrastrukturo

Sredstva so se namenila za ureditev odvodnjavanja
in popravilo travnih plošč na glavnem parkirišču
pokopališča ter za ureditev in sanacijo temeljev
stare vežice. Del sredstev se je namenilo ureditvi
dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja
vežice.

Pripravili smo projektno dokumentacijo za: rekonstrukcijo
LC 464081 Keršove ulice od lekarne do semaforiziranega
križišča, pločnik ob LC 032103 Vojnik–Gmajna, pločnik
od OŠ Vojnik do MIK-ovih blokov na LK Prušnikova ulica,
pločnik ob JP 964551 Gmajner–Nova Cerkev.
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63.572,00

12.748,00

Nakup in pridobitev
zemljišč

Investicijsko
vzdrževanje
prometne opreme
(odbojne ograje …)

17.525,00

Postavitev zaščitne ograje na nevarnih odsekih cest, in
sicer JP 964901 Hrenova–Pozjak–kmet Gobec, JP964491
Žerovnik–Rakova steza, JP 965411 od kapele Trnovlje–
Blazinšek pri uvozu Pukmajster, JP 965441 Vojnik–Konjsko–
Štolner s 16 zaključnic ZA/F v dolžini 84 m. Obnova
prometne signalizacije, popravilo prikazovalnika hitrosti.

14

15.273,00

Odhodki 2019 – EUR

Odhodki 2019 – EUR

Urejanje krajev

Rekonstrukcije ulic

9.757,00

Za rekonstrukcijo ulice Preložnikova in Ahtikova ulica smo izvedli
zamenjavo dotrajanih robnikov in odtočnih robnikov (50 kom),
popravilo odtočnih jaškov in dvig na višino asfaltiranja, izkop in
napeljavo NN kabla (86 m) in postavitev 2 svetilk JR z drogovi,
izgradnjo odtočne rešetke v Žlausovi ulici (5m), ureditev in asfaltiranje
pločnika v površini 110m2 z asfaltiranjem koritnic v višini 8.298 EUR.
V Kašovi ulici od vodnjaka do Kašove ulice smo obnovili meteorno
kanalizacijo, obnovili jaške, uredili vodovod, sanirali spodnji del škarpe,
uredili odvodnjavanje ulice ter zamenjali vezano spodnjo nosilno plast v
vrednosti 6.975 EUR. Z izvajanjem del bomo nadaljevali v letu 2020.

16

290.387,00

Odhodki 2019 – EUR

Odhodki 2019 – EUR

Izgradnja javne
razsvetljave

Asfaltiranje
lokalnih cest in
javnih poti

Javno razsvetljavo smo naredili na območju Socke
(7 svetilk z drogovi), Ivence (6 svetilk z drogovi),
Preložnikove ulice(2 svetilki z drogovi), pri OŠ Vojnik
(1 svetilka z drogom).

14

12

Odhodki 2019 – EUR

Izgradnja elektro priključka s postavitvijo in dobava elektro
omarice pod cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku za potrebe
prireditev, obnova avtobusne postaje v Višnji vasi, ureditev
platoja s klopcami nasproti občinske stavbe, obnova
tlakovanih površin trga v Novi Cerkvi, ureditev parkirišča in
intervencijske poti med šolo in gasilskim društvom v Socki
in izgradnja temelja za reklamni pano v Frankolovem.

15
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Odhodki 2019 – EUR

Nakupi zemljišč skupaj 47.722 EUR: parkirišče v Vojniku:
24.690 EUR; zemljišče za potrebe prestavitve vodotoka pri
izgradnji vrtca Frankolovo: 7.470 EUR; zemljišča za gradnjo
vodohrana Trnovlje 1.022 EUR in črpališča – vodohran
Trnovlje 2.016 EUR; manjši nakupi zemljišč. Stroški v višini
15.850 EUR so povezani z nakupom in brezplačno pridobitvijo
zemljišč: cenitve, geodetske storitve in notarji.
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Skupaj smo asfaltirali 3387 m javnih poti in 1.209 m lokalnih
cest. Daljši cestni odseki: JP 964191 Od vodnjaka–Kašove ulice
(85 m); JP 964341 Male dole–Lačna vas, Petelinjek–Plate (345
m); JP Polže-Brecl (160 m); JP 965591 Lemberg–Hrenova-Rupe
(419 m); JP 964253 Razdelj–Knez (198m);
JP 964121 Vizore–Kraljič (570 m); JP 964131 Socka–Trnovlje–
Selce (172 m); JP 965281 Pristava–Sitar (365 m); JP 965321
Ilovca–Macuh (393 m); LC 464031 Ilovca–Črešnjice (390 m); LC
464051 (rekonstrukcija) Frankolovo-Socka (819 m).
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148.524,00

95.748,00
Odhodki 2019 – EUR

Rekonstrukcija
lokalne ceste v
Šmartno

Izgradnja ceste
in nadomestnega
mostu čez Hudinjo v
Razdelju–Homec

41.101,00

V letu 2018 se je porušil dotrajan most in zgradil nadomestni
dolg 14,30 m in širine vozišča med robniki 4,50 m. Svetla
odprtina mostu znaša 8,50 m. Zgradila se je tudi cesta
od R3-693 do mostu dolga 60 m, širine 5 m z urejenim
meteornim odvodnjavanjem. Investicija se je zaključila v
letu 2019. Vrednost projekta je 229.706 EUR. Ministrstvo za
okolje in prostor projekt sofinancira v višini 163.500 EUR.

20

33.333,00

Odhodki 2019 – EUR

Odhodki 2019 – EUR

Rekonstrukcija
mostu v spodnji
Hrenovi

Rekonstrukcija
mostu v zgornji
Hrenovi

V letu 2018 smo uredili obvozno cesto za potrebe izgradnje
mostu čez Dobrnico v spodnji Hrenovi, kar je znašalo 5.826 EUR.
Investicija se je nadaljevala v letu 2019. Dolžina povozne
mostne plošče je 7,70 m in širine 4,63 m. Izdelala sta se nova
opornika v dolžini 5,50 m. V območju mostu so se vzporedno
z gradnjo zavarovale tudi brežine reke Dobrnice v dolžini 10 m
in višine 2 m. Skupna vrednost projekta je 46.927 EUR.

21

18

Odhodki 2019 – EUR

Za večjo varnost se je izvedla popolna rekonstrukcija
lokalne ceste LC 032013 Vojnik–cesta v Šmartno do
Gmajne v dolžini 685 m in širine 5 m z urejenim meteornim
odvodnjavanjem, bankin, mostu čez reko Hudinjo in obnova
mostne varovalne ograje. Rekonstrukcija se je izvedla po
postopku hladne reciklaže s penjenim bitumnom do globine
30 cm in asfaltno prevleko AC22 base B50/70 A3 debeline 6
cm in AC11 surf B 50/70 A3 debeline 4 cm.

19
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13.746,00

Rekonstrukcija mostu čez Dobrnico v naselju Zg. Hrenova
se je izvedla v letu 2019. Tlorisna dimenzija povozne
plošče je 7,70 m x 4,51 m in debeline 35 cm. V prekladno
ploščo se je vgradila PVC cev DN100 za komunalne vode
in postavitvijo varovalne ograje višine 1,20 m. Uredil se je
iztok (od Božnik) s kamnom v betonu.

22

225.000,00

Odhodki 2019 – EUR

Odhodki 2019 – EUR

Načrti in študije
kanalizacija in
čistilne naprave

Obnovitvene
investicije v
kanalizacije in
čistilne naprave

Sredstva so bila porabljena za izdelavo projektov za del
kanalizacije Dol pod Gojko Frankolovo, za spremembo
projektne dokumentacije za kanalizacijo Ivenca ter
za hidravlično zasnovo in rešitev preobremenjenosti
kanalizacije v Novi Cerkvi.

Sredstva amortizacije so se porabila predvsem za
sofinanciranje obnove čistilne naprave v Škofji vasi, na katero
je priključena kanalizacija Arclina in Vojnika: obnova in
nadgradnja mehanske stopnje čiščenja (zadrževalni bazen,
črpališče, grobe grablje s pripadajočim objektom). V manjšem
deležu pa je bila obnovljena kanalizacija v centru Vojnika.
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90.256,00

10.134,00

Izgradnja
sekundarne
kanalizacije na
Frankolovem IV. in
V. faza

Izgradnja
kanalizacije
v Vojniku aglomeracije

10.011,00

V letu 2019 smo pridobili gradbeno dovoljenje. Sredstva smo
porabili za pridobitev projektne in investicijske dokumentacije.
Prijavili smo se na evropska kohezijska sredstva. Investicijo
bomo predvidoma začeli izvajati v letu 2020. Projektantska
vrednost investicije za 2.880 m kanalizacije, na katero se bo
predvidoma priključilo pribl. 60 objektov, je 916.848 EUR.

26

97.317,00

Odhodki 2019 – EUR

Odhodki 2019 – EUR

Izgradnja
kanalizacije Arclin

Obnovitvene
investicije v
vodovode

4.927,00

Iz sredstev amortizacije smo investirali v obnove vodovodov na
območju občine Vojnik: pod Hudinjo–odcep za Polže, na trasi
Socka–Nova Cerkev–VH devica Marija in prevzem lokalnega
vodovoda Čreškova, ki bo predvidoma v 2020. Sofinancirali
smo obnove primarnih vodovodov, katerih solastniki smo:
obnovo cevovoda VH Škofja vas–Celje in Frankolovo–Celje
v Vojniku, obnovo vodovoda center Vojnika in v Vitanju
ter obnovo UV-dezinfekcije na vodarni v Vitanju in obnovo
tehnološke opreme v vodarni Medlog.

28

2.888,00

Odhodki 2019 – EUR

Odhodki 2019 – EUR

Izgradnja vodovoda
Male Dole–Razgorce

Izgradnja vodovoda
Frankolovo–Beli
Potok

V letu 2017 smo izgradili 543 m novega vodovoda, v
letu 2018 smo zgradili še 444 m in v letu 2019 zaključili
investicijo. Vodovodne cevi so premera PE100. Na vodovod
se lahko priključi 8 objektov. Vrednost celotne investicije je
bila 87.122 EUR.

16

24

Odhodki 2019 – EUR

Izgradili smo 125 m kanalizacije, na katero se je priključilo
5 gospodinjstev. Vrednost investicije je znašala 10.011
EUR. Dela so se začela že v letu 2018 in končala v 2019.

27
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Odhodki 2019 – EUR

Leta 2018 smo začeli z izgradnjo sekundarne kanalizacije na
Frankolovem (IV. in V. faza), na območju JZ od Mercatorja
Frankolovo (Frankolovo–Stražica) in jo končali v letu 2019.
Dolžina kanalizacije je 788 m. Nanjo se bo lahko priključilo
28 objektov. Zgradil se je tudi pločnik, uredilo odvodnjavanje
s postavitvijo robnikov ter se pripravilo za postavitev javne
razsvetljave. Vrednost investicije je znašala 163.841 EUR.
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Projektno dokumentacijo smo pridobili že v letu 2018, v
letu 2019 pa tudi gradbeno dovoljenje za razširitev javnega
vodovoda in gradnjo vodohrana. Konec leta 2019 smo
pričeli z izgradnjo vodovoda Beli Potok v dolžini 982 in
vodohrana prostornine 15 m3. Priključilo se bo lahko pribl.
10 gospodinjstev.
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30.511,00

30

12.000,00

Odhodki 2019 – EUR

Odhodki 2019 – EUR

Obnovitvene
investicije v
odlagališča in
RCERO

Gasilski dom Nova
Cerkev

Iz sredstev amortizacije se je za investicijsko
vzdrževanje Regijskega centra za ravnanje z odpadki
namenilo 18.878 EUR ter za obnovo stare infrastrukture
11.633 EUR.

31
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10.000,00

Sredstva v obliki investicijskega transferja so se namenila
PGD Nova Cerkev za ureditev prostorov društva –
izgradnje garderobnih in operativnih prostorov za
operativne gasilce.

32

30.000,00

Odhodki 2019 – EUR

Odhodki 2019 – EUR

Nakup gasilskega
vozila za
Prostovoljno gasilsko
društvo Frankolovo

Nakup gasilskega
vozila za
Prostovoljno gasilsko
društvo Socka

V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik – Dobrna
je bilo izvedeno sofinanciranje – investicijski transfer do
PGD Frankolovo za nakup gasilskega vozila za prevoz
moštva (GVM-1). V letih 2016-2019 smo tako financirali
40.000 EUR.

V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik– Dobrna
je bilo izvedeno sofinanciranje – investicijski transfer do
PGD Socka za nakup gasilskega vozila: avtocisterne (AC
16-50). V letu 2018 smo že financirali 40.000 EUR, skupaj
torej 70.000 EUR.

33

83.000,00

34

11.115,00

Odhodki 2019 – EUR

Odhodki 2019 – EUR

Nakup gasilske
ploščadi

Nakup opreme in
vzdrževanje za
civilno zaščito ter
nakup gasilske
opreme

V skladu z načrtom razvoja Gasilske zveze Vojnik – Dobrna
je bilo izvedeno sofinanciranje – investicijski transfer
do PGD Vojnik za nakup gasilske ploščadi, ki jo bodo
uporabljala vsa gasilska društva v zvezi. Sofinanciranje je
predvideno še v letih 2020–2021.

215 EUR je bilo namenjenih za tehnično opremo
reševalnih enot civilne zaščite (mikrofoni, zvočniki).
10.900 EUR se je namenilo za nakup manjkajoče osebne
zaščitne opreme – delovne obleke; sredstva so bila kot
investicijski transfer sorazmerno razdeljena vsem petim
gasilskim društvom.
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36

183.863,00

217.172,00

Odhodki 2019 – EUR

Odhodki 2019 – EUR

Sanacija plazu II in
odseka cestišča LC
464041 VerpeteČrešnjice-peskokop

Regionalne ceste
(RC), pločniki,
kolesarske steze ob
RC in urejanje voda

V letu 2018 smo pripravili dokumentacijo za sanacijo
vozišča in dveh plazov v Črešnjicah. Prvi del se je izvedel v
letu 2018, drugi v letu 2019. V okviru projekta sanacije je
bila izgrajena podporna kamnita zložba, sanacija cestišča
in ureditev odvoda površinskih in zalednih vod. Vrednost
pogodbe za izvedbo je znašala 174.399 EUR. Ministrstvo
za okolje in prostor je sofinanciralo 140.821 EUR. Stroški
nadzora, varnostnega koordinatorja ter noveliranja
projekta PZI so znašali 9.464 EUR.

Direkcija RS za infrastrukturo: Projekt RC Šmarjeta–
Frankolovo (odstranitev objektov, PZI Višnja vas–Celje
in recenzija, IDZ križišče Višnja vas) v višini 54.763 EUR.
Projekt ureditev ceste Arclin–Ljubečna (PZI ureditev
pločnika Arclin–Ljubečna in idejna zasnova za pridobitev
projektnih pogojev – IZP celovita ureditev Dajnice)
v višini 19.939 EUR. Ministrstvo za okolje in prostor:
Sanacija Tesnice in Jesenice na Frankolovem v vrednosti
89.980 EUR ter čiščenje potokov Brezova in iz Tomaža ter
vzdrževanje s protipoplavnimi ukrepi 52.490 EUR.

DELOVNI SREBRNI JUBILEJ
OBČINE VOJNIK IN
NJENIH PREBIVALCEV

V preglede smo vključili večino pomembnejših investicij in projektov iz leta
2019, ki so povezani z naložbami. Vseh drugih rednih dejavnosti in tekočega
vzdrževanja, predvsem iz področja izobraževanja, sociale, društev, turizma,
podjetništva in kmetijstva v to predstavitev nismo vključili.
Občina je bila dejavna in uspešna tudi na področjih, ki niso neposredno
povezane z investicijami. Seznanjamo vas z naslednjimi pomembni projekti in
informacijami preteklega leta:
Občina Vojnik je v letu 2019 zaključila in sprejela Vizijo in strategijo
(VIS) razvoja občine Vojnik za obdobje 2020–2030. Na podlagi vrednot
in participacije občanov smo dosegli konsenz o viziji in smereh razvoja
lokalne skupnosti, ki temelji na vrednotah tukaj živečih ljudi. Na
delavnicah smo opredelili cilje ter nabor aktivnosti ukrepov in projektov
za izvajanje strategije in nastavili kazalnike za spremljanje rezultatov po
razvojnih stebrih: gospodarstvo, okolje, promet, izobraževanje in
kakovost življenja.
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V okviru projekta Občina
po meri invalidov smo
obveščali občane o aktualni
problematiki s tega področja.
Medobčinsko društvo
delovnih invalidov Celje
je v prostorih KUD Vojnik
tedensko izvajalo meritve
krvnega tlaka in holesterola.
Rdečemu križu – Območno
združenje Celje smo za
vključenega invalida v javno
delo financirali 5 % plače.
Medobčinskemu društvu
slepih in slabovidnih smo
po sklepu Občinskega sveta
sofinancirali nakup vozila za
potrebe članov društva.

3
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V decembru 2019 smo na
sprejemu župana prejeli
Certifikat Mladim prijazna
občina za obdobje 2019–2023,
ki ga podeljuje Inštitut
za mladinsko politiko v
sodelovanju s Skupnostjo
občin Slovenije in pod častnim
pokroviteljstvom predsednika
RS Boruta Pahorja.

V letu 2019 smo začeli z zbiranjem novih pobud za spremembo
Občinskega prostorskega načrta. Prispelo je pribl. 130 pobud. Začeli
smo postopke za sprejem naslednjih občinskih prostorskih načrtov (v
nadaljevanju OPPN): OPPN KIM-EUP VO-42, OPPN EUP NC-32 Nova
Cerkev Klinc, OPPN EUP VO-14 Šetina, OPPN EUP VO-16 Podergajs,
OPPN VO EUP VO-45 VO-44 Mikuš IN OPPN EUP-47 ETT. Sprejeli
smo tri OPPN: OPPN NOVA CERKEV (EUP NC-5 Gmajner), OPPN
Slemenšek in OPPN Kotnik, FR-12.
Zagotovili izvajanje vsebin
v Medgeneracijskem centru
Vojnik.

V maju in juniju smo
popolnoma prenovili
uradno spletno stran
Občine Vojnik
www.vojnik.si z novo
grafično podobo ter
dopolnili vsebine.

8

11

Zaključila se je I. faza projekt
CircE Skupnosti občin
Slovenije, v katerem je kot
deležnik sodelovala tudi
Občina Vojnik. Poudarek je
na krožnem gospodarstvu v
turizmu.

4

6

9

Vključeni smo bili v pilotni
projekt zagotavljanja
dolgotrajne oskrbe starejših.
Vodilni partner je Zdravstveni
dom Celje. Projekt je
financiran s strani evropskega
socialnega sklada Evropske
unije in Republike Slovenije.
Konec leta 2018 je bila
vzpostavljena t. i. vstopna
točka. Storitve v okviru tega
projekta se izvajajo skupaj
s podpornimi partnerji
na območju občin Celje,
Štore, Dobrna in Vojnik.
Glavni cilj projekta je dostop
uporabnikom do individualne
in multidisciplinarne
obravnave ter spremljanje
in vrednotenje sprememb
v okviru testiranja orodja
in postopkov za oceno
upravičenosti do dolgotrajne
oskrbe.
Spremljali smo Občinski
program varnosti in Lokalni
energetski koncept ter
zagotavljali skupaj z EKOskladom tedensko energetsko
svetovanja v prostorih občine.

Izdali smo pet številk
brezplačnega občinskega
glasila Ogledalo in informirali
občane po spletnem mediju
Mojaobcina.si.

Uspešni smo bili na razpisu Javne agencije RS za varnost prometa in v
avgustu prejeli za desetmesečni brezplačni najem prikazovalnik hitrosti
»Vi vozite«. Z njim želimo spodbuditi voznike k strpnejši in bolj umirjeni
vožnji ter tako prispevati k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem
prometu.
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V avgustu smo objavili javni
razpis za podelitev koncesije
s področja splošne ambulante
v Domu starejših občanov
Vojnik ter nato v decembru
sklenili koncesijsko pogodbo
za dobo 15 let.

13

Računsko sodišče je v oktobru izreklo pozitivno mnenje za pravilnost
dela poslovanja Občine Vojnik v letu 2017. Revidiranje se ja nanašalo
na pripravo proračuna in zaključnega računa ter izvrševanje
proračuna, prodaje nepremičnega premoženja in oddaje prostorov
v najem, delovno uspešnost in dodatke k osnovnim plačam javnih
uslužbencev, javna naročila pri investicijskih odhodkih, tekoče transfere
nepridobitnim organizacijam in ustanovam, zadolževanje ter druga
področja poslovanja.
V letu 2019 smo usklajevali
reorganizacijo Skupne
občinske uprave občin Dobje,
Dobrna, Oplotnica, Slovenske
Konjice, Šentjur, Vitanje,
Vojnik in Zreče in postopek
zaključili konec novembra. V
njej opravljamo pet področij:
občinsko inšpekcijsko
nadzorstvo, občinsko
redarstvo, proračunsko
računovodstvo, varstvo okolja
in urejanje prometa. Planirani
letni prihodek sofinanciranja
države je v višini 94.618 EUR
na sprejet plan odhodkov
2020.
Župan Občine Vojnik
je v decembru podpisal
pristopno izjavo k dogovoru
o spodbujanju zmanjšanja
uporabe plastičnega pribora
v slovenskih občinah ter
ponudbo pijače v okolju
prijazni, trajnostni embalaži
na dogodkih in prireditvah v
organizaciji občine. Želimo,
da tudi društva in druge
organizacije temu sledijo.
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V novembru je družba
SeneCura s sedežem na
Dunaju postala nova lastnica
Špesovega doma v Vojniku.
Glavno vodilo podjetja je
doseganje najboljše kakovosti
v oskrbi v skladu s sloganom
»Blizu ljudem«.

Varuh človekovih pravic je
posloval na sedežu Občine
Vojnik 11. decembra. Bil je
na razpolago občanom ter
obiskal nekatere institucije
v občini, kjer se je seznanil z
njihovim delom in težavami,
s katerimi se srečujejo pri
uresničevanju pravic ljudi.

Organizirali smo tradicionalne
dogodke: 32. Pustni karneval
v Novi Cerkvi skupaj s PGD
Nova Cerkev, 28. narodno
zabavni koncert »Ostanimo
prijatelji« na Frankolovem s
Prosvetnim društvom Anton
Bezenšek Frankolovo in
skupaj s Turističnim društvom
Vojnik ter številnimi drugimi
društvi in občani pripravili
peti »Božični Vojnik«.

Ob dnevih evropske kulturne dediščine v oktobru je bil poudarek na
ljudski pesmi. V galeriji Piros v Globočah pri Vojniku je bila razstava
knjižnih in rokopisnih pesmaric naših babic in dedkov. Na koncertu
na Frankolovem pa so nastopili osnovnošolci Frankolovega, Mladi
Skomarjani, skupina Kitarakon in Joškova banda. Za aktivnosti smo
prejeli priznanje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in
ministra za kulturo.
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Na začetku oktobra smo
predstavili učencem 8.
razreda OŠ Vojnik nekatere
poklice, ki jih zaposlujemo,
in delo, ki ga opravljamo.
Seznanili smo jih o možnostih
opravljanja počitniškega
dela ali prakse ter možnostih
štipendiranja.
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V februarju smo izvedli šesti
dan odprtih vrat Občine
Vojnik v Knjižnici Vojnik,
kjer smo poleg predstavitve
preteklih in prihodnjih
aktivnosti občine, odprli
razstavo likovnih del Draga
Medveda, ki je živel v Novi
Cerkvi.

INVESTICIJE 2019

OBČINA VOJNIK
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9102 EJICITSEVNI

KINJOV ANIČBO

V decembru je ob 25-letnici
Občine Vojnik izšla knjiga
Pomembne osebnosti
občine Vojnik, v kateri je
predstavljenih 24 prejemnikov
Zlatih vojniških grbov, štirje
prejemniki Priznanj za
življenjsko delo na področju
kulture ter 34 pomembnih
osebnosti iz preteklosti in
sedanjosti, ki so pustili pečat v
zgodovini naših krajev.
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Ob občinskem prazniku, ko
smo praznovali tudi 25 let
samostojne Občine Vojnik, je
prejel gospod Dušan Horvat
zlati vojniški grb in tako
postal častni občan Občine
Vojnik. Podeljena sta bila tudi
dva srebrna in trije bronasti
vojniški grbi, devet priznanj
župana, pet priznanj za zlate
maturante in eno priznanje za
študijske dosežke.
Ob sprejemu župana v
decembru smo podelili
priznanja najboljšim
športnikom in športnicam leta
2019.
Sofinanciranje socialnih
programov (pomoč na domu,
domska oskrba).
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Sofinanciramo kmetijske
dejavnosti, podjetništvo ter
društvene dejavnosti na
podlagi javnih razpisov.

