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Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo do
ponedeljka, 1. februarja 2021,
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 132. številke bo v četrtek,
25. februarja 2021.
Članke, prejete po 1. februarju 2021,
bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico
do krajšanja člankov in spremembe
naslovov in izbora fotografij po
lastni presoji. Za vsebino in točnost
podatkov odgovarja avtor prispevka.
Fotografije slabše kakovosti oz. v
velikosti manj kot 2 MB ne bodo
objavljene.

UVODNIK

Skupaj že 25 let
Čas neusmiljeno beži. Vsak ga meri in doživi po svoje. Vsak izmed
nas ima spomine na doživetja, na osebne zmage in poraze, svoje
izkušnje in želje. Naše vrednote in pogled na življenje se razlikujejo,
nekatere izmed njih pa so za življenje v skupnosti skupne nam
vsem. Letos Ogledalo praznuje 25 let. V vseh teh letih smo vam, ob
vašem sodelovanju, pripravili 131 številk občinskega glasila. Ledino
je orala ga. Mojca Skale, ki je bila dolga leta odgovorna urednica
in je postavila temelje glasilu. Še vedno je soustvarjalka Ogledala
in njena kritična misel je še vedno vredna upoštevanja. Vsa ta leta
nam je Ogledalo prinašalo teme, ki so predstavljale aktivnosti v
občini in so bile pomembne za vse občane. Zavedamo se, da je
dobra obveščenost zelo pomembna. Poleg »občinskih« tem smo na
naše strani uvrščali in predstavljali društveno življenje v občini,
medgeneracijsko sodelovanje, predstavljali delo mladih, nagrajence,
obveščali o prireditvah in še marsikaj. Ob našem jubileju se vsem
soustvarjalcem Ogledala zahvaljujem.

Izdajatelj:
Občina Vojnik

Odgovorna urednica:
Lea Sreš

Uredniški odbor:
Nuša Lilija, Jože Žlaus, Nina Mlinar,
Nenad Vranešević, Klara Podergajs in
Katja Rek

Trženje oglasov:
Katja Rek

Jezikovni pregled:
Nataša Koražija

Naslovna fotografija:
Marko Zdovc iz Sekcije starodobnih
kolesarjev na obnovljeni Keršovi ulici
v Vojniku

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.

Ogledalo 131 prihaja med vas v času, ko ni nič več tako, kot je bilo.
Prav je, da upoštevamo ukrepe in poskrbimo za svoje in zdravje
drugih. Nihče ne more tega storiti namesto nas. Zaradi epidemije
je to zadnja letošnja številka. Prinaša veliko tem občinske uprave,
spremljamo napredovanje pri projektih, ki kljub omejitvam tečejo. V
preteklem letu smo v lokalnih skupnostih veliko pridobili. Prav je, da
se vsi veselimo s tistimi, ki so dobili neoporečno vodo, most, cesto.
Ogledalo 131 predstavlja prejemnike občinskih grbov in županovih
priznanj, delo v lokalnih skupnostih, pozdravlja prvošolce,
predstavlja delo društev, ki delajo omejeno. Življenje v občini kljub
omejitvam teče dalje. Ljudje smo prilagodljivi in prav je tako.
Prihaja zimski čas, čas dolgih noči, teme in mraza. Že naravne
razmere silijo človeka k mračnim mislim, ki jih epidemija še
poglablja. Naredimo vse, da ohranimo stike s prijatelji, pa čeprav na
daljavo. Poglejmo v sebe in okoli sebe in pomagajmo tistim, ki so se
znašli v na videz brezizhodnem položaju. Vedno se najde pot rešitve,
še zlasti takrat, ko jo išče več ljudi. Vedno imamo na razpolago
sogovornike na občini, v lokalni skupnosti, Štabu CZ Vojnik in
prostovoljce iz humanitarnih organizacij. Ne skrivajmo stiske in
poiščimo pomoč. Predvsem pa poskrbimo za sebe in tiste okoli nas,
pomagajmo in sodelujmo, bodimo strpni.
V letu, ki prihaja, nas čakajo novi izzivi. Čas korone ni več nov
čas. Je čas, ki ga živimo in ga bomo živeli. Naj vam praznični
dnevi ob koncu leta minejo lepo, pa čeprav v ožjem krogu
družine in prijateljev. Časi za druženje in veselje bodo spet prišli.
Ohranite vedrino in pozitiven pogled v jutri, pazite na zdravje,
poglobite družinske in prijateljske odnose. Vsi vemo, da se sreča in
zadovoljstvo ustvarita in ohranjata prav tam. V imenu Uredniškega
odbora vam vsem v letu 2021 želim vse dobro.
Lea Sreš,
odgovorna urednica
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SPREMINJATA SE NAČIN
ŽIVLJENJA IN
POTREBE LJUDI
Pravilno skrbimo za naše zdravje tako,
da skrbimo za naš planet, dobro počutje,
trajnostni razvoj in solidarnost med ljudmi.
Skrbeti moramo za ljudi in gospodarstvo.
Ursula von der Leyen
V zadnji številki Ogledala smo bili veseli uspešnega
zaključka prvega vala epidemije Covid-19. Žal nas je
vse prehitro doletela še hujša epidemija v drugem
valu, ki je tudi nas v Vojniku močno prizadela.
Število okuženih je v nekem obdobju celo preseglo
slovensko povprečje in žal se nismo mogli izogniti
niti smrtnim primerom.
Znova smo se lotili boja z zahrbtnim virusom in
po svojih močeh prispevamo svoj delež k zajezitvi
širjenja okužbe. Ponovno je aktiviran štab CZ in
svoje humanitarno delo opravljajo prostovoljci
Rdečega križa, Karitas, odrasli skavti, gasilci in
številni drugi. Največjo težo pa nosijo zaposleni v
zdravstvu in v domovih za starejše. Trudijo se daleč
nad normalnimi obremenitvami, izpostavljajo svoje
zdravje in zdravje njihovih svojcev za to, da poskrbijo
za bolne in nemočne. Vsem sem iskreno hvaležen.
Organizirano je dežurno varstvo v vrtcu. Vsi pa smo
moralno obvezani, da se ne izpostavljamo okužbam po
nepotrebnem in da odgovorno prispevamo svoj delež
pri izvajanju predvidenih ukrepov. Ni pomembno, kaj
si o njih mislimo, javno zdravje je pomembnejše od
drobnjakarskega dlakocepljenja. V boju smo z virusom,
ki je zahrbten, in zmagamo lahko le skupaj. Življenje pa
nam bo znosnejše, če bomo solidarni in imeli posluh za
tiste bolj ranljive. Vem, da v Vojniku živimo odgovorni
ljudje, zato nam bo uspelo.
Delo Občinske uprave in Občinskega sveta ves
čas poteka nemoteno. Seveda je prilagojeno
epidemiološkim razmeram in predpisanim ukrepom.
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Zato smo imeli sejo v septembru v prostorih PGD Nova
Cerkev, ko smo potrdili prejemnike priznanj za leto
2020 v oktobru, ko smo obravnavali rebalans pa v
športni dvorani v Vojniku. Delo so opravljali tudi odbori
in delovna telesa. Vsem nagrajenim iskreno čestitam in
se jim zahvaljujem za njihovo delo v korist skupnosti.
Praznovali smo praznik občine Vojnik. Prireditev, na
kateri smo podelili priznanja, je bila tudi zaznamovana
z izvajanjem ukrepov. Sklepam, da smo kljub temu
priznanja podelili slovesno in na primeren način. To si
nagrajenci tudi zaslužijo. Ker na prireditev osebno niso
mogli priti vsi, ki bi si to želeli, smo jo tokrat posneli in
predvajali na TV Celje. Ogledate pa si jo lahko tudi na
spletni strani Občine Vojnik.
S sprejetjem rebalansa smo uskladili stanje proračuna
s spremembami nastalimi med letom in dodali
dodatna sredstva, ki jih je občina prejela iz naslova
večje povprečnine in dodatnih sredstev za sanacijo
dveh plazov. Potrdili smo tudi nove projekte, ki jih
bomo izvajali še letos. Večji so: vodovod v Rovah, del
kanalizacije v Lešju, ki se navezuje na kanalizacijski
sistem v MO Celje, izvedli bomo odkup Skvoš centra
v Vojniku, sanirali plaz, ki ogroža javno pot v Polžah.
Povečali smo sredstva za sanacijo cest in asfaltiranje.
Zagotovili smo tudi sredstva za nabavo zaščitne opreme
za potrebe CZ.
Projekti, ki so v proračunu potrjeni, se tekoče izvajajo.
Gradnja vrtca Frankolovo in sanacija športnega poda
v telovadnici Frankolovo sta zagotovo največja in

Zelo se trudimo pridobiti služnosti lastnikov zemljišč
na trasi državne kolesarske poti. Oglejte si članek v tem
ogledalu. Poudarjam, da imamo zagotovljena državna
sredstva za gradnjo te kolesarske poti. Naša naloga
je pridobiti soglasja. Žal se velikokrat pri lastnikih
zemljišč soočamo z zavrnitvijo naših prošenj. Zato
ponovno prosim vse, ki se še niste odločili, da podpišete
služnost. Projekt se bo gradil, če bo zagotovljena
povezava na celotni trasi, sicer se žal ne bo. Kasneje
obžalovanje ne bo prineslo denarja, saj se bo investiral
tam, kjer se bodo s pobudo strinjali. Konkurenca je
velika in sredstev ne bo za vse. Prosim vas, glejte
naprej. Naš način življenja se spreminja in z njim tudi
potrebe ljudi. Kolesarsko pot nujno potrebujejo naši
otroci in vnuki. Potrebujejo varen prostor, ki ga na
sedanjih cestah ni mogoče zagotoviti. Prav tako bomo
s projektom pridobili nove mostove in ureditev javnih
cest. Jaz in moji sodelavci vas lahko samo prosimo. In
ne prosimo zase, temveč za celotno skupnost, ki bo s
tem pridobila. Lahko pa tudi ne, če ne bomo složni.
Poglejte si zemljevid in videli boste, da je več kot
polovica lastnikov že podpisala služnost in gradnjo
podpira. Prosim, pridružite se jim in omogočite izvedbo
prepotrebne kolesarske poti.

Tudi letošnji dan reformacije in dan mrtvih sta bila
drugačna. Tradicionalnih komemoracij in obiskov
grobov ni bilo, smo pa kljub temu izvedli poklon na
grobovih in obeležjih v vsaki krajevni skupnosti in
na Stranicah. Prav tako smo obiskali grobove svojcev
manj številčno in ne na isto uro. Prižgali smo manj sveč
in položili manj rož. Vendar kot je zapisal g. nadškof
Stanislav Zore: »Sveče svetijo v ta svet molitev sveti v
večnost.« Molitev in spoštljiv spomin prihajata iz naših
src. Na to pa Covid-19 nima vpliva.
Pred nami so praznični december, božični prazniki in
novo leto. Lani si niti v najbolj črnem scenariju nismo
predstavljali, da bo naše življenje podrejeno virusu.
Zato bo tudi Božični Vojnik močno spremenil zunanjo
podobo, a njegovo sporočilo ostaja enako. Želim si, da
se vsak ob pogledu na jaslice spomni preteklih pet let.
Ustvarjalci Božičnega Vojnika pa nam bodo na dovoljen
način in preko elektronskih medijev to dogajanje tudi
posredovali. Vem, da bomo tudi na tak način ostali
med seboj močno povezani. Ideje in načrti, ki jih bomo
preložili na naslednje leto, pa bodo v vsem sijaju žareli
prihodnje leto.

ŽUPANOVA BESEDA

najzahtevnejša. Vselitev otrok v novi objekt je planirana
za čas zimskih počitnic. Končuje se prva faza obnove
Keršove ulice. Nadaljevanje je predvideno naslednje
leto. Vgradili smo tudi prve podzemne zbiralnike za
komunalne odpadke. Izgradili smo nov betonski most
na Dobrnici v Novi Cerkvi. Izvaja se vodovod Socka–
Trnovlje, ki bo zaključen naslednje leto. Izvedena
je obnova lokalne ceste Bezovica–Pristava, del LC
Frankolovo–Socka, predvidena pa je tudi širitev LC
Socka–Vrba. Tudi asfaltiranje makadamskih cest je
izvedeno po planu. Uredili smo zunanjo okolico mrliške
vežice v Vojniku. Začenjamo gradnjo prve faze pločnika
proti Gmajni.

Prihaja leto 2021. Imamo polno novih načrtov in ciljev.
Še bolj kot do sedaj bomo cenili zdravje. Prekaljeni v
preizkušnji bomo boljši, bolj solidarni in bolj povezani
med sabo.
Vsem želim zdravja, medsebojnega spoštovanja
in ljubezni. V takem okolju naj tudi uresničevanje
zastavljenih projektov steče kot namazano.

Branko Petre,
vaš župan

Človek ni stvar statistike,
ampak odnosa in srca.
Potrebno je biti človeku blizu,
biti s človekom v stiku in v odnosu.
Spoštovati njegovo dostojanstvo in
skupaj z njim iskati rešitve za življenje.
V letu 2021 vam želimo čim več zdravja, človeške
bližine, skupnih rešitev in zadovoljnih dni.
Župan Branko Petre
s sodelavci občinske uprave Občine Vojnik
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OBČINA
VOJNIK

Pripravila: mag. Mojca Skale, foto: Lea Sreš, Matjaž Jambriško

Sprejem in pomoč strankam
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
razvojne stebre Promet, Okolje in Kakovost življenja.
Del nalog iz teh stebrov opravljajo krajevne skupnosti
Frankolovo, Nova Cerkev in Vojnik in v tej številki
predstavljamo tri sodelavke, ki dejavno pomagajo pri
izvajanju nalog in pristojnosti v krajevnih skupnostih
ter izvajajo dela v sprejemni in glavni pisarni Občine
Vojnik. Na vprašanja so odgovarjale Irma Blazinšek,
višja referentka, ki opravlja dela za Krajevno skupnost
Vojnik in sprejemno pisarno Občine Vojnik, Ines
Novak, ki je 7 let delala v Krajevni skupnosti Nova
Cerkev in Krajevni skupnosti Frankolovo, sedaj pa je
Svetovalka za dokumentarno gradivo in investicije
v glavni pisarni Občine Vojnik, ter Katja Rek, ki je
nadomestila Ines Novak in od 7. septembra 2020 dela
kot Svetovalka za KS Nova Cerkev in KS Frankolovo.
Predstavljene sodelavke so tiste, ki vas pri vstopu v
občinske prostore ter prostore krajevnih skupnosti s
prijaznim pozdravom sprejmejo ter vas povprašajo, kako
vam lahko pomagajo. V času COVID-19 vam izmerijo
tudi temperaturo ali poprosijo, da uporabljate maske in si
razkužite roke.
1.) Katere naloge ste izvajali v zadnjem letu in kaj
načrtujete v prihodnjem letu 2021?
Irma:

V sprejemni pisarni, kjer delam, je vedno živahno. Stranke
prihajajo z različnimi željami in vprašanji, ki jih pomagam
rešiti po najboljših močeh. Največkrat potrebujejo obrazce
za različne vloge, med katerimi jih je največ s področja
okolja in prostora: vloge za potrdila o namenski rabi
zemljišč, za potrdila o predkupni pravici in potrdila o
spremembi namembnosti zemljišč. Za umeščanje objektov
vlagajo zahtevke za lokacijsko informacijo ter pred izdajo
gradbenega dovoljenja vloge za izračun komunalnega
prispevka. S področja sociale so vloge za enkratno pomoč
ob rojstvu otroka, informativne vloge za javna najemna
stanovanja ... V sprejemni pisarni se oddajajo tudi vloge
po različnih javnih razpisih za društva, podjetnike ter
za naročila malih vrednosti. Stranke plačajo tudi takso
za posamezne vloge; če je potrebno, jim pomagam
tudi pri izpolnjevanju. Oddajo pa tudi druge vloge, za
katere nimamo standardnih obrazcev. Pregledujem
in razpošiljam elektronsko pošto ter dajem osnovne
informacije s področja občine, strokovne pa tudi s področja
dela krajevne skupnosti.
Pri svojem delu moram biti seznanjena tudi z drugimi
aktualnimi novicami, saj stranke mnogokrat sprašujejo
po njih, in če je le mogoče, poiščem odgovor. Zato moram
biti s sodelavci povezana, da vem, kaj kdo dela, da lahko
stranke pravilno usmerjam.
Sem tudi koordinatorka Sveta KS Vojnik. Krajevna
skupnost je neposredni proračunski uporabnik proračuna
občine in deluje kot samostojna pravna oseba. Odhodki
in prihodki KS predstavljajo del prihodkov in odhodkov
proračuna občine, ki so zajeti v okviru planiranih sredstev
in tudi realizacije za preteklo leto. Krajevna skupnost
financira svoje odhodke iz sredstev, ki jih zagotavlja občina
v okviru dotacij. Postavke financiranja dejavnosti KS pa
so: krajevni praznik, stroški poslovanja, zimska služba,
vzdrževanje makadamskih cest in znameniti Vojničani.
V dogovoru s predsednico Sveta KS sklicujem seje sveta,
na katerih pišem zapisnik. Na sejah obravnavamo različne
zadeve od plana del, ki jih bomo uvrstili v proračun,
probleme s področja komunale, sprejemamo vloge za
asfaltiranje cest, ki jih uvrstimo v plan asfaltiranja. Od
članov sveta in ostalih občanov pridobimo podatke o
poškodbah na cestah, da se z izvajalci dogovorimo
za navoz materiala in sanacijo, pripravljamo sezname
poškodovanih cest in plazov ob večjih neurjih, da se
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Obeležje dr. Karlu Hennu stoji pred ZP Vojnik, nasproti rojstne hiše.

Vsako leto koordiniram tudi čistilno akcijo. Pri tem
sodelujem s KS Frankolovo in KS Nova Cerkev, z
osnovnima šolama s podružnicami in vrtcem ter z vsemi
društvi v občini. V letošnjem letu je zaradi COVID-19 ni
bilo, zato upam, da bodo drugo leto razmere boljše.
Ines:

Delovno mesto svetovalec KS Frankolovo in KS Nova
Cerkev se izvaja na dveh lokacijah. V obeh sem
opravljala vsa dela, povezana s KS (priprava podatkov
in informacij z delovnega področja, opravljanje
organizacijskih in strokovnih nalog v zvezi z delovanjem
krajevne skupnosti, spremljanje, posredovanje in
usklajevanje predlogov in pobud prebivalcev in organov,
krajevne skupnosti ter njihovo posredovanje pristojnim
organom in službam, reševanje zahtevnejših pobud in
predlogov prebivalcev in organov krajevne skupnosti):
sklicevanje in vodenja seznama udeležbe na sejah obeh
svetov, pisanje zapisnikov, priprava sklepov, sodelovanje
in organiziranje raznovrstnih dogodkov (npr. sprejem za
starejše, proslave ob krajevnih praznikih, organizacija
čistilne akcije, prvomajske budnice, obiski starejših
krajanov ob rojstnih dnevih, otvoritve pridobitev na
komunalnem področju ter sodelovanje s humanitarnimi
organizacijami itd.). Moja naloga je bila pomoč pri
pridobivanju služnostnih pogodb in soglasij za projekte
iz področja komunalne infrastrukture. V zadnjem
letu predvsem pridobivanje služnostna pogodb s
predstavitvijo trase kolesarske steze Celje–Vojnik–
Dobrna lastnikom zemljišč.

OBČINSKA UPRAVA

pozneje lahko občina prijavi na ministrstvo za sredstva
iz elementarja. Pripravljamo prireditve ob krajevnem
prazniku, kot je slavnostna prireditev s podelitvijo
krajevnih priznanj najzaslužnejšim krajanom, pripravimo
srečanje starejših krajanov nad 80 let, spominsko
slovesnost pri Olčjeku in z manjšim prispevkom
pomagamo društvom pri pripravi njihovih prireditev ob
krajevnem prazniku. V zimskem času v sodelovanju s KO
RK Vojnik obiskujemo starejše krajane nad 90 let in jih
obdarimo s skromnimi darili. Ugotavljam, da je čedalje več
problemov na socialnem področju, saj se razmere slabšajo.
Ne samo upokojencem, tudi družinam, posebej takšnim
z več otroki ali samo z enim staršem, zato pomagam
tudi pri delu KORK Vojnik. Na področju zimske službe
pomagam pri koordinaciji dela izvajalcev in potrebah
krajanov. Skrbimo za kulturno dediščino. V lanskem letu
je bilo s sodelovanjem KS Vojnik in Turističnega društva
Vojnik postavljeno obeležje dr. Karlu Hennu, ustanovitelju
Zdravilišča Radenci, ob 210. obletnici rojstva.

Skrbela sem za izvedbo izvajanja zimske službe
javnih poti v posamezni krajevni skupnosti (priprava
javnega naročila za izbiro izvajalca, vodenje
evidence opravljenih storitev ...). Delo je obsegalo
popis in pripravo seznama poškodb na komunalni
infrastrukturi v času elementarnih nesreč oziroma
ob neurjih z močnimi nalivi. Priprava javnega poziva
za sofinanciranje postavitev prireditvenega šotora
za organizacijo raznovrstnih prireditev iz strani
društev in organizacij v Občini Vojnik. Opravljala
sem dela strokovne sodelavke Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Vojnik (sklicevanje
in udeležba na seji, priprava gradiv in pisanje
zapisnikov, priprava sklepov, naročilo gradiv in izvedba
preventivnih akcij razpisanih iz strani Javne agencije
za varnost prometa) ter sodelovala z občinsko upravo
Občine Vojnik in Medobčinskim inšpektoratom ter
redarstvom.
Pri Civilni zaščiti Občine Vojnik sem že nekaj časa
strokovna delavka pri pripravi raznovrstnih poročil,
dopisov, vabil, zapisnikov ter priprava potrebne
dokumentacije. To delo opravljam tudi na novem
delovnem mestu. Meseca marca 2020 sem zamenjala
svoje delovno mesto in sedaj opravljam naloge v
glavni pisarni Občine Vojnik. Predvsem opravljam
administrativno tehnično podporo (vpisovanje vhodne
in izhodne pošte, pisanje naročilnic, vnašanje pogodb,
priprava raznovrstnih poročil, pregled in popravki v
programu evidence prisotnosti zaposlenih, priprava
dokumentacije za javno naročilo poštnih storitev,
sprejem vlog, pomoč občanom in sodelavcem ...). V
naslednjem letu želim najbolje izvesti naloge svetovalke
za dokumentarno gradivo in investicije ter nagraditi
svoje znanje.
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Katja:
Leto 2020 nam je prineslo velike spremembe, na
katere se še vedno privajamo. Društveno življenje
se je upočasnilo ali pa popolnoma ustavilo. Tudi v
tem letu smo namreč na KS Frankolovo in KS Nova
Cerkev planirali celo serijo odličnih prireditev.
Zaradi epidemije COVIDA-19 pa smo morali na žalost
odpovedati vsakoletne tradicionalne dogodke, zato smo
bili prikrajšani za aktivnosti krajevne skupnosti, društev
in v kraju. Načrti za izvedbo dogodkov prihodnje
leto ostajajo, čas bo pokazal, če jih bomo lahko tudi
uresničili.
Vsekakor pa tudi v tem in prihodnjem letu svojo
pozornost namenjamo krajanom in vse splošnemu
razvoju krajevnih skupnosti. Gospodarstvo, promet,
okolje, izobraževanje so smernice razvoja, ki jim na
krajevnih skupnostih vestno sledimo, saj si prizadevamo
za kakovost življenja naših krajanov.
Poleg dela na dveh krajevnih skupnostih pa bo tudi
v prihodnjem letu moje delo usmerjeno na področje
varnosti v cestnem prometu. V sklopu Sveta za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu si namreč
prizadevamo, da smo aktivni na področju ocenjevanja
stanja varnosti v prometu na ravni občine Vojnik, da
izvajamo dodatna izobraževanja na temo prometne
vzgoje, da zagotavljamo vzgojno publikacijo ter druga
gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.
Ob koncu letošnjega leta mi je bilo dodeljeno tudi mesto
v uredniškem odboru Ogledala. Zelo se veselim dela z
drugimi člani odbora in hkrati upam, da boste še naprej
z veseljem prebirali naše in vaše občinsko glasilo.
2.) Katere so vaše največje težave oziroma izzivi
pri delu? Kako ste se prilagodili novim pogojem
poslovanja zaradi epidemije COVID-19?
Irma:
Moje delo je zelo razdrobljeno in raznoliko. Ker
delam s strankami in imamo v isti stavbi tudi upravno
enoto, nastane problem, ko je le-ta zaprta. Ljudje ne
ločijo, kaj je upravna enota in kaj občina, in ne morejo
razumeti, da sta to dve popolnoma ločeni službi in da
mi ne moremo opravljati njihovega dela, kot je overitev
pogodb, dajanje potrdil za tujino, da še živijo, ipd. Zato
velikokrat nastane slaba volja, ko pride kakšen starejši
občan in ga moram napotiti v Celje. Še dobro, da so na
upravni enoti v Celju ugotovili, da je njihova enota v
Vojniku za občane zelo pomembna, in uredili, da delo
v njej od letošnje pomladi poteka vsak dan, razen med
šolskimi počitnicami, zato je tudi slabe volje manj.
Skoraj vse stranke se držijo ukrepov za preprečevanje
virusa COVID-19 in nosijo maske ter si razkužijo
roke. Se pa seveda tudi tukaj najdejo izjeme. V času
virusa COVID-19 pa se na občini in KS-jih prilagajamo
razmeram tako, da nekaj sodelavcev dela od doma, zato
pride več dela z nadomeščanjem.
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Ines:
Moje mnenje je, da je treba težave ali izzive, ki se pokažejo
v dani situaciji, reševati hitro, bodisi to počnem sama
ali s pomočjo sodelavcev. Če si v nepričakovani situaciji
pomagamo, bomo le tako lahko dobro sodelovali. V
času epidemije smo se bili vsi primorani prilagoditi na
nova priporočila NIJZ. Menim, da je zelo pomembno, da
upoštevamo njihova navodila, saj le-tako lahko zaščitimo
sebe in druge, predvsem pa ljudi s kroničnimi obolenji.
Katja:

Poseben izziv je v največjem možnem obsegu zadovoljiti
želje krajanov in ne preseči finančnega plana krajevne
skupnosti. Trudimo se zagotoviti pomoč pri reševanju
težav ter s prijaznostjo in dobro voljo pokazati, da nam je
mar. Tako Občina Vojnik kot naše krajevne skupnosti so
prepoznavne po odprtosti svojega delovanja, občani in
krajani imajo možnost sodelovati pri upravljanju javnih
lokalnih zadev. Želimo si, da so naši krajani zadovoljni s
kakovostjo življenja. Na žalost vsem ne moremo vedno in
v celoti ustreči, ampak z malo potrpljenja in razumevanja
prej ali slej pridemo do »win-win« situacije. Novi pogoji
poslovanja zaradi epidemije COVID-19 so tudi pri nas
usmerjeni predvsem v vsakodnevne preventivne ukrepe.
Zaradi trenutnih razmer pa tudi krajani, ki vstopajo v
naše prostore, morajo nositi obrazne maske za zaščito
dihal ter uporabljati razkužila za roke, ki so nameščena v
neposredni bližini vhoda.
3.) Kaj vam vzame največ časa?
Irma:
Kot sem že omenila, nadomeščam sodelavko v glavni
pisarni, zato se zgodi, da imam takrat precej več dela,
saj moram opraviti delo glavne pisarne, ki mora biti
opravljeno tekoče, in tudi svoje delo.
Ines:
Vsako delo, ki ga opravljam, zahteva svoj čas, določenih
zadev ni mogoče opraviti v kratkem času. Predvsem si
prizadevam delo opraviti odgovorno in ob določenem
času. Zelo pomembno je, da ljudje oziroma občani
pridobijo na svoje vprašanje hiter in pravilen odgovor in so
zadovoljno z mojim delom.

Vsako šolsko leto pripravijo novo različico načrta šolskih poti.

Digitalizacija šolskih poti je spletni program, ki nudi boljši
pregled nad urejanjem šolskih poti na ravni občine ter ponuja
koristne informacije o prihodih v šolo za učence, učitelje,
starše in drugo zainteresirano javnost, ki jo zanima prometna
varnost na šolskih poteh in ki skrbi za večjo varnost otrok
na poti v šolo. Predstavniki šole in predstavniki občinskih
svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki skrbijo
za prometno varnost otrok, vsako šolsko leto pripravijo novo
različico načrta šolskih poti, ki se naložijo na spletni portal.
Ob navedenem lahko dodajo tudi aktualna obvestila o šolskih
poteh, prevozih in drugih temah, povezanih s prometom.
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Katja:
Glede na to, da sem ne dolgo nazaj prevzela delo na
KS Frankolovo in KS Nova Cerkev, še vedno veliko časa
porabim za spoznavanje splošnega obsega dela na
omenjenih krajevnih skupnostih. Ker veliko pozornost
namenjamo vzdrževalnim delom na cestni infrastrukturi,
je moj čas namenjen tudi spoznavanju krajevnih poti.

