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KOLOFON

Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do 
petka, 26. novembra 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 135. številke bo v četrtek,
23. decembra 2021.

Članke, prejete po 26. novembru 
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. 
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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: 
Andreja Kukovič

Naslovna fotografija:
Martin Goleš, Gradišče pri Vojniku 7
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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. 

Jesensko razmišljanje  
Neznani avtor pravi, da je september mesec dveh letnih časov; mesec 
poletja in jeseni. Poletje se počasi poslavlja in narava se spreminja v 
rumeno in rjavo jesen. Rada imam jesen, ko zadiši po kostanju, po 
zrelem sadju, ko se buče na njivah obarvajo v oranžno, ko se gozd 
odene v škrlatne barve. To so dnevi, ko si po »službi« privoščimo 
čas za gibanje, vadbo, sproščanje ali uživajmo zgolj pri opazovanju 
bogatih jesenskih barv. Odpravite se v gozd, prepustite se šelestenju 
listja pod vašimi nogami, poglejte v vaše skrivne kotičke za gobami. 
Sprehod po listju je najlepši občutek, ki ga da jesen. Vzemite si nekaj 
časa za prijazen klepet, ujemite nekaj energije za dolgo zimo. Vem, 
rekli boste, to je za mestne ljudi, mi na podeželju za takšne stvari 
nimamo časa. Kmetje imajo veliko dela s pospravljanjem pridelkov in 
setvijo, pa vendar, če si vzamete nekaj trenutkov za pogled v krošnjo 
in dovolite, da misli odplavajo, boste naredili veliko za svojo dušo in 
telo. Opazujte minljivost narave in od nje črpajte navdih za življenje. 
V tem času se minljivost narave in minljivost življenja združita. 

Naše Ogledalo prinaša še »vonj« po poletju, ki je krojilo takšne in 
drugačne zgodbe. Zdravstvene omejitve so bile omiljene, delo društev 
je počasi zaživelo, vsaj nekaterih. Verjetno je previdnost potrebna, 
po drugi strani pa se bomo morali navaditi na drugačne razmere in 
vsaj za nekaj časa pozabiti stare čase. Z malo dobre volje je mogoče v 
društvu narediti stvari, ki polepšajo dan sokrajanom, jih spodbuditi 
k varnemu druženju in na varen način realizirati del letnega plana 
društva. 

Pred nami je občinski praznik, ko izpostavimo posameznike in 
društva, ki s svojim delom izstopajo. Občinski nagrajenci prihajajo 
iz vseh okolij in področij delovanja, njihov prispevek skupnosti je 
opazen. Zlati grb gre vedno v prave roke, tudi letošnji, ki ga dobi Olga 
Kovač. To jesen zaključuje aktivni del življenja in odhaja v zasluženo 
tretje življenjsko obdobje. Vsem nagrajencem iskrene čestitke.

Ko po naših krajih opazujem spremembe v dobro ljudi, je videti veliko 
novega. Sicer to niso veliki projekti, so pa za ljudi vse pridobitve 
veliko vredne. Občina v preteklih mesecih ni počivala. Iz vsebine 
poglejte, kaj se je dogajalo na področju kanalizacije, mostov, delov 
cest, vodovodov in vzdrževanja infrastrukture. 

Čar jeseni je tudi začetek šolskega leta. Koliko pričakovanj je bilo na 
prvi šolski dan v očeh prvošolcev! Poskrbimo s svojim vzgledom in 
svojimi ravnanji, da otroci ostanejo v šoli. Poskrbimo, da v zaostrenih 
razmerah nihče ne ostane sam. Jesen se je začela lepo, razmišljajmo 
pozitivno, uživajmo v jeseni in predvsem pazimo na svoje zdravje. 
Verjetno prihaja zima, ki prinaša negotovost in optimizem nam bo 
prišel prav. 

Lea Sreš,
odgovorna urednica

UVODNIK
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PRAZNOVANJA
VISOKIH JUBILEJEV 

Kar neverjetno je, kako hitro čas beži. Še je živ 
spomin na poletje in počitnice, pa smo že zakorakali 
v novo šolsko leto. Vsi si želimo, da bi pouk v šolah 
in varstvo v vrtcih potekala čim bolj normalno. 
Bojimo se omejitev in dela na daljavo zaradi virusa. 
Zato ponovno prosim vse zdrave občane, odločite se 
za cepljenje in prispevajte svoj delež, da bo življenje 
znova tako, kot smo bili vajeni pred epidemijo. 
Bodimo solidarni z najbolj ranljivimi in s tistimi, 
ki se zaradi zdravstvenih razlogov ne smejo cepiti. 
Vsem, ki ste prestopili šolski prag, pa želim dobrega 
učnega uspeha, vedoželjnega odkrivanja novih 
neznanih področij in seveda zdravja. Še posebej 
bodimo pozorni v prometu. Otroci so zelo ranljivi 
in v igri jih hitro zanese tudi na cesto. Zahvaliti 
se želim članom SPV, prostovoljcem, gasilcem, 
redarjem in policistom, ki ste v prvem tednu 
pomagali za lažji, predvsem pa varen prehod iz 
počitniške brezskrbnosti v šolske klopi. 

Ker se je dosedanja ravnateljica OŠ Vojnik, Olga Kovač, 
upokojila, je svet zavoda izbral novo ravnateljico. To 
je postala dosedanja pomočnica Nataša Čerenak. Ob 
zahvali za dobro delo želim nekdanji ravnateljici Olgi 
Kovač zdravja in lepe upokojenske dni. Novi ravnateljici 
pa uspešno delo pri vodenju naše osnovne šole, ki je ena 
večjih v Sloveniji.

Praznujemo 30. obletnico samostojnosti Slovenije. Ta 
jubilej smo svečano obeležili 24. junija na prireditvi v 
Sorževem mlinu. Vesel sem in ponosen, da smo v tem 
času doživeli velik napredek tudi v naši Občini.

Smo tudi pred praznikom Občine Vojnik, ki ga 
praznujemo 4. oktobra. Zato so svetniki občinskega sveta 
izbrali prejemnike občinskih nagrad. Vsem nagrajencem 
iskreno čestitam in se jim iz srca zahvaljujem za njihovo 
delo v dobro naše lokalne skupnosti. Zaradi vas in 
vašega dela je življenje v Vojniku bogato na različnih 
področjih. Priznanja bomo podelili na osrednji prireditvi 
ob prazniku, torej 4. oktobra ob 19. uri v večnamenski 
dvorani v Vojniku. 

V tem letu praznujeta visok jubilej tudi dve naši društvi. 
PGD Socka se veseli 90-letnice uspešnega delovanja na 
področju gasilstva. Ob tej priložnosti so poleg slavnostne 
seje izdali tudi zbornik. V njem je v sliki in besedi 
predstavljeno uspešno delo društva od ustanovitve 
do danes. 100 let obstoja pa letos praznuje čebelarsko 
društvo Vojnik. Tudi čebelarji so na svojem področju zelo 
uspešni in so eno večjih društev v Sloveniji. Vsem članom 
obeh društev iskreno čestitam ob jubileju in jim želim 
uspešno delo tudi v prihodnje.

Med jubileji velja izpostaviti tudi 30. srečanje 
narodnozabavnih ansamblov »Ostanimo prijatelji«. 
Organizator, Prosvetno društvo Anton Bezenšek 
Frankolovo, je vseh 30 let pripravljalo odlične prireditve 
in pripeljalo na naše odre številne ansamble. Vedno so 
poskrbeli tudi za dobro mero humorja. Zato si zaslužijo 
čestitke, zahvalo in pohvalo za svoje delo.

Pri našem delu je ves čas pomembno izvajanje 
zastavljenih projektov. Uspelo nam je končati investicijo 
novega vrtca na Frankolovem. Še posebej sem vesel, da 

Verjemi,
da zmoreš in si že na pol
poti do cilja. 
     (Theodore Roosevelt)      
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je Vlada republike Slovenije sprejela sklep o zagotovitvi 
dodatnih sredstev za investicije v predšolsko in šolsko 
vzgojo in smo tako tudi mi uspešno kandidirali na 
razpisu ministrstva za šolstvo. Prejeli bomo več 
kot 1 milijon nepovratnih sredstev in tako skupaj s pol 
milijona nepovratnih sredstev eko sklada uspešno pokrili 
več kot polovico celotne naložbe. Največje zadovoljstvo 
pa je v tem, da so pogoji za delo v vrtcu in v šoli na 
Frankolovem postali dobri in je to naložba v dobrobit 
naših otrok.

Po več letih prizadevanj za sofinanciranje gradnje 
kanalizacije smo končno začeli gradnjo manjkajočih 
delov kanalizacije v aglomeraciji Vojnik. Investicijo 
smo prijavljali v sodelovanju z Mestno občino Celje in 
Občino Štore na razpisu ministrstva za okolje in prostor. 
Naš del je v vrednosti približno 700.000 EUR in bo 
financiran pretežno iz sredstev Evropske unije. Gradnja 
bo končana do polovice naslednjega leta. Dela izvaja 
podjetje VOC, d. o. o., Celje. Prav tako sta v delu 
nadomestni most preko Hudinje (UB projekt) in sanacija 
plazu v Malih Dolah pri Jošt (Peor, d. o. o.). Tudi tu 
bo del sredstev zagotovljen iz državnega proračuna. 
Teče gradnja novega mostu na Rovškem potoku pri 
Pezdevšek. Končana je izgradnja vodovoda v Trnovljah 
pri Socki in v Hrastniku ter obnova vodovoda v Ilovci. 
Zaključena je gradnja kanalizacije Polže – Razdelj 
– Nova Cerkev. Na relaciji Razdelj – Nova Cerkev je 
zgrajen nov vodovod, direkcija za ceste pa je preplastila 
tudi vozišče na tem odseku. Zaradi zahtev prometne 
varnosti je urejeno novo postajališče za avtobuse v 
Razdelju. Nadaljuje se obnova Keršove in Preložnikove 
ulice, kjer bosta urejena manjše krožišče in podzemni 
otok za zbiranje odpadkov. Prav zdaj so v teku tudi 
priprave za ureditev parkirišča za avtodome in prve 
postaje za izposojo koles Kolesce v Vojniku. Začetek del 
je pogojen z izklopom SN daljnovoda, ki je predviden 
za rušenje še v tem letu. Po krajevnih skupnostih tečejo 
dela na asfaltiranju makadamskih cest in preplastitvah 
javnih poti po planu. V teh dneh se začenja tudi gradnja 

kanalizacije na Frankolovem, pločnika v Novi Cerkvi 
ter dela Arclinske ceste. Prav tako se začenjajo dela za 
gradnjo vodovoda Vojnik – Arclin ob državni cesti.

Zaključen je nakup "švica". Stavbo bomo preoblikovali 
v Sokolski dom. Na razpisu je za najem stavbe oddalo 
najboljšo ponudbo društvo Postani fit, s katerim je bila 
podpisana pogodba za najem in bo poskrbelo za športne 
in družabne vsebine Sokolskega doma. Zunanji prostor 
se ureja v otroško igrišče, ki bo namenjeno najmlajšim 
in njihovim staršem za varno in sproščeno igro. V 
naslednjih letih bomo na tej lokaciji vzpostavili tudi 
turistično informacijski center.

Nadaljujemo tudi s pridobivanjem služnosti za 
kolesarsko pot Celje – Vojnik – Dobrna. Ponovno prosim 
lastnike zemljišč za razumevanje in sodelovanje pri 
tem projektu. Za nekatere dele, kjer se ne uspemo 
dogovoriti, bomo morali žal tudi spremeniti projekte. 
Vsaka sprememba pomeni odmikanje roka gradnje. S 
prizadevanjem za gradnjo kolesarske povezave nikakor 
nismo končali, vendar pa brez vašega sodelovanja ne 
moremo začeti gradnje, k temu nam ne pomagajo niti 
sredstva, ki jih v ta namen zagotavlja država. 

Delo občinske uprave in svetnikov bo v zadnjem 
kvartalu leta usmerjeno v pripravo proračuna za leti 
2022 in 2023. Želimo, da je v čim večji meri usmerjen 
v razvoj naše občine ob zagotavljanju sredstev za 
normalno delovanje šol in vrtcev, ustrezne socialne 
oskrbe ter komunalnih storitev. Več o tem pa v naslednji 
številki Ogledala.

Ob koncu naj vsem čestitam ob 30-letnici samostojne 
Slovenije in ob našem občinskem prazniku.

Branko Petre, 
 vaš župan
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VOJNIK 
Pripravila: Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško, Lea Sreš

Vodenje in organizacija občinske uprave 
Občina Vojnik je leta 2019 sprejela Vizijo in strategijo 
razvoja občine Vojnik 2020–2030, ki temelji na vrednotah 
in stalni participaciji občanov. S strategijo smo postavili 
cilje in ukrepe za razvojne stebre Gospodarstvo, 
Promet, Okolje, Izobraževanje in Kakovost življenja. V 
preteklih številkah Ogledala ste spoznali, kako z delom 
uresničujejo strategijo strokovni sodelavci in sodelavke 
občinske uprave Občine Vojnik. Danes pa bo predstavila 
cilje strategije in svoje delo direktorica občinske uprave 
mag. Mojca Skale, ki vodi in organizira delo občinske 
uprave, dejavno sodeluje pri razvojnem načrtovanju in 
investicijskem vzdrževanju ter tudi izvaja operativna 
strokovna dela.  

 1. Katere naloge izvajate kot direktorica občinske 
uprave?

Delo je razdeljeno na tri področja.

- Vodenje in organizacija dela občinske uprave.

Občina Vojnik sodi med srednje velike občine in ima enovito 
občinsko upravo, kar pomeni, da nimamo oddelkov. Zato je 
moje področje dela še bolj raznoliko in posega na različna 
področja. Kot direktorica občinske uprave koordiniram in 
vodim delo sodelavcev in sem odgovorna za zakonitost 
delovanja občinske uprave. Opravljanje funkcije zahteva, da 
poznam zakonodajo, ki pokriva različna področja občinske 

uprave: delovno, pravno, finančno – računovodsko, okoljsko 
in tako naprej. Občina ima namreč pristojnosti za izvajanje v 
preko 250 zakonih. 

Zelo pomembno je uspešno izvajanje kadrovskih zadev 
javnih uslužbencev: vodenje javnih natečajev in javnih 
razpisov ter najboljša izbira kadra, premestitve, letni 
razgovori, motiviranje in usmerjanje sodelavcev v boljše 
delo, usklajevanje novosti in predlogov. Pomembni sta 
izbira mentorjev in dejavna pomoč novozaposlenim 
pri nadomeščanju zaposlenih zaradi daljših odsotnosti. 
Poudarek je tudi na vzpostavitvi notranjih pravil in 
odgovornem delu vsakega zaposlenega. 

Večja reorganizacija je bila nazadnje narejena leta 2019, 
ko smo ustanovili skupno občinsko upravo z 8 občinami za 
različna področja dela (medobčinska inšpekcija, redarstvo, 
urejanje prometa, proračunsko računovodstvo in varstvo 
okolja). Rešitev se je izkazala za učinkovito, saj tako letno 
pridobimo približno 88.000,00 EUR sofinanciranja države.

- Razvojno načrtovanje in investicijsko vzdrževanje.

Vodila sem pripravo, izdajo publikacije in spremljanje 
Dolgoročne razvojne strategije Občine Vojnik 2010–2020 ter 
Vizije in strategije Občine Vojnik 2020–2030.

Dejavno se vključujem v informatizacijo poslovnih procesov 
občinske uprave in občinskih organov ter vodim projekte 
informacijskih rešitev (strojna in programska oprema). 
Usmerjamo se v področje digitalizacije, ki je čedalje 
pomembnejša tudi za občane in podjetja. Maja smo se 
skupaj s konzorcijem 18 občin prijavili za nepovratna 
sredstva na Javni razpis za demonstracijske projekte 
vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti, ki ga je objavilo 
Ministrstvo za javno upravo. Občina Vojnik se je prijavila 
za sredstva e-LEK-a (Lokalni energetski koncept), digitalno 
prometno strategijo, merilnik za kakovost zraka ter digitalni 
turistični vodič. 

Razvojne naloge se laže izvajajo s sodelovanjem v komisijah 
(za e-poslovanje in za okolje) pri Skupnosti občine Slovenije 
(v nadaljevanju SOS), kjer si izmenjavamo dobre prakse, 
iščemo skupno reševanje problemov ipd. V zadnjem 
obdobju sem sodelovala v dveh evropskih projektih:

mag. Mojca Skale, direktorica občinske uprave
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- projektu CircE, kjer je bila partner SOS, Občina Vojnik 
pa je sodelovala kot deležnik. Poudarek je bil na krožnem 
gospodarstvu v turizmu kot npr. lokalna hrana in 
zmanjševanje odpadkov, ponovna uporaba predmetov in 
opreme – centri ponovne uporabe, učinkovita raba energije 
in prostora – razpršene namestitve turistov z enotno točko 
(recepcijo);

- dveletnem projektu 100 Intelligent Cities Challenge (ICC), 
kjer sodeluje SOS in 12 občin. 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 tako bo naš razvoj 
trajnostno naravnan za kakovostno življenje v občini.

Dejavno sem sodelovala pri vzpostaviti Obrtno-poslovne 
cone Arclin, Centra ponovne uporabe in Medgeneracijskega 
centra Vojnik, energetsko svetovalne pisarne v Vojniku, 
pri energetski sanaciji: zamenjavi stavbnega pohištva 
na večstanovanjskih objektih neprofitnih stanovanj v 
lasti Občine Vojnik, pri razširjenih energetskih pregledih 
javnih objektov v lasti Občine Vojnik, prenovi javne 
razsvetljave (skupni projekt s koroškimi občinami), pripravi 
dokumentacije in pridobitvi sredstev sofinanciranja EKO 
sklada in Stanovanjskega sklada RS za projekt Nova Cerkev 
22: vodenje aktivnosti najboljše rešitve za idejno zasnovo, 
pri projektiranju in pridobitvi gradbenega dovoljenja 
ter najugodnejšega izvajalca za rekonstrukcijo, delno 
spremembo namembnosti in energetsko sanacijo. Vodim 
investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v občinski 
lasti, kot je Keršova ulica 8 v Vojniku, zunanjo ureditev z 
energetsko sanacijo fasade poslovno-stanovanjskega objekta 
Keršova ulica 12 in postopke popolne obnove neprofitnih 
stanovanj: Prušnikova ulica 23, Celjska cesta 19, Celjska 
cesta 10, Keršova ulica 10 v Vojniku ter Frankolovo 7. 

- Izvajanje operativnih strokovnih del.

Kot strokovna sodelavka Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja pripravljam pozive, javne razpise in 
druga gradiva za komisijo, pišem zapisnike ter skrbim za 
izvajanje sklepov komisije. Vodim postopke za podelitev 
priznanj Občine Vojnik (zlati, srebrni in bronasti grbi, 
priznanja župana, priznanja za študijske dosežke, priznanja 
za življenjsko delo na področju kulture) in sodelujem pri 
obrazložitvah. Pripravljam tudi različna strokovna gradiva 
za občinski svet in jih usklajujem z ostalimi sodelavci in 
županom. 

K mojim delovnim obveznostim spada tudi iskanje 
možnosti racionalizacije odhodkov in pridobivanje 
prihodkov Občine Vojnik. Imam pooblastilo razpolaganja 
odhodkov proračunskih postavk za področje občinske 
uprave, občinskega sveta, financiranje političnih strank ter 
vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov v občinski 
lasti. 

Spremljam spremembe zakonodaje in poročila računskega 
sodišča ter vključujem njihove ugotovitve v naše poslovanje. 
Dejavno sodelujem z inšpektoratom za javni sektor, 
računskim sodiščem, komisijo za pritožbe iz delovnega 
razmerja, revizorjem informacijskih sistemov … 
Vodim katalog informacij javnega značaja, seznam 
upravnih postopkov in načrt integritete: obveščanje o 
zakonodaji s področja korupcije (omejitev poslovanja, 
nezdružljivost funkcij, podatki o premoženjskem stanju, 
poročila …). Sodelujem pri Občinskem programu varnosti, 
stanovanjskem programu, lokalnem energetskem konceptu, 
sem koordinatorica za enake možnosti žensk in moških.

Kot novost v tem letu izvajamo Analizo potreb za starejše; 
tako ste občani še vedno vabljeni, da izpolnite vprašalnik 
na naši spletni strani, ali pokličete na Občino, da vam ga 
pošljemo. 

2. Imate pa tudi stike s strankami – občani. Kdaj se 
obrnejo na vas?

Med ljudmi je splošno prepričanje, da se dela na občini 
bolj slabo in premalo, skratka, pri nas je delati ‘zelo luštno’. 
Priznam, tudi moj prvi predsodek je bil približno tak, saj 
sem prišla na Občino s področja gospodarstva. Kmalu 
sem ugotovila, da je na Občini veliko raznolikega dela, a 
pogosto ni uspešnega zaključka, saj moramo upoštevati 
zakonodajo ter zadevo obravnavati celostno (z več vidikov). 
Marsikdaj pa rešitev, ki je pozitivna za nekoga, spodbudi 
drugim negativna čustva. Na Občini delo ni vedno utečeno 
in po ustaljenih vzorcih, saj prihajajo k nam posamezniki 
z različnimi problemi, in ko že misliš, da poznaš večino 
rešitev, se pojavi situacija, v kateri ugotoviš, da je zadeva 
nova – problem, ki ga do zdaj še nismo reševali. 

Občana oziroma vlogo praviloma najprej sprejme in 
obravnava sodelavec, pristojen za obravnavano področje. 
Včasih se moramo zaradi širine problema vključiti tudi 
drugi zaposleni ali župan. Sama se v reševanje določene 
zadeve vključim, če je potrebno moje znanje in izkušnje. 
Če so stranke nezadovoljne z delom sodelavca, želijo 
dodatna pojasnila in odgovore neposredno od mene ali 
župana. Marsikdaj je dovolj, da pojasnim, da zakonodaja 
ne dopušča uveljavitev njihovih želja, drugič pa najdemo 
še kakšno drugo rešitev, ki je v skladu z zakonodajo. 
Večkrat so kompleksni problemi pri investicijah povezani 
tudi s področjem lastništva in zemljiških zadev. Marsikdaj 
moramo zato tudi projekte spremeniti in tako se podaljša 
postopek izvajanja investicije. Skratka name se obrnejo 
stranke, ki so praviloma nezadovoljne s predhodno rešitvijo. 
Sem pa zelo vesela, ko nekatere stranke delo sodelavcev 
tudi pohvalijo. 

Večkrat me kličejo ali poiščejo občani – stranke, ki imajo 
vprašanja iz različnih pristojnosti Občine in želijo kontaktne 
podatke oziroma širše informacije z različnih delovnih 
področij sodelavcev. Sodelujem tudi z najemniki neprofitnih 
stanovanj in najemniki poslovnih prostorov. 
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3. Katere naloge ste izvajali dodatno v času epidemije 
in kako se je občinska uprava v času COVID-19 
reorganizirala? Kakšno je bilo sodelovanje s civilno 
zaščito?

Zadnje leto je bilo polno sprememb za vse. Prvič sem se 
kot vodja soočila z epidemijo, z nujno reorganizacijo dela, 
da bi ostali sodelavci in sodelavke zdravi, da bi čimbolj 
zaščitili stranke – občane. Pravzaprav sem čutila globok 
strah za njihovo zdravje. Bila sem stroga pri ukrepih, da 
ostanemo zdravi, kar je seveda zaradi različno mislečih 
zaposlenih prineslo določene pomisleke. Epidemija je 
pokazala, koliko smo kot občina sposobni hitrih sprememb 
in kako uspešno lahko omogočimo delo od doma, pri 
čemer mi je tehnično pomagal sodelavec za informatiko. 
Občani so z razumevanjem sprejeli, da sprejemamo v 
prostorih le napovedane stranke in še to le zaradi zadev, ki 
se ne morejo rešiti po telefonu, preko e-pošte ali po pošti. 

Potrebno je bilo uskladiti delo: kdo, kaj in kdaj, ne 
samo v občinski upravi, ampak predvsem za občane 
(prostovoljstvo, civilna zaščita in tako dalje). 

Pripravili smo ustrezne odredbe, s katerimi se je komu 
morda zdelo, da "težimo", dejansko pa smo se čutili 
odgovorni za zdravje zaposlenih in občanov. Spremljala 
sem dnevne spremembe zakonodaje, spletno stran NIJZ, 
iskala odgovore na medicini dela.

Kot članica Civilne zaščite sem se udeleževala tedenskih 
sestankov na daljavo, pisala zapisnike ter predlagala 
nekatere ukrepe. Izdali smo letake s pomembnimi 
telefonskimi številkami ter pripravljali obvestila za občane 
na spletni strani Občine. 

S štabom Civilne zaščite smo delovali usklajeno s skupnim 
ciljem, da ostanemo zdravi. 

4. Občina Vojnik sodi med uspešne in razvojno 
naravnane občine. Katera priznanja je prejela 
občina v času vašega vodenja občinske uprave? Kako 
predstavljate občino? 

Pomembnejša priznanja, ki jih je prejela Občina Vojnik, 
so: Planetu Zemlja prijazna občina (štirikrat), Mladim 
prijazna občina, Občina po meri invalidov, Prostovoljstvu 
prijazno mesto (dvakrat), priznanje Dobre prakse v 
slovenski javni upravi, certifikat kakovosti za uspešni 
razvojni položaj občine.

Kot urednica sem sodelovala pri publikacijah: Simboli 
in mejniki – Občina Vojnik, Zemljevid tematskih poti 
in znamenitosti občine Vojnik ter Pomembne osebnosti 
občine Vojnik. V zadovoljstvo mi je bilo, ko je bila izbrana 
moja ideja za prepoznavni znak "Čepur" v grbu Gradišča 
pri Vojniku. Občasno organiziram in vodim dogodke, kot 
je Dan odprtih vrat občine, Dan kulturne dediščine. 

Sodelujem z odgovorno urednico Ogledala in občinske 
spletne strani ter pomagam pri vsebinskih pregledih 
občinskih člankov. Pripravljam informativne članke, kot 
je vsakoletni zbir vseh investicij in projektov, predstavitev 
strateških izhodišč, poslovanje Občine in drugo.

5. V strategiji ste začrtali cilje, ki bi jih naj 
Občina Vojnik dosegla do leta 2030. Morda nekaj 
pomembnejših izpostavite.

Postavitev ciljev je bila pri pripravi strategije zelo 
pomembna. Preko delavnic smo vključili tudi občane. Z 
vmesnim preverjanjem njihovega uresničevanja sledimo, 
če smo na pravi poti.

Na področju gospodarstva smo postavili naslednje 
ključne cilje: 
- nižanje stopnje brezposelnosti; 
- povečanje števila nočitev in turističnih kapacitet ter 

počivališč za avtodome;
- povečanje števila registriranih kmetij z dopolnilno

dejavnostjo in ekoloških kmetij s certifikati;
- povečanje števila javnih najemnih stanovanj;
- povečanje površin za obrtno-poslovne cone;
- nagrade za inovativnost (za vsa področja).

Na področju gospodarstva je vpliv občine predvsem 
posreden: finančne spodbude, dopolnjevanje 
prostorskega načrta občine, povezava celotne turistične 
ponudbe občine Vojnik z regijo, spodbujanje gradnje 
energetsko varčnih objektov ...

Ključni cilji v razvojnem stebru "Promet":

- lastniška ureditev občinskih cest;
- povečanje dolžine asfaltiranih kategoriziranih občinskih cest;
- rekonstrukcije občinskih cest in mostov; 
- bistveno več pločnikov, kolesarskih poti in stez; 
- povečanje števila javnih parkirnih mest; 
- sprehajalne in tematske poti;
- povečanje števila urejenih avtobusnih postajališč ter 

električnih polnilnic.
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Mojca Skale, Milena Jurgec in Betka Hutinski na predstavitvi 
knjige Pomembne osebnosti v občini Vojnik.
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Ključni cilji v razvojnem stebru "Okolje": 

- povečanje gospodinjstev, ki so priključena na javni 
vodovod, čistilne naprave in organiziran odvoz 
odpadkov; - povečanje energetske učinkovitosti javne 
razsvetljave in javnih objektov;

- povečanje števila optičnih priključkov.

Na področju izobraževanja so cilji:

- povečanje notranjih in zunanjih površin v otroških vrtcih 
ter s tem tudi števila mest za predšolske otroke; 

- odobritev občinskih štipendij za deficitarne poklice; 
- nagrade za dela na tematiko občine (Rad te imam Vojnik 

– RTMV); 
- povečanje števila izobraževalnih programov za starejše. 

Ključni cilji v razvojnem stebru "Kakovost življenja" so: 

- povečanje števila zdravnikov; 
- povečanje občinskih prostorov za kulturne dejavnosti ter 

zunanjih površin, namenjenih športu; 
- več programov in tradicionalnih prireditev mladih.

Ker pa se naša strategija lahko glede na nove potrebe 
občanov spreminja, vas vabimo, da nam posredujete tudi 
vaše nove predloge za dopolnitev ciljev Občine Vojnik. 

6. Veliko časa pri vašem delu je namenjenega 
sodelavcem ter koordinaciji med njimi in strankami 
– občani. Kaj želite še povedati našim občanom in 
občankam? Morda kakšna anekdota.

Da sem zahtevna vodja, ki išče nove pristope za razvoj 
občine, pove tudi naslednja anekdota. Pošljem razglednico 
zaposlenim s svojega dopusta. Ker zakrijem podpis tako, 
da se podpišem spredaj (na fotografijo razglednice), ne pa 
zadaj, kjer je sporočilo, sodelavka reče: "Nič ne moremo 
lenariti. Še, ko je na dopustu, nam da za študirat!" 

Občanom bi povedala, da s sodelavci opravimo veliko 
različnega in zahtevnega dela. Žal, kdaj tudi pozno ali/in 
ne v skladu z željami občanov. In to je veliko bolj vidno in 
slišano kot vse tisto, kar je opravljeno dobro. Še naprej se 
bomo trudili, da bomo uspešno razvijali Občino Vojnik na 
vseh področjih: komunala (vodovodi, kanalizacije, čistilne 
naprave), lokalne ceste in javne poti, kolesarske steze, 
pločniki, predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje, 
šport, kultura, društvene dejavnosti, premoženjsko-pravne 
zadeve, varstvo okolja, turizem, kmetijstvo, podjetništvo, 
varnost, digitalizacija ... za vse to in še več namreč skrbimo. 

Z zadovoljstvom sprejmemo vaše predloge, s katerimi 
bomo skupaj s sodelavci in sodelavkami, z županom 
in Občinskim svetom ustvarili še boljše pogoje za 
uresničitev vizije Občine Vojnik, ki je: "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." 

Mojca, z vašo predstavitvijo nalog ste našim občanom in 
občankam predstavili cilje iz Vizije in strategije 2020–
2030, ki ste jih in jih še boste zasledovali pri svojem delu. 
Vsa področja dela, ki jih opravljate, so pomembna za 
občanke in občane; od vašega dela je odvisno ustvarjanje 
dobrih pogojev za poslovanje občine, za življenje ljudi v 
njej in za zadovoljstvo, da živimo v urejeni občini.
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Vizija in strategija razvoja občine  Vojnik 2020–2030 na podlagi 
vrednot in stalne participacije občanov.

URADNE URE NA OBČINI VOJNIK, 

KERŠOVA ULICA 8 
ponedeljek: 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00

sreda: 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00

petek: 8:00 – 10:30, 11:00 – 13:00

KONTAKTNI PODATKI

Občina Vojnik
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

T: 03 780 06 20, 03 780 06 40

F: 03 780 06 37

obcina@vojnik.si
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NAGRAJENCI 
Pripravila: mag. Mojca Skale

Dejavni v lokalnem okolju
Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vojnik (UPB1 - Uradni list RS št. 66/09 in Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 37/15) je Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju komisija) v 133. številki Ogledala (27. 
5. 2021) objavila javni razpis o priznanjih Občine 
Vojnik v letu 2021. Komisija se je sestala na 15. redni 
seji 31. 8. 2021 in je upoštevala vse predloge, ki so 
bili posredovani na naslov Občine do vključno 
petka, 13. 8. 2021, ter so imeli priloženo soglasje 
kandidatov za priznanja. 
 
Prejeli smo 183 pravočasnih in veljavnih predlogov. 

KS Frankolovo: 26 predlogov za 4 osebe
KS Nova Cerkev: 40 predlogov za 7 oseb 
KS Vojnik: 111 predlogov za 6 oseb, 1 vrtec, 1 podjetje, 1 
zbor in 1 vokalna skupina

Drugi kraji: 6 predlogov za 1 osebo

Po vrsti priznanja so predlogi naslednji:

ZLATI GRB: 27 predlogov za 3 osebe;

SREBRNI GRB: 52 predlogov za 3 osebe, 1 pevski zbor, 1 
vrtec in 1 podjetje;

BRONASTI GRB: 21 predlogov za 3 osebe, 1 vokalno 
skupino in 1 vrtec;

PRIZNANJA ŽUPANA: 80 predlogov za 11 oseb;

NEOPREDELJENI: 2 predloga za 1 pevski zbor.

Komisija je proučila utemeljitve predlogov. Člani komisije 
so bili mnenja, da so predlagani občani, društva, podjetja 
in skupine mnogo prispevali k razvoju krajev v občini 
Vojnik. Zaradi omejenosti števila priznanj so med 
predlaganimi izbrali ter pri tem upoštevali tudi območje 
delovanja (KS), število predlogov tega leta in tudi 
predhodnih let. 

