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KOLOFON

Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do 
petka, 18. februarja 2022,
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 136. številke bo v četrtek,
17. marca 2022.

Članke, prejete po 18. februarju  
2022, 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:
Tretješolca POŠ Nova Cerkev

Fotografija:
Matjaž Jambriško 

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

Tisk:
 ČETISK, Grafično podjetje d. o. o. 

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov 
in je brezplačno. 

Ne zaupajmo v lastno neznanje!  
Praznični december, čas, ki kljub mrakobnosti in mrazu prinaša 
upanje na lepše dni. Na čas, ko se po novem letu daljša dan, ko čakamo 
na prebujanje narave in postanemo bolj optimistični. Vendar je ta 
zimski čas, z  malo sonca, skladen z našim razpoloženjem in ravnanji. 
V »veselem« decembru to leto ni veliko veselega. Dan za dnem 
premagujemo težave, se ukvarjamo sami s seboj in skušamo razumeti, 
kaj se dogaja. 

Razpoloženje niha med veseljem ob upadanju števila okužb in 
pojavom novega virusa. Naveličani smo delitev na različnih ravneh, 
naveličani smo omejitev in brezplodnih prerekanj, kdo ima prav. 
Dovolj je nepotrebnih smrti. Ne zaupajmo v lastno neznanje! Ljudje 
smo razumska bitja, pridobljene informacije bi morali znati razumeti, 
selekcionirati in upoštevati. Že dolgo ne gre več samo za »moje 
dobro«, gre za nas vse, za duševno in fizično zdravje vseh. Potrebna 
je samocenzura, sami se moramo omejiti v razmišljanju in svojih 
ravnanjih. Potrebna je strpnost, v njej se moramo vaditi vsak dan. 
Časi se spreminjajo in tudi mi se spreminjamo. Naj vas ne bo strah 
sprememb, izberite tiste, ki so dobre za vas in hkrati tudi za druge. 
Ne vem. Samo razmišljam. Ne pristajam na delitve, ne bom izgubljala 
prijateljev, ker mislijo drugače. Ne prepričujem jih, ljudje smo razumska 
bitja, ki znamo razmišljati in poiskati resnico. Žal nas pri iskanju 
resnice ovira poplava neresnic; vklopimo razum in ne nasedajmo. Ne 
ravnajmo egoistično, upoštevajmo stroko in upoštevajmo navodila 
samozaščitnega obnašanja. Gre za vse nas. 

In vendar se svet vrti naprej, tudi v naši občini. Pred vami je Ogledalo 
135, ki prinaša pester izbor tem in dogodkov, ki so zaznamovali jesenske 
mesece. Prav nikjer ne govorimo o težavah, ki nas tarejo, prinašamo 
vam teme, ki govorijo, da kljub zdravstveni krizi naša skupnost dela in 
ustvarja pogoje za lepši jutri. Občinski in krajevni projekti tečejo dalje. 
Društva se prilagajajo dnevnim omejitvam in pripravljajo dogodke, ki 
omilijo težave in omogočijo minimalna druženja ljudi. V tem času je 
največja težava osamljenost, ki gre z roko v roki s težkimi materialnimi 
razmerami. In ravno v decembru je čas in priložnost, da smo prijazni, 
da delimo, pa čeprav samo lepo besedo. Predstavljamo vam nekatere 
prejemnike vojniških grbov, vse pomembnejše dogodke, predstavljajo se 
podjetniki in tudi čisto navadni občani. Sporočite nam predloge za teme, 
ki bi jih želeli prebrati v Ogledalu. 

Smo v sredini decembra, o »veselem« decembru ni duha ne sluha. 
Božični Vojnik prinaša nekaj dogodkov, obiščite jih. Zdaj je čas, da 
naredimo pri sebi inventuro, da se posvetimo samim sebi. Sreče si 
ne moremo kupiti z denarjem, ki nam ga veliki večini primanjkuje. 
Znano je, da največkrat delijo tisti, ki nimajo veliko. Naj vam prazniki 
prinesejo kaj lepega, vam dragim podarite kaj iz srca, bodite strpni 
in v medsebojnih odnosih na vseh ravneh vklopite samocenzuro. 
In najpomembnejše, ohranite nekaj optimizma ter ostanite zdravi. 
Verjamem, da bo leto 2022 boljše. 

Lea Sreš,
odgovorna urednica

UVODNIK
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KORAK DRUG
PROTI DRUGEMU 

Stopimo iz egoizma. Ne glejmo le sebe in svojih pravic. 
Naredimo korak drug proti drugemu. Omilimo stisko, 
odrinjenost, povrnimo izgubljeno dostojanstvo in 
zagotovimo družbeno vključenost. Spodbujajmo drug 
drugega k cepljenju in končajmo to agonijo epidemije 
koronavirusa. 