Odprtje ceste na Frankolovem

4.) Kaj si štejete kot največji uspeh pri svojem delu?
Irma:
Da svoje delo opravim dobro. Da se razumem s sodelavci
in strankami. Zato se trudim za ohranjanje dobrih
medsebojnih odnosov. Glede na to, da imam pri delu tako
s sodelavci in strankami že dolgoletne izkušnje, vem, da se
v kolektivu, kjer je sloga, naredi več in bolje.
Ines:
Vsako opravljeno delo lahko šteješ kot uspešno, če
je delo dobro opravljeno in ob pravem času. Največji
uspeh pa je bil v letu 2019, ko sem s pomočjo sodelavcev
pripravljala javno naročilo za izvajanje zimske službe za
vse tri krajevne skupnosti v občini Vojnik. V občini Vojnik
obstajajo različne kategorije cest, ki med seboj povezujejo
naselja, krajevne skupnosti in sosednje občine. Tako
kot je v vseh letnih časih na vseh cestah pomembno
redno vzdrževanje cest, je v zimskem času za varnost
prometa pomembno, da je izvajanje zimske službe
učinkovito. Zimska služba je za vsakega posameznika
pomembna z vidika prevoznosti cest kot z vidika
varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu. Drugi
največji uspeh je bil v letu 2017, ko je Javna agencija
Republike Slovenije za varnost prometa objavila javni
poziv lokalnim skupnostim za sodelovanje pri razvijanju
in pospeševanju preventivnih programov ter izvajanje
nacionalnih akcij na lokalni ravni. Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu občine Vojnik se je na razpis
prijavil in na razpisu uspel. V ta namen smo prejeli
naslednje: digitalizacijo šolskih poti za Osnovno šolo
Vojnik in Osnovo šolo Antona Bezenška Frankolovo, štiri
(4) triopane »šolska pot«, 24 odsevnih brezrokavnikov za
kolesarje in 6 kolesarskih čelad.

Katja:
Glede na to, da sem na tem delovnem mestu šele kratek čas,
bo za večje uspehe treba vložiti še kar nekaj dela. Prepričana
sem, da bomo z dobro voljo in trudom, skupaj s krajani, prej
ali slej spisali veliko lepih zgodb, zgodb o uspehu.
5.) Kdaj ste najbolj zadovoljni?
Irma:
Ko vidim, da sem nekomu pomagala, da je uredil zadevo,
zaradi katere se je oglasil pri nas.
Ines:
Na delovnem mestu sem zadovoljna, kadar so izpolnjeni vsi
elementi dela. Najbolj sem zadovoljna, kadar lahko s svojo
pomočjo ter znanjem pomagam sodelavcem ali občanom.
Prav poseben občutek je, ko se stranka poslovi z nasmehom na
obrazu in zadovoljna odkoraka iz občine.
Katja:
Zadovoljna sem, ko se delo dobro opravi in ko rezultati
govorijo sami zase. V veselje mi je, ko moje delo prinese širšo
javno korist in so z njim zadovoljni tudi drugi.
6.) Katere ukrepe načrtujete za izvedbo nalog iz strategije
2020–2030?
Irma:
Še naprej si bom prizadevala, da bomo skrbeli za čistejše okolje
brez smeti in črnih odlagališč. Da bomo ostali zelena občina
v naročju narave. Čeprav čistilne akcije pri nekaterih niso
priljubljene, ker imajo občutek, da čistijo vedno eni in isti, tisti,
ki okolje onesnažujejo, pa se jim smejijo, ne da so kaznovani,
menim, da moramo biti mi, ki želimo ohraniti naravo, boljši.
Le v čistem okolju se lahko razvija turizem, imamo kar nekaj
pohodniških in kolesarskih poti ter naravnih znamenitosti, za
pobeg od vsakodnevnih naporov. Seveda pa tudi spodbujanje
9
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domačih pridelovalcev domačih pridelkov in izdelkov, da jih
ponudijo kupcem in da bi jih ti tudi kupovali.
Ines:
Pri svojem delu si želim delati strokovno in predano,
ohranjati dober odnos do strank in sodelavcev, pomagati
starejšim občanom, ti našo pomoč posebno potrebujejo.
Delo bo uspešno ob sodelovanju in pomoči društvom
in nevladnim organizacijam. Stremim h kakovostnemu
življenju v občini ter pomoči k ohranjanju izdelave domačih
izdelkov, naših pridelovalcev ter ohranjanju domače obrti.
Skrbeti želim za boljšo varnost v cestnem prometu na ta
način, da se projekt o izgradnji kolesarske steze čim prej
uresniči. S tem bodo naši občani bolj varni in povečala
se bo prepoznavnost občine Vojnik s turističnega vidika.
Pri vsakem delu je treba sprejemati novosti in se redno
izobraževati.
Katja:

Poslanstvo Občine Vojnik je zagotavljanje storitev in pogojev, ki
prispevajo h kakovosti življenja in dela občanov.

Vsaka krajevna skupnost premore različne vire: pokrajina,
surovine, kmetijski proizvodi, različne obrti, ljudje z različnimi
talenti itd. Prepoznavanje in koriščenje teh virov pripomore

Spoštovani,
5 let Božičnega Vojnika nas je vse
ustvarjalce globoko zaznamovalo.
Ko smo ugotovili, kako zelo ljudje
potrebujejo tak ogled, sprehod in
kakšen velik interes so pokazali,
za podobe sv. družine na tolikšne
in tako izvirne načine, nam je bilo
milo. Počutili smo se ambasadorji
nečesa lepega, nečesa, kar dviga
dušo in pomirja duha ter govori o
božiču na izviren način.
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k vse splošnemu razvoju. Iz lokalnih virov in potencialov se
bomo trudili oblikovati edinstveno podobo Nove Cerkve in
Frankolovega.
V projekte bomo aktivno vključevali krajane, osredotočali se
bomo na vsebinsko in gospodarsko sodelovanje, prizadevali si
bomo za oživljanje kulturne dediščine, še naprej bomo skrbeli
za kulturno ponudbo, mešali bomo stara izročila z modernimi
atrakcijami, mladim bomo ponudili ugodnosti in spodbudo, da
bodo lahko v svojem kraju oblikovali svojo vizijo prihodnosti.
Verjamem, da si vsak krajan želi sooblikovati prihodnost
svojega kraja, zato sem prepričana, da nam bo skupaj uspelo.
7.) Veliko časa pri vašem delu je namenjeno neposredno
občanom tako na terenu kot v sprejemni in glavni pisarni,
ko pomagate občanom pri različnih problemih in vlogah.
Kaj želite še povedati našim občanom in občankam?
Irma:
Skušam se vedno držati načela, da nasmeh nič ne stane,
pomeni pa veliko. Menim, da se da s prijaznostjo in z lepo
besedo veliko doseči, zato se tega načela, kolikor se da, držim.
Ines:
Zadovoljstvo in hvaležnost je v naših srcih lep občutek, da
smo storili dobro delo. Velikokrat se ne zavedamo, da lahko
drug drugemu z majhno pomočjo in preprostim pogovorom
polepšamo dan in vlijemo upanje za naprej.
Katja:
Vsekakor si želim veliko uspešnega in prijaznega sodelovanja s
krajani KS Nova Cerkev in KS Frankolovo. Vsi pa se zavedamo,
da nasmeh in lepa beseda nič ne staneta, pa vendar čudežno
delujeta.
Irma, Ines in Katja z vašo predstavitvijo nalog ste našim
občanom in občankam predstavile del ukrepov in nalog iz naše
Vizije in strategije 2020–2030, ki ste jih in jih še boste izvajale.
Naj vaš prijazen sprejem občanov in zakonita pomoč pri
reševanju njihovih težav še naprej ostane pozitivna vrednota
občine Vojnik.

Ko smo ugotovili, da si je Božični
Vojnik ogledalo več kot 100.000 ljudi
v teh petih letih, smo bili še bolj
veseli našega poslanstva. Ampak
ne samo posamezniki, tudi župnija
in župnik, tudi občina in župan ter
mnoga društva in posamezniki iz
Vojnika in praktično ljudje iz vseh
koncev Slovenije, ki so soustvarjali
našo izjemno božično pripoved, ki je
seveda več kot le to.

mir in notranjo radost ob mnogih
in tako raznolikih podobah sv.
družine. Z nekaj jaslicami, ki
jih bomo vendarle pripravili, se
bomo omejili na prostor pri farni
cerkvi in parku v bližini ter – če bo
le mogoče – tudi z nekaj lepimi
koncerti, ki bi nas dvigovali nad
moreče vzdušje sedanjega časa.
Ostalih druženj in spremljajoče
ponudbe pa žal ne bo.

Letošnjega Božičnega Vojnika ne
bo mogoče pripraviti v taki obliki
kot prejšnja leta. Težko nam je, saj
mnogi ustvarjalci in obiskovalci
sprašujejo, kdaj in kako ga bomo
pripravili. Posledice korona virusa
in vse omejitve nam preprečujejo,
da bi tudi letos ljudem podarili
tisto najlepše, kar božič prinaša:

Vendar upanje umre zadnje, zato
tudi naše upanje in misli plavajo
nad težavami, ki jih prinaša čas
in nam preprosto govorijo: »Letos
bo malo manj zunanjega, bodo pa
zato bolj žarela srca v pričakovanju
Novorojenega, ki nam naj pomaga
podoživeti njegovo rojstvo na
načine, ki nam bodo dovoljeni!«
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Tekst: Urban Podergajs

Spletna dostopnost za ranljive ciljne skupine
Občina Vojnik je skupaj s portalom
mojaobcina.si v okviru prilagoditve
spletne dostopnosti za ljudi z
različnimi invalidnostmi (Direktiva
(EU) 2016/2102 Evropskega
parlamenta in Sveta ter ZDSMA
- Zakon o dostopnosti spletišč in
mobilnih aplikacij) prilagodila
spletno stran www.vojnik.si za
ranljive ciljne skupine.
Verjetno ste že kdaj naleteli na spletno
stran, ki je niste mogli odpreti ali si
je pravilno ogledati. Mogoče je bila
pisava neberljiva ali pa vaš brskalnik
ni bil posodobljen in vsebina ni
bila vidna. V takšnim situacijah je
še posebej otežen dostop do spleta
ranljivim ciljnim skupinam. V ožjem
pomenu ranljive skupine predstavljajo
gibalno ovirane, slepe in slabovidne,
gluhe in naglušne osebe ter osebe s
težavami v duševnem zdravju.
Prilagojena spletna stran je zasnovana
tako, da jo lahko brez dodatnih
sprememb ali prilagoditev uporablja
čim več ljudi. To pomeni domišljen
in preprost dizajn ter upoštevanje
spletnih standardov, ki jih sestavlja
niz pravil, ki določajo, kako naj bo
splet dostopen. Kaj vse smo in bomo

spremenili? Fotografijam letakom in
vsem slikovnim materialom bomo
dodajali opis – tekst, da lahko bralnik
zaslona, ki ga uporabljajo slabovidni
in slepi, prebere informacije, ki so
posredovane na letaku, ta je drugače
zanj le nevidna slika. Na desni
stani ob glavnem meniju je zdaj
velik rdeč gumb (znak invalida),
ki ponuja možnosti izbire različnih
orodij za dostopnost (povečanje
pisave, sivine, kontrast, svetlost
…). Najpomembnejše informacije

je mogoče najti že na prvi strani, na
primer iskalnik, družabna omrežja,
zemljevid strani … To pomeni tudi,
da je spletna stran prilagojena za vse
naprave, s katerimi dostopamo do nje –
namiznemu računalniku, prenosniku,
tablici ali telefonu. Občina Vojnik se
kot invalidom prijazna občina želi na
svojem spletišču še posebej približati
ranljivih skupinam in jih aktivno
vključiti, da preko olajšanega dostopa
spremljajo utrip v občini in uporabljajo
spletne storitve.
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PORTAL
VOJNIK.SI

Na desni stani ob glavnem meniju je velik rdeč gumb (znak invalida).

ELEKTRO KOVAČIČ

Odbor
Liste za pomoč krajanom

n e s ko n č n a e n e rg i j a

z vami že 25 let

Bliža se najlepši čas v letu.
Čas ko se želja po sreči in zdravju seli iz srca v
srce. Naj se vam uresničijo sanje, udejanjijo želje
in izpolnijo pričakovanja. Ob prihajajočih praznikih
Vam voščim miren in lep božič, v letu 2021 pa veliko
zdravja, sreče, osebnega zadovoljstva in uspehov.

elektroinstalacije
strelovodi
meritve
www.elektro-kovacic.si
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SEJI
OBČINSKEGA SVETA
Povzela: Tanja Golec Prevoršek, foto: Urban Podergajs

Iz 13. in 14. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik
Občinski svet Občine Vojnik je na 13. redni seji dne
10. 9. 2020:
- potrdil zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik,
- potrdil predloge za podelitev priznanj Občine Vojnik za
leto 2020,
- odločal o imenovanjih in predlogih kandidatov,
- sprejel informacijo o polletnem poročilu o izvrševanju
proračuna Občine Vojnik,
- potrdil predlog umestitve projekta LAS »Postavitev
fitnesa na prostem v Vojniku« v načrt razvojnih
programov 2020-2023,
- se seznanil s sanacijo plazu na brežini pod cesto SockaČreškova pod stanovanjskim in gospodarskim objektom
Socka 47, ID 115096 in sprejel sklep o financiranju,
- sprejel Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju
Občine Vojnik,
- sprejel Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne
pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč
iz sredstev proračuna Občine Vojnik,
- sprejel Odlok o organizaciji in financiranju krajevnih
skupnosti v občini Vojnik,
- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine
Vojnik za leto 2020,
- se seznanil s predstavitvijo projekta Skvoš in ga podprl,
- sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem
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načrtu za del prostorske enote EUP VO-16 v Vojniku z
identifikacijsko številko 1354,
- se seznanil z novim načinom podzemnega zbiranja
odpadkov,
- sprejel sklep, da se pripravi javni poziv za promocijske
turistične dogodke sofinancirane v letu 2021,
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij,
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.
Občinski svet Občine Vojnik je na 14. redni seji dne
22.10.2020:
- potrdil zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik,
- sprejel sklep o določitvi prejemnika priznanja na
področju kulture za življenjsko delo v letu 2021,
- odločal o predlogih kandidatov za imenovanje,
- potrdil predlog za imenovanje v uredniški odbor
javnega glasila Občine Vojnik,
- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu pridobivanja
nepremičnega premoženja Občine Vojnik za leto 2020,
- sprejel rebalans proračuna Občine Vojnik za leto 2020,
- se seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine
Vojnik,
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij,
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

Aktualno
Na Frankolovem končan projekt »Sanacija plazu
pod stanovanjskim objektom Šlaus, Dol pod Gojko
9, JP 965011 «
Na obravnavani asfaltirani javni poti JP965011 se
je že v preteklosti aktiviral zemeljski plaz. Prvo
območje je na sami asfaltirani lokalni cesti, drugo
pa na območju travnate površine pod cesto. V sklopu
izvedbe sanacije plazu na obravnavanem območju
se je izvedla ureditev odvodnjavanja površinskih in
pronicajočih vod ter sanacija vozišča na celotnem
obravnavanem območju. Zaradi izvedbe sanacije plazu
smo morali premakni elektro vod (drog, nadzemni
in zemeljski vodi) ter vodovoda. Sanacija plazu je
obsegala izvedbo podporne sidrane armirano betonske
pilotne stene, izvedbo drenažnega kamnitega rebra,
izvedbo novega cestnega nasipa nad pilotno steno
ter ureditvijo odvodnjavanja površinskih in zalednih
vod. Poleg izgradnje pilotne stene in drenažnega
rebra so dela vključevala tudi postavitev odbojne
ograje in preplastitev dela cestišča. Gradbena dela na

plazu je na podlagi javnega naročila izvedlo podjetje
Gradnje Marguč, d. o. o., nadzor pa podjetje Grading
iz Maribora, ki je hkrati tudi izdelalo projektno
dokumentacijo za izvedo sanacije plazu na podlagi
predhodnega geološkega poročila Geosvet, Samo
Marnic, s. p.
Skupna pogodbena vrednost interventnih in trajnih
sanacijskih del je znašala nekaj več kot 227.900 EUR.
Del sredstev (DDV, geološka poročila, projekt izvedbe
in nadzor) je občina zagotovila sama, drugi del, v
višini 175.700 EUR, pa je zagotovilo Ministrstvo za
okolje in prostor RS, Sektor za zmanjševanje posledic
naravnih nesreč.

OBČINSKA UPRAVA

SANACIJE
PLAZOV

Pogled na že končana dela na plazu Gojka.

Plaz, Gojka

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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POTEK
GRADNJE
Tekst: Vesna Poteko, foto: arhiv podjetja

Vrtec Frankolovo,
ureditev kuhinje v OŠ in ureditev okolice
Projekt izgradnje vrtca Frankolovo
smo vam že predstavili in tokrat
vas želimo seznaniti s potekom
gradnje in s terminskim planom
končanja projekta.

za naš projekt izvaja svoj projekt
prestavitve električnih vodov iz
stare trafo postaje v novo postajo.
Istočasno izvaja posodobitev javne
razsvetljave za center Frankolovega.

Projekt gradnje je zahteven tudi s
strani zahtev EKO-sklada. Njihov
redni nadzor nam potrjuje, da je
objekt v skladu s pogodbo o
sofinanciranju. Trenutno se na
objektu končujejo zaključna dela na
strehi objekta, odvodnjavanje strehe,
vgradnja oken in vrat, pripravljalna
dela za fasado. V notranjosti objekta
se izvajajo suhomontažna dela
in elektro ter strojne instalacije.
V nadaljevanju sledi še izvedba
estrihov in talnih oblog.

Južni del vrtca

Pogoj za začetek gradnje in
nemotene izvedbe gradbenih del je
bila ureditev okolice in prestavitev
začasnih električnih vodov, kar ni
bilo odvisno od izvajalca del vrtca,
temveč od podjetja Elektro Celje, ki
poleg potreb izgradnje NN-priključka

Žal so se terminski plani izgradnja
vrtca spremenili. V času epidemije
je sicer gradnja vrtca potekala,
vendar z okrnjeno zasedbo in dobavo
materialov. Na pobudo izvajalca smo
rok končanja podaljšali do februarja
2021. Upali smo, da bo končno

Priprava terena za igrišče
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gradnja stekla v normalnem ritmu
in začrtanem terminskem planu,
vendar pa nas je ponovno stanje z
drugim valom okužb začelo ovirati.
Kljub temu z veseljem ugotavljamo,
da izvajalci in podizvajalci, nadzorni
organi, projektanti z vsem znanjem
in trudom izvajajo projekt kar se da
kakovostno in pravočasno.
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Pogled na gradbišče

Občina je izvedla javno naročilo za
opremo kuhinje. Izbran izvajalec
opreme je Kovinostroj, d. o. o.,
Grosuplje. Izvajalec je že pregledal
del stare opreme kuhinje, ki jo bomo
vključili v novo kuhinjo. Montaža
opreme se planira v drugi polovici
decembra 2020, če bo steklo vse po

Želeli bi vas seznaniti tudi z zelo
zahtevno zunanjo ureditvijo in
pripravo športnega igrišča vrtca
in šole. Podjetje PEOR, d. o. o.,
naj bi po terminskem planu dela
končal še v letošnjem letu. Prav
tako so za končanje del zunanje
ureditve potrebni pogoji, ki jih

mora omogočiti Elektro Celje,
d. o. o. Prestavitev trafo postaje
in priključitev novega objekta
se spreminja iz meseca v mesec.
Zaključuje se tudi ureditev travnate
površine prihodnjega športnega
igrišča. Izvedena dela: ureditev
struge potoka, ureditev vtočnega
objekta pod državno cesto, izveden
AB zadrževalni bazen, ureditev javne
razsvetljave, izvedene vse prestavitve
komunalnih vodov, izvedena nova
trafo postaja, končana zemeljska
dela, izvedeni oporni AB-zidovi. V

primeru pravočasne prestavitve se
zaključek ureditve planira konec
letošnjega leta. Za predstavo
gradnje vrtca vam prilagamo nekaj
fotografij.
Upam, da bomo z mero strpnosti in
potrpežljivosti ter vztrajnosti projekt
pripeljali do končne podobe in da
se bodo naši malčki in učenci v teh
neobičajnih razmerah veselili novih
pridobitev in pogojev dela v vrtcu in
šoli.

OBČINSKA UPRAVA

terminskem planu. Izbran izvajalec
notranje opreme za vrtec je podjetje
Eurodesign, d. o. o. Po terminskem
planu bo oprema dobavljiva na
začetku januarja 2021.

Rekonstrukcija športnega poda
in ogrevanja v telovadnici Frankolovo
V času gradnje in izvedbe prizidka vrtca k osnovni šoli A. B.
Frankolovo je prišlo do izliva vode v telovadnico. Izvajalec
in Občina Vojnik sta se v sklopu sanacije športnega poda
dogovorila, da bo občina prispevala razliko sofinanciranja
sredstev za posodobitev in pridobitev novega športnega
poda s talnim ogrevanjem. Kot pri gradnji vrtca se tudi pri
sanaciji telovadnice srečujemo z težavami dobave materialov
in izvedbo. Trenutno se izvajajo dela na podkonstrukciji
športnega poda. V telovadnici smo odstranili del stene, kjer
bodo montirani letveniki. Zamenjale so se določene obloge
in pleskanjem celotne telovadnice. Nova telovadnica bo s
sodobnim športnim tlakom pridobila tudi talno ogrevanje.
Zaradi sodobnega novega športnega poda smo morali
posodobiti prezračevalni sistem z vlaženjem zraka. Skupaj s
šolo bomo posodobili del športne opreme. Dela v telovadnici
bodo zaključena konec meseca oktobra. Vsem uporabnikom
želimo, da bodo lahko čimprej začeli uporabljati
posodobljeno telovadnico, predvsem pa želimo obilo športnih
in kulturnih užitkov.

Šolska telovadnica ima nova tla.

Postavitev športnega poda je bila zahtevna.
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INFRASTRUKTURA
V OBČINI VOJNIK
Tekst in foto: Boštjan Švab

Novo na naših cestah in mostovih
Obnova LC Pristava–Jankova (do odcepa Bezovica)
V mesecu juliju smo obnovili lokalno cesto Pristava–
Jankova (do odcepa Bezovica) v dolžini 1.250,00 m
z uvozi in križiščem za Bezovico. Pri obnovi ceste smo
uredili odvodnjavanje, sanirali brežine ceste s kamnitimi
zložbami, cesto reciklirali (mleli) z asfaltom in 30
cm tampona, nato nadgradili z novim tamponskim
materialom do 20 cm ter asfaltirali z nosilno asfaltno
zmesjo AC22 base B50/70 A3 debeline 6 cm in z obrabno
asfaltno zmesjo AC11 surf B50/70 A3 debeline 4 cm. Cesta
je širine 4,5 m. Zaradi dviga ceste smo dogradili brežino
ceste z zemljo, dosuli in utrdili bankine in celotno cesto
označili s stranskimi prekinjenimi robnimi črtami. Delo je
izvajalo podjetje Remont. Vrednost obnove ceste je znašala
150.000,00 EUR.

LC Pristava–Jankova (do odcepa Bezovica)

Rekonstrukcija Keršove ulice (od Zdravstvene postaje
Vojnik do križišča Hren)
Z izvajanjem rekonstrukcije lokalne ceste na Keršovi ulici
(od Zdravstvene postaje Vojnik do križišča Hren) v dolžini
380 m smo začeli v mesecu juliju. V tem delu gradbenih
del se bodo obnovile pohodne površine za pešce, dogradila
javna razsvetljava in celotna voziščna konstrukcija, uredilo
se bo odvodnjavanje meteornih voda ceste s prečnimi in
vzdolžnimi skloni ceste preko novih oziroma obstoječih
požiralnikov, ki se odvodnjavajo v predvideno ustrezno
dimenzionirano meteorno kanalizacijo, zamenjale
vodovodne cevi (star dotrajan vodovod iz litoželeznih cevi
16
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bo zamenjan z novimi cevmi iz duktilne litine), zgradilo
se bo novo cevno kabelsko kanalizacijo, TK-omrežje za
Telemach, obnovilo TK-omrežje za Telekom (kjer bo
treba slediti navodilom operaterja Telekom) in plinovod
(potrebno varovanje gradbenega posega v trasi plinovoda
in prestavitev plinovoda v območju umeščenih podzemnih
zbiralnic za zbiranje odpadkov in varovanje območja
kulturne dediščine (od ZP Vojnik do občinske stavbe).
V začetni fazi rekonstrukcije Keršove ulice od Zdravstvene
postaje Vojnik (kar zajema cestišče, vodovod, kanalizacijo,
telekomunikacijske vode in pločnik) do občinske stavbe je
bila na odseku vzporedno z Zdravstveno postajo v izkopu
gradbenih del za vodovod odkrita kamnita struktura
sestavljena iz večjih kamnitih blokov peščenjaka širine
0,90 m in dolžine približno 95 m. Ker spada področje v
območje zaščitene kulturne dediščine, je bil Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije vseskozi prisoten na
gradbišču z namenom nadzora in pregleda morebitnih
arheoloških odkritij. Do sedaj so odkrili zgoraj navedeno
kamnito strukturo, zato so bila gradbena dela večkrat
prekinjena, da so lahko opravili svoje delo, npr. čiščenje
in evidentiranje arheološke najdbe. Gradbena dela so
bila podaljšana tudi zaradi netočno evidentiranih globin
starih vodovodnih cevi ter raznih komunalnih priključkov
sosednjih blokov in stavb kot tudi na novo umeščanje
podzemnih zbiralnic za zbiranje odpadkov. Izvajalec
»rekonstrukcije Keršove ulice« je podjetje Tegar, d. o. o., ki
je bilo izbrano po postopku javnega naroča in je ponudilo
najnižjo ceno izvajanja gradbenih del. Vrednost po razpisu
znaša 258.610,99 EUR.
Rekonstrukcija Kašove ulice
Končana je rekonstrukcija Kašove ulice v dolžini 215
m. Z gradbenim posegom smo zgradili novo fekalno
kanalizacijo s hišnimi priključki, zgradili novi vodovod
z hišnimi priključki, obnovili celotni mešan kanal in
dogradili meteorno kanalizacijo za odvodnjavanje
ceste in obnovili telekomunikacijske vode po navodilih
operaterjev.
Postavili smo nove robnike, ki so bili potrebni za
razširitev ceste. Rekonstrukcija ceste se je izvedla z
novim ustrojem ceste in novo asfaltno konstrukcijo. Delo
je izvajalo podjetje Plima, d. o. o., ki je bilo izbrano po
postopku javnega naročanja. Vrednost del je 157.309,31
EUR.

OBČINSKA UPRAVA
Dela na Keršovi ulici v Vojniku

Ureditev lokalne ceste Socka–Frankolovo od odcepa
za Dol pod Gojko do odcepa za Lipo pri Frankolovem
Končali smo z obnovo lokalne ceste Socka–Frankolovo
v dolžini 360 m in širini 4,10 m. Pri obnovi smo na
novo zaščitili brežine meteornega potoka s kamnitimi
zložbami, zgradili meteorni kanal pod muldo v dolžini
205 m, ki je bila potrebna za odvodnjavanje meteorne
vode iz vozišča, zavarovali prepuste s kamnometom,
postavili 68 m jeklene varovalne ograje z zaključnicami.
Obstoječi asfalt smo rezkali v debelini 10 cm in ga
kasneje uporabili kot tamponski material. Kjer se je z
meritvami izkazalo, da ni dosežena zadostna nosilnost
planuma, smo cesto dogradili s kakovostnim tamponskim
materialom in nato celotno cesto asfaltirali v sistemu
6+4 cm. Po potrebi smo humusirali brežino vozišča
in dosipali bankino z utrjevanjem. Izvajalec del je bilo
podjetje NIVIG, d. o. o., ki je bilo izbrano po postopku
javnega naročanja. Vrednost del je znašala 65.000,00
EUR.
Rekonstrukcija mostu čez Dobrnico v Hrenovi na JP
964901 (Pozjak–Gobec)
Obstoječi most čez potok Dobrnica ima prekladno
konstrukcijo, sestavljeno iz jeklenih profilov, ki
predstavljajo primarno nosilno konstrukcijo preko
enega polja. Sekundarna nosilna konstrukcija so lesene
deske (debeline okoli 10 cm), ki nalegajo primarno
konstrukcijo v prečni smeri. Vertikalno nosilno
konstrukcijo predstavljata dva krajna opornika AB.
Rezultati obstoječega in predvidenega stanja nam
prikazujejo, da se na obravnavanem območju Dobrnica
razlije preko brežin ob nastopu visokih voda s povratno
dobo 10 let ali več. Obstoječa mostna odprtina na
obravnavanem območju prevaja visoke vode s povratno
dobo 5 let. S predvideno ureditvijo se bo izboljšala
pretočnost obstoječega korita in premostitve, in sicer
tako, da bo most prevajal visoko vodo s povratno dobo
10 let.