PREJEMNIKI OBČINSKIH GRBOV

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo 

slovenskih občin št. 3/16) ter 8. in 9. člena Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 - Uradni list 
RS št. 66/09 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 37/15)
je Občinski svet Občine Vojnik na 19. redni seji 9. 9. 2021 
določil naslednje prejemnike priznanj Občine Vojnik v letu 
2021:

ZLATI VOJNIŠKI GRB: 
OLGA KOVAČ, Nova Cerkev za dolgoletno vodenje Osnovne 
šole Vojnik in podružničnih šol, za srčnost in odločnost 
pri iskanju primernih rešitev ter odprtega sodelovanja z 
lokalnim okoljem. 

SREBRNI VOJNIŠKI GRB:
MEŠANI CERKVENI PEVSKI ZBOR SVETEGA JERNEJA 
VOJNIK za dolgoletno ubrano petje pri različnih cerkvenih 
slovesnostih na lokalnem in državnem nivoju, na številnih 
revijah in koncertih ter izvedbah vokalno – inštrumentalnih 
del. 

STAGOJ, d. o. o. – SIMON STAGOJ, Višnja vas – Vojnik 
za dolgoletno uspešno vodenje in ustvarjalno delo v 
podjetništvu, vpetost v lokalno skupnost in društveno 
življenje v KS Nova Cerkev.

BRONASTI VOJNIŠKI GRB: 
ADOLF JAKOP, Dol pod Gojko – Frankolovo za dolgoletno 
dejavno sodelovanje v kraju na področju kulture ter za petje 
v Moškem pevskem zboru Anton Bezenšek Frankolovo in v 
Mešanem cerkvenem zboru Župnije Frankolovo. 

MARIJA KOTNIK, Nova Cerkev za dolgoletno dejavno 
sodelovanje v Smučarskem društvu Vizore, Turističnem 
društvu Nova Cerkev, Moškem pevskem zboru Nova Cerkev 
in Karitasu Nova Cerkev ter za pomoč pri izvedbi počitniških 
oratorijev za otroke. 

VRTEC DANIJELOV LEVČEK, ENOTA VOJNIK za več 
kot 10-letno uspešno vzgojno-izobraževalno delo v občini 
Vojnik in vključenost v kraj. 

PRIZNANJA ŽUPANA

Na podlagi 4. alineje 2. člena in 3. odstavka 8. člena Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 – Uradni list RS, 
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št. 66/09, in Uradno glasilo slovenskih 
občin, 37/15) je župan Občine Vojnik 
določil naslednje prejemnike priznanj 
Občine Vojnik (priznanj župana) v letu 
2021: 

KRAJEVNA SKUPNOST  VOJNIK

Tomaž Pekovšek (Vojnik) za 
mentorstvo mladim gasilcem in dejavno 
delo v Prostovoljnem gasilskem društvu 
Vojnik ter v štabu Civilne zaščite Vojnik 
v času koronavirusa. 

Simona Matko Počivalšek (Vojnik) za 
10-letno delo predsednice društva Most 
mladih ter dejavno delo v Teniškem 
klubu Vojnik. 

Petra Tržan (Vojnik) za dolgoletno 
dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem 
društvu Vojnik ter za mentorstvo 
mladim gasilcem. 
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV

Stanislav Brezovšek (Jankova – 
Vojnik) za večletno sodelovanje v 
Godbi na pihala Nova Cerkev. 

Anton Kramar (Razdelj – Nova 
Cerkev) za dolgoletno dejavno delo v 
Prostovoljnem gasilskem društvu Nova 
Cerkev in Turističnem društvu Nova 
Cerkev.

Ljudmila (Milena) Založnik (Zlateče 
– Nova Cerkev) za dolgoletno dejavno 
prostovoljno delo v Medobčinskem 
društvu delovnih invalidov Celje za 
območje občine Vojnik.

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO

Jožefa Čretnik (Stražica – 
Frankolovo) za večletno dejavno 
prostovoljno delo v Turističnem 
društvu Frankolovo, župnijski Karitas 
Frankolovo, PGD Frankolovo in za 
urejanje cerkve na Frankolovem in 
Aletinega doma.

Stanislav Kok (Socka – Nova Cerkev) 
za dolgoletno dejavno prostovoljno delo 
v Društvu jadralnih padalcev Kajuh 
Frankolovo in Prostovoljnem gasilskem 
društvu Socka. 

Matevž Pušnik (Planina pri Sevnici) 
za uspešno strokovno delo zborovodje 
Moškega pevskega zbora Anton 
Bezenšek Frankolovo. 

Župan občine Vojnik je določil 
tudi posebna priznanja 23 
prostovoljcem CZ za aktivni 
prispevek pri obvladovanju 
epidemije Covid 19 v letih 2020 
in 2021 (delo v zdravstvenih 
domovih in na centru za cepljenje 
in testiranje v Celju ter v šolah in v 
vrtcu).

Grbe in priznanja bodo nagrajenci 
predvidoma prejeli na OSREDNJI 
PRIREDITVI OB OBČINSKEM 
PRAZNIKU, ki bo v ponedeljek, 4. 
oktobra 2021, ob 19. uri v telovadnici 
Osnovne šole Vojnik. Prireditev bo 
izvedena ob upoštevanju PCT pogojev 
in v skladu s pogoji NIJZ. 

Vsem prejemnikom občinskih priznanj 
iskreno čestitamo.

KULTURNI PROJEKTI
Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

Borkova ali Macenova kašča
Borkova kašča v Polžah kmalu z 
novo slamnato streho. 

V začetku tega leta smo se prijavili 
na Javni razpis za izbor kulturnih 
projektov na področju nepremične 
kulturne dediščine, ki jih bo v 
letih 2021 in 2022 sofinancirala 
Republika Slovenija iz dela 
proračuna, namenjenega za kulturo, 
in na izbor kulturnih projektov iz 
programa sanacije najbolj ogroženih 
in najpomembnejših kulturnih 
spomenikov, ki jih bo v letih 2021 
in 2022 sofinancirala Republika 
Slovenija iz proračuna, namenjenega 
za izvajanje Zakona o zagotavljanju 
sredstev za določene nujne programe 
Republike Slovenije v kulturi 
(spomeniško-varstveni projektni 

razpis, oznaka: JPR2-SVP-2021-22). 
Pri tem smo bili uspešni. 

Kot ste mimoidoči že opazili, so se 
dela na kašči že začela. Bolj ko to, da 
so dela stekla, vam je bilo zanimivo, 
da streho prekrivajo mojstri s slamo, 
kar je danes (razen v panonskem 
svetu) že zelo redko opaziti. Velika 
prednost slamnate strehe je, da je ta 
povsem naravna ter okolju in človeku 
neškodljiva. Dela na kašči potekajo 
pod strokovnim nadzorom Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine, OE Celje 
in pristojne konservatorke Božene 
Hostnik. Mojstri iz treh generacij 
družine Brečko iz Kostrivnice pa 
bodo dela dokončali predvidoma 
sredi meseca septembra. 

Obnova slamnate strehe Borkove 
kašče v Polžah 
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GRADNJA 
KANALIZACIJE    
Tekst: Vesna Poteko, foto: Matej Gorišek 

Izvajanje projekta aglomeracije Vojnik
Podjetje VOC Celje, d. o. o. je z 
izvajanjem projekta  "Odvajanje 
in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda v porečju Savinje" začelo 
junija. 
 
Projekt vključuje gradnjo 
kanalizacijskega omrežja v občinah 
Celje, Štore in Vojnik, ki se izvaja 
v okviru Operativnega programa 
za izvajanje evropske kohezijske 
politike v obdobju 2014-2020, 
prednostne naložbe 6.1 "Vlaganje 
v vodni sektor za izpolnitev zahtev 
okoljske zakonodaje Unije ter 
zadovoljitev potreb po naložbah, 
ki jih opredelijo države članice in 
ki presegajo te zahteve – Specifični 
cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode 
zaradi izgradnje infrastrukture za 
odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda". V Občini Vojnik 
je vrednost projektov z DDV 
814.342,00 EUR. 

Sklop št. 8: Občina Vojnik – 
aglomeracija ID 16500 Vojnik 
zajema štiri podprojekte: 
Kanalizacija Arclin pri Elektro 
Vojnik, Kanalizacija aglomeracije 
Vojnik, Fekalni kanal desni breg ob 
Hudinji in Komunalna oprema na 
območju OPPN Žgajner.

Izvedba projekta se je začela z 
izgradnjo kanalov na projektu 
Aglomeracija Vojnik na odsekih 
Pot na Dobrotin in Cesta Talcev. 
V nadaljevanju je načrtovana 
izgradnja na območju OPPN 
Žgajner in kanalizacija Arclin in 
Desni breg Hudinje. Vsi občani so 
ali pa še bodo dobili obvestilo o 
gradnji in bodo tako pravočasno 
obveščeni, kdaj se bodo dela 
izvajala na njihovih zemljiščih.

V okviru upravičenih ukrepov so 
upravičeni stroški predmetnega 
projekta, kot jih opredeljujejo 
Navodila organa upravljanja o 
upravičenih stroških za sredstva 
evropske kohezijske politike v 
obdobju 2014-2020 ter povabilo 
Dogovora za razvoj regij. Stroški 
in izdatki so upravičeni, če so s 
projektom neposredno povezani, 
so potrebni za njeno izvajanje in so 
v skladu s cilji projekta. Stroški in 
izdatki morajo dejansko nastati, in 
sicer za opravljena dela, dobavljeno 
blago in opravljene storitve ter 
so priznani v skladu s skrbnostjo 
dobrega gospodarja. Stroški, ki 
imajo značaj upravičenih stroškov, 
so: investicije v opredmetena 
osnovna sredstva – gradbeno-
obrtniška in investicijsko 
vzdrževalna dela, napeljave, 
oprema, investicijski nadzor, 
obveščanje javnosti. 

Upamo, da bomo z izvedbo projekta 
nadaljevali uspešno ter omogočili 
čim večjo vključenost stanovanjskih 
objektov na kanalizacijsko omrežje. 
V času izgradnje vljudno prosimo 
občane k strpnosti in razumevanju, 
saj stremimo k cilju, da naše okolje 
ustvarimo čim bolj čisto in varno. 

 

Izvedba fekalnega kanala - Cesta talcev 2

Izvedba podboja - Cesta talcev 1
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EVROPSKA
KOMISIJA     
Tekst: Tina Radaković 

Konferenca o prihodnosti Evrope

Konferenca o prihodnosti Evrope 
je novoodprta in vključujoča oblika 
posvetovalne demokracije, njen 
namen pa je Evropejcem omogočiti 
večji vpliv pri oblikovanju evropskih 
politik. Začela se je maja letos, 
potekala bo pa do junija 2022. 
Skupno predsedstvo (Evropska 
komisija, Evropski parlament in Svet 
EU) se je zavezalo, da bo spremljalo 
njen potek in ugotovitve.

K sodelovanju na konferenci želimo 
pritegniti čim večje število ljudi 
vseh starosti, spolov in prepričanj 
iz vseh družbenih okolij, še posebej 
iz lokalnih skupnosti, nevladnih 
organizacij, izobraževalnih in kulturnih 
ustanov, socialnih zavodov ter skupin 
državljanov.

Kako se lahko vključite?
Na spletni platformi objavite svoje 
zamisli in predloge na kakršno koli 
temo o prihodnosti Evrope.

• Platforma je večjezična, vse 
objavljene zamisli in ideje pa 
računalnik avtomatično prevede v 

izbran jezik.
• Objavlja lahko kdor koli, ki se zaveže 

k spoštovanju temeljnih načel 
konference. 

• Komentirajte, delite ali podprite že 
objavljene ideje.

• Udeležite se dogodkov o prihodnosti 
Evrope.

• Na platformi poiščite dogodke v 
vaši bližini ali spletne dogodke, ki 
potekajo pod okriljem konference.  

• Organizirajte in objavite lasten 
dogodek o prihodnosti Evrope 

- Primeri vključujočih in sodelovalnih 
dogodkov v živo ali prek spleta: 
pogovor, debata, srečanje …

- Na platformi lahko objavite tudi že 
načrtovane dogodke, ki se dotikajo 
tem, ki so pomembne za prihodnost 
Evrope.

-  Vsi udeleženci in dogodki morajo 
spoštovati listino konference o 
prihodnosti Evrope, ki določa 
standarde za spoštljivo vseevropsko 
razpravo.

• Po koncu dogodka zapišite zamisli 
in ideje, ki so jih udeleženci podali na 
dogodku. 

- Za napotke se lahko obrnete na 
Predstavništvo Evropske komisije 
v Sloveniji ali na EUROPE DIRECT 
informacijske točke v šestih 
slovenskih regijah.

Kaj se bo zgodilo z zbranimi idejami? 
Ključne ideje in priporočila s platforme 
bodo prispevala k omizjem z evropskimi 
državljankami in državljani ter 
plenarnim zasedanjem Evropskega 
parlamenta, kjer se bo razpravljalo o teh 
zamislih in priporočilih, vse skupaj pa 
bo pripomoglo k oblikovanju zaključkov 
konference. 

Več na spletu:
- futureu.europa.eu (spletna platforma 

konference o prihodnosti Evrope)

- slovenia.representation.ec.europa.eu 
(Predstavništvo Evropske komisije v 
Sloveniji)

- europedirect.si (informacijske točke 
EUROPE DIRECT)
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ZGODOVINE    
Tekst: Klara Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Poklon domovini 
Na predvečer državnega praznika smo tudi v 
vojniški občini obeležili 30. obletnico samostojne 
države Slovenije. Pod senco dreves pri Sorževem 
mlinu je Občina Vojnik v sodelovanju s Katoliško 
kulturnim društvom Ivan Šopar pripravila proslavo 
ob praznovanju samostojnosti naše države. Glavni 
govornik je bil podpredsednik vlade in minister za 
obrambo mag. Matej Tonin. Člani vokalne skupine 
In spiritu so s himno in drugimi domoljubnimi 
napevi poskrbeli, da so se obiskovalci spomnili lepot 
Slovenije in njene dediščine. Za glasbeno poslastico 
so poskrbeli v skupini Pocket Edition, katere član je 
domačin Filip Brezovšek. Zaigrala je tudi Godba na 
pihala Nova Cerkev.
 

Uresničene sanje
»Sem del srečne generacije, ki je dočakala te neverjetne 
sanje in nasmeh zgodovine,« je v uvodu povedal Tonin, 
ki se je spomnil vseh zgodb, ki so zapolnile strani v 
knjigi osamosvojitvene vojne. Od veteranov, učiteljev, 
novinarjev, zdravnikov, toliko je različnih zgodb, kot je 
ljudi. »Pred 30 leti je bilo malo tistih, ki so verjeli, da je 
to mogoče, veliko je bilo takih, ki so nas prepričevali, 
da ni možnosti za samostojno državo, svetovne sile nam 
niso bile naklonjene,« je povedal minister. Poudaril 
je, da je naša država prehodila dolgo pot od avstro-
ogrske province, jugoslovanske banovine, socialistične 
republike do mednarodno priznane države. »Čeprav 
je bila za osamosvojitev ključna zmaga Demosa, pa 
njihova vloga ni bila ekskluzivna. Ne glede na vse tudi 
slovenskim komunistom ni mogoče odreči njihovega 
deleža v procesu demokratizacije in osamosvajanja 
za miren prehod od socializma k demokraciji,« je še 
povedal Tonin. 

V ključnih trenutkih enotni
Marsikdo se še spomni, kje je bil in kaj je delal, ko je 
25. junija pred 30 leti ob 20. uri in 42 minut takratni 
predsednik skupščine France Bučar razglasil samostojno 
Slovenijo. Jugoslovanska armada je kmalu za tem 
odgovorila z vojno, generali so pričakovali lahko in 
hitro zmago. Slovenske obrambne sile, ki so bile zbrane 
v teritorialni obrambi, in policija so nevtralizirali 
na papirju tehnično močnejšega nasprotnika. »Kljub 
tehnični premoči niso imele na svoji strani naroda. To 
je pomenilo, da je mlada država tudi s silo zavarovala 
hrepenenje ljudi, ki je bilo izpričano 23. decembra 1990 
na plebiscitu. Potrebno je izraziti hvaležnost vsem, ki 
so kaj prispevali, zlasti tistim, ki so dali za Slovenijo 
največ, tudi svoja življenja,« je poudaril minister Tonin. 
Dodal je še, da je pomembno, da smo bili Slovenci v 
ključnih trenutkih enotni: »Osamosvojitve si ne more 
lastiti nobena politična opcija. Kot pravi tretji člen, je to 
država vseh državljanov, temelji na samoodločanju, je 
domovina nas vseh. Preiti moramo od tega, da govorimo 
"ta država" k temu, da rečemo "moja država". Slovenija 
je naša domovina, ni nekje tam daleč.«

Za dostojno življenje 
Živimo na lepem delu sveta in na to lepoto ne smemo 
pozabiti. »Da bi drug drugega spodbujali, si pomagali, Glavni govornik na proslavi je bil podpredsednik in minister za 

obrambo mag. Matej Tonin

Vokalna skupina In spiritu
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si ne metali polen pod noge, se 
poslušali, da se bomo laže razumeli, 
laže razumeli cilje, ki smo si jih 
zastavili,« je povedal Matej Tonin 
in dodal, da je dolžnost politike, da 
ustvari okolje, v katerem bo lahko 
vsak državljan imel dostojno plačo 
in pokojnino ter si kupil dobrine, 
ki so na naših policah. Prepričan 
je, da imamo dobre temelje, da 
nam uspe doseči najbolj razvite 
države. Izrazil je hvaležnost za 
upoštevanje ukrepov med epidemijo 
in pozval k cepljenju, saj je to 
edina pot v normalno življenje. 
Končal je z mislijo, da nas mora 
različnost bogatiti in ne deliti. Da 
bi bila Slovenija država, kjer bodo 
državljani dostojno živeli. 

Kulturna dediščina
Ob tej priložnosti je župan Branko 
Petre podelil tudi nagrado za 
življenjsko delo na področju kulture. 
Za svoje požrtvovalno in skrbno 
delo jo je prejel Oton Samec, 
gospodar Sorževe domačije. V svoji 
zahvali je vse navzoče povabil, da si 
osvežijo spomin na to, kaj pomenijo 
barve naše zastave. Med drugim 
poštenost, pogum, srčnost. Zahvalil 
se je vsem, ki so mu pomagali pri 
obnovah domačije in povedal, da 
zelo rad živi v tem kraju, župniji, 
občini, v mirni domovini in da je na 
te kraje tudi zelo navezan.

Proslava na Sorževi domačiji.

Oton Samec je prejemnik nagrade za življensko delo na področju kulture.

Samec je ministra Tonina, njegovo soprogo Marjeto Tonin in župana Branka Petreta popeljal 
na ogled mlina ter žage.
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BOLJŠIH POGOJEV    
Tekst in foto: Jure Vrhovec, Boštjan Švab

Investicije s področja komunale in infrastrukture 
Vodovod Trnovlje pri Socki

Izgradnja vodovoda Trnovlje pri 
Socki je končana. V delu so še zadnji 
popravki pri zagonu črpališča, 
ki so povezani s priključkom na 
električno omrežje. Temu bo sledil 
preizkus črpalk in tesnosti ter nato 
pridobitev uporabnega dovoljenja. 
Ko bo vodovod pripravljen za 
priključevanje uporabnikov, bo 
Občina poslala obvestila o možnosti 
priključitve občanom na območju 
novega vodovoda. V okviru investicije 
je bilo zgrajeno približno 1.500 m 
cevovoda, črpališče s prostornino 7,5 
m3 in vodohran prostornine 40 m3. 
V projektu za novi odsek vodovoda je 
predvideno, da se bo na novozgrajeni 
odsek lahko priključilo približno 40 
do 50 objektov.

Most preko Hudinje v Višnji vasi

Gradnja mostu preko Hudinje v Višnji 
vasi, ki ga Občina Vojnik gradi s 
pomočjo sredstev za odpravo posledic 
elementarnih nesreč Ministrstva za 
okolje in prostor, napreduje skladno 
s terminskim načrtom. Zaključek 
gradnje mostu in ureditev priključnih 
cestnih odsekov sta načrtovana za 
konec septembra; preden bo preko 
novega mostu stekel promet, bo 
potrebno pridobiti še uporabno 

dovoljenje. V času gradnje mostu je 
promet organiziran preko vzporedno 
postavljenega začasnega mostu. 

Prevzem vodovoda Čreškova

Občina Vojnik je od podjetja VO-
KA prejela podpisano pogodbo o 
prenosu upravljanja krajevnega 
vodovoda Čreškova (zajetje Lahka 
peč), ki sta jo poleg občine in VO-KA 
podpisala tudi predsednik krajevne 
skupnosti Nova Cerkev in predsednik 
Vodovodnega odbora Čreškova – 
Lahka peč. Po izgradnji vodohrana 
na predmetnem vodovodu, ki jo je 
financirala Občina Vojnik, predstavlja 
pogodba naslednji korak k prenosu 
upravljanja z Vodovodnega odbora 
na VO-KA. Postopek prenosa bo trajal 
še nekaj časa, saj bo potrebno pred 
dokončno izvedbo prenosa zgraditi 
še dodatno povezavo vodovoda na 
obstoječe javno vodovodno omrežje s 
črpališčem, izvesti prenos lastništva 
omrežja na Občino Vojnik, pridobiti 
potrebne služnosti in zamenjati 
nekatere vodomere.

Sanacija plazu Male Dole (Jošt)

Občina Vojnik je prejela odobritev 
vloge za sofinanciranje sanacije plazu 
ob cesti v naselju Male Dole, tako da 
je za september predviden začetek 
del na sanaciji plazu. Izvajalec je bil 
izbran na razpisu; zbiranje soglasij 
lastnikov zemljišč, ki jih je potrebno 
pridobiti pred začetkom del, pa je še 
v teku. Sanacija obsega postavitev 
kamnitega opornega zidu ter ureditev 
odvodnjavanja območja plazu 
skupaj s preplastitvijo dela lokalne 
ceste. Zaključek del je načrtovan za 
november.

Kanalizacija za del naselja Gojka – 
2. del

Septembra in oktobra je predvidena 
tudi izvedba kanalizacije za del 
naselja Gojka, 2. del v krajevni 
skupnosti Frankolovo. Končan 
je postopek izbire izvajalca ter 
nadzora, dela pa se bodo začela 
predvidoma konec septembra. Projekt 
predvideva izgradnjo približno 330 
m kanalizacijskih vodov. Izvedba bo 
omogočila priključitev več objektov 
v južnem delu naselja Dol pod Gojko 
na kanalizacijski sistem in na čistilno 
napravo v Frankolovem.

Izvedba vzdrževalnih del v javno 
korist na mostu čez Rovski potok na 
JR 965731 v Malih Dolah

Na lokaciji je obstoječi most v izvedbi 
betonskih opornikov in nosilne 
armirano betonske plošče. Nosilna 
konstrukcija je že povsem dotrajana, 
v slabem stanju sta tudi betonska 
opornika, zato je posledično ogrožena 
mehanska odpornost in stabilnost 
mostu. Novi objekt je zasnovan kot 
polno armirana betonska plošča 
debeline 30 cm, ki premošča vodotok 
Rovski potok v enem polju svetlega 
razpona 5,77 m. Plošča AB je vpeta v 
kamnito-betonske opornike. Oporniki 
so predvideni iz lomljenca v betonu 
C25/30 in z armiranim zaledjem z 
armaturnimi mrežami Q503. Skupna 
dolžina mostne plošče je 6,93 m in 
širine 4,50 m. Kot križanja mostu in 
potoka znaša 60°. Objekt bo prevajal 
visoke vode s povratno dobo 10 let. 
Cesta je preko objekta speljana v 
premi z vzdolžnim sklonom 2,5 % 
(v smeri proti toku vodotoka). Cesta 
se ne nadvišuje in ostaja v prvotni 
niveleti ceste, spremeni pa se kot 
navezave na obstoječo cesto. Delo v 

Izgradnja vodovoda Trnovlje pri Socki je 
končana.
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vrednosti 59.996,50 EUR izvaja podjetje PEOR, d. o. o. 
Rekonstrukcija mostu se v celoti financira iz proračuna 
Občine Vojnik.

Avtobusno postajališče v Razdelju

Končali smo gradbena dela na avtobusnih postajališčih 
v naselju Razdelj na vozišču državne ceste R3-693/2302 
(Nova Cerkev - Socka - Vitanje). Iz smeri Socka - Nova 
Cerkev smo zgradili avtobusno postajališče v niši; v 
smeri Nova Cerkev - Socka je na novo narejeno čakališče, 
avtobusno postajališče pa ostaja na vozišču. Pri izgradnji 
avtobusnih postajališč smo uredili hodnik za pešce, 
odvodnjavanje meteorne vode, dogradili smo javno 
razsvetljavo, avtobusno postajo označili z vertikalno 
in horizontalno prometno signalizacijo ter postavili 
varovalno ograjo na armiranobetonski venec kamnite 
zložbe. Na avtobusnem postajališču v niši bomo postavili 
avtobusno nadstrešnico v dimenziji 4,48x1,67x2,58 
m. Izvajalec del je bilo podjetje Brahigradnje, d. o. o. 
Ocenjena vrednost za avtobusno postajališče v Razdelju je 
43.000,00 EUR.

Krožno križišče na Preložnikovi ulici v Vojniku 
kot nadaljevanje rekonstrukcije Keršove ulice od 
Zdravstvene postaje Vojnik do semaforjev

Namen izgradnje krožnega križišča na Preložnikovi ulici v 
Vojniku je rekonstrukcija štirikrakega križišča, ki povezuje 
Preložnikovo ulico, Murnovo ulico, parkirišča ter cesto 
pred semaforjem. Z rekonstrukcijo obstoječega križišča 
v krožno križišče se bo povečala varnost udeležencev v 
cestnem prometu. Zgradilo se bo enopasovno štirikrako 
krožno križišče z zunanjim radijem 11,0 m, kjer je 

pričakovana hitrost skozi krožno križišče 30 km/h. 
Sredinski otok bo premera 10,0 m in bo sestavljen iz 
deniveliranega sredinskega otoka premera 7,5 m, kjer 
bo rasla trava. Povozni del sredinskega otoka širine 1,25 
m, ki bo omogočal vožnjo skozi krožišče, bo tlakovan 
z granitnimi kockami. Enopasovno krožno križišče bo 
imelo 6,0 m širok vozni pas. Velikosti uvoznih radijev 
bodo od 5,0 m do 28,0 m, izvozni pa bodo velikosti od 
8,0 m do 30,0 m. Ločilni otoki, ki bodo ločevali uvoz in 
izvoz iz krožnega križišča ter zagotavljali varnost pešcev 
pri prečkanju kraka krožnega križišča, bodo trikotne 
oblike. Za prometno varnost pešcev je predviden hodnik 
za pešce širine 1,85 m oziroma 1,50 m, ki bo nivojsko 
ločen od krožnega križišča s cestnimi robniki. Urejeno bo 
tudi odvodnjavanje z obnovljeno meteorno kanalizacijo, 
dograjena bo javna razsvetljava. Po postopku javnega 
naročanja je bilo izbrano podjetje VOC Celje, ki je 
ponudilo najnižjo ceno za izgradnjo objekta. Sredstva so 
zagotovljena v proračunu Občine Vojnik. Začetek izgradnje 
bo takoj, ko bo Elektro Celje v območju izgradnje krožnega 
križišča odstranilo obstoječi dvosistemski 20kV daljnovod. 
To je pogoj, pridobljen s projektnimi pogoji Elektra Celje. 
Ocenjena vrednost za krožno križišče na Preložnikovi ulici 
v Vojniku je 261.015,00 EUR.

Rekonstrukcija ceste JP 964551 v Novi Cerkvi (pri 
Gmajner)

Rekonstrukcija ceste je predvidena od križišča za Novake 
do križišča pri transformatorski postaji v dolžini 100 m. 
Gre za rekonstrukcijo ceste in izgradnjo pločnika ob delu 
javne kategorizirane poti. Trasa pločnika je projektirana 
ob levi strani pri Gmajner od križišča za Novake proti 
igrišču. Predvidena je razširitev vozišča ceste na širino 
4,80 m, pločnik bo zgrajen vzporedno s cesto v širini 1,20 
m, na južnem delu pa je predviden prehod za pešce. Na 
novo bo urejeno odvodnjavanje ceste z novo meteorno 
kanalizacijo, ki se bo stekala v obstoječi sistem javne 
mešane kanalizacije. V območju izgradnje novega pločnika 
je predvidena tudi izgradnja nove cestne razsvetljave, 
predvidena je prestavitev vodovoda ter zaščita in ureditev 
ostalih komunalnih vodov v skladu z izdanimi projektnimi 
pogoji soglasodajalcev. Gradbena dela se bodo začela 
septembra letos. Ocenjena vrednost del je 80.000,00 EUR.

Avtobusno postajališče v Razdelju.

Most čez Rovski potok v Malih Dolah

Enopasovno štirikrako krožno križišče z zunanjim radijem 11,0 m.
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VODENI OGLEDI     
Tekst: Petra Pehar Žgajner, foto: Lea Sreš

Lokalni turistični vodniki v Vojniku
Občina Vojnik je z desetimi novimi 
lokalnimi turističnimi vodniki 
pripravljena ponuditi strokovna 
vodenja po turistični ponudbi našega 
območja.

Kot je zapisano na spletni strani 
Slovenske turistične organizacije: 
»Svetovni trendi na turističnem 
trgu kažejo, da danes turisti cenijo 
avtentična doživetja, ki jim dajejo 
priložnost, da se z destinacijo obiska 
povežejo na več ravneh. Gre za posebne 
trenutke, ki vzpostavljajo močne 
čustvene povezave in zapomnljiva 
doživetja, ki so vse prej kot generični 
produkti. So personalizirana, 
edinstvena, vodena, a še vedno z 

občutkom individualnosti, ekskluzivna, 
a dostopna, transparentna, a z elementi 
presenečenja, s spoštovanjem tradicije, 
a z upoštevanjem potreb sodobnega 
potrošnika. K tako edinstvenemu 
doživljanju turistične ponudbe ključno 
pripomore tudi usposobljen, kakovosten 
turistični vodnik, ki s svojim specifičnim 
znanjem o naravni in kulturni dediščini 
destinacije ali posamičnega turističnega 
produkta pomembno prispeva k 
edinstveni predstavitvi destinacije 
gostom.« 

Izobraževanja za lokalne turistične 
vodnike so bila v času razglašene 
epidemije organizirana preko spletnih 
učilnic, kar je od tečajnikov zahtevalo 

še dodatna znanja. Ob koncu predavanj 
je sledila izpitna tura po območju 
občine Vojnik, kjer so morali tečajniki 
samostojno voditi in organizirati del 
izpitne etape. 

Glede na znanje, ki so ga pokazali, 
verjamemo, da bodo naši lokalni 
vodniki dodali velik doprinos k 
promocij občine. Ob zaključku 
izpitnega dne sta izkaznice in potrdila 
o opravljenem usposabljanju novim 
vodnikom podelila Jože Smodej, 
predsednik Odbora za gospodarstvo in 
turizem in Branko Petre, župan Občine 
Vojnik. Več o lokalnih vodnikih pa lahko 
najdete tudi na spletni strani občine pod 
zavihkom "turizem". 

Zaključek usposabljanja za lokalne turistične vodnike občine Vojnik.

RAZSTAVA NA PROSTEM
“OAZA MIRU – CELJE 1991”     
Tekst: Lea Sreš, foto: arhiv muzeja

Ob trideseti obletnici samostojnosti Slovenije so v Vojniku 
pripravili ogled razstave “Oaza miru – Celje 1991”. Razstava 
na prostem je sad sodelovanja Muzeja novejše zgodovine Celje, 
Občine Vojnik, Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Celje in Policijskega veteranskega društva Sever za 
celjsko območje. Vsebina razstave nas nagovarja k enotnosti, 
k ustvarjanju pozitivne energije in spominja na prelomni 
čas, ko smo Slovenci dočakali uresničitev večstoletnih sanj o 
osamosvojitvi. Razstava na prostem bo na ogled do 14. oktobra 
2021 pri spomeniku NOB in spomeniku v spomin na dejanja v 
vojni za samostojno Slovenijo 1990 – 1991. 
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Povzela Tanja Golec Prevolšek, foto: Urban Podergajs

Povzetki 18. redne, 2. izredne in 19. redne seje OS
Občinski svet Občine Vojnik je na 18. redni seji 27. 
maja 2021:

- potrdil zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine 
Vojnik,

- podal mnenje o kandidatki za delovno mesto ravnateljice 
Osnovne šole Vojnik,

- sprejel spremembe sklepa o določitvi ekonomskih cen 
za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, 
znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji,

- potrdil cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na 
domu v Občini Vojnik,

- sprejel sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamezni poselitvi,

- sprejel osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vojnik,

- se seznanil s poročili nadzornega odbora in planom dela 
za 2021,

- sprejel sklep o zagotovitvi sredstev za sofinanciranje 
prireditev izjemnega pomena za leto 2021/2022,

- sprejel dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik 
za leto 2021,

- sprejel dopolnitev Načrta razvojnih programov 2021-
2024 s projekti rekonstrukcij cest,

- 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 2. izredni seji 17. 
junija 2021:

- predlagal kandidata Občine Vojnik za člana Razvojnega 
sveta Savinjske regije v obdobju 2021-2027.