Javna agencija RS za varnost
prometa je v novembru
podelila bronasti znak AVP
za prispevek k večji varnosti
v prometu gospodu Ladislavu
(Slavku) Jezerniku.

Financiranje predšolske
dejavnosti, prevozov
osnovnošolskih otrok in
sofinanciranje dodatnih
programov v osnovnih šolah.

Izvajamo redno vzdrževanje
občinskih zgradb, mostov,
lokalnih cest in javnih poti
ter skrbimo za okolje tudi z
urejanjem krajev.

Občina ima najetih osem kreditov. Na dan 31. 12. 2019 je bilo njihovo
stanje 2.062.293 EUR in zapadejo v obdobju 2020–2029. Krediti so
bili sklenjeni v preteklih letih predvsem za večje investicije: nizko
energetski vrtec v Vojniku, OŠ Antona Bezenška Frankolovo in OŠ
Vojnik, telovadnico Vojnik, ureditev podstrešja na Podružnični osnovni
šoli Nova Cerkev in na OŠ Vojnik, asfaltiranja ter rekonstrukcijo
poslovno-stanovanjske stavbe Nova Cerkev 22. V letu 2019 smo
odplačali za 242.000 EUR glavnic kreditov, hkrati pa smo črpali za
izgradnjo vrtca na Frankolovem povratna sredstva Ministrstva za
gospodarstvo in tehnološki razvoj RS v višini 148.922 EUR, ki jih za
prijavljen investicijski projekt, lahko prejme občina brezobrestno
za dobo vračila v 10 letih. Po razpoložljivi kvoti v letu 2019 je občina
zadolžena v višini 37 % zakonsko dovoljene zadolžitve. V letu 2019 se
je v celoti odplačal kredit za izgradnjo mostu v Višnji vasi.

Foto: Majaž Jambriško, Lea Sreš
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Ob kulturnem prazniku 2019
smo četrtič podelili priznanje
za življenjsko delo na področju
kulture, ki ga je prejela Emilija
Kladnik Sorčan.

Občina Vojnik je v letu
2019 porabila 29,5 %
sredstev za investicije. Na
podlagi Vizije in strategije
2020–2030 in sprejetega
proračuna bomo v letu
2020 še bolj investicijsko
naravnani. Seveda, če bomo
pravočasno
vsi
skupaj,
vendar narazen, v skladu z
navodili, uspešno zajezili
epidemijo koronavirusa.
Pripravila
mag. Mojca Skale s sodelavci
21
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KORONAVIRUS

Prostovoljci Občine Vojnik pomemben člen pomoči
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek

V Občini Vojnik na območjih
posameznih krajevnih skupnostih
dobro in uspešno delujejo Krajevne
organizacije Rdečega križa ter
Karitas vseh treh župnij in skavti,
ki s posebno skrbjo pomagajo
ranljivim skupinam prebivalcev pri
lajšanju socialnih stisk. S svojim
prostovoljnim delom, pomočjo
in humanim odnosom pomagajo
našim sokrajanom in sokrajankam.
Ob pojavu pandemije COVID-19 se je
naša skupnost znašla v situaciji, ko je
bilo treba dobro utečenemu sistemu
pomoči dodati okrepitve in razširiti
delovanje. Iskreno hvaležna sem vsem
predsednikom KORK in Karitas, ki so
bili takoj pripravljeni na sodelovanje,
prav tako so se nam takoj pridružili
odrasli skavti Rakove steze ter se javili
posamezniki, ki so bili pripravljeni
pomagati. Preden pa je pomoč lahko
stekla, smo bili postavljeni pred oviro
pomanjkanja zaščitne opreme. S
strani ekipe prostovoljcev je stekla
izdelava zaščitnih mask iz troslojnih

serviet. Šivilje prostovoljke so se lotile
tudi šivanja mask iz blaga.
Prostovoljci v času pandemije
pomagajo našim sokrajanom z
dostavo kosil, opravijo dvige zdravil iz
lekarne, pomagajo pri razdeljevanju
in dostavi paketov pomoči na terenu,
pred trgovinami ljudi opozarjajo na
upoštevanje pravil in samozaščitno
delovanje za preprečitev širjenja
virusa, opravijo mnogo pogovorov
s starejšimi krajani, ki bivajo sami.
Iskrena hvala vsem prostovoljkam
in prostovoljcem, ki opravljate to
humano poslanstvo, ter šiviljam, ki ste
s svojim delom omogočile zaščito tako
prebivalcev kot prostovoljcev.

mask), Dinocolor (oblikovanja letakov
in tisk), Soven in Kamrica, domačini
(blago za maske), izdelava in šivanje
mask: Milica Sitar, Danica Djordjević,
Marjana Bobik, Ivanka Plešnik,
Klara Suhadolc,Tjaša Jazbinšek, Lara
Jazbinšek, Jerneja Marčič, Nataša
Kveder, Milena Dobrišek, Anita
Žnidar, Občina Vojnik in CZ Vojnik.
Za pomoč prostovoljcev:
Lidija Eler Jazbinšek,
od 9. do 15. ure, 041 677 685,
vojnik.pomoc@gmail.com.

Zahvaljujem se tudi donatorjem, ki
so nam do sedaj pomagali s svojimi
donacijami: Cvetličarna Maja
(trakovi), Zvezdana Stolec (razpršilke
za razkužila), OŠ Vojnik (donacija
hrane), Irena Herga Eler (100 mask za
večkratno uporabo), Dr. Raid Wahibi
(6 l razkužila, 1200 rokavic, 200

Štab Civilne zaščite Občine Vojnik
Tekst: Arnold Ledl, poveljnik CZ Občine Vojnik

Štab Civilne zaščite Občine Vojnik je
bil aktiviran s sklepom župana dne
13. marca 2020. Zaradi varnostnih
razlogov je poveljnik določil delno
aktivacijo namestnika poveljnika
Štaba CZ in poveljnika Gasilske zveze
Vojnik-Dobrna. Gasilske enote niso
bile neposredno aktivirane, ampak
so v pripravljenosti za posredovanja v
primeru požarov in drugih intervencij.
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Naloge štaba so predvsem koordinacija
ukrepov na področju zaščite
prebivalstva ter zagotavljanje zaščitne
opreme za gasilske enote, pogrebno
službo, pripadnikom prostovoljskih enot
za pomoč na domu, občinski upravi,
občinskim inšpekcijskim in redarskim
službam ter režijskemu obratu. Dnevno
spremljamo stanje v SeneCura domu
Vojnik in v Psihiatrični bolnici Vojnik,
kjer je do zdaj stanje stabilno.
Oskrbeli smo jih z osnovno zaščitno
opremo v začetni fazi ter s sredstvi
za razkuževanje. Po sklepu vlade in
občinskega štaba CZ so se fizično zaprli
in označili vsi prostori, kjer se zbira

večje število ljudi (športna in otroška
igrišča). Skupina prostovoljcev skrbi
za prebivalce, ki potrebujejo pomoč.
Prav tako so pooblaščeni za izvajanje
nadzora pred trgovinami in lekarno
ter na javnih površinah. Pri tem
sodelujejo z inšpektorji in občinskimi
redarji. Dnevno in tedensko se izvajajo
koordinacije med Civilno zaščito in
Občinsko upravo ter Regijskim štabom
Civilne zaščite za zahodno Štajersko,
preko katerega se izvaja tudi dobava
zaščitne opreme.
Več o delu Štaba CZ Občine Vojnik
na www.vojnik.si oziroma https://
vojnik.si/obcina/zascita-inresevanje/koronavirus-covid-19/ .

Povzela: Lea Sreš (po Igor Škerbot, univ. dipl. inž. agr.)

Na vrtu
Nova vrtnarska sezona se je začela z zgodnjimi
vrtnarskimi opravili. S pomočjo narejenega
načrta pridelave ali kolobarja zvrstimo željene
zelenjadnice, zelišča, dišavnice in tudi nekatere
trajnice v svoj vrt, njivo, rastlinjak že zgodaj
spomladi, tako da bo pridelava zelenjave
potekala preko celega koledarskega leta. V ta
namen sestavimo kolobar, le tako bomo uspešno
pridelovali zelenjavo na dolgi rok. Od natančnosti
in realnosti sestavljenega kolobarja je odvisen
uspeh pridelave ter z njim posledično vaše
zadovoljstvo.
V vrtu ustvarite premišljene in pisane mešanice rastlin
Osnovni člen v vsakem kolobarju so glavni posevki,
ki naše pridelovalne površine zasedejo večji del
rastne sezone. A uporabni so tudi predposevki in
naknadni posevki, ki predstavljajo zelenjadnice, ki
na gredah rastejo krajši čas in so lahko prezimni ali
celo neprezimni posevki. Zato si sestavimo letni načrt
pridelave različnih zelenjadnic in pripravimo takšen
kolobar, ki ga bomo potem v vseh nadaljnjih letih
pridelave zelenjave lahko izpeljali brez težav ter s čim
več koristi in uspehov v pridelovanju zelenjave.

dobri sosedje se pogosto navajajo naslednji primeri:
korenček – čebula, nizek fižol - rdeča pesa – šetraj,
paradižnik – zelena, solata - redkvica – kolerabica,
kumare – koper, …..
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PRIDELAVA
ZELENJAVE
Zasnujte mešane posevke
Z mešanimi posevki računamo na hkratno uspevanje
različnih vrst zelenjadnic, ki bodo zorela v raz¬ličnih
terminih in jih bomo tako dlje preko celega leta
spravljali iz vrtov. Takšni posevki imajo različne
zahteve po hranilnih snoveh. Tako v mešanih
posevkih izkoriščamo lastnosti npr. zelenjadnic, ki
imajo grmičasto obliko rasti in lahko dobro rastejo in
uspevajo poleg rastlin, ki oblikujejo visoko oblikovane
rastline, ki silijo v višino ali globino. Spet na drugi
strani kombiniramo zelenjadnice s plitkim koreninskim
sistemom s takšnimi, ki poganjajo globoke korenine.
Sicer pa moramo mešane posevke vedno sestaviti
po dobro premišljenem načrtu, ko sledimo zgoraj
opisanim kombinacijam za dobre sosede. Zelo pogosti
vmesni posevki so solata, špinača, redkvica, kreša in
druga zelišča, ki v presledkih vedno znova doraščajo in
jih nabiramo, ko ima glavni posevek dovolj prostora za
svojo rast in zorenje.

Temelj vsakega kolobarja so površine, kjer gojimo
zelenjavo. Najbolje je, če si celoten vrt ali del njive,
kjer pridelujete zelenjavo razdelite na nekaj delov
ali (večjih) poljin. Najpogosteje takšne površine za
zelenjavo razdelimo na štiri do pet poljin in potem
kolobarimo oziroma zagotavljamo dobro sosledje
različnih zelenjadnic v več letnem obdobju. Na
posameznih poljinah načrtujemo pridelavo zelenjadnic
glede na čas, ko smo določeno poljino gnojili z
organskimi gnojili. V pridelavi zelenjavnih so zelo
dobrodošla organska gnojila, od katerih najpogosteje
uporabljamo kompost ali dobro preperel, kompostiran
hlevski gnoj.
Zakaj - dobri in slabi sosedje?
V pridelavi zelenjave za lastno uporabo priporočam
kombinirati zelenjadnice iz različnih botaničnih
družin. S kombinacijami dobrih sosedov v pridelavi
zelenjave pridemo do želenih uspehov, kot so
kakovostni in ustrezno visoki pridelki zelenjave. Kot

CVETLIČARNA ANEMONA
Celjska cesta 19, 3212 Vojnik
t: 06 867 83 20

23

LOKALNO SREDIŠČE

1. LITERARNI
NATEČAJ 2020
Tekst: Benedikt Podergajs

Katoliško-kulturno društvo »Ivan Šopar« Vojnik
Pogoji za sodelovanje: vsebina
pesmi naj bo: verska, domoljubna
ali povezana s trenutnim stanjem
ob pandemiji, pesmi so avtorsko
delo, pred zaključkom natečaja
ne smejo biti objavljene, napisane
v slovenskem jeziku, vsebina ne
sme biti žaljiva, dolžina pesmi
naj obsega največ dve strani, vsak
posameznik sodeluje z eno ali
največ s tremi pesmimi, pesniki
bodo razdeljeni v dve kategoriji
(do 20 let in od 21 let naprej).
Prijava preko elektronske pošte.
Sporočilo naj vsebuje: ime im

priimek, naslov, telefonsko številko,
šifro. Pesmi pripnite v Wordu ali pdf
obliki na naslov: info.ivan.sopar@
gmail.com, ali preko pisemske
pošiljke (podpis s šifro, vaš naslov,
telefon) na Katoliško-kulturno
društvo »Ivan Šopar«, Murnova 4,
3212 Vojnik, s pripisom ''Literarni
natečaj''. Tričlanska komisija bo
pregledala pesmi in jih izbrala za
objavo v biltenu.
V vsaki kategoriji bodo podeljene tri
nagrade. Društvo si pridržuje pravico
do spremembe števila nagrad glede
na število sodelujočih. Pesnik se s

prijavo na natečaj strinja z javno
objavo in predstavitvijo pesmi.
Zaključek natečaja je 20. junija
2020.

TD VOJNIK
Tekst: Barbara Suholežnik Kugler, foto: Matjaž Jambriško

Priznanja za urejeno okolje
Na zaključni prireditvi Božičnega
Vojnika 4. januarja 2020 je
Turistično društvo Vojnik podelilo
priznanja za urejeno okolje.
Posebna priznanja so prejeli:
kmetija Svetel, Vinogradniškovinarsko društvo Vojnik ter podjetje
CENEX, d. o. o. Podelili smo tudi
šest priznanj posamezniku ali
družini, ki ima zgledno urejeno
svojo okolico. To so bili: Peter
Suholežnik, družina Grilec, družina
Pilih, Majda Brežnik, družina
Sevnik ter Jure in Alja Robič.
Podeljeno je bilo tudi posebno
priznanje za ohranjanje kulturne
dediščine, in sicer jo je prejel Janko
Štante, ki je v preteklem zgledno
uredil Flegarjevo domačijo, rojstno
hišo Janeza Žige Valentina pl.
Popoviča.
24
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Dobitniki posebnih priznanj za okolico (od leve: predsednica TD Vojnik Nataša Kovačič
Stožir, Samo Kunej, Branka Čretnik, Mirko Krašovec in Valerija Svetel

Tekst in foto: Dušan Horvat

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS
Frankolovo

Aktivnosti Sveta krajevne skupnosti okrnjene
Posledice koronavirosa so
vidne tudi pri delovanju naše
krajevne skupnosti. Pisarna KS je
praktično zaprta, izvajajo se samo
najnujnejša tajniška opravila,
pa še ta v večini primerov preko
elektronske pošte. V izrednih
slučajih se lahko obrnete na
Občino Vojnik, ki nas kontaktira za
posamezni primer.
Razumeti je treba, da je zdravje
na prvem mestu, nato pa so na
vrsti vse aktivnosti, ki smo jih
načrtovali za letošnje leto. Večina
pričakovanih pridobitev za leto
2020 je upoštevanih v Proračunu
Občine Vojnik, ki je bil sprejet ob
koncu leta 2019. Kljub epidemiji se
za te projekte pripravljajo razpisi za
izbiro izvajalcev. Upamo, da bodo
prispele ponudbe ugodne in da
bomo predvidene investicije zgradili
kakovostno in v pričakovanem roku.
Zimska služba
Za letošnjo zimo smo uspešno izvedli
razpis in podpisali pogodbe za
izvajanje zimske službe javnih poti
po posameznih sklopih. Izvajanje
zimske službe lokalnih cest opravlja
koncesionar, to je VOC Celje. Letošnja
zima nam je prizanesla, saj omenjeni
izvajalci niso imeli omembe
vrednega dela. Res je, da zima še ni
rekla zadnje besede, pa vendar večjih
stroškov ni pričakovati.

v naši KS, v Lindeku. V projektu
sodeluje tudi Elektro Celje, ki na
dveh tretjinah trase polaga elektro
kabel v zemljo. Dokončna ureditev
asfaltne površine so bo izvajala v
spomladanskem času. V Dolu pod
Gojko se je nadaljevala izgradnja
manjšega kraka sekundarne
kanalizacije, ki bo omogočala priklop
stanovanjskih objektov na javni
kanalizacijski sistem. Pred izvedbo
hišnih priključkov je treba pridobiti
še uporabno dovoljenje.
V središču Frankolovega smo
zamenjali kritino na avtobusni
postaji, ki je bila dotrajana in je
kvarila ugled kraja. Prav na tem
področju je treba v naslednjem
obdobju izvesti še nekaj manjših
posegov, zaradi katerih bo naš kraj
primerno urejen in nam v ponos.
Planirani dogodki v kraju
odpovedani ali prestavljeni za
nedoločen čas
Zaradi epidemije koronavirusa je
večina tradicionalnih dogodkov v

okviru KS Frankolovo ter društev in
organizacij v kraju odpovedana ali
prestavljena za nedoločen čas.
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KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO

Občutki ob epidemiji
Prav v tem nepredvidljivem času se
nazorno kaže, kaj za kraj pomeni
aktivno delovanje KS, društev in
organizacij v kraju. Vsa ta energija je
trenutno blokirana, velika praznina
se čuti v kraju in v nas samih.
Zavedati se moramo, da so ti ukrepi
nujni za naše zdravje, ker bomo
le tako lahko prebrodili to krizo.
Upam, da ne bo povzročila preveč
zdravstvenih, gospodarskih in
socialnih posledic.
V imenu Sveta KS Frankolovo vam
želim obilo zdravja, pazite nase,
ostanite doma.
Po epidemiji pa veliko volje in
energije za nadaljnje delo.

Avtobusna postaja ima novo kritino.

Projekti v dokončanju,
izvedeni projekti
Ugodne vremenske razmere so
omogočile nadaljevanje izgradnje
vodovoda Beli potok, ki bo v
nadaljevanju omogočal nadaljevanje
izgradnje vodovoda za prebivalce
najvišje ležečih stanovanjskih hiš
25
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KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Proračunska sredstva 2020
Plani za leto 2020 – potrjeni s Proračunom Občine Vojnik
– Ureditev kanalizacije pod šolo v Novi Cerkvi
(mimo Ravnaka),
– sanacija kanalizacije v centru Nove Cerkve do kanala
za čistilno napravo (Jesenek, Šilih, Stolec, Novak).
Ta sanacija je pogojna, istočasno ob rekonstrukciji in
menjavi vodovodnih cevi od Razdelja do centra Nove
Cerkve, ter rekonstrukcija državne ceste od Razdelja do
centra Nove Cerkve (investitor Direkcija za ceste). Ob
rekonstrukciji državne ceste bo potrebna tudi razširitev
ovinka pri Jesenek–Bogataj,
– ureditev avtobusne postaje v Razdelju, istočasno ob
rekonstrukciji vodovoda,
– ureditev avtobusne postaje Zlateče–smer Socka
(investitor Direkcija za ceste),
– sanacija obstoječe kanalizacije novo naselje Nova Cerkev
(v izdelavi je projekt za ureditev meteornih voda),
– razširitev vodovoda v Lembergu za 18 gospodinjstev
(I. fazo mora proučiti VO-KA z možnostjo priklopa iz
Dobrne in potem izdelati idejni projekt),
– pričetek izgradnje kanalizacije v smeri Nova Cerkev–
Polže–Razdelj,
– pričetek izgradnje vodovoda Trnovlje pri Socki – I. faza,
– izgradnja pločnika in razširitev ceste od centra Nove
Cerkve (mimo Gmajnerja) do že urejenega pločnika v
Značilna veduta Nove Cerkve, urejen
kraj, prijazen do prebivalcev.
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dolžini 100 m,
– pridobitev dokumentacije od Direkcije za ceste za
izgradnjo pločnika ob državni cesti (od hiše Skok do
avtobusne postaje v Vizorah),
– sanacija vzhodnega dela zidu na pokopališču Nova
Cerkev,
– izgradnja novega betonskega mostu v Hrenovi (pri
Smerkolj–Pozjakov most),
– redno vzdrževanje lesenih mostov, kateri so v
upravljanju občine Vojnik in KS Nova Cerkev,
– ko bodo potrjene sanacije plazov in finančna sredstva s
strani Ministrstva za infrastrukturo, se bo pričel sanirati
plaz pri Jožetu Špeglju v Socki,
– nujna je obnova večjih vodovodnih cevi v Straži
(Strahovnik–Laubič). Po pridobitvi vseh služnosti se
bo pričelo izvajati iz sredstev amortizacije oziroma
najemnine VO-KA,
– v pripravi je tudi prevzem vodovoda Lahka peč–
Čreškova, ki ga bo opravilo podjetje VO-KA za 50
gospodinjstev,
– pripravljen je idejni projekt za raztros pepela na
pokopališču v Novi Cerkvi,
– pričeli bomo s krpanjem najnujnejših asfaltih javnih poti
po KS,
– preplastilo se bo igrišče v Socki pri graščini s finim
asfaltom, asfaltiranje javnih poti po KS z obvezno

obrezovanje vej, ki segajo v javno pot,
nekatere so dolžni tudi krajani, ki
mejijo na javno pot.
Pandemija koronovirusa COVID-19
nas je močno prizadela, zato bodo
tudi nekateri plani za leto 2020 v
zamiku.
Spoštovane krajanke in krajani!
Iskreno se vam zahvaljujem, da
dosledno upoštevate navodila in
ukrepe Vlade, da ostanemo doma
in s tem preprečujmo širjenje
koronovirusa COVID-19.

Čistilna akcija in tehnični pregledi
traktorjev
Čistilna akcija, ki je bila predvidena
28. marca 2020, je zaradi nastalih
razmer odpadla. Nov termin bo
objavljen naknadno, ko bodo
dopuščale razmere v državi. Tudi za
tehnične preglede traktorjev bodo
določeni novi termini in boste o njih
pravočasno obveščeni.
Jubilanti v KS Nova Cerkev
Vsem jubilantom, ki ste praznovali
okrogle obletnice, vam iskreno
čestitam in ostanite zdravi.
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urejeno dokumentacijo in
podpisanimi pogodbami z občino
Vojnik,
– v planu so tudi preplastitve asfaltnih
javnih poti, ki so zelo prometno
obremenjene,
– nujna je tudi rekonstrukcija in
razširitev lokalne ceste Socka–
Vrba–meja Dobrna,
– prav tako je nujna tudi
rekonstrukcija in razširitev
lokalne ceste Socka–Trnovlje (do
Delčnjaka),
– za državno kolesarsko pot Nova
Cerkev–Lemberg se pridobivajo
služnosti od lastnikov zemljišč,
– sanacija manjših plazov z zabijanjem
kovinskih pilotov,
– postavitev odbojnih ograj ob
nevarnih cestnih odsekih,
– redno vzdrževanje bankin, jarkov,
prepustov ter gramoziranje
makadamskih javnih poti,
– redne košnje ob javnih poteh ter

Posebno se zahvaljujem vsem, ki ste
bili dežurni, županu, Civilni zaščiti,
GZ Vojnik-Dobrna, KO Rdečega križa
in Župnijskemu Karitas Nova Cerkev,
gasilskim društvom v KS, raznim
prostovoljcem, ki ste bili na razpolago
in v pomoč. Hvala še enkrat in
ostanite zdravi.