Predvidena dela so:
• odstranitev obstoječe konstrukcije;
• izvedba novih podpornikov, 4 mostnih kril in nove ABplošče;
• stabilizacija struge potoka s kamnitobetonskim talnim
pragom;
• zavarovanje brežine v območju mostu s
kamnitobetonsko zložbo (10 m gor- in dolvodno);
• čiščenje naplavin.Objekt je zasnovan kot
polnoarmirana betonska plošča debeline 35 cm,
ki premošča vodotok Dobrnico v enem polju svetle
dolžine 6,50 m. Plošča AB je vpeta v kamnitobetonske
opornike. Oporniki so predvideni iz lomljenca v betonu
C25/30 in armiranim zaledjem z armaturnimi mrežami
Q503. Skupna dolžina mostne plošče je 7,70 m, širina
pa 4,63 m. Kot križanja mostu in potoka znaša 78°.
Objekt bo prevajal visoke vode s povratno dobo 10
let. Cesta preko objekta poteka v premi z vzdolžnim
sklonom 2,5 %. Cesta se ne nadvišuje in ostaja v
prvotni niveleti ceste. Delo izvaja podjetje PEOR, d. o.
o., v vrednosti 47.431,20 EUR. Rekonstrukcija mostu se
v celoti financira iz proračuna Občine Vojnik.

Naj bo božični čas priložnost
za uresničitev želja,
naj melodija in duh praznikov
napolnita vaš dom
z mirom in razumevanjem.
Želimo vam vesel božič
ter z zdravjem, uspehom
in srečo prepleteno leto 2021.
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EVROPSKI
PROJEKT
Pripravila: mag. Mojca Skale

Projekt 100 Intelligent Cities Challenge (ICC)
Občina Vojnik pod okriljem
Skupnosti občin Slovenije skupaj
z 11 občinami Ajdovščina, Črna
na Koroškem, Grosuplje, Kanal ob
Soči, Kočevje, Laško, Logatec, Ravne
na Koroškem, Slovenske Konjice,
Škofja Loka in Škofljica, sodeluje v
evropskem projektu 100 Intelligent
Cities Challenge (ICC). Namen
projekta je, da mesta in občine
iz različnih delov Evropske unije
združimo moči in uspešno razvijamo
občine in gospodarstvo kljub
pandemiji COVID - 19. Za dosego
tega bomo izkoristili priložnosti, ki
jih prinašajo digitalne tehnologije in
bo naš razvoj trajnostno naravnan za
kakovostno življenje v občini.
S projektom bomo sledili viziji občine
Vojnik, ki pravi: Občina Vojnik bo
z neokrnjenim naravnim okoljem,
povezanostjo navznoter in navzven
ter infrastrukturno urejenostjo
predstavljala prijazno življenjsko okolje
za družine in starostnike, hkrati pa
tudi privlačno destinacijo za šport,
rekreacijo in turizem. Gospodarski in
kmetijski razvoj bo temeljil na načelih
trajnosti, podjetništva in naprednih
tehnologij.
Iz Občine Vojnik v projektu sodelujejo:
mag. Mojca Skale kot vodja projekta,
Urban Podergajs, zadolžen za področje
digitalizacije, in Petra Pehar Žgajner,
zadolžena za področje komuniciranja.
Zunanji partnerji v projektu so
CPU, d. o. o., SO.P, Center ponovne
uporabe Ormož, PE Vojnik, Turistično
društvo Vojnik in Društvo za aktivno
preživljanje prostega časa Most mladih
Vojnik.
Mesta in občine smo se podali na
inteligentno pot, kot pravita Evropska
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komisija in ekipa projekta Intelligent
Cities Challenge. V okviru projekta je
v času od 28. septembra do 2. oktobra
2020 potekal 1. mestni laboratorij –
virtualno srečanje, ki se je začelo z
dogodkom, namenjenim širši javnosti.
V uvodu nas je v imenu Evropske
komisije nagovorila Ulla Engelmann,
ki je z nami delila videnje Evropske
komisije o pomembni vlogi, ki naj bi
jo pri okrevanju po pandemiji imela
mesta in občine, da bo Evropa iz
krize izšla močnejša. Iskati je treba
nove pozitivne ukrepe za okrevanje,
ki naj bodo trajnostno naravnani:
»zeleno in digitalno«. Predstavila je
finančni mehanizem za okrevanje,
vreden 672,5 milijarde EUR, ki ga je za
pomoč mestom in občinam pripravila
Evropska komisija, da bi postali
odpornejši na sedanjo pandemijo in
bomo iz te krize izšli močnejši.
Seznanili smo se tudi z nekaterimi
primeri dobrih praks lokalnih
ekosistemov. Poseben poudarek je bil
dan pomenu čim večje vključenosti
prebivalstva, ki bo moralo biti
opremljeno s primernim znanjem in z
ustreznimi digitalnimi spretnostmi.
Na virtualnem srečanju so bile izvedene
različne delavnice in razgovori –
okrogle mize s pomembnimi gosti
iz evropskega gospodarstva in
politike. Ugotovili smo, da bo za
trajnostno (zeleno in digitalno)
oživitev gospodarstva potrebno dobro
sodelovanje med mesti oziroma
občinami in podjetji, javnega in
zasebnega sektorja.
Osrednja področja oziroma izzivi, ki
jim bomo v okviru projekta posebno
pozornost namenili tudi v prihodnje,
so: zeleno gospodarstvo in zeleni
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lokalni dogovori, sodelovanje in
vključenost prebivalcev ter digitalizacija
javne uprave, izpopolnjevanje in
prekvalificiranje, dobavne verige
in logistika ter zelena in digitalna
tranzicija v turizmu.
Prvo spletno srečanje ICC konzorcija
slovenskih občin v okviru Skupnosti
občin Slovenije je bilo 8. oktobra.
Občine smo predstavile svoje predloge,
saj bi na ta način ugotovili, kje so
največje skupne potrebe, in tako
pripravili dobre skupne projekte za
prijave na razpise, ki bodo že konec leta
2020. Za dosego čim večjih učinkov
je smiselno, da se občine povežemo
in se tako izognemo podvajanju del
ter medsebojnemu konkuriranju.
Predhodna faza usklajevanja je
zahtevna, prinaša pa lahko bistveno
več evropskih sredstev za slovenske
projekte.
Naslednji dogodek je bilo virtualno
srečanje županov oziroma podžupanov,
ki je potekalo 14. oktobra. Na dogodku
je sodeloval podžupan Vili Hribernik.
Spoštovani občani in občanke
vabljeni ste, da sodelujete in
svoje predloge za pametno mesto
posredujete na obcina@vojnik.
si. Osrednje teme so: zeleno
gospodarstvo in zeleni lokalni
dogovori; sodelovanje in vključenost
prebivalcev ter digitalizacija
javne uprave; izpopolnjevanje in
prekvalificiranje; dobavne verige
in logistika ter zelena in digitalna
tranzicija v turizmu. Lahko pa
posredujete tudi druge predloge.

Pripravil: podžupan Občine Vojnik Vili Hribernik

Izziv inteligentnih mest (ICC) je pobuda Evropske
komisije, ki združuje 126 mest, da bi z naprednimi
tehnologijami dosegli inteligentno, družbeno odgovorno
in trajnostno rast. 2,5-letni program temelji na uspehu
»Digital Cities Challenge«, ki je 41 mestom v EU pomagal
razviti strateško vizijo in načrt za svojo digitalno
preobrazbo. Sodelujoča mesta ICC želijo postati gonilna
sila za oživitev gospodarstva, ustvariti nove poslovne
priložnosti in izboljšati trajnost in odpornost svojih
mest, industrij ter MSP s pomočjo naprednih tehnologij,
prekvalificiranjem in izpopolnjevanjem delovne sile.
Srečanja županov Inteligentnih mest (ICC) se je 14. oktobra
2020 preko video konference udeležilo 130 županov in
podžupanov in potrdilo svoje politično prepričanje pri
gradnji bolj zelenih, digitalnih in odpornejših mest prek ICC.
Dana Eleftheriadou, vodja skupine za napredne tehnologije
pri GD GROW Evropske komisije, in Christophe Rouillon,
poročevalec Odbora za regijo za oživitev in odpornost ter
župan Coulainesa v Franciji, sta vrh odprla s poudarkom na
ključni vlogi mest, ki sodelujejo pri spodbujanju evropskega
zelenega dogovora. Z vlaganjem v tehnološke inovacije
lahko mesta prispevajo k doseganju novih podnebnih ambicij
Evropske unije, kot sta zmanjšanje emisij CO2 za 55 % do leta
2030 in doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050.
Župani in podžupani iz različnih mest ICC so razpravljali o
vlogi mest v nacionalnih načrtih za oživitev gospodarstva in
o tem, kako morajo mesta vključevati različne zainteresirane
strani in uporabljati napredne tehnologije za spodbujanje
zelene in trajnostne rasti svojih industrij in podjetij.

Ena od govornic je bila podžupanja Barcelone Laia Bonet,
ki je poudarila povezave med digitalnimi inovacijami in
ekološko tranzicijo, hkrati pa poudarila neenakosti, ki jih je
povzročil "digitalni razkorak". Delila je svoje ideje o zelenem
in trajnostnem prehodu, ki ga poganjajo tehnološke
inovacije. Socialna razsežnost digitalizacije mora biti v
središču okrevanja. Evropska gospodarstva lahko učinkovito
digitaliziramo le, če delujejo za vsakogar, zato moramo
spodbujati digitalno vključenost.
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Srečanje županov in podžupanov
pametnih mest (ICC)

Michalis Koupas, podžupan Soluna v Grčiji, in Tjaša Ficko,
podžupanja Ljubljane, sta razložila, kako so se njihova
mesta spopadala s krizo COVID-19. G. Koupas je opisal,
kako je mesto pandemijo spremenilo v priložnost, da
postane bolj digitalno z digitalizacijo javnih storitev; uvedlo
je portal e-uprave.
Filipe Araújo, podžupan Porta (Portugalska), je ponudil
najboljše prakse na področju obnovljivih virov energije,
pametne mobilnosti in krožnega gospodarstva. Nobenega
od teh ni mogoče resnično izvesti brez ustreznih digitalnih
platform in sodelovanja z močnim poslovnim ekosistemom.
G. Araújo je trdno prepričan, da lahko mesta spodbujajo
gospodarstvo in povezujejo zainteresirane strani. Da bi
dosegli cilje, ki jih predlaga zeleni dogovor, potrebujemo
močna podjetja in industrijo.
Dana Eleftheriadou iz GD GROW je zaključila vrh in
poudarila, da gresta zeleni in digitalni prehod z roko v
roki in da imajo lokalne vlade, državljani, akterji socialne
ekonomije, industrija in MSP ključno vlogo pri načrtih
za oživitev gospodarstva, ker da „enega recepta ni, vsako
mesto je edinstveno", in čeprav je dobro deliti najboljše
prakse, morajo mesta "ostati osredotočena na lastno vizijo
in načrte."
Podžupan Občine Vojnik Vili Hribernik

Ga. Eleftheriadou je poudarila, da bo "Evropa iz
krize izstopila močnejša z vlaganjem v tehnologije, ki
bodo zagotavljale podnebno nevtralnost, kot so čiste
tehnologije, vodik, energetska učinkovitost, zelena
proizvodnja, obnovljiva energija, krožno gospodarstvo,
inteligentno shranjevanje energije, robotika, ki jo podpira
umetna inteligenca in analitika podatkov. Na splošno sta
znanost in tehnologija naša najboljša zaveznika za uspeh
na prehodu v boljšo, bolj zeleno in družbeno odgovorno
prihodnost." Dogodek se je nadaljeval z navdihujočimi
osrednjimi besedami dveh podžupanov mest mentorjev,
ki sta pokazala vodilno vlogo mest pri preobrazbi lokalnih
družbeno-ekonomskih sistemov za spodbujanje zelene in
trajnostne rasti.
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OSKRBA
Z VODO
Tekst in foto: Mateja Kozikar

Pridobitve v Občini Vojnik
Vodovod Trnovlje pri Socki
Od meseca oktobra 2020 poteka
izgradnja oz. Razširitev vodovodnega
sistema v naselju Trnovlje pri Socki
v Občini Vojnik – 1.faza. V sklopu
izgradnje 1. faze vodovoda se bo poleg
cevovoda v dolžini 1577 m zgradilo
črpališče Č1 s koristno prostornino
7.5 m3 in vodohran VH1 prostornine
40 m3. Z vodo se bo sistem oskrboval
iz obstoječega vodovodnega sistema
Socka, iz vodnega vira Vitanje, na
katerega se bo lahko priključilo cca.
25 uporabnikov. Zaradi dvoletnega
financiranja izgradnje vodovoda bo
podjetje PEOR, d. o. o.,Celjska cesta
2a, 3212 Vojnik z deli zaključilo v
naslednjem letu.

Vodovod Brdce - 2. faza

Vodovod Brdce 2. faza
V naselju Brdce, KS Frankolovo, smo v
mesecu juliju in avgustu 2020 zgradili
vodovod v skupni dolžini 649 m na
katerega se bo lahko priključilo cca. 8
uporabnikov. Gradbena dela je opravilo
podjetje AGM Nemec, d. o. o.,

Marno 44, 1431 Dol pri Hrastniku, ki
je bilo izbrano preko portala JN. Za
vodovod smo pridobili že uporabno
dovoljenje zato se uporabniki že lahko
priključijo.
Vodovod Rove
Sredstva za izgradnjo vodovoda Rove,
katerega skupna dolžina je 213 m,
smo zagotovili z rebalansom Občine
Vojnik 2020. Gradbena dela izvaja
podjetje Gradbeništvo Jože Škrablin,
s. p., Arclinska cesta 3, 3212 Vojnik, ki
je oddalo najugodnejšo ponudbo. Na
vodovod se bo lahko priključilo pribl.
10 uporabnikov.
Vodovod Hrastnik
Na mejnem območju z Občino Šentjur,
v naselju Hrastnik, KS Vojnik, smo
v letošnjem letu uspešno pridobili
vse zahtevane služnosti in gradbeno
dovoljenje. V oktobru smo pričeli z
izgradnjo omenjenega vodovoda v
skupni dolžini 1.347 m, ki ga izvaja
podjetje AGM Nemec, d. o. o., Marno
44, 1431 Dol pri Hrastniku. Zaradi
dvoletnega financiranja bo investicija
dokončana v letu 2021. Zaradi
mejnega območja smo podpisali
sporazum (Občina Vojnik, Občina
Šentjur, JKP Šentjur), s katerim bomo
končano investicijo predali v last
Občine Šentjur in v upravljanje JKP
Šentjur, d. o. o.
Vodovod Čreškova - zajetje Lahka
peč
Vodovod Čreškova je v zasebni lasti
uporabnikov vodovoda na katerega
je priključeno več kot 50 objektov. V
mesecu novembru se bodo pričela
dela za rekonstrukcijo obstoječega
vodohrana Lahka peč, za katerega
je bilo letos pridobljeno gradbeno
dovoljenje.
Gradbena dela na vodovodu Trnovlje pri Socki.
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Ker se je v zadnjem letu na omenjenem
vodovodu pri merjenju dotoka vode
na izviru pokazalo, da so količine
izvira premajhne, zato je treba vodo
redno dovažati, smo v dogovoru z
VO-KA Celje naročili idejno zasnovo
za »Rezervno napajanje vodovoda
Čreškova s pitno vodo«. »Rezervno
napajanje« bo priključeno na obstoječi
vodovodni sitem Socka (vodni vir
Vitanje), kjer bo zgrajeno novo
črpališče, ki bo potiskalo vodo na
najvišjo točko, kjer je predvideno novo
črpališče z manjšim vodohranom. Za
celotno povezavo je treba pridobiti
služnosti za vsa zemljišča in urediti
odkup zemljišč za objekte (črpališče
in vodohran), saj je to pogoj, da
vodovodni sistem Čreškova–zajetje
Lahka peč, preide v upravljanje VO-KA
Celje.
Vodovod Nova Cerkev - zajetje
Pozjak
V mesecu juliju 2020 se je del
uporabnikov zasebnega vodovodnega
sistema Nova Cerkev–zajetje
Pozjak, priključilo na javni vodovod.
Uporabniki, ki so podali pobudo,
so podpisali pogodbo o prenosu
upravljanja krajevnega vodovoda (del)
in izjavo o predaji svojega lastništva na
vodovodu Nova Cerkev v last Občine
Vojnik in upravljanje VO-KA Celje.

Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS
Nova Cerkev

Za večjo kakovost življenja
Člani Sveta KS Nova Cerkev smo se tudi v letošnjem letu
trudili postoriti tista najnujnejša dela, ki naj bi pripomogla
k večji kakovosti življenja naših krajanov.
Zimska služba
V zimskem času so površine naših cest drugačne kot so takrat,
ko imamo suho in toplo vreme. Zimsko obdobje formalno
traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega
leta. Zimska služba predstavlja eno izmed najpomembnejših
dejavnosti pri vzdrževanju zimskih poti. Prav je, da v času
sneženja in temperatur pod ničlo tudi sami poskrbimo za svojo
varnost in varnost drugih udeležencev v prometu. Uporaba
primerne obutve tako za nas kot za naše avtomobile je ključna.
Kot vsako leto se tudi letos na krajane obračamo s prošnjo, da
so v času zimskih razmer potrpežljivi in strpni, saj izvajalci
delajo s polno zmogljivostjo, vendar vsega hkrati ne morejo
splužiti in posipati. Lastnike zemljišč prosimo, da poskrbijo
za odstranitev vej, ki segajo v cestno telo, in za odstranitev
avtomobilov z obcestnih površin, da bodo lahko izvajalci
zimske službe svoje delo opravljali nemoteno.

•Pri izdelavi novega betonskega mostu čez Dobrnico v Hrenovi
potekajo zaključna dela.
•V mesecu oktobru smo začeli z deli na vodovodu v
Trnovljah pri Socki.
•Saniranje plazu pri Jožetu Špeglu v Socki je v zaključni fazi.
•V zaselku Straža smo pridobili služnost za zamenjavo
večjih vodovodnih cevi za boljši tlak
•V začetku novembra 2020 smo začeli z deli na vodovodu
Lahka peč. Pospešeno urejamo služnosti za povezavo na
vodovod Vitanje.
•Na igrišču pri Socki smo uredili nujno novo asfaltno
preplastitev.
•VO-KA že ima pripravljeno idejno zasnovo za vodovod
Lemberg.
•Ob pridobitvi soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine
in ostale dokumentacije bomo začeli širiti cesto in urejati
pločnik od centra Nove Cerkve do odseka Gmajnar v dolžini
pribl. 100 metrov.
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KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV

Posek in odstranitev zarasti ob javnih poteh
V Krajevni skupnosti Nova Cerkev nam drevesa in veje, ki
rastejo tik ob javnih poteh in segajo na cestno območje,
predstavljajo veliko težavo. Ta težava je še posebej izrazita v
zimskem času, saj otežujejo delo zimske službe. Prav zato smo
lani jeseni in letos oktobra očistili kar nekaj kritičnih odsekov.
Sanacija obstoječih asfaltiranih javnih poti
Asfaltna cesta je še marsikje velika želja naših krajanov. V
minulih letih nam je uspelo asfaltirati kar nekaj kritičnih
odsekov, ki so nam pri vzdrževanju makadamskih poti
povzročali veliko stroškov, še zlasti ob močnem deževju.
Zahvaljujem se vsem krajanom, ki so v okviru režijskih odborov
te odseke pripravili vse do asfaltiranja.
Nekatere javne poti so bolj obremenjene in marsikje v zelo
slabem stanju. Zaradi optimalne prevoznosti in varnosti v
prometu nam je letos uspelo sanirati in zakrpati najbolj kritične
poškodbe. Preplastili smo tudi nekatere zelo obremenjene
javne poti ter asfaltirali nekaj prepotrebnih asfaltnih muld za
odvodnjavanje. S takšnim načinom dela želimo nadaljevati
tudi v prihodnje, v želji, da bo dovolj sredstev v proračunu
Občine Vojnik.
Povzetek ostalih del:
•Razširili smo prometno zelo obremenjeno lokalno cesto od
Socke do meje z občino Dobrna.

Gradnja betonskega mosta hitro napreduje.

»Veselje je kakor iskra svetlobe,
ki prodre skozi mračne oblake in
se zaiskri za trenutek; vedrina
vzdržuje dnevno svetlobo v duši,
jo zapolnjuje s trdno in trajno
radostjo.«

(Orison Swett Marden)

Naj vas tudi v letu 2021 povezujejo lepe misli in
veselje, da skupaj obogatimo življenjski vsakdan.
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OBČINA JE
PRAZNOVALA
Tekst: Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško

“Ponosen sem na vas in na vaše veliko srce”
Grbi in priznanja so bila podeljena na osrednji prireditvi
ob občinskem prazniku, ki je bila v četrtek, 1. oktobra
2020 ob 19. uri v telovadnici Osnovne šole Vojnik. Letos
je bila prireditev zaradi ukrepov za zajezitev COVID 19
le za vabljene goste. Prireditev ste lahko spremljali v
živo na naši spletni strani wwww.vojnik.si, na FB profilu
TV Celje in FB profilu Občine Vojnik.
Na prireditvi so podelili občinske grbe, županova priznanja
in priznanja zlatim maturantom. Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala 300
predlogov (zlati grb: 50 predlogov za 3 osebe, srebrni grb:
82 predlogov za 6 oseb, 1 vokalno skupino in 1 podjetje,
bronasti grb: 76 predlogov za 11 oseb, 1 društvo in 1
vokalno skupino, priznanja župana: 88 predlogov za 11
oseb in 1 društvo. Občinski svet je na 13. seji v mesecu
septembru 2020 obravnaval predlog komisije in potrdil
prejemnike letošnjih priznanj. Župan Branko Petre je v
slavnostnem nagovoru opisal stanje v občini, ki je odraz
časa v katerem živimo in opozoril na razmere ne moremo
vplivati, razen, da dosledno upoštevamo ukrepe. Predstavil
je največje projekte, ki tečejo naprej, kljub krizi.
Branko Petre: »Na vabilu smo zapisali: »Pravo vprašanje ni,
kaj smo pripravljeni spremeniti, ampak kaj smo pripravljeni
narediti ali celo žrtvovati«. Čas, ki ga živimo nam kaže dva
obraza. Na eni strani je virus in ogroženo zdravje, ki močno
vpliva na naše življenje v osebnem in v družbenem življenju,
močan vpliv ima tudi v gospodarstvu. Seveda si želimo to
spremeniti. Izvajamo uvedene ukrepe. Številni zdravstveni

delavci, zaposleni v domovih starejših, vsi, ki skrbijo
za varnost in za to, da javne storitve in oskrba delujejo
nemoteno, zaslužijo naše spoštovanje in tudi dodatno
nagrado.
Na drugi strani pa smo mi, ki se različno odzivamo. Veliko
se nas trudi po najboljših močeh izvajati potrebne ukrepe,
da se zavaruje naše zdravje. Imamo pa tudi ljudi, ki jim je
še posebej mar za sočloveka. Prostovoljno se vključujejo v
delo in pomagajo po svojih najboljših močeh. Pripravljeni
so marsikaj narediti in celo žrtvovati za dobrobit sokrajana,
ki se je znašel v stiski. Ponosen sem na vas in na vaše veliko
srce. Ponosen na vašo nesebično žrtev. Vsakemu sem iz srca
hvaležen.
Življenje v občini Vojnik je lepo in bogato zaradi aktivnih
ljudi, ki se angažirajo v številnih društvih in organizacijah.
Kultura, šport in turizem so področja, kjer je delovanje
zelo plodno. Uspešno delujejo vrtci in šole, urejena je
zdravstvena, bogata tudi duhovna oskrba. Izjemno je delo
predanih gasilcev, saj so motor dogajanja v kraju in steber
delovanja civilne zaščite. Vse je prizadela kriza in vsi se
srečujejo z omejitvami pri svojem delu. Vsem želim, da se
prebijete skozi ta čas in to s čim manj praskami in ranami.
Kar bo v moji moči bom storil, da vam olajšam vaše delo.
Seveda pa imamo tudi še veliko za postoriti. Pločniki,
kolesarske poti, posodobitve cest, oskrba s pitno vodo in
kanalizacija, izgradnja modernih telekomunikacijskih
povezav so le nekatere od potrebnih nalog v bližnji
prihodnosti. Posluh bo treba imeti tudi za demografske
spremembe ter potrebe socialno šibkejših. Biti nam mora
mar za vsakega občana, da bo živel dostojno življenje.
Delati moramo požrtvovalno, nesebično, s čutom za dobro
in za sočloveka, da ohranimo visoko kakovost življenja.
Pričakujem novo finančno perspektivo za črpanje evropskih
sredstev. Prvi obeti so boljši kot so bili dosedanji, ko
občine niso bile željen partner. Ključno je in bo složno
delo v Občinskem svetu in v KS. Vodilo je želja po razvoju
in dobrobit občanov in ne politični ali lastni interesi.
Praznovanje je posvečeno letošnjim nagrajencem. To ste
ljudje, ki ste pripravljeni kaj narediti in žrtvovati. Zato je
naša Občina Vojnik bogata in je pri nas lepo živeti.«
Zlati vojniški grb za humanitarko, žensko »dobre volje«
in društveno delavko

Župan med svojim nagovorom
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Ivana Plešnik iz Pristave pri Vojniku za soustanoviteljstvo
in večletno zavzeto delo v Društvu za združevanje ljudi

Srebrna vojniška grba za aktivno delo v gasilstvu in v
skakalnem športu
Roman Kugler iz Vojnika za zelo uspešno več letno delo
predsednika Prostovoljnega gasilskega društva Vojnik,
dejavno delo v Gasilski zvezi Vojnik-Dobrna, za spodbujanje
članov k izobraževanju, napredku in osebnostni rasti,
širjenje gasilstva med mladimi ter nesebično pomoč ljudem
v kraju.
Felix Skutnik iz Dobriča pri Polzeli za uspešno dolgoletno
vodenje Smučarskega društva Vizore, za izjemne športne
rezultate pri delu z otroki, za izgradnjo skakalnega
centra Vizore, za prepoznavnost društva in kraja v širšem
slovenskem prostoru ter organizacijo uspešnih državnih
tekmovanj.
Bronasti vojniški grbi za dejavno in uspešno delo na
različnih področjih
Karel Brezovšek iz Vojnika za dolgoletno uspešno delo v
podjetništvu, udejstvovanje na kulturnem področju, dejavno
delo v Župniji Vojnik, v Katoliško-kulturnem društvu »Ivan
Šopar« Vojnik in v Svetu Krajevne skupnosti Vojnik ter
pomoč krajanom.
Društvo jadralnih padalcev Kajuh Frankolovo za
dolgoletno promocijo jadralnega padalstva v občini in na
širšem območju ter sodelovanje z drugimi društvi v kraju in
z društvi sosednjih občin.
Boštjan Selčan iz Škofje vasi za 35 letno delo v
Prostovoljnem gasilskem društvu Nova Cerkev, dolgoletno
delo namestnika poveljnika društva, za uspešno mentorstvo
podmladku ter za dejavno delo v gasilskih tekmovanjih in
intervencijah.
Priznanja župana za ljudi, ki so s svojim delom pomagali
graditi skupnost in večjo kakovost življenja v občini
Zlata maturantka Maruša Kajzba je maturirala na
Gimnaziji Celje - Center, smer predšolska vzgoja, sedaj je
študentka Pedagoške fakultete Maribor.

Maruša Kajzba, študentka PF Maribor
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dobre volje, za dejavno sodelovanje v Društvu upokojencev
Vojnik in v Svetu KS Vojnik, za delo predsednice Krajevnega
odbora Rdečega križa Vojnik, za sodelovanje pri različnih
prireditvah in dogodkih ter za nesebično pomoč
sokrajanom, društvom in organizacijam v kraju.

Marija Čakš (Vojnik) za dejavno delo v Turističnem društvu
Vojnik, neizmerno energijo pri organiziranju dogodkov v
času Božičnega Vojnika in srednjeveškega dne na dvorcu
Tabor.
Betka Hutinski (Celje) za dejavno sodelovanje Knjižnice
Celje, enote Vojnik s krajem in občino, organiziranje
različnih dogodkov ter neumorno delo z mladimi bralci.
Arnold Ledl (Vojnik) za dolgoletno delo poveljnika štaba
Civilne zaščite Vojnik ter dejavno delo v času poplav in
epidemije korona virusa.
Marjan Krajnc (Nova Cerkev) za večletno dejavno delo v
Turističnem društvu Nova Cerkev in organizacijo torkovih
pohodov v Novi Cerkvi.
Silvester Ovtar (Vine – Nova Cerkev) za dolgoletno
dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Lemberg,
delo v vaški skupnosti Vine in pomoč krajanom.
Martin Štravs (Socka) za dolgoletno dejavno delo v
Prostovoljnem gasilskem društvu Socka in nesebično pomoč
krajanom.
Tatjana Ravnjak (Lipa – Frankolovo) za dejavno delo v
Krajevni organizaciji Rdečega križa Frankolovo, v Društvu
upokojencev Vojnik in v Medobčinskem društvu delovnih
invalidov Celje.
Sebastjan Železnik (Verpete – Frankolovo) za dolgoletno
dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Frankolovo
in nesebično pomoč krajanom.
Bojan Žnidar (Stražica – Frankolovo) za večletno ubrano
petje v kvartetu Frankolovo in v Moškem pevskem zboru
Anton Bezenšek Frankolovo ter za delo v društvih.
Vokalna skupina CVET med nastopom
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KRAJEVNA
SKUPNOST VOJNIK
Tekst in foto: Lidija Eler Jazbinšek

Ob sodelovanju skupnosti lažje do uresničitve projektov
Pandemija COVID-19 je v poletnih mesecih malo
popustila, zato smo se že veselili, da smo najhujše že
prebrodili, pa žal ni tako.
Delo je kljub temu potekalo, saj se je na terenu izvajalo oz.
se izvaja kar nekaj projektov:
Pridobivanje soglasij za ureditev kolesarskih poti – na
terenu so težave pri pridobivanju soglasij, saj nekaj lastnikov
zemljišč iz različnih vzrokov ne odstopi svojega zemljišča za
izgradnjo. Sodelavci občinske uprave se trudijo, da bi se z
njimi dogovorili in uskladili zahteve, da bi v prvi fazi zgradili
kolesarsko pot od Arclina do krožišča v Novi Cerkvi, pozneje
pa še do Dobrne. Kolesarska pot je uvrščena v širši državni
seznam, s tem bi se odprl novi projekt KOLESCE (izposoja
koles). Podobna težava je tudi z izgradnjo pločnika od OŠ
Vojnik do MIK-a: tudi tukaj je problem odstopa zemljišč.
Občina bo potrebna zemljišča odkupila, odmerila in plačala
ter uredila, kot je to potrebno. Sodelavci občinske uprave
ugotavljajo, da jim ljudje zaradi preteklih slabih izkušenj ne
zaupajo. Pločnik bi močno prispeval k varnosti.