Občinski svet Občine Vojnik je na 19. redni seji 9. 
septembra 2021:

- potrdil zapisnika 18. redne in 2. izredne seje Občinskega 
sveta Občine Vojnik,

- potrdil predloge za podelitev priznanj Občine Vojnik za 
leto 2021,

- izvedel volitve članov Razvojnega sveta Savinjske regije 
za programsko obdobje 2021–2027,

- se seznanil s polletnim poročilom o izvrševanju 
proračuna Občine Vojnik za leto 2021,

- sprejel sklep o predlogu vključitve dodatnega ukrepa za 
blažitev posledic epidemije COVID-19 v občini Vojnik,

- sprejel sklep o Lokacijski preveritvi za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del parc. 
št. 61/1, 77 in 78 v k.o. 1064 – Tomaž,

- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim  premoženjem Občine 
Vojnik za leto 2021,

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij,
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

Svetniki med 19. sejo v dvorani PGD Frankolovo
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Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS 
Nova Cerkev

KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Načrti za leto 2021 po sprejetem proračunu
V poletnih mesecih je bilo na 
področju Krajevne skupnosti 
Nova Cerkev opravljenih nekaj 
del, ki so bila predvsem povezana 
s sanacijami in urejanjem kraja 
(čiščenje jarkov in jaškov, 
obrezovanje zaraščanja, 
gramoziranje oz. sanacija javnih 
poti po neurju in podobno).
 
Julija smo imeli slavnostno sejo Sveta 
KS Nova Cerkev, ki je namenjena 
praznovanju krajevnega praznika. 
Dogodek je vedno tudi priložnost, da 
opravimo pregled dela v preteklem 
letu ter se seznanimo z novimi 
projekti.

Plan in realizirana dela v letu 2021
· Uredili smo kanalizacijo in 

zamenjali vodovne cevi ob glavni 
cesti Nova Cerkev – Razdelj.

· Delno smo razširili in sanirali 
lokalno cesto Socka do meje z 
občino Dobrna (Vrba).

· Načrtujemo razširitev in sanacijo 
lokalne ceste Socka – Trnovlje (do 
mostu Delčnjak).

· Asfaltirali bomo še nekatere 
javne poti, ki so uvrščene v plan 
asfaltiranja v letu 2021.

· Preplastili bomo nekatere odseke 
javnih poti ter pokrpali nekatere 

poškodovane asfaltne javne poti.
· Na direkciji za vode tečejo pogovori 

za protipoplavne ukrepe.
· Vodovod Trnovlje bo septembra 

pripravljen za povezavo na 
gospodinjstva, nato sledi prevzem 
VO-KA.

· Za vodovod Lahka peč – Čreskova je 
že podpisana pogodba o prevzemu in 
menjavi števcev.

· VO-KA Celje pripravlja idejni projekt 
za ureditev vodovoda Lemberg, nato 
sledijo služnosti za potek trase.

· VO-KA pripravlja projekte za nov 
rezervoar Straža – Oprešnik in za 
zamenjavo cevi za boljši pretok. 

· Ob pokopališču smo v zemljo položili 
električni kabel in postavili nove 
kovinske stebre za javno razsvetljavo.

· Sanirali smo plaz ob JP Polže – 
Naglič.

· Opravljena je bila tudi nujna sanacija 
plazu pri Špegel v Socki.

· V zaključni fazi je ureditev nove 
avtobusne postaje v Razdelju.

· Pri DRI je v pripravi dokumentacija za 
avtobusno postajo v Zlatečah v smeri 
Socke.

· V izdelavi je projekt za nov betonski 
most pri Senegaškem mlinu za 
naselje Selce, začetek gradnje je 
načrtovan za letošnjo jesen.

· Začeli bomo gradnjo pločnika in 
razširitvev ceste od centra Nove 
Cerkve do trafo postaje v naselju, v 

dolžini 100 metrov.
· Direkcija pripravlja dokumentacijo za 

pločnik od Skok – Polže do Obreza – 
Vizore, ob glavni regionalni cesti.

· Na pobudo KS Nova Cerkev in SPV, si 
je komisija DRSI ogledala ozko grlo 
na državni cesti od mostu Kotnik do 
trgovine Socka ter potrdila predlog za 
razširitev ceste in ureditev pločnika.

· Pripravlja se idejna zasnova za 
sanacijo obstoječe kanalizacije za 
meteorne vode (Nova Cerkev, novo 
naselje).

· Na DRSI smo ponovno vložili prošnjo 
za prehoda za pešce v centru Nove 
Cerkve in v bližini vrtca.

Slavnostna seja je bila namenjena 
tudi praznovanju krajevnega 
praznika. Nova Cerkev praznuje 
krajevni praznik 4. julija; ta dan je 
spomin na akcijo dela enot Tomšičeve 
brigade, ki so osvobodile kraj. Od 
tega dne je bilo območje krajevne 
skupnosti osvobojeno ozemlje. V 
Krajevni skupnosti Nova Cerkev 
živi okrog 2500 prebivalcev in na 
nek način imamo 4. julija prav 
toliko slavljencev. Na slavnostni seji 
smo čestitke in hkrati zahvalo še 
posebej izrekli sedmim krajanom, 
ki so si zaradi dela ter življenja, ki 
ga usmerjajo v družbeno dobro, 
zaslužili krajevna priznanja.
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Nova avtobusna postaja v Razdelju

Poklon padlim partizanom

30 LET
IZKUŠENJ Z LEGALIZACIJO OBJEKTOV,  
VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU, 

PRODAJO GASILNIKOV ... 

Opekarniška 15d • 3000 Celje • TEL. 03 428 23 21
info@kova.si www.kova.si
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Dobitniki krajevnih priznanj (za odsotna nagrajenca sta priznanji prevzela Egidij Čretnik in Magda Kajzba)

 Dobitniki krajevnih priznanj v letu 2021

Letošnji prejemniki krajevnih priznanj so: Magda Kajzba 
na predlog KS Nova Cerkev in KORK Nova Cerkev, za 
dolgoletno in požrtvovalno delo v krajevni organizaciji 
Rdečega križa Nova Cerkev; Sabina Pekovšak na predlog 
KS Nova Cerkev in KORK Nova Cerkev, za dolgoletno in 
požrtvovalno delo v krajevni organizaciji Rdečega križa 
Nova Cerkev; Boris Kotnik na predlog KS Nova Cerkev 
in MPZ Nova Cerkev, za dolgoletno in aktivno delo pri 
Moškem pevskem zboru Nova Cerkev; Jože Podgoršek 
na predlog KS Nova Cerkev in MPZ Nova Cerkev, za 
dolgoletno in aktivno delo pri Moškem pevskem zboru 
Nova Cerkev; Vili Grm na predlog KS Nova Cerkev 
in KORK Nova Cerkev, za dolgoletno sodelovanje na 
krvodajalskih akcijah; Janez Kotnik na predlog KS Nova 
Cerkev in PGD Socka, za dolgoletno in aktivno delo v 
Gasilskem društvu Socka; Marta Butinar na predlog 
KS Nova Cerkev in PGD Lemberg, za dolgoletno in 
požrtvovalno delo v Gasilskem društvu Lemberg. Šopek 
cvetja smo v zahvalo za vestno in odgovorno delo na 
Krajevni skupnosti Nova Cerkev izročili nekdanji tajnici 
Ines Novak. 

Junija smo podelili tudi priznanje za življenjsko delo na 
področju kulture. Veseli nas, da ga je, na naš predlog, 
prejel Oton Samec iz Polž, gospodar turistične kmetije 
Soržev mlin. Oton Samec daruje ogromno svojega časa, 
volje ter ljubezni do našega kraja in s tem prispeva k 
razvoju, ugledu in uveljavljanju celotne občine. Želimo 
mu, da še naprej z roko v roki z naravo in z globokim 
spoštovanjem do nje uresničuje svoje poslanstvo in 
ohranjanja kulturno dediščino.

Ob tej priložnosti še enkrat čestitamo dobitniku priznanja 
za življenjsko delo na področju kulture ter vsem 
dobitnikom krajevnih priznanj, hkrati pa se za dobro 
sodelovanje zahvaljujemo Občini Vojnik, županu Branku 
Petretu, podžupanu Viliju Hriberniku, svetnikom naše 
KS, članom Sveta KS, podružničnima osnovnima šolama 
v KS, vsem predsednikom društev in organizacij v KS ter 
Župniji Nova Cerkev. Verjamem, da nam bo s skupnim 
delom tudi v prihodnje uspelo narediti veliko dobrega za 
ljudi in kraj.

30 LET
IZKUŠENJ Z LEGALIZACIJO OBJEKTOV,  
VARNOSTJO IN ZDRAVJEM PRI DELU, 

PRODAJO GASILNIKOV ... 

Opekarniška 15d • 3000 Celje • TEL. 03 428 23 21
info@kova.si www.kova.si
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Dušan Horvat, 
predsednik Sveta KS 
Frankolovo

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst: Dušan Horvat, foto: Katja Rek, Dušan Horvat

Izvajanje proračuna – dela se nadaljujejo
V Krajevni skupnosti Frankolovo 
si želimo, da kljub nepredvidljivim 
razmeram realiziramo vse postavke, 
ki so zajete v proračunu KS in Občine 
Vojnik za leto 2021. Večina postavk je 
komunalne narave, ki zagotavljajo in 
izboljšujejo pogoje za kakovostnejše 
življenje naših krajanov.

 
V zimskem času smo uspešno izvajali 
zimsko službo z našimi pogodbeniki, 
ki že vrsto let skrbijo, da so ceste 
pravočasno očiščene in posipane. Ob tej 
priliki se zahvaljujem vsem izvajalcem 
za dobro opravljeno delo. Zavedamo 
se, da je delo zimske službe zelo 
pomembno, velikokrat tudi zahtevno, 
zato določena mera potrpežljivosti ni 
odveč.
V KS Frankolovo smo zadolženi za 

vzdrževanje makadamskih cest. Poleg 
navoza materiala na poškodovane 
cestne površine je marsikje potrebno 
očistiti jarke in cestne prepuste. 
Vremenske neprilike in neurja, ki so 
v zadnjih letih ekstremna, povzročajo 
na naših cestah veliko škode. Že več let 
opažamo, da sredstva, ki so namenjena 
za vzdrževanje makadamskih cest, 
niso dovolj. V zadnjem času so se 
precej dvignile cene gramoza, zato 
bo v prihodnje potrebno to postavko 
proračuna povečati.

Tudi obstoječe asfaltne javne poti so 
potrebne vzdrževanja, zato jih vsako 
leto na najbolj kritičnih odsekih 
poskušamo sanirati. Stanje teh cest 
se iz leta v leto slabša, kar povzroča 
nemalo težav pri vzdrževanju. Večina 
cest nima primerne podlage, širina 
asfaltne prevleke ne ustreza današnjim 
zahtevam. Neurja povzročajo poškodbe 
bankin, katerih vzdrževanje ni poceni. 
Da se izognemo vzdrževanju bankin, 
bomo v prihodnje morali na hribovitih 
delih dograditi še več dodatnih muld, 
na ravninskih odsekih pa razširiti 
asfaltno prevleko.

Junija smo uspešno obnovili cesto v 
Bezenškovem Bukovju, ki je bila v zelo 

slabem stanju. Po izgradnji vodovoda 
skozi vas se je stanje asfaltne površine 
vidno slabšalo. Asfaltna površina je 
bila na nekaterih delih popolnoma 
uničena. Ker sta se istočasno pripravljali 
za asfaltiranje tudi dve večji dvorišči, 
je bilo smiselno spremeniti prečni 
naklon ceste in urediti primerno 
odvodnjavanje. V sklopu omenjenih 
del so krajani v lastni režiji uredili tudi 
okolico kapele, ki je na markantni točki 
v vasi in se bo v naslednjem obdobju 
obnovila. Z novo asfaltno prevleko je 
videz vasi primeren tudi za obisk rojstne 
hiše našega rojaka, Antona Bezenška. 
Hvala krajanom, ki so sodelovali pri 
pripravi cestnih površin in okolice 
kapele pred in po obnovi asfaltne 
cestne površine. Po izvedbi del je bilo 
slavnostno odprtje obnovljene ceste, ki 
so jo organizirali krajani vasi. Cesto je 
blagoslovil naš pater Branko Cestnik, 
krajane pa sva pozdravila tudi župan 
Občine Vojnik g. Branko Petre in Dušan 
Horvat.

V jesenskem času želimo realizirati še 
ostale planirane postavke iz proračuna 
Občine Vojnik za leto 2021. Žal nam 
letos zaradi pandemije ni uspelo izvesti 
praznovanja krajevnega praznika, ki ga 
praviloma praznujemo konec maja. 

Na zadnji seji Sveta KS smo skupaj s 
predstavniki društev sprejeli seznam 
prejemnikov krajevnih priznanj, ki jih 
bomo podelili v bližnji prihodnosti.

Podobno smo morali ravnati pri 
tradicionalnem srečanju starejših 
krajanov, ki ga vsako leto organiziramo 
v sodelovanju z KO RK Frankolovo in 
župnijsko Karitas Frankolovo. Škoda; 
upamo, da se bodo razmere spremenile 
in da se zopet srečamo.

Slovesno odprtje ceste so pripravili 
krajani. 

Med gradnjo je vas spreminjala podobo.
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Povzetek poletne seje in dela KS
Po daljšem času smo se v četrtek, 12. avgusta, kljub 
dopustom dobili na 13. seji Sveta KS Vojnik. Čeprav je 
korona v poletnih mesecih malo pojenjala, še vedno 
nismo mogli izvesti prireditev ob krajevnem prazniku, ki 
ga KS Vojnik praznujemo vsako leto 20. junija. Krajevni 
praznik obeležujemo kot spomin na peščico domačinov, 
ki so se odločili upreti se okupatorju, kar so sklenili 22. 
junija 1941 na takratni domačiji pri Olčjek.
 
V Ogledalu 133 je bil objavljen razpis za predloge za podelitev 
priznanj Občine Vojnik v letu 2021, ki jih je bilo potrebno 
posredovati do 13. avgusta 2021. Seja je bila sklicana z 
namenom, da pregledamo predloge za podelitev priznanj, 
ki so jih posredovali predstavniki društev, organizacij in 
posamezniki. Do seje je prispelo 74 predlogov za občinske 
nagrajence za deset oseb in organizacij. Predlagani so bili: 
Olga Kovač, ravnateljica OŠ Vojnik v odhodu v pokoj, Vrtec 
Danijelov levček Vojnik, Zdenko Vrenko, Mešani cerkveni 
pevski zbor župnije sv. Jerneja Vojnik, Petra Teržan, Tomaž 
Pekovšek, Milena (Ljudmila) Založnik, Raid Wahibi, dr. 
dentalne medicine, Antonija Špes in predsednik LD Vojnik, 
Branko Jelen. Na KS Vojnik smo pripravili svoj predlog in ga 
posredovali Občini Vojnik. Kako pomembni so ljudje, ki jim je 
mar za druge in ki ne gledajo na uro, ko je potrebno pomagati 
posamezniku, se je pokazalo med epidemijo. 

Neprecenljiva je pomoč ekipe dvaindvajsetih prostovoljcev 
CZ Vojnik, ki je na različnih krajih pomagala med epidemijo 
(od 19. oktobra 2020 do 15. junija 2021, ko je bil razglašen 
konec epidemije). Nekateri so opravili tudi več kot 700 
delovnih ur pomoči v Zdravstvenem domu, v hali Golovec, 
po šolah in vrtcih. Brez njih bi bilo zdravstveno osebje še 
bolj obremenjeno, ljudje, ki so iskali zdravniško pomoč, pa 
bi prišli na cepljenje ali testiranje še bolj izgubljeni. Vsi bodo 
prejeli posebne zahvale, ker si jih nedvomno zaslužijo. 

Seveda je nemogoče obiti probleme, ki se kažejo na terenu in 
na katere nas opozarjajo člani Sveta KS. V letošnjem poletju je 
bilo nekaj zelo močnih neviht in nalivov, pri katerih nastane 
velika količina vode, ki odnaša material z makadamskih 
cest ter razdira bankine ob asfaltnih cestah, zato člani 
predlagajo, da se na vseh cestah, kjer je to mogoče, dogradijo 
oz. doasfaltirajo mulde, ki v veliki meri preprečijo odnašanje 
materiala. Zamašeni jarki, raztrgane bankine in makadamske 
ceste, odnašanje materiala ... vse to je stalnica, ki se ji 
posvečamo še posebej v poletnem času.

Člani sveta so izpostavili še eno problematiko, to je zaprta 
pot, ki so jo krajani uporabljali desetletja. Jelka Gregorc 
je pojasnila, da ljudje lahko hodijo po tisti poti, ki je javno 
dobro, ne pa po lastniških parcelah. Če ni vpisane služnosti, 
se je treba dogovoriti z lastnikom zemljišča, ki pa uporabo 
poti dovoli ali pa ne. Nikogar ne moremo prisiliti, da bi 
prehod dovolil, če to ni v njegovem interesu. Skupno rešitev 
bo potrebno poiskati z lastniki zemljišč.

Opozorili so tudi na potek prednostne ceste pri Lečniku v 
Vojniku, ki ni označen. Potreba je bila posredovana Boštjanu 
Švabu, ki je postopek že sprožil. Pohvalili so ureditev pločnika 
in ograje s stebrički od pokopališča ob Cesti v Šmartno proti 
Gmajni, zanimalo pa jih je, zakaj je sedaj ograja tako visoka 
in zakaj ni spodaj ob cestišču nameščenega varnostnega 
kovinskega traku. Opozorili so tudi na zelo ozke ulice v 
naseljih, kjer ni prostora za pločnike. V teh naseljih so mlade 
družine, ki imajo otroke, nekateri vozniki pa vozijo zelo hitro 
in tako ogrožajo pešce. Predlagajo, da se na to opozori, ko 
se izdelujejo novi OPPN-ji. Zanimalo jih je tudi, kako daleč 
smo z odpisom cest za kolesarsko stezo ter katere ceste so 
sedaj pripravljene na asfaltno prevleko. Glede odpisa cest je 
predsednica povedala, da ji je župan zagotovil, da aktivnosti 
potekajo ves čas in je pridobljenih večino soglasij. Izgradnja 
bo financirana iz državnega proračuna in ne iz občinskega. 

V gradnji sta dva mostova. Most Pezdevšek in most Kapla. 
Odobrena so sredstva za sanacijo plazu Jošt. V jesenskem 
času je načrtovana rekonstrukcija Ceste Arclin - Fegy, krpanje 
javnih poti in asfaltiranje nekaj odsekov. V Vojniku na Cesti 
talcev je v delu izgradnja kanalizacije. V pripravi pa so tudi 
načrti za rekonstrukcijo Petelinškove ulice. 

KRAJEVNA
SKUPNOST VOJNIK
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lea Sreš 

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica Sveta KS 
Vojnik

Branko Petre, Jure Vrhovec in Uroš Bratina, UB projekt d. o. o.
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OBČANOV VOJNIK     
Tekst: Breda Božnik, foto: STA, Matjaž Jambriško

Naše soočanje s Covidom-19

Kot direktorica SeneCura Doma 
starejših občanov Vojnik in kot 
direktorica OptimaMed Dializnega 
centra Vojnik želim z vami podeliti 
izkušnjo in vam predstaviti naše 
soočanje s Covidom-19. Hkrati 
delim z vami soočanje s cepljenjem 
zoper novi koronavirus in to 
tako s strani naših uporabnikov 
- stanovalcev DSO na eni strani, 
pacientov dializnega centra na 
drugi strani, pa tudi s strani 
zaposlenih v obeh podjetjih.

Naša ustanova je kot dom starejših in 
dializni center s koncesijo edinstven 
primer v Sloveniji, ki zagotavlja 
stanovalcem doma starejših tudi 
storitev dializne dejavnosti v 
hiši. To pomeni nepredstavljivo 
razbremenitev in povečano kakovost 
življenja dializnim bolnikom.

Tako kot v večini domov po Sloveniji, 
smo se tudi v domu SeneCura v 
Vojniku soočili z vdorom okužbe z 
virusom Covid-19. To se je zgodilo 
lani v prvi polovici oktobra, do 
takrat pa smo pravzaprav uspešno 
krmarili med vsemi izzivi, ki so 
pomenili večje ali manjše dejavnike 
tveganja – tako pri stanovalcih kot 
pri njihovih svojcih, ki so prihajali 
na obiske, pa tudi pri drugih 
obiskovalcih, ki so vstopali v hišo, in 
ne nazadnje pri zaposlenih. Glede 
na celotno situacijo je bilo delo in 
bivanje v naši ustanovi prilagojeno 

v okviru institucionalnega varstva, 
pa tudi v okviru zunajbolnišnične, 
ambulantne zdravstvene dejavnosti 
dialize. Primarnega pomena je bila 
ločena skrb za zdrave stanovalce, 
potencialno bolne in bolne 
stanovalce ter tudi za vzdrževanje 
psihosocialne kondicije obojih.

Zgodba »Covid-19 v naši hiši« je 
bila zgodba strahu, požrtvovalnosti, 
nenehne tekme s časom, borbe s 
prostorom, podpore na eni strani 
in tudi nepriznavanja določenih 
ukrepov s strani posameznikov na 
drugi, kar nam je zelo oteževalo 
naše delo in nam ga v neki meri 
otežuje še danes. Srečevali smo se z 
nenehnimi težavami, iskali rešitve 
in najboljše možne izide. Od začetka 
okužbe do danes smo imeli v hiši 
izmenjaje vzpostavljenih več rdečih 
in več sivih con. Bili smo primorani 
prilagajati oddelke, tehnično in 
improvizirano vzpostavljati čiste in 
nečiste poti, seliti stanovalce. To je 
poleg upoštevanja vseh ukrepov in 

predvsem zagotavljanja zdravstvene 
in osnovne oskrbe za stanovalce 
pomenilo ogromen zalogaj za vse 
zaposlene, hkrati pa je predstavljalo 
tudi izredne razmere. Vsaka 
okužba z virusom Covid-19 pomeni 
za nas nepredstavljive tehnične, 
organizacijske, kadrovske in finančne 
izzive.

Skupina SeneCura Slovenija 
je bila ena izmed prvih, ki je v 
svojih domovih (Vojnik, Maribor 
in Radenci) začela izvajati hitro 
testiranje za prepoznavanje okužbe 
s Covid-19 pri stanovalcih in 
zaposlenih. Teste smo prejeli preko 
centrale v Avstriji in moram priznati, 
da smo z njihovo pomočjo bistveno 
pripomogli k počasnejšemu in 
manjšemu širjenju okužbe v hišah, 
saj smo lahko z bistveno prednostjo 
in hitrejšo reakcijo izločevali okužene 
zaposlene iz delovnega procesa, 
hitreje smo lahko osamili okužene 
oskrbovance in tudi obolele paciente 
v dializnem centru od drugih, ki 

Naša ustanova je kot dom starejših in dializni center s koncesijo edinstven primer v Sloveniji.
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okužbe še niso imeli. Poleg tega smo 
tudi eden prvih DSO, ki uporablja 
hitre teste za ugotavljanje prisotnosti 
protiteles na okužbo s Covid-19. 

Moram poudariti, da so bili 
zaposleni ne glede na to, v 
katero organizacijsko enoto so 
bili razporejeni, izpostavljeni 
izrednim obremenitvam. Danes so 
ti ljudje utrujeni, izgoreli, bili so 
pod konstantnim stresom zaradi 
preobremenjenosti in strahu 
pred okužbo z virusom Covid-19. 
Dobro so se namreč zavedali, kaj 
okužba pomeni za stanovalca 
doma, posameznika, njegove 
svojce in ne nazadnje tudi zanje 
same. Naši zaposleni so pokazali 
izjemno pripadnost, človečnost, 
pripravljenost in humanost v boju z 
nevidnim sovražnikom. Zaslužijo si 
velik HVALA! Pri svojem delu nismo 
debatirali, da je nekaj nemogoče 
narediti. Preprosto smo naredili to, 
ker je pač moralo biti. 

Zelo podobne in primerljive zgodbe 
so zgodbe večine domov, centrov 
za usposabljanje, delo in varstvo ter 
varstveno-delovnih centrov širom po 
naši državi. Omeniti gre izjemno in 
nezavidljivo odgovornost direktorjev 
socialnovarstvenih zavodov, njihovo 
24-urno nepretrgano vpetost v 
uresničevanje ustreznih pogojev 
pri upravljanju hiš, koordinaciji, 
varnosti, spremljanju kadra in 
strokovnega dela.

V SeneCura Vojnik upoštevamo 
in sledimo vsem nacionalnim 
smernicam, usmeritvam in 
navodilom, pa tudi državnim 
regulativam za preprečevanje 
vnosa in širjenja okužbe z virusom 
Covid-19. Moram pa priznati, da 
se v vseh smernicah in navodilih 
že izgubljamo. Ogromno jih je. 
Razumemo, da so potrebna, a terjajo 
od nas nenehne in hitre prilagoditve, 
kar potegne za sabo ogromno stvari 
in največkrat ni prav lahko. Tudi 
nam kot odrešitev v dani situaciji 
predstavlja cepljenje. Osebno ga 
prepoznavam kot zelo pomemben 
korak na poti k vrnitvi v normalno 
življenje in k ohranjanju zdravja 
vseh nas. Že na samem začetku je 

bilo v naši hiši veliko zanimanje za 
cepljenje, tako na strani zaposlenih 
kot tudi na strani uporabnikov. 
Glede na to, da je 89 stanovalcev 
in 40 zaposlenih prebolelo okužbo 
s koronavirusom, smo cepili že 47 
stanovalcev; vseh zaposlenih, ki so 
se že cepili ali na cepljenje še čakajo, 
pa je 65 od 85-ih. Ta delež smo 
dosegli z osveščanjem, mini treningi 
zaposlenih, s pogovori in debatami 
z iskrenim namenom in pristopom, 
s spoštovanjem do vseh vprašanj, 
strahov, dvomov in različnih 
interpretacij. Poiskali smo odgovore. 
Pri tem so nam bili v pomoč naši 
zdravniki iz OptimaMed Dializnega 
centra in naša domska zdravnica 
koncesionarka. Ko ljudje dobimo 
odgovore na svoja vprašanja, smo 
pomirjeni, se počutimo varnejše in se 
laže odločimo.

Želela bi poudariti tudi izjemno 
dobro sodelovanje našega Doma z 
lokalno in regijsko CZ v kontekstu 
nudenja opore, poročanj in 
predvsem tehnične pomoči. CZ 
nam je namreč ob naših potrebah 
zagotovila dodatne postelje in 

kontejner za potrebe rdeče cone. 
Prav tako so pri nas plinsko 
dezinficirali prostore ob selitvah 
stanovalcev in ob zapiranju 
rdečih in sivih con takoj, ko smo 
to potrebovali. Prav tako so nam 

podporo v našem boju z okužbo na 
najrazličnejše načine izkazovali 
župan, širša lokalna skupnost, 
krajani Vojnika, prenekateri svojci 
stanovalcev, društva in interesne 
skupine, ki so poskrbele za 
popestritev življenja stanovalcev 
v Domu. Nismo se počutili sami 
in izolirani, za kar smo hvaležni. 
Iz težke situacije bomo izšli še 
močnejši, morda bolj povezani, a 
z veliko in težko izkušnjo, ki si je 
ne bi želeli doživeti še enkrat. To 
se enostavno ne sme več zgoditi, 
ne na tak način. Prosili in apelirali 
smo na ključne deležnike, da skupaj 
pripravimo ustrezne teoretične in 
praktične podlage za soočanje z 
virusom Covid-19 in morebitnimi 
podobnimi epidemiološkimi 
situacijami, ki jim bomo priča v 
prihodnosti. Imamo znanje, imamo 
izkušnjo in imamo srce. Domovi 
namreč podobnih situacij, to si 
upam trditi, ne bomo zmogli več 
prenesti.

V želji se poraja upanje, da 
vendarle čimprej premagamo 
obstoječo epidemiološko situacijo 

in se življenje, bivanje in delo v 
naših Domovih normalizirajo in se 
vse skupaj vrne v stare tirnice. Vse 
dobro in srečno!

Dom starejših občanov Vojnik
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NATAŠA
ČERENAK    
Tekst: Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško

Nekatere vrednote so ključnega pomena
Življenje prinaša vsak dan nove izzive, postavlja 
nas pred preizkušnje, nove priložnosti. Ljudje, ki 
so ustvarjalni, zagnani in uspešni pri svojem delu, 
stremijo k napredovanju in izboljšanju razmer 
na področju, kjer delajo. Nataša Čerenak, nova 
ravnateljica OŠ Vojnik, je takšna. Njene pedagoške 
izkušnje, želja po prepoznavnosti šole, sodelovanje 
na vseh ravneh, uspešnost in varnost učencev, so 
cilji, ki bodo v ospredju. Na prvo mesto postavlja 
otroka, vrednote, njegovo znanje in oblikovanje 
njegove osebnosti, učenje za življenje; ob pomoči 
stroke, staršev in lokalne skupnosti. 

Osnovna šola Vojnik je "vaša" šola že dolga leta. 
Kakšna je vaša poklicna pot od prve zaposlitve do 
mesta ravnateljice šole?
Lahko bi rekla, da se je moja poklicna pot začela 
že v osnovnošolskih časih. V prostem času sem se 
vedno igrala šolo in seveda, bila sem učiteljica. Ker 
smo me vedno zanimala vsa področja, sem izbrala 
študij razrednega pouka. Ves čas mojega službovanja 
sem zvesta OŠ Vojnik. Moja prva služba je bila že 
v absolventskem času, in sicer na Podružnični šoli 
v Šmartnem v Rožni dolini, nato sem kar 16 let 
poučevala v Socki in zadnja štiri leta tam prevzela tudi 
vodenje podružnice. Pred sedmimi leti me je dosedanja 
ravnateljica Olga Kovač povabila v Vojnik, kjer sem 

sprejela delo pomočnice ravnateljice. V vsem tem 
času sem ob pomoči in podpori dosedanje ravnateljice 
dobro spoznala življenje in delo v vseh enotah, za kar 
sem ji iskreno hvaležna. 

Z novim šolskim letom je pred vami nova naloga. Z 
upokojitvijo dosedanje ravnateljice Olge Kovač ste 
bili izbrani za ravnateljico šole. Kako je v vas zorela 
ta odločitev?
Če odkrito povem, da o ravnateljevanju nikoli nisem 
razmišljala. Nenadna odločitev dosedanje ravnateljice 
Olge Kovač, da se upokoji, me je pripeljala do tega, 
da prevzamem mesto ravnateljice. Ob vzpodbudi 
kolektiva in misli na to, da še nadgradimo vse dobro, 
kar je že zgrajeno, ter z mislijo, da otrokom nudimo 
največ, kolikor je v naši moči, je bila sprejeta ta 
odločitev. Hvaležna sem tudi Lidiji Eler Jazbinšek in 
Marjani Rojc, ki sta bili pripravljeni sprejeti delovno 
mesto pomočnice ravnateljice. Verjamem, da bomo 
s skupnimi močmi in z izjemnim kolektivom uspeli 
nadaljevati dosedanje uspešno delo. 

Kaj je tisto, kar si kot ravnateljica OŠ Vojnik še 
želite?
Kdor me pozna, dobro ve, da so zame vrednote, kot 
so spoštovanje, odgovornost, pravičnost, zaupanje, 
sodelovanje, strpnost ter znanje, ključnega pomena. 
Želim si, da bi znali učenci, zaposleni in starši te 
vrednote negovati, jih nadgrajevati in z medsebojnim 
zaupanjem in sodelovanjem graditi šolo, ki bo učencem 
v oporo in pomoč pri oblikovanju njihove osebnosti. 
Prizadevala si bom, da bo naša šola še naprej prostor, 
kjer se bodo učenci počutili sprejeti, varni, da bodo 
spoznali, da imajo tu ob podpori vseh strokovnih 
delavcev možnost razvijanja svojih sposobnosti v 
največji meri.

Kaj bi izpostavili iz pripravljenega programa vodenja 
šole? 
Poleg razvijanja vrednot, ki sem jih že omenila, si 
želim, da bi učence učili predvsem za življenje. Menim, 
da je v današnjem času najbolj pomembno, da se 
učenci znajdejo v kopici podatkov, da znajo izluščiti 
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Nataša Čerenak, od 1. septembra 2021, nova ravnateljica
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kakovostne podatke ter jih znajo 
uporabiti, pridobljeno znanje 
pa zmorejo povezati. Poseben 
poudarek bomo namenili aktivnim 
učnim oblikam, s čimer želimo 
doseči, da učenci prevzamejo 
aktivno vlogo v procesu učenja 
in tako razvijajo ustvarjalnost. V 
obdobju zaprtja šol je po mojem 
mnenju največji primanjkljaj 
nastal ravno na področju socialno-
čustvenega razvoja in gibalnega 
razvoja otrok. Odpravljanju teh 
primanjkljajev bomo zato dali še 
poseben pomen. 

Zavedam se, da uspešno šolo 
gradimo vsi deležniki: učenci, 
starši, zaposleni in lokalna 
skupnost. Zato sta povezovanje in 
sodelovanje za uspeh ključnega 
pomena. Verjamem, da bomo 
vsi deležniki med seboj dobro 
sodelovali in skupaj gradili šolo, ki 
bo otrokom omogočala optimalen 
celostni razvoj. 

Kakšna je vaša popotnica 
učencem in staršem ob začetku še 
enega neobičajnega, s COVID-19, 
zaznamovanega šolskega leta 
2021/22?