STRATEGIJA RAZVOJA
OBČINE VOJNIK
Tekst: Nenad Vranešević

Oblikovanje Vizije in strategije za obdobje 2020–2030
Občina Vojnik je v novembru
2019 sprejela Vizijo in strategijo
razvoja občine Vojnik za obdobje
2020–2030. O namenu priprave
in o tem, kako je potekalo
oblikovanje ter sprejemanje tega
razvojnega dokumenta, sem se
pogovarjal s Samom Kunejem,
predsednikom Komisije za
pripravo in spremljanje strategije
Občine Vojnik.
Občinski svet je na 8. seji
14. novembra sprejel strategijo
razvoja za obdobje 2020–2030.
Za kakšen dokument v bistvu gre?
Živimo v obdobju, ki je zelo
turbulentno in prinaša dosti

nepredvidenih sprememb.
Spremembe so generator
priložnosti, hkrati pa tudi vir
mnogih nevarnosti. Vse to pa lahko
vpliva tudi na dogajanje in razmere
v okolju, v katerem živimo, torej
tudi na dogajanje v naši občini, s
tem pa tudi na njen bodoči razvoj.
Vsakemu se lahko pripeti, da pod
vtisom trenutnih razmer sprejme
določeno odločitev, za katero se
kasneje izkaže, da bi lahko bila tudi
boljša. Prav zato je pomembno,
da je razvoj občine dolgoročno
premišljen in načrtovan proces,
ki ga je treba izvajati skrbno in
odgovorno ter transparentno.
Zavedajoč se slednjega, smo se
lotili priprave tega dokumenta, ki

podaja smernice razvoja za obdobje
desetih let in sloni na viziji o tem,
kakšna naj bi bila občina po preteku
tega obdobja. Pomembno pa je
tudi, da imajo snovalci razvojne
strategije nenehno pred očmi
dejstvo, da bodo za nami prišle
druge generacije, ki jim moramo s
sedanjim razvojem ohraniti pogoje
in prostor ter s tem možnosti za
njihov nadaljnji razvoj. Ob tem velja
poudariti, da strategija ni samo
seznam želja, ampak mora biti zbir
smelih, a uresničljivih projektov
in merljivih rezultatov. Strategija
ni recept, kako nekaj uspešno
narediti, podaja pa jasno začrtano
smer delovanja v prihodnje.
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Na čem sloni strategija in kaj v bistvu zajema?
Strategija sloni na rezultatih SWOT-analize, ki temelji
na mnenju prebivalcev o razvojnih prednostih,
slabostih, priložnostih in nevarnostih občine
Vojnik. Podatke o tem smo pridobili z anketiranjem
prebivalcev. Ob tem smo zbrali tudi podatke o tem,
kateri so po njihovem mnenju sedanji najpomembnejši
dejavniki kakovosti življenja in katere vrednote
bodo pomembne v prihodnosti. Na temelju mnenj in
pričakovanj prebivalcev občine, izraženih vrednot,
SWOT-analize in opredelitve želenih ciljev, ki naj bi
jih dosegli v obdobju do leta 2030, smo oblikovali
glavne razvojne smeri in splošno vizijo razvoja občine
Vojnik. Strategija zajema nadaljnje smernice razvoja
na petih glavnih področjih/stebrih delovanja občine,
ki so gospodarstvo, promet, okolje, izobraževanje in
kakovost življenja.
Kako je sama priprava potekala?
V bistvu smo strategijo razvoja pripravljali že
drugič. V občini Vojnik smo se že pred desetimi leti
zavedali, da je treba vsako prihodnost, še pa posebej
prihodnost skupnosti, kot je občina, načrtovati
skrbno in odgovorno, s pogledom, zazrtim precej
v prihodnost. Tedaj smo bili ena prvih občin s
pripravljeno dolgoročno razvojno strategijo, na kar
smo lahko ponosni. Takratni dokument je bil dobro
sprejet in zelo uporaben. Oba dokumenta sta pripravili
posebni skupini, ki jih je za ta namen oblikoval in
imenoval občinski svet. Zelo na kratko bom opisal
proces nastanka aktualnega strateškega razvojnega
dokumenta. Priprava dokumenta je potekala v več
fazah. Najprej smo izvedli anketiranje prebivalcev
občine in sosednjih občin, s čemer smo pridobili
ključne podatke.
Zbrane podatke je potem zunanji izvajalec obdelal in
ovrednotil. Ugotovitve so bile nato predstavljene in
obdelane na delavnicah, nakar se je z njimi seznanil
občinski svet. V naslednji fazi so bile izvedene
delavnice po posameznih stebrih, na katerih smo v
konsenzu oblikovali izhodišča in nato definirali cilje.
Pomembnost vsakega cilja smo ovrednotili, določili
smo tudi kazalnike, s katerim bomo merili doseganje
cilja, ter skrbnika, ki je odgovoren za doseganje
zadanega cilja. Najpomembneje od vsega pa je, da je
bilo oblikovanje strateških ciljev zelo transparentno
in da je lahko pri snovanju sodeloval vsakdo, ki si je
tega želel. Veseli me, da je precej prebivalcev pokazalo
interes in smo od njih prejeli dragocena mnenja,
povratne informacije ter koristne predloge. Bistveno
se mi zdi, da smo dokument oblikovali skupaj, ker je le
tako mogoče ustvariti temelje za gradnjo boljše in višje
kakovosti bivanja vseh prebivalcev naše občine.
Kakšen je namen priprave razvojne strategije in
komu je namenjena?
Strategija služi vsakokratnemu županu in občinskemu
svetu za izdelavo načrta razvojnih programov in
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oblikovanja letnih proračunov. Je nekakšen vsakoletni
opomnik kakšen je vsebinski, pa tudi časovni, načrt
izvedbe zapisanih projektov. Z začrtano strategijo
župan in občinski svet lažje opredeljujeta, katere so
prioritete, ki jim mora občina prednostno namenjati
finančna sredstva. Na osnovi ciljev, ki so določeni
v strategiji, lahko gospodarski subjekti, društva in
organizacije oblikujejo svoje načrte.
Nenazadnje je lahko strategija v pomoč pri pridobivanju
dodatnih finančnih sredstev, saj je iz nje razvidno, kaj si
želi občina doseči v obdobju do konca 2030.
Kdo spremlja izvajanje strategije?
Izvajanje spremlja skupina, ki jo je pripravila. Skupina
se bo sestajala periodično in analizirala, kako daleč
so speljani projekti. Izvajanje vsakega projekta se
namreč meri in vsak projekt ima svojega skrbnika, ki
bo poročal skupini in/ali občinskemu svetu.
Kaj bo po letu 2030, ko se zaključi obdobje, ki ga
definira razvojni načrt?
To je v prihodnost dokaj odmaknjen datum. Zagotovim
vam, da čeprav je strategija razvoja definirana za
obdobje do leta 2030, se takrat zagotovo ne bo
ustavila, ampak se bo nadaljevala. Je pa povsem
mogoče in tudi zelo verjetno, da se bo do tega
leta nekoliko spremenila. Strategija je namreč živ
dokument, ki se tudi prilagaja zahtevam časa, novim
okoliščinam, ki jih danes še ne poznamo, kakor tudi
potrebam občanov, ne glede na mandat župana in
svetnikov.
Takšna okoliščina je npr. pojav koronavirusa, ki bo
zagotovo vplival na vsa področja delovanja občine,
še posebej pa na steber gospodarstva, kjer bo zaradi
aktualnega dogajanja zagotovo prišlo do določenih
sprememb.
Želite še kaj dodati za konec?
Vse, ki jih zanima, kaj zajema Vizija in strategija
razvoja občine Vojnik, vabim, da si poiščejo dokument
na spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si ali pa
ga naročite v tiskani obliki na obcina@vojnik.si. V
dokumentu je veliko informacij o predvidenem razvoju
občine, kazalnikih, teoretičnih podlagah in dosti
drugega, česar v tem kratkem članku ne morem podati.
Na koncu bi se želel zahvaliti vsem, ki so pripomogli k
nastanku tega, za vse prebivalce občine pomembnega
dokumenta, še posebej županu Branku Petretu,
podžupanu Viliju Hriberniku, direktorici občinske
uprave mag. Mojci Skale, Bojanu Mažgonu,
vsem članom skupine za pripravo in spremljanje
občinske strategije, svetnikom, ki so projekt podprli,
sodelujočim članom občinske uprave ter vsem
posameznikom, ki so se udeležili delavnic ali pa so
podali svoje pripombe v času sprejemanja pripomb.

Tekst: Alojz Vicman, dekan

Molitev postaja pristnejša
Kadar v družini doživijo nekaj
lepega – novo rojstvo, uspeh v
šoli, v službi ali kako pomembno
obletnico, je to veselje za vse člane.
Podobno je tudi, ko nekdo doživi
kaj neprijetnega, težkega – bolezen,
polom, neuspeh, razočaranje,
takrat vsi čutijo bolečino, žalost,
prizadetost. Pa ne samo to – vsi
želijo prispevat svoj delež, da bi bilo
tisto veselje še večje, kakor tudi,
da bi omilili bolečino in pomagali
tistemu, ki se je srečal s preizkušnjo.
Isto velja tudi za širšo skupnost, pa
naj gre za župnijo, občino, narod ali
državo ali celo za ves svet. To se je
še posebej pokazalo in se še kaže pri
sedanji epidemiji oziroma pandemiji.
Že večkrat smo slišali, da je ves svet
kakor ena velika vas. V tej krizi pa to
še posebej čutimo in se zavedamo.
Kakor se družina poveže v določeni
preizkušnji, tako smo se povezali v
tej širši skupnosti. Med nami vedno
bolj prevladuje prepričanje, da bomo
premagali ta virus in se obranili pred to
sodobno kugo, če bomo stopili skupaj,
če bomo enotni, če bomo pozabili na
razna nasprotja, delitve (ideološke,
politične, verske …). Virus ne izbira,
ne gleda na status ali pripadnost – res
ima na videz rajši nas starejše, vendar
tudi mlajši in celo otroci niso imuni.
Da bomo premagali to krizo, moramo
stopiti skupaj, da vsak posameznik
napravi tisto, kar je v njegovi moči.
Najprej je naša naloga, da dosledno
izpolnjujemo navodila stroke in
vlade (hvala Bogu, da jo imamo),
ki nas želi obvarovati pred okužbo,
okuženim in obolelim pa zagotoviti
primerno zdravniško oskrbo in omiliti
posledice pandemije. Vse to pa ne
samo z lepimi besedami in obljubami,

ampak v dejanju in resnici. Zares vsa
ministrstva pod vodstvom predsednika
vlade Janeza Janše si zaslužijo najvišjo
zahvalo in pohvalo. Tudi druge
ustanove od zdravstva, civilne zaščite,
medijev, dobrodelnih ustanov (Karitas,
Rdeči križ, gasilci, prostovoljci …)
so pokazale vso odgovornost v
spopadanju s to preizkušnjo – hvala
vsem!
Tudi Cerkev z našimi škofi (Škofovska
konferenca) je aktivno vključena
v boj proti koronavirusu. Škofje
so že pred javno prepovedjo vseh
javnih prireditev izdali naročilo, da
prekinemo z veroukom, dan za tem
(13. marca) pa tudi zaprli cerkve in
prepovedali vse druge dejavnosti,
kot je podeljevanje zakramentov
in zakramentalov. Pogreb se lahko
opravi v najožjem družinskem krogu
(največ 10 oseb) brez svete maše. S
tem pa seveda nismo ljudi oropali
Boga. Nasprotno, Bog se jim je še bolj
približal. Simbolično je šel iz cerkve in
je stopil v našo stisko, v naše domove
in družine tudi po sodobnih sredstvih
obveščanja, radiu, TV, internetu, FB
ipd. in seveda po družinski molitvi.
Prepričan sem, da ta molitev postaja
še pristnejša, bolj osebna in globlja,
saj se vsi zavedamo, da smo omejeni,
nemočni, da je nemočna vsa znanost
pred tem nevidnim virusom. Tudi
duhovniki še vedno redno mašujemo
– sicer v prazni cerkvi brez telesne
navzočnosti vernikov. Pri vsaki
maši pa vključujemo v daritev in
molitev vse župljane in krajane.
Nekateri duhovniki jih po maši
tudi blagoslovimo z najsvetejšim v
monštranci kot pri procesiji na praznik
svetega Rešnjega Telesa.
Večkrat sem že slišal vprašanje, kaj
pa prazniki. Saj vendar ni mogoče

biti brez butar, brez blagoslova gob
na veliko soboto zjutraj ali blagoslova
jedi. Tudi tu sta prišla do izraza
družinska molitev in družinski
blagoslov. V domači cerkvi in tudi v
mariborski stolnici (nadškof metropolit
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KORONAVIRUS
IN CERKEV

Molitev je postaja še pristnejša, bolj osebna
in globlja.

Alojzij Cvikl) smo z molitvijo priklicali
blagoslov, doma pa ste ob določeni uri
pokropili z blagoslovljeno vodo ali tudi
navadno, če niste imeli blagoslovljene
in pri tem zmolili kratko molitev, ki jo
znate.
Naj vas prav ta resnica, da je Jezus
vstal, da je premagal smrt in živi,
napolni z mirom, vero in upanjem, da
bomo tudi mi premagali to krizo. Bog
nas ni zapustil, ni nas pustil na cedilu,
ampak je z nami v vstalem Zveličarju.
ALELUJA!
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KRAJEVNA
SKUPNOST VOJNIK
Tekst in foto: Lidija Eler Jazbinšek

Načrti za leto 2020 so potrjeni s proračunom
V mesecu februarju smo se člani Sveta Krajevne
skupnosti Vojnik zbrali na seji, na kateri smo se
skupaj z županom Brankom Petretom pogovorili
o investicijah, ki so načrtovane za uresničitev za
proračunski leti 2020 in 2021. Ker sem o večini že
pisala v prejšnji številki Ogledala, v tem delu le še
nekaj investicij in načrtovanih terminov pričetkov
izvajanja.
Načrtovali smo ...
Za Kašovo ulico je izdano gradbeno dovoljenje, zato
začnemo z deli ureditve ceste, padavinskega kanala in
asfalta iz sredstev amortizacije (VO-KA) .
V dveh fazah bomo urejali Keršovo ulico in Ulico
Stanka Kvedra:
• I. faza od ZD do Preložnikove ulice – obnovitev
kanalizacije, vodovoda in poravnava ulice in
preplastitev. Narejen bo popis in izbor izvajalca.
• II. Ureditev krožišča v Preložnikovi ulici, kjer je bil
lani opravljen odkup polovice parkirišča. Treba je
urediti projekte, v naslednjem letu bi začeli z izvedbo.
Člani so dobili na vpogled idejno zasnovo. Križišče v
Arclinu proti Ljubečni je načrtovano, ker ni prostora
za krožišče. V tem času potekajo dogovori za soglasja
za odpis zemljišč.
V smeri proti Gmajni je v načrtu za izvedbo enostranska
umestitev pločnika, ki bo potekal po desni strani javne
razsvetljave, in ureditev odvodnjavanja. Projekte je
izdelal Milan Šetina. Pridobljena pa so tudi že vsa
soglasja lastnikov zemljišč.
Pripravljen je tudi idejni projekt za sanacijo plazov in
ureditev ceste v smeri proti Razgorju.

pri izvedbi čistilne akcije, da skupaj načrtujemo izvedbo
krajevnega praznika in obeležimo pomemben dogodek
za kraj ter se pogovorimo o načrtih.
Potem pa …
Zaradi dogajanj v svetu in sosednjih državah ter
opozoril o nevarnosti pandemije smo sestanek, ki je
bil načrtovan za 11. marca, iz previdnosti odpovedali v
upanju, da se kmalu srečamo na čistilni akciji.
Žal je tudi čistilna akcija odpadla. Situacija, povezana
s koronavirusom, pa je celotno skupnost postavila na
preizkušnjo, za katero si mnogi nismo niti predstavljali,
da bi se lahko zgodila. V dneh, ko končujem tale zapis,
teče 18. dan, odkar
– je bila razglašena pandemija in uvedena karantena z
omejitvami gibanja znotraj občine, in še to le v nujnih
primerih,
– so vrtci in šole v našem kraju zaprli svoja vrata,
– v cerkvah ne potekajo obredi,
– se je javno življenje ustavilo, utrip kraja zastal.
Kljub temu pa so mnogi na svojih delovnih mestih
in opravljajo svoje poslanstvo, da smo prebivalci
preskrbljeni, varni, so ulice čiste, zato iskrena hvala
vsem, ki s svojim delom kljub izrednim razmeram
omogočate funkcioniranje kraja.
Pa vendar srčno upam, da bo ob izidu 129. številke
tiskanega medija Ogledalo življenje začelo ubirati
korake v umirjenih, zdravih tirnicah, da se bodo odprla
igrišča, kulturne ustanove, cerkve, da se bodo vnuki
zopet lahko stisnili k svojim babicam in dedkom, otroci
k staršem, ki so bili zaradi narave svojega dela v času
epidemije veliko odsotni, se obiskovali sorodniki,
družili prijatelji, da bo Vojnik zopet zaživel.
Srečno in vse dobro.

S člani sveta smo se dogovorili, da se tudi letos
udeležimo čistilne akcije, ki naj bi potekala v soboto,
28. marca 2020, po ustaljenem načinu z zborom pred
občinsko stavbo in nato s pričetkom pobiranja smeti po
ulicah, vaseh, ob cesti itd.
Kot vsako leto smo pred pričetkom čistilne akcije
načrtovali srečanje s predsedniki in predstavniki društev
ter organizacij z namenom da se pogovorimo o pomoči
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URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev s področja socialnohumanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2020
•
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov drugih društev, ki jih bo Občina
Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2020
•
PODALJŠANJE ROKOV ZA ODDAJO VLOG ZA NASLEDNJE JAVNE RAZPISE
•
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2020
Predmet spremembe javnega razpisa je podaljšanje roka za oddajo vlog, ki bo vključno do 15. maja
2020. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2020
Predmet spremembe javnega razpisa je podaljšanje roka za oddajo vlog, ki bo vključno do petka,
15. maja 2020. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov s področja turizma v občini Vojnik v letu 2020
Predmet spremembe javnega razpisa je podaljšanje roka za oddajo vlog, ki bo vključno do 15. maja
2020. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
JAVNI RAZPIS za dodelitev podpore društvom s področja kmetijstva in razvoja podeželja, ki ni
državna pomoč, na področju kmetijstva v občini Vojnik v letu 2020
Predmet spremembe javnega razpisa je podaljšanje roka za oddajo vlog, ki bo vključno do 15. maja
2020. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
JAVNI RAZPIS v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini
Vojnik za leto 2020
Predmet spremembe javnega razpisa je podaljšanje roka za oddajo vlog do vključno petka, 15. maja
2020. Rok za oddajo zahtevka, ki je eden izmed pogojev za izplačilo odobrenih sredstev, je do petka,
25. septembra 2020. Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za
vrednotenje programov organizacij in društev
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti in
Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2020
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 57/19) objavlja
za leto 2020
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov organizacij in društev
s področja socialno-humanitarnih dejavnosti,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2020.

− imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo
dejavnost na območju občine Vojnik
oziroma ne glede na sedež, če je program
dela zastavljen tako, da dejavno vključuje
občane občine Vojnik;
− imajo
zagotovljene
kadrovske
in
organizacijske pogoje za uresničevanje
načrtovanih dejavnosti;
− imajo urejeno evidenco o članstvu;
− vsako leto Odboru za družbene dejavnosti
Občine Vojnik redno dostavljajo poročila o
realizaciji programov in načrt dejavnosti za
prihodnje leto.

1. Predmet javnega razpisa

4. Okvirna vrednost sredstev

Predmet razpisa je sofinanciranje programov
organizacij in društev s področja socialnohumanitarne dejavnosti.

Okvirna vrednost razpisa je 10.000,00 EUR.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in
programov ter za dodelitev sredstev

2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih
sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne
dejavnosti izvajalcev s področja socialnohumanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko
obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične
socialne potrebe občanom, društvom interesnih in
stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj
in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih
sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih
nalog izvajalcem zagotavlja Občina Vojnik iz
sredstev proračuna.
Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena
za sofinanciranje:
− programov, ki jih posamezni izvajalci
izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost);
− investicij v prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
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Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je
natančen opis programa, poročilo o porabljenih
sredstvih za leto 2019 in število občanov občine
Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega bo
komisija pri izboru programov in projektov za
sofinanciranje upoštevala naslednje kriterije:
− program je usmerjen v preprečevanje,
lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk
posameznikov ali skupin občanov, ima
postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb
članov oziroma drugih uporabnikov,
izvajanje programa pa je v interesu Občine
Vojnik;
− program omogoča udeležencem lažje
komuniciranje z okoljem (za primere, ko
telesna okvara ali invalidnost onemogoča
posamezniku, da bi se samostojno in
enakovredno vključeval v vsakdanje
življenje);
− priporočila izvajalca – program se izvaja že
daljše časovno obdobje oziroma izvajalec
predlaganega programa že več let uspešno
deluje na območju občine Vojnik;
− realnost programa – metode dela, strokovna
ravnanja in druge dejavnosti v programu

zagotavljajo dosego zastavljenega cilja;
− program je namenjen pomoči družinam in
posameznikom izven organizacije;
− program vsebuje organizacije predavanj,
delavnic in druga izobraževanja za člane ali
širšo okolico;
− program dopolnjuje dejavnosti javnih
zavodov oziroma vsebuje elemente javnih
služb s področja socialnega varstva;
− sodelovanje prostovoljcev v izvajanju
programa
(možnost
vključevanja
prostovoljcev in njihovega usposabljanja).
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli
programu do 10 točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov
oziroma predvideno udeležbo:
a) do 20 članov (5 točk),
b) od 20 do 40 članov (10 točk),
c) več kot 40 članov (15 točk).
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so
občani občine Vojnik.

− izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi
razpisa interesenti dobijo na sedežu Občine
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali na spletni
strani www.vojnik.si;
− dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so
navedeni v tem razpisu;
− natančen opis programov;
− poročilo porabe sredstev za leto 2019 in
− načrt dela za leto 2020.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z
oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALNOHUMANITARNE DEJAVNOSTI 2020«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem
prijav začel v roku 8 dni po roku za oddajo prijav v
prostorih Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če
se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi
isti dan, se nadaljuje naslednji dan.

Posamezni program, katerega izvedba je v
posebnem interesu občine, se lahko dodatno Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za
točkuje v višini do 80 odstotkov doseženih točk.
družbene dejavnosti ne bo obravnaval.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Dodeljena proračunska sredstva za programe Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila
morajo biti porabljena v letu 2020.
pogodbo o sofinanciranju programov socialnohumanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na
7. Razpisni rok
seji Odbora za družbene dejavnosti.
Rok za oddajo prijav je do vključno 29. 5. 2020.
Predlagatelji morajo prijave poslati s priporočeno
pošiljko ali jih oddati osebno na naslov: Občina
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 11. ure oddana v tajništvu Občine
Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za
dajanje informacij v zvezi z razpisom
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite v
času uradnih ur pri višji svetovalki za družbene
dejavnosti Urški Mužar (tel. št. 7800-623 in
7800-640, e-naslov: urska@vojnik.si).
Številka: 122-005/2020-1
Vojnik, 26. 3. 2020
Branko Petre,
župan občine Vojnik
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov in projektov drugih
društev iz proračuna Občine Vojnik in Odloka o
proračunu Občine Vojnik za leto 2020 (Uradno
glasilo slovenskih občin, št. 57/19) objavlja za leto
2020
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov in projektov drugih društev, ki jih
bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega
proračuna za leto 2020.

− imajo osnovne materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
− imajo evidenco o članstvu;
− pristojnim občinskim organom redno
dostavljajo letna poročila o izvedbi
programov ter načrt dejavnosti za prihodnje
leto;
− izvajalci so dolžni v svojih promocijskih
gradivih in na javnih nastopih na primeren
način predstavljati občino Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev

1. Predmet javnega razpisa

Okvirna vrednost razpisa je 6.000 EUR.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov
oziroma projektov drugih društev, ki ne spadajo 5. Kriteriji in merila za izbor projektov in
v področje turizma, kmetijstva, kulture, športa in programov ter za dodelitev sredstev
humanitarnih dejavnosti (druga društva).
Pri izboru programov oziroma projektov drugih
2. Vsebina sofinanciranja
društev se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Sredstva za redno dejavnost društva:
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira
− izvedba zastavljenega programa v
naslednja vsebina:
preteklem letu (5 točk);
− dejavnost registriranih društev v občini
− izdelan program dejavnosti za tekoče leto
Vojnik, ki ne spadajo v področje turizma,
(5 točk);
kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih
− sodelovanje z drugimi društvi v kraju (5
dejavnosti;
točk);
− udeležba drugih društev na krajevnih,
− število članov:
občinskih, območnih, medobčinskih
· 10–20 članov (5 točk),
prireditvah ali dejavnostih;
· nad 20 članov (7 točk).
− izobraževanje strokovnih kadrov za delo na
2. Prireditve lokalnega značaja:
področju dejavnosti društva;
− organizacija tradicionalne prireditve (30
− prireditve in akcije, ki so pomembne za
točk);
populacijo, ki jo drugo društvo v svoji
− sodelovanje na tradicionalni prireditvi (10
dejavnosti zastopa;
točk);
− drugi programi in projekti društev, ki so
− organizacija prireditve (20 točk).
vsebinsko učinkoviti in koristni za občino
3. Projekti društva:
Vojnik.
− projekti, ki so pomembni za populacijo, ki
jo društvo v svoji dejavnosti zastopa (20
3. Pogoji za prijavo na razpis
točk);
− projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki
koristni za občino Vojnik (30 točk);
izpolnjujejo naslednje pogoje:
− projekti, ki predstavljajo dejavnosti društva
− imajo sedež v občini Vojnik;
in občino Vojnik na zunaj (10 točk).
− so registrirani v skladu z Zakonom o društvih
najmanj eno leto pred objavo razpisa;
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Programi oziroma projekti drugih društev se
ocenijo v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju
specifičnosti posameznih programov. Merila so
določena v točkah. Vrednost točke se izračuna
vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih
programov oziroma projektov, prispelih na javni
razpis.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

9. Izid razpisa
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji
obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem
zbiranju prijav. Občina Vojnik bo z izbranimi
izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju
programov drugih društev po potrditvi predloga
na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za
dajanje informacij v zvezi z razpisom

Dodeljena proračunska sredstva za programe Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji
morajo biti porabljena v letu 2020.
z vprašanji glede razpisa oziroma za pomoč pri
izpolnjevanju obrazcev v času uradnih ur obrnejo
7. Razpisni rok
na višjo svetovalko za družbene dejavnosti Urško
Mužar (tel. št. 7800-623 in 7800-640, e-naslov:
Rok za oddajo prijav je do vključno 29. 5. 2020. urska@vojnik.si).
Predlagatelji morajo prijave poslati s priporočeno
pošiljko ali jih oddati osebno na naslov: Občina Številka: 093-001/2020-1
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava Vojnik, 26. 3. 2020
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka
za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
Branko Petre,
pošiljko ali do 11. ure oddana v tajništvu Občine
župan občine Vojnik
Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
− izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi
razpisa interesenti dobijo na sedežu Občine
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali na spletni
strani www.vojnik.si;
− dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so
navedeni v tem razpisu;
− natančen opis programov;
− poročilo o izvedbi zastavljenega programa
v preteklem letu;
− načrt dela za leto 2020;
− posebna dokazila o organizaciji oz.
sodelovanju na prireditvah in
− dokazila o projektih.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUGA DRUŠTVA
2020«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
prijavitelja.