Odprtje ceste Pristava–Bezovica.

Vse pa le ni tako črno, saj so se dela na nekaterih
projektih že zaključila ali pa so v zaključni fazi:
•dela v Kašovi ulici so se v mesecu septembru zaključila;
•dela v Keršovi ulici od ZD do ulice Stanka Kvedra se
nadaljujejo, ureditev kanalizacije, meteornih vod ter
položitev optike je razdeljena v dve fazi. Treba je izbrati
izvajalca za izvedbo kanalizacije, nato nadaljevanje
ureditve ulice in ureditve krožišča – nadaljevanje v letu
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Lidija Eler Jazbinšek,
predsednica Sveta KS
Vojnik
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2021;
•ureditev površine za pešce v času graditve vodovoda na
levi strani ceste R2, CE–MB do Albe, kjer bi bila prevezava
na desno stran, ki bi se nadaljevala do Arclina;
•pločnik Gmajna od mostu pri vežici do Gmajne – sanacija
ceste in kanalizacije od že urejenega dela naprej (v letu
2020 in 2021) – 2 fazi;
•opravljena kompletna sanacija ceste Pristava–Bezovica v
dolžini pribl. 1300 m – zaključeno v septembru 2020;
•asfaltirali smo krajši odsek cest Kapla–Podgoršek, odsek
v Bovšah, igrišče v Razgorju;
•narejena je bila sanacija bankin v Malih Dolah;
•izvajajo se dela z ureditvijo okolice vežice in sanacija
odvodnjavanja;
•Vodovod Hrastnik – vaščanom dane pogodbe za
prispevek, ko bo zgrajen, pa ga v upravljanje prevzame
Vodovod Šentjur;
•Vodovod Ilovca – povsem novi vodovod;
•Končani so projekti za ceste Pristava, Razgor, Bovše
– pločnik ob tej cesti bomo morali sofinancirati sami,
vendar je s temi deli potrebno še počakali, da se sanira
plaz, da ne bi prehitro uničili ceste;
•Občina Vojnik je dobila gradbeno dovoljenje za
kanalizacijo Ivenca;
•Križišče v Arclinu – problem strinjanja.
Člani Sveta KS Vojnik pa so na svoji seji obravnavali tri
vprašanja in sprejeli naslednje sklepe:
•ne podpirajo gradnje stanovanjskega objekta med Švicem
in Zdravstvenim domom, podpirajo pa nakup zemljišča za
izgradnjo otroškega igrišča ter ohranitev stavbe ŠVIC-a, ki
je bil nekoč Sokolski dom.
•na predlog Simbia predlagajo pilotno postavitev
podzemnih zbiralnikov na Keršovi ulici ob cesti, ki pa bi
se nato širili naprej. Zavzeli so se za čim boljšo vključenost
v odvoz odpadkov, popravilo cest in postavitev ograj ob
njih, pri čemer bodo po svojih močeh sodelovali.
•podprli so predlog za Ivanko Plešnik (zlati grb), Romana
Kuglerja (srebrni) ter Karlija Brezovška za bronasti grb.
Za priznanje župana pa so bili predlagani: Arnold Ledl,
Marija Čakš in Betka Hutinski.
Življenje pa teče svojo pot. "Ena od velikih skrivnosti
življenja je, da je zares kaj vredno le tisto, kar naredimo za
druge." (Lewis Carroll) in tega se naši nagrajenci nedvomno
zavedajo.

Tekst in foto: Dušan Horvat

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS
Frankolovo

Aktivni na področju komunalne infrastrukture
V mesecu oktobru smo se člani
Sveta KS Frankolovo sestali na
svoji 7. redni seji in obravnavali
aktualne točke dnevnega reda. Žal
nas je neprijetno presenetil drugi
val epidemije Covid-19, ki ovira
nekatere aktivnosti Sveta KS.
Asfaltiranje cest
Tudi letos nam je uspelo asfaltirati
nekaj metrov makadamske ceste, ki
nam je v preteklih letih povzročala
veliko težav pri vzdrževanju. Asfaltirala
se je cesta na relaciji Škoflek–
Grabler–Ribič. Zahvaljujem se vsem
koristnikom, ki so pripravo do asfalta
pripravili v lastni režiji. Veliko dela
je opravil g. Martin Vezenšek. Hvala
Občini Vojnik na čelu z g. županom
Brankom Petretom in krajanom za
prijeten zaključek in druženje.
Rekonstrukcija III. faze lokalne
ceste Frankolovo–Socka
Lokalna cesta Frankolovo–Socka je
zelo obremenjena. Prvi odsek ceste od
regionalne ceste do Skaza se je izvajal
v osemdesetih letih in bil obnovljen
ob izgradnji fekalne kanalizacije. Leta
1990 se je asfaltiranje nadaljevalo v
smeri Lipe, pripravo smo financirali
krajani. V lanskem letu smo izvedli
rekonstrukcijo II. faze lokalne ceste
Frankolovo–Socka, letos se je obnova
ceste nadaljevala od odcepa za Gojko
do mostu pri Jakop v dolžini dobrih
400 m. Pri pripravi cestišča se je
lokalno sanirala tamponska podlaga,
izvedlo odvodnjavanje cestišča s
kanalizacijo, razširili so se prepusti
in zgradile kamnito betonske zložbe
ob potoku. Hvala lastnikom zemlje
ob cesti za razumevanje. Izvajalec
del je bilo podjetje NIVIG, d. o. o.,
Šoštanj, ki je dela izvedlo hitro in
kakovostno. Nadzor nad gradnjo in

popis del je opravil naš občan g. Milan
Šetina, hvala. Zahvaljujem se vsem
uporabnikom ceste za strpnost in
uvidevnost v času gradnje.
Javni vodovod
Izgradnja javnega vodovoda v delu
Brdc ima dolgo brado. Nadaljevanje
izgradnje na omenjenem območju so
nekateri krajani čakali že vrsto let.
Veseli smo, da se je projekt končal v
zadovoljstvo vseh uporabnikov, ki se
lahko priključijo na javni vodovod.
Poleg tega se je na trasi vodovoda
obnovila asfaltna cestna prevleka, ki
je bila v zelo slabem stanju. Še letos
bomo začeli z izgradnjo manjšega
odseka vodovoda v Rovah, ki ga
krajani nestrpno pričakujejo. Manjša
lokalna zajetja v zadnjih letih več ne
zagotavljajo zadostne količine pitne
vode. Na pomoč so vedno priskočili
naši gasilci, hvala članom PGD
Frankolovo, ki že vrsto let s prevozom
pitne vode rešujejo osnovne potrebe
naših krajanov.
Plazovi
V naši občini imamo seznam plazov,
ki so posledica zdrsa hribin ob večjih
neurjih. Veseli smo, da nam je v
preteklih letih uspelo sanirati dobršen
del najbolj kritičnih velikih plazov,
ki finančno niso bili ovrednoteni z
majhnimi zneski. Pravočasna izdelava
projektne dokumentacije in uspešno
dogovarjanje s strani Občine na čelu
z g. županom, je rezultiralo, da so se
ti plazovi sanirali. Eden od takšnih
projektov se je končal pri Šlausovih
v Dolu pod Gojko. Hvala vsem
uporabnikov ceste na tem območju,
da ste bili strpni in uvidevni v času
gradnje.

Zimska služba
Po priporočilu NIJZ smo se ločeno
sestali z izvajalci zimske službe. V
imenu Sveta KS sem se zahvalil za
opravljeno delo, ki je bilo v večini
primerov uspešno. Zavedati se je treba,
da moramo biti v času nepredvidljivih
zimskih razmer strpni in korektni do
izvajalcev zimske službe, ki velikokrat
delajo v zelo težkih razmerah.
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KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO

Zahvala in dobrodošlica
Po več kot trinajstih letih na delovnem
mestu svetovalke v KS Frankolovo
smo se zahvalili ge. Ines Novak
za strokovno, profesionalno in
nesebično delo. S svojim znanjem,
voljo in prijateljskim načinom je
pripomogla k uspešnemu delu
Sveta KS Frankolovo. Vedno je bila
pripravljena pomagati, svetovati in
delo opraviti v dogovorjenem roku. Na
novem delovnem mestu ti želimo, da
si uspešna in ga z veseljem opravljaš.
Dobrodošlica velja ga. Katji Rek, ki je na
delovnem mestu svetovalke (tajnice)
v KS Frankolovo in KS Nova Cerkev
nasledila go. Ines Novak. Želimo
vam, da se dobro počutite med nami
in da s skupnimi močmi uresničimo
vse zastavljene cilje in potrebe, ki so
pomembni za naš kraj in občino.

Lokalna cesta Frankolovo–Socka je
zelo obremenjena.
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PREJEMNICA
ZLATEGA GRBA
Tekst: Klara Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Vedno na razpolago za druge
Letos je zlati grb Občine Vojnik prejela Ivana Plešnik
ali Ivanka, kot jo kličejo sokrajani. Prejela ga je za
požrtvovalno humanitarno delo po društvih in v
domačem okolju.
»To priznanje mi ogromno pomeni. Pomeni, da so nas in
naše delo ljudje opazili. To ni samo moje priznanje, je še
kup ljudi za mano, da lahko stvari izpeljemo,« je povedala
Plešnikova. Svoje dobrodelno delo opravlja že trideset let.
»Najprej se je začelo, ko smo imeli v vasi težave z vodo in
smo šli v širšo akcijo, da smo prišli do vodovoda. Treba
je bilo zbrati ogromno podpisov in soglasij,« je opisala
svoje začetke Ivana. Takrat je sama poskrbela za več kot
260 podpisov. 22 let je delala v računovodstvu, ko pa je
podjetje propadlo, je čez nekaj časa odprla svojo obrt,
kasneje pa lokal, kjer jo sokrajani radi obiščejo. Ko pridejo,
se lahko počutijo kot doma. Sedaj že sedem let uživa v
upokojenskem življenju, ki pa se ni veliko spremenilo od
tistega v delovnem razmerju. Še vedno pomaga hčerki, ki
je prevzela lokal.
Ivanka Plešnik, Branko Petre in Vili Hribernik
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Pestro društveno življenje
Ivana je soustanoviteljica društva Dobra volja: »Že pred
tem smo imeli 15 let Miklavževanje v našem lokalu, kjer je
Miklavž v spremstvu parkljev na začetku obdaril 7 otrok,
kasneje pa se je zgodba razširila na več kot sedemdeset
otrok. Prav zaradi obdarovanja smo ustanovili društvo,
da so lahko določeni dobrotniki nakazali sredstva za
obdarovanje, ker se jih prej ni dalo.« Člani društva
na Ivankino pobudo sodelujejo tudi na kulinaričnih
tekmovanjih, kot je priprava golaža, ričeta, praženega
krompirja, udeležujejo se tudi tekmovanja za pohorski
lonec na Rogli. Še posebej je zanimivo tekmovanje v
igranju šnopsa za ženske, ki ga pripravljajo vsako leto.
Ivanka je svoje člane večkrat na leto peljala tudi na izlet. Z
društvom so vsa leta sodelovali tudi na Božičnem Vojniku
z jaslicami in stojnico z dobrotami, kjer je vedno veselo in
se mimoidoči radi ustavijo. »Trenutno imamo v društvu 94
članov. Letos imamo težave s pridobivanjem članarine, ker
se ne dogaja toliko stvari. Ni tako hudo, se pa pozna, da
nismo toliko na tržišču,« je povedala Plešnikova.

Aktivna tudi v času epidemije
Ponosna je na vse manjše in večje projekte, ki so jih z
društvom izvedli. Še posebej pa na koncert v Ljubečni
za Nejca, ki je pri 22 letih zbolel za rakom. Pomagajo
tudi pri projektu Vojnik stopimo skupaj, lani so prvič
pripravili tudi projekt Manj sveč za manj grobov.
»Najbolj mi je težko, ko gre za otroke. Mlajši kot so,
bolj me prizadene. Še živeti niso začeli pa že morajo
iti skozi takšno kalvarijo,« je povedala Plešnikova.
Ljudem lahko pomagajo, če ti le želijo sprejeti pomoč.
Velikokrat je že lepa beseda dovolj, ki je pri Ivanki
nikoli ne zmanjka, včasih pa je potrebno pomagati
materialno. »Za pomoči potrebne uredimo različne
stvari, največkrat se zatakne pri zdravstvu. Sedaj so se
že tudi v zdravstvenih domovih navadili, da pridemo
mi urejati namesto nekaterih, ki tega ne morejo ali
ne znajo opraviti sami,« je pojasnila Plešnikova. Tudi
v času epidemije so bili tako Ivanka kot ostali člani
društva aktivni in so delali: »Razvažali smo hrano,
šivali ogromno mask, nekateri člani so bili del civilne
zaščite.«
Pomagaj, kolikor lahko
Pri delu Ivanki včasih pomagajo tudi vnuki in sin,
najbolj pa se za mamino delo zanima hčerka. Ivanka
se v prostem času odpravi na kolo po okoliških cestah
ali pa na sprehod v gozd, kjer z veseljem tudi nabira
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Opazi pomoči potrebne
Od leta 2018 je Ivanka predsednica Krajevnega odbora
Rdečega križa Vojnik. »Dela je kar veliko, od delitev
hrane do obiskovanja ljudi. Ne vem od kod pride do
energija za vse delo. Ko vidim, da nekdo potrebuje
pomoč, mu grem pomagat,« je povedala Ivana, ki
je dan po našem pogovoru dobila pošiljko hrane za
izredno delitev paketov hrane. »Sama bi dolgo časa
pripravljala pakete, tako pa lahko pokličem in mi
pride kdo tudi pomagat.« Ivana je dejavna tudi pri
projektu Društva upokojencev Slovenije Starejši za
starejše. V dveh prejšnjih mandatih je bila tudi članica
v Svetu krajevne skupnosti, kjer je poskrbela, da so se
sokrajani udeleževali različnih delovnih akcij.

Ivanka je poudarila, da je priznanje, ki ga je dobila, plod dela
veliko ljudi.

gozdne dobrote, če le kaj najde. Ivanka poleg svojega
časa za druge posodi tudi prostor okoli hiše. Tako je
v času pogovora pred hišo stal velik kontejner, kamor
so zbirali papir za 12-letno dekle s tumorjem. Ivanka
verjame, da lahko vsak od nas pomaga drugim:
»Največ pomeni, če kdo vidi nekoga, ki potrebuje
pomoč in trpi. Takrat naj javi na krajevno skupnost,
pokliče mene ali najde kak drug naslov, da se vzpostavi
mreža in se temu človeku pomaga. Ljudje velikokrat ne
pridejo do pravega človeka, se bojijo, ker je tudi veliko
zatiranja pomoči potrebnih.«
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TURIZEM
SMO LJUDJE
Tekst: Jože Žlaus, fotografija: arhiv Jože Žlaus

Turistično društvo Frankolovo deluje že 65 let
»Tudi na Frankolovem bo zaživelo
novo turistično društvo. Kraj ima
majhno odprto kopališče s termalno
vodo, ki ga bo mogoče v prihodnosti
še bolj urediti.« Tako je bilo zapisano
v 5. številki Turističnega vestnika iz
leta 1955, ki ga je izdajala Turistična
zveza Slovenije. To je verjetno
prva omemba novoustanovljenega
Turističnega društva Frankolovo,
ki se je že po treh letih delovanja
včlanilo v celjsko turistično
podzvezo. Ta je bila ustanovljena
29. septembra 1956 in je povezala
turistična, olepševalna, planinska,
ribiška društva, zdravilišča in hotele
med Logarsko dolino in Kozjanskim.
Ustanovitev in začetek delovanja
TD Frankolovo sega v leto 1955, ko
se nekateri napredni Frankolovčani
začutili potrebo po ustanovitvi
turističnega (olepševalnega) društva,
ki naj bi skrbelo za gospodarski in
turistični razvoj kraja. Ledino na tem
področju sta začela orati Bogdan
Šnabl in Rudi Hrovat, ki sta ob sebi
zbrala nekaj podobno mislečih
krajanov. Kmalu je bilo čutiti, da so
se na Frankolovem začele premikati
stvari na boljše. Uredil se je zapuščen
in zasut termalni bazen, ki je kmalu
dobil lepo okolico in potrebno opremo.
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Središče kraja je dobilo okrasno drevje,
cvetlične gredice, klopi, koše za smeti,
podobno je bilo v graščinskem parku
in na igrišču nad graščino. Okolica
gostilne je prav tako dobila nov obraz z
novim gostilniškim vrtom, paviljonom
in betonskim plesiščem. Člani TD
Frankolovo pa niso poskrbeli le za lep
izgled centra vasi in bazena, poskrbeli
so tudi za lepo okolico dveh objektov,
ki so jih dobili v posest, to je Zidanica
v Podgorju, kjer je bila nekaj časa
tudi odlična kulinarična ponudba
in za Fuksovo klet v Rovah, kjer so
nameravali ustanoviti vinogradniški
muzej. Velika skrb članov je bil tudi
propadajoči Lindeški grad, katerega so
odkupili od lastnika Operčkala. S tem
so nastali tudi odlični pogoji za razvoj
pohodnih poti, ki so turiste popeljale po
mikavnih poteh skozi vasi, vinograde
in gozdove. »Frankolovo z okolico ima
vse možnosti za razvoj turizma, tu
uspešno deluje eno najbolj prizadevnih
turističnih društev v celjskem okraju,«
je bilo zapisano v 33. številki Celjskega
tednika iz 19. avgusta 1960.
Člani TD Frankolovo so že od
začetka delovanja pomagali tudi pri
gospodarskem napredku kraja, to
je bilo obdobje širše elektrifikacije,
nekoliko kasneje izgradnje vodovoda, še
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kasneje javne krajevne razsvetljave pa
vse do izdelave urbanističnega načrta
pozidave novih hiš in nadgradnje šole
v 70. letih 20. stoletja. Sledilo je skoraj
desetletje, ko so aktivnosti društva
skoraj zamrle. Po letu 1985 je društvo
pod vodstvom Janeza Lešnika dobilo
nov zagon, nadaljevale so se aktivnosti
okoli izgradnje novega bazena, urejanja
kraja in turističnih postojank v Podgorju
in Rovah ter organizacije nekaterih
prireditev. Vsi naslednji predsedniki
TD Frankolovo (Jože Žlaus, Andreja
Goršek, Štefka Iršič) so si prizadevali,
da bi se kraj čimbolj vključeval v
turistično ponudbo takratne občine
Celje in od leta 1995 na novo nastale
občine Vojnik. Pa tudi zakonski pogoji
delovanja društev so se spremenili, zato
se je TD Frankolovo začelo posvečati
v zadnjih 30. letih bolj organizaciji
prireditev: Novoletni nočni pohod po
poteh grajskih pravljic, Jutranji pohod
na Špičasti vrh, Velikonočni pohod na
Špičasti vrh ali Stolpnik in Cvetlični
sejem v parku pri graščini. Po letu 2009,
ko je predsednica društva postala Irma
Blazinšek, so navedenim prireditvam
dodali še Golaž žur, obnovili društveni
prostor v stari šoli, se leta 2011 prijavili
na razpis Društva raznolikost podeželja
za ureditev Tončkove poti s postavitvijo
doprsnega kipa prof. Antona Bezenška
in pridobili ustrezna evropska sredstva.
V sodelovanju društev, predvsem PD
Anton Bezenšek, in v sodelovanju z
bolgarskimi stenografi so leta 2014
postavili doprsni kip A. Bezenška,
takrat se je tudi šola preimenovala v
OŠ Antona Bezenška. Kako naprej?
Predsednica Irma Blazinšek želi
nadaljevati delo predhodnikov in dodati
še ureditev prireditvenega prostora v
graščinskem parku, nastal naj bi tudi
park znamenitih Frankolovčanov.
Utrip na bazenu konec petdesetih let
prejšnjega stoletja

RAZGLEDI

NOVIM
IZZIVOM NAPROTI
Tekst: Nenad Vranešević, foto: osebni arhiv

Katja in Domen
Katja in Domen sta domačina, ki ju marsikdo vpraša,
kako se imenujeta kot glasbeni duet, vendar pravita,
da sta že od rojstva Katja in Domen ter tako tudi ostaja.
Njuni glasbeni začetki segajo že v otroštvo, ko sta
ugotovila, da ima glasba zanju poseben pomen. Njuni
poti sta se prvič prekrižali pred sedmimi leti, ko sta bila
člana lokalnega benda. Po nekaj letih so se njihove poti
razšle in pred skoraj tremi leti sta začela ustvarjati kot
duet.

kjer v intimnem vzdušju kakšne kavarne ali zasebnih
zabavah delita svojo glasbo. V vsak nastop, kjerkoli že
sta, vneseta svoje srce in dušo, saj menita, da brez tega v
življenju ničesar ni mogoče početi. Poleg tega sta v času,
odkar sta duet, stkala med seboj močno prijateljsko vez,
kar se odraža v njuni glasbi, pristopu in energiji, kar pri
poslušalcih pusti poseben vtis, da se lahko z lahkoto za
trenutek prepustijo preprosto dobri glasbi, preprosto njima.

Prvo priložnost predstaviti se občinstvu sta dobila v
domačem Frankolovem, kjer sta s svojo energijo in glasbo
naredila takojšen vtis. Po tem nastopu sta drug drugemu
izdala željo po igranju na ulici, ki sta jo kmalu za tem tudi
uresničila. Od takrat sta svojo strast do glasbe ponesla v
številna slovenska mesta ter doživela številne zanimive
prigode. Z žarom v očeh pripovedujeta o vtisih, ljudeh
in situacijah, ki so se jima pripetile. Predvsem ju vedno
znova očara in pozitivno navduši energija, ki jo začutita
od občinstva, pa naj bo to na koncertu ali pa mimoidoči v
mestu. In do danes še nista doživela negativne izkušnje.
Domna že od malega zanimajo glasbeni inštrumenti. Igra
ustno harmoniko, električno in akustično kitaro. Medtem je
Katja svojemu pevskemu talentu dodala še dolgoletno željo
po igranju na kitaro, kjer se ji trud že obrestuje. Čeprav sta
začela skromno, z nekaj priredbami tako tujih kot domačih
glasbenih izvajalcev, se je njun repertoar začel hitro širiti
in sedaj se lahko pohvalita tudi z avtorskimi skladbami, ki
jih želita tudi posneti. Večjih želja nimata, saj uživata in se
prepuščata trenutkom, ki so jima namenjeni sedaj.
Tako kot se rada podata na pot s kitaro, ojačevalcem,
mikrofonom in stolčki, se večkrat odzoveta tudi na povabila,
29
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GOSTILNA
PRI BARBARI
Tekst: Nina Mlinar, foto: lastni arhiv

Ponudba jedi tudi na žlico
Barbara Pirtovšek je 28. avgusta
2020 odprla vrata svoje lastne
gostilne. Po 30 letih dela v
gostinstvu, kjer je delala vsak
sleherni dan, prostega časa pa
skorajda ni poznala, se je odločila,
da je čas, da postane sama svoj
šef. Na samostojno pot je stopila

ob veliki podpori moža Esada, ki
je v gostilni prevzel vlogo kuharja.
Skupaj vodita gostilno, ki sta jo
poimenovala Pri Barbari. Gostilna se
nahaja na Celjski cesti 39A, na levi
strani glavne ceste v smeri Celja. Za
Vas so odprti vse dni v tednu, razen
praznikov.

Pri Barbari lahko praznujete tudi rojstni dan

V čudovitem ambientu, kjer vas
nasmejana Barbara prijazno sprejme,
lahko izbirate med vrsto okusnih jedi.
Poleg pečenega odojka, hamburgerjev,
gyrosa, kebaba, različnih vrst pic in
mesa na žaru (pleskavice, čevapčiči),
lahko dnevno izbirate med številnimi
jedmi na žlico. Med drugim se lahko
okrepčate z golažem, vampi, filanimi
paprikami, s sarmami, čufti v omaki
in prebrancem. Na svoj račun boste
prišli tudi ljubitelji morskih jedi, saj
vam postrežejo lignje (ocvrte in na
žaru) in ribe (postrvi, oslič). Vsa
hrana, ki jo pripravljata, je dnevno
sveža in narejena po receptih, ki jih
za vas skrbno izbirata Barbara in mož
Esad. Vse recepte najprej preverita
sama in ko je hrana všeč njima, jo
vključita v ponudbo. V pestri ponudbi
mesnih jedi, pa nista pozabila niti na
vegetarijance. Le-ti lahko trenutno
izbirajo med vegi burgerjem in pico,

Naj se v novem letu
vaše želje spremenijo v resničnost,
vaš trud v izjemne dosežke
in zdravje naj bo vedno z vami.
Srečno in zdravo novo leto 2021
vam želi SD Vojnik!
30

| OgledalO | 04 – 131 | 26. november 2020 |

se pa bo glede na povpraševanje tudi
ponudba širila in dopolnjevala. Tako
imata v planu tudi menije za vegane in
ponudbo zdravih prigrizkov.
Ponudbo raznovrstne hrane sta
zakonca Pirtovšek dopolnila s
skrbno izbrano pijačo. Vsi ljubitelji
piva boste svoje brbončice lahko
razvajali kar z 20 različnimi vrstami
piva, od slovenskih do hrvaških,
francoskih in znamenitega avstrijskega
samostanskega piva. Od tu nihče
ne bo odšel lačen ali žejen, saj je
ponudbe več kot dovolj. Med drugim
se lahko osvežite tudi z različnimi
sokovi in gaziranimi pijačami, lahko
pa pridete uživati zgolj v skrbno
pripravljeni okusni kavi Illy. Prostora
je dovolj, tudi za zaključene družbe ali
praznovanje rojstnih dni. Za varnostne
in zdravstvene ukrepe v sklopu
COVIDA-19 pa je tudi poskrbljeno.
Torej če vam bo kdaj preprosto
zmanjkalo idej za kosilo ali pa ne boste
imeli časa za pripravo, se oglasite pri
Barbari, saj zagotavlja okusno in sveže
pripravljeno hrano. Vso hrano lahko
tudi naročite in jo odnesete domov
ali v pisarno. Za menije pokukajte na
Facebook profil Pri Barbari, za naročila
pa pokličite na 070-990-306, kjer bodo
ustregli vašim željam. Pa dober tek!

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

www.aksel.si

PEČAR TRANSPORT

GOSPODARSKI UTRIP

Sedem dni v tednu
24 ur na dan.

Tekst: Lea Sreš, foto: arhiv Pečar

Samopostrežna avtopralnica Vojnik
Vojnik je od 14. oktobra 2020 bogatejši za
samopostrežno avtopralnico. Vsi ljubitelji čistih
avtomobilov imajo možnost sami poskrbeti za svoje
vozilo.
Podjetje Pečar Transport, d. o. o., ki je lastnik avtopralnice,
deluje od leta 1988. Lastnik je Drago Pečar, sedež podjetja
je v Višnji vasi 2. Njihova osnovna dejavnost so prevozi.
Svojo dejavnost so razširili, ker so zaznali, da je v Vojniku

priložnost, da ponujajo nekaj novega in zanimivega za
ljubitelje čistih avtomobilov.
Samopostrežna avtopralnica stoji na lokaciji ob glavni cesti
Vojnik-Celje ter ima štiri pokrita in eno nepokrito pralno
mesto (za višja vozila). Uporabniki lahko svoja vozila očistijo
s aktivno peno, mehko vodo za izpiranje, na voljo so črnilo
za gume, sesalniki in pranje podvozja. Pralnica je odprta
vse dni v tednu, 24 ur na dan. Načini plačevanja uporabe
avtopralnice: žetoni in aplikacija. Vabljeni!

MEDICINSKI PRIPOMOČKI
IZPOSOJA NEGOVALNE POSTELJE

OSTALI PRIPOMOČKI
NA IZPOSOJO
Možnost izposoje
preko naročilnic ZZZS
ali samoplačniško.
Za več informacij
pokličite v podjetje.