Menim, da nas je epidemija 
postavila pred veliko preizkušnjo. 
Vsi smo bili na preizkušnji, koliko 
zmoremo sodelovati, se razumeti, 
se spoštovati in biti potrpežljivi. 
Prepričana sem, da si vsi želimo, 
da je šola v šoli, kajti le to je prava 
šola. Zato verjamem, da bomo prav 
vsi ravnali odgovorno in spoštljivo 
do ukrepov, da uspemo tudi ta čas 
čimprej preiti in se vrnemo zopet v 
šolo, kot smo je bili vajeni nekoč. 
TRDNO VERJAMEM, DA BOMO Z 
ROKO V ROKI ZMOGLI TUDI TO. 
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OSTANIMO 
PRIJATELJI     
Tekst: Elči Gregorc, foto: Jan Gregorc

30. jubilejno srečanje narodnozabavnih ansamblov 
Člani Prosvetnega društva Anton Bezenšek 
Frankolovo že vrsto let v mesecu marcu 
organiziramo tradicionalno srečanje 
narodnozabavnih ansamblov »OSTANIMO 
PRIJATELJI«. Zaradi epidemije nam letos 
spomladi to ni uspelo, ko pa so bile epidemiološke 
razmere bolj ugodne, smo se odločili, da srečanje 

organiziramo prvo nedeljo v septembru. Vendar 
so se tudi na jesen  v zadnjih dneh razmere 
ponovno zaostrile, zato je vse potekalo v znamenju 
strogih epidemioloških ukrepov. Kljub vsemu 
so bili ljubitelji narodnozabavne glasbe, ki so se 
koncerta udeležili, deležni obilice dobre glasbe zelo 
kakovostnih ansamblov. 

Ob sprejemu spominskega darila
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Prireditev je bila zaradi 
nedokončanih del na odru 
večnamenske dvorane na 
Frankolovem in omenjenih razmer 
že drugo leto zapored v telovadnici 
OŠ Vojnik. Marsikdo se sprašuje, ali 
bomo prireditev prestavili v Vojnik. 
Nikakor ne. Vsi si želimo, da bi bili 
pogoji za izvedbo našega srečanja 
ugodni že za naslednjo, torej 31. 
prireditev na Frankolovem. 

Na letošnji 30. jubilejni prireditvi 
so nastopili ansambli: Štravs, Špas, 
Vrt, Vražji muzikanti, Banovšek, 
Mladi korenjaki in gostje srečanja, 
Modrijani. Za humor je poskrbel 
Sašo Stare, moderatorka prireditve 
je bila Alja Tihle Hren. Za ozvočenje 
prireditve je poskrbel Stane Mikola.

V trideset letih so se na odru 
prireditve »Ostanimo prijatelji« 
zvrstili praktično vsi ansambli 
slovenske narodnozabavne glasbe. 
Nekateri že kot uveljavljeni, drugim 
je bila ta prireditev odskočna 
deska in so uveljavljeni postali 
pozneje. Kot organizatorji smo 
vedno skrbeli, da so priložnost za 
predstavitev dobile tudi mlade 
skupine, ki so svojo glasbeno pot 
šele začenjale. V teh letih sta kot 
moderatorja prireditve sodelovala 
še Marija Sodin Tihle in Tone Vrabl. 
Za nabor nastopajočih že vrsto let 

skrbi Tone Gregorc. Da prireditev 
teče, kot je to potrebno, pomagajo 
člani Prosvetnega društva Anton 
Bezenšek, vse pa skrbno nadzoruje 
in koordinira Dušan Horvat, 
predsednik društva.

Za delo in trud v teh 30 letih se 
je društvu s spominskim darilom 
zahvalil župan Brane Petre, ki 
je še posebej čestital za pogum 
in izvedbo prireditve v teh 
nepredvidljivih časih ter zaželel vse 
dobro tudi za vnaprej. 

Spominska darila za izvajalce je 
izdelal Boris Podjavoršek, član 
našega društva. Hilda Goršek nas 
je (kot vsako leto) na pogostitvi 
razvajala z okusnimi domačimi 
izdelki in kruhom. Urban, Marko, 
Aleš s sodelavci in člani društva 
pa smo poskrbeli za pripravo 
telovadnice.

Hvala vsem, ki ste pomagali pri 
organizaciji prireditve. Seveda si 
želimo, da se bo takšno sodelovanje 
nadaljevalo tudi v prihodnje. 

Upamo, da bo leto 2022 za 
organizatorje koncertov in 
kulturnih prireditev prijaznejše. 
Člani društva si želimo, da 
naslednje srečanje spet vrnemo 
na Frankolovo – s temi željami 

in zahvalo vsem donatorjem, 
podpornikom prireditve, zvestim 
obiskovalcem, je navzoče nagovoril 
Dušan Horvat in seveda že povabil 
na 31. srečanje narodnozabavnih 
ansamblov Ostanimo prijatelji.

Dušan Horvat, predsednik Prosvetnega 
društva Anton Bezenšek Frankolovo

Ko slišiš Modrijane, veš, da so to Modrijani.
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Ansambel Štravs, družinski ansambel iz Zreč in Slovenskih Konjic, 
trije člani so sorodniki, eden pa, kot pravijo, "zunanji sodelavec". V Špas kvintetu iz Šentjurja radi igrajo Avsenikovo glasbo, viže 

Slovenskih muzikantov, Alpskega kvinteta in drugih.

Ansambel Banovšek; od njih smo vajeni uspešnic, tako njihove lastne 
skladbe kot priredbe namreč vedno zvenijo, kot je treba.

Vražji muzikanti, zmagovalci festivala Slovenska polka in 
valček iz leta 2019.

Alja Tihle Hren, moderatorka, ki odlično obvlada oder

Sašo Stare, humorist, scenarist, voditelj in še kaj

Ansambel Vrt je predstavil pesmi Klopotec, Tam sva sedela in 
Venček iz zakladnice Tineta Lesjaka.

Mladi korenjaki so navdušili s pesmimi Hladna kot 
špricer, Očetovo darilo in Korenjak.
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Na prijetno poletno popoldne sva se 
dobila z Urško Koželj, ki je deset let 
preživela v Ljubljani, a se pogosto 
venomer vračala v svoj rodni kraj, 
kamor se je pred par leti ponovno 
vrnila. Kot je sama povedala, jo v 
Vojnik 'vleče' tako družina kot obilje 
okoliške narave, kamor se v prostem 
času rada poda, predvsem v okoliške 
hribe.

A prostega časa ima Urška bore malo, 
saj je polno zasedena. Pred kratkim je 
končala šolanje na Fakulteti za šport 
v Ljubljani, kjer je s svojo magistrsko 
nalogo uspela združiti dve sebi 
najljubši opravili, šport in igro (naslov 
naloge: Primerjava ocene napora v 
muzikalu in pri teku na 10 kilometrov). 
Sedaj se preizkuša v novem izzivu – 
učiteljica športne vzgoje na OŠ Glazija 
v Celju. V trenutni vlogi je zadovoljna, 
kljub temu pa ostaja aktivna tudi na 
igralskem področju.

Ob delu učiteljice še vedno igra in prav 
kmalu bo svojo televizijsko zgodbo 
nadaljevala (do sedaj smo jo lahko 
spremljali že v nadaljevankah Usodno 
vino ter Reka ljubezni, v oddaji Znan 

obraz ima svoj glas – kot Rene), saj 
jeseni pride na naše ekrane nova 
nadaljevanka Sekirca v med, kjer se 
bo vživela v vlogo vaške obrekljive 
frizerke Jasne. Prav tako je še vedno 
aktivna v Šentjakobskem gledališču, 
kjer trenutno igra Catherine v igri 
Spomin vode režiserja Primoža Ekarta. 
V tem gledališču nastopa že okroglih 
deset let in je dobila tudi Linhartovo 
bronasto značko. Mlajši gledalci pa 
so verjetno že kdaj slišali njen glas iz 
risank, saj sodeluje pri sinhronizaciji 
risank za programa Oto in Minimax.

Pred tem se je v času, ki ga je preživela 
v Ljubljani, posvetila igri, kjer se je 
prav pred desetimi leti pridružila 
Šentjakobskemu gledališču in kjer 
deluje še danes. Kmalu je na svoji poti 
ugotovila, da rada nastopa v muzikalih 
in prav z muzikalom Mamma mia 
je dosegla enega svojih največjih 
uspehov, saj so z njim v petih letih 
po celotni Sloveniji in zamejstvu na 
odru nastopili kar 144-krat. Svojo 
strast do muzikalov, ki združujejo 
igranje, ples in petje, je nadgradila v 
glasbeni zasedbi Muzikalci. Z osmimi 
somišljeniki iz igralskih krogov 
poskuša približati skladbe muzikalov 
širšemu občinstvu. Del njihovega 
repertoarja smo imeli možnost slišati 
tudi na prireditvi Božični Vojnik, kjer 

so zapeli tako svetovne uspešnice 
kot tudi avtorske slovenske skladbe 
iz muzikalov (Mamma mia, Cvetje v 
jeseni, Veronika Deseniška in druge). 
Nekatere svetovne uspešnice tudi sami 
prevedejo in jih tako poskušajo še bolj 
približati slovenskemu občinstvu. V 
zadnjem času so, zaradi razmer, ko 
ni bilo nastopov v živo, posneli in na 
spletu objavili dva videospota, Milijon 
sanj in Greatest show. 6. septembra 
je Urška v sodelovanju s celjskimi 
ustvarjalci nastopila tudi v Gallusovi 
dvorani Cankarjevega doma na 
koncertu skladb Stevena Sondheima 
(avtor znanih muzikalov).

Zadnjo jesen in zimo je na povabilo 
direktorja Šentjakobskega gledališča 
začela organizirati vadbe IgraFit za 
igralce, kar na odru. Ker zaradi razmer 
vadbe niso mogli več izvajati v živo, se 
je z vadbo prestavila na daljavo. Kmalu 
so k vadbi pristopili tudi ljudje izven 
igralskih krogov in z njo skrbeli za 
svojo kondicijo v času epidemije.

Kot je razvidno, je Urška izjemno 
aktivna in zasedena oseba, ki ji v 
življenju ne manjka poguma za vedno 
nove in nove izzive. Na njeni poti ji 
želimo še naprej obilo uspehov ter da 
se nam kmalu ponovno predstavi na 
odru tudi v domačem kraju.
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A URŠKA
KOŽELJ   
Tekst: Nenad Vranešević, foto: arhiv Urške Koželj

Športnica ali igralka? Mnogo več kot eno ali drugo.

Zasedba Muzikalci, s katero približujejo skladbe iz muzikalov širšemu občinstvu.

Urška Koželj - športnica, igralka, učiteljica.
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Kadar vas bo pot zanesla med mostovoma čez reko 
Hudinjo v Vojniku, boste videli obnovljeno, preko 
200 let staro hišo. Njeno notranjost na obokanem 
stropu krasijo čudovite reprodukcije motivov 
Michelangelovih fresk iz Sikstinske kapele.Tukaj 
si je ustvaril dom in tu živi z družino poet, slikar 
in glasbenik Sandi Petrej, ki pravi, da je njegov 
najljubši ustvarjalni podvig način življenja, ki ga 
živi.

Sandi je aktiven v več društvih in sekcijah; je županov 
nagrajenec, dobrodelnež in ljubitelj živali. V domačem 
kraju deluje v TD Vojnik, KUD France Prešeren Vojnik 
in pri projektu Božični Vojnik. Je ustanovni član 
Športno-kinološkega društva Alternativa Vojnik in 
vodja prostovoljne dobrodelne skupine pod imenom 
»Skupaj Zmoremo Več«. Je ustanovitelj in urednik 
Multimedijskega portala Vojnik in foto skupine Lepote 
Vojnika. Prostovoljno ureja FB strani Vinogradniško-
vinarskega društva Vojnik in Turističnega društva 
Vojnik, kjer je soustanovitelj nove sekcije Starodobnih 
kolesarjev Vojnik. 

Glasbeni talent položen v zibelko  
Z glasbo je v stiku že od malih nog, saj je že kot 4-letni 
fantič spremljal in opazoval vaje ansamblov svojega 
strica, ki je bil profesionalni glasbenik. Glasbene gene 
je podedoval tudi po očetu, ki je deloval v znameniti 
Maledolski godbi na pihala. 
Svojo glasbeno pot je začel s prvim velikim nastopom 
na prireditvi »Pokaži, kaj znaš« v Dobju leta 1985. Nato 
so prišla mladostniška leta in čas za prvo glasbeno 
skupino, ki je nastala že v srednji šoli. V obdobju od 
leta 1990 do 1996 je doživljal prave »rock´n´roll« 
dogodivščine z ustanovljeno rock skupino 501. Veliko 
so igrali po tedanjih klubih in diskotekah širom po 
Sloveniji. Vrh svojega glasbenega delovanja pa so 
dosegli s turnejo z legendarno skupino Šank Rock. V 
tem obdobju so se z lastno avtorsko glasbo uspešno 
uvrstili tudi na Slovenija Rock Festival. Kasneje 
so člani skupine ubrali vsak svojo pot. Del njihove 
zasedbe danes deluje v rock skupini Poweršok. 
Sandi je po dokončanju diplome opravil pripravništvo 
in po nekaj letih »klasičnega« službovanja spoznal, 
da ga srce premočno vleče nazaj k glasbi. Tako je 
službo povsem zamenjal za glasbo. Preživlja se z 

glasbeno produkcijo, organizacijo prireditev in 
predvsem z glasbenimi nastopi od Dunaja do Splita. 
Je multiinštrumentalist in pevec, kar mu pride zelo 
prav pri studijskem delu in aranžiranju avtorskih del 
za druge ali lastne projekte. Glasbeno se je izobraževal 
na klavirju in v solopetju v Sloveniji, znanje 
glasbene produkcije in inženiring zvoka pa brusi na 
Audio Institute of America v San Franciscu. Ostale 
inštrumente, ki so ga navdušili, je enostavno "posvojil" 
s svojim talentom. 

Pri ustvarjanju ga močno podpira življenjska sopotnica 
Karmen, s katero sta se spoznala leta 1990. Po poroki 
sta se jima rodila dva čudovita otroka. 

Novost na glasbenem področju? 
V zadnjem obdobju glasbenega ustvarjanja se je 
zaljubil v »orglice«. Z ustno harmoniko se je uspešno 
predstavil na številnih mednarodnih festivalih doma in 
v tujini. 
Največ mu pomeni udeležba na Svetovnem prvenstvu 
(Accordion Olympics 2016), kjer je dobil zlato oceno in 
osvojil absolutno 3. mesto v kategoriji Jazz/Pop. 
Ustvarjanje na orglice je letos februarja, natanko 
na svoj rojstni dan, okronal še s prvo samostojno 
ploščo SANDER BLUES, na kateri je moč slišati devet 
avtorskih del. Glasbeni album in vse instrumente 

SANDI
PETREJ    
Tekst: Nuša Lilija, foto: osebni arhiv

Poet, slikar in glasbenik 

Sandi Petrej med nastopom
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David Preložnik je profesor glasbe in vodja 70-članskega 
dekliškega pevskega zbora na Gimnaziji Celje – Center, 
razrednik in koordinator kulturno-umetnostne vzgoje. 
Delo mu predstavlja način življenja, kjer je ob vseh 
dosedanjih izkušnjah in spoznavanju dela z ljudmi 
najbolj zadovoljen. Kadar ni v službi, gre zelo rad na 
Obalo, kjer z družino uživa in nabira energijo v Piranu. 
Tudi njegovi hobiji so večinoma povezani z glasbo, 
saj obožuje večere, ko s prijatelji na terasi ob zvokih 
kitare in harmonike zapojejo za dušo. V glasbi ga vedno 
spremlja Platonova misel, ki pravi, da je glasba moralni 

zakon. Pravi, da glasba daje dušo vesolju, krila umu, 
polet domišljiji in šarm ter veselje do življenja. 

Glasbeni začetki
Davidovi glasbeni začetki segajo v čas osnovne šole v 
Vojniku, kjer je poleg petja v pevskem zboru obiskoval še 
glasbeno izobraževanje za klavirsko harmoniko pri Matjažu 
Krušiču. Čeprav mu je bila instrumentalna glasba blizu, se 
je kasneje ni lotil profesionalno. So pa bili s tem postavljeni 
pomembni temelji, ki ga v muziciranju spremljajo ves 
čas njegovega pedagoškega ustvarjanja. Šolanje je nato 

DAVID
PRELOŽNIK    
Tekst: Nina Mlinar, foto: osebni arhiv

Glasba je moralni zakon

v avtorskih skladbah je v času 
epidemije koronavirusa v celoti 
posnel sam. Vse skladbe so posnete 
v domačem Vojniku – Produkcijska 
Skupina Bravo. Ploščo uspešno 
promovira predvsem izven 
Slovenije. Digitalni album lahko 
kupite ali poslušate na internetni 
strani: sanderblues.bandcamp.com 

Strasten slikar 
Sandi neskončno uživa tudi v 
slikarstvu. Ko si oddahne z glasbo, 
ga slikanje odpelje v čisto nov svet. 
Trenutno je pristal v abstrakcijah, 
kjer izraža svoja občutenja in 
podaja na platna svoja spoznanja 

svetovnih nazorov. Skozi slike 
komentira dogajanja v svetu in 
družbi okoli nas. 
Sodeloval je pri mnogih razstavah 
in kolonijah, kamor ga povabijo. 
Tudi dobrodelni projekti skozi 
slikarsko ustvarjanje mu tudi niso 
tuji in eden izmed takšnih je bil 
tudi razpis na mednarodni slikarski 
natečaj ob 400-letnici knežjega 

kamna. Kot zanimivost naj povemo, 
da je njegovo delo »Konjenik« tam 
izginilo neznano kam skupaj s 
ostalimi akademskimi deli ostalih 
slikarjev mednarodnih razsežnosti 
in mu je to trenutno najbolj 
dragoceno in iskano delo v njegovi 

slikarski karieri. Dobra slika mora 
imeti za sabo tudi dobro zgodbo, 
pravijo ... in ta jo zagotovo ima. 
Med čisto zadnjimi podvigi je 
njegovo umetniško delo acryl na 
platnu »SAVE THE WORLD« na 
znamenitem EX-TEMPORE Piran. 
To delo bo najverjetneje, kot 
pravi sam, ob priliki namenil v 
dobrodelne namene.

Poezija 
Poezijo ustvarja na valovih sreče 
in žalosti. Večkrat vstane ponoči, 
vzame list in svinčnik ter zapiše, 
kar mu narekuje navdih. Ugotovil 
je namreč, da najlepši verzi do jutra 
v sanjah zbledijo in se ne vrnejo 
nikoli več. Njegova žena se je na to 
nočno delo že privadila in ga niti ne 
sprašuje več, kam in zakaj gre. 
V času pandemije, ko ni bilo 
glasbenih nastopov, je izkoristil 
priložnost in zbral vse svoje 
pesniške zapise. Nastalo je tudi 
veliko novih verzov, ki jih sedaj 
ureja in pripravlja, da kot prvenec 
izidejo v knjižni tiskani obliki. 
Če si zaželite dobre glasbe in bi radi 
popestrili vaš nepozaben dogodek, 
priporočam, da pokličete Sandija 
(041 729 410) in si rezervirate 
datum. 

Umetniško delo acryl na platnu »SAVE THE WORLD«
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nadaljeval na Škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v 
Mariboru, kjer je leta 2004 uspešno maturiral. Ker je tekom 
šolanja začutil, da je glasba tisto, kar ga zares veseli, se je 
odločil za študij glasbene pedagogike na Pedagoški fakulteti 
Univerze v Mariboru. 

Od študija do danes
V letih 2007 in 2013 je med drugim vodil Komorni moški 
zbor Celje. Od leta 2012 do 2017 je umetniško vodil in pel 
v vokalni skupini In spiritu. Je član in korepetitor zbora 
Collegium vocale Celje. V cerkveni glasbi ljubiteljsko deluje 
vse od leta 1999, najprej kot organist v domači župniji Nova 
Cerkev, nato od leta 2004 v Mariboru na Teznem, od leta 
2007 do 2012 kot zborovodja v stolni cerkvi sv. Danijela 
v Celju ter od 2013 do 2019 na Prihovi pri Slovenskih 
Konjicah. Od leta 2009 je kot profesor glasbe zaposlen na 
Gimnaziji Celje – Center.

Vse od študija se izpopolnjuje na pevskih tednih in 
mednarodnih tečajih iz dirigiranja (Anders Eby – Švedska, 
Ragnar Rasmussen – Norveška, András Farkas – Švica, 
Sebastijan Vrhovnik – Slovenija …). V sakralni glasbi se je 
izpopolnjeval na orglarski šoli v Mariboru in Celju ter na 
številnih drugih izobraževanjih pod mentorstvom priznanih 
pedagogov in glasbenikov (Tomaž Faganel, Martina Batič). 

In spiritu
Na povabilo Bena Podergajsa sta se David in njegova žena 
Bernarda leta 2011 pridružila vokalni skupini In spiritu. 
Skupino je v tistem času vodil umetniški vodja Tomaž 
Marčič, ki ga je zamenjala ravno Bernarda. Po letu dni je 
Bernarda umetniško vodstvo skupine predala Davidu, ta pa 
je kot vodja uspešno krmaril vse do leta 2018. Na skupino 
so vplivali različni dejavniki, na katere ne Bernarda in ne 
David nista imela vpliva. Zaradi drugih obveznosti so člani 
skupine začeli zapuščati Vojnik in skupino, vrstile so se 
menjave pevcev, vse to pa je od Davida zahtevalo veliko 
organizacije, prilagajanja in usklajevanja. Delo v In spiritu 
mu je prineslo ogromno izkušenj, predvsem s področij 
povezovanja, organiziranja in vodenja skupine ter pri 
delu z ljudmi. Na skupino ima lepe spomine, predvsem v 
prvih letih skupnega ustvarjanja in organizacije številnih 
koncertov, pevskega festivala, s katerim so v Vojnik pripeljali 
med drugim tudi zbor Slovenske filharmonije.

V lepem spominu ima tudi vsa osebna druženja, 
praznovanja rojstnih dni in drugih družinskih dogodkov. 
''Kadar si v takšni zasedbi, gre torej za način življenja, to so 
neke vrste zakonitosti delovanja vsake pevske zasedbe in ko 
se to vse poklopi, je to nekaj najlepšega v vokalni glasbi!'' 
nam je še zaupal. 

Načrti za prihodnost
''Načrti za prihodnost so, ne da bi se čim prej vrnili na stare 
tirnice, ampak da bi se iz trenutnega obdobja čim več naučil, 
si dal novih priložnosti, tudi na področju glasbe in kulture. 
Želim si, da bi bila kultura pomemben dejavnik v šolstvu, 
ki spodbuja tudi k učnemu uspehu in medpredmetnemu 
povezovanju. Kultura je tista, ki izoblikuje in izpopolnjuje 
človeka, ga notranje bogati in tako dela prvinskega ter zgolj 
»človeškega«,'' nam še pojasni David. 

David Preložnik v elementu

Dekliški pevski zbor Gimnazije Celje - Center je pod njegovim 
vodstvom osvojil zlato priznanje.
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DRUŽINSKO PODJETJE   
Tekst: Nenad Vranešević, foto: Pro Magnet

Električno kolo za vsak okus
Na cesti vedno pogosteje opažamo 
skoraj neslišne električne 
avtomobile, skiroje in kolesa, že 
pred trenutno popularnostjo pa se je 
ideja o elektrifikaciji koles porodila 
Vojničanu, Robertu Prevcu. Svoje 
znanje in izkušnje je najprej kot 
hobi usmeril v predelavo svojega 
osebnega avtomobila, ki ga je 
uspešno elektrificiral v lastni garaži, 
nato pa se je lotil še predelave 
svojega kolesa. 
 
S svojo predelavo je bil izjemno 
zadovoljen in ob tem je ugotovil 
mnoge prednosti električnega kolesa, 
ki so dandanes široko znane. Pomoč 
akumulatorja od kolesarja zahteva 
veliko manj fizičnega napora: za 
potovanje z e-kolesom ni treba biti 
športnik in tako kolo olajša izzive tudi 
starejšim kolesarjem. Ob tem omogoča 
hitrejše povprečne hitrosti (približno 
50 odstotkov hitrejše kot na običajnem 
kolesu), lažji pospešek po postanku, na 
primer na semaforju, in povečanje moči, 
ko greste navkreber. Tudi prevažanje 
težjih bremen je veliko enostavnejše. 

Ker e-kolo zahteva manj napora kot 
običajno kolo, se e-kolesarji potijo 
dosti manj kot običajni kolesarji, kar 
je izjemnega pomena za ljudi, ki se s 
kolesom vozijo v službo. 

Robert Prevc je vztrajal pri delu v 
domači garaži in iz hobija je nastalo 
manjše družinsko podjetje, ki ima danes 
stranke iz vse Slovenije. Čeprav so bili 
začetki težki, saj je bila elektrifikacija 
pred desetimi leti šele v povojih in 
so mu mnogi govorili, da v tem ni 
prihodnosti. Sčasoma in z dvigovanjem 
prepoznavnosti električnih avtomobilov 
ter ob tem tudi drugih električnih 
prevoznih sredstev se je povečevalo 
tudi povpraševanje po električnih 
kolesih. Na slovenskem trgu so večji 
preboj doživeli šele pred nekaj leti, 
po predstavitvi na Mednarodnem 
obrtnem sejmu v Celju, kjer je bila 
njihova največja prednost usmerjenost v 
predelave obstoječih koles v električna. 

Zakaj je temu tako?
Trenutno je največja pomanjkljivost 
električnega pogona dostopnost za 

povprečnega potrošnika. Ker je govora 
o novejši tehnologiji, so vstopne cene za 
nakup osnovne različice električnega 
kolesa navadno kar visoke, v trenutni 
situaciji pa so taka kolesa zaradi 
prekinjenih verig dobave tudi težko 
dosegljiva. Pri predelavi obstoječega 
kolesa je strošek precej nižji, poleg tega 
kolesar svoje kolo dobro pozna in je 
nanj navajen, tudi skupna teža je na 
koncu manjša. Skozi celoten postopek 
s svojim osebnim pristopom upoštevajo 
strankine želje (domet, teren vožnje, 
tip kolesa …), ki po 2 do 3 dneh dobi 
električno kolo popolnoma prilagojeno 
svojim potrebam in željam. S svojo 
predelavo so pritegnili tudi gibalno 
ovirane osebe, saj v zadnjem času 
elektrificirajo tudi vedno več invalidskih 
koles. 
Poleg predelave koles nudijo še 
popravila in obnovo različnih 
električnih vozil (kolesa, skiroji, 
tricikli), pa tudi predelavo drugih vozil 
na elektriko (skuterji, štirikolesniki, 
skiroji). 

Ob vseh izkušnjah in pozitivnem 
trendu, so se v podjetju lotili še novega 
izziva – razviti lastno visokokakovostno 
električno gorsko kolo. Njihov produkt, 
E-TNT, je v celoti narejeno v lastni režiji 
in ima aluminijast okvir, visok rang 
komponent ter je prilagojeno željam 
stranke. Pred kratkim je na brezpotja 
zapeljal že njihov drugi E-TNT.

Glede na trend popularnosti električnih 
koles in prednosti, ki jih nudi predelava 
obstoječih koles, smo prepričani, da bo 
njihova pot še naprej uspešna, kogar 
pa zanima, kaj vse ponujajo, pa lahko 
pokuka na njihovo spletno stran www.
promagnet.si ali www.promagnet.eu. 

E-TNT, visokokakovostno električno gorsko 
kolo
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DOROTEJA SELČAN     
Tekst: Lea Sreš, foto: osebni arhiv, Lea Sreš

Poroka ali urejanje okolja po naročilu
Oblikovanje prostora z rastlinami je področje, na 
katerega se spozna mlada podjetnica Doroteja 
Selčan iz Malih Dol 48a, ki se prebija na samostojno 
podjetniško pot. 
 
Nekaj izkušenj na področju aranžerstva in urejanja okolja 
že imate. Kakšni so vaši začetki?
Moj poklic je aranžerski tehnik, končala sem Šolo za 
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, kjer sem pridobila 
splošna in strokovna znanja, pri opravljanju poklica mi je 
prišla prav ustvarjalnost in želja po iskanju novih rešitev. 
Hortikultura je področje, ki nima meja. Vsako leto prihajajo 
novi trendi, »moderne« so nove rastline, potrebno se 
je prilagajati zahtevam naročnika in hkrati upoštevati 
vse osnovne zahteve stroke. Izkušnje imam na področju 
aranžiranja porok, kjer pride do izraza čut za estetiko in kjer 
prevzamem vse priprave (od vabil do ureditve prostora in 
materialov pri vsebini dogodka). Področja svojega dela želim 
širiti na načrtovanje in urejanje okolic hiš.

Aktivni ste v Fb skupini Urejam okolico. Kakšne izkušnje 
vam prinaša?
Danes se veliko stvari seli na splet; korona časi, mladi se na 
tak način družimo in izmenjujemo izkušnje. Pred leti sem 
ustanovila Fb skupino Urejam okolico, ki danes šteje 46.000 
članov. Področje urejanja okolja naših domov nima meja. 
Splet mi omogoča, da sodelujem s podobno mislečimi in z 
njimi ustvarjam poslovne stike. 

Katere dejavnosti, poleg porok, še načrtujete?
Svoje delo želim organizirati skozi vse letne čase. Na 
prvem mestu ostaja družina, sem namreč mama dveh 
predšolskih otrok. Poletje je čas za poroke, jesen in pomlad 
za zasaditve in urejanje vrtov ter parkov, zima pa je čas 
za praznične okrasitve in izdelavo prazničnega okrasja. 
Pomagam vam lahko pri pripravi in izdelavi materialov 
za oblikovanje prostorov z rastlinami, pri načrtovanju in 
izvedbi ureditve prostora z rastlinami, izdelavi cvetličnih 

dekoracij za krasitev različnih prostorov in okolice doma, 
pri zasaditvi s cvetličnimi koriti, načrtih za zasaditve 
grobov. Pri svojem delu upoštevam vse zahteve stroke, 
varstva okolja in krožnega gospodarstva pri reciklaži 
materialov. Če želite nasvet, idejo ali izvedbo dogodka, 
se oglasite na doroteja.selcan@gmail.com.

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

e-mail: aksel.skaza@gmail.com | tel.: 00386 41 679 286

www.aksel.si

Usklajevanje želja naročnika in stroke je včasih velik izziv. 

Poročni aranžmaji Postavitev foto kotička, izdelava pripomočkov za fotografiranje
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KUZMAN    
Tekst: Lea Sreš, foto: osebni arhiv

Tomi gradbeništvo  
Vse več ljudi se podaja na 
samostojno podjetniško pot. 
Po propadu velikih gradbenih 
podjetij je bila to za nekatere edina 
možnost preživetja. Med takimi 
sta tudi Helena in Tomi Kuzman iz 
Socke. Podjetje Tomi gradbeništvo 
je nastalo leta 2013, na začetku 
je delal Tomi sam. S številnimi 
pridobljenimi izkušnjami in dobro 
opravljenim delom pa se je kmalu 
pokazala potreba po širitvi in 
dodatnih zaposlitvah. 

Dobro opravljeno delo pripelje nove 
stranke. V podjetju je zaposlenih 10 
ljudi, večina je gradbenikov. Področje 
njihovega dela je široko, gradijo 
ceste, urejajo okolice hiš, polagajo 
tlakovce, robnike, gradijo nasipe, 
škarpe in asfaltirajo dvorišča ter 
dovoze. So pogodbeni izvajalci za 
VOC Celje, delajo po vsej Sloveniji. 
Po vsem opravljenem delu, ko 

se dobro ime širi od ust do ust 
zadovoljnih strank, so ponosni na 
to, kar so dosegli. Verjamejo v pot 
razvoja, zaupanja in spoštovanja ter 
poslovne kulture. 

V podjetju je zaposlena tudi žena 
Helena, ki skrbi za administracijo in 
za trgovino z materialom za ročna 
dela (volna, pribor za ročna dela, 
šivanje, prejice). Njeno področje, 
kjer izrazi svojo ustvarjalnost, so 
ročno izdelane pletenine po naročilu, 
tudi za dojenčke. Trenutno sodeluje 
pri slovenskem projektu, kjer 
izdelujejo grbe vseh slovenskih občin 
za Guinnessovo knjigo rekordov. 
Če bo šlo vse po sreči, bo vojniški 
grb predstavljen ob slovenskem 
kulturnem prazniku prihodnje leto. 

Tomi Kuzman: »Na področju 
gradbeništva smo poznani predvsem 
po ureditvi okolic hiš, kjer uredimo 

vse od svetovanja, priprave terena, 
nabavimo material po vaši želji, 
uredimo prevoze, izkope, asfaltiranje 
in kot dober gospodar na koncu 
pospravimo za seboj, da lahko 
naročnik le uživa v lepi okolici 
hiše. Želimo zadovoljne stranke, 
spoštujemo njihove želje in se 
držimo dogovorjenih rokov izvedbe. 
Uredimo zelene površine, očistimo 
prostore, opravimo administrativne 
storitve in se ukvarjamo s trgovino. 
Kljub obilici dela in novih projektov 
je na prvem mestu še vedno družina 
in čas zase, ki si ga moramo znati 
vzeti v tem prehitrem svetu. Čeprav 
sta polno zaposlena, si Tomi in 
Helena še vedno vzameta čas za 
užitke na morju in motorju. Čas, ki 
ga pokloniš sebi, svojim najdražjim 
in prijateljem, je čas, ki šteje in gradi 
spomine. Nikoli ne smemo pozabiti 
nase«.
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KMETIJSTVO V OBČINI     
Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Kmetom pogoje, ostalo bodo naredili sami. Znajo.
O kmetijstvu v naši občini smo se pogovarjali s 
Petrom Oprčkalom, ki je vodja nabavno-prodajnih 
poslov ter mesnin Okus nad okusi v Laškem, 
predvsem pa je - kot se je opisal sam - kmet na svoji 
zemlji.