Zaščitna sredstva sodijo med mešane
komunalne odpadke
Odpadke v gospodinjstvih z bolniki, ki kažejo znake
okužbe s koronavirusom, in vsa druga zaščitna
sredstva pred virusi se lahko odvrže izključno v
posodo za mešane komunalne odpadke. Po navodilih
Ministrstva za okolje in prostor se tovrstne odpadke in
materiale za enkratno uporabo, ki jih uporablja bolna
oseba in njeni negovalci (rokavice, maske, robci …),
odloži v plastično vrečo, ki jo je treba tesno zvezati.
Zaprto vrečo se nato odloži v zelen zabojnik za mešane
komunalne odpadke. Enako velja tudi za osebno
zaščitno opremo zdravstvenega osebja (v primeru
obiska bolnika, če to ni drugače urejeno). Nikakor ne
odlagajte vreč z zaščitno opremo v zabojnike, ki so
namenjeni zbiranju ločenih frakcij odpadkov (biološki
odpadki, kovinska in plastična embalaža, papir ali
steklo). Prav tako rokavice iz lateksa ali podobnih
materialov, ki se uporabljajo za nakupe ali druge
namene, niso embalaža in zato ne sodijo v posodo za
embalažo (rumene barve). Enako velja za zaščitno
opremo za enkratno uporabo, ki so jo uporabljali sicer
zdravi posamezniki zaradi preventivnih razlogov.
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IZZA (O)GLEDALA

Preživeli smo nekaj tednov življenja,
kot si ga pred tem nismo znali
predstavljati. Življenja, ki se je
umaknilo z javnih prostorov tja,
kamor bi pravzaprav najbolj sodilo
– domov. Že sama beseda dom naj
bi v nas sprožila lepe misli, toplino
in na obraz pričarala nasmešek.
Sveta, v katerem vlada ena in ena
sama vrednota – denar in posledično
pohlep. Ta novodobni bog je vdrl v
vse pore človeka, tudi v domove. V
ene ker ga je veliko in preveč, v druge
ker ga primanjkuje. Denarja namreč.
Čas, ki ga živimo danes, je razgalil
vso bedo hitenja in hlastanja po
več, hitreje, dlje. Prisiljeni smo bili
ustaviti se in pogledati na sebe in
svet okoli nas skozi okno našega
doma. Vidimo, kako smo majhni in
nepomembni,
da je narava
tista, ki skrbi za
ravnovesje, in
ne vsemogočni
kapital. Kar
naenkrat ni
več potrebe, da
nedeljske dopoldneve preživljamo
v nakupovalnih centrih in iščemo
ter kupujemo stvari, ki jih ne
potrebujemo, ampak da lahko v miru
opravimo tisoč
stvari, za katere
prej nismo našli
časa, in tiste, ki
nas pravzaprav
veselijo. Kar
naenkrat lahko
preživimo brez
tega, za kar smo
bili prisiljeni
celo razpisati
referendum – zaprtih trgovin ob
nedeljah!

odločitvah ponovno zagotavljanje
proizvodnje in potrošnje. Stroka
je opozarjala, kot pač je, a tisti,
ki naj bi dali jasna navodila, so se
neodgovorno lotevali rešitev. Kako

obrazno masko in v trgovini
kupujem v rokavicah tisto, s čimer
omogočam drugemu, da počne isto.
Z opuščanjem preventivnega vedenja
zaradi lastne svobode posegam v
svobodo tistega, ki je poleg mene
v trgovini. Ker z odgovornim
ravnanjem ne krnim svoje svobode,
omogočam svobodo drugim.
In tu seveda lahko pljuvamo po
ljudeh, ki tega niso razumeli.
Ampak nikar! Kako vendar si lahko
kaj takega dovolimo, saj ves čas
poslušajo to, da je vse odvisno le od
posameznika! In nato šok, ko od ljudi
zahtevamo družbeno odgovornost!
Vmes umanjka namreč to, kar je
skoraj izumrla kategorija – zdrava
pamet in znanje. Če se ljudi zreducira
na kapitalsko vrednost, je pač težko
pričakovati, da bodo družbeno
odgovorno
reagirali.
In predvsem,
upam da,
vidimo,
da človek
ni samo
individuum,
pač pa nujno potrebuje skupnost
za svoj obstoj in razvoj. Da smo
pravzaprav nevidno, na kakršenkoli
način, vsi povezani med sabo in z
naravo. Zdaj, ko se
je človek umaknil
v svoje zatočišče,
narava prihaja
nazaj v svoj prostor,
od koder smo jo
izgnali. Narava
nam pošilja jasna
sporočila, a mi vse
preračunamo v
dobiček.

POT NAPREJ
Tekst: Arnold Ledl, foto:Jernej Ledl

verjeti, da je prihajajoča nevarnost
resna, če iz institucije, ki v imenu
nosi javno zdravje, ljudje dobivajo
pomirjajoča sporočila, da ne gre

»In tu seveda lahko pljuvamo
po ljudeh, ki tega niso
razumeli. Ampak nikar! «

Kot kažejo trenutni podatki, smo
se zaenkrat izognili najbolj črnemu
poteku razvoja pandemične
bolezni. Na začetku smo bili
priče neverjetnemu scenariju,
lansiranemu z različnih centrov
informacij. Odločevalci in tisti, ki
naj bi bdeli nad javnim zdravjem,
so se izogibali jasnim navodilom,
ljudje smo bili zmedeni, prestrašeni.
Zamujali so s potrebnimi ukrepi, saj
je bilo osnovno vodilo pri njihovih
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zares? Kako ljudem dopovedati, da so
v nenormalnih okoliščinah potrebni
nevsakdanji ukrepi? Kako ljudi
pozvati in prepričati k odgovornemu
ravnanju, če ti slutijo neodgovornost
na najvišjih položajih?
Veliko večji problem kot impotenca
institucij se mi zdi neodgovornost
ljudi.
Nekdanji predsednik je dejal, da
je svoboda vsakega izmed nas
omejena le s svobodo sočloveka. Če
to prevedemo v današnji trenutek,
lahko zapišem, da je to, da nosim

Čas, ki nam je dan, moramo
izkoristiti za premislek. Življenje
na način, kot smo ga živeli pred
epidemijo, je preteklost. Izbrati
moramo drugačne vzorce in načine
in odgovorno zastaviti pot naprej.
Zato se mora potruditi vsak posebej
in hkrati vsi skupaj. Kajti en prst
lahko prestavi malo breme, vseh pet
pa velikega.
Mnenje avtorja ne odraža stališč
uredništva.

GOSPODARSKI UTRIP

KLUB
PODJETNIKOV
Tekst: Ema Šolinc, foto: arhiv Kveder, d. o. o.

Podjetje Kveder, d. o. o.
Začetki segajo v november leta
2004, ko se je z združitvijo lesno
predelovalne in ključavničarske
dejavnosti Nevenke Kveder, s. p.,
in Vlada Kvedra, s. p., ustanovilo
družinsko podjetje Kveder, d. o. o., ki
ga sedaj vodi njuna hči, direktorica
Ema Šolinc. Glavna usmeritev
delovanja obsega proizvodnjo
ter montažo jeklenih in lesenih
varnostnih ali varovalnih ograj,
katerih osnovni namen je preprečitev
morebitnih nekontroliranih zdrsov
vozil v območje nevarnih ovir ob
cesti ali padcev pešcev in kolesarjev
iz višjih premostitvenih objektov
ali prehodov. Proizvodni proces
varnostnih in varovalnih ograj se je
pričel leta 1994 in je v tistem času
predstavljal nadgradnjo osnovne
dejavnosti proizvodnje štedilnikov
na trda goriva. V nadaljnjih letih se
je proizvodnja štedilnikov na trda
goriva zmanjševala, saj je potreba
po tovrstnih proizvodih upadala,
na trgu pa se je povečevala potreba
po proizvodnji in montaži jeklenih
varnostnih in varovalnih ograj, kar je
to dejavnost v podjetju postavilo na
prvo mesto.
Podjetje Kveder, d. o. o., je od
ustanovitve dalje s ciljem izboljšanja
kakovosti in konkurenčnosti proizvodov
usmerjeno v lastno proizvodnjo ter
razvoj jeklenih in lesenih varnostnih
in varovalnih ograj, saj te predstavljajo
največji delež proizvodnje, prodaje in

montaže. Sistemi varnostnih ograj,
bodisi jeklenih ali lesenih, morajo pred
serijsko proizvodnjo in montažo prestati
zahtevne pogoje testiranja v skladu z
evropskim standardom EN-1317, kjer
se na podlagi konstrukcijskih rešitev
računalniških simulacij v končni fazi
izvedejo tudi dejanski t. i. »crash« testi
na poligonih pristojnih inštitutov. S
tovrstnim testiranjem proizvodov, v
našem primeru je to jeklena ali lesena
varnostna ograja, pridobi oznako
nivoja zadrževanja in delovne širine, ki
ograjo definira v smislu potrebe glede
na lokacijo postavitve. To pomeni,
da se npr. varnostne ograje z oznako
N2W4 postavljajo predvsem na omrežju
lokalnih ali državnih regionalnih cest,
varnostne ograje z oznako H1W4 ali
H2W4 pa predvsem na omrežju avtocest
in hitrih cest v upravljanju DARS ter
ponekod tudi na glavnih cestah v
upravljanju Direkcije Republike Slovenije
za infrastrukturo. Tako lahko podjetje
Kveder, d. o. o., iz lastne proizvodnje
upravljavcem lokalnih, državnih cest in
avtocest ponudi jeklene varnostne ograje
iz družine »K-Light«, ki s svojimi sistemi
kompatibilnih konstrukcijskih rešitev ob
postavitvi ustrezno zavarujejo nevarne
cestne odseke. Razvoj sistema jeklenih
varnostnih ograj iz družine »K-Light« je
dober primer sodelovanja gospodarstva
in znanosti, saj je le-ta plod sodelovanja
podjetja Kveder, d. o. o., in Fakultete za
strojništvo Univerze v Mariboru, kjer so
inovativne ideje in dolgoletne praktične
izkušnje skupaj z znanstvenim pristopom

privedle do izdelka, ki s svojo kvaliteto
izpolnjuje vse pogoje evropskega
standarda EN 1317, obenem pa
vzdrževalcem javnih cest ponuja enovit
sistem jeklenih varnostnih ograj (JVO),
kjer se s posameznimi kompatibilnimi
elementi lahko sestavijo različni tipi
JVO (N2, H1, H2, H4b) v odvisnosti od
kategorije cest in namena zavarovanja.
Z lastnim proizvodnim programom
jeklenih ter lesenih varnostnih in
varovalnih ograj je v preteklosti podjetje
Kveder, d. o. o., kot izvajalec sodelovalo
pri največjih cestno-gradbenih projektih
v Republiki Sloveniji v času pretekle
gospodarske krize, ki je močno prizadelo
panogo gradbeništva, pa si podjetje šteje
za uspeh lasten obstoj v gospodarsko
nestabilnih razmerah in ohranitev 20
delovnih mest. Posebno pozornost
posvečajo strokovni usposobljenosti
kadra tako v proizvodnem procesu kot
pri montaži varnostnih ali varovalnih
ograj, saj je tovrstno področje delovanja
neposredno povezano s prometno
varnostjo, kar z drugimi besedami
pomeni, da se je treba pri montaži
jeklenih varnostnih ograj natančno
držati navodil vgradnje v skladu z načrti
testiranja.
Družinsko podjetje Kveder, d. o. o.,
namerava tudi v prihodnje svoje
delovanje usmerjati na področje jeklenih
in lesenih varnostnih in varovalnih
ograj. S poudarkom na kakovosti pri
proizvodnji in vgradnji obstoječih
sistemov ograj ter z vlaganjem v razvoj
pa želi podjetje aktivno prispevati
del v mozaiku prometne varnosti na
slovenskih cestah.
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ANTON
GREGORC
Tekst: Klara Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Slovenska ljudska glasba je pravi zaklad
Letošnji prejemnik priznanja
za življenjsko delo na področju
kulture je Anton Gregorc.
Frankolovčan, ki je že od zibelke
naprej povezan z glasbo in njenim
ustvarjanjem. Pomembno je
zaznamoval kulturno področje
Frankolovega, vplivi njegovega
dela pa segajo tudi preko meja
občine.

pa je prevzela zborovska glasba
in začela zapolnjevati vedno več
njegovega časa. Že kot 20-letni fant
je leta 1964 začel peti pri Moškem
pevskem zboru Svoboda Celje.
Poseben kamen v mozaik Tonetovega
življenja pa predstavlja Vokalni
kvartet Vasovalci. Že prvo leto po
ustanovitvi so na oddaji »Pokaži, kaj
znaš« v Ljubljani dosegli 1. mesto in

Antonu sta nagrado predala župan Branko Petre in požupan Vilijem Hribernikom

Gregorc je svoje kulturno
udejstvovanje začel že kot
osnovnošolec, kjer je sodeloval
v dramski skupini. Že kot
sedemletni fant je nastopal na
odru. V šestdesetih je sodeloval v
veliko predstavah frankolovskega
dramskega društva, ki je bilo takrat
zelo dejavno. »Igranje na odru mi je
bilo v izziv,« je povedal Gregorc, ki
je odigral tudi eno od glavnih vlog
Linhartove komedije Ta veseli dan
ali Matiček se ženi. Mladega Antona
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na ta dosežek je Gregorc še danes
ponosen: »Res smo bili navdušeni
takrat. Izvajali smo narodno-zabavno
glasbo, spremljal nas je mini orkester
RTV. Takrat si je svojo pot utirala tudi
znana pevka Jožica Svetel, ki je pela
pri Avsenikih.
Veliki uspehi
Ta uspeh je kvartet popeljal v
narodnozabavne vode, z Vasovalci
so sodelovali z Otom Romom,
Slavkom Štajnerjem ter Borisom

Terglavom, s katerim so posneli
prvo »long play« ploščo leta 1971.
Takrat se je Gregorc pridružil
tudi dejavnemu kvartetu pozneje
kvintetu, Frankolovčani, s katerimi je
prepeval do konca delovanja. S tem
sestavom so sodelovali z Ansamblom
Vikija Ašiča, z Ansamblom Francija
Zemeta, Veselimi Libojčani. Prepevali
so na festivalih, prejemali nagrade,
nastopali po Jugoslaviji, gostovali
po sosednjih državah, snemali so
samostojne oddaje in kasete.
»Okuženi« z glasbo
Glasba je bila v hiši Gregorčevih
na sporedu vsak dan. »Mama si je
vedno nekaj pela in si zapisovala,«
se spominja Anton. Tako je vse
»okužila« z ljubeznijo do glasbe.
Anton ima v svoji zbirki maminih
rokopisov nekatere pesmi napisane
tudi po petkrat: »Ohranjam te
zapise starih ljudskih pesmi, ki so
zame zaklad. Se zgodi, da imam
besedilo pesmi, nimam pa melodije.
Z umiranjem starejših se izgubljajo
melodije, besedila pa ostajajo.
Večkrat vprašam brata, ki se še
spomni nekaterih melodij.« Čeprav
ne igra nobenega inštrumenta, lahko
z znanjem vseh štirih moških glasov
te skladbe spremeni v večglasno
različico za petje v sestavu Družina
Gregorc. Včasih so jo sestavljali
bratje Gregorc, sedaj pa so v njem
kar tri generacije v starosti od 18
do 88 let. »Je pa težko usklajevati
vseh osem članov, saj so nekateri
še študentje, drugi zaposleni, vse
nastope načrtujemo vnaprej, da
se jih lahko res vsi udeležimo,« je
povedal Gregorc. Trudijo se ohranjati
slovensko bogastvo, ki ga predstavlja
ljudska pesem in ga prenašati na
naslednje rodove. »Ko gremo kam

Besedila pesmi so pomembna
Anton posluša vso glasbo. Tudi klasiko in opero, kjer je
imel tudi abonmaje. Gregorc pa ves čas spremlja tudi
narodnozabavno glasbo. »Kot soorganizator prireditve
Ostanimo prijatelji moram spremljati, saj so mi prepustili
čisto proste roke pri izbiri nastopajočih. Trudim se, da je
vsaj polovica ansamblov na naših prireditvah novih,« je
poudaril Anton. Kar pa sploh ni težko, saj se pojavljajo
vedno novi, ki pa so tudi zelo izobraženi, kot je povedal
Anton. Veseli ga tudi, da se odzivajo na povabilo, kar
potrjuje skoraj 30-letno tradicijo in uspešnost prireditve.
»Letos, ko smo morali silom prilike prireditev prestaviti
v Vojnik, skoraj dve noči nisem spal, ker me je skrbelo,
ali bodo obiskovalci prišli. Nazadnje pa je bila polna
dvorana,« je povedal nagrajenec, ki pa pogreša več
kvintetovske glasbe, nekakšnih naslednikov Avsenikov:
»Največ jih je podobnih Modrijanom, ki so res veliko
naredili v tej glasbi. Gredo malo v modernejšo smer, kar
pa podpiram,« je poudaril Anton, »a je veliko odvisno od
besedil, ki pa se od Slakove glasbe nekako ne prijemljejo.
Glasba je krasna kot celota, ljudje pa si ne zapomnijo
besedila. Ni prenosa pomena, misli na drugega.«
Peti od malih nog naprej
Gregorc je zagovornik ohranjanja kulture in ljudske
pesmi ter prenašanje te na mlajše rodove. Najlažje je
začeti že pri otrocih doma, nadaljuje se v vrtcu, kjer
Gregorc še opaža, da otroci veliko pojejo, pogreša pa
kvalitetne mentorje, ki bi pomagali razvijati otroške
glasove v osnovni šoli. Poudaril je, da je naša občina
dobro kulturno razvita. Tudi občinska uprava ima posluh
za naše zbore: »Želel bi si, da bi drugače kategorizirali
financiranje. Da se ne da vsem isto. Kvaliteta bi se morala
posebej podpirati, kot množičnost. Za obisk tekmovanj
in podobnega gre veliko časa, odrekanja, prinese tudi
kar nekaj stroškov, ki jih marsikje pevci plačujejo sami.«
Anton pa je poudaril, da je potrebnega več usklajevanja
in sodelovanja med kraji v občini in med organizatorji
prireditev, da se te ne bi podvajale, kar se po njegovem
mnenju pogosto zgodi: »Sam zelo rad obiskujem
prireditve, kjerkoli so. Na Božičnem Vojniku sem bil kar
na šestih. Želel bi si, da bi prihajali ljudje iz različnih
krajevnih skupnosti na prireditve.« Kar pa je možno
doseči z dogovarjanjem in ozaveščanjem ljudi, da pridejo
na prireditve podpret sokrajane, soobčane pri njihovem
ustvarjanju.
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pet in zapojem kakšno staro pesem, je prvič nihče ne zna,
drugič ali tretjič pa že vsi,« je poudaril Anton. Z Družino
Gregorc na CD-plošče posnamejo vse, kar pojejo, da bi
se izročilo slovenske pesmi ohranilo. Nadgradnja vsega,
kot pravi Gregorc, pa je zborovsko petje, ki je Antonu
še posebej ljubo: »Na Frankolovem imamo krasnega
zborovodjo, ki za nas pripravi zelo zahteven program,
s katerim smo uspešni tudi na tekmovanjih, to mi je še
poseben izziv.« Je eden od ustanovnih članov Moškega
pevskega zbora Anton Bezenšek Frankolovo. Anton je
vesel, da se starost v zboru znižuje in da se pridružuje
vedno več mladih. Poje tudi v župnijskem pevskem zboru.

Anton si je priznanje prislužil z dolgoletnim delom na različnih
področjih kulture

Brez podpore ne gre
»Vsega tega ustvarjanja pa ne bi zmogel brez podpore
družine, predvsem žene, ki je bila v času, ko so otroci
odraščali, pogosto sama doma, ker sem takrat največ
nastopal,« je poudaril Anton, ki ji je hvaležen, da
ga je razumela. Prav tako pa so ga razumeli tudi na
delovnem mestu, saj so mu večkrat omogočili, da je tudi
v dopoldanskem času opravil nastope. Veliko let je bil
tudi predsednik Prosvetnega društva Anton Bezenšek
Frankolovo, aktivno je sodeloval tudi v krajevni
skupnosti in občini. Za svoje kulturno udejstvovanje
je prejel številne nagrade, je pa tudi prejemnik zlatega
grba Občine Vojnik.
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POGLED
IZ VIŠINE
Tekst in foto: Valerija Jakop

Alpe vs. Himalaja: Nepal, drug svet – isti planet
Gore so me obdajale že kot
majhno deklico. Še preden sem
resnično okusila njihov čar, so me
prijazno pozdravljale z velikanske
fototapete v naši dnevni sobi.
Sivo-bela skala, modro nebo,
spodaj pa jezero, obdano s

potoki, žitnimi polji. Ko je bila
možnost, sem se umaknila iz
betona k teti na zeleno deželo.
Navdušenje do gora sta čez leta
v meni prebudila starša; sprva
je bilo bolj začudenje, nejevera,
da so ure in ure naporne hoje
lahko užitek. Kmalu sem to sama
izkusila in doumela. Ljubezen do
gora raste in zori kot jabolko.
Naše gore imajo nekaj neustavljivo
lepega; vedno znova se vračam
tja že desetletje. Tudi iste poti
niso zame nikoli iste. Vselej gre
za nova občutja, nova doživljanja,
nova spoznanja, nove vtise, nove
razglede. Vsak vrh ima svojo zgodbo
in svojo lepoto. Ko sem del njih, se
čutim polno, popolno, svobodno,
močno, tam zgoraj živim in sem
lahko resnično jaz. Pa vendar, nekaj,
kar je oddaljeno in daleč stran, je še
bolj mikavno, vzbuja domišljijo. V
meni je tlela skrita želja, ki je glasno
sploh nisem upala ubesediti. Močno
me je privlačila Himalaja. Nepal.
Srčno sem upala, da mi bo nekega
dne dano spoznati njegov svet. Da se
bova srečala, ko bo prišel najin čas.