HODULJA
ZZZS šifra: 512
HODULJA S KOLESI
ZZZS šifra: 513
SOBNO DVIGALO
ZZZS šifra: 524

ZZZS šifre:
· Postelja: 519
· Posteljni trapez: 555

· Varovalne ograjice za obe strani: 528
· Mizica: 522
· Blazina za posteljo: 801

DVIGALO ZA KOPALNICO
ZZZS šifra: 701
STANDARDNI VOZIČEK
ZZZS šifra: 504

POSTELJNA MIZICA
BLAZINA ZA POSTELJO

ANTIDEKUBITUSNA
BLAZINA ZA POSTELJO

Nahajamo se na lokaciji:
Dolenjska cesta 242b, Ljubljana Rudnik
Za vse informacije smo na voljo:
01/42 72 941
info@bauerfeind.si
www.bauerfeind.si
www.facebook.com/bauerfeindslovenija/
Vse slike so simbolične.

BAUERFEIND.SI
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IZZA (O)GLEDALA

Ogledalo predstavlja v našem življenju
pripomoček, v katerem vidimo samega
sebe. In to besedo, torej OGLEDALO,
so svetniki v prvem mandatu izbrali za
naslov informativnega časopisa občine
Vojnik. Domiselno! V 25 letih je izšlo
131 številk časopisa.
Zakaj je časopis občine sploh bil
potreben? Ko smo analizirali prvo
leto našega delovanja in poslušali
pripombe ljudi, smo ugotovili, da bi
ljudje vedeli o občini mnogo več, če
bi prebrali v nekem priložnostnem
glasilu, biltenu. Tudi nam bi bilo
lažje, saj so vprašanja na začetku kar
deževala.
Odločili smo se, da izdamo časopis,
ki bo informiral in spodbujal, ki bo
objavljal javne razpise in prinašal
novice, ki so ljudi zanimale in so
se v njih našli tudi sami! Ogledalo

je bil to edini resni stik z domačim
krajem oz. domovino.
Po odzivih sodeč se je časopis lepo
prijel. Nekaj časa smo z njim tudi malo
eksperimentirali, posebno takrat,

uspešen informator o delu občine
in predstavlja zanimive ljudi in
predvsem govori o naložbeni politiki
v krajih občine. Krasijo ga in istočasno
informirajo tudi zelo lepe fotografije,
ki so poleg Matjaža Jambriška delo
tudi drugih avtorjev.
Vsake številke Ogledala sem bil
vesel, ga v celoti prebral, se pa je
dogajalo, da je bila urednikova
politika včasih drugačna od naših želja
in prizadevanj. Pojavljali so se tudi
osebni interesi , vendar tega ni bilo
toliko, da časopis ne bi ostajal zanimiv.
Tudi to je demokracija!
Ko so občinski sveti izbirali
zunanjega urednika, je bila politika
urednikovanja še bolj samostojna in
pisanje še bolj svobodno.
Najlepše odzive v obliki pisem, klicev
pa smo dobivali iz tujine. Mnogi ,

25 LET OGLEDALA
Tekst: Benedikt Podergajs

je prinašalo odgovore na mnoga
vprašanja, novice, nekateri občani pa
so ob demokratični politiki pisanja
dobili tudi možnost »pljuvati« po
županu in
občinski upravi,
včasih tudi po
svetnikih. Prvo
urednico smo
našli v občinski
upravi, in sicer
Mojco Skale, ki
se je trudila in
časopis pripeljala
na dokaj visok
nivo.
Večkrat sem po teh začetkih rekel:
» Z Ogledalom je občina res postala
občina in se približala slehernemu
občanu!«
Občino je soustvarjalo veliko ljudi,
zato je bil časopis zelo koristen.
Pomembno je bilo to, da ga je dobilo
vsako gospodinjstvo, mnogi so ga
naročali tudi od drugod in izven
meja občine, dobivala so ga vodstva
sosednjih občin in tudi zdomci, ki so
bili zanj neizmerno hvaležni. Mnogim

ko smo občinske novice objavljali v
Novem tedniku. V tistem obdobju
je bila občina zelo popularna, saj je
NT pokrival veliko območje. Takrat

ki so bili od doma že desetletja, so
ponovno videli svojo hišo, okolico
in bili seznanjeni s tem, kar se je
dogajalo, gradilo v bližini njihovega
bivšega doma.
To so bili izrazi
zadovoljstva
in sreče. Veseli
smo bili tega. Pa
tudi naši občani
so mnogokrat
povedali, kaj jim
glasilo pomeni
in kje jim je v
pomoč.
Kar nekaj urednikov se je zamenjalo,
tudi uredniški odbori so se
zamenjevali. Vendar pa imam v lepem
spominu Jureta Vovka, ki se je izjemno
trudil, da je bilo Ogledalo zanimivo
in tudi usklajeno s prizadevanji
občine. Seveda velik hvala tudi
ostalim urednikom, vsak je pustil
v njem del sebe. In ta srčnost se je
poznala v Ogledalu. Naj bo tako tudi v
prihodnje.

"Z Ogledalom je občina res
postala občina in se približala
slehernemu občanu!"
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so klicali iz Zg. Savinjske doline oz.
preprosto od tam, kjer so dobivali NT,
in mi predvsem čestitali za naše delo.
Vendar pa je bila velika pomanjkljivost
ta, da vsi naši občani (kljub velikemu
številu naročnikov) kljub vsemu
NT niso dobili na dom, ker niso bili
naročniki. Poleg tega je bilo prostora
v njem za občino Vojnik premalo,
dogajalo se je bistveno več. Pa tudi
cenovno je bil NT le malo predrag.
In smo šli nazaj na stare poti.
Ogledalo izhaja še danes in je
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Mnenje avtorja ne odraža stališč uredništva.

Tekst: Vesna Poteko

Poziv lastnikom zemljišč k daji soglasja
Občinski svet Občine Vojnik, je na svoji redni seji 22.
10. 2020 bil seznanjen z stanjem podpisanih soglasij
lastnikov zemljišč, kjer naj bi potekala kolesarska
povezava Celje–Vojnik–Dobrna. Glede na to, da imamo
podpisanih dobrih 50 % soglasij, ponovno pozivamo
lastnike zemljišč, da razmislijo o podpisu. Predstavljamo
tudi karto, ki v grobem prikazuje, kje so lastniki že
podpisali soglasja k gradnji in kje soglasja še niso
podpisana.
Osnovni namen projekta je urediti kolesarske povezave
v dolžini 20.089 m od tega v Občini Vojnik 10.651 m,
bodisi z novogradnjo, rekonstrukcijo ali s posodobitvijo že
obstoječih poti. Občina Vojnik skupaj z Občino Dobrna in
MO Celje izvaja projekt ureditve kolesarske povezave Celje–
Vojnik–Dobrna, ki je eden izmed projektov, ki je podprt na
državni ravni, hkrati pa podprt tudi s strani EU in združuje
in povezuje 31 občin. Trasa kolesarske poti poteka ločeno
od državne ceste in v čim večji meri uporablja obstoječe
javne ceste in poti. V sklopu celovite poti bodo prenovljeni
tudi trije novi mostovi in ena kolesarska brv. V Višnji vasi
pa je predvidena navezava na idejni projekt, ki se nadaljuje
do Frankolovega in naprej do Slovenskih Konjic. Izvedba je
predvidena v naslednjih letih.
Trenutno je projekt v fazi pridobivanja soglasij lastnikov
zemljišč. Glede na to, da bo projekt izvedlo pristojno
ministrstvo s pomočjo sredstev EU smo pri določenih
zahtevah in željah nekaterih lastnikov zemljišč zelo omejeni.
Pomagamo lahko tam, kjer so zahteve rešljive in izvedljive v
okviru naših zmožnostih. S pridobitvijo soglasij se ukvarjamo

že od meseca marca in žal ugotavljamo, da nekateri lastniki
zemljišč še vedno ne pristopijo k podpisu.

OBČINSKA UPRAVA

REGIJSKA
KOLESARSKA POT
Po končani gradnji se izvede odmera celotne trase in
parcelacija, za kar je zadolžena DRSI, ki bo projekt v celoti
financirala. Kolesarska pot bo imela po izgradnji tudi
skrbnika za vzdrževanje in zagotavljanje urejenosti in
čistoče na celotni trasi. Občinski svet Občine Vojnik poziva
lastnike zemljišč, da razmislijo o podpisu soglasja h gradnji
kolesarske povezave, kajti le s podpisani soglasji bomo lahko
kandidirali k izgradnji. Morebitne spremembe in rešitve, ki
so v pristojnosti občine, bomo vsekakor proučili. V osnovi pa
projekta, ki je že bil predstavljen in potrjen, ne moremo več
spreminjati.
Želimo poudariti, da z navedenim projektom občina pridobi
dodano vrednost in priložnost, da postane zanimivejša
turistična točka, domačinom prijaznejša glede povezave
s sosednjimi občinami. V sklopu Območno razvojnega
partnerstva smo pristopili k izvedbi javnega naročila za
projekt Koles-CE. Projekt omogoča nabavo navadnih in
električnih koles ter postaj za kolesa. V Vojniku bi z izgradnjo
kolesarske povezave lahko nemoteno izvedli nabavo koles.
Namen našega poziva je, da vsi skupaj razmislimo kaj vse
lahko pridobimo z izvedbo projekta Kolesarke povezave
med Celjem, Vojnikom in Dobrno in s tem omogočimo
boljšo in varnejšo kvaliteto življenja. Za nas je to edinstvena
priložnost, ki je ne smemo zamuditi. Ponovno pozivamo
lastnike zemljišč, da razmislite o tej pridobitvi in nam z vašim
soglasjem pomagate realizirati projekt.
Hvala za vaše razumevanje in lep pozdrav.

Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo preteklosti in pričakujem oprihodnost.
Čas, ko se želja po sreči, zdravju in uspehu seli iz srca v srce.
Naj se vsem uresničijo sanje, udejanjijo želje in
izpolnijo pričakovanja.
Miren božič in srečno novo leto 2021 vam voščimo iz srca.
Člani Sveta Krajevne skupnosti Vojnik:
Lidija Eler Jazbinšek, Ksenja Mastnak, Dragica Mirnik, Karli Turk, Miran
Skutnik, Martin Jošt, Karli Brezovšek, Marjan Lipovšek, Jure, Ferlež ter
strokovna sodelavka Irma Blazinšek.
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COVID 19

POMEMBNI KONTAKTI
E-pošta: info@nijz.si

VPRAŠANJA O UKREPIH
IN AKTIVNOSTIH
POLICISTOV
Telefon: 01 514 70 01 od ponedeljka do petka
(od 8. do 16. ure) ter ob sobotah, nedeljah in
praznikih (od 8. do 12. ure).

E-pošta: info.koronavirus@policija.si

OBČINA VOJNIK

Splošne zadeve:
Telefon: 03 78 00 640
od 7.30 do 15.30 vsak delovni dan
E-pošta: obcina@vojnik.si
Za nujne zadeve izven delovnega časa:
Telefon: 03 78 00 622
E-pošta: vojnik.cz@gmail.com

POMOČ PROSTOVOLJCEV

(dostava zdravil,
oskrba s prehranskimi izdelki,
pomoč ranljivim skupinam ipd.)

Telefon: 041 677 685
E-pošta: vojnik.pomoc@gmail.com

Hkrati vas naprošamo,
da poskrbite za varnost in
zdravje sebe in svojih bližnjih
z upoštevanjem priporočil.
Štab Civilne zaščite
Občine Vojnik

2
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ZDRAVSTVENI DOM VOJNIK

Telefon: 03 78 00 500
E-pošta: info.zp-vojnik@zd-celje.si

PSIHOSOCIALNA POMOČ – brezplačna
ZDRAVSTVENI DOM CELJE
Za starše, otroke in mladostnike:
Telefon: 03 543 43 23 ali
E-pošta: cdzom@zd-celje.si

Za odrasle:
Telefon: 051 636 192 in 03 543 47 02
E-pošta: marusa.naglic@zd-celje.si

LEKARNA VOJNIK

Telefon: 03 780 00 80
E-pošta: vojnik@ce-lekarne.si

URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

•
JAVNI POZIV
Občine Vojnik za financiranje
promocijskih turističnih dogodkov za leto 2021
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URADNI DEL

Občina Vojnik na podlagi Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2021 (Uradno glasilo občin 57/2019) in
sklepa Občinskega sveta Občine Vojnik,13. redne seje z
dne, 10.9.2020, 19. člena Statuta Občine (Uradno glasilo
Slovenskih občin, št. 3/2016) objavlja naslednji
Javni poziv Občine Vojnik za financiranje
promocijskih turističnih dogodkov za leto 2021
1. Predmet javnega poziva:
Predmet javnega poziva je sofinanciranje organizacije
dogodkov večjega pomena oz. dodelitev sredstev iz
proračuna Občine Vojnik za leto 2021. Razpisana sredstva so
namenjena sofinanciranju organizacije dogodka, ki vključuje
promocijo občine Vojnik in je odmevna v širšem prostoru
Poziv se nanaša na povabilo, da vsa zainteresirana društva
predložijo program za izvedbo naslednjih treh dogodkov:
1. Božični Vojnik,
2. Pustni Karneval,
3. Ostanimo prijatelji
2. Prijavitelji:
Prijavitelj naj v svoji vlogi obvezno navede ime, sedež in
status, ter priloži podatke, na podlagi katerih bo mogoče
odločiti o vlogi:
- opis programa,
- kraj in čas izvedbe programa,
- predračunsko vrednost izvedbe programa,
- predstavitev organizacijske strukture in ostalih zahtev za
izvedbo prireditev,
- seznam potrebne opreme, pripomočkov in druge
morebitne opreme, ki je potrebna za izvedbo in
organizacijo prireditev.
3. Pogoji:
Na javni poziv se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Vojnik ali gre za medobčinsko
društvo, ki omogočajo vključevanje članov oziroma
uporabnikov iz občine Vojnik;
- finančni načrt prireditve mora imeti zaključeno
konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene
druge vire financiranja;
- prijavitelji lahko prijavijo samo prireditve, ki bodo
izvedene v letu 2020 in 2021;
- prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske in prostorske
pogoje za izvedbo prireditve;
- prijavitelji niso pridobili sredstev za organizacijo teh
prireditev na osnovi drugih razpisov Občine Vojnik.
4. Merila in kriteriji:
Na podlagi tega javnega poziva bodo prijavitelji izbrani na
podlagi naslednjih kriterijev:
- promocija in prepoznavnost občine; (oglaševanje v
medijih, izdaja tiskanega gradiva),
- tradicionalnost prireditve ali dogodka (izkušnje
prijavitelja),
- finančni načrt prireditve (delež zagotovljenih lastnih
sredstev, do 50 % / nad 50 %),
- doseganje ciljnih uporabnikov (odprti tip, publika jasno
opredeljena, predvideno število udeležencev);
- aktivno vključevanje občanov.
V proračunu Občine Vojnik je za posamezne dogodke
predvidena maksimalna višina sofinanciranja, in sicer za
dogodke:

38

| OgledalO | 04 – 131 | 26. november 2020 |

- Božični Vojnik v višini 15.000,00 EUR,
- Pustni Karneval v višini 6.500,00 EUR,
- Ostanimo prijatelji v višini 1.600,00 EUR.
Prijavitelju se lahko, ne glede na doseženo število točk,
dodelijo sredstva na podlagi tega javnega poziva, največ do
višine zgoraj navedenih sredstev za posamezni dogodek.
Prijave bodo pregledane in ocenjene ali izpolnjujejo obvezne
kriterije. Na podlagi izpolnjevanja obveznih kriterijev bo
predlagana višina sredstev za sofinanciranje posamezne
prireditve.
5. Izvedba dogodkov (termin):
Prijavljeni dogodki morajo biti izvedeni v naslednjih
obdobjih, Božični Vojnik v drugi polovici meseca decembra
2020 in prvi teden v mesecu januarju 2021, Pustni karneval
v na pustno soboto 2021 in Ostanimo prijatelji v mesecu
marcu 2021. Obravnavane bodo le tiste vloge, ki bodo
vključevale zgoraj navedene obvezne sestavine opredeljene
z javnim pozivom.
Prireditve po tem pozivu morajo biti realizirane v letu
2020/2021. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2020 in letu 2021 glede na sprejeta proračuna, v skladu s
predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev.
6. Način in oddaj vloge ter postopek izbire:
Vloge z obrazcem, ki je obvezni del prijave, s pripisom »Ne
odpiraj - javni poziv za organizacijo turističnih dogodkov«,
lahko posredujete s priporočeno pošto najkasneje do
vključno petka, 11. 12. 2020, na naslov: Občina Vojnik,
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. Občina Vojnik
lahko naknadno zahteva še predložitev drugih dokumentov
kot dokazilo resničnosti navedb v prijavi. Oddaja prijave
pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
javnega poziva.
Vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale
pogojem iz tega razpisa, bodo s sklepom zavrnjene in
ne bodo obravnavane v postopku za dodelitev finančnih
sredstev iz tega poziva. Prijavitelji, ki bodo oddali formalno
nepopolne prijave, bodo pozvani k dopolnitvi. Prijave, ki
ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom
zavržene.
S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje
popolnih prijav po kriterijih iz javnega poziva, ob upoštevanju
pogojev, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati.
Župan Občine Vojnik bo v 8 dneh po odpiranju prijav, na
podlagi predloga strokovne komisije izdal sklep o izboru,
višini in namenu odobrenih sredstev izbranemu prijavitelju.
Z izbranim prijaviteljem bo sklenjena pogodba, v kateri
bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti
glede izvedbe programa in glede sofinanciranja izbranega
programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih
sredstev.
7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo prijavne
obrazce
Prijavni obrazci so od dneva objave do izteka prijavnega roka
na voljo na spletni strani Občine Vojnik, www.vojnik.si, pod
zavihkom Javni razpisi. Ostale informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na tel. št. 03 78 00 640/667 ali 051 315 841, Petra
Pehar Žgajner.
Številka: 322-2004/2020-2
Vojnik, 14. 10. 2020

Branko Petre,
župan

Tekst: Vesna Poteko, foto: Igor Fenko, Branko Dragan

Župan Občine Vojnik Branko Petre je s sodelavko Vesno Poteko, ravnateljico OŠ Vojnik Olgo Kovač in ravnateljico OŠ
Antona Bezenška Frankolovo Marjano Šoš podelil priznanja najuspešnejšim devetošolcem v šolskem letu 2019/20.
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NAJUSPEŠNEJŠI
DEVETOŠOLCI 2019/20

Lea Šeško, Anita Rojc, Nika Podgoršek, Kiara Lojen, Monika Petek, Pia Leber, Lana Jovan, Tara Bukšek, Anja Zakošek, Enej Šarlah, Alja
Pekovšek, Jan Mernik, Aljaž Bratušek, Miha Žiga Vilč, Lana Šolinc, Špela Ramšak, Jakob Pehar
Elio Marin Štante, Laura Pesjak, Dominik Brezovšek, Anamarija Žohar
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NOČNA IZMENA
Tekst: Nina Mlinar, foto: Nik Skerbiš

Glasba jih druži že od malih nog
Ansambel Nočna izmena je bil
ustanovljen oktobra 2019. Fantje
igrajo skupaj že 5 let, vendar se
do lanskega leta niso pojavljali v
javnosti, saj so igrali bolj za lastno
veselje in kratkočasenje prostega
časa. Druženje ob večerih so si
popestrili s preigravanjem njim
ljubih skladb, ker pa so bili dobro
uigrani, so se odločili, da naredijo
korak naprej. Tako so ustanovili
kvintet zasedbo in s svojim
igranjem pričeli razveseljevati širšo
publiko.
Člani ansambla, stari med 18 in 24
let, prihajajo iz Občine Vojnik, en član
pa prihaja iz Ložnice pri Žalcu. Sedež
in vaje imajo v Socki, kjer se družijo
in vadijo 1-2-krat na teden. Andrej
Belej (trobenta), Andrej Marovšek
(klarinet), Matej Jakopanec (klavirska
in diatonična harmonika), Gregor
Kovačič (kitara) in Filip Majcen
(bas kitara in bariton) so si nadeli
ime Nočna izmena. Ime ansambla
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so podedovali od prednikov enega
izmed ustanovnih članov zasedbe, ki
pa zaradi šolanja v ansamblu ne igra
več. Fante druži dobro prijateljstvo,
ljubezen do narodno-zabavne glasbe
in želja po glasbenem udejstvovanju
na koncertih, zabavah in tekmovanjih.
Glasbeno aktivni so že iz vrtčevskih
let, ljubezen do glasbe pa izvira tudi iz
glasbenih družin.
Fantje se lahko pohvalijo s širokim
glasbenim repertoarjem, saj igrajo vse
od Avsenika pa do Slaka, na zabavah
pa ne manjka niti modernejših ritmov
slovenske narodne in zabavne glasbe.
Svoj nastop dopolnijo tudi z glasbo
tujih izvajalcev in popestrijo z raznimi
skeči in humorjem. Igrajo na raznih
zabavah, kot so obletnice, rojstni
dnevi, poroke, presenečenja, udeležijo
pa se tudi javnih prireditev. Letos jih
je bilo zaradi COVID-19 malo, a fantje
ostajajo optimistični.
Med cilje za prihodnost so si poleg
igranja na veselicah, koncertih in
zabavah zadali tudi sodelovanje na
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glasbenih tekmovanjih oz. festivalih,
kjer se želijo predstaviti širši javnosti,
pridobiti izkušnje, nova poznanstva
in potrditev strokovne komisije, da so
na pravi poti. Vsaka kritika je namreč
dobrodošla, saj le tako lahko skupaj
pišejo zgodbo nove Nočne izmene.
Prvo obletnico delovanja je ansambel
obeležil z izidom prvega valčka z
naslovom Bova skupaj odletela, za
katerega je besedilo napisala Anita
Zupanc, melodijo pa je prispeval član
Vražjih muzikantov Luka Krof. Pesem
govori o ljubezenskem popotovanju
skozi življenje. Natančneje o starejšem
zaljubljenem paru, ki se rad spominja
svoje mladosti in začetkov njune
ljubezni. V refrenu si obljubita, da
se ne bosta ločila, niti ko zadnjič
zatisneta oči, ampak kot pravi naslov
"Bova skupaj odletela". Za pesem so
posneli tudi videospot, ki si ga lahko
pogledate na YouTube, prav tako pa
je valček že mogoče zaslediti na tv
zaslonih in radijskih postajah.

NA MLADIH SVET STOJI
Foto: Tamara Blazinšek, Branko Dragar

Foto: Branko Dragar, Maja Lugarič

OŠ ANTON BEZENŠEK
FRANKOLOVO
Povzela: Maja Lugarič

Barvita jesen in novo šolsko leto
Na naši šoli smo novo šolsko
leto pričeli jesensko – poskočno,
barvito in polni domišljije.
V mesecu septembru in oktobru
smo med drugim:
Odšli na Lovrenška jezera: Na
čudovit jesenski dan so se učenci
4.–9. razreda odpeljali na Roglo in
se peš odpravili proti Lovrenškim
jezerom. Učenci so uživali v
barvitosti jesenske narave ter se
sprehodili po lepo urejenih lesenih
brveh, ki nas popeljejo med več
majhnimi jezerci.
Aktivirali PEŠAVTOBUS: Izberi
čistejši način prevoza! je bil slogan
letošnje izvedbe Evropskega tedna
mobilnosti. 23. septembra smo
aktivirali PEŠAVTOBUS – z vseh
naših šolskih okolišev smo prišli v
šolo peš. Učenci, starši (prostovoljci)
in učitelji so se iz različnih lokacij
odpravili po najbližjih in predvsem
najvarnejših poteh proti šoli. Na

pomoč so nam priskočili tudi gasilci
PGD Frankolovo, ki so v naselju ob
glavni cesti opozarjali voznike na
upočasnitev vožnje. Tega dne so v
šolo prišli skoraj vsi učenci peš, bili
so zadovoljni, nasmejani in polni
pozitivne energije. V prostovoljstvu
pa so se izkazali tudi starši in učitelji.
Se seznanili z arhitekturo na igriv in
zabaven način - Igriva arhitektura: V
tednu otroka, 5. oktobra, so arhitekti
iz Centra arhitekture Slovenije z
učenci 6.–9. razreda izvedli tehnični
dan. Delavnice so bile prilagojene
interesom in starostni stopnji
učencev.
Imeli dan plesa: 6. oktobra so učenci
šole plesali, dan je bil posvečen
plesu. Vsi učenci so »migali« ob
plesnih ritmih sodobne glasbe, za to
so poskrbeli plesni učitelji Plesnega
vala - Force.
Si ogledali plesno predstavo Z menoj:
7. oktobra so si učenci prvega do

petega razreda v plesnem Forumu
Celje ogledali predstavo z naslovom
Za menoj. Predstava je bila
navdihujoča in zanimiva, saj so bile
plesalke osnovnošolke.
Se seznanili s prvo pomočjo: V
četrtek, 8. oktobra, so se osmošolci
s pomočjo predavatelja S. Ćopića
z območne organizacije RK Celje
seznanili s postopki oživljanja, z
uporabo defibrilatorja ter s prvo
pomočjo pri krvavitvah. Učenci so v
delavnicah vse postopke tudi sami
preizkusili.
Izdelovali molekulo DNK: V četrtek,
8. oktobra, so učenci 9. razreda pod
mentorstvom učiteljice M. Vešligaj
izdelovali maketo molekule DNK.
Dan je bil poučen in zabaven.
Spoznavali jesen okoli nas in na
kmetiji: Učenci 1. razreda so z
razredničarko S. Milenković na
prostem opazovali, čutili, raziskovali
in prisluhnili jeseni. Nato so svoja
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odkritja prenesli v učilnico, kjer so vse skupaj prepletli
z matematiko, glasbeno in likovno umetnostjo. Barvita
jesen je potrkala tudi na vrata 3. razreda. Učenci so
se skupaj z razredničarko M. Lešnik prepustili zavetju
pisanega gozda in ustvarjalni energiji ter gozdu podarili
nekaj "umetnin – gozdne mandale«.
Izvedli tabor za nadarjene in motivirane učence: Med 9.
in 11. oktobrom so se nadarjeni in motivirani učenci pod
mentorstvom S. Šafarič udeležili tridnevnega tabora v

Bohinju. Spoznavali so nastanek alpske ledeniške doline,
Triglavski narodni park in bili tudi športno aktivni. S
kanujem so preveslali Bohinjsko jezero in se povzpeli
do Hudičevega mostu nad koriti Mostnice. Plezanje
po naravni steni je bilo navdihujoče in učenci so se v
steno podali večkrat. Obiskali so Ukanc in pokopališče
žrtev 1. svetovne vojne. Ob jezeru so učenci postavili
živi zemljevid Bohinja. Bohinj so zapustili ob čudovitih
zimskih prizorih.

VRTEC DANIJELOV LEVČEK
Tekst in foto: Ana Klincov, Lucija Lenarčič

Radovedni in ustvarjalni
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Teden kulturne dediščine
Otroci iz oddelka 4-6 Vrtca Danijelov levček, Enota Vojnik,
smo v tednu kulturne dediščine spoznavali veliko novih
stvari. V okolju, kjer bivamo, smo obiskali cerkev sv.
Jerneja, si ogledali poslikana okna - vitraže. Fotografije
smo v vrtcu povečali in opazovali podrobnosti. Preko
videoklica smo se pogovarjali s strokovnjakinjama iz
Zavoda za kulturno dediščino iz Celja, ki sta nam z
zanimivimi posnetki pokazali bogate zgodbe različnih
vitražev po svetu in nam razložili njihov pomen. V
različnih kotičkih smo spoznavali poklice, ki jih opravljajo
strokovnjaki, ki se ukvarjajo z ohranjanjem kulturne
dediščine. Tudi mi smo postali arhitekti in risali hiše
ter znane zgradbe (vrtec, cerkev, občino, knjižnico) z
različnimi ravnili. Vitraže smo ustvarjali v naši igralnici
na okno, paus papir in z barvnimi lističi naredili prave
mozaike. Otroci so z veseljem podoživljali kulturno
dediščino iz svojega okolja v likovnih delavnicah ter delili
občutja in doživetja tudi s starši.

Teden otroka
Prvi teden v oktobru je teden otroka, ki smo ga v našem
vrtcu obeležili na prav poseben način. Rdeča nit je
bilo jabolko, zato je vsak dan v vrtcu dišalo po sladkih
dobrotah, narejenih iz jabolk. Otroci so aktivno sodelovali
pri stiskanju jabolčnega soka, pripravi jabolčnih kolačkov
in pit. Poleg kuharskih spretnosti pa so otroci sodelovali v
različnih gibalnih, umetniških, matematičnih in jezikovnih
dejavnostih. Otroci so slikali s širokimi čopiči in prstki,
izdelovali so jabolka iz papirja in papirnatih krožnikov ter
ustvarili celo jabolčni mozaik. Jabolka in ostale jesenske
dobrote so otroci tehtali in jih razvrščali. Naučili so se
deklamacijo o jabolku in reševali uganke o jeseni in
jesenskih pridelkih. Teden otroka je bil razigran, nasmejan
in poln novih doživetji tako za male kot velike levčke.

Mlada ustvarjalka vitraža na oknu v igralnici.