"Kmetijstvo – vsebinsko izredno bogata beseda, ki jo 
nekateri mešajo s kmetijsko politiko, ki to nikakor ne 
more biti, kajti naše okolje oblikujemo ljudje in narava, 
ki nam je podarjena. Lahko smo ponosni, da je Občina 
Vojnik zelena, da so polja obdelana, v hlevih se še vedno 
redijo živali; zaraščanja praktično ni, trud tako kmetov 

kot ostalih občanov pa je poplačan z lepim pogledom na 
naš kraj," je povedal Oprčkal. Dodaja, da je pomembno 
zavedanje, da je okolje edinstveno, neponovljivo, 
namenjeno tudi prihodnjim rodovom, ne samo sedanji 
rabi. Lahko pritrdi, da se Občina Vojnik že od nastanka 
zaveda pomena kmetovanja za ohranjanje kulturne 
krajine, naše zgodovine in prihodnosti. "Ali je to dovolj 
za naše kmete? Verjetno ne, je pa simbolična vzpodbuda 
za marsikoga v smislu vsakoletnih finančnih razpisov 
dobrodošla," je poudaril Peter Oprčkal. 

Brez kmetovanja ne bo šlo
Prebivalstvo občine raste, hkrati pa tudi pritisk na 
kmetijska zemljišča za pozidavo za različne projekte, 
kot so ceste, kolesarske steze, komunalna in ostala 
infrastruktura. "Občutljivost kmetov je na tem mestu 
upravičena, saj je zemlja edino sredstvo, s katerim 
upravljajo za svoj vsakdan. Izostanek pomanjkljivega 

dialoga lahko povzroči nepotrebno slabo voljo ter zastoj 
nekaterih pomembnih razvojnih projektov občine," je 
prepričan Oprčkal, ki dodaja, da brez kmetovanja ne 
bo šlo, če želimo ohraniti našo krajino. Pomemben člen 
v tej verigi je vzgoja: "Pa ne samo otrok ter mladine, 
tudi vzgoja starejših, da je avtohtonost (v kmetijstvu to 
pomeni stare sorte rastlin, pasme živali, kmečka poslopja 
…) medsebojnih odnosov pomemben člen sožitja z 
naravo."

Pomemben aktiven pristop kmetov
Tradicionalno kmetovanje, glede na naravno danost 
ter velikost kmetij v občini, že nekaj časa ne prinaša 
finančne stabilnosti naših kmetij, je povedal Oprčkal. Za 
pomembnejši razvoj je ta izostanek še večji. "Mnogim 
kmetijam, ki so se podale na pot dopolnilnih dejavnosti 
na kmetiji, ni uspelo, nekaterim pa je in ta pot je zagotovo 
pravilna in po moji oceni edina, ki lahko zagotovi 
stabilnost srednje velikih kmetij. Zato so potrebna 
dodatna znanja, ki jih mora zgotoviti kmetijska zbornica s 
svojimi institucijami," je poudaril Peter Oprčkal in dodal, 
da pa se brez interesa in aktivnega pristopa kmetov ne bo 
nič spremenilo.

Za delež, ki pripada kmetijstvu
"Če pogledamo dejanske razmere kmetovalcev, 
predvsem tistih, ki jim je kmetovanje osnovni vir 
prihodkov za življenje, ugotavljam, da je ekonomika 
kmetovanja na najnižji stopnji v zadnjih nekaj letih, če 
ne desetletjih. Male in srednje velike kmetije so kljub 
dobri zadružni organiziranosti podvržene podrejenemu 
nastopu na trgu kmetijskih pridelkov. Izrazito želim 
biti kritičen do vseh, ki so vpleteni v oblikovanje 
prehranske verige. Najprej do oblikovalcev kmetijske 
"politike", predelovalcev, trgovcev in ne nazadnje nas - 
potrošnikov, ki odločamo, kaj bomo vzeli s polic," je bil 
jasen Oprčkal. Kar je pomembna tema za prihodnost 
kmetijstva in kmetstva tudi v Občini Vojnik, ki potrebuje 
dodatno stran analize. Oprčkal je povedal, da se 
pripravljajo nove smernice za kmetovanje v evropskem 
prostoru, ki bodo zaznamovale kmetijstvo tudi v 
naši občini: "Pričakujemo in zahtevamo od pristojnih 
državnih institucij, da zagotovijo delež, ki našemu 
kmetijstvu pripada. Ostalo bodo naredili naši kmetje 
sami – znajo!"

Tihožitje na kmetiji
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ARONIJA FURLAN     
Tekst: Nuša Lilija, foto: osebni arhiv

Čudovita aronjina marmelada
Ko se peljete po cesti od Vojnika 
proti Dobrni, zagledate v kraju 
Lemberg na desni strani travnik, 
na katerem raste prečudovit nasad 
ekološke aronije.

Do leta 2012 so na domačem 
travniku v neokrnjeni naravi 
rasle jablane. Po težki poškodbi 
gospodarice so razmišljali, kako bi 
zemljo oplemenitili. Na sejmih so 
spoznali aronijo, ki ima na človekovo 
zdravje zelo veliko pozitivnih 
učinkov. 

Kaj sploh je aronija?
Aronija spada v rod grmičevja, ki 
izvira iz vzhoda Severne Amerike, 
kjer so jo gojili in uporabljali kot 
zdravilo že Indijanci. Bujno rastoč 
grm zraste od enega do treh metrov 
v višino, lahko pa se oblikuje tudi 
v manjše drevo. Zaradi visoke 
odpornosti na mraz prenese 
zimsko temperaturo celo do - 47o C. 
Aronijo mnogi imenujejo "sibirska 
borovnica«. Rastlina je odporna tudi 
na sušo, škodljivce, onesnaženje in 
bolezni.

Aronija vsebuje največ 
antioksidantov med vsemi 
jagodičevji in ostalimi vrstami sadja. 
V plodovih aronije je veliko vitamina 

A, C, E, več vrst vitamina B ter zelo 
redek vitamin P.

Z uživanjem aronije si lahko 
izboljšamo zdravje, saj tako ne 
krepimo samo imunskega sistema, 
ampak telo z njenim uživanjem 
tudi očistimo in razstrupimo vseh 
toksinov, ki se nalagajo v našem 
telesu.

Od ideje do realizacije
Idejo, kako oplemenititi zemljo, je 
dobil sin, ko je s prijateljem obiskoval 
kmetijske sejme. S partnerico sta leta 
2013 kupila ekološke sadike aronije 
in jih posadila.

Z aronijo je največ dela spomladi in 
poleti. Konec februarja je potrebno 
grmičevje obrezati, nato se začne 
košnja trave med grmičevjem. Zadnji 
teden v avgustu več kot 200 ur dela 
namenijo obiranju aronije. S pomočjo 
prijateljev in znancev sadeže aronije 
trgajo ročno, saj so tako pobrani 
sadeži brez listja in pecljev. To da 
soku še boljši in izrazitejši okus. 

Iz kilograma aronije iztisnejo nekaj 
več kot pol litra soka. 100-odstotni 
ekološki sok aronije je brez 
dodatnega sladkorja, ne vsebuje 
umetnih barvil in arom, prav tako ne 

vsebuje nobenih konzervansov, zato 
ga je potrebno po odprtju hraniti v 
hladilniku in ga porabiti v tednu dni. 

Furlanovi aronije sicer ne stiskajo 
sami, ampak jo odpeljejo v podjetje, 
kjer se ukvarjajo s stiskanjem 
različnih vrst sadja. Vsako leto iz 
aronije stisnejo dobrih 700 litrov 
bio soka, ki ga nalijejo v estetsko 
dekorirane steklenice, v katerih gre 
sok nato v prodajo. 

Na ekološki kmetiji Furlan za 
prodajo pridelujejo samo sok, za 
domačo uporabo pa iz sveže aronije 
pečejo pecivo, naredijo kompote 
ali marmelado (zelo dobra je v 
kombinaciji z grozdjem, marelicami 
ali breskvami). Sušene iztisnjene 
jagode aronije pa uporabijo za čaj. 

Kje kupiti sok aronije?
Ekološki sok aronije Furlan lahko 
kupite v ekoloških trgovinah, v 
kmetijskih zadrugah ali kar na 
njihovi domačiji v Lembergu 1. 
Kontakt: Sabina Vengust
(tel: 031 225 733, e-mail: 
sabina.vengust@gmail.com, 
Fb: https://www.facebook.com/
bioaronijafurlan)

Sestavine za marmelado Sestavine za pecivo Pecivo za v pečico
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PECIVO IZ SVEŽE ARONIJE

Sestavine: 
- 5 jajc
- 200 g sladkorja
- 200 g kisle smetane
- 200 g moke
- 1 paket pecilnega praška
- 1 limono
- 300 g sveže aronije 

Jajca stepamo in jim dodajamo sladkor. 
Zmesi dodamo kislo smetano, moko s 
pecilnim praškom in naribano limonino 
lupinico. Polovico mase vlijemo v model 
(premera 22 cm), obložen s papirjem za 
peko. Potrosimo jagode sveže aronije. 
Prelijemo jih še z drugo polovico mase. 
Pecivo pečemo 45 minut pri 180 0C. 
Pecivo lahko obogatimo s prelivom ali s 
sladkorjem v prahu.

Kako do preliva? 
V ponvi na zmerni temperaturi 
segrevamo sadje (aronija ali po želji). 
Dodamo eno žlico vode, sladkor po 
okusu, malo limoninega soka in vse 
dobro premešamo. Ko dobijo sestavine 
lepo gostejšo tekočo strukturo, jo 
polijemo po pecivu. Dober tek. 

Recept Za Aronjino Marmelado
Potrebujemo:

palični mešalnik, velik lonec za kuho, kozarce s pokrovi za konzerviranje

Sestavine:
- 1 kg opranih jagod aronije

- voda

- 500 g sladkorja 

Po želji za boljši okus in aromo: 1 čajna žlička (10 gramov) naribanega ingverja in 
njegovega soka, drobno naribana lupina polovice pomaranče ali limone, odlična je z 
dodano banano, grozdjem ali breskvami

Postopek: 
•Operite sveže jagode aronije. 

•Zmešajte sladkor z aronijo in pripravljenim ingverjem (nariban in sok). Nato prelijte z vodo, 
le toliko, da so sadeži aronije prekriti.  

•Zmes zavremo, počasi zmanjšujemo jakost in z mešanjem kuhamo še dobrih 15 min.  

•Z mešalnikom mešamo, da začne zmes dobivati gosto teksturo. Bolj kot boste miksali, bolj bo 
zmes gladka.  

•Po koncu dodajte še limonine ali pomarančne lupinice.  

•Še vročo zmes vlijemo v tople kozarce in jih pokrijemo z brisačo, da se počasi ohlajajo. 

Kuhanje marmelade Nalivanje marmelade v kozarcePecivo se peče
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O OBNOVI     
Teksti n foto: Lea Sreš

Vrata na Celjski cesti 19 ponovno »zaživela« 
Kulturni spomenik Vojnik – Hiša Celjska cesta 19, ki je 
znotraj naselbinskega kulturnega spomenika Vojnik 
– Staro trško jedro, krasijo obnovljena vhodna vrata. 
Zavod za varstvo kulturne dediščine, Služba za kulturno 
dediščino, območna enota Celje je izdala soglasje 
za obnovo vhodnih vrat na stavbi. Soglasje stroke je 
bilo potrebno, ker je obnova vrat poseg, ki zahteva 
spremljanje in nadzor pri restavriranju, da se ohrani 
kulturna dediščina. 

 

Meščanska hiša na Celjski cesti 19 je dvonadstropna, ob ulici 
devetosna stavba. Zunanjost je poznobaročna z lizensko 
členitvijo in kamnitima portaloma, notranjost pa je v jedru 
renesančna. Razglašena je za kulturni spomenik lokalnega 
pomena z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov 
na območju občine Celje (Ur.l. SRS 28/86, 1/92-18) in 
varovana v Odloku o Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin 59/2016). 
V Register kulturne dediščine je hiša vpisana pod evidenčno 
številko 4274.

Pri obnovi vrat je podjetje PMM Vojnik, d.o.o. pokazalo 
odnos do kulturne dediščine
Na osnovi kulturnovarstvenih pogojev je podjetje PMM 
Vojnik, d. o. o. obnovo strokovno izvedlo. Pri obnovi so 
sodelovali Marjan Majger, Jakob Kožuh, Jožef Dražnik 
in praktikant Jurij Jurčenko, ki se je en teden trudil z 
odstranjevanjem barve. Po oceni stanja vrat v sodelovanju z 
Zavodom za kulturno dediščino so se odločili za potek dela. 

Pri odstranjevanju več plasti barve, odstraniti jo je bilo treba 
vse do lesa, se je pokazalo marsikaj. Vrata so bila izdelana 
iz orehovega lesa, na zadnjem krilu vrat pa se je pokazala 
letnica 1788 in nečitljiv napis. Premalo je podatkov, da 
bi lahko trdili, da so bila vrata izdelana takrat. Za kaj 
takega bi bilo potrebno dendrokronološko datiranje, to je 
metoda za določevanje starosti lesenih objektov. Po nasvetu 
strokovnjakov je napis ohranjen in viden.

Ves postopek obnove, vključno s stanjem pred začetkom 
del, je Majger obnovo dokumentiral s fotografiranjem vseh 
detajlov. Po odstranitvi več plasti barve se je pokazalo, 
da je potrebno nekaj delov vrat zamenjati z novim lesom. 
Vrata so se namreč skozi leta uporabe in vremenskih 
vplivov deformirala. Za obnovo je bilo potrebno les kriviti 
in skozi ves postopek opazovati, kako se krila prilegajo 
na tečaje. V mizarski delavnici so les utrdili s posebno 
emulzijo, nanesli osnovni in končni premaz. Pred zadnjim 
nanosom so na vrata vrnili okrasne letvice in okraske. 
Zaradi funkcionalnosti vrat (zaklepanje) so zamenjali 
kljuko s ščitom in ključ, ostali pa so stari kovani zapahi in 
tečaji. Napis so uokvirili in ga pustili vidnega. Pri obnovi 
sta postopek obnove spremljala in sodelovala z nasveti ga. 
Božena Hostnik, univ. dipl. etnol., konservatorska svetnica 
in kolega Aleš Plevčak, gradbeni tehnik. 

Čeprav gre samo za vrata, je odnos do ohranitve 
kulturne dediščine pomemben
Božena Hostnik je ob tem povedala, da »morebiti obnova 
enih vrat na tako veliki hiši, kot je Celjska cesta 19 ne 
pomeni veliko v gradbenem ali finančnem smislu, vendar 
nam ravno taka obnova pokaže odnos do kulturne 
dediščine. V današnjem času je veliko laže vrata kupiti, 
jih po možnosti barvno okrasiti (primer sosednjih vrat), 
vendar pa je estetski učinek neprimerljiv. Obnovljena vrata 
izkazujejo spoštovanje lokalne skupnosti do preteklosti in 
dediščine.« 

Pri obnovi kulturne dediščine si kljub napornemu urejanju 
dokumentacije in iskanju strokovnjakov za obnovo želimo, 
da bi čim več lastnikov ohranilo zapuščino in preprečilo, da 
zgodovinske objekte uniči zob časa. Tudi obnovljena vrata 
so pomembna, kažejo na ustvarjalnost človeka v določenem 
času, so kulturna dediščina, ki jo varuje vpis v Zbirni 
register kulturne dediščine in zanj velja strog varstveni 
režim. S kulturno dediščino ravnajmo spoštljivo.

Obnovljena vrata izkazujejo spoštovanje lokalne skupnosti do 
preteklosti in dediščine
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Opazujem nastajanje novega dne. 
Počasi izginja tema in vsako sekundo 
je okolica svetlejša. Danes je sobota, 
kar pomeni, da jutranje hitenje 
odpade. Imam čas, da dan začnem 
v naravi, zato nič ne oklevam. Hitro 
ugotovim, da se dan res išče zjutraj. 
Tečem ob polju s koruzo, ki je že 
pognala svoje laske, zato vem, da bo 
kmalu začela zoreti. Po dolini pred 
menoj se vleče megla in spoznanje, 
da se poletje končuje, dobi potrditev. 
Vem, da se vsak konec vedno poveže 
s začetkom nečesa novega, zato 
tudi jaz nestrpno pričakujem tisti 
občutek, ki ga doživljajo otroci, ko 
se pripravljajo na novo šolsko leto. 
Spomin me potegne v otroštvo. 
Takšna jutra, kot je današnje, so 
se začela na polju s hmeljem, kjer 
smo z vrstniki tekmovali, kdo bo 
hitrejši, kdo 
ga bo nabral 
več in kdo 
bo izpraznil 
največ 
"škafov". 
Veselila 
sem se 
vsakdanjega 
druženja in 
tudi zaslužka. Omogočil mi je, da 
sem si sama napolnila šolsko torbo 
in tako s ponosom in veseljem začela 
novo šolsko leto. 

Danes polja s hmeljem 
izginjajo iz naše okolice. 
Tudi ročnega obiranja ni 
več. Takšnih možnosti 
zato naši otroci nimajo. 
Imajo pa drugačne 
izzive ter druge 
priložnosti. Verjamem, 
da imajo, tako kot 
sem imela nekoč jaz, 
tudi oni podobna 
pričakovanja pred 
novim začetkom in da 
se novega šolskega leta 
že veselijo. Še posebej 
tisti najmlajši, ki svojo 
šolsko torbo pripravljajo 
prvič. In zagotovo tudi 
starejši, četudi z malce 
drugačnimi občutki. 
Ti imajo ob pripravah 
svoje šolske torbe 

drugačne želje, zato so tudi njihova 
pričakovanja lahko drugačna. Vsi 
pa to novo obdobje začenjamo s 
spoštljivim pričakovanjem, saj so 
pred vse nas postavljene naloge, 

ki jih lahko – ali pa tudi ne – 
uresničimo. Vse je skoraj vedno 
odvisno od nas samih. Tudi letos bo 
tako. Četudi so zaradi zdravstvenih 
razmer pred vsemi še večji izzivi, 

naloge pa še težje, so lahko tudi 
letos dosežki posameznikov izjemni. 
Prav vsi, tudi mi, ki bomo začetek 
šolskega leta le opazovali, smo lahko 
njihovi pomočniki. Povsod – na 
cesti, v avtomobilu, na avtobusu 
… Najprej z zgledom, pa tudi z 
nasmehom in z upoštevanjem pravil, 
ki jih današnji čas postavlja pred vse 
nas. Otroci potrebujejo šolo, saj jim 
šolski prostor omogoča razvijanje 
znanj in spretnosti, ki jih lahko 
razvijajo le skupaj z vrstniki in ob 
pomoči učiteljev. Z občudovanjem 
tudi spremljam skrbne priprave 
zaposlenih v šoli na prihod učencev 
in vem, da si vsi želijo podobno kot 
starši in otroci – šolsko leto uspešno 
končati v šolskih prostorih in se ob 
koncu veseliti uspehov in dosežkov. 
Potrebujejo le zaupanje staršev in 

razumevanje 
okolice. 
Občudujem 
jih, saj delo 
poznam. 
Poznam 
tudi njihovo 
vsakdanje 
iskanje 
ustrezne 

oblike pomoči otrokom, ki se 
znajdejo v stiskah. Zmogli bodo 
prav vsi – z dobro voljo, s pogumom, 
sodelovanjem in z medsebojnim 
zaupanjem.

Ups, pa sem se spotaknila. 
Ovire so povsod, zato 
pomislim, da moram biti 
previdnejša in svoje misli 
usmeriti v ta trenutek. 
Zmorem, v to verjamem, 
zato bom odslej jutra 
začenjala takole, počasneje, 
v naravi, čez dan pa 
odgovorno do sebe in 
drugih. Četudi so ovire 
potrebne za razmislek, si 
želim, da jih vsi imamo čim 
manj. Ob srečanju z njimi 
pa razumno in pogumno 
poiščimo pravo rešitev ali 
pot.

Mnenje avtorja ne odraža stališč 
uredništva.

ZAČETEK
Tekst: Olga Kovač, foto: osebni arhiv

"Zmogli bodo 
prav vsi – z 
dobro voljo, 
s pogumom, 

sodelovanjem in 
z medsebojnim 

zaupanjem".
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Moj prvi vtis, to je človek, ki 
da veliko na osebne izkušnje, 
svoja občutja, zavestno nekoliko 
oddaljen od aktualnih razmer, 
razmišljajoč in preudaren. Ima 
izoblikovane vrednote, od njih ne 
odstopa. Tudi material, v katerem 
ustvarja, je trd in krut, težko ga je 
oblikovati. Umetnik, ki ustvarja 
premišljeno, v kipe vnaša občutke 
in realen pogled na svet. 
 
Kelavić je bil rojen v Galovcu, to 
je v občini Maglaj, v osrčju Bosne, 
v veččlanski družini; vzgojen v 
verskem duhu. Zaradi oddaljenosti 
od večjih središč, se mu ni uspelo 
vpisati na šolo za likovno umetnost, 
kar mu je ostala ena od večjih želja. 
Njegova želja po izražanju, predvsem 
likovnem, ga spremlja že od malega. 
Postal je strojni mehanik in to delo 
opravlja še danes. Začetki ustvarjanja 
segajo v osnovno šolo, v čas služenja 
vojaškega roka, želja po ustvarjanju 
je rasla. Različne življenjske 
izkušnje so doprinesle k njegovemu 
umetniškemu izražanju. Čas ga je 

spremenil in ta merila upošteva 
še danes. Pravi, da ga poleg okolja 
oblikuje predvsem družina, ki mu je 
zatočišče. Ko so skupaj, so močni in 
v takih pogojih ima vse možnosti za 
kreativno ustvarjanje. 

Kovina mu je izziv, je trda in težko 
upogljiva

Od človeka, ki veliko razmišlja, 
lahko pričakujemo, da lahko 
ustvarja le takrat, ko čuti potrebo, 
da ideja postane umetnina. Pred 
začetkom ustvarjanja naredi skice, 
jih spreminja in išče tisto »pravo«, 
ki jo ustvari, največkrat iz železa. 
Za razumevanje vsake skulpture 
je nujno, da si jo ogledamo iz vseh 
strani, je namreč trodimenzionalna. 
Kelavić nameni več časa ideji kot 
izdelavi kipa. Na ustvarjalnost 
vplivajo stvari iz njegovega življenja 
in izbira ideje je odvisna od občutij, 
ki jih poistoveti. Kelavić črpa iz 
življenjskih izkušenj, svojih pogledov 
in intimnega odnosa do določenih 

situacij, ljudi in stvari. Skulptura je 
posledica dolgotrajnega razmišljanja 
o določeni temi. Pomembno je, da 
ljudje vsebino kipa dojamejo, ker jih 
s tem opozori na določene vsebine, 
s katerimi se srečujemo v življenju. 
Ustvarja v različnih tehnikah, kot 
so pastel, olje na platnu, grafit, 
pirografija, najopaznejše pa je 
kiparstvo. Največji izziv mu je 
kovina, kjer z veliko kreativnosti in 
idejami iz ostankov železa ustvarja 
svoje kipe. 

Umetnost doživlja kot smernice 
v življenju, saj mora umetnik 
ljudi usmerjati, likovna kultura 
pa je pomembna za razvoj in 
napredek civilizacije. Danes 
življenje mnogokrat ni več realno, 
tudi umetniki ustvarjajo nekaj 
»abstraktnega«, simboličnega. 
Sodobni umetniki predstavljajo 
svoje vrednote, mišljenja in ideje 
na način, ki je lahko ljudem sprva 
težko razumljiv. Dojemanje sodobne 
umetnosti nam je lahko velikokrat v 
izziv, saj smo preplavljeni s problemi 

ILIJA
KELAVIĆ       
Tekst: Lea Sreš, foto: osebni arhiv

Umetnost mora biti iskrena
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Družina

Kelavić je družbeno kritičen v življenju in ustvarjanju.
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Konec avgusta in september 
so ponovno popestrili Vojniški 
glasbeni večeri, ki jih v 
sodelovanju z Občino Vojnik, 
Turističnim društvom Vojnik in 
Katoliško-kulturnim društvom 
Ivan Šopar po različnih lokacijah 
v vojniški občini organizira Filip 
Brezovšek.
 
Osnovni namen večerov je z 
različnimi programi in neklasičnimi 
zasedbami prikazati, da je veliko 
klasične glasbe v vsakodnevnem 
življenju. Na prvem koncertu, 
28. avgusta, je nastopila zasedba 
SalzMusique, ki je predstavila 
repertoar ciganske in klezmer glasbe. 
Igrali so skladbe od Brahmsovih 
madžarskih plesov, uverture v 
judovske teme Sergeja Prokofjevega 
in druge priredbe, ki so napisane 
v verziji salzmusique. Na drugem 
koncertu se je 4. septembra v 
Jernejevem domu predstavil kvartet 

klarinetov The Bussy Quartet. Izvedli 
so dela znamenitih skladateljev, kot 
so Wolfgang Amadeus Mozart, Felix 
Mendelssohn, Johann Sebastian 
Bach. Predstavili so tudi noviteto 
"So, What?", ki jo je posebej za to 

zasedbo napisal Filip Brezovšek. Na 
zadnjem koncertu je 10. septembra 
nastopila pevka Saška. Spremljal jo 
je The band, s katerim je poslušalce 
popeljala v svet slovenske popevke. 

VOJNIŠKI
GLASBENI VEČERI        
Tekst: Klara Podergajs, foto: arhiv VGV

Z glasbo v jesen

Prvi koncert Vojniških glasbenih večerov z zasedbo SalzMusique. 

današnjega načina življenja. Zaradi 
tega se težje poglobimo v pomen, 
ki ga naglašuje umetnik. Poslanstvo 
umetnika, šolanega ali ljubiteljskega, 
je da kulturo približa ljudem. 
Umetnik mora biti vedno prvi, ki 
kaže pot k napredku in v boljši jutri. 

Kritičen pogled na prihodnost

Kelavić je družbeno kritičen v 
življenju in ustvarjanju. Spoštuje 
norme, vendar se z njimi vedno v 
celoti ne strinja. Naš odnos do okolja 
je napačen. Velike akcije, ki naj bi 
izboljšale naša ravnanja, so medijsko 
napihnjene, navaden človek in naš 
planet pa od njih nimata koristi. 

Zaveda se, da bo narava vedno 
preživela v neki obliki, vprašanje 
pa je, ali bo del te sestave še vedno 
tudi človek. Moti ga razvoj družbe in 
države »za vsako ceno«. 
Svoje umetnine razstavlja na 
samostojnih razstavah (5), 
skupinskih razstavah (20), nekatere 
je tudi podaril. Pravi, da mora biti 
umetnost iskrena. Že nekaj let je 
prisoten na Božičnem Vojniku, sem 
ga je povabil Beno Podergajs. V 
vojniško zbirko jaslic je podaril nekaj 
svojih stvaritev, jaslic iz lesa. Božični 
Vojnik je prireditev, ki združuje ljudi 
ne glede na prepričanje, obiskujejo 
ga družine in posamezniki, je 
prireditev, ki ljudi umirja in jih 
popelje v praznični december. Tujka
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Drage prvošolke in prvošolci. 

Za vas je ta jesen nekaj posebnega. 
Vstopili ste v šolo. Želimo si, da bo 
za vas šola barvita in topla kot jesen. 
Verjamemo, da boste z dobro voljo, 
igrivostjo, pogumom in otroško 
radovednostjo odkrivali nova znanja 
ter stkali prijateljske vezi, ki vas bodo 
spremljale v življenju. Pri tem vam 
bomo pomagali prav vsi. SREČNO IN 
USPEŠNO! 

Nataša Čerenak, 
ravnateljica OŠ Vojnik s sodelavci

Osnovna šola Vojnik, 1. b–razred

Nataša Čerenak

NA 
MLADIH 
SVET 
STOJI
Foto: Matjaž Jambriško

Osnovna šola Vojnik, 
Podružnična osnovna  šola 

Socka, 1. razred

Osnovna šola Vojnik, 1. a–razred
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Dragi učenci, še posebno prvošolci.

Vstopili smo v novo šolsko leto - 
prepričani, da bo prijetnejše kot 
preteklo. Naj bo leto polno zdravja, 
znanja, novih doživetij in druženja s 
prijatelji, v šolskih klopeh. 

Vse dobro Vam želimo.

 Marjana Šoš,
 ravnateljica OŠ 

Antona Bezenška Frankolovo
s kolektivom

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

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

Osnovna šola Antona 
Bezenška Frankolovo, 

1. razred

Marjana Šoš
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V Hiši otrok Nova Cerkev začenjamo 5. šolsko 
leto. Veseli smo, da smo v teh letih skupaj s 
starši zgradili medsebojno zaupanje in da lepo 
sodelujemo z Občino, javnim vrtcem in šolo.
 
Z našim delom sledimo pomembnemu načelu 
pedagogike Montessori: "Spoštuj sebe, druge in 
okolje." Otrokom omogočamo samostojno delo, 
medvrstniško sodelovanje in veliko stika z naravo. 

Delo z lastnimi rokami otroku pomaga razvijati 
različne spretnosti, zadovoljstvo po opravljenem delu 
pa gradi njegovo samozavest. Zato se že najmlajši 
poskušajo na primer sami obleči, obuti, pripraviti 
malico, pospraviti posodo in počistiti mizo. Pri tem 
je vloga vzgojitelja, da pripravi primerno okolje, 
otroka opazuje in mu nudi potrebno pomoč. Ker so 
skupine starostno mešane, si otroci pomagajo tudi 

med seboj. Ob tem se učijo sodelovanja, empatije in 
potrpežljivosti. 

Otrokom želimo približati naravo in gibanje v njej. Tudi 
deževno vreme ni ovira za sprehod v gozd, na travnik ali 
do bližnje kmetije. Naše igrišče in vrt nudita priložnosti 
za prosto igro, športne dejavnosti in vrtnarjenje. Četudi 
ne počnemo nič tako zelo posebnega, so otroci izjemno 
navdušeni, ko na primer srečamo mravljo ali polža in se 
ob tem ustavimo; ko lahko plezajo po drevesu, skačejo po 
blatnih lužah in opazujejo, kaj zraste iz semena, ki so ga 
sami posadili. 

Poslanstvo hiše otrok pa ni omejeno samo na vrtec. Otroci 
in starši imajo možnost udeležbe na naših popoldanskih 
programih in delavnicah Montessori za osnovnošolske 
otroke. Več o programih in terminih srečanj lahko najdete 
na naši spletni strani montessori-vsakdan.si.

HIŠA OTROK
NOVA CERKEV 
Tekst in foto: Špela Oprčkal

"Spoštuj sebe, druge in okolje."
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Skrb za rastline in okolje Že najmlajši se preizkušajo pri strežbi kosila za sovrstnike.

Draga ravnateljica Olga Kovač!

Zahvaljujemo se Ti za vsak polepšan dan, za vse 
lepe trenutke in prijetna presenečenja. Hvala 
za vse, kar si nam dala, da smo bili zadovoljni. 

Želimo Ti mirno plovbo v novem življenjskem 
obdobju; želimo Ti ZDRAVJA, SREČE in 
ISKRENIH PRIJATELJEV.

Kolektiv OŠ Vojnik

Zahvala 
ravnateljici OŠ Vojnik

So ljudje, ki ti polepšajo dan,
te iz težkih trenutkov prestavijo v lepe,

ti od svojega odstopijo del,
te prijetno presenetijo, ko to najmanj pričakuješ.

So ljudje, ki prevečkrat dajejo in premalokrat jemljejo, 
te osrečijo, da so sami srečni.

So ljudje, pri katerih je beseda – HVALA – premalo.
So ljudje, ki so – LJUDJE – pisano z veliko začetnico.

                                                (J. Medvešek)
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FRANKOLOVO 
Tekst: Nuša Lilija, foto: Nuša Lilija in Primož Pinter

Živahno poletje mladih na Frankolovem

Mladinsko društvo Frankolovo je 
kljub epidemiji delovalo v polnem 
teku. 15. maja smo na bazenu 
Frankolovo izvedli prvi redni občni 
zbor, na katerem smo sestavili 
načrt za leto 2021/2022.
 
Največji projekt je bil odprtje 
frankolovskega bazena. Člani smo 
organizirano poprijeli za delo in 
neutrudno urejali ne samo bazen 
temveč tudi njegovo okolico. Na 
novo smo postavili stebre, ograjo 
in reflektorje za nočno igro ob 
odbojkarskem igrišču. Glavni objekt 
bazena je dobil novo podobo, saj smo 
menjali okna in vrata ter prebarvali 
fasado. Mladinci smo s pomočjo 
otroških rok ob bazenu naslikali 
čudovite slike z morskimi motivi. 

Tudi letos so v Vrtnarstvu Zreče 
poskrbeli za pisano podobo bazena z 
raznobarvnimi cvetlicami. Poleg rož 
pa smo se na bazenu razveselili tudi 
štirih na novo posajenih dreves, pod 
katerimi bo vsako leto več sence. Da 
bomo varni pred sončnimi žarki, se 
najlepše zahvaljujemo Gostilni Turist 
Frankolovo, podjetju Mobi A-Z, 
Športnemu društvu Frankolovo in 
Vrtnarstvu Zreče.