Ponosni smo na dosedanje sodelovanje in
dobrodelnost.

pisanim gozdom. Pravljica med
stenami majhnega stanovanja v
mestu. Kmalu mi je ta svet postal
blizu in domač, mnogo bolj kot
morski zrak in jadranski otoki.
Logarska dolina in Kugijevo
kraljestvo sta bila moje poletje.
Potem je prišel čas, ko so gore
za nekaj časa stopile v senco
mojega otroštva. Zbližala sem se
z gozdom, travnikom, rekami,
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V življenju si zastavimo cilje,
poti in potem stremimo k njihovi
uresničitvi. Celo verjamemo, da
se nekaj zgodi, če si to dovolj
močno želimo. Z leti vse bolj živim
v prepričanju, da se vse zgodi z
namenom. Da je res že v naših
koreninah zapisano, kaj nam je dano
in v katero smer bomo hodili.
Zgodil se mi je Nepal. Natanko dve
leti je od takrat. V meni še z enako
strastjo gori in je pustil veliko sled.
Kaj sem o Nepalu vedela, preden
sem ga doživela? Da je to dežela
najvišjih gora sveta, ki neustavljivo
privlači alpiniste že desetletja,

da tam preizkušajo svoje meje
in meje mogočega. Da je zadnji
dom marsikaterega, tudi Tomaža
Humarja (obiskala sem njegovo
obeležje). Da je dežela Bude,
menihov in kičasto lepih templjev.
Da je Nepal dežela pisanih molilnih
zastavic. Vedela sem, da si vsaj
enkrat želim biti tam, v objemu teh
veličastnih gora. Verjela sem, da je
Nepal zemeljski raj. Zdaj, ko sem
Nepal začutila, vem, da je Nepal
veliko več kot vse to.
Nepal je dežela nasmejanih in srčnih
ljudi, ki ti dajo več, kot imajo sami.
Ljudje tam cenijo podarjeno in to
sprejemajo z veliko hvaležnostjo.
Kljub težkim razmeram vztrajajo in
ne obupajo. Nepal je dežela, kjer se
čas ustavi in ti se ustaviš z njim. Je
dežela smrkavih, umazanih, ušivih,
prijaznih, navihanih, sr(e)čnih
otrok, ki si delijo stvari iz ust v usta.
Nepal je dežela kamnitih hiš, za
katere se zdi, da so že tristo let
takšne, predvsem pa, da bodo takšne
še toliko let ostale. Nepal je dežela,
kamor se vračaš, ko ga enkrat
doživiš. Predvsem pa je Nepal drug
svet, a še vedno isti planet. Zato
sem takrat tam nehala pričakovati,
temveč sprejemati; nehala obsojati
in se čuditi, temveč sem skušala
razumeti. Tam je druga filozofija,
druga dimenzija časa in prostora.
Marsikaj je tam drugače kot doma.
Narava je drugačna. Drugačna, kot
si je vajen in jo pričakuješ. Najvišji
vrhovi niso dosegljivi niti niso
za ovinkom, do tja vodi dolga in
naporna cesta. Cesta skozi gozdove,
kjer bi lahko srečal Tarzana ali
Dorotejo iz Oza; cesta mimo
velikanskih praproti, bambusovih
nasadov, rododendronovih gozdov,
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Ponosni smo na dosedanje sodelovanje in dobrodelnost.

in mimo velikanskih bonsajem podobnim dreves. Cesta
po snegu in ledu, kamnih in skalah, mimo pločevinastih
hiš, pokritih s folijo. Cesta po prahu in blatu, kjer se
vijejo kolone mul, obteženih s tovorom, ali pa težek
tovor nosijo mlada telesa. Pot vodi po visečih in
zibajočih mostovih nad deročimi rekami, mimo vojaških
postojank z bodečo žico, oboroženih vojakov in kjer se
za hip počutiš kot v filmskem kadru sredi Vietnama.
Stezice pripeljejo do modrega encijana in planik, kjer
se spomini na dom prebudijo in sprožijo srčno bolečino.
Tedne in tedne hodiš, počasi, saj zaradi višine hitro ne
gre. Hodiš visoko, do najvišjih svetih jezer, skoraj tja
do nebes. Ko drobiš korake, spoznaš bridko resnico, da
narava tam nima take vrednosti, kot si jo zasluži. Mit o
zemeljskih nebesih se razblini. A ostaneš zvest sebi in
svojim načelom ter verjameš, da z zgledom učiš, da se
mišljenje, tudi če počasi, lahko spremeni.

Nepal ima svoj čar. To so njegovi ljudje. In tista
skromnost in preprostost, ki vladata v majhnih vasicah,
stran od norije in civilizacije. Nepal imam rada. Zlezel
mi je v kri. Tja se bom zagotovo še vrnila. A nikjer moje
srce ne bije tako uglašeno kot v domačih gorah. Pri
nas gozd diši, šelestenje in šumenje listja mi pomirjata
glavo, barve mi sproščajo oči. Skale dihajo z menoj
in čutijo moj srčni utrip. Dajejo mi varnost, toploto, v
vročini potreben hlad. Vsak vrh je lahko moj, a zavedam
se, da sem tam le na obisku, v tem kraljestvu kozorogov
in gorskega cvetja. Hvaležna sem, da mi je dano ta svet
doživljati. To je naša zelena dežela. Slovenija je biser.
Pot v daljne dežele res odpira obzorja in nas bogati.
Z vsako popotniško izkušnjo je v meni vse bolj živo
zavedanje, da sem doma v najlepši deželi sveta.

Želite prispevati k razvoju turizma v Vojniku?
Z nami imate to priložnost!
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td oglas novi clani corona.indd 1

Vabimo vse tiste, ki boste s svojo pozitivno energijo in
idejami prispevali k delovanju društva in vzgoji krajanov pri
skrbi za lepo urejen kraj in njegovo okolje, in tiste, ki želite
ohranjati kulturno in zgodovinsko dediščino, prenašati znanje
mladim, promovirati kraj ter soorganizirati kulturne prireditve
in izobraževalne dogodke.
Kaj še počnemo?
Skupaj gremo na izlet v družbi veselih ljudi!
Pridružite se nam v TD Vojnik!
13/04/2020 11:29
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Dvorana OŠ Vojnik je bila polna
zadovoljnih poslušalcev

OSTANIMO PRIJATELJI
Tekst: Elči Gregorc, foto: Jan Gregorc, Dolfi Jakop

Tokrat koncert v Vojniku
Prosvetno društvo Anton Bezenšek
Frankolovo je letos organiziralo
že 29. tradicionalno prireditev
OSTANIMO PRIJATELJI. Zaradi
izgradnje vrtca Frankolovo in
rušenjem odra ob telovadnici ter
povezanimi gradbenimi deli na
območju šole smo se člani društva
odločili, da prireditev izvedemo v
večnamenski dvorani OŠ Vojnik.
Čeprav je bil organizacijski pristop v
primerjavi z organizacijo prireditve v
domači dvorani nekoliko drugačen,
smo ob podpori občine Vojnik in
vodstva OŠ Vojnik prireditev izvedli v
okviru pričakovanj.
Nekateri člani društva so bili skeptični
glede prestavitve lokacije prireditve,
pa se je na srečo izkazalo, da je bila
odločitev na mestu, edina logična
glede na trenutne razmere v domačem
kraju. Veseli smo, da so ljubitelji
narodnozabavne glasbe, skoraj do
zadnjega kotička napolnili dvorano.
Tudi letos so bili deležni obilne doze
dobre glasbe v izvedbi ansamblov:
Mladika, Udar, Pvaninski abuhi, Grand
kvintet, Opoj, Zadetek, Klateži, Zeme
in gosta prireditve Kraški kvintet. Za
humor je poskrbel Gašper Bergant,
prireditev pa je povezovala Alja Tihle
Hren. Zbrane sta pozdravila predsednik
Prosvetnega društva Anton Bezenšek
Dušan Horvat ter župan občine Vojnik
Branko Petre.
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Predsednik društva se je zahvalil
vsem ljubiteljem narodnozabavne
glasbe, ki že vrsto let prihajajo na
našo prireditev. Zahvalil se je tudi
nastopajočim, ki so se odzvali vabilu
za nastop na prireditvi. Za izbiro
nastopajočih je zadolžen Anton
Gregorc, ki to delo skrbno opravlja
že 25 let. Priprave na prireditev se
pričnejo že v začetku poletja, saj se je z
ansambli treba dogovoriti pravočasno.
Večina od njih je namreč zasedena
že leto naprej. Tone, hvala za skrb
in potrpljenje pri izbiri. Zahvale sta
bila deležna tudi Boris in Rudi, ki sta
pripravila unikatna spominska darila.
Posebna zahvala je bila namenjena
številnim donatorjem, ki že vrsto
let podpirajo našo prireditev. Vsako
leto je tudi nekaj novih donatorjev,
ki so pripravljeni pomagati. Vsem
naštetim hvala v upanju, da bomo
takšno sodelovanje nadaljevali tudi v
prihodnje – Ostanimo prijatelji. Dušan
je vse prisotne povabil na 30. jubilejno
prireditev OSTANIMO PRIJATELJI, ki
bo po planu društva 6. marca 2021,
na Frankolovem.
Župan Občine Vojnik se je zahvalil
požrtvovalnim članom prosvetnega
društva, ki vztrajajo pri organizaciji te
tradicionalne in odmevne prireditve,
ki vsako leto privabi v našo občino
poslušalce iz različnih krajev Slovenije.
Omenil je, da prireditev s takšno
tradicijo predstavlja promocijo društva,
kraja in občine, ki podobne prireditve
podpira.

Po nastopu gosta prireditve, Ansambla
Kraški kvintet, ki je navdušil
prečudovito publiko, se mu je pridružil
že prej nastopajoči Ansambel Zeme
s katerim sta skupaj zaigrala prelepo
Avsenikovo vižo z naslovom Ostanimo
prijatelji, po kateri prireditev nosi
ime. Skupaj smo preživeli prečudovito
nedeljsko popoldne. Pa še to:
letošnji začetek marca nam je bil še
prizanesljiv, saj je bil to zadnji večji
dogodek v naši občini pred izbruhom
epidemije, ki je bila razglašena nekaj
dni pozneje in traja še danes. Člani
Prosvetnega društva Anton Bezenšek
se zahvaljujemo za pomoč pri
organizaciji prireditve: Občini Vojnik
in OŠ Vojnik za koriščenje prostorov,
Urbanu Podergajsu za vsestransko
pomoč, Stanku Mikoli za ozvočenje
prireditve, članom PGD Vojnik za
dežurstvo, članom ZŠAM Slovenske
Konjice za urejanje prometa, Hildi
Goršek za pomoč pri pogostitvi,
članom Režijskega obrata Občine
Vojnik in vsem ostalim, ki ste na
kakršen koli način pomagali pri izvedbi
prireditve.
Ljubitelje narodno zabavne glasbe
še enkrat vabimo na jubilejno 30.
tradicionalno prireditev OSTANIMO
PRIJATELJI, ki bo naslednje leto,
6. marca 2021, predvidoma v
večnamenski dvorani OŠ Antona
Bezenška Frankolovo. Ostanite zdravi
in OSTANIMO PRIJATELJI.

Dušan Horvat je vse prisotne
povabil na 30. jubilejno prireditev
OSTANIMO PRIJATELJI.

Ansambel Mladika

Ansambel Zadetek

Ansambel Udar

Grand kvintet

Alja Tihle
Hren nas je
popeljala
skozi večer

Pvaninski Abuhi
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Branko Petre se je zahvalil
požrtvovalnim članom
prosvetnega društva.

Ansambel Opoj

Ansambel Zeme

Ansambel Klateži

Ansambel Kraški kvintet

Gašper
Bergant je
poskrbel za
humor

Ansambel Zeme in Ansambel Kraški kvintet
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NOCOJ JE
EN LEP VEČER
Tekst: Urška Majcen, foto: Jure Cvitan

Območna revija malih pevskih skupin
Lepo je vsako leto srečevati ljudi, ki s petjem
izzovejo takšna in drugačna čustva, tako pri sebi kot
tudi pri poslušalcih.
S temi besedami je povezovalka večera Urška Majcen v
pozdravnem govoru strnila misli o Območni reviji malih
pevskih skupin, ki že vrsto let poteka v Kulturnem domu
v Vojniku. Revija je izpeljana pod okriljem Javnega
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti,
OI Celje, v sodelovanju z Občino Vojnik, ki dogodek
gostuje.
V četrtek, 5. marca 2020, se je tako na odru
Kulturnega doma predstavilo 9 pevskih skupin, in sicer
srednješolska Nonet +2 Gimnazije Celje Center pod
vodstvom Barbare Arlič Kerstein ter Dekliški oktet Brina
Celje s I. gimnazije v Celju pod mentorstvom Tomaža
Marčiča, vojniška skupina In Spiritu pod vodstvom
Nikolaja Žličarja, štorsko pevsko društvo Osti Jarej, ki
ga vodi Radojka Kragelj, Celjski oktet, ki deluje pod
taktirko Bojana Goriča, s Francem Žerdonerjem na čelu
Sekstet Lindek Frankolovo, Kvartet Frankolovo, ki deluje
pod mentorstvom Patricije Jakop, Družina Gregorc s
Frankolovega, vodi jih Anton Gregorc, kot zadnji pa so
nastopili že dolgo in dobro uveljavljeni Mešani vokalni
kvartet Shalom, katerega umetniški vodja je Aleš Kolšek.
Vse pesmi je še posebej pozorno spremljal strokovni
spremljevalec Gregor Klančič.
Zelo lepo je videti mlajše obraze, ki v svet petja šele
dobro vstopajo in prinašajo svežino v tovrstno umetnost,
kot tudi starejše, izkušene mačke, ki še vedno zelo
radi in dobro prepevajo, mlajšim generacijam pa lahko
ponudijo kakšen koristen nasvet.

Vokalna skupina In Spiritu Vojnik

Dekliški oktet Brina Celje

Območna revija malih pevskih skupin v organizaciji
JSKD OI Celje, omogoča nastop skupinam z največ
enajstimi pevci, za nastop je treba izbrati in prijaviti
tri pesmi (slovenska ljudska pesem v izvirni obliki ali
obdelavi, umetna pesem slovenskega avtorja, pesem po
lastni izbiri) in skupna dolžina pesmi ne sme presegati
15 minut.

Mešani vokalni kvartert Shalom
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JAKA MARGUČ
Tekst: Klara Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Za lepšo prihodnost moramo biti človek človeku
Posebno priznanja za študijske
dosežke je v letu 2019 prejel tudi
Jaka Marguč iz Malih Dol. Lani je
uspešno zaključil doktorski študij.
Pravi, da je priznanje dokaz, da
so predstavniki lokalnega okolja
opazili njegov trud in dosežek
ter so nanj ponosni. Prav tako
so na to ponosni tudi njegovo
dekle, sorodniki in prijatelji, ki
so že v času študija pomagali z
vzpodbudami.
Kakšna je bila tvoja izobraževalna
pot? Si vedno vedel, kaj želiš
postati?
Po osnovni šoli sem se vpisal na
Škofijsko gimnazijo Antona Martina
Slomška v Mariboru, kjer sem l. 2009
maturiral. Nekje v drugem letniku
sem na spletu zasledil, da se je na
Tehniških fakultetah v Mariboru odprl
nov študijski program mehatronika
in da je to tisto, kar me zanima in s
čimer bi se rad poklicno ukvarjal.

tj. program Javne agencije za
raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije, ki financira plačo, socialne
prispevke, materialne in nematerialne
stroške za doktorskega študenta, ki
je zaposlen v raziskovalni skupini.
Tako sem z oktobrom 2015 začel z
doktorskim študijem na UM FERI,
ki sem ga zaključil septembra 2019
z uspešnim zagovorom doktorske
disertacije in decembra 2019 s
podelitvijo naziva doktor znanosti s
področja elektrotehnike.
Kaj ti pomeni pridobitev doktorata,
osebno in v karieri? Kako so
se tvoje zaposlitvene možnosti
spremenile po pridobitvi višje
izobrazbe?
Pridobitev doktorata mi pomeni
dokaz, da sem sposoben stvari, za
katere se odločim, izpeljati do konca,
tudi če vmes ne kaže vse najbolje ali
se v določenih trenutkih izkaže, da
se začetne hipoteze ali predvidevanja

Priznanje za študijske dosežke za opravljen doktorat znanosti s področja elektrotehnike

Sledilo je 5 let študija na prvi in drugi
bolonjski stopnji, ki sem ju zaključil
l. 2012 in l. 2015. Sledilo je povabilo
dr. Mira Milanoviča na prosto mesto
na programu mladega raziskovalca,
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o problemu ne bo dalo dokazati.
Zaposlitvene možnosti so se vsekakor
razširile, predvsem za zaposlitev
na raziskovalnih ustanovah, kot so
fakultete, inštituti ipd., in pa seveda

v skupinah znotraj podjetij, ki se
ukvarjajo z razvojem produktov z
veliko dodano vrednostjo in se
prijavljajo na raziskovalne projekte,
ki jih razpisuje tako Slovenija kot tudi
Evropa.
Kako je na tvojo izobraževalno in
poklicno pot vplivalo to, da si z
velike družine?
Katere lastnosti ti je dala družina,
ki ti pomagajo na osebni in karierni
poti?
Največja zahvala in zasluge, da
je moja pot takšna, kot je, gredo
mojim staršem, ki so me vedno, v
vsaki odločitvi podpirali in seveda,
ko je bilo to potrebno, pomagali in
spodbujali. Velika družina mi je dala
najprej delovne navade, kot pravi rek:
Brez muje se še čevelj ne obuje. Potem
pa spoznavanje in vsakodnevno
življenje s tem, da nismo sami na
svetu. Najprej takrat, ko ti gre slabo
in veš da se vedno lahko obrneš na
najbližje, ki ti pomagajo da se dvigneš
nazaj na zeleno vejo. In drugič, ko ti
vse uspeva ter cveti in to deliš nazaj
med svoje, ki so ti pri tem pomagali
(če pa slučajno pozabiš na ta del,
te pa sami povlečejo nazaj in rahlo
pristrižejo peruti). Na koncu je tudi
med najboljšimi prijatelji in dobrim
kolektivom tako. Če ne bomo znali
biti človek človeku, prihodnost nima
najlepše slike.
Se ti zdi, da bi lahko občina več
naredila za mlade?
Mislim, da občina preko raznih
društev (KUD, PGD …) in svojih
dejavnosti (urejanje športnih površin,
prireditve) ter zelo predanih ljudi v
teh organizacijah naredi veliko, da
se mladi lahko uspešno vključujejo
v razne aktivnosti. Problematično
se mi zdi poznavanje potreb mladih,
ki nismo iz strogih centrov večjih
naselij v občini Vojnik in si želimo
ostati ali pa na novo ustvariti mesto
pod soncem na deželi. Predvsem
pri sprejemanju in odločanju o

Kakšna pa je starostna in spolna struktura v vaši
stroki? Kako gledajo starejši zaposleni na vas mlajše z
višjo izobrazbo?
Statistično gledano ne bi vedel. Zdi se mi, da je starostno
nekako lepo porazdeljeno, medtem ko je spolna struktura
še vedno precej na moški strani. V večini primerov se
glede stopnje izobrazbe izkaže, da naša ni nič kaj višja od
njihove, saj se je sistem precej spremenil. Na koncu šteje
samo to, da je delo narejeno kot mora biti. Če pa pade
kakšna opazka na stopnjo izobrazbe, se najprej nasmejim
potem pa na to pozabim.
Kakšni so načrti za prihodnost? Si želiš delati v
kakšnem točno določenem podjetju, morda v tujini?
Trenutno sem zaposlen v podjetju ECHO, d. o. o., v
Slovenskih Konjicah, ki razvija in prodaja respirometre,
tj. naprava za določanje biorazgradljivosti različnih

materialov v aerobnih in anaerobnih pogojih preko
meritev kisika in ostalih parametrov. Ukvarjamo se tudi
z razvojem in prodajo raznih naprav za druga podjetja,
raziskovalne ustanove, farmacijo … Kolektiv je odličen,
ciljev in izzivov je ogromno, tako da je delo pestro in
razgibano. To mi je trenutno najbolj pomembno.
Kaj bi svetoval mladim, ki so na poti do izobrazbe?
Naj vam ne bo cilj samo določena stopnja izobrazbe oziroma
naziv, ki ga s tem pridobite. Cilj si postavite višje. Vprašajte
se, kaj si želite in kaj lahko naredite, da bi bilo življenje
na zemlji lepše in bi ob opravljanju tega dela tudi uživali.
Na podlagi tega vprašanja si začrtajte pot izobraževanja,
saj je edina pot uspešne zaposlitve v današnjem svetu žal
pogojena z ustrezno izobrazbo. Naj vam kakšna slabša
ocena, še posebej pri predmetih, ki niso bistveni za dosego
vaših ciljev, ali drugačne želje staršev ne prekrižajo
vaših načrtov, saj boste na koncu vi tisti, ki boste zaradi
neuresničenih ciljev, z odporom hodili na delo.
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raznoraznih vlogah in prošnjah večkrat dobimo občutek
''ne bodi ga treba'' ali še kaj slabšega.

VRTEC MAVRICA VOJNIK
Tekst in foto: Iris Vrenko, mentorica otroške knjižnice

Otvoritev mavrične knjižnice
"Sončni vzhod prebuja naravo, branje
knjig razsvetljuje glavo."
Mongolski pregovor

Mesec februar je v našem Vrtcu Mavrica
Vojnik predvsem kulturno obarvan, kar
smo letos potrdili z otvoritvijo otroške
knjižnice dan pred slovenskim kulturnim
praznikom. Začelo se je pri ideji in ta
ideja je obrodila neverjetne sadove.
Zavihali smo rokave in se odločili
ustvariti nekaj zares lepega. V tem
projektu smo sodelovali tako strokovni
delavci kot otroci. Združili smo moči
in nastajati je začela otroška vrtčevska
knjižnica.
Pravljice so odličen način, da se otrok uči
novih besed, pa tudi spretnosti izražanja
misli, čustev, idej. To se začne že zelo
zgodaj, že ko otrok gleda le slikanice,
in nadaljuje pozneje, ko pristopi k
bolj kompleksnim pripovedim. To mu
pomaga tudi pozneje pri učenju v šoli, saj
k učni snovi pristopiti na bolj kreativen
način. Razvijanje besednega zaklada
pa ni edini razlog, da otrokom beremo
knjige, kajti ob branju pravljic otrok
razvija tudi domišljijo, iznajdljivost,
razvija dobro samopodobo, se sprosti,
spopada s čustvi ipd.