Ustvarjanje jabolčnega mozaika.
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Upodobitev jeseni na OŠ Vojnik

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
Tekst: Nataša Čerenak, Lidija Eler Jazbinšek, Vilma Ošlak, foto: Janja Belej

Jesen na OŠ Vojnik
Prva dva meseca šolskega leta
se počasi približujeta koncu. V
novem šolskem letu našo OŠ Vojnik
obiskuje 801 učenec. V mesecu
septembru in oktobru je pouk
ob upoštevanju priporočil NIJZ
potekalo po načrtovanem urniku.
Učenci so se poleg rednega pouka
pripravljali na tekmovanja, izvedeni
so bili nekateri dnevi dejavnosti,
športni dnevi ter plavalni tečaj.
Zadnji teden pa se je za učence
6.–9. razreda zopet začelo šolanje
na daljavo.
Varno v prometu
V šoli posvečamo posebno pozornost
prometni varnosti vseh udeležencev
v promet. Ob pripravah na novo
šolsko leto s pomočjo predstavnikov
SPV-ja in lokalnih predstavnikov
letno pregledamo šolske poti,
postajališča in s skupnimi močmi
iščemo najboljše možne rešitve,
ki prispevajo k čim boljši varnosti
udeležencev v prometu. V tednu
otroka smo na šolo povabili policista,
ki jim je na njim primeren način
osvetlil pomen strpnega, previdnega
in odgovornega ravnanja v prometu.
Skupaj so prehodili varne poti do
šole in posebno pozornost namenili
nevarnim točkam. Naša življenja so

dragocena, zato poskrbimo za lastno
varnost v prometu in z odgovornim
ravnanjem bodimo zgled tudi drugim
udeležencem v prometu.
Četrtošolci v šoli naravi
Naši četrtošolci so v prijetnem
jesenskem vremenu preživeli pet
dni v planinski šoli v naravi. Zaradi
številčnosti razredov smo se
razdelili v dve skupini. Zadnji teden
v septembru so v CŠOD Gorenje
bivali in raziskovali naravo učenci
4. a in 4. b, prvi teden v oktobru
pa so nova znanja in spretnosti
pridobivali četrtošolci podružničnih
šol Nova Cerkev, Socka in Šmartno
v Rožni dolini. Učenje v naravi je
dragocena izkušnja. Otroci so se
veliko gibali na prostem, se ob gibanju
učili, se preizkušali v lokostrelstvu,
plezali na plezalni steni, pridobivali
izkušnje na pohodih. Na večernem
sprehodu odpravljali strahove pred
temo in opazovali zvezdno nebo. V
petdnevnem bivanju smo jih skušali
navaditi, da so pospravljanje postelje,
skrb za urejena oblačila, pripravljanje
mize za obrok vsakodnevna rutina,
s katero naj bi nadaljevali tudi v
domačem okolju. Skupno bivanje je
bilo priložnost, da so se učenci učili
tudi drug od drugega, si med seboj

pomagali, skupaj reševali konfliktne
situacije, se učili prisluhniti ter se
trudili biti strpni.
Male sive celice
V mesecu septembru je na šoli potekal
pisni del predtekmovanje za nastop
v oddaji Male sive celice, in sicer na
daljavo. Šolo sta zastopali dve ekipi,
in sicer prva ekipa, v kateri so bili
Hana Ravnak iz 9. b, Lara Jazbinšek
iz 8. b ter Teo Košenina iz 7. a, v drugi
ekipi pa so bili Gašper Kolar iz 9. c,
Luka Rojc iz 8. b ter Peter Bevc iz 7. c.
Obe ekipi sta dosegli zelo lep rezultat.
Tega uspeha smo zelo veseli in držimo
pesti, za čim boljšo nadaljnjo uvrstitev
Teden otroka
V tednu otroka je pouk potekal malo
drugače. Učenci so učenci ustvarjali
iz naravnih materialov in s svojimi
izdelki okrasili učilnice in šolsko avlo.
Obiskal nas je policist, ki se je z učenci
pogovarjal o varnosti v prometu,
upoštevanju pravil in predstavil
delo policistov. Tretješolci so se
odpravili na kmetijo Razgoršek, kjer
so izdelovali milo, pletli zapestnice
iz ličja ter se preizkusili v pripravi
zeliščnih namazov. V tem tednu so
se učenci udeležili tudi pohodov in
športnih dni.
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KORAK
V NOVO
ŠOLSKO
LETO
Foto: Matjaž Jambriško

Osnovna šola Vojnik, 1. a–razred

Olga Kovač

Drage učenke in učenci!
Pred vami je novo šolsko leto. Morda bo
povsem drugačno, kot ste pričakovali,
zagotovo pa bo polno lepih dogodkov,
katerih ustvarjalci boste tudi vi. Pogum
in dobra volja sta tisto, kar vsak dan
poleg šolskih potrebščin še potrebujete.
Vaši novi prijatelji bodo postali vaši
sošolci in skupaj boste pisali zgodbe
o svojih uspehih. Pri tem vam roko
pomoči ponujamo tudi vsi zaposleni na
šoli.
Srečno.

Osnovna šola Vojnik, 1. b–razred

Olga Kovač,
ravnateljica OŠ Vojnik s sodelavci

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

44

| OgledalO | 04 – 131 | 26. november 2020 |

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

Drage učenke in učenci.
Vstopili ste že v novo šolsko leto, željni
novega znanja in novih dogodivščin,
željni druženja in razposajene
igrivosti. Želimo si, da ste vse to našli,
saj mora šola ostati zatočišče otroškega
smeha in brezskrbne igre. Obljubimo,
poskrbeli bomo za to.
Ostanite zdravi.
Srečno.

Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna šola Socka, 1. razred

Marjana Šoš,
ravnateljica OŠ Antona Bezenška
Frankolovo
s kolektivom

Osnovna šola Antona
Bezenška Frankolovo,
1. razred
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JOŽE IN MIRA
ŠEŠKO
Tekst in foto: Lea Sreš

Jože in Mira Šeško v senci svojega vrta

Sveža hrana in sadje domače pridelave
Za moja sogovornika je beseda
samooskrba način življenja. Oba
v pokoju in oba polno zaposlena.
Ona z idejami in gojenjem rastlin,
on z uresničevanjem njenih
»projektov«. Mira Šeško je svoje
prve izkušnje z rastlinami dobila
od tete Maričke, ki je bila lastnica
velike parcele pod cerkvijo
device Marije v Vojniku in je bila
razdeljena na zelenjavni, okrasni
in sadni vrt. Danes je življenje
pri Šeškovih v stilu narave, od
lesene hiše do ureditve njene
okolice. Naša sogovornika sta
prilagodila vrt svojim potrebam
in letom primerno. Jože in Mira
Šeško sta vzela vrtičkarstvo čisto
zares, sistematično in tako, da
večino vrtnin in sadja pridelata
sama. Lastni pridelki zmanjšujejo
odvisnost od trgovin, izboljšujejo
zdravje, večajo urejenost in
varovanje okolja. Šeškova ob
vrtnarjenju skrbita za zdrav duh
v zdravem telesu, pri njih gre za
sistem »od vrta do krožnika«.

se pravila, da višje rastline sadita
na sredino grede, proti robu pa
nižje. Tako višja zelenjava ne senči
nižje. Na gredah ustvarjata mešane
kulture, in sicer tako, da med seboj
sadita rastline, ki spadajo med dobre
sosede. Čez zimo na gredo potreseta
zastirko ali posejeta zimsko solato ali
motovilec. Vsako leto v zgornjo plast
previdno vkopljeta kompost.
Šeškova sta prvo visoko gredo
naredila leta 2009, danes pridelujeta
hrano na štirih zunanjih in dveh
notranjih visokih gredah.

Za starejše so visoke grede
primeren način obdelave
Visoke grede so oblika gred za
gojenje zelenjave, ki so dvignjene od
tal in omogočajo lažje obdelovanje.
Običajno imajo lesen okvir, pri

Šeškovih je Jože uporabil kovino. Z
njimi ne privarčujemo pri prostoru,
olajšamo pa obdelovanje. Šeškove
visoke grede so povsem ekološki
način pridelave zelenjave. Umetnih
gnojil in škropiv ne uporabljata,
zelenjavo sejeta in sadita v mešanih
kulturah. Delo na visokih gredah
je manj naporno, saj se ni treba
sklanjati. Tla so toplejša, saj se pri
razpadanju organskih snovi, ki
tvorijo osnovo visoke grede, sprošča
toplota. To omogoča zgodnejši
pridelek zelenjave. Visoke grede
ne potrebujejo gnojenja, le po
nekaj letih, ko se grede že nekoliko
posedejo, dodata rastlinam nekaj
komposta, da ohranita količino
pridelka. Slabost visoke grede je
večja občutljivost na sušo, v poletni
vročini je grede potrebno pogosteje
zalivati. Na visoke grede moramo
potresti zastirko, da zmanjšamo
izsuševanje. Priprave visoke grede
se lotimo jeseni, ki naj preko
zime počiva, spomladi pa je takoj
pripravljena za uporabo. Njune
grede ležijo na sončnem prostoru, so
največ 1,5 metra široke, da dosežeta
z rokami vse dele grede in ne višje
od 90 cm. Obrnjene so v smeri sever
jug, da ujamejo čim več sončne
svetlobe, dolžina grede je odvisna je
od razpoložljivega prostora. Držita

Visoke grede so pripravne in v okras vrtu.

Zelišni polž ima spominsko vrednost.

Pridelek v steklenjaku navdušuje

Zeliščni polž in steklenjak
Vrt krasi zeliščni polž, ki je izdelan
iz sto let stare opeke iz Lednikovega
hleva. Na polžu je prostor za
pridelavo zelišč, je spomin na
Mirinega starega očeta Leopolda
Lednika iz Socke in je vrtu tudi v
okras. To leto sta vrtu dodala steklen
rastlinjak za dve visoki gredi, ki jih
je iz pločevine (sta trajnejši) izdelal
sin Tomaž. Pod steklom dobro uspeva
paradižnik, paprika, torej tiste
rastline, ki jim ugaja zaščita pred
padavinami. Prednost steklenjaka je
dostopnost do zelenjave tudi pozimi.
Klasični vrt za gojenje ostale
zelenjave in sadja še vedno ostaja
Šeškova imata urejen klasični vrt,

Skrb za ptice v vrtu
Seveda ne smemo pozabiti omeniti
še enega zelo pomembnega
opravila v vrtu, to je celoletna
skrb za ptice. Postavila sta hiške,
gnezdišča in 8 valilnic, ki nudijo
zatočišče za 27 vrst ptic. Mali
prijatelji jima pomenijo sprostitev,
so v vrtu in sadovnjaku koristni in
zanju zelo pomembni.

Pomembno opravilo za Miro je
sušenje zelišč, zdravilnih rastlin
in sadja. Sama pripravlja čajne
mešanice, ki jih uporabljata
zase in so primerna za darila. Za
ohranjanje in dodajanje okusov
v hrano pripravlja vloženo jušno
zelenjavo, recept je dobila njena
mama od zdravnika dr. Silana iz
Vojnika.

Shranjena zelenjava za zimo

NA ODRU ŽIVLJENJA

posevki so mešani, izkoriščen
je vsak prostorček. Pridelujeta
zelenjavo, ki potrebuje več
prostora, tudi ribez, robide,
sibirske borovnice, maline, jagode.
Ob vrtu je urejen sadovnjak, kjer
rastejo stare sorte jablan, hrušk,
asimine, breskve, češnje, slive,
šmarna hrušica. Če je letina dobra
sta pri pridelavi sadja samooskrbna.
Mira se je s pridelavo srečala že v
mladosti, bila je dobra učenka tete
Maričke. Po preboleli Mirini bolezni
lastni zelenjavi in sadju posvečata
vso svojo pozornost. Delo na vrtu,
ob pomoči vnukov, Šekovima
pomeni srečo in sprostitev.
Vsakodnevna rutina je jutranji
ogled vrta. Oba sta velika ljubitelja
cvetja, zlasti vrtnic, ki krasijo njun
dom. Na okrasnem vrtu ne manjka
ostalega cvetja, posebno mesto
imajo »stare« rože. V času bolezni
je Mira vzgojila preko 50 vrtnic,
ki ob redni negi Jožeta uspevajo
še danes. Letošnje škropljenje s
pripravkom iz posušenih listov
asimine se je pokazalo za dobro
rešitev.

Jušna zelenjava za zimo
Sestavine:
1 kg korenja
1 kg peteršilja (list in korenina)

1kg šalotke

3 pori (samo beli del)

1 kg ne prezrelega paradižnika

1 zelena (gomolj in list)

6 strokov česna

Postopek:
Vse sestavine narežemo oz. naribamo, na skupno maso dodamo 20 odstotkov soli in v večji
posodi vse dobro premešamo. Pripravljena masa naj stoji 24 ur, naslednji dan jo znova dobro
premešamo in napolnimo v čiste kozarce. Domača vegeta je obstojna in uporabna skozi celo
leto.
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SPOZNAJ? VARUJ!
OHRANI.
Tekst in foto: Nina Mlinar

Kulturna dediščina v galeriji Piros
Letošnji Dnevi evropske kulturne
dediščine in Teden kulturne
dediščine so potekali med 26.
9. in 10. 10. 2020. Organizatorji
so pripravili pester program
dogodkov po celi Sloveniji in
pravi praznik kulturne dediščine,
ki pa zaradi COVID-19 niso bili v
celoti izpeljani po načrtu. Kljub
omejitvam in strogim ukrepom,
so organizatorji pripravili številne
razstave, ki si jih je bilo moč
ogledati v muzejih, galerijah in
arhivih knjižnic po celi Sloveniji

in tudi v tujini. Med nekaj več kot
400 sodelujočimi, ki so svoje delo
predstavili javnosti, se je že sedmo
leto zapored predstavil tudi Jože
Žlaus v sodelovanju s Turistično
kulturnim društvom Globoče.
V sklopu razstave so izdali tudi
bilten z enakim naslovom.
Jože Žlaus, dobro znani glasbenik,
likovnik in vsestranski umetnik, si
je za letošnji prispevek h kulturnim
prireditvam na Slovenskem izbral
naslov V stari kmečki hiši pri moji

babici. Kot mlad fantič je zelo rad
zahajal k svoji babici, v čudovito
kmečko hišo. Tam pa je ure in ure
prebil na podstrešju, kjer je občudoval
stare predmete, ki so jih njegovi stari
starši uporabljali v kuhinji ter pri hišnih
in kmečkih opravilih. Navduševal se
je nad starim likalnikom, mlinčkom
za kavo, lončeno posodo in debelimi
zaprašenimi knjigami. Radovednost o
uporabi in izvoru teh predmetov, ki je
pestila Jožeta, je ob soju petrolejke in
predenju volne na kolovratu potešila
babica, ki mu je mimogrede povedala
še veliko zanimivih zgodb. In ravno
letošnje leto, katero je omejilo javno
kulturno in družbeno življenje, leto, ki
nas je povezalo z domom in družino,
leto, ki nas je vrnilo v življenja naših
prednikov, je Jožetu dalo navdih za
razstavo.
V zbirki je razstavljenih 26 pastelov
v rjavih barvnih odtenkih, na katerih
so upodobljeni predmeti, ki so bili
umaknjeni na podstrešje, v javne
muzeje in galerije, ponekod pa so
žal romali v peč ali na smetišče. Med
ohranjenimi in razstavljenimi predmeti
lahko v galeriji Piros občudujemo
številne raznolike likalnike, kavne
mlinčke, petrolejke, kolovrat, stenske
ure, šivalni stroj, namizno tehtnico
in lončeno posodo. Nad dediščino je
navdušen tudi Jože, ki je upodobljene
predmete dobil v dar od babice in
jih hrani v svoji galeriji. S prikazom
njemu ljubih predmetov si želi, da vsak
obiskovalec njegove galerije spozna in
začuti vrednote dediščine, jo vzljubi
in zavaruje ter jo ohrani za prihodnje
rodove.
Ob Tednu kulturne dediščine je izšla
knjižica V stari kmečki hiši pri moji babici
(Jože Žlaus; opis, zgodovina in risbe starin
na podstrešju, v kuhinji in v izbi).
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ČAS TRGATVE
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Udeleženci XIII. vinske trgatve vojniške potomke

Tekst: Pavle Leskovar, foto: Lea Sreš

Tradicija se ni prekinila!
Potomka 400 let stare trte z Lenta je v Vojniku spet
bogato obrodila. Narava se ne ozira za človekove
težave (Covid), ampak ima svoje zakonitosti. To so
člani Upravnega odbora društva vinogradnikov Vojnika
ugotovili tudi letos. Organizirali so namreč že XIII.
vinsko trgatev vojniške potomke, ki je njihov ponos!

članov prispevalo denar. Iz grozdja sort laški rizling,
chardonnay, kerner, šipon, renski rizling, sauvignon,
rumeni muškat ipd. (rdečih sort letos ni bilo) bo
prizadevni podpredsednik, neumorni organizator,
društveni kletar Miran Kovač skletaril društveno vino
Vojničan.

Spet je pokazala vse razkošje svojega pridelka. Podarila
je ves čar brezhibno zdravega grozdja s presenetljivo
težo 47,20 kg. Pridružila se ji je tudi »sestrica«, ki
uspeva v Novi Cerkvi. Trta »Mihaela« je podarila 15,80
kg grozdja. Njen vzorni viničar je dr. Viki Štokojnik.
Za vojniško trto predano skrbi viničar Franc Dajčman,
kletari pa predsednik društva Mirko Krašovec. Istočasno
so trgači – "berači" – s pomočjo župana in predsednice
KS Vojnik potrgali tudi grozdje na trtah sorte
chardonnay na vinogradniškem kotičku. Na treh trsih je
bilo kar 22,40 kg grozdja.

Mentorica Tadeja Vodovnik Plevnik (še prej pa mag.
Anton Vodovnik) vedno poudarja: Samo iz zdravega,
tehnološko zrelega grozdja bo lahko dobro vino! Da
je to še kako res, potrjujejo sama zlata priznanja za
VOJNIČANA na vsakoletnem ocenjevanju vin. Dr.
Viki Štokojnik je v Zborniku društva ob 10. obletnici
zapisal: »Zame je vino VOJNIČAN edinstven simbol
solidarnosti in pripadnosti društvu. Člani prispevajo
najboljše grozdje, iz katerega Miran in Peter (sedaj
Mirko) ustvarita vrhunsko kapljico. Z njo lahko ponosno
pogostimo in nazdravimo s prijatelji in obiskovalci naših
prireditev.«

Letos je trgatev potekala skromno, a tradicija se ni
prekinila! To je v nagovoru poudaril tudi župan Branko
Petre (tudi skrbnik TRTE) in dodal, da smo lahko na to
ponosni, pa tudi na prvo penino, pripravljeno iz tega
grozdja – modre kavčine. Stara resnica vinogradnikov
pravi, da mora gospodar prihraniti nekaj »starine«
(lanski letnik) za trgače. Za to je poskrbel kletar
POTOMKE, predsednik Mirko Krašovec. S popitim
kozarcem »potomke« letnik 2019 so se trgači v
deževnem večeru zadovoljni razšli. Pa tudi stare
melodije harmonikarja Recka so popestrile prisrčno
prireditev.
Istočasno so spet zbirali, kar počnejo že od leta 2007
(ideja Mirka Krašovca), grozdje za društveno vino
VOJNIČAN. Zanimivo, da so Vojničani prvi začeli
zbirati grozdje za ta namen. Nekateri so ali pa to še
vedno počnejo. 16 članov društva je letos darovalo
172 kg grozdja. V znak pripadnosti društvu pa je 7

Naj bo še dolgo tako!

Med trgači stare trte je bila tudi Lidija Eler Jazbinšek.
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RAD TE IMAM,
VOJNIK
Tekst: Društvo Most mladih, foto: Andreja Ravnak, Matic Žižek, Nina Mlinar

Rodila se je ideja za projekt
''Čas je, da poudarimo dobro, da pohvalimo in
spodbudimo pozitivizem v nas samih, drugih, okolici
in tudi v občini." Tako se je rodila ideja za projekt Rad
te imam Vojnik.

župana Branka Petreta je natečaj organiziralo Društvo
Most mladih.
Prvi dogodek je bil izbor najlepšega logotipa za
vsakoletni projekt RAD TE IMAM, VOJNIK. Žal na natečaj
ni prispel niti eden logotip, tako da smo obdržali začasni
logotip projekta.
Drugi dogodek pa je bil izbor najlepših fotografij s
kratkim pozitivnim komentarjem, ki izraža dobra dela,
ljudi, dogodke, naravo, infrastrukturo, znamenitosti in
vse drugo, kar ste v občini prepoznali kot pozitivno. Na
natečaj je prispelo 18 fotografij. Najlepše tri fotografije so
bile tudi denarno nagrajene.
Fotografski natečaj ima tudi svojo spletno stran: https://
mostmladih.wixsite.com/radteimamvojnik in tudi
svojo Facebook stran https://www.facebook.com/
radteimamvojnik, kjer lahko spremljate tekoče dogajanje.

Skriti kotiček Andreje Ravnjak, ki ga deli s pticami.

Matic Žižek: »Kraj moje mladosti, rad te imam Vojnik«.

Verjamemo, da je okoli nas ogromno dobre volje, dobrih
ljudi, odličnih utrinkov in lepih trenutkov ter da občina
Vojnik premore čudovito naravo, dobro infrastrukturo
in še mnogo več. verjamemo, da mnogi od nas vse to
tudi prepoznamo. Namen natečaja je bil vzpodbuditi
pozitivne zgodbe o občini Vojnik. Natečaj je trajal od
25. 5. 2020 do 25. 8. 2020. Na pobudo Občine Vojnik in
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Magični sončni zahod je pritegnil Nino Mlinar.

Tekst in foto: Dragica Mirnik

AKTIVNI V
DRUŠTVU

Bili smo na Gorenjskem

TD Frankolovo

Minevajo dnevi, tedni in mi smo pa še vedno v strahu, da
se ne okužimo, da ne zbolimo. Člani nas potrebujejo, želijo
si druženj, pogovorov in osebnega stika. Pogrešajo veselje,
ki ga pripravimo za njih ob petju, harmoniki in klepetanju.
Težji invalidi na tako srečanje še posebno težko čakajo. In
odločili smo se, da se pod posebnimi pogoji odpravimo na
Gorenjsko.

Vstop Turističnega društva Frankolovo v leto 2020 se
je začel optimistično, z novoletnim nočnim pohodom
»Po poteh grajskih pravljic«, mimo gradu Lindek, ki
smo ga letos organizirali že 21. zapored. Nadaljevali
smo s soorganizacijo predstavitve knjige p. Branka
Cestnika Sonce Petovione v mesecu februarju, v
mesecu marcu pa smo izvedli občni zbor.

Aktivisti so se strinjali, da pripravimo prav prijetno in posebno
srečanje. Ob vstopu v avtobus je najprej za dobro jutro
sledilo razkuževanje rok in nameščanje mask. Med potjo sem
prisotnim na kratko opisala stanje okužb v tem času. Posebno
sem poudarila pomen upoštevanja navodil ustreznih institucij.
Če se bomo vsi držali ukrepov in upoštevali misel, da vsak
zase lahko stori največ, bomo ostali zdravi in se obvarovali
okužb, ki prevečkrat zahtevajo davek - življenja in trajne
posledice. Postanek na Brezju, kjer smo razkužili gasilske
mize in se okrepčali s sendvičem, je naša tradicija. Nato smo
se odpravili na ogled Planice, kjer je bilo dovolj časa za klepet
in ogled zanimivosti. Pot nas je vodila naprej do jase, kjer smo
našli miren kotiček, kjer smo spet razkužili mize in klopi ter
prisotnim postregli z odličnim golažem. Razkuževanje rok ob
vsakem vstopu in izstopu iz avtobusu je bilo obvezno.
Kako zgoden je bil naš Zdenko, da je do šeste ure kosilo čakalo
pripravljeno v primerni posodi! Jutranje ure so bile še lepše
ob pogledu na zadovoljne člane, ki kar niso mogli prehvaliti
kosila v naravi s sočlani, saj nekaterih že leto dni niso srečali.
Spoštovani Zdenko, hvala ti! Ob rujni kapljici, dobrem kosilu in
sprehodih po okolici je prehitro minil čas druženja, ko se je bilo
treba odpraviti proti domu. Hvala vsem, ki ste pomagali, da
smo ta dan razveselili mnoge, ki bi sicer letos Planice, Brezja in
druženja v taki obliki ne mogli videti in doživeti.
Ostanimo zdravi!
Spoštovani Zdenko, hvala ti!

Tekst in foto: Irma Blazinšek
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MDDI
CELJE

Letos so prednjačile aktivnosti na prostem.

Velike načrte za delo, ki smo si jih zastavili na občnem
zboru, je preprečil COVID -19, ki je letos kreator življenja
in dela. Kdo bi si mislil, da takšen neviden sovražnik lahko
povzroči toliko škode, gorja in negotovosti povsod po
svetu.
Sredi maja pa so se ukrepi le pričeli rahljati, zato smo
na pobudo občine previdno pričeli z aktivnostmi na
prostem. S priporočeno razdaljo smo se lotili zasaditve
vseh cvetličnih gred z rožami v graščinskem parku in
centru Frankolovega in jih enkrat tudi opleli. Nadaljevali
smo z delovnimi akcijami urejanja Tončkove poti in dveh
delovnih akcij pri Zidanici Črešnjice, ki jo želimo prodati
ter tako opravili 6 delovnih akcij. Naše upanje, da bomo v
jesenskem času lahko organizirali še preostale prireditve,
vključno s praznovanjem 65-letnice društva, je s ponovno
zaostritvijo ukrepov splavalo po vodi.
Kmalu bo novo leto in z njim novo upanje in novi načrti.
Upamo, da bo COVID-19 izgubil svojo moč in bomo lahko
1. januarja 2021 priredili 22. pohod »Po poteh grajskih
pravljic«, seveda ob upoštevanju navodil NIJZ. Ostanite
zdravi!
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LITERARNI
NATEČAJ
Tekst: Nuša Lilija

Zapiši besede
Literarna skupina Katoliškokulturnega društva »Ivan Šopar« je
v letošnjem letu objavila 1. literarni
razpis namenjen poeziji. Sodelovalo je
šestnajst avtorjev z 31 pesmimi.
V letošnjem letu, ko se je društveno
življenje ustavilo, se je članom Katoliškokulturnega društva »Ivan Šopar« Vojnik
pri načrtovanju programa utrnila ideja.
Razpisali so prvi literarni natečaj poezije
z naslovom ''ZAPIŠI BESEDE''. Objavljen
je bil v Ogledalu, v Družini, na družbenih
omrežjih, vabila so pošiljali tudi po
e-pošti. Tema letošnjega natečaja je bila
verska in domoljubna. Dobrodošle so
bile tudi pesmi, povezane s trenutnim

junija. Tričlanska komisija, ki so jo
sestavljali Amalija Kožuh, Aleš Kolšek in
Klara Podergajs, je v tem kratkem času
pregledala prispele pesmi in podala
splošno oceno. Na bogatem literarnem
večeru je bila predstavljena po ena
pesem vsakega sodelujočega. Glasbena
gostja je bila Brigita Petre, slavnostni
govornik pa Aleksander Reberšek.
Vsi udeleženci so prejeli priznanje
in knjižno nagrado in zbirko pesmi.
Literarni natečaj naj bi postal
tradicionalen, naslednji bo predvidoma
namenjen prozi, in sicer črtici.
Spremljajte objavljene razpise in vabljeni
k sodelovanju.

TO SI STORILA

ŽETEV

Korona, ti si to storila,
da ves svet si spremenila.
Ves čas smo bili doma,
ker je izolacija bila.
Od doma smo se šolali
in novo snov spoznavali.
Bilo nam je lepo
kot nikoli še tako,
ker bili smo vsi doma:
ati, mami, bratec, sestrica.
In jaz.
Ati je opravljal službo na daljavo.
Mamica je imela službo na daljavo.
Mami je za nas imela še službo pravo:
je kuhala, pomivala in prala,
z mlajšima dvema se igrala,
pa še meni je pomagala,
mi učno snov razlagala.
Vsak dan tudi na sprehod smo šli,
kar drugače redko se zgodi.
Bilo je zelo lepo, ko smo bili doma,
a prijatelje pa sem pogrešala.
Zdaj končno zopet skupaj smo,
zadnje šolske dni preživljamo.

Ob koncu leta žanješ, kar si vsjal,
da boš v mrazu vedno sit in zdrav.
Še zemlja v hladnem zraku kar zaspi,
vse grude, kamne, seme času prepusti.
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epidemiološkim stanjem.
Sodelujoči so bili razdeljeni v dve
skupini. V prvi skupini so sodelovale
štiri mlade ustvarjalke, stare do 20 let.
V drugo skupino se je uvrstilo dvanajst
piscev, starejših od 21 let. Tudi v tej
skupini so prevladale ženske, saj jih je
svoje misli kar osem zapisalo na papir.
Do 20. junija, ko je bil zaključek natečaja,
so avtorji svoje pesmi posredovali pod
šifro. Takrat je bilo namreč načrtovano,
da bo natečaj tekmovalnega značaja.
Zaključna prireditev je bila predvidena
v septembru, vendar so se zaradi
epidemioloških omejitev odločili, da bo
prireditev del društvenega prispevka
k praznovanju dneva državnosti 25.