Kot vsako leto smo tudi letos na 
bazenu izvedli akcijo zbiranja 
različnih stvari, s katerimi smo 

pomagali pomoči potrebnim 
občanom. V začetku julija smo se 
vsi zelo razveselili odprtja bazena. 
Poleg sončenja in plavanja smo 
se lahko ohladili tudi v bogato 
založenem gostinskem baru. Vsem 
športnim navdušencem so bili tudi 
letos na voljo odbojka, namizni tenis, 
nogomet in slackline. 11. julija smo 

izvedli turnir v namiznem tenisu 
"Frizerska kamrca". Mladi smo se ob 
poletnih večerih družili ob prijetnih 
zvokih glasbe, peki koruze in pic. 
Letos poleti je bilo na Frankolovem 
kar nekaj porok. Veseli nas, da ni 
nobena dekliščina ali fantovščina 
preskočila bazena. Tako smo vsi 
skupaj še zadnjič nazdravili z vsemi 

prihodnjimi mladoporočenimi pari. 
Sezono na bazenu smo končali 
s turnirjem v odbojki na mivki; 
sponzor je bila pivovarna Greengold. 
Kot vsako leto je turnir privabil 
številne navdušence. Po njem smo ob 
manjšem koncertu obujali spomine 
na najlepše "koronske" trenutke na 
bazenu.

Zahvaljujemo se vsem, ki so v teh 
težkih časih pomagali in verjeli v 
delovanje Mladinskega društva 
Frankolovo. Hvala vsem za 
nepozabne poletne večere. Trudili se 
bomo še naprej in komaj čakamo na 
naslednje poletje.

Plavanje, igre z žogo in še kaj

Igrišče za odbojko na mivki Prostor za druženje, peka koruze Barvanje fasade glavnega objekta ob bazenu
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NAJUSPEŠNEJŠI 
DEVETOŠOLCI
OŠ VOJNIK
Uredila: Simona Šarlah
Foto: Matjaž Jambriško 

"V življenju pride čas, ko ne moreš storiti drugega, kot da nadaljuješ 
svojo pot. Čas, da slediš svojim sanjam. Čas, da razviješ jadra svojih 
prepričanj."
            (Sergio Bambaren)

Dragi devetošolci, ne bojte se sanjati, postavite si 
visoke cilje in jih poskusite uresničiti. Zaupajte vase, v 
svojo energijo in sposobnosti! Ne bojite si biti drugačni, 
posebni in vedno razmišljajte s svojo glavo. Poiščite 
smisel življenja. Vašo pot bodo prekrižali novi obrazi, 
vi pa boste z vsako izkušnjo bogatejši in bolj zreli. 
Zapomnite si: Življenje je darilo. Nikoli ne pozabite 
uživati v njem!

GALEN VASIČ 
Star sem 14 let in prihajam iz Frankolovega. 
V prostem času rad s prijatelji igram 
računalniške igrice. Šolanje bom 
nadaljeval na Gimnaziji Celje - Center, 
in sicer na splošni gimnaziji. Osnovna 
šola mi bo ostala v dobrem spominu po 
prijateljih, ki sem jih spoznal, in po vseh 
zabavnih trenutkih med šolanjem.

NEJC KUGLER
Prihajam iz okolice Nove Cerkve. V 
prostem času igram klavir ter se družim 
s prijatelji. Svojo izobraževalno pot bom 
nadaljeval na Srednji šoli za gradbeništvo 
in varovanje okolja, smer gradbeni 
tehnik, saj me zanima izgradnja stavb ter 
drugih objektov. Osnovno šolo si bom 
zapomnil po dobrih prijateljih ter veliko 
presmejanih dneh.

ANŽE ŽNIDAR
Prihajam iz Višnje vasi. Rad se ukvarjam z 
računalniki in družim z družino. Šolanje 
bom nadaljeval na Srednji šoli za kemijo, 
elektrotehniko in računalništvo, in sicer 
na programu tehnik računalništva. 
Osnovne šole se bom najbolj spominjal 
po vseh ekskurzijah, na katerih smo se 
imeli prav lepo.
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ZALA MAJGER
Prihajam iz okolice Vojnika. V prostem času 
treniram boks, igram klavir in poslušam 
glasbo. Zanimajo me  kulture drugih držav, 
predvsem vzhodne Azije. Devetletno šolanje 
si bom zapomnila predvsem po prijateljih, 
učiteljih in odmorih s sošolci. Šolanje bom 
nadaljevala na Gimnaziji Celje - Center, likovna 
smer, v prihodnosti pa se vidim nekje v tujini. 

KAJA SLANA
Prihajam iz Socke. V prostem času rada 
pečem in igram kitaro. Osnovne šole 
nisem nikoli marala, ampak jo bom
vseeno pogrešala predvsem zaradi 
vseh spominov, ki smo jih ustvarili v teh 
devetih letih. Šolanje bom nadaljevala 
na I. gimnaziji v Celju, saj še ne vem, kaj 
bi v življenju rada počela.

ŽIVA BOŽIČEK ŠPES
Stara sem 15 let in prihajam iz Vojnika. 
Že štiri leta sem članica Konjeniškega 
kluba Celje, kjer preživim večino svojega 
prostega časa. Rada rišem in berem. 
Svoje izobraževanje bom nadaljevala na I. 
Gimnaziji v Celju, in sicer splošni program. 
Osnovno šolo si bom zapomnila kot 
mesto, kjer sem pridobila veliko znanja in 

nekaj prijateljev.

ŽIVA BRAČUN
Sem učenka 9. b-razreda. Že več kot 
devet let treniram umetnostno drsanje, 
zato bom s šolanjem nadaljevala na 
I. gimnaziji v Celju, športni oddelek. 
Zelo rada se tudi družim s prijatelji, s 
katerimi skupaj ustvarjamo spomine. 
Osnovno šolo si bom zapomnila po vseh 
“bedarijah”, ki smo jih počeli, ter po vseh 
tistih urah neprestanega smejanja šalam 
sošolcev in učiteljev. Naše šolanje je bilo 
posebno zaradi korone, ampak nas to ni
ustavilo. Imeli smo se najboljše.

JAKA JALŠOVEC 
Sem Vojničan. Ponosno zaključujem 
devetletko. Usvojil sem veliko znanja 
in bil na tej poti zelo uspešen. Udeležil 
sem se veliko šolskih tekmovanj, 
predvsem s področja matematike, 
kemije in angleščine. Z dobrimi rezultati 
sem sodeloval tudi na tekmovanjih na 
državni ravni. Šolanje bom nadaljeval na 
gimnaziji v Slovenskih Konjicah in si tako 
pridobil čas za odločitev o tem, kakšen 
poklic si želim opravljati.

ŽIGA KOGOVŠEK 
Star sem 14 let in prihajam iz Arclina. 
Zadnjih devet let sem obiskoval OŠ 
Vojnik. V prostem času rad igram košarko 
in se družim s prijatelji. Sem tudi član 
Košarkarskega kluba Vojnik. Svoje 
izobraževanje bom nadaljeval na tehniški 
gimnaziji v Celju, saj me področje tehnike 
zelo zanima. Osnovno šolo si bom najbolj 
zapomnil po super sošolcih in učiteljih, 
s katerimi sem preživel veliko prijetnih 
trenutkov.
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BENJAMIN MAUH
Star sem 15 let in prihajam iz bližnje okolice 
Vojnika. V prostem času se rad družim in igram 
video igre s  prijatelji. Zelo rad delam z lesom 
in z vsem, kar je z njim povezano. Doma imam 
tudi manjšo amatersko delavnico, v kateri 
zelo uživam. Odločil sem se, da svoje šolanje 
nadaljujem na Srednji lesarski šoli Maribor, saj 
bi rad, da to postane moj poklic.

MAŠA MUŽAR
Stara sem 14 let in živim v Vojniku. V 
prostem času zelo rada rišem, poslušam 
glasbo, berem ter se izobražujem. Za 
nadaljnje šolanje sem se odločila za 
Gimnazijo Celje - Center. Gimnazija 
mi bo prinesla nova znanja na vseh 
področjih ter še bolj utrdila moje 
sposobnosti učenja. Osnovno šolo si 
bom zapomnila po mnogih lepih in 
zabavnih trenutkih ter po prijateljih, ki 
so moje dni popestrili z veliko smeha.

EVA KATARINA PAVŠER
Stara sem 14 let in prihajam iz Vojnika. 
V prostem času se ukvarjam s svojim 
psom ter igram klavir. Zelo me veselijo 
konji in se s konjeniškim športom tudi 
ukvarjam. Vpisala sem se na I. gimnazijo 
v Celju. Osnovno šolo si bom zapomnila 
zaradi mnogo stvari, najbolj pa izstopajo 
pridobljena prijateljstva, lepi odnosi med 
učitelji in učenci ter seveda pridobljeno 
znanje.

NIK VIDMAR
Sem učenec 9. b-razreda OŠ Vojnik. 
Prihajam iz Vojnika. V prostem času 
rad igram računalniške igre in se  
družim s prijatelji. Ukvarjam pa se 
tudi s 3D-tiskanjem in različnimi 
športi, predvsem z različnimi borilnimi 
veščinami. Svoje šolanje bom nadaljeval 
na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko 
in medije v Celju, v lepem spominu pa mi 
bo ostala tudi osnovna šola.

PETJA BERK 
Sem učenec 9. c-razreda in bom avgusta 
dopolnil 15 let. Naslednje leto bom 
obiskoval športni oddelek na I. gimnaziji  
v Celju. V prostem času se rad ukvarjam 
s športi, treniram pa tudi košarko. Rad se 
družim s prijatelji, katerih dogodivščine, 
ki smo jih preživeli v osnovni šoli, mi 
bodo ostale v lepem spominu.

VITA HAŽIČ 
Sem zabavna, vesela, ustvarjalna, vztrajna 
in polna energije. Imam kdaj tudi slab 
dan, vendar poskušam ostati kar se 
da pozitivna. Rada potujem po svetu, 
odkrivam nove kraje, kulture in lepote 
sveta. V življenju si sicer želim veliko 
stvari, največja želja pa je popotovanje 
po svetu. Saj veste, kaj pravijo: »Življenje 
je knjiga in tisti, ki ne potujejo, preberejo 
le eno stran.«
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EVA KOČET
Prihajam iz Socke. V prostem času rada 
hodim na sprehode, igram prečno flavto in 
sodelujem pri godbi na pihala. Osnovno šolo 
si bom zapomnila po  zanimivih ter zabavnih 
sošolkah ter sošolcih in pa tudi po učiteljih. 
Šolanje bom nadaljevala na Srednji šoli za 
kemijo, elektrotehniko in računalništvo.

GAŠPER KOLAR
V prostem času pomagam doma, 
igram šah in hodim k skavtom. Šolanje 
bom nadaljeval na tehniški gimnaziji na
Lavi. Osnovno šolo zapuščam z lepimi 
spomini.

TEJA KOROŠEC
Sem nasmejana, prijazna, družabna in 
radovedna oseba. V prostem času rada 
kolesarim, ustvarjam, pojem, plešem, 
poslušam glasbo in gledam filme. Ob 
sončnih dneh svoj prosti čas najraje 
preživljam v naravi. Končala sem nižjo 
glasbeno šolo za glasbilo flavta. Z 
igranjem nadaljujem pri godbi na pihala. 
OŠ Vojnik si bom zapomnila po zabavnih 
urah in nepozabnih trenutkih, preživetih 
s prijatelji in učitelji. Šolanje bom 
nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center, 
smer predšolska vzgoja, saj me druženje 
z otroki osrečuje.

KATARINA KRIVEC
Rada plešem, berem ter se družim s 
prijatelji. Šolanje bom nadaljevala na  
Gimnaziji Celje – Center. Osnovno šolo si 
bom zapomnila po zabavnih učnih urah, 
učenju na daljavo ter dobrih prijateljih.

NIKA KROŠELJ 
Živim v Vojniku. Letos že osmo leto 
vztrajam pri igranju violine, zato bom 
glasbeno šolanje nadaljevala na 
programu VGI. Vpisala pa sem se na I. 
gimnazijo v Celju. V devetih letih na tej 
šoli sem doživela veliko lepih trenutkov 
s sošolci, s katerimi smo učiteljem »spili« 
mnogo živcev. Navsezadnje pa je prestop 
v srednjo šolo nov začetek, ki se ga zelo 
veselim.

ŠPELA ŠPEGELJ 
V prostem času rada plešem in poslušam 
glasbo. Doma večino časa pomagam 
svojim staršem in starim staršem, ko 
pa ne, pa pogledam kakšen film ali pa 
preberem knjigo. Na življenje poskušam 
gledati z več smeri in s tem prizanesti 
sebi in ljudem okoli mene. V Socki sem 
prostovoljno vključena v PGD Socka in 
v ŠD Socka. Rada hodim na sprehode s 
prijatelji in s svojim psom. V življenju se 
večino časa zgledujem po moji starejši 
sestri, ki mi pomeni ogromno. 
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NIKA BREZLAN
Hej, prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini in 
sem prijazna, zabavna ter tudi malo pozabljiva 
oseba. Obožujem živali, kar je tudi eden 
izmed razlogov, da sem se vpisala na program 
Veterinarskega tehnika v Šolskem centru 
Šentjur. Osnovne šole se bom spominjala po 
najboljših prijateljicah in super sošolcih. Všeč 
pa mi je bilo, kako se je veliko ur nemščine 
spremenilo v razredne ure.

TIA BREŽNIK
Prihajam iz Nove Cerkve in sem stara 
15 let . Že sedem let treniram twirling, 
igram pa tudi prečno flavto v pihalnem 
orkestru Nova Cerkev. V prostem času 
sem rada v naravi, igram različne športe 
in se družim s prijatelji. Šolanje bom 
nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center, 
ki pa bo tudi dobro izhodišče za mojo 
nadaljnjo življenjsko pot. Osnovna 
šola mi bo ostala v lepem spominu po 
prijateljih in super učiteljih.

ANA POLENIK
Če sem se do sedaj naučila nekaj res 
pomembnega, je to, da moraš slediti 
svojim sanjam ter da ne smeš obupati 
tudi takrat, ko ti bo najtežje, saj se bo ves 
trud in trdo delo enkrat poplačalo. OŠ 
Vojnik bom zapustila, vendar bo veliko 
lepih spominov ostalo za vedno. Spletli 
smo nekaj trdnih prijateljskih vezi, ki 
verjamem, da bodo tako trdne ostale 
še zelo dolgo časa. Svoje sanje pa bom 
uresničevala naprej v Šolskem centru 
Šentjur smer veterinarski tehnik. 

HANA RAVNAK
Prihajam iz Nove Cerkve, v prostem času 
pa se večinoma ukvarjam z glasbo: igram 
oboo, pojem in pišem svoje skladbe. 
Prijatelji bi me opisali kot zmedeno, 
prijazno, perfekcionistično in posebno 
osebo s specifičnim sarkastičnim 
smislom za humor. V devetih letih 
osnovne šole sem izmojstrila umetnost 
zamujanja in pozabljanja stvari, spoznala 
veliko zanimivih ljudi ter stkala vezi, za 
katere upam, da bodo še dolgo ostale 
med nami. 

OŽBEJ VAČOVNIK KOTNIK  
V prostem času treniram smučarske 
skoke in igram kitaro. Šolo si bom najbolj 
zapomnil po določenih učiteljih in upam, 
da se bodo tudi ti »določeni« učitelji 
spomnili mene. Bilo je lepo, vendar bi bilo 
dostojno, da se na tej točki poslovimo . 
OŠ Vojnik, hvala vam.

SARA VOZLIČ 
Ko sem začela obiskovati to šolo v 6. 
razredu, nisem vedela, kaj naj pričakujem. 
Večino časa namreč sploh nisem vedela, 
kam moram. Do devetega razreda sem le 
pogruntala zapletenost šolskih hodnikov. 
BAM, korona, leto sedeti v istem razredu 
in na istem mestu, groza. Kljub temu pa 
sem to zadnje leto na polno izkoristila in 
sedaj se že veselim nove in večje šole, na 
kateri verjamem, da se bom še večkrat 
izgubila. 
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MARCEL DERČAJ
Marcel je učenec, ki se je v letih osnovnega 
šolanja vidno razvijal in krepil različna 
področja. Je zelo pozitiven in empatičen 
ter vedno pripravljen priskočiti na pomoč 
vsakomur, ki to potrebuje. Svoja čustva 
in občutke je izlival v pesmih, ki jih je 
predstavljal ob različnih priložnostih, 
na prireditvah, natečajih, pred sošolci 
ter učitelji. Prireditev se je skozi celotno 
osnovno šolo udeleževal tudi kot 
pevec v pevskem zboru. Pri doseganju 
zastavljenih ciljev je pokazal ogromno 
odločnosti, odgovornosti in delavnosti. 
Svoje šolanje bo nadaljeval na Gimnaziji 
Celje - center, program predšolska vzgoja.

NEJKA RAMŠAK 
Nejka je odlična, vestna in delovna 
učenka. Njen občutek za odgovornost 
je izjemen in vreden spoštovanja. Je 
samostojna, prijazna, vedno pripravljena 
na sodelovanje in pomoč. Je odločna in 
sledi zastavljenim ciljem. Pri raziskovalni 
nalogi je odkrivala področje samopodobe, 
svoje znanje pa je dokazovala tudi 
na tekmovanjih iz fizike, geografije in 
računalniškega mišljenja, kjer je osvojila 
bronasta priznanja. V prostem času 
zelo rada bere – knjige ji predstavljajo 
nov pogled na svet in odkrivanje še 
neodkritega. Osvojila je naziv zlata bralka, 
postala knjižni molj ter svoj angleški 
besednjak širila tudi s prebiranjem knjig 
za angleški bralno značko. Vseh devet let 
je prepevala v pevskem zboru, s svojim 
čudovitim glasom pa nas je navduševala 
tudi na različnih prireditvah. Nejka je bila 
identificirana kot nadarjena učenka. Svoje 
šolanje bo nadaljevala na I. gimnaziji v 
Celju.

MAŠA GREGORC 
Maša je odlična, odločna in samozavestna 
učenka. Skozi celotno osnovnošolsko 
obdobje je prepevala v šolskem zboru, 
drugače pa je po srcu velika športnica. 
Na različnih prireditvah se je izkazala tudi 
kot zelo dobra voditeljica in govorka. 
Udeleževala se je različnih tekmovanj 
ter dosegla bronasto priznanje iz 
znanja geografije, bronasto priznanja 
iz tekmovanja Bober ter bronasto 
Cankarjevo priznanje. Maša je bila 
identificirana kot nadarjena učenka, svoje 
šolanje pa bo nadaljevala na I. gimnaziji 
v Celju.

OŠ ANTONA BEZENŠKA 
FRANKOLOVO

Uredila in foto: 
Maja Lugarič

Če človek z zaupanjem sledi svojim sanjam in se trudi živeti tako, kot si je 
zamislil, bo doživel uspeh, ki si ga ni mogel prej niti predstavljati.

(Henry David Thoreau)
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Tekst in foto: Simona Matko Počivalšek

Vojniška tržnica uspela
Društvo Most mladih kot 
pobudnik, da v Vojniku zaživi 
tržnica, je pod okriljem Občine 
Vojnik in Gostilne pri Kozolcu v 
mesecu juniju organiziralo pestro 
ponudbo na tržnici, ki je zaživela 
z lokalno in aktualno ponudbo. 
Ponudba je bila lokalna, našlo 
se je za vsakogar nekaj.  Med 
drugim je bilo v ponudbi tudi 
nekaj tekstilnih izdelkov, kot so 
hlače, tunike, spodnje perilo, 
predpasniki, nogavice in tudi 
''firtoki''. Manjkalo ni niti domače 
zelenjave in sadja, domačih čajev, 

medu, izdelkov iz aronije, mete 
in bezga. Domače suhomesnate 
dobrote in domače pridelano vino 
pa so že skoraj obvezna ponudba 
na stojnicah, saj brez salam in 
vina ni prave tržnice.
 
Gostila pri Kozolcu je vsak petek 
odprla tudi svoja vrata z gostinsko 
ponudbo in domačimi jedmi. Na 
jedilniku sta bila domača kisla 
juha in golaž, poleg njiju pa še 
ostala ponudba, ki so jo gostje zelo 
pohvalili, saj je nekaj na žlico vedno 
dobrodošlo.

Tržnico sta obiskala tudi naš župan 
gospod Branko Petre in častni 
meščan Občine Celje gospod Franc 
Pangerl, ki sta idejo o vojniški 
tržnici zelo pozdravila in pohvalila 
organizacijo in ponudbo na 
stojnicah.

Manjkalo ni niti veselja za 
najmlajše, saj je podjetje Napihljiva 
zabava promocijsko poskrbelo za 
pravo zabavo na njihovih napihljivih 
igralih, ki so jih za namen vojniške 
tržnice z velikim veseljem posodili 
brezplačno. 

V poletnih mesecih gredo ponudniki 
in organizatorji na zaslužen dopust 
in se na vojniško tržnico spet vrnejo 
v septembru s še večjo ponudbo in 
tematskim dogajanjem. Septembra 
bo vojniška tržnica delovala vsako 
soboto od 8. ure do 13. ure na že 
znani lokaciji Gostilne Pri Kozolcu 
v Vojniku (nekdanja gostilna 
Štorman, nasproti zdravstvenega 
doma Vojnik). Vabljeni po lokalno in 
aktualno ponudbo, vstopnica pa je 
dobra volja!

Lokalno pridelana hrana je vedno bolj cenjena.

OBISK BENJAMINA VERBIČA  
Tekst in foto: Nogometni klub Vojnik

V ponedeljek, 31. maja 2021, nas 
je na treningu mlajših selekcij NK 
VOJNIK obiskal naš nekdanji član in 
hkrati domačin BENJAMIN VERBIČ, 
ki sedaj igra nogomet za Dinamo iz 
Kijeva. Presenetil in zelo razveselil 
nas je z novico, da bo celotnemu 
klubu plačal nove komplete trenirk, 
dresov, nogavic in torb. 

Vodstvo kluba, starši in otroci se mu 
iskreno zahvaljujemo. 
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Ljudska univerza Celje je javni zavod z najdaljšo 
tradicijo vseživljenjskega učenja v Sloveniji. V 
tem letu praznujejo 100-letnico delovanja, kar 
je pomemben in hkrati zavidljiv jubilej. V širšem 
lokalnem okolju so prepoznani po kakovostnih 
izobraževalnih programih, vsako leto pa pripravijo 
tudi aktivnosti za občane Vojnika.  

V tem letu je LU Celje v Vojniku že izvedla 120-urno 
izobraževanje, Usposabljanje za življenjsko uspešnost 
– Izzivi podeželja Vojnik, v katerega so bili vključeni 
predvsem nižje izobraženi, brezposelni in starejši od 45 
let. Organizirali so naslednje vsebine:

– Obnovitvena nemščina, 

– Veščine komuniciranja,

– Uporaba pametnih telefonov,

– Uporaba računalniškega znanja,

– Zdravilne rastline v naši okolici.

Srečanja so bila v pomladnih mesecih, skozi celotno 
izobraževanje pa so si udeleženci pridobili nova znanja 
in veščine, okrepili svojo socialno mrežo in kar je 
najpomembneje, kakovostno in namensko porabili svoj 
prosti čas. 

Pri nemščini so urili konverzacijo in uporabo jezika v 
konkretnih življenjskih situacijah; veščin komuniciranja 
so se učili z gospo Marijano Kolenko, s katero je bilo 
vsako srečanje edinstveno. Krepili so se v uporabi 
jezika za boljše komuniciranje v vsakdanjem življenju, 
kar je pozitivno vplivalo tudi na njihovo samopodobo. 
Pridobili so praktična znanja o pametnem telefonu in 
računalniku, kar udeležencem izobraževanj omogoča 
večjo neodvisnost in samostojnost v današnji dobi 
tehnologije. Zelo izkustveno je bilo tudi usposabljanje o 
zdravilnih rastlinah v naravi, na katerem so udeleženci 
spoznavali uporabo teh rastlin za različne namene, 
se preizkusili v izdelavi zdravilnih pripravkov ter si 
ogledali primere dobrih praks. Udeleženci so obnovili in 
si pridobili znanja iz različnih področji, kar bo zagotovo 
pozitivno vplivalo na njihovo profesionalno in tudi 
zasebno področje.

Ljudska univerza Celje v jesenskih mesecih načrtuje 
nov ciklus delavnic v okviru programa Usposabljanje 
za življenjsko uspešnost – Izzivi podeželja Vojnik, na 
katerih bodo ponovno na voljo zanimive vsebine z 
izkušenimi predavatelji. Na LU Celje poudarjajo, da 
vsebine prilagodijo potrebam lokalnega okolja, saj se 
zavedajo pomena njihove uporabnosti in praktičnosti.

Na LU Celje prav tako vabijo vse občane Vojnika, da 
se jim pridružijo na spletnih predavanjih za starše/
zakonce, ki so vsak torek v večernih urah preko 
aplikacije ZOOM. Vodita jih dr. Sara Jerebic in dr. 
Drago Jerebic, priznana celjska psihoterapevta. Teme 
predavanj določijo glede na potrebe udeležencev 
in so usmerjene k reševanju konkretnih družinskih 
težav. Tako predavanja pokrivajo naslednja tematska 
področja: kako krepiti partnerski odnos, postavljanje 
mej pri vzgoji otrok, krepitev odnosa s seboj ipd. 
Tedensko beležijo izjemen obisk, kar kaže na dejstvo, 
da so posamezniki željni tovrstnih znanj. V preteklih 
treh letih je bilo na delavnicah prisotnih več kot 2000 
udeležencev, pri čemer so evalvacije anket pokazale, da 
so bile vsebine za starše zelo uporabne, pripomogle so 
k osebni rasti in izboljšanju odnosov v družini. Posnetki 
predavanj so na voljo na spletni strani LU Celje, s čimer 
omogočajo, da dosežejo čim več pomoči potrebnih 
posameznikov.

LU Celje v jesenskih mesecih praznuje 100-letnico 
delovanja, kar bodo obeležili s prireditvijo in z razstavo 
o razvoju Ljudske univerze Celje. Prav tako bodo od 
oktobra do aprila za širšo javnost izvedli 10 brezplačnih 
delavnic/dogodkov, s katerimi bodo obudili nekatera 
pretekla znanja (npr. lepopisje, kulinarika preteklega 
časa, obuditev pozabljenih iger). 

Vse informacije o aktivnostih in programih lahko 
najdete na njihovi spletni strani: www.lu-celje.si.

Omenjena izobraževanja so za uporabnike brezplačna, 
saj se izvajajo v okviru projektov Pridobivanje temeljnih 
in poklicnih kompetenc in Družinski Center LU Celje. 
Programa sofinancirajo Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, Evropski socialni sklad ter Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

EKIPA DOBRIH
LJUDI   
Tekst: Mojca Dorn 

Delovanje Ljudske univerze sega tudi do Občine Vojnik
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Ligo smo končali 20. junija v Doliču. Ekipno sicer nismo 
blesteli, so pa strelci kot posamezniki, čeprav nimamo 
pogojev za trening z MK puško, dosegli zadovoljive 
rezultate. V kategoriji do 50 let je Matjaž Žgajner 
skupno osvojil 3. mesto, v kategoriji nad 50 let pa Janez 
Pintar 2. mesto. Čestitke. 

Tekst: Franc Lebič, foto: Saška Nerat

Zaključek lanskoletne lige MK

01

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

V Vojniku je bil dogodek v sredo, 9. junija, ob 17.00 na 
nogometnem igrišču. Sodelovala so športna društva 
in klubi iz občine Vojnik. Organizatorji so bili Regijska 
pisarna OKS-ZŽZ Žalec, Občina Vojnik in Športno-
rekreativno društvo POSTANI FIT. Bilo je veselo.

Tekst in foto: Lea Sreš

Slovenska olimpijska bakla v Vojniku

02

V čast praznika KS Vojnik smo izvedli tekmovanje z zračno 
puško. Udeležila so se ga štiri društva: DU Vojnik, DU Dobrna, 
DU Vitanje in DU Ostrožno. Na začetku nas je v spremstvu 
starega predsednika Marjana Kajzbe pozdravil novi 
predsednik DU Vojnik Janez Korošec. Ta pozdravni govor je 
bil uvod v njegovo vodenje društva. Veselili smo se zmage v 
sestavi Jože Jeram, Dušan Ravnikar, Branko Brežnik in Franc 
Lebič. Med posamezniki je Jože Jeram dosegel 1. mesto, 
Dušan Ravnikar pa 2. mesto. Čestitke vsem.

Tekst: Franc Lebič, foto: Dušan Ravnikar

Zmagovalci Strelske sekcije DU Vojnika

04

Osmošolec Aleksej Milčinović je letos na državnem 
tekmovanju pokazal, da je fizika njegovo močno 
področje. Na državnem tekmovanju je pokazal veliko 
znanja in spretnosti, saj je osvojil ZLATO Stefanovo 
priznanje. Skupaj z Jakobom Žoharjem sta dosegla tudi 
3. mesto na regijskem tekmovanju tehnologija obdelav in 
konstruktorstva. Čestitke za izjemne dosežke.

Tekst in foto: OŠ Antona Bezenška Frankolovo

Zlati fizik

03



57

F
O

T
O

  
V

R
T

IN
E

C

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

17. junija smo se strelci Strelske sekcije Društva 
upokojencev Vojnik na povabilo DU Dobrna udeležili 
tekme v čast občinskega praznika. Kljub pomanjkanju 
treningov v času koronavirusa smo dosegli 1. mesto 
ekipno, naš strelec Jože Jeram pa 1. mesto med 
posamezniki. Bili smo lepo sprejeti, na koncu smo se 
poveselili v gostišču Koprivnik in ugotovili, da nam je 
druženje resnično manjkalo.  

Tekst in foto: Franc Lebič

Strelci DU Vojnik ponovno odlični 

05

Po zelo dolgem premoru smo se zbrali člani DU Vojnik, tokrat 
že pod vodstvom novega predsednika društva in vodje pikado 
sekcije Branka Brežnika. Čeprav že dolgo nismo trenirali, smo 
v čast prazniku KS Vojnik organizirali društveno tekmovanje v 
metanju pikada. Glede rezultatov se je izteklo takole: 1. mesto 
je osvojil Dušan Ravnikar, 2. mesto Franc Lebič in 3. mesto 
Majda Brežnik. Vse upokojence iz Vojnika vabimo, da se nam 
še pridružijo. 

Tekst: Franc Lebič, foto: Dušan Ravnikar

Pikado ponovno v DU Vojnik

06

Sošolci se redno vsako leto srečajo pri enem izmed njih. 
Letos so se zbrali v cerkvi svetega Jerneja v Vojniku. 
Duhovniki, posvečeni leta 1969 (44 jih je bilo), so za svoje 
52. srečanje letnika izbrali Vojnik. Gostitelj je bil g. Perger, 
somaševanje in nagovor pa je vodil zlatomašnik Lojze Rajk. 
Srečanja se je udeležilo dvajset sošolcev, polnih hvaležnosti 
za 52 let duhovništva. Obudili so spomine na mlada leta, 
na dvanajst sošolcev in sobratov duhovnikov, ki so že umrli, 
družili pa so se v Domu sv. Jerneja.     

Tekst: Milena Jurgec, foto: Edi Fidler

Srečanje sošolcev duhovnikov 
generacije 1969

08

Na pot smo se podali v zgodnjih jutranjih urah, naša prva 
postaja pa je bil Cerkljanski muzej, kjer smo si ogledali 
zgodovino Cerkljanskega skozi stoletja ter cerkljanske 
laufarje, znane pustne šeme. Nato smo se napotili po 
težko dostopni soteski proti partizanski bolnišnici Franja, 
ki je prav poseben, edinstven spomenik iz druge svetovne 
vojne. Na turistični kmetiji pri Flandru v Zakojci smo se 
okrepčali z okusnim kosilom, nato pa se peš napotili proti 
domačiji pisatelja Franceta Bevka.
   

Tekst in foto: Marjana Bobik

Društvo Dobra volja na izletu

07



58 | OgledalO | 03 – 134 | 23. september 2021 | 

F
O

T
O

  
V

R
T

IN
E

C

Profesor dr. Svanibor Pettan, ki je predsednik svetovnega 
združenja etno muzikologov ICTM, je obiskal sedež TKD 
Globoče in dal našima dvema glasbenima skupinama, Joškovi 
bandi in skupini Kitarakon, kar nekaj koristnih smernic za 
nadaljnje delo. Zelo veseli smo bili povabila na gostovanje na 
Šrilanko v Indijskem oceanu. Gre za glasbeno izmenjavo med 
Slovenijo in Šrilanko, ki je domovina profesorjeve partnerice 
dr. Lasanthi Manaranjanie. 

Tekst: Jože Žlaus, foto: Alenka Seher

Obisk predsednika ICTM v Globočah

09

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

V nedeljo, 18. julija, so se pri zahvalni sveti maši zbrali 
zakonski jubilanti, ki so lani in v tem letu praznovali okrogle 
obletnice poroke. Župnik Anton Perger jih je z veseljem 
sprejel, jim čestital ter se jim zahvalil za pričevanje zvestobe, 
ljubezni in vztrajnosti, saj so nekateri skupaj že petdeset let 
ali več. Po končani sveti maši so jim člani Župnijske Karitas 
in Katoliško-kulturnega društva Ivan Šopar v Domu svetega 
Jerneja pripravili pogostitev.