Zaradi tisoč in enega pozitivnega
vpliva knjige na otroka smo v Vrtcu
Mavrica Vojnik sklenili, da ustvarimo
lep, prostoren, svetel in prijeten prostor
otroškim knjigam, ki so do sedaj bile
strokovnim delavcem in otrokom na
voljo v omarah dodatnega prostora.
Tako kot v knjižnici Vojnik, ki jo z
otroki redno obiskujemo, smo tudi
mi poskrbeli za delovni čas, članske
izkaznice in zvezek za beleženje
izposoje, ki ga je dobila vsaka skupina.
Vhod v knjižnico krasijo čudovita
mavrica ter pravila primernega
obnašanja v tem prostoru.
V knjižnico smo na police lepo zložili
knjige, nekaj skupin je pomagalo
pri izdelavi vlakca, v katerega smo
prav tako zložili knjige. Otroci so
pomagali pri barvanju mavrice, ki smo
jo obesili na okno in narisali risbe, ki
so popestrile prostor. Da pa se otroci
počutijo udobno ob branju, smo dodali
tudi klopce in blazino.
Otroci so izdelali vabila in sledila je
slavnostna otvoritev, ki so jo nestrpno
pričakovali.
To je bil pomemben dogodek, ki se ga
je udeležila večina skupin, strokovnih
delavcev, župan, knjižničarka Knjižnice

Vojnik in knjižničarka osnovnošolske
knjižnice.
Otvoritev se je začela, tako kot se
spodobi, s himno, ki so jo zapeli otroci
sami. Sledilo je še nekaj otroških
pesmic in na koncu slavnosti prerez
traku, pri katerem seveda ni manjkalo
otrok. Na koncu smo se vsi posladkali s
figami in se na ta način zopet spomnili
na našega najpomembnejšega pesnika
ter se zavedli, da je tudi današnji dan
minil v znamenju kulture in da si
takšnih dni želimo čim več.
Naj živi otroška knjižnica!
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OŠ VOJNIK
Tekst: Olga Kovač, ravnateljica, foto: Lidija Eler Jazbinšek

Šolska vrata so se zaprla. Kako naprej?
Težko verjamemo, da je res. Pa
vendar se je svet ustavil na način,
ki si ga nihče od nas ni želel in še
manj pričakoval. Že v času zimskih
počitnic smo slutili, da se obolenja
hitro širijo in počasi se je tudi med
nas naselila skrb, kako ukrepati, da
čim bolje zaščitimo naše učence.
Pričetek šolskega dela je bil zato
takoj po počitnicah za vse nas
drugačen, saj smo se najprej učili,
kako bomo samozaščitno skrbeli
zase in kako pomagali preprečevati
širjenje okužb. Pripravili smo ukrepe,
vsi zaposleni pa so poskrbeli, da
so se dosledno izvajali. Pri tem so
pomembno delo opravili tudi naši
parlamentarci, saj so z aktivnostmi,
ki so jih pomagali izvajati v vsaki
oddelčni skupnosti, širili pomen
odgovornosti vsakega izmed nas.
V četrtek, 12. marca, nas je informacija,
da se v ponedeljek zapirajo vsa šolska
vrata, nepričakovano postavila pred
nova vprašanja. Kako naprej? Bomo
zmogli? Enotno in brez odlašanja
smo sklenili, da zmoremo, da bomo s
skupnimi močmi našli pot, da se bo
naše šolsko delo lahko nadaljevalo.
Prepričani, da nam bodo v pomoč tudi
naši starši, smo organizacijsko začrtali
pot in v ponedeljek že pričeli z učenjem
na daljavo.
Sam pričetek drugačnega dela je bil
za vse nas velik izziv. Pojavljala so se
nam številna vprašanja in dileme, ki
smo jih poskušali sproti in usklajeno
odpravljati. Naloga, ki je bila pred
nami, ni bila primerljiva z nobenim
doslej izpeljanim projektom, saj
smo se zavedali, da na nas čaka 786
otrok, ki so ostali doma. Mnogi med
njimi brez ustrezne IKT-opreme in
nekateri tudi brez pomoči, ki smo jim
jo dnevno nudili v šoli. Kljub vsemu
smo svoje začrtovano delo s celotnim
kolektivom pričeli izvajati, istočasno
pa smo iskati še morebitne načine
pomoči. Hvaležni smo donatorjem,
ki so ponudili pomoč in otrokom
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darovali potrebno opremo. V prvem
tednu naš namen še ni bil uporabiti
čim več različnih pristopov poučevanja
na daljavo, temveč doseči vse učence
naše šole, zato smo v tem tednu
vzpostavljali in iskali informacijske
kanale ter ustrezne komunikacijske
poti. Nekateri, predvsem iz višjih
razredov, so že pričeli uporabljati
različne oblike sodelovanja, tudi video
prenose. Posamezni razredi so kmalu
vzpostavili različna socialna omrežja, s
pomočjo katerih si pri delu pomagajo
in preko katerih so učenci lahko v
kontaktu s svojimi učitelji. Prepričana
sem, da bomo odslej vsak dan boljši,
saj vsi otrokom poskušamo omogočati
kakovostno delo, zato iščemo
najučinkovitejše poti in se trudimo
dodajati drugačne pristope poučevanja
na daljavo ter pri tem izkoristiti dane
možnosti.
Naše osnovno vodilo je iskanje
najboljših poti z namenom, da vsem
otrokom naše šole omogočimo
doseganje temeljnih učnih vsebin.
Pri tem pa se zavedamo, da so to
osnovnošolski otroci, pri katerih je
takšna oblika učenja tudi dva- do trikrat
daljša in da brez ustrezne pomoči vsi
tega ne bodo zmogli. Vsem učencem,
ki potrebujejo posebno pomoč,
vsakodnevno pomagajo tudi naša
svetovalna služba in zunanji strokovni
sodelavci.
Na tem mestu bi rada poudarila, da sem
hvaležna vsem sodelavcem za vse oblike
pomoči, ki jo delijo našim otrokom,

staršem in so v oporo drug drugemu.
Iskrena hvala gospodu Uraniču za
odpiranje in ohranjanje poti, po katerih
lahko realiziramo svoje naloge, ter za
vse učinkovite rešitve naših pobud in
dilem. Verjamem, da bomo zmogli, ker
znamo sodelovati in se dopolnjevati.
Vsi smo hvaležni tudi staršem za
njihove predloge, pobude, vzpodbude
in pomoč … Starši so tisti, ki v mozaik
sodelovanja v teh časih prispevajo zelo
veliko. S komunikacijskimi potmi so
seznanjeni, zato bi jih na tem mestu še
enkrat pozvala, da se v primeru težav,
predvsem na področju izobraževanja
ali na področju nedelovanja ali
pomanjkanja opreme za izvajanje dela
na daljavo, obrnejo na nas. Skupaj smo
močnejši in verjamem, da bomo zmogli.
Naj se na koncu dotaknem še učencev,
ki nam že sporočajo, da nas pogrešajo
in si želijo, da se šolska vrata spet kmalu
odpro. No, slednjega si želimo tudi mi.
Tudi mi pogrešamo svoje nadobudne
učenjake in si želimo, da bi le-ti na eni
strani in mi kot šola na drugi strani
pogumno in odgovorno opravili vsak
svojo nalogo. Tako bo željena pot krajša.
Poleg učenja in medsebojne pomoči
v družini pa naj tudi v prihodnje
ostaja naša najpomembnejša naloga
ohranjanje zdravja, zato – ostanimo
doma in odgovorno do sebe ter drugih
opravimo svojo nalogo. Pazimo nase in
ostanimo zdravi. Srečno!

Parlamentarci pri ozaveščanju pomembnosti pravilnega umivanja rok

Foto: Dominik Brezovšek, Anamarija Žohar, Petra Jager Čakš, Tamara Blazinšek

Zima, čas ustvarjalnosti in druženja
V zimsko-pomladnih mesecih so bili nekateri učenci
Osnovne šole Antona Bezenška športno aktivni, drugi
so se udejstvovali na področju umetnosti, spet tretji so
posegali po velikih dosežkih.
Geniji, preživetje in pogum
Sladke skrivnosti? je bil naslov letošnjega državnega
tekmovanja za Cankarjevo priznanje. Osnovnošolci (8.
in 9. razred) so brali antologijo Geniji z nasmehom (več
avtorjev) in Karlovškov roman Preživetje. V vse zgodbe
in tudi v roman je položena večna skrivnost, da je namreč
odraščanje hkrati naporno in tudi neznansko lepo obdobje
življenja. O tem bi verjetno veliko znala povedati naša
devetošolca Anamarija Žohar in Dominik Brezovšek, ki sta
udeležila državnega tekmovanja 7. marca 2020 v Slovenski
Bistrici. Na državno tekmovanja se je uvrstilo 83 slovenskih
devetošolcev in 50 odstotkov udeležencev je prejemnikov
zlatega priznanja. Med njimi sta tudi naša devetošolca,
Anamarija in Dominik. Obema čestitamo za izjemen
dosežek.
Marjana Šoš, mentorica
Pustni karneval
Na pustno soboto, 22. februarja 2020, so se učenci udeležili
pustnega karnevala v Novi Cerkvi. Predstavili smo se kot
afriško pleme, ki ima frankolovske korenine in govori
poseben jezik. Učenci so na karnevalu sodelovali pod
mentorstvo učiteljic Jožice Založnik in Tamare Blazinšek.
Jožica Založnik
Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
7. februarja 2020 smo obeležili slovenski kulturni
praznik Prešernov dan. R. Jošt, K. Jevšenak in J. Tojnko
pod mentorstvom Monike Nataše Krajnc so z odličnim
povezovanjem prireditve gledalcem predstavili življenje
in delo znanih umetnikov Savinjske doline v interpretaciji
učencev recitatorskega krožka z Leonido Rožanski. Poslušali
so tudi glasbena dela ter si pogledali nekaj umetniških
slik. Prisluhnili smo avtorskima pesmima Marcela Derčaja
“Pač” in Veronike Rotar “Nov začetek”. OPZ pod vodstvom
Monike Nataše Krajnc je zapel »Pesem za mamo« pesnice N.
Maurer. Prireditev je popestrila tudi plesna skupina Sanje
Milenković. Sedmošolci so pod mentorstvom Iztoka Migliča
predstavilii Kreslinovo pesem “O, Vrba”, devetošolci pa so
zaključili z avtorskim Prešernovim repom.
Monika Nataša Krajnc

je osvojiti smučarsko znanje. Za učenje smučarskih veščin
sta poskrbela Ivo Špeglič in smučarski učitelj Aljaž. Prav
vsi so napredovali in svoje smučarsko znanje zadnji dan
predstavili svojim staršem. Bivali smo v Hotelu Jakec, kjer
so bili zelo gostoljubni. Učenci so bili ves dan zelo aktivni,
tako da za domotožje ni bilo priložnosti. Poleg smučanja
so imeli tudi pouk, spoznali so FIS-pravila, se družili na
bowlingu, brali knjige, se odpravili na nočni pohod ipd. Na
smučišču so nam prikazali osnove reševanja. Nepozabno
je bilo, ko so šestošolci pripravili družabni večer; tako smo
odkrili marsikateri razredni talent.
Petra Jager Čakš

NA MLADIH SVET STOJI

OŠ AB FRANKOLOVO

Nadarjeni glasbeniki
Na glasbenih tekmovanjih so mladi glasbeniki – lahko bi
jih poimenovali kar glasbeni virtuozi – dosegli neverjetne
rezultate.
Učenec 5. razreda Jakob Tojnko, ki igra tako klavirsko
kot diatonični harmoniko, se je udeležil Mednarodnga
tekmovanja harmonikarjev za nagrado Avsenik. Jakob je
tekmoval z obema harmonikama in pokazal, da je najboljši
v svoji kategoriji. S klavirsko harmoniko je celo dosegel
skupno 2. mesto. Prav tako se je odlično izkazal učenec
5. razreda, nadarjeni pozavnist Ksaver Jevšenak, ki se je
udeležil TEMSIG – tekmovanja slovenskih glasbenih šol na
državnem nivoju in prejel bronasto plaketo. Ksaver se je s
tem rezultatom zapisal med deset najboljših pozavnistov v
svoji skupini. Učenec 7. razreda, Mohor Jevšenak, je prav
tako sodeloval na prestižnem tekmovanju TEMSIG in si v
svoji skupini priigral zlato plaketo. Mohor se uči kromatično
harmoniko in s svojim neverjetnim igranjem navdušuje vse
okoli sebe.

Zimska šola v naravi
V začetku marca so učenci 6. razreda preživeli nepozabni
teden v ZIMSKI ŠOLI V NARAVI na Treh Kraljih. Kljub slabi
zimi smo v času bivanja prejeli manjšo pošiljko snega, ki
smo se je zelo razveselili. Glavni cilj zimske šole v naravi
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FRANCI
ZIDAR

Tekst: Klara Podergajs, foto: Klara Podergajs, arhiv Francija Zidarja

Grad Lemberg se prebuja
Grad Lemberg je v zadnjih letih doživel kar nekaj
sprememb. Lastnik Franci Zidar ga od leta 2006
obnavlja in prebuja, da bi zaživel v svojem novem
sijaju.
Med letoma 2007 in 2018 so v grajskem kompleksu
odstranili številne po drugi svetovni vojni postavljene
provizorične lope in drvarnice ter obsežno rastlinje,
ki je preraščalo in uničevalo grajske stavbe in zidovje.
Iz grajskih kleti in soban so odpeljali veliko različne
navlake, hkrati pa so iz razvaljenih delov gradu
odstranili okrog 4000 m3 ruševinskega zasutja. »V tem
obdobju smo v celoti sanirali in obnovili renesančni
arkadni hodnik, sanirali in na novo pozidali okrog
2000 m 2 kamnitega obzidja in zidov, delno obnovili
zahodne grajske kleti, pritličje severnega palacija in
uredili predgradje,« je povedal Zidar. Dodal je, da
so v zadnjem obdobju sanirali strešne konstrukcije,
s katerimi so skoraj pri koncu. »Obnovili smo
sodno dvorano, kitajski stolpič. Najbolj markanten
jugovzhodni renesančni stolp je dobil še manjši
stolpič na strehi, v katerem je bil včasih tudi zvon,« je
Grad dobiva novo oziroma staro podobo z vseh strani.
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pojasnil Zidar. Pri obnavljanju izvirne podobe gradu
so dosledni, saj si želijo, da bi grad rekonstruirali v
podobi iz 16. stoletja.
Takratni lastniki so na srednjeveški osnovi zgradili
renesančno rezidenco. Ker ne želijo samo zadržati
propadanja, ampak grad tudi rekonstruirati, se bodo
letos ali prihodnje leto lotili tudi vhodnega palacija, z
arkadami in stolpičem na vsaki strani, kot je povedal
lastnik. V letošnjem letu pa načrtujejo tudi sanirati in
delno rekonstruirati vezni hodnik in grajsko kuhinjo.
»V dveh letih bomo uredili še tri razstavne prostore,
v katerih bomo predstavili zgodovino gradu in doslej
opravljeno obnovo. Dodali bomo tudi informacijsko
pisarno,« je pojasnil Franci Zidar, ki predvideva, da
bo do leta 2021 grad odprt javnosti, da ne bo samo
stroškov z vzdrževanjem, da bo nekaj prispevkov še za
sanacijska dela.
Velik finančni in energijski vložek
Lani so naredili velik korak, za kar se imajo zahvaliti
tudi Ministrstvu za okolje in prostor. To je sofinanciralo
sanacijska dela v višini približno 80.000 evrov, ker je šlo

Tekst: Nina Mlinar, foto: osebni arhiv

Na Triglav več kot 50-krat
za odpravo škode po neurjih, ki so
bila decembra 2017. V trinajstih letih
je Zidar od Ministrstva za kulturo
pridobil približno 400.000 evrov;
pogoj je bil tudi, da Zidar prispeva 50
odstotkov lastnih sredstev. Obnova
gradu je v teh letih poleg denarja
zahtevala tudi velik vložek energije,
volje in strokovnega dela. V zadnjih
štirih letih na treh razpisih niso uspeli,
saj so merila taka, da je zmanjkalo
točk, tudi če bi bilo nujno izvesti
zaščitna dela in v celoti zaustaviti
rušenje tega kulturnega spomenika.
Nove vsebine v grajskih prostorih
Pri gradnji se trudijo uporabljati čim
več avtentičnega materiala, kolikor je
le mogoče. »Kamen smo v celoti vozili
okrog, ga prestavljali. Vse, kar smo
pozidali s kamnom, je iz izvirnega
materiala,« je pojasnil Zidar. Opeka
na strehah je novejša. Se pa o vsem
posvetujejo tudi z Zavodom za varstvo
kulturne dediščine. Izvajalci del so
večinoma mojstri iz okoliških krajev.
V prihodnosti si Zidar želi, da bi grad
na podlagi ključnih lastnosti, kvalitet
kulturnega spomenika, s trajnostnim
pristopom, razumevanjem in
primernimi obnovitvenimi ukrepi
zaživel. Radi bi uredili novo
ponudbo za izvajanje izobraževalnih,
kulturnih, glasbenih dogodkov, torej
da bi nove vsebine na novo vnesli v
avtentične prostore. Vse to pa ne bo
možno brez pravega podpornega
okolja in prave miselnosti ljudi. Veliko
let je bil grad prepuščen zobu časa
in rokam nepridipravom, bil je trn v
peti okoliškim prebivalcem. »Prvi
korak pri tovrstnem projektu je
izboljšati odnos do gradu. Ljudje
se morajo zavedati, da je na gradu
lahko tudi lepo, da je koristen,« je
poudaril Zidar.

Ivan Muzelj je planinec, ki
je pomagal pri ustanovitvi
Planinskega društva Vojnik, je
njegov trenutni predsednik in
ljubitelj gora. V Sloveniji je gore
v Kamniško-Savinjskih, Julijskih
Alpah in Karavankah osvojil že
vse, nekatere celo večkrat. Med
drugim je samo na Triglavu stal
že več kot 50-krat v različnih
obdobjih leta. Manjše hribe pa si
je prihranil za zlata leta svojega
življenja. Med vsemi osvojenimi
pa mu je najljubši in najlepši
Jalovec. Ker pa je zelo rad
segal po brezpotjih in višavah,
se je velikokrat odpravil tudi
v tujino in tam osvojil najvišje
vrhove Evrope. Tako se lahko
pohvali, da je slovensko zastavo
ponosno razprl na Mont Blancu,
Matterhornu, Jungfrau, Ortlerju.
Začetki planinskega društva
Vojnik
Muzelj, njegovi prijatelji, sodelavci
in krajani Občine Vojnik, ljubitelji
hribov in gora, so v hribe hodili
že od mladosti. Sprva so bili
včlanjeni v PD Železničar Celje,
saj jih je večina tam tudi delala.
Leta 1993 so v sklopu tega društva
najprej ustanovili sekcijo Vojnik,
dve leti kasneje pa že svoje
Planinsko društvo. Veliko zaslugo
za ustanovitev ima zdaj že pokojni
Ivan Trobiš, prvi predsednik
društva, ki se je s planinskimi
navdušenci Benom Podergajsom,
Mirkom Blazinškom, Francem in
Zvonko Grum ter predsednikom
sekcije g. Kampušem lotil
organizacijskega dela. Potrebno
je bilo urediti dokumentacijo in
pridobiti vsa dovoljenja, da so lahko
kmalu organizirali prve pohode.

Zanimanje za skupno planinarjenje
je bilo veliko, saj je društvo v samih
začetkih štelo največ članov, tudi do
470. Za delovanje društva pa so bili
potrebni tudi vodniki in markacisti,
zato je društvo ustanovilo še sekcije
vodnikov in sekcije markacistov, ki
so se za svoje delo tudi primerno
izobrazili. Poleg izobraženih
vodnikov, ki so planince varno vodili
po izbranih poteh slovenskih gora
in markacistov, ki so se izobrazili
za markiranje poti, pa je društvo
potrebovalo tudi svoje poti in hribe.
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IVAN
MUZELJ

Poti vojniških planincev
Prva, čisto njihova pot se je
oblikovala iz Vojnika na Šentjungert,
ki jo tradicionalno obiščejo dvakrat
letno. Planinskega pohoda, ki se mu
lahko pridružite na štartu v Vojniku
ali na katerikoli vmesni točki na poti
na Kunigundo, se lahko udeležite v
spomladanskem času, in sicer konec
aprila, lahko pa si to priljubljeno
točko daste pod novoletne zaobljube
in jo skupaj s planinci obiščete takoj
po novem letu. Druga pot, ki jo
urejajo in markirajo vojniški planinci
se je oblikovala na relaciji VojnikStolpnik, in sicer preko Sv. Tomaža
in Kladnarta. Tako kot Kunigunda
je tudi Stolpnik med priljubljenimi
planinskimi izleti, saj se vsakega
26.decembra na vrhu srečajo in
družijo s sosednjimi planinskimi
društvi (Slovenske Konjice, Dramlje,
Dobrna). Vojniški planinci so bili
tudi med ustanovitelji Slomškove
poti od Sloma do Nove Cerkve,
vzporedno z njihovimi potmi pa
potekajo še Jakobova in Martinova
pot, ki gre preko koče na Svetem
Tomažu. V sodelovanju s PD Dramlje
pa urejajo in markirajo polovico
poti do Sv. Uršule nad Dramljami,
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hkrati pa soorganizirajo tradicionalni pohod iz Vojnika
v Dramlje (na Sv. Uršulo). V sodelovanju s športnim
društvom Socka so markirali tudi pot na Kislico, skupaj
z njimi pa vsako leto organizirajo pohod na Strnadov
travnik, preko katerega se je moč povzpeti na Kislico oz.
Špičast vrh.
V času predsedovanja
Z zgoraj omenjenimi dejavnostmi in sodelovanji je
sedanji predsednik Ivan Muzelj zadovoljen, saj opazi,
da se na teh dogodkih zbere ogromno ljudi, planinci
pa imajo domače planinske poti zelo radi. Poleg vseh
naštetih dejavnosti, ki jih ni malo, društvo skozi leto
organizira še vsaj 20 pohodov, se pa vodstvo trudi, da so
izleti zanimivi in raznoliki. Društvo trenutno šteje med
250 in 300 člani, prevladuje starejša populacija, ki ima po
besedah predsednika več časa in manj obveznosti. Nekaj
zanimanja za planinstvo je tudi med mladimi, ki pa se
zadnje čase v hribe raje odpravijo sami ali s prijatelji.
Kot vsako društvo, pa so si tudi vojniški planinci
prizadevali, da bi dobili svojo kočo, svoj dom. In to jim
je s pomočjo občine Vojnik leta 2006 tudi uspelo. Občina
je kupila zemljišče, pridni planinci pa so se lotili dela.
Ker je to bila njihova ogromna želja, so večinoma delali
sami in prostovoljno. Složnost, iste želje in pridnost so se
v kratkem času obrestovali, saj so otvoritev koče izvedli
leta 2008. Od takrat je kočo obiskalo že veliko planincev,
seveda pa si jih želijo še več. Koča je za vse odprta ob
nedeljah in praznikih, za zaključene družbe pa tudi po
dogovoru.
Vas pa Muzelj vabi, da se včlanite v PD Vojnik in lepote
slovenskih gora doživite z izkušeno ekipo vodnikov in v
dobri družbi ostalih planincev. Pravi, da z njimi ni nikoli
dolgčas, saj si izlete ali nočitve na kočah popestrijo tudi s
harmoniko in pesmijo.
Na Triglav več kot 50-krat
Veselje na koncu vzpona
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Tekst: Klara Podergajs, foto: Jernej Ledl

Naloga civilne zaščite (CZ) je v
času spopadanja s pandemijo
koronavirusa predvsem
spremljanje, vodenje in
koordinacija vseh aktivnosti za
zagotavljanje varnosti in ohranjanja
zdravja prebivalcev občine. To je
v prvi fazi pomenilo zbiranje vseh
vrst informacij o stanju v ustanovah
in med prebivalstvom, zbiranje in
posredovanje potreb po zaščitni
opremi in koordinacijo z Regijskim
štabom CZ.
Kdaj ste se začeli spopadati s krizo
in kako ste se organizirali za njeno
premagovanje?
S krizo sem se začel spoznavati že
ob njenem izbruhu v tehnološkem
in znanstvenem središču Wuhan. Že
sredi februarja je bil v časopisu Delo
objavljen intervju z epidemiologinjo
Laurie Garrett z naslovom »To je nekaj
ogromnega! To je veliko večje od
SARS-a.« Zdrznil sem se. Koronavirus
je bil na pohodu v Evropo in
znanstvenica je svarila pred njegovim
uničujočim širjenjem. Zgodila se je
Italija. Zgodile so se počitnice. Pri
nas se ni zgodilo nič, kar bi virusu
otežilo prestop naših meja. Nacionalni
institut je trobezljal, da nič ne ve,
politika isto. Ko so se ljudje vrnili s
počitnic, se je začelo. Odločevalci so
bili nepoučeni, ker očitno ne znajo
brati ali napisanega ne razumejo. Ob
aktivaciji Državnega načrta za zaščito
in reševanje je župan občine dne 13.
marca sprejel Sklep o aktiviranju
Štaba CZ, s čimer sem prevzel svoje
naloge. Zaradi varnosti sem odredil
le aktiviranje namestnika poveljnika
Tomaža Pekovška in člana štaba in
poveljnika GZ Vojnik – Dobrna Ivana
Jezernika.
Kako ste se soočili z rizičnimi
skupinami in skrbjo zanje v tem
času?
Šole in vrtci so na srečo zaprti,
največji izziv sta SeneCura dom
Vojnik in Psihiatrična bolnica, ki
spadata pod Ministrstvo za zdravje.

Imamo neposredno povezavo z
strokovno direktorico dr. Valentino
Winkler Skaza in direktorico DSO
Bredo Božnik, s katerima dnevno
izmenjujemo podatke. Tudi z
ravnateljicama Osnovne šole Vojnik in
Vrtca Mavrica usklajujemo dejavnosti,
ki se tičejo zagotavljanja dodatnih
namestitvenih kapacitet za obolele
in zdravstveno osebje, če bi jih
potrebovali. Sodelovanje z občino pa
je temeljna predpostavka uspešnega
delovanja sistema. Občinske službe
zagotovo najbolje poznajo ljudi in
razmere. Sploh v prvih dneh, ko
smo sistem spravljali v pogon in je
bilo treba prvič navezovati stike
z ustanovami, so se izkazali za
nepogrešljive.
Kako so se odzvali naši občani na
vaša obvestila in priporočila?
Kot poveljnik CZ in občina nismo
dajali posebnih nasvetov o zaščiti,
smo pa priporočali striktno
izvrševanje navodil vseh pristojnih
institucij, ki so bila posredovana
ljudem po vseh mogočih medijih.
Veliko večji problem kot Impotenca
institucij se mi zdi Neodgovornost
ljudi. Zakaj pravim z veliko začetnico?
Vsakemu kolikor toliko razumnemu
človeku bi moralo biti jasno, da gre
zares. Srečevali smo ljudi v trgovinah,
na igriščih, otroke in učitelje še dva
tedna po počitnicah v šolah, množice
tistih, ki jih nikoli ne srečaš, na
sprehodu v gručah. Kljub večdnevnim
nenehnim opozorilom na vseh možnih
kanalih se ljudje niso ozavestili, da nas
lahko ta »nevidni fizični delec«, kot
mu pravi profesor Alojz Ihan, matira
z eno potezo. Nad neodgovornostjo
ljudi sem zgrožen, saj sem mislil,
da vendarle premoremo malo več
kmečke pameti. Ne glede na težave
z neoperativnostjo vlade, zelo pozno
aktivacijo republiških strokovnih
in političnih organov in posledično
aktivacijo državnega načrta smo,
upam, ujeli zadnji vagon zadnjega
vlaka, ki je odpeljal s perona.