Kornelija Rezar
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Seme pred to zimo sem že zdavnaj posejal.
Naj ga dež, sneg, led še zbrusi, da se bo bleščal.
Od vse te čarovnije mi žare oči,
kakor v jutru zlato sonce roso pozlati.
V tej mrzli zimi golo je drevo, ko čaka,
da se v listje odelo bo.
Pod prahom ivja včasih zaječi,
da zbere moč in ozeleni.
Pozabili smo, kako v miru čakati.
Vsega danes si želimo le še v naglici.
In zapuščamo to zemljo - čudovit zaklad.
Redki redkemu še reče, da ima ga rad.
				
Maja Dobrotinšek
					

Tekst: Franc Lebič, foto: Dušan Ravnikar

Strelska sekcija DU Vojnik
Člani Strelske sekcije Društva upokojencev Vojnik v
sodelovanju z Občino Vojnik, smo organizirali strelsko
tekmovanje v streljanju z zračnim orožjem v čast
praznika Občine Vojnik. Kljub korona ukrepom, ki smo
se jih seveda strogo držali, se je zbralo članstvo petih
sosednjih društev upokojencev, in sicer: DU Hudinja,
DU Dobrna, DU Ostrožno, DU Štore in kot gostitelji DU
VOJNIK.

potrebna, posebej sedaj, ko so druge aktivnosti odpadle ali
zamrle. Trudili se bomo po svojih najboljših močeh. Hvala
Občini in DU Vojnik za izvedbo.

DRUŠTVENI VRTILJAK

TURNIR OB
PRAZNIKU
Zmagovalna ekipa DU Vojnik (manjka M. Ternovšek)

Nekako nam je prešlo v navado, da "pometemo" (malo
grobo povedano) s konkurenco. Ekipo so sestavljali Miro
Ternovšek, Branko Brežnik, Jože Jeram (seveda z naj
rezultatom 177 krogov) in Franc Lebič.
Danes je žal manjkala ekipa naših prijateljev iz Vitanja, ki pa
zaradi raznih obveznosti niso mogli priti (ni časa).
Mi kot strelska sekcija in Društvo upokojencev Vojnik
pod vodstvom Marjana Kajzbe smo celotno prireditev
lepo gladko speljali in se - upam - zopet izkazali kot dobri
gostitelji, smo pa naše strelske prijatelje povabili, da se
tudi drugo leto udeležijo tekmovanja. Takšna srečanja so

NA OBISKU
Tekst in foto: Jože Žlaus

Tone Kuntner v Vojniku in Globočah
Sredi julija 2020 sta prišel na
prijateljski obisk v Vojnik in Globoče
pesnik in igralec Tone Kuntner s
soprogo ter ljubiteljski astronom
prof. Ludvik Jevšenak s soprogo.
Po prijaznem županovem sprejemu
na občini in kratkem sprehodu po
Vojniku so si gostje ogledali Galerijo
Piros v Globočah in se srečali s
člani našega Turistično kulturnega
društva Globoče.
Čeprav je bilo srečanje prijateljske
narave, se je kmalu spremenilo v lep
kulturni dogodek ob Kuntnerjevih
izvrstnih in nepozabnih recitacijah

lastnih in Prešernovih pesmi ter ob
ljudski glasbi naših skupin Joškova
banda in Kitarakon. V popoldanskem
času smo Tonetu Kuntnerju in
prijateljem pokazali še Frankolovo,
kjer smo jim poleg kraja predstavili
še veličino in pomembnost našega
rojaka prof. Antona Bezenška. Pred
osnovno šolo, ki nosi Bezenškovo ime,
smo si ogledali njegov kip in začetek
Tončkove poti, v Gostišču Turist pa je
sledil še ogled razstave mojih pastelov
o življenju in delu ljudskega pesnika
Jurija Vodovnika. Kuntnerjeva
pesniška duša pa je vzplamtela, ko smo
si ogledali cerkev Sv. Trojice na Gojki,

od koder je po njegovih besedah prelep
pogled na Frankolovo in okolico. »Še
pridem v vaš lep kraj!« so bile njegove
pomenljive besede ob odhodu iz Gojke.

Prijatelja za vedno
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Karavana kolesarjev v Vojniku

TRETJE SREČANJE
Tekst: Marko ZDOVC , foto: Lea Sreš

TD Vojnik – Sekcija starodobnih kolesarjev
V soboto, 3. oktobra 2020, je
v Vojniku potekalo 3. srečanje
starodobnikov v organizaciji
sekcij starodobnih kolesarjev TD
Vojnik in TD Dobrna. Srečanje je
potekalo v zelo okrnjenem številu,
povabljeni pa so bili le naši prijatelji
starodobniki iz bližnjih krajev in
občin.
V počastitev letošnje 140. obletnice
ustanovitve PGD Vojnik in 200 let
Zdraviliškega parka Dobrna smo
izdali jubilejno kolesarsko razglednico
z motivom parka na Dobrni in
Vojnika s starim gasilskim domom,
ter jubilejno kolesarsko priponko.
Vsi udeleženci pa so prejeli tudi
kolesarsko ovratno rutico iz blaga.
Letošnjo panoramsko vožnjo smo
začeli pred vilo dr. Karla Friderika
Henna na Kerševi ulici 2, ki je bil v

zdravilišču na Dobrni tudi zdraviliški
zdravnik. Spomnili smo se tudi
na 95. obletnico smrti njegovega
sina Romana, ki je bil eden izmed
ustanovnih članov Kolesarskega
društva Vojnik. Karavana
starodobnikov, pred katero je peljala
nova delovna platforma vojniških
gasilcev, je krenila proti trgu in nato
v smeri Višnje vasi do Nove Cerkve
in Polž. Ogledali smo si Soržev mlin
in žago pri gospodu Otonu Samcu,
ki nas je prijazno sprejel. Nato smo
pot nadaljevali preko Razdelja
proti Socki do Vrbe pri Dobrni.
Tam smo se najprej pri spomeniku
poklonili ameriškim letalcem, ki so
se ponesrečili med drugo svetovno
vojno, nato pa smo se pri družini
Švab še izdatno okrepčali in osvežili.
Polni moči smo pot nadaljevali preko
Zavrha nad Dobrno do parka vile
Ružička na Dobrni. Od tam pa je

karavana odšla do parka, kjer nam je
v zdraviliškem paviljonu predsednica
TD Dobrna ga. Marija Deu Vrečer
podala zanimive podatke o zgodovini
in pomenu zdraviliškega parka na
Dobrni. Ogledali smo si tudi zanimivo
zasebno etnološko zbirko g. Jožeta
Polenika nad zdraviliškim parkom.
Na koncu pa smo panoramsko vožnjo
zaključili še s kosilom v Gostilni
Triglav na Dobrni. Vsi udeleženci
pa smo se polni zanimivih vtisov
in čudovitih doživetij zadovoljno
vrnili domov s predhodno obljubo,
da se prihodnjo leto spet snidemo.
Naslednjič začnemo na Dobrni in
zaključimo v Vojniku.
Ljubitelje in imetnike starodobnikov
vljudno vabimo, da se nam pridružite.
Kolesarski pozdrav ''ZDRAVO''!

Ob prihajajočih božičnih praznikih vam želimo
obilo miru, sreče in veselja.
V novem letu pa naj vas spremljajo zdravje,
dobra volja in zadovoljstvo.
Člani Sveta KS Frankolovo
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Tekst in foto: Slavko Kok

Kajuhi delovni kljub koronavirusu
Člani društva DJP Kajuh Frankolovo so aktivni tudi
v času epidemije. Na dan 4. julija so imeli v planu
organizacijo blagoslova padal. V ta namen so v drugi
polovici junija pričeli z urejanjem prostora pred klubsko
brunarico pri bazenu na Frankolovem. Pred brunarico
so položili nove talne plošče, okrog brunarice pa nasuli
drenažno kamenje.

android aplikaciji skytech. Da so tudi leteli, pa ni treba
posebej poudarjati.

DRUŠTVENI VRTILJAK

DEJAVNI
TUDI NA TLEH
Polaganje talnih plošč pred brunarico

Uredili so tudi sanitarije in pokosili vzletišče na Konjiški
gori. Žal so morali zaradi zaostritve razmer s Covid-19
blagoslov padal odpovedati oz. prestaviti na drugi termin.
Društvo je septembra nadgradilo tudi avtomatsko
vremensko postajo na Konjiški gori, ki sedaj poleg
avtomatskega odzivnika pošilja tudi podatke na splet.
Podatki so vidni na spletni strani www.skytech.si in na

Ž

ivljenje je nepredvidljivo, posebno letos, ko nas je
prizadela že drugič »epidemija«! Ovira nas pri vsakdanjih
opravilih, ovira nas pri društvenem in družabnem življenju
in tudi v gasilskih vrstah občutimo veliko težav zaradi tega,
ker odpada veliko naših aktivnosti.
Ni nam uspelo izvesti marsikaterega izobraževanja
in predvsem druženj mladih, ki predvsem njim veliko
pomenijo. Nismo prihajali v vrtec, še manj v šolo in mesec
požarne varnosti oktober, je šel skoraj mimo nas. Vendar
gledamo na vse to s pozitivnimi očmi in zvesto opravljamo
tisto, za kar smo poklicani.
Tako ne odpadejo naša posredovanja in pomoč bližnjemu,
kadar smo k temu poklicani. Še vedno se izobražujemo in
pripravljamo nove člane, ki bodo popolnili naše vrste.
V naši občini se je v letu 2019 zgodilo več kot 65 nesreč in
prav toliko in še več je bilo tudi intervencij naših gasilcev.
Čeprav vsega svojega dela letos nismo mogli opraviti, pa
vseeno glejte na naše delo pozitivno in nam pomagajte
tam, kjer vam možnosti to ponujajo in dopuščajo.
Hvala, ker nam vsako leto v tem času, ko vas obiščejo naši
člani, prispevate po svojih močeh. S tem denarjem skrbno
ravnamo, ko opravljamo delo v skrbi zase in za vas.
Zato naj bodo praznični dnevi, ki prihajajo zaznamovani
z VESELJEM, MIROM IN BREZ NESREČ! NAJVEČJA ŽELJA
PA JE, DA SKUPAJ PREMAGAMO VIRUS IN NJEGOVE
POSLEDICE in zaživimo »življenje po starem«.

In mi vsi, ki delamo v gasilskih društvih ali Gasilski
zvezi, vam iz srca voščimo vse dobro in vam kličemo:
BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ IN MIRNO TER PREDVSEM
ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2021!

Roman Kugler
predsednik PGD Vojnik
Slavko Jezernik
predsednik PGD Nova Cerkev
Janez Kotnik
predsednik PGD Socka
Marjanca Aubreht Medved
predsednica PGD Lemberg
Drago Brecl
predsednik PGD Frankolovo s
svojimi društvenimi ekipami.
Beno Podergajs
predsednik GZ VojnikDobrna z vodstvom GZ.
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EKO
SKLAD
Povzela po Nikojaju Torkarju: Lea Sreš

Priprava na kurilno sezono
Kurilna sezona se je začela. Preden smo vklopili
ogrevalne naprave, je bilo treba postoriti marsikaj, da
pozimi ne bo težav z delovanjem in bo ogrevanje čim
gospodarno.
Reden nadzor serviserja in pravilna priprava kuriva,
obloge v dimniku
Serviserje ogrevalnih naprav pokličemo na obisk v
presledkih, ki jih določi proizvajalec, in v primeru
drugih napak, tudi tistih, na katere je dolžan opozoriti
izvajalec dimnikarske službe. S servisom kurilne naprave
in pregledom delovanja regulacije bomo zagotovili,
da bo naprava delovala nemoteno in s čim boljšimi
izkoristki. Suha in kvalitetna biomasa je ključ za
kvalitetno delovanje kurilne naprave. Pri lesni biomasi
je pomembno, ali gre za ogrevanje na drva po stari
tehnologiji ali za sodobne uplinjevalne, tako imenovane
pirolizne kotle na polena, pelete in sekance. Prvi so
tehnološko zastareli, s slabimi izkoristki, slabo regulacijo,
večjo količino pepela in porabo lesa ter s pogostejšim

čiščenjem. Drugi potrebujejo manj vzdrževanja, imajo
višje izkoristke, manjše emisije dimnih plinov, CO2,
trdnih delcev ... Pri obojih je potreben kontrolni pregled.
Prav tako je potrebno redno čiščenje radiatorjev, to
opravimo enkrat letno. Pri ogrevanju s toplotno črpalko
preverimo filtre ogrevalnega medija in jih po potrebi
očistimo. Očistimo zunanje enote, saj s tem ohranjamo
učinkovitost naprave. Preverite delovanje obtočnih
črpalk, nujno kontrolirajte stanje ekspanzijskih posod
in varnostnih ventilov. Neodzračeni radiatorji povečajo
porabo energenta tudi do 15 odstotkov. Klasične ventile
zamenjajmo s termostatskimi, radiatorji morajo biti
prosti, ne zakriti z zavesami. V solarnem sistemu je
potrebno enkrat letno pregledati solarno tekočino in
opraviti vzdrževanje. Ne pozabite na pregled, čiščenje
dimnika ter kotla (grelnika), pa tudi kurilnice, pri čemer
mora biti poskrbljeno za ustrezno prezračevanje prostora.
Obloge saj in drugih snovi povečujejo rabo goriva in
toplotne izgube – že nekaj milimetrov oblog pomeni tudi
do 15 odstotkov večje toplotne izgube.

OBČANI

KREDITI
JP 65OB19

Kreditiranje okoljskih naložb občanov

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE
JP 67SUB-OBPO19

Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti
starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe

JP 48SUB-SKOB17

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih kurilnih naprav
v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih stavb

JP 71SUB-SO19

Nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

JP 74SUB-OB19

Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in
večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe OVE in večje energijske

JP73SUB-NESOB19 učinkovitosti stanovanjskih stavb ukrepi od J-L
JP 79SUB-EVOB20

Nepovratne finančne spodbude občanom za električna vozila
Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih

JP 69SUB-SOCOB19 naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah
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Zelo pomembna je optimalna
regulacija ogrevanja, od katere je
precej odvisna poraba goriva, pa
tudi prihranki. Za pripravo tople
vode je treba nastaviti obratovalno
temperaturo v hranilniku toplote
v mejah, med 55 do 60 stopinjami
Celzija. Prostore, v katerih je

vgrajena kurilna naprava, ki
uporablja zrak iz prostora, je treba
opremiti z javljalnikom ogljikovega
monoksida CO.
Kdaj na brezplačen posvet z
energetskim svetovalcem?
Če smo šele pri pripravi na novo
kurilno sezono ugotovili, da smo
prejšnje leto porabili preveč goriva,
je smotrno razmisliti o posodobitvi,
obnovi ali zamenjavi ogrevalnega

sistema z bolj varčnim, s katerim
lahko bistveno zmanjšamo porabo
energenta. Pri tem imamo možnost
brezplačnega posveta z energetskim
svetovalcem, kjer pridobimo
informacije o nepovratnih sredstvih,
subvencijah in ugodnih kreditih,
ki jih ponuja Eko-sklad. Takšno
naložbo je najbolje izvesti po končani
ogrevalni sezoni, ko imamo čas
za tehten premislek in posvet s
strokovnjakom.

EKO KOTIČEK

Optimalna regulacija ogrevanja,
učinkovitost, varnost in poraba
energentov

CENTER PONOVNE
UPORABE VOJNIK
Tekst: Marinka Vovk

Ponovna uporaba kot trend razvite družbe
V Zbirnem centru Arclin je namenski kontejner za
zbiranje še uporabnih izdelkov v namen ponovne
uporabe.
Imate tudi vi težave, kam s še uporabnimi izdelki, ki
jih ne potrebujejo več, čeprav so še lepo ohranjeni?
Kar 10 kg letno nastane takšnih stvari, ki jih je mogoče
znova uporabiti, vendar vi ne veste, kam z njimi.
Center ponovne uporabe (CPU) Vojnik ob sodelovanju
s Simbiom Celje in Občno Vojnik nudi možnost, da v
zbirnem centru Arclin oddate odvečne, še uporabne
izdelke za namen priprave na ponovno uporabo, s tem pa
prispevate k zmanjševanju odpadkov, kroženju virov in
spodbujanju lokalnih delovnih mest.

STE VEDELI?
• Na Celjski 14 je tudi prava, družbeno odgovorna
trgovinica, kjer lahko dobite vse za vaš dom in družino.
Izdelki so visoke kakovosti in pozitivno vplivajo na vaše
počutje.
• Potrebujete popravila oblačil, pohištvene opreme,
tapeciranje itd.? Pričakujemo vas v Kamrici na Celjski
cesti 10, Vojnik. Vaši izdelki bodo znova zaživeli, zato
vam ni treba kupovati novih.
Celjska cesta 14, 3212 VOJNIK
059 933 144 vojnik@cpu-reuse.com
pon - pet: 8:00 -16:00

• Tekstil: oblačila, obutev, plišaste igrače, zavese,
posteljnina, blago ipd.
• Pohištvo: omare, kredence, stoli, fotelji ipd.
• Oprema za dom: lonci, kozarci, krožniki, skodelice,
luči, ure, vaze, drobni predmeti ipd.
• Knjige in CD-ji: knjige, CD-ji, DVD-ji, kasete, vinilne
plošče ipd.
• Športna in otroška oprema: smuči, čelade, rolerji,
kolesa, rolke, drsalke, uteži, kolesa, vozički, gugalnice,
hojice, igralne blazine, stolčki za hranjenje ipd.
• Gospodinjski aparati in pripomočki: sušilniki hrane,
tehtnice, mlinčki, sesalniki, kavni aparati, mešalniki,
ožemalniki, pekači, kuhinjski roboti ipd.
• Drugo: darila, modni dodatki, obutev ipd.
Izdelke za ponovno uporabo lahko oddate tudi na
lokaciji CPU v obratovalnem času.
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NAŠA VARNOST

EPIDEMIJA 2.0: NE RAZUMEM
Tekst: Arnold Ledl, poveljnik CZ Občine Vojnik

Kaj smo se naučili v spomladanskem
izbruhu koronavirusne bolezni?
Bili smo polni zanosa ob relativno
hitrem končanju epidemije, bili smo
prvi v Evropi, ki smo razglasili njen
konec. In prišlo je poletje in počitnice
in dopusti. Sprostili smo se. Veliko
ljudi se je včlanilo v klub verujočih
v razne diletantske razlage na
družabnih omrežjih. Opozorila, da
se spuščamo v predvidljivo obdobje
eksponentnega naraščanja okužb,
niso bila slišana.

prebivalcev. Samo za občutek: ko smo
marca zaprli javno življenje, je bilo v
državi registriranih 48 ljudi, v občini pa
smo zelo dolgo vztrajali na ničli.
Ne razumem sebičnosti ljudi, ki
se pritožujejo nad sprejemanjem
ukrepov, s katerimi lahko uspešno
kljubujemo širitvi tega malega velikega
nasprotnika. Z malo samoodrekanja
in samodiscipline lahko namreč
vsak izmed nas veliko pripomore, da
virusu onemogočimo razmnoževalno
rekreacijo, s katero nas peha v osamo.
Neverjetna je sla po tako imenovani
svobodi, cena zanjo je nepomembna.
Ne razumem, kako je tako težko
upoštevati priporočila, ki so pravzaprav
tako enostavna, da jih razumejo otroci,
odrasli pa iz njih delamo dramo in se
jim brezčutno upiramo. Ko omenjam
otroke; ti so zelo hitro in disciplinirano
sprejeli nošenje mask, umivanje rok, še
najtežje držanje razdalje.

Ko tole pišem, imamo v Sloveniji dnevni
prirast 2605 novo potrjenih, aktivnih
pa 18.269 ljudi z okužbo; v Občini
Vojnik 4, aktivno okuženih pa je 85

Ne razumem nekaterih staršev, ki
mislijo, da lahko postavljajo svoja
pravila v javnem življenju, vrtcih in
šolah. Ob tem ne vidijo, da ne živijo
sami na samotnem otoku sredi ničesar,
pač pa da s svojim neodgovornim
in sebičnim početjem ogrožajo širšo
skupnost. Tako početje je treba jasno
poimenovati in izpostaviti neposredno
odgovornost, hkrati pa povedati, da
lahko uporabljajo skupne dobrine le, če

spoštujejo zahtevano obnašanje v dobro
vseh nas.
Ne razumem, da je kdo tako sebičen
in na svojo zabavo ali praznovanje
vabi prijatelje in sorodnike kljub
vsem opozorilom ter jih na ta način
neposredno izpostavlja možnosti, da se
okužijo. Jih ima res tako rad?
Spet je tu čas, ko veliko ljudi potrebuje
našo pomoč, naš topel nasmeh in
spodbudno besedo. Zapiranje javnega
življenja predstavlja globok poseg v
naše navade. Ljudje nismo samotarska
bitja, rabimo neposreden stik s
sočlovekom, iskriv pogled, topel dotik.
A smo hkrati tudi racionalna bitja,
vemo, da se moramo kdaj umakniti za
korak, da lahko nato stopamo naprej.
Zdaj je čas, da se ustavimo, pomislimo
nase in vse okoli nas in se zavemo, da
bomo varni toliko, kot bo varen naš
sosed, prijatelj, znanec ali nekdo, ki živi
daleč od nas.
Verjamem, da smo sposobni sprememb.
Namesto, da jadikujemo nad kruto
usodo in se dolgočasimo doma,
pomislimo, kaj vse lahko v tem času
napravimo dobrega. Zase in za ljudi
okoli nas. Ozrimo se in videli bomo, da
smo zmožni drugemu pomagati, mu
polepšati sivino novembrskih dni, ki
bodo kratki, teme bo vedno več.
Nima smisla pritoževati se nad temo,
bolje je prižgati majhno lučko.

NA PRVEM MESTU SO VARNOST,
KAKOVOST IN STROKOVNOST
prim. Jana Govc Eržen, dr. med., spec. družinske medicine, vodja OE ZP Vojnik Dobrna

Dnevno lahko spremljamo podatke
o naraščanju števila oseb, ki so
imeli potrjeno okužbo z virusom, ki
povzroča COVID-19. To posledično
predstavlja tudi naraščanje števila
oseb, ki osebnemu zdravniku
sporočajo, da so pozitivni, da imajo
simptome okužbe ali da so bili v
stiku s pozitivno osebo. Zdravniki
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še nikoli v preteklosti nismo opravili
toliko telefonskih svetovanj kot v
času epidemije, saj svetujemo tako
obolelim kot tistim, ki so bili v stiku s
pozitivnimi osebami, predpisujemo
odsotnosti od dela zaradi bolezni,
izolacijo ali karanteno. Navodila
o postopkih ukrepanja se dnevno
spreminjajo, kar predstavlja še
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dodatne obremenitve v naših
ambulantah. V pomladnih mesecih,
ko smo bili priča prvemu valu
epidemije, smo imeli v občini Vojnik
samo dva potrjena primera okužbe
z virusom SARS-CoV-2, ki povzroča
bolezen COVID-19. Po podatkih NIJZ
je bilo do 3. novembra potrjenih
skupaj 196 primerov okužbe.

Čeprav vsakodnevno spremljamo opozorila o ukrepih
za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2, pa
bi želela opozoriti naše kronične bolnike, da se
nemudoma posvetujejo z osebnim zdravnikom, če
zaznajo poslabšanje osnovne bolezni in naj ne odlašajo
z obiskom v ambulanti. Nikakor ne smemo dovoliti, da
bi zaradi epidemije pozabili na številne druge bolezni,
ki lahko resno ogrozijo zdravje.
V mesecu oktobru smo spremljali aktivnosti v sklopu
rožnatega oktobra, mednarodnega meseca osveščanja o
raku dojk, v katerem je bila v ospredje postavljen pomen
rednega mesečnega samopregledovanja in zgodnjega
odkrivanja raka dojk. Vsaka ženska bi morala že v
mladosti pričeti s samopregledovanjem, ki naj ga opravi
vsak sedmi do deseti dan po menstruaciji, po menopavzi
pa enkrat mesečno. Za zgodnje odkrivanje raka dojk
je zelo pomembno, da se ženske med 50. in 69. letom
udeležimo državnega presejalnega programa DORA, ki
je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk.
20. oktober je bil namenjen aktivnostim ob svetovnem
dnevu osteoporoze. Po oceni Mednarodne fundacije
za osteoporozo je bilo v Sloveniji lani 100.000 bolnic
in 25.000 bolnikov z osteoporozo. Dejavniki tveganja
za nastanek osteoporoze so starost, ženski spol,
prezgodnja menopavza, osteoporozni zlom kolka
pri starših, telesna neaktivnost, premalo kalcija v
prehrani, pitje alkohola, kajenje, nizka telesna teža
kronične bolezni jeter, ledvic, revmatoidni artritis,
preveliko delovanje ščitnice in uživanje nekaterih
zdravil. Tveganje za nastanek osteoporoznih zlomov
v naslednjih 10 letih izračunamo z računalniškim
modelom (FRAX), ki je dostopen na spletu. Na podlagi
izračuna tveganja za osteoporozne zlome se zdravnik

družinske medicine odloči o obravnavi bolnika.
Za boljše zdravje kosti priporočam zdrav življenjski
slog, ki vključuje uživanje prehrane, bogate s kalcijem,
zadosten vnos beljakovin, redno telesno dejavnost z
dovolj izpostavljanja soncu ter opustitev škodljivih
razvad, predvsem tveganega in škodljivega uživanja
alkoholnih pijač in kajenja. Bolniki z diagnozo
osteoporoze oz. osteopenije so upravičeni do predpisa D
vitamina na recept.
Dokazani so ugodni učinki holekalciferola (vitamina
D3) na zmanjšanje akutnih okužb dihal. Vitamin
D povečuje naravno odpornost proti okužbam.
Raziskave so pokazale, da nižja raven vitamina D
poveča tveganje za okužbo s SARS CoV2. V Sloveniji
je od novembra do aprila manj sončnih dni kar vodi
v pomanjkanje vitamina D pri posameznikih, zato
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V ZP Vojnik smo organizacijo dela ves čas prilagajali
epidemiološkim razmeram, saj smo morali preprečiti
morebitni vnos okužbe v ustanovo, kar bi privedlo
do hujših težav pri zagotavljanju dostopnosti do
izbranega osebnega zdravnika, zobozdravnika in
drugih služb. Bolniki se morajo o terminu pregleda
v ambulanti dogovoriti z zdravnikom ali medicinsko
sestro po telefonu ali e-pošti, termin z datumom in
uro pregleda prejmejo kot SMS na mobilni telefon.
Zaposleni v ZP Vojnik se trudimo, da se hitro odzivamo
tako na telefone kot tudi na e-pošto. Da smo pri tem
uspešni in da je naša odzivnost visoka, nam kažejo tudi
podatki, ki jih vsak dan pridobimo z izpisom prejetih
in odgovorjenih telefonskih klicev. Uporabnike naših
storitev vljudno naprošam, da nam v teh nenavadnih
časih pomagajo tako, da so strpni in razumevajoči. V
času epidemije se je namreč dodatno povečalo število
administrativnih obremenitev, ki jih zdravniki običajno
rešujemo ob koncu ordinacije in takrat tudi najdemo čas
za predpisovanje receptov za stalno terapijo, za pisanje
napotnic za kontrolne preglede in ostalih potrdil. V tem
času pregledamo laboratorijske izvide, ki jih pridobimo
iz laboratorija ZD Celje, in bolnike pokličemo po
telefonu, če so izvidi patološki.

svetujemo nadomeščanje vitamina D v tem obdobju,
zlasti kroničnim bolnikom in oskrbovancem domov za
ostarele, saj s tem zmanjšamo pojavljanje okužb s SARS
CoV2 in ublažimo potek bolezni pri že okuženih.
Mesec november je namenjen osveščanju o zdravju
moških, zlasti opozarjanju o raku mod in prostate.
V Sloveniji vsako leto odkrijemo okoli 1600 novih
primerov raka prostate. Zelo pomembno je zgodnje
odkrivanje bolezni in ustrezno zdravljenje. Če opazite
simptome, kot so pogosto odvajanje seča, zlasti ponoči,
slabši ali prekinjen curek urina, krvav seč, pekoč
občutek med odvajanjem seča, ne odlašajte z obiskom
pri zdravniku, ki bo poskrbel za dodatne preiskave in
ustrezno zdravljenje.
Verjamem, da bomo s skupnimi močmi in ob
upoštevanju vseh preventivnih ukrepov uspešni
pri obvladovanju epidemije. Zaposleni v ZP Vojnik
zagotavljamo, da bo obravnava naših bolnikov kljub
trenutnim epidemiološkim razmeram še naprej
strokovna, kakovostna in varna.
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Veterani PGD Nova Cerkev

Mladinsko društvo Frankolovo

V petek, 21. avgusta 2020, so se zbrali veterani
tekmovalne skupine PGD Nova Cerkev na košnji
otave. Dogodek, kjer pokažejo svojo vzdržljivost, se
zgodi vsako leto. Tudi letos sta kosce gostila Mira in
Jože Štokovnik iz Socke. Druženje je kljub omejenim
razmeram potekalo varno.

Mladinsko društvo Frankolovo je letos ne glede na
razmere delovalo v polnem teku: 4. 7. 2020 je potekal
prvi redni občni zbor društva, izvolili smo novega
predsednika, podpredsednika, nadzorni svet in upravni
odbor. Mladinskemu društvu predseduje Timej Srebot.
Za nami je nekaj uspešnih akcij: ureditev okolice bazena,
igrišča za odbojko, dobrodelna akcija, druženja.