Besedilo: Milena Jurgec, foto: Edi Fidler

Srečanje zakonskih jubilantov

10

Ga. Anica Operčkal iz Trnovelj pri Socki, ki sedaj biva v domu 
Nine Pokorn – Grmovje, je imela 80. rojstni dan. Vesela nas je 
bila, saj smo s sinom in župnikom iz domače fare, gospodom 
Vicmanom, pevci ter sosedi prišli k njej na obisk s posebnim 
namenom. Hvala pevci, vaše pesmi so božale srca. Hvala 
spoštovani gospod Vicman, da ste razveselili Anico in vse 
nas; hvala sosedje. Največja zahvala pa zagotovo velja sinu 
Iviju, ki je želel mami ob jubileju dati tisto malo in hkrati tisto 
največ, kar se ne da kupiti ne z denarjem in ne z zlatom. Vse 
najboljše, draga slavljenka.

Besedilo in foto: Dragica Mirnik

Oj življenje, življenje ...

12

V juniju 2021 smo imeli člani OO SDS Vojnik redno letno 
in volilno konferenco. Za naslednja štiri leta smo izvolili 
novega predsednika Damjana Muzla in člane izvršilnega 
in nadzornega odbora. Damjan Muzel je predstavil svoj 
pogled na razvoj občine Vojnik in na program dela OO 
SDS Vojnik za obdobje do prihajajočih državnozborskih, 
lokalnih in predsedniških volitev.

Tekst in foto: Nuša Lilija

Novo vodstvo  OO SDS Vojnik

11
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Že od nekdaj je človek iskal rastlino, ki bi ga ubranila 
bolezni in mu podaljšala življenje. Kitajci so že stoletja pred 
našim štetjem poznali Jiaogulan in ga uporabljali v njihovi 
tradicionalni medicini. Že vrsto let ga uporabljamo tudi pri 
nas v Globočah in ker imam občutek, da resnično pomaga pri 
zdravju in počutju, ga priporočam tudi vam (več na https://
naglic.co/jiaogulan-zdravilna-rastlina-brez-konkurence/

Tekst in foto: Jože Žlaus

Čudežna rastlina Jiaogulan 

13

Za nami je uspešna akcija, ko smo nekaj učencem ob vstopu v 
novo šolsko leto podarili nove šolske torbe in učbenike. Letos 
smo 10 otrok obdarili z novimi šolskimi torbicami, šestim 
otrokom pa pomagali pri nakupu delovnih zvezkov. Naše 
pomoči so bili še posebej veseli starši. Hvala vsem, ki nas 
podpirate s svojimi prispevki, da lahko delimo naprej. Želimo, 
da bo šolsko leto veselo, otroško razigrano in uspešno. 

Tekst in foto: Magda Kajzba

V šolo z novimi šolskimi torbami in 
učbeniki

14

V Knjižnici Vojnik smo med poletnimi počitnicami vsak 
četrtek pripravili ustvarjalne urice za mlade ustvarjalce. 
Otroci so spoznavali različne likovne tehnike, ki so jih s 
pridom uporabljali pri ustvarjanju na temo morja, sonca 
in počitnic. Naši mali umetniki so svoja likovna dela 
ustvarjali v prijetni senci na vrtu knjižnice Vojnik, kjer so se 
v sproščenem naravnem ambientu lahko tudi posladkali in 
uživali v družbi.

Tekst in foto: Betka Hutinski

Počitniško ustvarjanje v Knjižnici Vojnik

16

19. junija smo sestre Maja, Katja, Jerneja in Nuša na 
domačem dvorišču, kjer smo uredili igrišče za odbojko na 
travi, organizirale odbojkarski turnir s prvim prehodnim 
pokalom, glavni sponzor Klučarjeva domačija. Prijavilo se 
je 6 ekip, ki so jih sestavljali po štirje igralci. Sestre Lilija smo 
osvojile odlično 4. mesto. Zmagala je ekipa Roar. Z glasnim 
spodbujanjem vseh navijačev smo turnir končali z nasmeški 
na obrazih. Ni manjkalo dobre glasbe, pijače in jedače. Se 
vidimo na 3. Lilija odbojkarskem turnirju prihodnje leto.   

Tekst in foto: Nuša Lilija

Lilija odbojkarski turnir

15
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90 LET PROSTOVOLJNEGA
GASILSKEGA DRUŠTVA SOCKA 
Tekst: Egidij Čretnik, foto: Stanislav Pečnik

Prostovoljno gasilsko društvo Socka praznuje! 
Praznuje svoj visoki jubilej! 90 let! 90 let 
neprekinjenega, zavzetega, humanitarnega dela v 
dobro ljudi in za ljudi. 
 
Leta 1931 so napredni možje v Socki ustanovili gasilsko 
društvo, vanj so se vpisovali stari in mladi. Iz matične 
knjige društva je razvidno, da so bili prvi člani društva 
vpisani 26. aprila 1931 in tako lahko razumemo ta 
dan kot datum ustanovitve društva. Tekom let so se 
menjavale generacije, mladi so dozorevali in prevzemali 
vodilne funkcije v društvu, namen društva pa je ostajal 
vseskozi enak: pomagati sočloveku v stiski, reševati 
človeška življenja, imovino, živali, preprečevati nesreče, 
in če do njih že pride, blažiti njihove posledice.

Kaj vse se je v devetdeset letih spremenilo? V tem času 
se je razplamtela druga svetovna vojna, po vojni je 
zavladal socializem, komunizem, pa vojna za Slovenijo 
in letos praznujemo že tridesetletnico samostojne 
države. Tudi v gasilstvu so se tehnike gašenja in 
pomoči skozi čas bistveno spremenile: od takrat, ko 
so pogumni možje iz gorečih in s slamo kritih hiš in 
hlevov reševali ljudi in živali ter gasili z vedri in ročnimi 
brizgalnimi, do danes, ko imamo sodobno gasilsko 
tehniko, vozila, zaščitno in reševalno opremo, pa tudi 
ustrezno izobražene in usposobljene gasilce. Nekaj pa 
se v vsem tem času ni spremenilo: osnovni namen in 
temelj gasilstva, humanitarna nota od vsega začetka, 
torej pomagati sokrajanom, ki so pomoči potrebni. 

Poleg gasilstva se je razvijala in ohranjala še kulturna 
dejavnost, ki je eden od temeljev bujenja in ohranjanja 
narodne zavesti skozi zgodovino slovenstva. Podobno 
je bilo tudi v Socki, ko so člani gasilskega društva 
uprizorili vrsto predstav prav v gasilskem domu; pred 
tem, ko gasilskega doma še niso imeli, pa v graščini, kjer 
so jim lastniki dobrodušno odstopili prostor.
Društvo letos praznuje 90-letnico ustanovitve in 
vseskozi se trudimo, da dostojno nadaljujemo humano 
tradicijo naših prednikov. Društvo skrbi za obnovo in 
vzdrževanje gasilske tehnike, prostorov gasilskega doma 
in orodišča, urejanje okolice, posebno skrb pa namenja 
izobraževanju gasilske mladine, članic in članov ter 
starejših gasilk in gasilcev. Vseskozi društvu stojita ob 
strani Občina Vojnik in Gasilska zveza Vojnik-Dobrna, 
katere član je PGD Socka od ustanovitve zveze leta 
1999. Občina Vojnik društvu zagotavlja financiranje 
dejavnosti na osnovi zakonodaje in sklenjene pogodbe 
o financiranju javne gasilske službe, Gasilska zveza 
Vojnik-Dobrna pa skrbi za nemoteno delovanje skupnih 
nalog gasilstva na območju občin Vojnik in Dobrna 
(predvsem izobraževanja, tekmovanj, preventivnega in 
operativnega dela, delovanja raznih komisij ipd.).

Ob visokem jubileju se društvo lahko pohvali z 
obnovljenim gasilskim domom in garažami, dobro 
gasilsko opremo in tremi gasilskimi vozili, predvsem 
pa z odlično usposobljenimi člani in članicami, ki so 
sposobni v vsakem trenutku opraviti to, za kar je bilo v 
svoji osnovi društvo ustanovljeno: pomagati sočloveku v 
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nesreči, reševati človeška življenja, 
živali in materialne dobrine. Prav 
tako društvo skozi vsa leta delovanja 
posebno pozornost posveča delu 
z mladimi, saj so ti steber vsakega 
društva, na katerem se gradi 
prihodnost. V društvu pa seveda 
ne pozabljajo na starejše člane, ki 
so nesebično prispevali k temu, da 
se društvo danes lahko pohvali z 
dosežki, ki so rezultat dela preteklih 
in sedanjih generacij.

Svoj jubilej je PGD Socka počastilo 
s slavnostjo sejo v soboto, 28. 
avgusta. Svečanega dogodka 
so se udeležili člani društva ter 
predstavniki sosednjih gasilskih in 
drugih društev, nekateri občinski 
svetniki in predstavniki političnih 
strank, predsednik in poveljnik 
Gasilske zveze Vojnik-Dobrna 
Beno Podergajs in Ivan Jezernik, 

predstavnik Gasilske zveze Slovenije 
- poveljnik celjske regije Bojan 
Hrepevnik, predstavnica Krajevne 
skupnosti Nova Cerkev ter župana 
občin Vojnik in Dobrna Branko 
Petre in Martin Brecl. Gostje so v 
svojih nagovorih čestitali društvu 
za jubilej ter poudarili njegovo 
nesebično in humano delovanje 
v celotnem obdobju njegovega 
obstoja in delovanja. Predsednik 
Janez Kotnik in poveljnik Martin 
Štravs sta podelila tudi priznanja, 
napredovanja in zahvale članom 
društva. 

Ob jubileju je društvo izdalo 
bilten »PGD Socka skozi čas«, ki 
ga je na seji predstavil avtor Egidij 
Čretnik. V njem je prikazano 
delovanje društva od ustanovitve 
leta 1931 do današnjih dni, 
prikazana pa je tudi zgodovina 

kraja Socka ter Graščine Socka, s 
katerima je društvo vseskozi tesno 
povezano. Bilten je opremljen z 
množico slik, ki jih je uspelo zbrati 
avtorju. Prikazane so tudi slike iz 
najzgodnejšega obdobja, slike in 
podatki o ustanovnih članih in prvih 
članih upravnega in nadzornega 
odbora društva. Na koncu biltena so 
prikazani podatki o funkcionarjih 
društva skozi zgodovino, slike vseh 
predsednikov in poveljnikov društva 
skupaj s podatki o datumih rojstva 
in smrti ter letnice opravljanja 
funkcije v društvu. Navedeno delo 
bo pomagalo ohraniti spomin na 
srčne in zavedne ljudi, ki so pred 
devetdesetimi leti začeli svoje 
plemenito poslanstvo in tudi na 
tiste, ki so to poslanstvo skozi vsa ta 
leta izvrševali.

NA
ŠA

 V
AR

NO
ST

VIKEND TRENING REŠEVALNIH PSOV 
Tekst in foto: Tina Kolman

Zaradi negotovih časov 
(COVID-19) in omejitev vseh 
družabnih dogodkov niso 
prikrajšani samo ljudje, pač pa 
tudi vodniki reševalnih psov in 
njihovi psi. Ravno to je razlog za 
mnoge odpovedi treningov in vaj, 
enote pa se poskušajo organizirati 
v lastni režiji.  
 
Zaradi tega je enota reševalnih psov 
REPS iz Maribora zaprosila za vikend 
trening v občini Vojnik. Pripadniki 
CZ Vojnik smo jim z veseljem 
priskočili na pomoč pri dogovoru 
za delo na gradu Lemberg, za kar 
se zahvaljujemo Franciju Zidarju. 
Pomagali smo jim pri nastanitvah 
(Okrepčevalnica in prenočišča Stolec 
in Apartmajska hiša Dobrotin) ter 
zagotovili topli obrok. Najlepša hvala 
županu Branku Petretu.

Vikend trening je minil v dobrem in 
veselem duhu, z veliko kakovostnega 
dela ter brez poškodb. Društvo REPS 
se najlepše zahvaljuje za omogočeni 
trening z željo ponovnega snidenja 
prihodnje leto.

Postroj vodnikov in njihovih pasjih prijateljev pri reševanju
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CIVILNA ZAŠČITA VOJNIK 
Tekst: Arnold Ledl, poveljnik Štaba CZ Občine Vojnik

Ko smo v prvem valu epidemije težko čakali na novice, 
ki bi nas razveselile in nam pokazale luč na koncu 
tunela, smo stavili na odkritje učinkovitih cepiv. Do 
tam naj bi se prebili z zapiranjem družbe, omejevanjem 
stikov in ostalimi preventivnimi ukrepi.
 
Nato smo dobili učinkovita cepiva in verjeli, da bomo z njimi 
zamejili pandemsko širjenje virusa. A glej, pojavilo se je brez 
števila dvomov in skupaj spraskanih hipotez, ki so jim ljudje 
nasedli. Že v enem od prejšnjih pisanj sem opozoril, da se 
moramo zanesti na znanje in na zdravo pamet. Slednja 

se je spet izkazala za vse redkejšo dobrino, saj ljudje raje 
verjamejo lahko razumljivim sumljivim razlagam, kakor 
tistim, za katere se je treba bolj potruditi in jih razumeti.

Še vedno verjamem, da si lahko vzamemo čas, pridobimo 
potrebne informacije pri svojih zdravnikih in v resnih 
medijih ter se odločimo za rešitev, s katero bomo ravnali 
odgovorno do lastnega zdravja. S tem pa bomo tudi varovali 
zdravje ljudi v svoji okolici in se odločili za cepljenje.

Ampak čas se izteka!

DRŽAVNO GASILSKO
TEKMOVANJE V CELJU 
Tekst: Ivan Jezernik , foto: arhiv društva

Za nami je državno gasilsko tekmovanje v Celju, 5. 
in 6. junija, ki je bilo zaradi epidemije koronavirusa 

prestavljeno iz leta 2020 na leto 2021. Predvsem pri 
mladih je to seveda predstavljalo nov izziv in težavo zaradi 
let posameznih tekmovalcev. 
 
Posebne razmere zaradi koronavirusa so se v veliki meri 
dotaknile tudi gasilcev in povzročile še dodatne težave 
pri pripravah na to tekmovanje. Prvi dan je bil namenjen 
mladim tekmovalcem, drugi dan pa članom in veteranom. 
Po izbirnih tekmovanjih na gasilskih zvezah in regijah so se 
tekmovanja udeležile najboljše ekipe. Skupaj je bilo kar 3.723 
udeležencev iz 298 različnih prostovoljnih gasilskih društev in 
390 tekmovalnih enot v različnih kategorijah. Organizatorji 
so poskrbeli za odlične pogoje za izvedbo velikega dogodka 
v Celju. Prvič je bila uporabljena tudi nova oprema, s katero 
bodo tekmovali tekmovalci na gasilski olimpijadi, ki bo od 17. 
do 24. julija 2022 in to na istem prizorišču v Celju. S tem je bilo 
prav gotovo prvič zagotovljeno, da so imele vse tekmovalne 
enote glede opreme povsem enake pogoje.

Iz gasilske zveze Vojnik-Dobrna so se tega tekmovanja 
udeležile naslednje ekipe: 

• pionirke PGD Socka so dosegle 6. mesto od 25 ekip,
• člani »A« PGD Nova Cerkev so dosegli 44. mesto od 47 ekip,
• člani »B« PGD Socka so dosegli 6. mesto od 44 ekip,
• članice »B« PGD Nova Cerkev pa so dosegle 3. mesto od 37 

ekip. 

Člani »B« PGD Socka in članice »B« PGD Nova Cerkev so 
se s tem rezultatom tudi uvrstili na kvalifikacijski izbor za 
olimpijado prihodnje leto v Celju. Članice «B« PGD Nova 
Cerkev so bile najuspešnejša ekipa na tem tekmovanju iz 
celjske gasilske regije.
Vsem ekipam še enkrat iskrene čestitke za dosežen rezultat in 
veliko sreče na izbirnem tekmovanju leta 2022.

Pionirke PGD Socka

Članice B in člani B iz PGD Nova Cerkev
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Zdravstveni dom Celje se je uspešno prijavil na javni 
razpis za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo«, 
ki ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega 
sklada, in ga je s  prvim julijem tudi začel izvajati. 
Storitve mobilnega tima za rehabilitacijo so 
namenjene starejšim od 65 let, ki živijo doma in imajo 
težave v pomičnosti. Zaradi posledic degenerativnih in 
kognitivnih starostnih sprememb ali v času okrevanja 
po boleznih, operacijah in poškodbah se pogosto 
znajdejo v veliki stiski. Velikokrat pa je opaziti tudi, da 
nimajo razvite socialne mreže oziroma pomoči svojcev. 
Vse zgoraj našteto jim otežuje dostop do storitev 
rehabilitacije v javni zdravstveni mreži. Zaposleni v 
Mobilnem timu za rehabilitacijo tako starejšim ljudem 
pomagajo, da lahko v domačem okolju okrepijo svoje 
zdravje, zmanjšajo odvisnost od drugih in se aktivneje 
vključujejo v družbeno življenje. To vpliva na njihovo 
boljše počutje in večjo kakovost življenja. Odziv je 
zelo dober, saj so v Mobilnem rehabilitacijskem timu 
že v prvem mesecu delovanja prejeli 60 Nalogov za 
rehabilitacijo na domu.

V projektu sta zaposlena dva diplomirana fizioterapevta 
in delovni terapevt. V projekt se lahko vključijo ljudje, 
starejši do 65 let, ki trenutno niso vključeni v storitve 
medicinske rehabilitacije, imajo stalno ali začasno 
prebivališče na območju občin Celje, Štore, Vojnik in 
Dobrna in pri katerih izbrani osebni zdravnik ugotovi 
potrebo po rehabilitaciji na domu in izda Nalog za 
rehabilitacijo. Nalog za rehabilitacijo lahko izdajo 
izbrani osebni zdravniki zaposleni v Zdravstvenem 
domu Celje in tudi izbrani zdravniki koncesionarji, ki 

delujejo na območju, ki ga pokriva Zdravstveni dom 
Celje in imajo z njim sklenjen Dogovor o sodelovanju.

Vsem, ki so stari 65 let in več in izpolnjujejo pogoje, 
pripada izvajanje storitev rehabilitacije na domu. 
Določeno število ur rehabilitacije se lahko izvede tudi 
na daljavo.

Razvoj rehabilitacije na domu postaja za starejšo 
populacijo je zelo pomemben tudi iz vidika varovanja 
zdravja in preprečevanja  širjenja nalezljivih bolezni. 

Projekt Mobilni timi za rehabilitacijo bo Zdravstveni 
dom Celje izvajal do 30. junija 2023.

Izjavi dveh uporabnic, vključenih v projekt:

Uporabnica: »Zelo sem hvaležna, da sem bila preko 
projekta Mobilni timi za rehabilitacijo  deležna 
fizioterapije na domu. S strokovno pomočjo sem 
mnogo lažje in hitreje okrevala po bolezni, zato se 
ekipi in ZD Celje iz srca zahvaljujem. Neizmerno sem 
zadovoljna, da se je moje zdravje izboljšalo in da je 
zdaj tudi kvaliteta mojega življenja večja. To je odličen 
projekt, ki starejšim, nepokretnim ljudem in tistim, ki 
se težko premikajo, ponuja res veliko pomoč. Iskreno 
se vam zahvaljujem za profesionalnost, strokovnost 
in prijaznost.«  

Uporabnica »Terapevti nam predvsem s svojimi 
pozitivnim pristopom olajšajo življenje.«

V ZDRAVSTVENEM DOMU CELJE IZVAJAJO PROJEKT 

"MOBILNI TIMI ZA REHABILITACIJO"
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»Pij malo, pij dobro,« je slogan vojniških vinogradnikov 
že od ustanovnega občnega zbora 23. junija 2003. Bogato 
vinogradniško območje in predvsem odlični vinogradniki 
so botrovali temu, da je pred 18. leti zaživelo eno najbolj 
prepoznavnih in aktivnih društev v občini Vojnik in 
tudi izven nje. V društvu je danes več kot 170 članov, ki 
poleg pridelave kakovostnega vina znajo poskrbeti še za 
marsikaj drugega. Vse to jim pa uspeva pod strokovnim 
vodstvom Mirka Krašovca, Mirana Kovača, upravnega 
odbora in v zadnjem času tajnice Albine Karmuzel.
 
Vinogradniki so plemeniti, trdoživi in »umni« ljudje, zato 
se morajo znajti v vseh vremenskih situacijah, premagovati 
bolezni trte, predvsem pa morajo biti vešči pametnega 
kletarjenja. Njihova največja vrednota je ljubezen do trte, 
brez katere ne bi bilo žlahtne kapljice. Vseskozi skrbijo, 
da kakovost vina raste, zato vsako leto za svoje člane 
organizirajo različna izobraževanja ter poskrbijo za strokovno 
oceno vin in podelitev priznanj najboljšim vinarjem. 

11. maja letos je bilo v Jernejevem domu v Vojniku že 18. 
ocenjevanje vin; tokrat so ocenjevali vina letnika 2020, 
petčlansko komisijo pod vodstvom Tadeje Vodovnik Plevnik 
pa so sestavljali še Darja Bovha, Roman Štabuc, Milivoj 
Trstenjak in Ivo Mijošek. Ocenili so 114 vin in podelili 
69 zlatih, 33 srebrnih in eno bronasto diplomo. Najvišje 
ocenjeno vino je bil suhi jagodni izbor Mirka Krašovca, vinar 
leta pa je postal Miran Kovač.

Vojniški vinogradniki dobro vedo, da k odličnemu vinu 
sodi tudi dobra salama, zato so letos organizirali že 

12. Salamiado. Podpredsednik društva Miran Kovač in 
vodja sekcije salamarjev Franc Bezovšek sta 14. maja 
poskrbela za dobro izvedbo ocenjevanja salam in špehovk 
v lepem ambientu Konjerejskega društva Celje. Strokovna 
komisija pod vodstvom prof. Edvarda Kužnerja je 
strokovno ocenila 25 salam in 4 špehovke. 

V idiličnem okolju Konjerejskega društva Celje so bila tako 12. 
junija podeljena priznanja za nagrajena vina letnikov 2019 
in 2020 ter priznanja za salame in špehovke za obe pretekli 
leti. Podelitev priznanj je bila v okrnjeni obliki, navzoči so 
bili samo povabljenci in prejemniki priznanj. Med vinarji 
izstopata Miran Kovač in Mirko Krašovec, med salamarji 
pa Marjan Recko in Aleš Laznik. Člani vinogradniškega 
društva so zelo ponosni, da so v Vojniku pred stavbo občine 
12. junija 2005 posadili potomko najstarejše trte na svetu iz 
Lenta v Mariboru, ki je stara več kot 400 let. Potomka te trte 
zdaj že več kot 16 let dobro uspeva tudi v Vojniku in vsako 
leto preseneča z lepimi grozdi, ki so potrgani na »trgatvi« ob 
prisotnosti aktualne vinske kraljice Slovenije.

Vojniški vinogradniki skrbijo tudi za lep izgled kraja, zato so 
ob glavni cesti uredili cvetlično gredo, posadili trto, postavili 
sod, avgusta vsako leto pa postavljajo tudi klopotec. Na 
oglasni deski pri trgovini Mercator vinogradniki objavljajo 
svoje aktivnosti, v občinski kleti pa je mikaven prostor za 
degustacijo njihovih vin.

Društvo bo kmalu staro 20 let, zato si člani postavljajo še višje 
in smelejše cilje. Želimo jim, da se jim uresničijo.

VINOGRADNIŠKO 
VINARSKO DRUŠTVO          
Tekst: Jože Žlaus, foto: Miran Kovač

»Sonca dosti, truda in skrbi, da trta dobrega rodi.«
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Še na mnoga leta Mirko Krašovec!
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Zemlja, na kateri živimo, bo slabša ali boljša le toliko, 
kolikor bomo mi slabši ali boljši. (CP) 
 
Časi, v katerih živimo, nam niso najbolj naklonjeni. Mnogo 
ljudi je izgubilo službe in se znašlo v stiski. Pokojnine so 
nizke, stroški visoki. Velikega pomena je pomoč ljudem v 
stiski. Težko si je priznati stisko, še težje prositi. Zato sta še 
toliko bolj pomembna zaupanje in diskretnost. Potrebam 
RK, našim željam in potrebam so prisluhnili na občini 
Vojnik in na Krajevni skupnosti Vojnik. Hvaležni smo, da 
smo dobili prostor, v katerem bomo za naše uporabnike 
skladiščili pripomočke, pakete in drugo. Prav tako se 
bomo lahko diskretno pogovorili s posamezniki, ki se 
bodo znašli v kakšni težki situaciji, ki jo bomo skupaj lažje 

premagali. Prostor, ki nam ga je odstopila občina, je v 
kletnih prostorih občinske stavbe. Dostava in razdeljevanje 
paketov za uporabnike je tako zdaj lažje, enostavnejše in 
lahko dostopno. 

Hvala, spoštovani župan Branko Petre in predsednica KS 
Lidija Eler Jazbinšek. Lepo je živeti v kraju, kjer imamo 
posluh drug za drugega, kjer razumemo stisko ljudi in kjer 
nas vodijo ljudje, ki jim je mar za občane. Ker nam je mar 
in ker pomagamo ter prisluhnemo ljudem, med katerimi 
živimo.

KO RK
VOJNIK          
Tekst: Ivanka Plešnik, foto: Lea Sreš

Nov društveni prostor
Prostovoljke iz KO RK Vojnik že polnijo police v novi sobi. 

Spoštovani upokojenci!

Društvo upokojencev Vojnik je eno večjih društev v 
Savinjski regiji. Včlanjenih je več kot 700 članic in 
članov iz KS Vojnik, KS Nova Cerkev in KS Frankolovo. 

Starostna struktura članov je v večini nad 75 let. V 
svoje vrste vabijo še nove – mlajše članice in člane, ki 
bi pomagali okrepiti delo Društva upokojencev Vojnik. 
Vljudno vabijo posebej tiste, ki jim računalniška pismenost 
ni tuja, saj se v društvu trudijo, da bi bilo njihovo delo 
aktivno, komunikacija med njimi pa še hitrejša. 

V društvu deluje več sekcij, v katerih lahko sodelujete: 
starejši za starejše, pevski zbor, športna rekreacija, pikado, 
rusko kegljanje in še kaj bi se našlo. Organizirajo tudi 

izlete in romanja, če imajo dovolj prijav. 

Včlanite se lahko vsako sredo v času uradnih ur, torej od 
9.00 do 12.00 ure, na sedežu društva (Celjska cesta 17, 
3212 Vojnik). 

Letna članarina znaša 10 EUR, prvo leto pa vpisnina znaša 
še dodatna 2 EUR.

Prisrčno vabljeni!

VABILO K VČLANITVI 
NOVIH ČLANOV          
Tekst: Janez Korošec

Društvo upokojencev Vojnik vabi v svoje vrste
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Korona je resnično zavrla druženje, 
zato smo si že močno želeli, da po 
več kot enem letu organiziramo 
kakšno prireditev. Ker je epidemija 
trajala vse do konca maja, je 
bila prva priložnost za to prav 
na nedeljo, 13. junija, na god sv. 
Antona. In smo šli - na pohod po 
Tončkovi poti. Če je imel prav na 
ta dan svoj god tudi prof. Anton 
Bezenšek, še nismo raziskali.

Da smo lahko organizirali pohod, 
smo morali pot najprej urediti. Ni 
nam bilo težko pokositi in pograbiti 
trave ali porezati vej ob poti. V lepem, 
sončnem in vročem popoldnevu je 
bil pravi užitek spet hoditi v dobri 
družbi in lepi naravi. Pot je dolga 
dobrih 8 km, razgibana in obenem 
izobraževalna, saj nam ptički v desetih 
zvočnih hišicah povedo zanimivosti 
iz živalskega in rastlinskega sveta, iz 

življenja prof. Antona Bezenška ter o 
etnoloških, kulturnih in zgodovinskih 
značilnostih celotnega kraja. Dobre 
volje smo krenili skozi graščinski 
park, prečkali regionalno cesto Celje 
- Maribor in se zagrizli v breg skozi 
Verpete proti Bezenškovemu Bukovju. 
Ob poti so nam domačini ponudili 
osvežujočo pijačo, naši članici Vlasta 
in Marina sta pri lepo ohranjenem 
Kračunovem kozolcu, ki je nekakšen 
muzej starih kmetijskih strojev, 
ponudili sladek in slan prigrizek 
ter pijačo, tako da smo se s težavo 
odtrgali od prijaznih gostiteljev. 
Ogledali smo si Bezenškovo rojstno 
hišo, tudi tukaj dobili pecivo in 
poplaknili grla z osvežilno pijačo, za 
kar se lepo zahvaljujemo družinama 
Samec in Bezenšek, seveda pa tudi 
Vlasti in Marini ter Kračunovim, ki 
vedno sodelujejo in pripravijo prostor. 
Krenili smo naprej proti Zidanici in 

cerkvi "Roženvenske matere božje" v 
Črešnjicah. Ogledali smo si spomenik 
župniku Štefanu Kušarju ter se 
odpravili nazaj proti Bezenškovemu 
Bukovju. V naših vrstah je bilo tudi 
nekaj otrok, ki so uživali, da so 
pritekli do ptičje hišice, pritisnili na 
gumb in poslušali ptičke. Prijetno 
utrujeni smo se vrnili v dolino. 

Čeprav nas korona noče in noče 
zapustiti, mi delamo. Organiziramo 
delovne akcije, poleg čiščenja 
Tončkove poti smo uredili tudi 
okolico Zidanice. Sodelovali smo pri 
pogostitvi pohodnikov po Slomškovi 
poti. Upamo, da bomo lahko 
novembra organizirali "žegnanje 
konjev" ter še kakšen pohod, če zaradi 
zahtevnih pogojev "Golaž žura" žal 
nismo mogli.

NA SV. ANTONA PO 
TONČKOVI POTI          
Tekst in foto: Irma Blazinšek

TD Frankolovo 

Vlasta in Marina sta nas pri lepo ohranjenem Kračunovem  kozolcu prijazno sprejeli. 
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Člani Turističnega društva Vojnik smo v sodelovanju s 
Kulturno-turističnim društvom Globoče julija dokončali 
zastavljen cilj olepšati garaže na Keršovi ulici in s tem 
dokončati zgodbo škarjerezov Doroteje Hauser v Galeriji 
na prostem. Marko Zdovc je skrbno izbral motive, ki so 
sedaj povezani v celoto in predstavljajo celostno zgodbo.  

Motive je bilo najprej potrebno projecirati na garaže, zato so 
14. in 15. julija zvečer na zunanje stene preslikali konture, 
brez katerih ne bi bilo mogoče natančno prenesti škarjerezov. 
V dopoldanskem času 15. in 16. julija so se konture počasi 
spreminjale v celostne podobe škarjerezov Doroteje Hauser. Ob 
tem bi se radi zahvalili osebam, ki so nesebično in z veseljem 
priskočile na pomoč, to so Milena Jurgec, Tara Mušić, Žanet 
Jovan, Barbara Suša, Jože in Jelka Žlaus, Rudi in Ivanka Recko 
ter Marko Zdovc, ki  v TD Vojnik vsa leta bdi nad poslikavami.  

Da niso bila suha grla, je Mirko Krašovec poskrbel za dobro 
kapljico. Hvala. Da pa so dela potekala tako, kot je treba, so 
slikarje prišli malo »pokontrolirat« tudi uslužbenci občinske 
uprave z županom na čelu. Ob delu ni manjkalo niti smeha in 
dobre volje. 

Slavnostno razkritje dodatnih motivov smo imeli 25. julija, na 
slikarkin 144. rojstni dan. Za glasbeni program je poskrbela 
Joškova banda. Zbrane je nagovoril Marko Zdovc. Predstavil 
je izbrane motive, ki sestavljajo povezano celoto in prikazujejo 
zgodbo našega življenjskega kroga. Sledila sta še kratka 
nagovora predsednice Turističnega društva Vojnik Nataše 
Kovačič Stožir in župana Braneta Petreta. Dogodek so posneli 
snemalci TV Celje. Galerijo so s slovesnim prerezom traku 
predali namenu Jože Žlaus, Milena Jurgec in Marko Zdovc. 
Vabljeni k ogledu poslikav Galerije na prostem v Vojniku.

DOROTEJA HAUSER         
Tekst: Barbara Suholežnik Kugler, foto: Marko Zdovc

Dopolnjena Galerija na prostem

Odprtje dodatnih motivov je bilo 25. julija 2021.

Rdeča nit delovanja našega društva je druženje, 
medsebojna pomoč, laična psihična pomoč, 
izmenjava izkušenj. Prav zato pripravljamo delavnice 
v manjših skupinah.  

Ena takih delavnic je bila današnja. Že vrsto let zelo 
lepo sodelujemo z NIJZ in z gospema Tatjano Škornik 
Tovornik ter Olgo Nezman. Ponovno sta nam pripravili 
predavanje z naslovom RAK DOJKE, BOLEZEN 
SODOBNEGA ČASA. 

Nazorno in s preprostimi besedami sta nam predstavili to 
hudo bolezen in poudarili pomen samopregledovanja, ki 
smo ga lahko praktično preizkusile na lutki. Vsi se bojimo 
te hude bolezni, nikoli in nikdar ne vemo, kdaj potrka 
na naša vrata ter sesuje naša svet in sanje. Sami lahko 
naredimo največ s tem, da se samopregledujemo in v 
primeru dileme takoj poiščemo pomoč. 