S kakšnimi težavami ste se soočali
pri spopadanju s krizo?
Največja težava so nezadostne oziroma
neobstoječe državne zaloge zaščitne
opreme. Zato imamo zdaj ogromne,
komaj obvladljive težave v vseh delih
sistema, ki je najbolj izpostavljen.
Druga težava so neodgovorni in neuki
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INTERVJU:
ARNOLD LEDL

politiki, ki s svojimi nepremišljenimi
in narcisoidnimi izjavami delajo škodo
in dodatne težave. Si sploh lahko
predstavljate, kakšno zmedo in koliko
nepotrebnih težav je povzročila izjava
novopečenega obrambnega ministra,
da lahko podjetja dobijo maske in
rokavice na CZ? Civilna zaščita ni
pristojna za oskrbo podjetij z zaščitno
opremo!
Kakšna so priporočila za naslednje
tedne v času krize in po koncu?
To ni priporočilo ampak zahteva:
upoštevati vsa navodila in odloke
oblasti, brez dodatnih komentarjev.
Ne vemo, kako dolgo bo kriza trajala.
Če nam je uspelo skočiti na zadnji
vagon, malo manj kot sicer, a ne bo
kratka. Moramo se zavedati, da tudi
če se stanje pri nas »kmalu« umiri,
smo vpeti v svetovno mrežo, ležimo
na pomembni geostrateški točki.
Dokler se stanje ne bo umirilo tudi
vse okoli nas, bomo morali še dolgo
živeti s prilagoditvami prej poznanega
vsakdanjika.
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20 LET GASILSKE ZVEZE
VOJNIK-DOBRNA
Tekst: Nina Mlinar, foto: osebni arhiv

Društva, ki tvorijo Gasilsko zvezo
Vojnik – Dobrna so v letu 2019
praznovala 20 let skupnega,
uspešnega delovanja. Odcepitev
od GZ Celje je bila dobra
odločitev, saj so tako društva
dobila več podpore, več možnosti
za razvoj in napredovanje, hkrati
pa se je teh 6 prostovoljnih
gasilskih društev med seboj bolje
povezalo in enotneje delovalo.
Da so se podali na pravo pot, sta
nam potrdila tudi ustanovna člana
GZ, Benedikt Podergajs in Ivan
Jezernik, ki sta skozi vprašanja
predstavila samo gasilsko zvezo,
njeno delovanje, člane in cilje, ki
so si jih postavili.

nove GZ. Največji razlog je bil seveda
financiranje naših društev, predvsem
zaradi takrat novo nastalih občin, s
katerim smo v prihodnje načrtovali
bolj pravično razdelitev dodeljenih
finančnih sredstev s strani našega
glavnega financerja občine. Pozneje
se je seveda pokazalo, da je bil to
pravi korak, saj so nekatera naša
društva zaživela povsem v novi luči.
Zagotovo so največji delež prispevali
k tem še takratni in pozneje večletni
župan občine Vojnik Beno Podergajs,
in pa predstavnik Dobrne Slavko
Božnik. Tako smo imeli 4. junija 1999
ustanovni občni zbor v PGD Nova
Cerkev, kjer smo dokončno postali GZ
Vojnik-Dobrna.

Kdaj ste oblikovali GZ Vojnik
Dobrna in zakaj je prišlo do
potrebe/želje po ustanovitvi
zveze?
Ivan: Naša gasilska društva so
vse skozi aktivno in zelo uspešno
delovala pod okriljem GZ Celje vse
do leta 1999, ko smo zelo resno
začeli razmišljati o ustanovitvi

Katera društva so vključena v zvezo
in koliko gasilcev šteje zveza?
Ivan: V GZ Vojnik-Dobrna je šest
gasilskih društev, od katerih je pet v
občini Vojnik in eno v občini Dobrna.
V občini Vojnik so: PGD Vojnik kot
osrednja enota, PGD Nova Cerkev,
PGD Frankolovo, PGD Socka in PGD
Lemberg, v občini Dobrna pa je

Benedikt Podergajs, Ivan Jezernik in Slavko Božnik

54

| OgledalO | 02 – 129 | 30. april 2020 |

PGD Dobrna ravno tako z nazivom
osrednja enota. Struktura članstva pa
je naslednja: skupaj v obeh spolih in
vseh starostnih strukturah nas je 1261,
od tega je 254 mladine, 344 imamo
usposobljenih operativnih gasilcev,
173 gasilskih veteranov, ostali pa so
podporni člani.
GZ ima najbrž veliko nalog. Katere
bi izpostavili?
Ivan: GZ predvsem združuje in
povezuje delo med posameznimi
društvi in kar je zelo pomembno, da
skupaj z obema občinama usklajujemo
delovanje naše zveze.
Beno: Zveza je lahko tudi velik
motivator za vzgojo mladih, za
primerno in zdravo konkurenčnost
med društvi, kar zagotovo prinaša
napredek (in ga je). Zveza je lahko
s skupnimi akcijami tista, ki na vseh
področjih dela prinaša določene
spodbude in tako morda katero
društvo, ki določene akcije ne bi
opravilo, to stori zaradi vključenosti v
program Zveze.

Zveza je v letu 2019 praznovala okrogli jubilej.
Kateri so glavni uspehi s katerimi se lahko
pohvalite?
Ivan: Eden zagotovo velikih uspehov je izjemna
posodobitev tehnike in opreme naših gasilcev.
Vzporedno z nabavo nove tehnike nikakor nismo
pozabili na usposabljanje naših gasilcev. Izjemno sem
ponosen, da sem bil skupaj z našim predsednikom
Benom Podergajsem, eden od nosilcev pionirskega Evro
projekta, kjer smo kot prvi v Slovenji izvedli projekt, ki
je vključeval opremo in usposabljanje za naše gasilce,
vključno z mladino. Izpostavil pa bi tudi tekmovalno
področje, kjer se lahko v naši GZ pohvalimo, da smo
med najboljšimi v državi in z nekaterimi ekipami tudi v
Evropi.
Beno: Poleg naštetega bi rad poudaril še humanitarno
držo naših društev: vedno so pripravljeni komu tudi kaj
podariti od svojega, česar imajo »več«! Ob tem mislim
na pobratena društva naših članic, ki nikoli ne gredo
»praznih rok« domov.
Na kateri uspeh pod okriljem GZ ste Vi najbolj
ponosni?
Ivan: Kot že prej rečeno sem vsekakor ponosen na moj
delež v Evro projektu. Kot velik operativni uspeh pa si
štejem vodenje velike intervencije ob poplavi in državni
intervencij na Krasu.
Beno: Zagotovo smo ponosni na veliko ljudi, ki s
svojim delom plemenitijo delo Zveze in društev. Za to
praktično darujejo svoje življenje! Med njimi je zagotovo
Ivan Jezernik tisti, ki nosi zastavo našega operativnega
dela in znanja. Nepogrešljiv pa je tudi na drugih
področjih našega dela. Je svetovalec in nepogrešljiv član
vsakega pomembnejšega posredovanja in drugega tudi
organizacijskega dela v obeh občinah.
Kako pa sodelujete z ostalimi zvezami?
Oba: Naše sodelovanje z GZ Celje je izjemno, predvsem
na izobraževalnem nivoju. Bolj zavzeto pa vsekakor
sodelujemo s sosednjimi gasilskimi zvezami, saj smo ne
nazadnje tudi mejaši s požarnimi rajoni. Kar nekaj naših

gasilskih društev je pobrateno z drugimi gasilskimi
društvi po celi Sloveniji, nekatera tudi izven meja
(Hrvaška in Nemčija).
Imate v Zvezi postavljene še kakšne cilje v
prihodnosti?
Ivan: Veliko skrb nenehno dajemo izobraževanju in
to bomo z veliko mero nadaljevali. Radi bi aktivno
sodelovali pri urejanju statusa gasilca, ki se je v zadnjem
času malo popravil, vendar vidimo še veliko priložnosti
po nadgradnji. Vsekakor pa je permanentna skrb
posodabljanje gasilske tehnike in opreme.
Beno: Moja največja želja, pri kateri je mnogo zadev
odvisnih od občine Vojnik, pa je zagotovo izgradnja
gasilskega poligona. Prepričan sem, da bo izgradnja
poligona prinesla mnogo koristi ne samo gasilcem
naše Zveze, ampak bo koristna tudi za druge vsebine
družbenega in društvenega delovanja v občini. Imeti
regijski poligon je zagotovo velika korist, prednost in
ponos.
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Kako deluje sama zveza in kakšna je vaša funkcija v
njej?
Ivan: GZ ima za svoje delo dve povezovalni funkciji, to
sta organizacijsko in operativno shemo. V organizacijski
shemi so poleg predsednika, njegovega namestnika,
tajnika in blagajnika še predsedniki vseh društev,
predsedniki komisij, ki jih imamo v zvezi in pa poveljnik
in njegov namestnik. Moja funkcija je že od ustanovitve
zveze poveljnik GZ Vojnik-Dobrna.
Beno: Operativno shemo pa sestavljajo pomočniki za
različna področja operativnega dela, kot so: pomočniki
za strokovno usposabljanje, za prvo pomoč, za dihalne
aparate, za nevarne snovi, za tekmovanja … Pri
razdeljevanju funkcij seveda pazimo na zastopanost
po društvih in primerno izobrazbo na posameznem
področju dela. Sam pa sem že od začetka Zveze njen
predsednik.

Za konec pa še to. Če bi imeli še enkrat možnost
postati gasilec in ustanovitelj GZ, bi se še enkrat
podali na to pot ali bi izbrali drugo?
Ivan: Zagotovo ne bi veliko spremenil, saj mi je
rezultat, narejen v teh letih, dal potrditev, da smo delali
racionalno za občino, pravilno in uspešno za dobrobit
naših državljanov in za naša društva. Ker sem rodbinsko
vezan na gasilstvo in mi je to poslanstvo postalo del
življenja, ne bi niti v enem trenutku razmišljal o drugi
poti.
Beno: Zaradi dobrih in predanih ljudi gasilstvu, ki so
v teh letih delali z menoj, zaradi rezultatov, ki smo jih
v Zvezi dosegli, je bila moja pot v preteklosti, tj. od
osamosvojitve GZ Vojnik-Dobrna, dobro naravnana in
v korist ljudi. Ne bi je spreminjal. Z veseljem bi še kdaj
stopil nanjo, če bi bilo mogoče.

NAGROBNI SPOMENIKI
Kamnoseštvo Franc Kramar s. p.
(prej Marjan Amon s. p.)
iz Šmartnega v Rožni dolini
vam nudi nagrobne spomenike
po ugodnih cenah.
Naročila po tel.: 041 428 471
15% gotovinski popust
Naročila napisov po tel.: 041 611 087
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Otroški turnir
v malem nogometu

POVEZANI
S ŠPORTOM
Tekst: Nuša Lilija, foto: arhiv društva

Športno društvo Frankolovo
3. oktobra lani je bila osrednja
prireditev občine Vojnik, na
kateri so bila podeljena županova
priznanja. Za več kot 20-letno
dejavno delovanje na športnem
področju, širjenje športne dejavnosti
med krajani, mladino in otroki
ter organizacijo številnih športnih
prireditev v kraju je prejelo Športno
društvo Frankolovo.

spreminjalo. Od vseh 60 moških,
katerih povprečna starost je 35 let,
imajo samo eno žensko, ki opravlja
tajniška dela.
Člani društva se rekreirajo skozi vse
leto. V jesensko-zimskem obdobju
prirejajo športne aktivnosti v
telovadnici, kjer igrajo namizni tenis in
košarko. V spomladanskem-poletnem
obdobju izvajajo rekreacije na igrišču
nad graščino, kjer igrajo košarko in
seveda nepogrešljiv nogomet. Ob
nedeljah je postala tradicija, da se
dopoldne na igrišču trese mreža v
golu. V preteklih tridesetih letih niso
nogometne igre ustavile niti vremenske
razmere. V zadnjih dveh tednih pa so
zaradi izbruha koronavirusa tudi oni
prvič odpovedali nedeljska srečanja v
dobrobit vseh, posebej pa zdravja.

turnirja v malem nogometu. Prvi je v
spomladanskem, drugi pa v jesenskem
času. V mescu maju organizirajo
tradicionalni nogometni turnir. V
lanskem letu so ga posvetili v spomin
Davidu Pinterju. V mesecu septembru je
nepogrešljiva tekma debeli-suhi.
Poleti v sodelovanju z Mladinskim
društvom Frankolovo na frankolovskem
bazenu organizirajo turnirje v odbojki
na mivki. Lansko leto sta bila kar dva.
Na prvem je sodelovalo 12 ekip, na
drugem pa 19. Po kratkem predahu so
v lanskem letu ponovno organizirali
turnir v namiznem tenisu, tokrat prvič
na prostem v graščinskem parku na
Frankolovem. Tekmovalci, ki so prišli
iz celotne Slovenije, so bili razvrščeni v
dve skupini, in sicer v skupino do 50 let
in skupina nad 50 let.

Priznanje društvu sta sprejela Roman
Muzel in Marko Kodela.

Športno dogajanje se v poletnem času
preseli tudi na bazen Frankolovo, kjer
redno igrajo odbojko na mivki in lani
tudi namizni tenis. Ob koncu treningov
pa se seveda prileže osvežitev v bazenu
ali pogovor s prijatelji ob hladni pijači.

Poleg sodelovanja z Mladinskim
društvom Frankolovo se člani
v znak podpore in trdega dela
redno udeležujejo prireditev, ki jih
organizirajo ostala krajevna društva.
Vsako leto so nepogrešljivi na čistilni
akciji na Frankolovem. Kot do sedaj si
želijo tudi v prihodnje izvajati redna
tekmovanja, rekreacije, navduševati
mlajše nad športnimi aktivnosti ter
pridobiti še kakšnega novega člana, ki
se rad rekreira in si želi dobre družbe.

Z namenom širjenja športnih navad
najmlajšim in omogočanje ostalim
krajanom obiskovanja rednih rekreacij
je bila Osnovna šola Antona Bezenška
Frankolovo pobudnik za ustanovitev
športnega društva. Tako je bilo
24.oktobra 1984 ustanovljeno Športno
društvo Frankolovo.
V Športnem društvu se število aktivnih
članov v zadnjih desetih letih ni
56

| OgledalO | 02 – 129 | 30. april 2020 |

Vsako leto aprila organizirajo ligo v
malem nogometu, ki traja vse do maja.
Poleg domače ekipe so prijavljene tudi
ekipe iz Vojnika, Šentjurja in Dobrne.
Letno organizirajo tudi dva otroška

Tekst: Tanja Pangerl, foto: Janez Krajnc

Čar je plezanje v naravnih stenah
Vojničan David Pintarič je mlad
plezalni navdušenec, ki je svoje
prve plezalne podvige začel že
pri štirih letih. Po dvanajstih letih
plezanja mu ne manjka motivacije
za treninge in nove izzive, dosežke.
Na domači vojniški tekmi Vzhodne
lige je dosegel prvo mesto. Njegov
plezalni pogled je trenutno
usmerjen v tekme državnega
prvenstva, v njem tli želja tudi po
uvrstitvi v reprezentanco. Največji
čar plezanja pa mu predstavlja
plezanje v naravi, zato se že
spogleduje z novimi skalnimi vrhovi.
Še pred epidemijo si zaključil
s tekmami športnega plezanja
Vzhodne lige, in to s prvim
mestom na domačem terenu. Kako
podoživljaš to tekmo? Katero tekmo
imaš prav posebej v spominu?
Letos sem se med tekmami Vzhodne
lige udeležil le domače tekme v
Vojniku, ki se mi vsako leto močno
vtisne v spomin zaradi domačega
terena in domače publike. Tokrat še
posebej, saj sem obe smeri preplezal
do vrha in se uvrstil na prvo mesto.
Najbolj mi bo ostalo v spominu
državno prvenstvo v balvanih v
Kamniku, kjer sem zaradi poškodbe
gležnja na tekmi za las zgrešil finale.
Kakšni so tvoji tekmovalni načrti?
Boš še tekmoval v Vzhodni ligi?
Z Vzhodno ligo sem končal že
predlani, ker mi je jemala preveč
časa za ostale pomembnejše tekme.
Moji glavni cilji so tekme državnega
prvenstva, kakšna mednarodna tekma,
npr. Alpe Adria liga, in razni plezalni
spektakli, kot sta Adidas rock star,
Triglav the rock idr.
Kaj pa reprezentanca?
Kot sem že omenil, sem se pred dvema

letoma začel ukvarjati bolj z državnim
prvenstvom, kjer bi se rad na vsaki
tekmi uvrstil med prvo peterico.
Med drugim je moj cilj tudi državna
reprezentanca in v skali preplezana
smer težavnosti z oceno 8b+.
Treningi niso lahki. Kaj te motivira,
da vztrajaš?
Najbolj me motivirajo moj trener,
soplezalci in družina, želja po boljših
rezultatih na tekmah in osvajanje
novih izzivov. Zagon mi dajejo tudi
svetovno znani in uspešni plezalci. V
času karantene treniram tudi doma
sam, predvsem sem delal vaje za moč,
gibljivost in moč prstov na posebni
deski za visenje. Trener mi je pripravil
trening plan, po katerem treniram.
Tudi tvoj oče, predsednik vojniškega
Športnega društva Pajki, je
navdušen športni plezalec. Kako je
plezati v družbi z očetom? Ali kdaj
tudi pomerita svoje plezalne moči?
Res je. Oče je bil prvi, ki mi je pokazal
plezalni svet in me navdušil zanj. Ker
sem imel vedno priložnost in vzgled,
sem to seveda izkoristil. Videl sem
očeta, kako pleza in hotel biti kot
on. Največji plus tega, da on pleza,
je to, da imam vedno varovalca,
on pa soplezalca ter zagotovljene
počitnice na plezalnih destinacijah,
kot so Primorska, Sardinija, Kalimnos,
Avstrija, Češka, Makedonija. Skupaj
večinoma plezava v naravnih stenah in
balvanih, saj je to čar plezanja. Oče je
zelo tekmovalen, zato ima vsakič, ko
greva plezat, cilj, da me premaga, a mu
to že kakšno leto in pol ne uspeva.

Ko sem v skali, mi je najbolj všeč to,
da vsakič, ko plezaš smer, najdeš nov
način, da splezaš do vrha – najdeš
nov stopek, oprimek, gib. Je tudi bolj
adrenalinsko in bolj sproščujoče, saj
se umakneš od zunanjega sveta, pa
tudi smeri v skali so bolj priznane in
več štejejo. Največ plezam v bližnjih
plezališčih Kotečnik, Čreta in balvane
na Pohorju. Moji priljubljeni slovenski
plezališči sta Kotečnik in Mišja Peč,
kjer sem splezal svojo najljubšo in
najtežjo smer Corto 8a.
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ŠPORTNO
DRUŠTVO PAJKI

Kakšno spodbudno besedo imaš za
mlajše športne plezalce oziroma vse
mlade športne navdušence?
Vztrajajte pri svojih ciljih. Če vam
spodleti, nič zato, vstanite in pojdite
dalje, tudi najboljšim se zgodi. Vsak
neuspeh je pot do uspeha.
David Pintarič na tekmi vzhodne lige v vojniku

Rekel si, da je plezanje v naravnih
stenah čar plezanja. Kaj te navdušuje
pri plezanju v naravi in kje
najpogosteje plezaš? Si tudi v naravi
uspel preplezati kakšno težjo smer?
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ŠTEFAN
ZABRET
Tekst: Lea Sreš, foto:osebni arhiv

Klubski fitnes: TRIM SOBA
Zdrav življenjski slog, redna vadba in uravnotežena
prehrana so stvari, ki jih moramo upoštevati, če
želimo dobro in kakovostno živeti. V naravi človeka
je, da nerad menja svoj ustaljeni ritem, vendar je
včasih treba kaj dodati. V primeru zdravstvenih
težavah, pri prekomerni teži ali pa zaradi želje
po gibanju imamo v Vojniku v prostorih Društva
upokojencev na Celjski cesti 17 se ponuja možnost
vodene vadbe ali pa najema fitnesa.
Štefan Zabret, profesor športne vzgoje in inštruktor
fitnesa, je odprl trim sobo, kjer lahko po posvetu
Gibanje pomeni zdrav življenjski slog

izberete obliko vadbe, ki bo primerna za vas. Izbira je
odvisna od nasveta vaditelja, ki na osnovi razgovora,
uvodnega treninga, ki pokaže motoriko človeka in
sposobnosti posameznika, določi program vadbe,
ki ustreza posamezniku. Najbolj smo odprti tudi v
vadbi, če posameznik ali skupina opredeli problem,
ki mu je dal zadnji impulz. Vsebine, za katere se
odločate, za nas obsegajo poprave drž, funkcionalnosti
(SemFunkcional), hujšanje (SemVital), lahko
rehabilitacijo po poškodbi ali po težnji za zdravem
gibanju.
Na izbiro imate: Program Vitalno v letu 2020 (senior
vadba): s partnerjem programa vadbe za upokojence
– seniorje, Fitnes zveze Slovenije, osebni treningi: za
manjše skupine (pristen odnos pomeni večji motiv
za vadbo), vodilo vadbe je skozi igro ustvarjati nove
gibe, krožna fitnes vadba (fitnes za skupine po ali pred
delom), najem fitnesa.
Če se odločate za vadbo, vas bo morda prepričala
prav zimska akcija pod sloganom Plača eden, migata
dva. Vadba je primerna za starša in otroka, babico in
vnuka, dedka in babico…Zimska akcija je kot nalašč
za medgeneracijsko zgubljanje kilogramov, pomoč
pri zdravljenju ali pa samo za zdravo ohranjanje
kondicije. Trim soba je namenjena starejšim, odraslim
in otrokom. Pokličite Štefana Zabreta na telefon
051 303 707 / fb: trim soba ali napišite vprašanje na
fitnescentervojnik@gmail.com.

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
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Tekst: Tanja Čretnik, foto: osebni arhiv

Čudovite trepalnice v salonu SenSara
Ste se kdaj spraševali, kako lahko
imajo zvezdnice in znane osebe
tako čudovite, dolge in goste
trepalnice? Skrivnost trepalnic
vam v nadaljevanju razkrije Sara
Senegačnik iz salona SenSara.
Sara Senegačnik je pred samostojnim
začetkom svoje znanje in izkušnje
pridobivala pri drugih delodajalcih,
leto dni nazaj pa se je ob pomoči
partnerja Andreja odločila za
samostojno pot. Pogum in navdih
za samostojno pot je prejela od
ljudi, ki jim je v življenju uspelo in
takšni ljudje so Sari vedno v navdih,
saj so to ljudje z veliko voljo, jasno
vizijo in močjo, ker so sprejeli drzno
odločitev. Njena dragocena vrednota
je zavedanje, da vse kar dela, dela
s srcem. Verjame, da je njeno delo
dobro za ljudi in pozitivno vpliva
tudi nanjo. V vseh teh letih njene
poti so bile različne preizkušnje,
ki so jo veliko naučile: od solz do
smeha in od padca do dviga. Vendar
je vztrajala in verjela vase, da jo bo
poslovna pot iz labirinta neznanih
uličic pripeljala do prave poti. Sara
pravi, da ni boljšega občutka, ko
zjutraj vstane in gre z največjim
veseljem v službo, saj ve, da ima

vedno možnosti spoznati nove ljudi,
z njimi sodelovati in se od njih učiti.
Njene stranke ji zaupajo in se vedno
znova vračajo. Ob vsem tem občuti,
da je s pravim partnerjem in z veliko
podporo njene družine, prišla do
svoje "olimpijske medalje".
Skrivnost lepih in dolgih trepalnic je
v večini primerov v tem, da se ženske
odločijo za podaljševanje trepalnic s
profesionalnim pristopom na izredno
varen način. In prav to vam Sara
ponuja v salonu – profesionalno
podaljševanje trepalnic, ki je lahko
klasično 1 : 1, in volumensko
podaljševanje. S podaljševanjem
trepalnic se zagotovijo lepše, daljše
in gostejše trepalnice, ki delujejo
povsem naravno. Trepalnice so
podaljšane tako, da vsako posamezno
ali majhen šop trepalnic nalepi
na eno trepalnico. Šop se oblikuje
sproti in ne vsebuje silikonske vezi,
nove trepalnice so izredno lahke
in mehke. Pri lepljenju se testirano
in varno lepilo ne dotika kože,
zato je postopek primeren tudi
za tiste z bolj občutljivimi očmi in
lečami. S podaljšanimi trepalnicami
lahko na maskaro kar pozabite,
saj bo vaš pogled vedno popoln.

ZDRAVJE JE BOGASTVO

SARA
SENEGAČNIK S.P.

Stilistka mora imeti dovolj znanja
in prakse, da poskrbi za to, da
prilepi eno umetno na eno naravno
trepalnico. Sara priporoča, da
izbiro dolžine in debeline umetnih
trepalnic prepustite njej, saj bo sama
ocenila, katere umetne trepalnice
so primerne, glede na stanje vaših
naravnih trepalnic. Za Saro je prvo
pravilo, da ne lepi predolgih in
pretežkih trepalnic, če stranka nima
zdravih naravnih trepalnic, saj bi jih
s tem postopkom lahko še dodatno
oslabila.
In kje pridobite najlepše trepalnice?
Saro Senegačnik – SenSara
najdete v Arclinu 21 a, Škofja
vas, v Lepotnem Studiu Maja na
telefonski številki 041 919 754,
na FB in Instagram profilu – Sensara
Sara Senegačnik, s. p., podaljševanje
trepalnic. Delovni čas je prilagojen
strankam, zato se je treba predhodno
naročiti.