Tekst in foto: Lea Sreš

03

Tekst in foto: Žiga Škoflek

04

Seminar o ljudski pesmi v Vitanju

Državni prvak v jadralnem letenju

Taščice smo se udeležile seminarja o ljudski pesmi, ki
je bil 11. septembra 2020 v dvorani Noordung centra v
Vitanju. Ob predavanju prof. Adriane Gabrščik smo zapeli
marsikatero ljudsko pesem. S svojimi globokimi mislimi,
besedami in petjem smo naši slovenski ljudski pesmi vsi
prisotni izkazali svoj velik poklon in ljubezen, s katero
jo tako zavzeto negujemo in ohranjamo. Taščice smo si
center z velikim zanimanjem tudi ogledale.

Na letališču v Levcu je med 27. junijem in 5. julijem 2020
potekalo državno prvenstvo v jadralnem letenju ter
tekma za Pokal Celja. Državni prvak v odprtem razredu
je postal Sebastjan Ramšak. Sebastjan, tudi poklicni
pilot, član Aerokluba Celje. V jadralnih letalih uživa že od
svojega 14 leta. Osvojil že 3. naslov državnega prvaka v
članski konkurenci, odlične rezultate pa je dosegel tudi
na mednarodnih tekmovanjih v tujini ter na evropskem in
svetovnem prvenstvu.

Tekst in foto: Darja Flis
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Tekst: Lea Sreš, foto: osebni arhiv

05
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06

Medgeneracijsko sodelovanje

Dobrodelna akcija Društva za
združevanje ljudi dobre volje

V petem razredu POŠ Nova Cerkev izvajajo projekt Pogum.
Predstavnica KO RK Nova Cerkev jim je predstavila delo
in pomen Rdečega križa. O delovanju te humanitarne
organizacije vedo veliko, zato je bilo čudovito sodelovanje in
razvile so se dobre debate. Učenci so povedali, da tudi sami
pomagajo po svojih močeh doma starim staršem in sosedom.
Povabili smo jih na tečaj in tekmovanje iz prve pomoči na
Območnem združenju RK Celje.

Člani Društva za združevanje ljudi dobre volje iz Pristave pri
Vojniku je tudi letos sodelovala v akciji zbiranja dobrodelnih
sredstev ob 1. novembru. Pozivajo vas, da namesto svečke
prispevate v dobre namene. Zbiramo sredstva za 12-letno
Zojo, ki jo je prizadel možganski tumor. Darovana sredstva
lahko nakažete na TR Društva za združevanje ljudi dobre
volje iz Pristave pri Vojniku na TRR SI 56 0510 0801 5192
908. Hvala in ostanite zdravi.

Tekst in foto: Magda Kajzba

07

Tekst: Ivanka Plešnik

08

Zven velikih mojstrov na orglah

Trgatev potomke v Novi Cerkvi

Septembra je v cerkvi Marije sedem žalosti v Vojniku
svoje orglarske spretnosti predstavila izr. prof. Renata
Bauer. Koncert z naslovom Poletni piš orgelskih skladb
velikih mojstrov sta priredila Župnija Vojnik in KD Ivan
Šopar Vojnik. Bauerjeva je na enih izmed najstarejših
orgel v Sloveniji zaigrala skladbe romantičnih in baročnih
skladateljev. Pri zadnjih štirih skladbah so se lahko mojstrici
na koru pridružili tudi obiskovalci koncerta, česar so bili še
posebej veseli otroci.

Trgatev Mihaele je bila letos opravljena 23. septembra in
je zaradi zdravstvene situacije potekala v ožjem obsegu.
Prisotni so bili: skrbnik trte dekan Alojz Vicman, viničar
Viktor Štokojnik, župan Branko Petre, botra trte Ika Merved,
Oton Samec, predstavnici TD Zvezdana Stolec in Danica
Gobec ter Edi Tratnik. Obrodila je 53 lepih, zdravih grozdov.
Podarili smo jih vojniškim vinogradnikom in se priporočili
za kakšno stekleničko penine..

Tekst in foto: Klara Podergajs
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Tekst: Agica Štokojnik, foto: Zvezdana Stolec
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BISERI
NAŠE OBČINE
Tekst in foto: Nina Mlinar

Namig za kratek izlet
Premalokrat se zavedamo, da se
lepote naše dežele skrivajo čisto
blizu nas. Vedno hrepenimo po
oddaljenih krajih in deželah, pa
vendar obstajajo čudoviti kotički
v občini, ki so dosegljivi vsem. In
ko jih enkrat odkrijete, se boste
z veseljem vračali nazaj. Kdo ve,
mogoče pa naslednjič odkrijete kaj
novega, kar vam bo pospešilo bitje
srca. Poizkusite!

Špičasti vrh

Rigelj (536 m)
Poti na Rigelj je več, najbolj znana in
razgibana pa je vsekakor markirana
pot Vojnik–Kunigunda. Rigelj je hrib
z žigom in se nahaja približno na
polovici zgoraj omenjene poti. Pot,
ki se začne pri mostu čez Hudinjo,
je dolga 6 km, za njo pa boste
potrebovali dobri dve uri. Sprva je leta asfaltirana in poteka skozi Konjsko
in Hrenovo, nato pa vas markacije
usmerijo v gozd. Priporočljiva je
primerna planinska obutev, saj je
teren razgiban, od izhodišča do cilja
pa opravite 250 m višinske razlike.
Pohod je primeren za vse generacije,
tudi za otroke. V zakup pa le vzemite
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to, da se bo pot z otroki podaljšala,
saj lahko ob poti opazujete živali na
pašnikih (ovce, koze, jelene), v gozdu
pa občudujete drevesa in prisluhnete
ptičjemu petju.

Špičast vrh
Najbolj znan in obiskan vrh Kislice,
se lahko pohvali z 994 m nadmorske
višine. Je najvišji vrh naše Občine,
ki z vrha ob lepem vremenu daje
čudovit razgled. Tako je mogoče
videti Frankolovo, Vojnik, Novo
Cerkev, Socko in Celjsko kotlino,
pogled pa vam seže tudi do Stolpnika
in Konjiške Gore, Boča, Kuma, Mrzlice
in celo do dela Kamniško Savinjskih
Alp. Do vrha se lahko odpravite iz
Socke (preko Strnadovega travnika)
ali iz Frankolovega. Iz slednjega do
vrha vodita vsaj dve poti, ena ima
izhodišče v Belem potoku, druga
pa na koncu vasi Lipa. Za prvo pot
boste potrebovali približno 1.20 h,
za drugo pa dobrih 45 min. Če se
odločite za daljšo pot, vas le-ta pelje
najprej mimo 9-metrskega Lindeškega
slapu, nato vas usmeri na strm vzpon
po gozdnem pobočju. Sledi dobro
vzdrževana širša gozdna cesta, ki pa
vas kmalu usmeri na greben Kislice.
Od tu naprej je pot dobro uhojena,
značilno zanjo pa je, da se izmenjujejo
položni in strmi deli. Tik pod vrhom
pa vas čaka najbolj zahtevni del poti –
skale, kjer je potrebno malo plezalnih
veščin. Preko treh skalnih skokov se
nato vzpnete na razgledno točko, na
kateri sta tudi žig in vpisna knjižica.
Slomškova pot
Slomškova romarska pot se prične v
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4. etapi celotne poti, pri rojstni hiši
Antona Martina Slomška v Unišah
pri Slomu in zaključi v Novi Cerkvi.
Pot obsega 30 km hoje, za kar
potrebujemo približno 8-9 ur. Del poti
lahko prehodite tudi v Novi Cerkvi, z
izhodiščem v trgu/na vasi. Usmerite
se desno, v naselje Novake, kjer
sledite tablam, ki v modro zelenem
krogu z belim križem ponazarjajo
Slomškovo pot. Ko prispete na vrh
naselja, na travnik, kjer se sprehodite
mimo mini ranča, na katerem lahko
opazite damjake, koze in osla, se na
križišču usmerite levo, nazaj proti
Novi Cerkvi. Tako boste prehodili
krožno pot, ki je dolga dobrih 5 km.
Pot vas bo pripeljala mimo znamenite
Petračeve kleti, nato pa cesti sledite
v dolino. Ko se vrnete nazaj na trg, si
lahko ogledate še gotsko kapelo sv.
Mihaela, v kateri je deloval Slomšek,
ko je kaplanoval v Novi Cerkvi. Poleg
cerkve se nahaja tudi kašča, v kateri
si po predhodnem dogovoru lahko
ogledate še Slomškovo spominsko
sobo. Pot pa lahko na vrhu Novak
podaljšate po travniških kolovozih
in gozdnih poteh do Frankolovega,
skozi vas Bezenškovo Bukovje v smeri
Črešnjic in vse naprej do Slomškove
rojstne hiše.
Petračeva klet

NI TREBA DALEČ

OHRANJANJE
TRADICIJE
Tekst in foto: Klara Podergajs

Oprtje kovačnice
Jože Ribič v je Ivenci odprl Kovačnico pri Pepiju in na
ogled postavil zbirko zanimivega kmečkega orodja.
Pepi, kot Jožeta kličejo sokrajani, ima domačo delavnico
že približno 20 let. Nekaj let pred upokojitvijo pa je
začel razmišljati, da bi doma uredil muzejsko kovačnico.
Pripravil je tudi zbirko kmečkega orodja, ki ga je našel
po bolšjih sejmih in tudi od kmetov, kjer je podkoval
konje. Kovaško delo je spoznal zelo mlad, ko je z očetom
obiskal kovača. »Ko sem ga gledal pri delu, mi je bilo tako
všeč, da sem ves čas do konca osnovne šole govoril, da
bom kovač,« je povedal Jože. Z očetom sta se odpravila
do kovača Kitka v Vitanju, ki ga je vzel pod okrilje,
izobraževal se je tudi na Srednji šoli Borisa Kidriča v
Celju. Tudi v vojski je izkoristil svoje znanje in delal v
kovaški delavnici. Pozneje je delal v Šeškovi delavnici v
Socki, do upokojitve pa je delo opravljal v Cinkarni.

KOVA
KOVAČNICA PRI PEPIJU
IN ZBIRKA KMEČKEGA
ORODJA

IN

Ogled delujoče ko

Kontakt za ogle

Železo se najbolje oblikuje pri 1200 stopinjah
V delavnici Jože rad pokaže, kako se je kovalo na star
način. Svoje znanje deli tudi z mlajšimi generacijami.
Kovaško obrt je najprej spoznaval sin, sedaj pa se
za to delo zanima eden od vnukov, ki je na začetku
izobraževanja za avtomehanika, kjer mu bo tudi to
znanje prišlo prav. Včasih so se morali kovaški mojstri
zaradi hrupa v delavnicah znajti in so si s pomočniki
dajali znake s tolčenjem po železu, ki ga je oblikoval in po
podlagi, da je pomočnik vedel, kdaj mora udariti s svojim
kladivom. Mimoidoči radi obiščejo Jožetovo delavnico.
Na ogled je prišlo že veliko članov klubov starodobnikov,
kjer je Jože tudi član. Obiskali so ga tudi otroci iz OŠ
Vojnik.
S kmečkim orodjem po preteklosti
Svojo zbirko starih kmečkih orodij in drugih
pripomočkov je sestavljal več let. V Pepijevi zbirki lahko
vidimo staro vzmetno kladivo za obdelovanje železa,
vrtalnik iz prve svetovne vojne, stare pluge, stroje za
obdelovanje žita, likalnike, šivalne stroje, posode za
hrano, svetilke in še kaj. Medicinski motor iz leta 1925 in
leseni škaf za merjenje obranega hmelja iz leta 1864 sta
med najstarejšimi predmeti. Jože ima veliko zbirko starih
koles in motorjev. V garaži ob hiši pa se skriva tudi fičo
ali zastava 750 iz leta 1979. Z ženo ju je v po stari cesti v
uri in pol popeljal vse do Postojne na mednarodno srečan
je starodobnikov.

Jože obuja tradicijo kovaške obrti.
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MLADI PAJKI NA
STOPNIČKAH

Nik Sevnik

Tekst in foto: Tanja Pangerl

Hitre noge mladih vojniških plezalcev
V začetku septembra 2020 je v Celju
potekala tekma državnega prvenstva
v hitrostnem plezanju. Med
tekmovalci so bili tudi trije plezalci
vojniškega Športnega društva Pajki.
Mark Šalamon se je med cicibani
povzpel na prvo mesto, Nik Sevnik
med mlajšimi dečki na drugo mesto,
Gal Bedrač pa je med starejšimi dečki
dosegel peto mesto.
Kaj sta povedala mlada Pajka, ki sta
se s svojimi hitrimi nogami povzela
na stopničke?
Mark Šalamon, 11 let, 1. mesto med
cicibani
»Plezanje je moj najljubši šport.
Plezam že sedem let in pol, za

plezanje pa me je navdušila sestra,
ki je včasih tudi sama plezala.
Zmaga na hitrostnem plezanju mi
pomeni veliko, ker je bila prva na
državnem prvenstvu. Sicer pa sem v
hitrosti že zmagal na tekmi Vzhodne
lige. Najraje imam ravno hitrostno
plezanje. Pri hitrostnem plezanju je
pomembno, da se znaš hitro gibati,
dobro postaviti noge. Tokrat mi je to
uspelo z mojim najboljšim časom do
sedaj, to je 6:59 sekund.«
Nik Sevnik, 13 let, 2. mesto med
mlajšimi dečki
»Plezanje je zame šport, v katerem
zelo uživam. Plezati sem začel na
pobudo Karlija (o. a. Karlija Pintariča,
predsednika Športnega društva

Pajki), ki je, ko sem bil v vrtcu, vodil
telovadbo in ko je videl, da rad
plezam po blazinah, me je povabil na
plezanje. Preizkusil sem in ostal. Tako
da plezam že osem let, moj trenutni
cilj pa je, da bi bil čim boljši v skupni
razvrstitvi državnega prvenstva, vsaj
med prvimi petimi. 2. mesto na tekmi
v hitrostnem plezanju mi je dalo
zagon za naprej, da bom še boljši.
Sicer najraje plezam težavnost. Pri
hitrostnem plezanju pa moraš imeti
hitre noge, zato sem se na tekmo
pripravljal tudi tako, da sem šel
nekajkrat teč na kratke proge. Ker
gledalci na tekmo niso smeli, me je
spodbujal trener.«

Mark Šalamon
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Tekst: Nenad Vranešević, foto: lastni arhiv

Nov veter v klubu
Nogometni klub Vojnik je s 30. 8. 2020 na letni
skupščini dobil novo vodstvo, vajeti pa je v svoje
roke prevzel Boris Marič. Novo vodstvo je v
kratkem času že dobro zavihalo rokave in se lotilo
konkretnega dela. Zaradi epidemioloških razmer so
bili primorani pridobiti prenosne zabojnike, ki bodo
služili za garderobe tako za treninge kot tekme,
poskušajo pa se dogovoriti za še kakšnega. Z občino
se dogovarjajo o uporabi igrišča v Novi Cerkvi, saj
so mlajše selekcije številčno izjemno polne in bi
jim dodatno igrišče olajšalo organizacijo treningov,
saj se ob množični redni uporabi precej obrablja
travnata površina igrišča. Ravno pri selekciji
najmlajših nogometašev, ki jih je kar 40, so pripeljali
tudi nova trenerja Darija Biščana in Marka Padariča
(selekciji U7 in U9).
Kakovostno delo od najmlajših naprej je za novo
vodstvo pomemben temelj, saj si želijo, da bi ti
nogometaši enkrat zapolnili tudi vrste starejših selekcij,
sčasoma pa tudi članske ekipe. Letos mladinska
selekcija nastopa v povezavi s klubom Zreče, vendar

so letos vse sile usmerjene v to, da bo naslednje leto
nastopala samostojno. Ker je med ljubitelji nogometa
tudi vedno več deklet, se v prihodnosti nadejajo tudi
njihove samostojne ekipe U17.

ŠPORTNE ZGODBE

MLADINSKA
SELEKCIJA NK VOJNIK
Poleg dela z nadobudnimi nogometaši pa je pogled
usmerjen tudi v investicije in pridobivanje sponzorjev.
Kot omenjeno, se trenutno soočajo z prostorsko stisko
pri garderobah in na igrišču, trenutno epidemiološko
stanje pa zahteva tudi več prilagajanja in organizacije
pri prevozih na tekme, potrebni dokumentaciji in
dokazilih o zdravju tekmovalcev. Pri tem upajo tudi
na dogovor z občino o klubski pisarni, kjer bi vse
zahtevano lahko varno hranili.
Kljub vsemu se vse selekcije udeležujejo tekem ter vneto
trenirajo, kar je vsakdan vidno tudi na polnem igrišču,
njihovo trdo delo in uspehe pa lahko redno spremljate
tudi na njihovi Facebook strani (https://www.facebook.
com/NKVojnik).
Selekcija U13
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KAJ MORAMO
VEDETI …
Tekst: Tea Kus Grilanc, mag. farm.

Migrena in vsi njeni obrazi
Za migreno je značilen močan kljuvajoč lokaliziran
glavobol, ki ga pogosto spremljajo simptomi, kot
so slabost, preobčutljivost za svetlobo, zvok in
vonj in pri nekaterih tudi avra. Gre za ponavljajočo
živčno-žilno motnjo, katere vzrok je znižana raven
serotonina. Le ta povzroči nenadno zoženje žil
v možganih, kar privede do avre. Temu običajno
sledi razširitev možganskih žil, kar pa povzroči
hud glavobol. Poleg znižane ravni serotonina je
vzrok migrene tudi v hormonih, zato je migrena
pogostejša pri ženskah in po menopavzi običajno
izzveni. Pogosto se migrena pojavlja tik pred ali med
menstruacijo, kar imenujemo menstrualna migrena.
Obstajata dve vrsti migrene: z avro ali brez. Avra se
običajno pojavi 5-60 min pred nastopom glavobola
in se kaže z vidnimi zaznavami (pike, cik-cak vzorci,
utripajoče luči …), okorelostjo v vratu in ramenih,
s težavami s koordinacijo, govorom … Pri migreni
brez avre oseba ne zaznava simptomov avre.
Diagnoza
Preiskava za potrditev diagnoze migrene žal ne
obstaja, zato je postavitev diagnoze lahko dolgotrajen
proces. Zdravnik opravi telesni in nevrološki pregled,
ki vključuje oceno mentalnih funkcij, pregled vida,
koordinacije, refleksov in občutkov, da izključi
morebitne ostale nevrološke motnje. Pomoč pri
postavitvi diagnoze je migrenski dnevnik, v katerega
pacient vpisuje datum, čas nastopa migrene, kaj je
takrat jedel, počel, ali je zaznal avro, katero zdravilo
je vzel, kako hitro in v kolikšni meri mu je zdravilo
pomagalo.
Sprožitveni dejavniki
Na pojav migrene vplivajo mnogi dejavniki, tako zunanji
kot osebni. Med hormonskimi vzroki so to menstruacija,
ovulacija, nastop pubertete, menopavza, lahko tudi
kontracepcija. Pomemben sprožitveni dejavnik je tudi
hrana; migreno lahko sprožijo alkohol, čokolada, sir,
prehranski dodatki, ki se nahajajo predvsem v predelani
hrani (glutamat, aspartat), kofein, oreščki, mesni
izdelki … Tudi zunanje spremembe, kot so sprememba
vremena, zračnega tlaka, vlage, zemljepisnega
položaja in nadmorske višine in sprememba spalnega
ritma, lahko vodijo v migrenski napad. Migreno lahko
povzročijo tudi senzorični dražljaji (močna svetloba,
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utripajoča luč, vonjave, glasen zvok) in pa nenazadnje
seveda tudi stres.
Zdravljenje
Zdravljenje je po večini simptomatsko, kar pomeni, da
blažimo bolečino. V prvi vrsti posežemo po analgetikih,
če ti ne pomagajo, nadaljujemo z nesteroidnimi
antirevmatiki ali kombiniranimi protibolečinskimi
pripravki. Naslednji korak vključuje zdravljenje s
triptani, ki jih lahko imenujemo tudi antimigreniki in
ki preprečujejo razširitev žil v možganih. Zdravljenje
pogostih migren pa lahko vključuje tudi profilaktično
terapijo, kar pomeni, da z namenom preprečevanja ali
vsaj zmanjšanja pogostosti migrenskih napadov redno
jemljemo določena zdravila. V ta namen uporabljamo
nekatere beta blokatorje (propranolol, metaprolol,
atenolol), antidepresive (amitriptilin) in antikonvulziv
topiramat. Po novem pa sta v Sloveniji registrirani
tudi dve biološki zdravili (erenumab, fremanezumab),
ki se aplicirata subkutano v obliki injekcij na 4 ali
celo 12 tednov in zmanjšata ali preprečita pojavljanje
migrenskih napadov.

Deset nasvetov za bolnike z migreno:
• Izogibajte se dejavnikom, ki pri vas sprožijo migreno.
• Vodite dnevnik migrenskih napadov.
• Imejte urejen ritem spanja. Spremembe lahko sprožijo
napade migrene.
• Ukvarjajte se s športom (npr.: tek, plavanje,
kolesarjenje ...).
• Skušajte živeti urejeno in uravnoteženo.
• Skušajte redno jesti. Nizka raven sladkorja v krvi
lahko sproži migrenske napade.
• Naučite se reči “ne”. Ne dovolite si, da bi vas prisilili
delati stvari, ki jih sami ne želite.
• Poskusite z vajami za sprostitev.
• Ne preobremenjujte se in ne pričakujte preveč od sebe.
• Za uspešno zdravljenje je običajno potreben čas.

Tekst: dr. Bernarda Hostnik, mag. zdr. nege

Cepljenje proti sezonski gripi
V Zdravstveni postaji Vojnik se je 20. oktobra pričelo
cepljenje proti sezonsko gripi – najučinkovitejša in
varna zaščita.
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) priporoča
cepljenje vsem prebivalcem, zlasti bolj ogroženim
skupinam. To so starejši od 65 let, kronični bolniki,
majhni otroci in njihovi družinski člani, nosečnice,
posamezniki, ki čakajo na sprejeme na bolnišnično
zdravljenje, ter zdravstveni in drugi delavci, ki so
pomembni za delovanje različnih dejavnosti. Cepljenje
je smiselno opraviti vsako leto še pred začetkom zime in
obdobjem kroženja virusov.
Gripa (influenca) je akutna virusna bolezen dihal, ki se
zelo hitro širi. Pojavlja se predvsem v zimskih mesecih
in ogroža vse prebivalstvo, še posebno starejše ljudi,
bolnike s kroničnimi srčnimi, pljučnimi, presnovnimi in
drugimi boleznimi ter majhne otroke. Povzročitelji gripe
so virusi, ki se prenašajo s kužnimi kapljicami in preko
površin, ki so onesnažene z izločki dihal obolelega z
gripo. Te kapljice nastanejo ob kihanju, kašljanju in
glasnem govorjenju. Ker je za prenos virusa potrebna
krajša razdalja, največ do enega metra, se najhitreje
okužimo ob tesnejših stikih v zaprtem prostoru.
Najučinkovitejša zaščita pred gripo je cepljenje.
Prebivalce, ki bi se želeli cepiti proti sezonski gripi,
pozivamo, da se za cepljenje proti gripi naročijo
pri izbranih osebnih zdravnikih ali v najbližjem
zdravstvenem domu. V ZP Vojnik poteka cepljenje proti
sezonski gripi po predhodnem naročilu od ponedeljka
do četrtka od 12:30 do 14:30. Cepljenje izvajata
diplomirani medicinski sestri Cvetka Koželj, dms, in dr.
Bernarda Hostnik, mag. zdr. nege.

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

NASVET ZA KREPITEV IMUNSKEGA SISTEMA
V prihajajoči sezoni je pomembno, da vzdržujete dobro
telesno kondicijo, uživate uravnoteženo prehrano in
da si privoščite dovolj spanca, tako boste kar najbolje
okrepili svoj imunski sistem.

ZDRAVJE JE BOGASTVO

ZAŠČITA
PRED GRIPO
dr. Bernarda Hostnik, mag. zdr. nege, in Cvetka Koželj,
dms, nudita vsem zainteresiranim pacientom tudi
zdravstveno-vzgojno svetovanje.

Samo dve besedi:
»Zdravje, sreča!«
A želja samo ena:
»Naj bosta zdravje in sreča večna!«
Kolektiv Lekarne Vojnik

Obvestila
V sodelovanju z Občino Vojnik Ljudska univerza Celje
nudi BREZPLAČNO SVETOVANJE
Brezplačno svetovanje za izobraževanje in usposabljanje odraslih bo odslej na razpolago tudi v Vojniku. Vsak
torek od 16.00 do 18.00 bo v prostorih Občine Vojnik
po predhodnem dogovoru na razpolago svetovalec, ki
vam bo pomagal reševati dileme glede možnosti vašega
izobraževanja in usposabljanja, pomagal vam bo pri
odločitvah za izobraževanje ali usposabljanje, posredoval vam bo informacije, ki jih potrebujete v ta namen, in
podobno. Vse, kar morate narediti, je, da pokličete na
tel. št. 03 428 67 61, GSM 041 242 243 ali napišete elektronsko sporočilo na stanislav.zlof@lu-celje.si, da se s
svetovalcem dogovorite za točen termin svetovanja.

Torkar).
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Graščina
Socka

Graščina Socka
- Einöd -

se nahaja na levi strani potoka
Hudinja, kjer razmeroma široka
dolina preide v ozko sotesko v smeri
proti Vitanju. Sedanji graščinski
kompleks sestavljajo dominantna
graščinska stavba na severu z
dodanim kvadratnim stolpičem na
vzhodu, neogotski vhodni trakt z
obokanim prehodom in osmero
kotnim stolpičem na vzhodu,
gospodarsko poslopje na zahodu,
pomožni objekti na južni strani in
še vedno ohranjenim »angleškim«
parkom
na
vzhodni
strani
kompleksa. Tlorisno so objekti
postavljeni v obliki pravokotnika z
velikim osrednjim dvoriščem.

Prva omemba graščine Einöd je
bila v krškem urbarju že leta 1404.
Takrat so od krške škofije dobili v
najem graščino z 12. kmetijami in
nekaj vinogradi trije baroni: Popel
Vitanjski, Hans Windischgrätzer in
Kunz Winther. Podatki o najemnikih
v drugi polovici 15. in v prvi polovici
16. stoletja so nezanesljivi, graščina
je bila v lasti Celjskih grofov
(verjetni najemniki: Kienberger,
Schrott, Frienberger...), po smrti
zadnjega Celjana Ulrika leta 1456 pa
je postala graščina deželnoknežja
last, zato so jo Habsburžani dajali
le v najem. Obstajajo pa zanesljivi
podatki, da je bila graščina v prvi
polovici 17. stoletja v lasti baronov

Tekst in grafika: Jože Žlaus

Raumschüsslovov, ki so graščino
na novo pozidali. V 18. stoletju so
bili lastniki baroni Jaborneggi,
Diennersbergi in Ressingeni, ki
so temeljito prezidali graščinsko
poslopje. V 19. stoletju pa je
graščina prešla v lastništvo grofa
Mensdorffa. Nekoliko kasneje
sledijo lastniki Gustav Walther,
Edvard Maksimilijan Röthlisberger,
Jožef Lucharipa in Ivan Rülling.
Pred drugo svetovno vojno je
bila graščina v lasti Walterja
Dickinsa in po njej je bila graščina
nacionalizirana. V graščini so bila
stanovanja in Podružnična osnovna
šola Socka. Danes je graščina v
lasti podjetnika Jožeta Resmana iz
Domžal.

Hudičeva soba
(tajfl cimer)

V soško graščino je nekoč prišel
sam hudič, preoblečen v mladega
trgovca. Hodil je po graščinskem
dvorišču in služinčad spraševal o tem
in onem. Ker se je tujec obnašal zelo
neobičajno, so o njegovem prihodu
obvestili graščinskega gospoda, ki je
naročil tujca pripeljati v svojo sobo,
da ga povpraša o razlogu prihoda.
Mladi trgovec je pojasnil, da kupuje
vino in hmelj, v bližnjem mestu
je namreč zvedel, da imajo tega
tukaj na pretek. Na gospodarjeva
vprašanja, zakaj kupuje te reči, ni
znal odgovoriti, zato je gospodar
naročil slugam, da ga odpeljejo v
sobo za goste, da se nekoliko odpočije
in se bosta drugi dan dogovorila
o kupčiji. Trgovec je v sobi trdno
zaspal in ni opazil gospoda, ki ga je
prišel med spanjem pogledat. A glej
čudo!!!!! V postelji je spal sam hudič,
trgovčeva maska in obleka sta bili
zloženi na nočni omarici. Gospodar
je dal sobo zakleniti in zastražiti. Ko
so drugo jutro hoteli gosta prebuditi,
ga ni bilo v sobi, ostali so samo
obleka in maska. Verjetno je ponoči
pobegnil skozi okno in od takrat ga
niso več videli. Od tistega časa se je
ta soba imenovala hudičeva soba
in je v graščini služila kot zapor, na
stenah so bili baje še dolgo narisani
hudiči.