Med nami je bila mlada mamica, ki je zbolela pred 
mesecem dni. Bila je operirana, strah in negotovost 

MDDI CELJE           
Tekst in foto: Dragica Mirnik

Zdravje je naš biser, naše bogastvo
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Na obrobju naše občine stojita 
dva vrhova, ki sta si med seboj 
zelo različna . Eden se lahko 
pohvali s 1000 metri nadmorske 
višine, drugi jih ima pol manj. Na 
enem stojita cerkev in planinski 
dom, medtem ko sta na drugem 
postavljena zgolj miza in klop. 
A kljub njunim razlikam imata 
dosti skupnega. Med planinci 
in pohodniki sta zelo znana in 
priljubljena, primerna sta za 
vse generacije, oba ponujata več 
izhodišč in čudovito, razgibano 
pot. Nobeden od njiju na vrhu 
ne nudi razgleda, si pa našo in 
sosednje občine lahko ogledate 
na nižjih točkah. Obiščite 
oba in se prepričajte, da sta 
čudovita vsak po svoje in da sta 
pomemben mejnik naše občine. 
In če vam kdaj zmanjka idej za 

nedeljski pohod, se odpravite na 
ta dva vrhova z drugih izhodišč.
 

ŠENTJUNGERT (Kunigunda)
PPriljubljeni 565 m visok hrib stoji 
na vzhodnem delu Ložniškega 
gričevja in ne ponuja razgleda, 
ste pa tega deležni na prevalu 
nekaj minut hoje pod cerkvijo 
Sv. Kunigunde. Od tu se nam 
odpre razgled na vzhodni del 
Savinjske ravnine in hribovja, ki jo 
obkrožajo. 
Poti na Šentjungert ali Kunigundo 
je več, sami pa lahko izbirate 
izhodišče in težavnost vašega 
pohoda. Na vrh se lahko odpravite 
iz Galicije, Šmartnega v Rožni 
dolini, Dobrne, Vojnika in tudi iz 
Lemberga. Za najkrajšo pot boste 
potrebovali približno 30 min, za 

tiste daljše pa od 1.30 ure do 4 ure. 
Pot je lahka in dobro označena, 
primerna za vse, ki svoj prosti 
čas radi preživljate v naravi. Na 
pot se lahko podate tudi z otroki, 
saj bodo v razgibanem terenu in 
opazovanju domačih živali ob poti 
zelo uživali.
Če boste izbrali izhodišče v 
Lembergu, je najbolje, da parkirate 
pri gasilskem domu, potem pa se 
usmerite čez most in levo v naselje. 
Poti skozi naselje sledi prečkanje 
travnika, ki vas pripelje do ceste 
v zaselek Lanšperg (Rupe). Za 
tem pridete do markirane poti iz 
Vojnika, ki se ji priključi tudi pot 
iz Dobrne. Sledite markacijam, ki 
vas z glavne ceste usmerijo v gozd. 
Pot je razgibana, saj jo sestavljajo 
vzponi in spusti, gozdni kolovozi 
in travniki, jase s kmetijami in 

PO OBRONKIH
NAŠE OBČINE       
Tekst in foto: Nina Mlinar

Kunigunda in Stenica vas vabita

jo morita in skrbita. Sestra Olga jo je s pomirjujočimi 
besedami opogumila in predstavila možnosti zdravljenja, 
ki ga bodo na podlagi izvidov določili specialisti. Svojo 
izkušnjo sta delili še dve članici, ki sta zdaj zdravi. Tudi 
te izkušnje so mlado mamico potolažile in ji odvzele vsaj 
malo strahu pred neznanim, pred hudim strahom, pred 
breznom, iz katerega ni videla poti. Domov je odšla z 
nasmehom in izjavo "ne dam se, okrevala bom, okrevala 
bom s pomočjo vas". 

Ko je človek v stiski, potrebuje le malo; potrebuje 
podporo, pogovor, upanje, varnost in zavedanje, da je 
nekje nekdo, ki te bo potolažil, poslušal, morda samo 
objel in dal občutek, da razume. In da vse le ni tako črno 
ter brezupno. 

Hvala gospema Tatjani in Olgi za predavanje, ki nas 
je zbistrilo, vzpodbudilo in veliko naučilo. Ne samo 
o bolezni, temveč tudi o stvareh, ki so neprecenljive 
vrednosti in niso nikjer naprodaj. Hvala, spoštovane 
naše, da ste delile zgodbe z nami; zgodbe, ki so privabile 
solze v oči in priklicale sonček v srce. Med predavanjem z naslovom Rak dojke, bolezen sodobnega časa.
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lokalne ceste. Ko prispete do kmetije Štokovnik, se 
cesta nekoliko spusti, vse do križišča, kjer stoji križ. 
Razpotje križa cesta, ki povezuje Galicijo in Šmartno, 
mi pa se usmerimo naravnost v smeri Kunigunde. 
Pot vas strmo povede desno v gozd, a nekoliko 
višje spet preide na asfaltno cesto. Čaka vas še eno 
prečkanje gozda, kjer se tik pod vrhom priključi pot 
iz Šmartnega. Sledi še zadnji strm vzpon, kjer na 
jasi že zagledate cerkev. Poleg cerkve je na vrhu tudi 
Planinski dom na Gori, ki je trenutno odprt samo 
ob nedeljah. Svoj 5 kilometrov dolg vzpon lahko 
zabeležite v vpisno knjigo ali pa si na plotu želja 
zaželite kakšno željo. 

STENICA (1091m)
Stenica je tisočak, ki se nahaja med Frankolovim, 
Vitanjem in Stranicami. Z vrha zaradi gozda ni 
razgleda, pa vendar je med planinci zelo priljubljen. 
Za izhodišče si lahko izberete Vitanje, Beli Potok pri 
Frankolovem ali Lindek. Vse poti so dobro označene 
in primerne za vsakogar z vsaj malo kondicije, saj je 
pot vseskozi v vzponu. 
Iz Vojnika se usmerite proti Frankolovemu in cesti 
sledite vse do konca naselja do ostrih ovinkov, kjer 
opazite tablo Lindek. Zavijte levo in se skozi naselje 
peljite do vrha, kjer pred seboj zagledate planinske 
table in parkirišče, kjer lahko pustite avtomobil. Če 
pogledate levo od parkirišča, vidite ruševine grada 
Lindek, ki se dvigajo iz gozda, vi pa se usmerite desno 
po asfaltni cesti. Cesto kmalu zamenja gozdna pot, 
ki se iz položne hitro spremeni v strmo. Gozdna pot 
je vseskozi razgibana in prepletena s koreninami ter 
šavjem. Na vmesnih točkah se vam odpirajo čudoviti 
razgledi na Konjiško goro, Vitanje in Roglo ter še 
malo višje na grad Lindek, Frankolovo in Vojnik. 
Ko premagate strm, skoraj enourni vzpon, pridete 
na vrh vzhodnega dela grebena, po katerem je pot 
veliko lažja. Do glavnega vrha se tako pot izmenično 
dviguje in spušča, za sam cilj pa potrebujete še dobrih 
25 minut hoje. Vrh Stenice, ki ga krasijo zastava, 
Andražev stolp, miza in klop, vpisna knjižica, tabla s 
prisrčnim zapisom in iz vej narejena hiša na drevesu, 
poplača ves trud, ki ste ga vložili v 1091 metrov visok 
vzpon. 

Cerkev sv. Kunigunde 

Drevesna hiška iz vej
        Naročila napisov po tel.: 041 611 087

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

NAGROBNI SPOMENIKI
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Obdobje epidemije je v zadnjih mesecih dodobra 
zarezalo tudi v urnik treningov in tekmovanj smučarjev 
skakalcev SD Vizore. Posledično so odpadle vse 
posamične tekme zimske sezone, tekmo za naslov 
državnih prvakov pa so izvedli šele v juniju. 

Naslov dvakratnega državnega prvaka v kategorijah mlajši 
kadeti do 13 let in kadeti do 14 let je osvojil Mai Zakelšek, 
naslov državnega podprvaka v kategoriji kadeti do 15 let pa 
Ožbej Vačovnik Kotnik. Maiu Zakelšku je poleg omenjenih 
naslovov pripadel tudi naslov državnega prvaka v nordijski 
kombinaciji v kategoriji mlajši kadeti do 13 let. Žal pa ekipnih 
tekmovanj, v katerih skakalci SD Vizore dosegajo zelo dobre 
rezultate, tokrat niso izvedli. Na tekmovanjih državnih 
prvenstev za zimsko sezono so dobre rezultate dosegli tudi 
ostali tekmovalci SD Vizore, Tine Goršek, Jaka Krajšek, Fin 
Šibli, Blaž Verdel, Jure Kožuh, Špela Mastnak, Rožle Toman 
in Nejc Kožuh. Vsi omenjeni skakalci vztrajno trenirajo pod 
taktirko trenerjev Stanislava Grma in Marjana Jelenka. 

Uspešna poletna sezona za skakalce
Še pred pripravami, ki se jih tekmovalci običajno udeležijo 
v avgustu, so tekmovalci že začeli tekmovanja za poletno 
sezono. Na tekmi za pokal Argeta v Mislinji je Ožbej Vačovnik 
Kotnik v kategoriji mladinci do 16 let osvojil odlično 3. mesto. 
Od 9. do 14. avgusta so se skakalci vseh kategorij SD Vizore 
zbrali v Nordijskem centru v Planici, kjer so bile poletne 

priprave in kjer so se želeli kar najbolje pripraviti na 
prihajajoča jesenska tekmovanja. Dnevno so opravili 
dva treninga skokov, priprave pa dopolnjevali s treningi 
za izboljšanje tehnike skokov. Kljub napornemu urniku 
so imeli skakalci in skakalka tudi nekaj priložnosti 
za sprostitev in medsebojno druženje. Prve rezultate 
uspešnih priprav je na mednarodnem tekmovanju, ki 
je bilo od 21. do 22. avgusta v Hinterzartnu v Nemčiji, 
prikazal Jaka Krajšek, ki je na posamičnem tekmovanju 
dosegel 17. mesto, ekipno pa s preostalimi tremi člani 
slovenske ekipe zasedel odlično 3. mesto. 

Delovna akcija na skakalnici
Medtem ko so mladi vizorski skakalci pridno trenirali in se 
udeleževali tekmovanj, so se njihovi starši in člani društva 
lotili delovne akcije, v kateri so opravili vsa potrebna 
obnovitvena dela. Zabetonirali so naravni del naleta na 
skakalnici K35 in menjali ograjo ter tako poskrbeli za varnost 
skakalk in skakalcev. Že oktobra bo namreč v Vizorah 
državno tekmovanje v kategoriji mlajših kadetinj in kadetov 
do 12 in 13 let. Ob tem gre zahvala vsem udeležencem 
delovne akcije za pomoč pri obnovi. Tekmovalcem in 
tekmovalki kluba želimo, da bi tudi v nadaljevanju poletne 
sezone dosegali dobre rezultate, izboljšali svoje osebne 
rekorde, predvsem pa, da bi jim bile razmere naklonjene 
do te mere, da bi lahko nemoteno opravljali treninge in se 
udeleževali tekmovanj. 

SMUČARSKO 
DRUŠTVO VIZORE    
Tekst: Anja Podveržen, foto: Grega Vačovnik

Poletni utrinki mladih skakalcev

Ekipa SD Vizore na pripravah v Planici. 
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Nina Kajzba je mlada Vojničanka, ki že 11 let trenira 
nogomet. "Obožujem šport, zato so mi všeč skoraj 
vsa njegova področja, vendar pa je bil nogomet tisti, 
do katerega sem začutila posebno povezavo, ki me je 
najbolj osrečil in v katerem sem videla najboljšo pot do 
uspeha. Zato sem se odločila za nogomet, potem ko me 
je zanj navdušil sosed," je povedala mlada športnica. 
 
Letos je prestopila v italijansko Romo, s katero je podpisala 
pogodbo za dve leti. Septembra začenja tretji letnik 
ekonomske šole. Dela jo na daljavo, saj ima zelo natrpan 
urnik. "Število treningov je popolnoma odvisno od števila 
tekem. Med poletnimi pripravami je bilo tudi po 14 
treningov na teden. S tekmovalno sezono se ta številka 
zmanjšuje. Na vsak trening moramo priti eno uro pred 
začetkom ali več, če imamo kakšne analize tekem oziroma 
sestanke. Potem imamo predogrevanje v fitnesu in ob 
kakršnih koli bolečinah lahko obiščemo fizioterapevta ali 
zdravnika, potem pa začnemo trening na igrišču ali pa 
nadaljujemo v fitnesu. Če imamo na sporedu dva treninga, 
potem je eden po navadi v fitnesu, drugi pa na igrišču," je 
povedala Nina. 

Mladi talenti v navdih
Ko pa se med poletjem in zimo število treningov zmanjša, 
čas preživlja z družino in s prijatelji. Kot vsak najstnik 
rada pogleda kakšen dober film ali serijo: "Rada poslušam 
glasbo, ob tem tudi rišem. Ko želim pozabiti na vse 
obveznosti, me to najbolj sprosti, rada pa se ukvarjam še 
z drugimi športi." V športu ima veliko vzornikov, je bil pa 
Messi tisti prvi, ki jo je vedno navdušil s svojo igro: "Danes 
so mi vzorniki mladi talenti, ki dokazujejo, da ni pomembna 
starost, in ob športu ogromno pomagajo tudi pri kakšnih 
dobrodelnih organizacijah, se borijo proti rasizmu in 
podobno." S prejšnjim klubom so bile v mlajših selekcijah 
velikokrat državne prvakinje, s članicami so poleg naslova 
državnih prvakinj uspele priti med 32 najboljših ekip v 
Evropi v tekmovanju Liga prvakinj. "V primerjavi z Anglijo, 
Italijo, Nemčijo in še bi lahko naštevala, je ženski nogomet 
v Sloveniji zelo slabo razvit. Raste, ampak počasi. Igralke, 
ki si želijo višjega nivoja, se vse odpravijo v tujino, zato pa 
se tudi vidijo uspehi ženske A reprezentance, kjer lahko 
vidimo res velik napredek. Talentov je veliko, zato so tudi 
mlajše reprezentance konkurenčne večjim državam, vendar 
na klubskem nivoju nogomet v Slovenij še ni tako razvit," 
je povedala Nina. Kam bo Nino popeljala pot v prihodnosti, 

še ne ve, vsekakor pa se želi profesionalno ukvarjati z 
nogometom: "Zagotovo si želim biti pomemben člen prve 
ekipe, biti konstantna igralka ženske A reprezentance in 
končati srednjo šolo." Če ne bi bila športnica, bi bila verjetno 
umetnica, saj rada ustvarja. 

Kar daješ, to dobiš
Starši in prijatelji jo zelo podpirajo: "Vedno so tukaj zame, 
ko jih potrebujem, za kar sem jim neizmerno hvaležna. 
Veseli so za vse moje uspehe." V vseh letih igranja nogometa 
se je Nina naučila veliko stvari: "Ne vem, če bi lahko kdaj 
končala naštevanje. Izpostavila bi disciplino, spoštovanje, 
odnos, pogum, vztrajnost in samozavest. To so tiste 
vrednote, v katerih sem se najbolj izpopolnila preko tega 
prečudovitega športa. Pri treniranju športa je na prvem 
mestu pomembno to, da uživaš v tem, kar počneš; da te 
šport osrečuje, da si vesel medtem ko trdo delaš in da ti ni 
nikoli problem narediti kakšno ponovitev, vajo, trening več," 
je povedala Nina. "S takšnim odnosom pridejo najboljši 
rezultati. Kar daješ, to dobiš. Poleg tega pa zagotovo 
disciplina in vztrajnost, ki sta tudi zelo pomembni stopnici 
do uspeha. Praktično vsaka stvar, ki jo počneš, vpliva na tvoj 
uspeh. Kdaj ješ, kaj ješ, kdaj spiš, koliko spiš, koliko časa 
nameniš počitku … Če želiš biti res najboljši, je biti športnik 
služba, ki zahteva polni delavni čas 24/7.«

NINA
KAJZBA     
Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Biti športnik je služba 24/7

Nina ima z nogometom posebno povezavo. 
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Ekipa Squash kluba igRaj Sevnica, kjer v času 
mirovanja vojniškega kluba igra njegov predstavnik, 
član Stefan Zabret, je na Ekipnem državnem 
prvenstvu 2021 osvojila sedmo mesto. 

S tem je ekipa (Dominik Balaško, Igor Šiškin, Stefan 
Zabret in Tomaž Čampa) izenačila svojo najvišjo 
uvrstitev, vendar bi se kaj kmalu lahko razpletlo 
še bolje. V četrtfinalni tekmi proti Škofji Loki 2 so 
namreč povedli po zmagi Tomaža Čampe nad Juretom 
Jagodicem (sedmouvrščeni na slovenski jakostni 
lestvici) ter bili v drugi tekmi med Dominikom 
Balaškom in Žigo Mohoričem na dobri poti, da se 
uvrstijo v svoj prvi polfinale. Na koncu je drugi igralec 
Škofje Loke uspel streti “drugi lopar” sevniške ekipe. 
V tretji tekmi je mladinski državni prvak Gal Ravnikar 

precej prepričljivo dobil tekmo. Po nadaljnjih tekmah za 
končno razvrstitev je ekipa, ki edina pokriva vzhodno 
Slovenijo, osvojila končno sedmo mesto.
Naslov državnih prvakov je ponovno pripadel SqK 
Konex iz Ljubljane, pred SqK Lesce Bled in Škofjo 
Loko 1.

SQUASH KLUB
Besedilo in foto: Štefan Zabret

Sedmo mesto na ekipnem državnem prvenstvu

KK Vojnik je v juniju, po enoletnem 
premoru, spet organiziral turnir 
trojk. Kljub težjim pogojem, ki jih 

glede upoštevanja smernic zahteva 
trenutna situacija, se je turnir 
končal uspešno.

Na njem je bilo udeleženih večje 
število ekip iz vse Slovenije, za 
katere smo omogočili brezplačno 
testiranje. Kakovost turnirja so 
dvignili tudi tekmovalci, ki med 
drugim igrajo za KK HOPSI, 
ŠENTJUR, ZLATOROG, kjer gre 
seveda za prvoligaške ekipe. 

Prvo mesto je osvojila ekipa Packa.
si, v kateri je nastopil tudi domačin 
Jernej Ledl. V tekmovanju v metu za 
tri točke je suvereno zmagal igralec 
KK Vojnik Žiga Klančnik, ki je zadel 
vseh 10 razpoložljivih metov. Se 
vidimo naslednje leto.

KK VOJNIK
28. TURNIR TROJK     
Besedilo in foto: Matic Močenik

Tradicionalno druženje

Dominik Balaško, Igor Šiškin, Stefan Zabret in Tomaž Čampa

Uspešno tradicionalno druženje
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S Samom sva bila dogovorjena, da mi bolje predstavi 
šport, s katerim se ukvarja – lokostrelstvo. Ko sem 
se pripeljal do njegove hiše, sem, še predno sem 
ga zagledal, slišal izza vogala poseben zvok: penk, 
penk …, ki je seveda oznanjal Sama, ki s svojim lokom 
strelja v tarčo na zelenici. Bil je v polni lokostrelski 
opremi. 
 
Samo uporablja tako imenovan goli lok, ki ima 
minimalne dodatne naprave. Goli lok je izbral, ker pri 
njem strelec meri in strelja brez merilnih pripomočkov. 
Tudi stil in tehnika sta dokaj prvinska in zahtevata 
precejšnjo psihofizično pripravljenost ter natančnost, s 
tem pa je goli lok primerno izhodišče za razvoj drugih 
lokostrelskih tehnik (od bolj kompleksnih do bolj 
prvinskih).

Interes za lokostrelstvo mu je vzbudil članek o športu 
in bolj kot se je v ta šport poglabljal, bolj ga je mikalo, 
da bi poskusil tudi sam. S prvinami lokostrelstva ga je 
nato seznanil Zlatko Ulaga, nosilec mnogih državnih in 
evropskih rekordov, kasneje pa je tehniko izpolnjeval 
pri Marjanu in Andreji Izgoršek, nekdanji evropski 
prvakinji, kjer trenira še danes. 

Z rednim in marljivim treningom, kjer na treningu 
običajno izstreli od 100 do 300 puščic, ter dobrimi 
trenerji se je sčasoma začel udeleževati tekmovanj pod 
okriljem Slovenske lokostrelske zveze. V tem letu mu 
je uspel izjemen podvig, saj je v kategoriji veteranov 
(nad 50 let) osvojil 2. mesto v slogu Goli lok, na 3D 
Slovenskem lokostrelskem pokalu, kjer štejejo rezultati 
petih tekem v sezoni. V disciplini 3D lokostrelci streljajo 
v umetne živali z razdalj od 5 do 30 metrov, ki pa 
strelcem niso znane in jih morajo pred strelom sami 
določiti, kar je predpogoj za uspešen strel. V vsako tarčo 
lokostrelci izstrelijo dve puščici in vsaka šteje. Poleg 
tega je Samo osvojil tudi 4. mesto v pokalu Arrowhead, 
kjer se strelja v tarče z različnih razdalj do 50 metrov. To 
uvrstitev želi v prihodnji sezoni še izboljšati. 

S kolegi lokostrelci uživa tako na tekmah kot na 
skupnih treningih, ki so največkrat v naravi. Sam pove, 
da so lokostrelci zanimivi, prijazni, odprti ljudje, ki 
se spoštujejo, si radi pomagajo ter vzpodbujajo drug 
drugega. Druženja na čudovitih lokostrelskih poligonih, 

ki so posejani po vsej Sloveniji, so vedno znova prijetno 
doživetje. 

S svojimi dosežki je zadovoljen, vendar se z uspehi 
pojavijo novi cilji. V naslednji sezoni namerava streljati 
tudi z instiktivnim lokom, kjer je tehnika streljanja 
drugačna. Z njim namerava tekmovati v okviru PTL - 
Pokala tradicionalnih lokov. Ta tekmovanja prirejajo 
tako v Sloveniji kot tudi v sosednjih državah. 

Izzivov za prihodnje mu ne manjka in ob njegovi 
zavzetosti sem prepričan, da jim bo kos.

VSAKA
PUŠČICA ŠTEJE     
Tekst: Nenad Vranešević, foto: osebni arhiv

Samo Kunej in lokostrelstvo

Samov trening na domači zelenici, kjer izstreli od 100 
do 300 puščic na dan
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DOBRO
JE VEDETI      
Tekst: Veronika Doler, mag. farm.

Atopijski dermatitis in nega kože po poletju
Poletje se počasi poslavlja, na naši koži pa bodo 
sledovi sončnih žarkov vidni še nekaj časa. Zagorela 
polt je sicer lepa, vendar visoke temperature, sončni 
žarki in slana voda izsušijo in poškodujejo kožo. Pred 
prihajajočimi hladnejšimi, jesenskimi dnevi je zato 
potrebno kožo nahraniti in globinsko navlažiti, da ji 
vrnemo voljnost in zaščitno funkcijo. Za stalno nego 
kože morajo še posebej poskrbeti bolniki z atopijskim 
dermatitisom.
 
Atopijski dermatitis je kronična kožnovnetna bolezen, 
za katero je značilno hudo srbenje. Tako močno vpliva 
na življenje posameznika. Bolezen se največkrat pokaže 
na hrbtnem predelu zapestij, gležnjev, rok in nog ter 
na notranjih straneh komolcev in kolen. Na izbruh ali 
poslabšanje bolezni vplivajo številni okoljski dejavniki, 
kot so stik z alergenom, uporaba dražečih mil, pralnih 
praškov in mehčalcev, nizka vlažnost zraka in tako dalje. 
Pomembno vlogo ima tudi psihični stres. Najpogosteje se 
pojavlja pri dojenčkih in majhnih otrocih, zbolevajo pa 
tudi starejši. 

Pri dojenčkih se bolezen lahko pojavi že pri 3 mesecih 
starosti. Raziskave kažejo, da se težava pojavlja pri 10 
do 15 odstotkih vseh otrok. Pri nastanku ima pomembno 
vlogo pomanjkljiva sestava kožne pregrade, s čimer je 
olajšan prehod alergenom in mikrobom. Dojenčkom 
se običajno najprej pojavijo žarišča na ličkih v obliki 
pordele, vnete kože. Izpuščaj se razširi na lasišče, iztezne 
predele zgornjih okončin in na trup. Prizadeta koža pod 
plenicami, v kožnih gubah in v popku ni znak atopijskega 
dermatitisa. 

Z ustrezno nego kože lahko v precejšnji meri zmanjšamo 
pogostost izbruhov bolezni. Osnova preventivnega 
zdravljenja je vsakodnevna nega in izogibanje 
sprožilcem. Kožo moramo vzdrževati voljno in primerno 
navlaženo ter namaščeno. Svetujejo se kopeli v ne 
prevroči vodi. Temperatura vode naj bo od 32° do 
33° C. Pri umivanju uporabljamo mila, ki imajo pH 
blizu vrednosti kislinskega plašča kože (pH 5,5) ali 
sindete, ki ne dražijo kože. Izogibajmo pa se penečim 
kopelim in gelom za tuširanje z dodatki barvil, dišav 
in konzervansov. Po umivanju kožo nežno posušimo 
s popivnanjem, brez drgnjenja, nato jo nahranimo z 
negovalnim mazilom, da se voda obdrži v povrhnjici. 

V lekarnah imamo na voljo mnogo dermatoloških 
linij, ki so namenjene negi atopične kože in učinkovito 
preprečujejo izbruhe bolezni. S pravilno nego lahko do 
50 % zmanjšamo uporabo lokalnih kortikosteroidov. 

Kadar se pojavi izbruh bolezni, je potrebno vnetna 
žarišča ustrezno zdraviti. Zdravljenje naj bo pod 
nadzorom dermatologa. Običajno se zdravi lokalno z 
uporabo kortikosteroidov. Pri zdravljenju je pomembno, 
da upoštevamo »enoto konice prsta«, ki predstavlja zadnji 
členek kazalca odrasle osebe (0,5 g). Pri kratkotrajnem 
zdravljenju je strah pred neželenimi učinki odveč. Pri 
uporabi, daljši od 3 tednov, pa se je potrebno posvetovati 
z zdravnikom. Nekateri neželeni učinki, ki se lahko 
pojavijo, so atrofija kože s tanjšanjem povrhnjice, strije, 
dermatitis in ekcem. Včasih se bolniki na zdravljenje z 
lokalnimi kortikosteroidi ne odzovejo ustrezno ali jih 
ne prenašajo dobro. Takrat se lahko zdravnik odloči za 
mazila z imunomodulatornim delovanjem (pimekrolimus 
ali takrolimus), ki lokalno zmanjšajo kožno vnetje. Pri 
zdravljenju se je potrebno zaščititi pred soncem oziroma 
omejiti izpostavljenost soncu. Pri težjih potekih bolezni 
je potrebno poseči po sistemskih kortikosteroidih ali 
zaviralcih imunske odzivnosti. Novost v zdravljenju 
so biološka zdravila, ki jih predpišejo specialisti in se 
aplicirajo v obliki injekcij. 

Po poletju je nega kože ključna, da kožo nahranimo 
in jo pripravimo na hladnejše dni. S tem lahko bolniki 
z atopijskim dermatitisom tudi uspešno preprečijo 
poslabšanje bolezni. V lekarni vam bomo z veseljem 
svetovali pri izbiri in uporabi izdelkov za nego kože. 
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Oktober

September
14.9. – 
14.10.

10.00

RAZSTAVA: OAZA MIRU – CELJE 
1991, pri spomeniku NOB v Vojniku
MNZC, Občina Vojnik, OZVVS Celje, PVD 
Sever za celjsko območje

23
9.00 - 10.30

DELAVNICA: JABOLČNI ZAVITEK 
BREZ ODPADKOV, v Kamrici Vojnik,
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

27
9.00 - 12.00 

HITRI ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA v 
Kamrici Vojnik,
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

28
9.00 - 12.00 

NADALJEVALNI TEČAJ ŠIVANJA v 
Kamrici Vojnik,
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

29
12.00 - 15.00

REPAIR CAFE – POPRAVLJALNICA Z 
MOJSTRI, v Kamrici Vojnik,
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

ORGANIZATORJI DOGODKOV 
SI PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.

Občina Vojnik organizira vsak četrtek od 16. do 18.
ure brezplačno svetovanje na področju izvedbe in
financiranja energetsko učinkovite gradnje oziroma
adaptacije. Svetovanje je v prostorih Občine Vojnik.
Vodja svetovalne pisarne ENSVET v Vojniku https://
ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/pisarna/50 Wadie
Kidess https://ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/
svetovalec?isci=wadie, ki je delo začel v prvem 
tednu februarja 2021.
Njegov kontakt je wadie.kidess@gmail.com,
051 324 177.

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. 

November 
8

10.00 - 11.30

DELAVNICA: KVAČKANJE IN 
FINOMOTORIKA, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

17
10.00 - 11.30

DELAVNICA: IZDELAVA MOZAIKA, v 
Kamrici Vojnik,
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

20
17.00

PRIREDITEV: SLAVILNI DAN, v Domu 
sv. Jerneja
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

24
12.00 - 15.00

REPAIR CAFE – POPRAVLJALNICA Z 
MOJSTRI, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

24
17.00

ADVENTNE DELAVNICE: DANIJELOV 
LEVČEK, v Domu sv. Jerneja
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

29
10.00 - 11.30

DELAVNICA: SPOZNAVANJE TEHNIK 
MOZAIKA, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

2
9.00 – 15.00 

4. SREČANJE STARODOBNIKOV, v 
parku Dobrna
TD Dobrna, Sekcija starodobnih kolesarjev

2
18.00 

11. KONCERT MARIJINIH PESMI, v 
cerkvi sv. Jerneja
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

4
10.00 - 12.00

UPORABA ŠIVALNEGA STROJA, v 
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

5
10.00 - 12.00 

IZDELAVA UNIKATNEGA IZDELKA S 
ŠIVANJEM, v Kamrici Vojnik, 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

7-9
9.00 – 15.00

RAZSTAVA STARIH KUHARSKIH 
KNJIG IN ROKOPISOV, v Galeriji Piros
Turistično kulturno društvo Globoče

9
17.00

TRADICIONALNE JEDI,
na Turistični kmetiji Goršek
Turistično kulturno društvo Globoče

11
10.00 - 12.00

UPORABA ŠIVALNEGA STROJA, v 
Kamrici Vojnik 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

12
10.00 - 12.00

IZDELAVA UNIKATNEGA IZDELKA S 
ŠIVANJEM, v Kamrici Vojnik 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

21
15.00

PREDSTAVITEV SOBE ZA IZDELAVO 
MOZAIKOV, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

27
12.00 - 15.00

ŠIVANJE POD MENTORSTVOM, v 
Kamrici Vojnik 
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik 



»Zadruga ima namen, razmere 
svojih članov v nravnem in gmotnem 
oziru zboljšavati; zlasti spodbujati 
varčnost in s svojim zadružnim 
kreditom preskrbovati svojim 
udom v gospodarstvu potrebna 
denarna sredstva ...« je napisano v 
2. odstavku »Pravil za Posojilnico na 
Frankolovem«.

 Obdobje od sredine 19. stoletja 
pa do konca 1. svetovne vojne je 
bilo kritično za obstoj slovenskega 
naroda, ki je pod pritiskom nemškega 
nacionalizma živel bedno življenje. 
Prav iz vrst slovenskega naroda je 
zrasla inteligenca, ki se je zavedala 
preteče nevarnosti. Predvsem 
duhovniki in učitelji na podeželju 
so bili tisti, ki so začeli vplivati na 
kmečko ljudstvo in so ga moralno in 
politično krepili. Zavedali so se, da je 
poleg omenjene podpore potrebna še 
materialna podlaga, o kateri je pisal 

v svojih Kmetijskih in rokodelskih 
novicah dr. Janez Bleiweis: »narodu 
je potrebno dvigniti gospodarsko 
izobrazbo in njegovo sposobnost za 
boljše in bogatejše ustvarjanje«.

Po vzoru tujih dežel so se že v 19. 
stoletju začele pojavljati ustanove, 
ki so posojale denar: cerkvene in 
občinske blagajne ter posamezne 
oblastvene hranilnice (mestne, 
deželne, trške), ki so bile večinoma 
v tujih rokah in so za posojilo 
denarja zahtevale visoke obresti, 
kar pa je bilo za preproste kmečke 
ljudi nedostopno. Zaradi tega so se 
začeli ustanavljati denarni zavodi 
na zadružni osnovi, ki so z zbranimi 
sredstvi članov - zadružnikov nudili 
pomoč obrtnikom in kmetom v obliki 
posojil z ugodnimi obrestmi. Prva 
pobudnika za zadružništvo pri nas sta 
bila brata Josip in Miha Vošnjak, ki sta 
pridobila pravi čut slovenske narodne 

zavesti v »pomladi narodov« v letih 
1848/49.

Po vzoru okoliških krajev je bila 
že leta 1899 na Frankolovem 
ustanovljena Posojilnica in hranilnica 
občine Frankolovo s sedežem v 
starem poslopju nekdanje gostilne. 
Poslopje je posojilnica v 20. letih 
20. stoletja temeljito prenovila 
in nadzidala. V nadstropju je bila 
dvorana, ki jo je posojilnica dala na 
razpolago Katoliško prosvetnemu 
društvu za knjižnico, gledališče in za 
razne prireditve. Društvo se je okoli 
leta 1930 preimenovalo v Prosvetno 
društvo Antona Martina Slomška 
in bilo ukinjeno 15. 11. 1941. Kdaj 
je s svojo dejavnostjo prenehala 
posojilnica, ni podatkov. V mojem 
arhivu je hranilna knjižica in iz nje 
je razvidno, da je Posojilnica na 
Frankolovem septembra 1936 še 
delovala.

Posojilnica na Frankolovem
»registrovana zadruga z neomejeno zavezo«

Tekst: Jože Žlaus