Izdelavo trepalnic zaupajte Sari Senegačnik
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OSKRBA
STAREJŠIH
Tekst: Sanda Gavranović

SeneCura dom Vojnik se predstavi
Skupina SeneCura ima v Sloveniji od lanske jeseni v
lasti SeneCura dom Vojnik (prej Špesov dom) s 169
posteljami in dializno enoto - Centra za nefrologijo in
dializo HemoDial s 15 dializnimi mesti, SeneCura dom
v Radencih (prej DOSOR), ki ga je prevzela v last lani
poleti, v začetku leta 2020 pa je družba kupila tudi
Sončni dom Maribor.
»Po nakupu v Vojniku smo doslej čas namenjali predvsem
spoznavanju procesov dela in pogledu prilagoditev
na SeneCura standarde, ki morajo biti usklajeni z
nacionalnimi,« pojasnjuje regionalna direktorica SeneCura
za Slovenijo Sanda Gavranović in dodaja, da bodo v
domu veliko dela v prihodnje namenili usklajevanju in
poenotenju informacijskih programov za dokumentiranje
zdravstvene nege in oskrbe ter finančnimi programi med
slovenskimi hišami in centralo. Potrebno bo določiti skupni
imenovalec vseh kazalnikov kakovosti.
Delo nove direktorice doma SeneCura Vojnik d.o.o. je
nedavno prevzela Breda Božnik. Po izobrazbi diplomirana
socialna delavka, odlična poznavalka dela v domovih za
starejše ter zdravstvenega in socialnega sektorja. Svojo
vlogo na tem odgovornem delovnem mestu, čeprav ga
je prevzela ravno v času kriznih razmer in epidemije, bo
zagotovo opravljala zanesljivo, natančno, povezovalno in
učinkovito.
Načrti v Sloveniji
V Sloveniji SeneCura načrtuje, ob doslej že podeljenih
petih koncesijah in v dogovorih z občinami, gradnjo
manjših domov v Pivki, Loški dolini, Žireh, Železnikih in
Komendi, s skupno zmogljivostjo okrog 300 novih mest –
skupna ocenjena vrednost investicije v pet novogradenj je
25 milionov EUR.
Zgodovinski mejniki družbe
SeneCura je bila ustanovljena leta 1998 in se je razvila
v največjega zasebnega upravljavca ustanov za oskrbo
in nego v Avstriji. Sodi med vodilna podjetja na trgu in
med vodilne pri inovacijah na področju nege v zasebnem
sektorju oskrbe starejših, saj ponuja, poleg najvišjih
standardov oskrbe in nege v vseh domovih, inovativne
bivanjske skupine za ljudi z demenco, intenzivno komo
in akinetičnim mutizmom (trajno vegetativno stanje)
ter integrirane vrtce. Ponujajo tudi rehabilitacijsko
prehodno nego, nego bolnikov na domu, 24-urno oskrbo,
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oskrbo za ljudi s posebnimi potrebami in spremljanje v
hospicu. Storitve dopolnjujejo tudi z dnevnimi centri in
oskrbovanimi stanovanji.
Večkrat nagrajeni sodelujejo z izobraževalnimi ustanovami.
Kot največkrat nagrajeni zasebni ponudnik oskrbe in nege
v Avstriji razvija SeneCura, v sodelovanju z uglednimi
znanstvenimi in izobraževalnimi ustanovami, inovativne
koncepte nege in oskrbe. Številne ustanove v skupini
SeneCura so prejele NQZ (Nacionalni certifikat kakovosti
za domove za starejše in nego v Avstriji) in E-Qalin
certifikat. Kot prvi upravljalec domov za starejše v Evropi je
SeneCura nagrajena po CERTKOM-u za svoje znanstveno
osnovano protibolečinsko upravljanje. Že 500 diplomiranih
zaposlenih so izobrazili za tako imenovane Pain Nurses
– »Sestre za Obvladovanje bolečine«. Dolgotrajna študija
v socialnem centru SeneCura v Grafenwörthu še krepi
kompetenco podjetja pri oskrbi ljudi z demenco. Študija
potrjuje pozitivni učinek interdisciplinarno zasnovanega
pristopa oskrbe na počutje oseb zbolelih za demenco.
Socialni center SeneCure Grafenwörth je kot prva ustanova
v Avstriji in druga na svetu bila certificirana za svoj izredni
koncept oskrbe demence s strani uglednega »Validation
Training Institute« Naomi Feil.
Način delovanja, kakovost oskrbe starejših in storitve
Skupina SeneCura deluje kot kompetenčni center skupine
ORPEA za širitev na nove trge v vzhodni in jugovzhodni
Evropi. Pri uvajanju koncepta za uspeh v nove države se
podjetje naslanja na večdesetletne izkušnje kot upravitelj
ustanov za nego in zdravstveno varstvo v Avstriji, na
Češkem in od lani tudi v Sloveniji.
Glavno vodilo pri širitvi je doseganje najboljše
kakovosti v oskrbi v skladu s sloganom SeneCura »Blizu
ljudem«. Ta predstavlja osrednjo podjetniško filozofijo
skupine, ki predstavlja osnovo za uspešno sožitje
med stanovalci, družinskimi člani, osebjem družbe
SeneCura in zaposlenimi v sektorju oskrbe in nege
starejših: v ospredju je koncept spoštovanja vseh ljudi – s
posameznikom vedno v središču pozornosti. Kakovost
življenja uporabnikov SeneCura storitev ohranjajo,
nadgrajujejo in izboljšujejo s ponudbo domov za oskrbo
in nego, ki poleg dolgotrajne oskrbe zajema tudi
kratkoročno in začasno rehabilitacijsko oskrbo.

Veliko SeneCurinih domov deluje kot
večgeneracijski domovi z integriranimi
vrtci. Ponudbo dopolnjujejo še
oskrbovana stanovanja. Storitve
nadgrajujejo z raznovrstnimi aktivnostmi
in programi, kot so »Medkulturnost«,
»Večerja ob soju sveč«, »Letna želja«,
»Počitniška izmenjava«, »Potencial 50+«
ter »Aktivni in mobilni 77+«.

Rehabilitacijski centri
OptimaMed zdravstvene ustanove, ki
sodijo prav tako v Skupino SeneCura,
obsegajo tako ambulantne kot
stacionarne rehabilitacijske centre,
zdravilišča s ponudbami za aktivno
zdravstveno preventivo in zdraviliško
dejavnost, institute fizikalne
medicine ter dializne centre. S prvim
psihiatričnim rehabilitacijskim
centrom za rehabilitacijo otrok in
staršev v kraju Wildbad je OptimaMed
pionir v Avstriji. Na tej lokaciji je
nastal tudi eden prvih rehabilitacijskih
centrov za otroke in mladino v državi.

Del skupine ORPEA
Od leta 2015 je SeneCura del
francoske skupine ORPEA, ki s svojimi
delnicami kotira na pariški borzi
in sodi med mednarodna vodilna
podjetja ter upravlja 951 ustanov
za nego in zdravstvene storitve v 16
državah. Zaradi svojih dolgoletnih
izkušenj pri vodenju ustanov z
zdravstveno dejavnostjo in oskrbo
deluje SeneCura znotraj skupine
ORPEA kot kompetenčni center za
območje srednje in vzhodne Evrope. K
skupini držav za katere je odgovorna
SeneCura spadajo Švica, Slovenija in
Češka.

SAMOZDRAVLJENJE
BOLEČINE

ZDRAVJE JE BOGASTVO

Poleg tega SeneCura v različnih domovih
ponuja tudi možnost oskrbe oseb z
demenco intenzivno nego, nego bolnikov
v trajnem vegetativnem stanju, bolniško
oskrbo na domu, 24-urno oskrbo, oskrbo
ljudi s posebnimi potrebami in paliativno
oskrbo.

Tea Kus Grilanc, mag. farm., foto: lastni arhiv

Ali je res vedno varno?
Bolečina je neprijetna čutna in
čustvena zaznava, povezana s
poškodbo tkiva. Vendar vzrok ni
vedno poškodba tkiva, pa tudi
vsake poškodbe tkiva ne spremlja
bolečina. Bolečina ni izključno
negativna, saj je pogosto prvi znak
ali opozorilo, da se v našem telesu
nekaj dogaja.
Ko nas zaboli, se ustavimo in umaknemo
izvoru bolečine ter tako preprečimo
nastanek nadaljnjih poškodb. Akutna
bolečina nastane hitro in traja nekaj dni
ali tednov. Ta vrsta bolečine je primerna
za samozdravljenje, vendar se je treba
zavedati, da ni vsak analgetik primeren
za vsako vrsto bolečine in tudi ne za
vsakega posameznika. Tako bomo
glavobol uspešno zdravili s skoraj vsemi
analgetiki, ki so na voljo brez recepta,
pri bolj trdovratnem pa bomo posegli po
kombiniranih pripravkih. Seveda bomo
prej pomislili, če smo ustrezno hidrirani,
ali uživamo dovolj magnezija, če
smo dovolj na svežem zraku in če
živimo v skladu z načeli zdravega
življenjskega sloga.

Pri zobobolu ne bomo odlašali z
obiskom zobozdravnika, do takrat
pa si bomo bolečine lajšali z zdravili,
ki imajo poleg protibolečinskega
tudi protivnetni učinek, saj je
zobobol pogosto posledica vnetja.
Pri menstrualnih bolečinah so se kot
najučinkovitejša izkazala prav tako
zdravila s protivnetnim učinkom,
saj se v tem delu ciklusa sproščajo
vnetni mediatorji, ki povzročajo krče
in z njimi povezano bolečino. Ne
pozabimo, kako blagodejno nam krče
lahko olajša topel termofor, zmanjšajo
pa jih tudi spazmolitična zdravila.
Sklepne bolečine so lahko posledica
obrabe; te se poslabšajo z gibanjem
in jih bomo lajšali s paracetamolom.
Stanje se lahko izboljša z izgubo
prekomerne telesne mase, uživanjem
glukozamina in uporabo lokalnih
gelov. Tiste sklepne bolečine, ki so
posledica vnetja, pa občutimo že
v mirovanju, lajšali pa jih bomo s
protivnetnimi zdravili, kot sta
ibuprofen in naproksen, lokalno
pa tudi z uporabo protivnetnih
gelov ali krem.

Čeprav termin samozdravljenje
vsebuje besedo »sam«, ne odlašajmo
z vprašanji, ki jih lahko zastavimo
farmacevtom v lekarni. Poleg
podatkov, za koga je zdravilo,
o starosti, spolu, nosečnosti, ali
jemljemo katera zdravila ipd., ne
pozabimo omeniti morebitnih
težav s srčno žilnim sistemom,
težav z želodčno sluznico,
morebitne kronične bolezni ipd. Pri
posameznikih, ki imajo katero izmed
naštetih težav ali redno terapijo
z zdravili, bo samozdravljenje
po posvetu s farmacevtom
zagotovo potekalo drugače kot pri
posamezniku, ki nima nobenih
zdravstvenih težav ali posebnosti.
Tako kot je že Pehta trdila, da za
vsako bolezen raste ro'žca, lahko
zaključim, da za vsako bolečino
obstaja analgetik. Na nas pa je, da
tudi zdravila za samozdravljenje
bolečine uporabljamo odgovorno,
torej v predpisanih odmerkih z
upoštevanjem časovnih razmikov med
odmerki in režima jemanja.

61

EKO KOTIČEK

TOPEL
DOM

a-iz

n
Tal

ol

Tekst: Nikolaj Torkar, foto: vir svetovni splet FIBRAN

Novosti iz področja energetike
IZOLACIJE (fasade, mansarde)
Priporočena debelina fasadne izolacije
je dandanes pri novogradnjah in
sanacijah približno 14–16 cm, odvisno
od tipa uporabljene toplotne izolacije
in sestave nosilnega zidu. Betonske
stene se toplotno bolj prevodne od
denimo opečnatih ali penobetonskih
zidakov, zato na beton vgradimo večjo
debelino izolacije. S 1. 1. 2019 je že
potrebno graditi skoraj ničenergijske
javne stavbe, od 1. 1. 2021 dalje pa
bodo morale biti skoraj ničenergijske
tudi vse druge stavbe (npr.
stanovanjske hiše). Potrebne debeline
toplotne izolacije fasade se bodo s tem
bolj približale 20 cm in za mansarde na
30-40 cm.

v krilo. Ta tudi spreminja funkcijo
stekla in okvirja krila okna. Pri tehniki
lepljenja se krilo in steklo med seboj
zlepita. Gre za kompakten, a tudi
elastični spoj, ki pripomore k visoki
stabilnosti krila in poveča toplotno,
zvočno in protivlomno zaščito okna.
Da gre za vrhunsko tehnologijo, ki
nesporno izboljšuje karakteristike oken
priča tudi podatek, da tehnologijo
že vrsto let uporabljajo za steklenje
oken v letalski industriji od koder se
je pravzaprav tudi razširila v našo
panogo. Tudi novi postopki spojitve
profilov omogoča, da je okno trdnejše
in istočasno so spoji bolj gladki in
predvsem vizualno popolni.
TOPLOTNE ČRPALKE

MATERIALI
Poleg EPS je XPS nov toplotnoizolativni material (neopor)
in naslednja stopnja v razvoju
ekspandiranih polistirenov, je še
bistveno bolj učinkovit od sedaj znanih
izdelkov, saj omogoča enako toplotno
izolativnost ob znatno tanjših slojih,
manjši porabi surovin, manjši potrošnji
energije za pridobivanje, proizvodnjo
in distribucijo ter tudi manjši vpliv na
okolje.
Postopoma pa se tudi že uveljavljajo
vakumski paneli.
Na trgu je tudi novost mineralna volna
izdelana po postopku ECOSE.
OKNA
Sodobna okna stremijo k vedno
večjim steklenim površinam, vse ožjim
okvirjem, k vedno boljši izolativnosti
in vse višji protivlomni zaščiti. Veliko
novost pri izdelavi oken, ki dejansko
izboljšuje vse njihove parametre,
je prinesla tehnika lepljenja stekla
62
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Nove serije hibridnih toplotnih črpalk,
ki preklapljajo med izrabljanjem dveh
obnovljivih toplotnih virov to je zraka
iz okolice in toplote zemlje in sicer
glede potrebe objekta in vremenske
razmere. Omenjena hibridna toplotna
črpalka (TČ), ki združuje lastnosti
TČ zemlja/voda in TČ zrak/voda,
je primerna tako za ogrevanje kot
hlajenje prostorov in segrevanje
sanitarne vode. Uporaba novih hladiv,
ki je lažje razgradljivo in posledično
zmanjša vpliv na toplogredne izpuste,
ki ne škoduje ozonu in ima nižji
ogljični odtis od obstoječih hladiv.
PREZRAČEVANJE
Čeprav je v veliko primerih centralno
prezračevanje zelo elegantna in
učinkovita rešitev – hkrati pa dostikrat
tudi edina rešitev, ki zagotovi
zadostno količino svežega zraka,
po drugi strani zahteva namestitev
naprave in povezanih inštalacij
za distribucijo zraka večji poseg v
objekt. Težava nastane, ko zasnova

prostora ne omogoča integracije
centralnega prezračevalnega sistema
oziroma je rešitev predraga. Lokalno
prezračevanje se je pojavilo kot rešitev
za nastale probleme.
LESNA BIOMASA
Lesna biomasa je res obnovljiv vir
in cenovno najugodnejši energent,
a po drugi strani močno onesnažuje
okolje. Kar dve tretjini ogrevalnih
sistemov na lesno biomaso je namreč
zastarelih. Potrebna je zamenjava z
energijsko učinkovitejšimi ter do okolja
prijaznejšimi z nadzorom zgorevanja
goriva in pretoka zraka in vleka
dimnih plinov. Najpomembnejša je
ravno funkcija samodejnega nadzora
pretoka zraka, daljinsko krmiljenje
ogrevalnega sistema z vseh sodobnih
platform, kot so pametni telefoni,
tablični računalniki in podobno.
FOTOVOLTAIKA
Zadnja novost na tem področju so
posebni hibridni-termofotovoltaični
moduli, ki nam omogočajo tovrstno
hkratno proizvodnjo električne
in termične energije. Trenutno
fotovoltaika lahko od 15% do 20%
sončne energije spremeni v elektriko,
ostalo je toplota, ki jo izgubimo.
PVT elementi bodo prestregli oboje,
hladili fotovoltaične celice, ki bodo
zaradi tega delovale bolj učinkovito.
Napredne tehnologije pa v sistem
vključujejo toplotno črpalko in sončne
celice ali toplotno črpalko in sončne
kolektorje.
Med novostmi velja izpostaviti
tudi računalniško voden sistem,
ki kombinira toplotne potrebe, pri
tem pa upošteva tudi temperaturo
in osončenje, ter viške ustvarjene
elektrike shrani v baterijah.
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PRVOMAJSKA BUDNICA v Lembergu,
Socki, Novi Cerkvi, na Frankolovem
in v Vojniku, Godba na pihala Nova
Cerkev
DELAVNICA – SAMOOSKRBA
– KAKO DO POPOLNE VISOKE
GREDE, Kamrica Vojnik, Kamrica,
medgeneracijski center Vojnik
ŠPORTNA PRIREDITEV VETER V
LASEH, športno igrišče v Vojniku
Društvo za aktivno preživljanje
prostega časa Most Mladih
POHOD NA KOFCE – VELIKI VRH –
KLADIVO, zbirališče pred cerkvijo sv.
Jerneja v Vojniku, Planinsko društvo
Vojnik

18.00

PRAZNIK VINA, SALAM IN KRUHA,
športna dvorana OŠ Vojnik
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

17

8.00

POMLADANSKI KRAMARSKI SEJEM
NA FRANKOLOVEM, park pri graščini
Frankolovo, Društvo Talon Frankolovo

24

15. DRUŽINSKI KOLESARSKI
DOGODEK NA KOLO, zbirališče pred
Občino Vojnik, Občina Vojnik in Prima
Komunikacije d.o.o.
SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV
NA FRANKOLOVEM, Gostilna Turist
Frankolovo, Krajevna skupnost
Frankolovo
REPAIR CAFE – KAVARNIŠKA
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI,
Kamrica Vojnik, Kamrica,
medgeneracijski center Vojnik
LETNI KONCERT KOLORINA,
Kulturni dom Vojnik , Vokalna skupina
Kolorina v sodelovanju s Krajevno
skupnostjo Vojnik

10.00

26

16.00

27

11.00

24

19.00

30

18.00

30

19.30

Obvestila

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS
FRANKOLOVO, OŠ A. B. Frankolovo
Krajevna skupnost Frankolovo
PRIREDTEV OB PRAZNIKU
KS FRANKOLOVO Z LETNIM
KONCERTOM MOŠKEGA PEVSKEGA
ZBORA, OŠ A. B. Frankolovo
Krajevna skupnost Frankolovo

Občina Vojnik skupaj z Eko skladom organizira svetovanje
na področju izvedbe in financiranja energetsko
učinkovite gradnje oziroma adaptacije. Brezplačno
svetovanje poteka v času epidemije koronavirusa po
e-pošti nikolaj.torkar@ensvet.si oziroma po telefonu na
št. 041 663 395.
Organizatorji dogodkov si pridržujejo pravico do
sprememb.

Junij
6

LETNI KONCERT VOKALNE SKUPINE
IN SPIRITU, cerkev sv. Device Marije
Vojnik, Vokalna skupina In spiritu

7

FOLKLORA NA VASI V NOVI CERKVI,
na vasi v Novi Cerkvi
Turistično društvo Nova Cerkev

10

DELAVNICA – JEJMO ZDRAVO IN
LOKALNO, Kamrica Vojnik, Kamrica,
medgeneracijski center Vojnik

14

SOCKA POJE, PLEŠE IN IGRA,
graščinski park Socka, Kulturno
društvo Socka

20

PIKNIK ČLANOV DRUŠTVA TALON,
splavarjenje po reki Dravi
Društvo Talon Frankolovo

19.30
15.00
12.00-15.00

15.00
10.00

21

8.30

24

10.00

27

11.00

TRADICIONALNI BLAGOSLOV KOLES
S KOLESARJENJEM PO OKOLICI,
zbirališče pred gasilskim domom
v Novi Cerkvi, Športno kolesarsko
društvo Nova Cerkev
REPAIR CAFE – KAVARNIŠKA
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI,
Kamrica Vojnik, Kamrica,
medgeneracijski center Vojnik
REPAIR CAFE – KAVARNIŠKA
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI,
Kamrica Vojnik, Kamrica,
medgeneracijski center Vojnik

V PRIMERU PREPOVEDI IZVAJANJA
PRIREDITEV ZARADI RAZGLAŠENE EPIDEMIJE
SE PRIREDITVE NE BODO ODVIJALE.

Ker zaradi koronavirusa svetovanja ne moremo izvajati
v prostorih Občine Vojnik v dogovorjenem terminu, vam
sporočamo, da je svetovalec za izobraževanje odraslih
dosegljiv na telefonsko številko 041 242 243 ali pa po
elektronski pošti stanislav.zlof@lu-celje.si ,in sicer vsak
dan od 9.00 do 13.00. Mogoče je ravno tole krizno
obdobje čas za premislek o vaših korakih izobraževanja
in usposabljanja. Pokličite, pomagali vam bomo!

MDDI Celje ima vsako sredo od 9. do 10. ure v prostorih
PD 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. V času krize pokličite Dragico Mirnik (051
302 112, Hermino Lipovšek (064 177 611) ali Mileno
Založnik (031 705 778).

63

Bovše
od leta 1319
do leta 2019

Le malo je vasi v naši občini,
ki se lahko ponašajo s
pismenimi omembami že
iz začetka 14. stoletja. Vas
Bovše, ki leži na vzhodnem
delu naše občine, je
omenjena že leta 1319 kot
naselje Föss in je obsegala le
nekaj podložniških kmetij. O
tem ni zanesljivih podatkov,
domnevamo pa lahko, da
so bile kmetije podložne
enemu izmed dveh gradov,
in sicer Miltenberg (Gradišče)
in Hochenegg (Sv. Tomaž),
ki sta se nahajala na bližnjih
dveh hribih.
V Vojniškem urbarju iz leta
1524 so omenjene Velike
in Male Bovše, ki sta bili
podložni gospoščini Vojnik,
po letu 1663 v delnem
podložništvu gospoščini
Blagovna, delno pa
gospoščini Zalog z uradom
v Gabrovcu. Kasneje sta se
vasi Wöss (Male Bovše) in
Wousche (Velike Bovše), ki
sta šteli skupaj 11 kmetij,
združili v vas Bovše, kar
nam priča prva Jožefinska
vojaška karta iz leta 1784
in Jožefinski kataster iz leta
1789/90. Še natančnejše
podatke pa najdemo v
Franciscejskemu katastru
iz leta 1825, ki je nastal po
reformah cesarja Franca I.
in je veljal za habsburške
dedne dežele. Takrat so
nastale katastrske občine,
mape so pa narisane v
merilu 1 : 2880, kar velja
še danes. Vas Bovše je
spadala v katastrsko

občino St. Nikolai – Inner
Osterreich Zillier Kreis –
Bezirk Weixselstatten – 1825
(Sv. Tomaž) in je štela 24
zgradb. V Leksikonu Dravske
Banovine iz leta 1937 je
zapisano: »Bovše ležijo na
hriboviti prisojni legi na
nadmorski višini 360 m in so
oddaljene 5 km od državne
ceste v Vojniku. Dostop le z
vozom. Pridelovanje manjše
množine vina. Razvita
sadjereja (hruške, češplje in
češnje), sadjevec za dom in
prodajo. Nekaj čebelarstva.
Poljski pridelki, tudi hmelj,
ki se izvaža.« Takrat je vas
Bovše spadala še pod občino
Škofja vas, ki je štela 3614
prebivalcev, od tega je bilo v
vasi Bovše 100 prebivalcev,
ki so živeli v 18 hišnih
številkah. Po II. svetovni
vojni so se zaradi izboljšanja
družbeno-ekonomskih
razmer tudi Bovše začele
razvijati; danes vas šteje 131
prebivalcev in v njej je 119
različnih zgradb.
Konec leta 2019 je na
440 straneh izšla knjiga
o 700-letni zgodovini
Bovš avtorice Milene
Delčnjak, katere rodbina
je po krvnem sorodstvu
najstarejša v Bovšah, in sicer
po Kramaršekovi rodovni
liniji, ki dokazano šteje
zaporedoma že 10 generacij.
Več o tej zanimivi knjigi in
o še bolj zanimivi avtorici
Mileni Delčnjak pa v eni
izmed naslednjih številk
Ogledala.

Tekst: Jože Žlaus, foto: Milena Delčnjak