Obiskali so me učenci osmih razredov OŠ Vojnik. Njihovega 
obiska sem bil zelo vesel. Pokazali so, da se zanimajo 
za delo občine in župana. Da o življenju v naši občini 
razmišljajo, pa tudi veliko vedo. Pripravili so nekaj dobrih 
predlogov za izboljšanje, jih bom upošteval. Najbolj si želijo 
skate parka, za kar moramo poiskati ustrezen prostor. Želijo 
pa tudi obnovo igrišč in ureditev klopi ob šoli.

V razmišljanju, kako olajšati življenje starejšim, smo se 
odločili, da naslednje leto tudi v naši občini pristopimo k 
projektu »Prostofer«. Svetniki so potrdili potrebna sredstva 
za nabavo vozila, skupaj pa moramo zagotoviti voznike 
prostovoljce. V tem Ogledalu je objavljena predstavitev 
projekta in poziv za zbiranje kandidatov. Prosim za pomoč 
društvo upokojencev in ostala društva pri iskanju vsaj 10 
potrebnih voznikov. 

Zelo sem vesel, da je zaživelo delo v Sokolskem domu. 
Društvo Postani fit je poskrbelo za športne in druge vsebine, 
Občina Vojnik pa končuje urejanje otroškega igrišča. 
Verjamem, da bo to prostor prešernega otroškega veselja in 
igre, staršem pa prijetne sprostitve po napornih obveznostih 
v družbi otrok. 

Napredujemo tudi na projektu državne kolesarske poti. 

Direkcija za infrastrukturo je začela aktivnosti za gradnjo. 
Žal bo v prvem koraku kolesarska steza grajena le od 
Dobrne do Lemberga do gasilnega doma. Na ostalih delih 
trase pa žal nimamo soglasij lastnikov. Tudi predlogi za 
spremembo trase v zgornji Hrenovi niso dobili soglasja vseh 
lastnikov ob novi trasi. Verjemite, da se trudimo, vendar 
brez vašega sodelovanja projekta ne moremo izvesti. Prosim 
za pomoč in razumevanje.

Še nekaj informacij o projektih, ki jih letos še izvajamo 
in končujemo. 
· Gradnja kanalizacije v Vojniku, financirana iz sredstev 

Evropske unije, je v polnem teku. Trenutno se dela izvajajo 
na trasi Ceste talcev. Tukaj bomo uredili tudi sanacijo 
ulice (širitev in ureditev koridorja za pešce). Izbran je 
izvajalec, ki bo že decembra izvajal posodobitev ceste. Če 
ne bo mogoče, da cesto še letos asfaltiramo, vas prosim za 
strpnost. Ne smemo zamuditi priložnosti za ureditev ulice.

· Končujemo prenovo Keršove ulice in krožišča na 
vstopu v Preložnikovo ulico. S tem smo uredili cesto in 
infrastrukturo, hkrati pa poskrbeli za urejen videz Vojnika 
v tem delu.

· Končujemo delo na sanaciji plazu v Malih Dolah pri Joštu.

· Gradimo pločnik v Novi Cerkvi pri Gmajnarju in širimo 
cesto na tem delu, da bo omogočen normalen promet v 
smeri šole, naselja in Novak.

· Na področju sanacij mostov je končan projekt mosta 
v Kaplo, pred zaključkom je nov most pri Pezdevšku 

Sedaj je čas za pogum!
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v Jankovi, začela so se tudi dela na mostu v Socki pri 
Senegaškem mlinu.

· Izvaja se sanacija dela Arclinske ceste od Spara do 
Vengusta.

· Ker je nekaj zamud pri delu na cestah, ki so posledica 
prezasedenosti izvajalcev, se bodo seveda vsa neizvedena 
dela iz načrta leta 2021 nadaljevala v letu 2022. Tako bodo 
neporabljena sredstva prenesena v nov proračun.

· Začela so se dela na gradnji novega vodovoda iz Vojnika do 
Arclina. Na tej trasi bo tudi začasna površina za pešce.

· Pred prevzemom je lokalni vodovod Lahka peč v Socki. 
Manjka še nekaj soglasij lastnikov zemljišč na trasi 
prihodnjega povezovalnega vodovoda med vodohranom 
in vitanjskim vodovodom. Je pa to pogoj za izvedbo 
prevzema vodovoda v upravljanje VO-KA.

· Končana je gradnja kanalizacije na Gojki v Frankolovem.

· Na območju ureditve državne ceste iz Vojnika do Škofje 
vasi in s tem izgradnje pločnika in kolesarske steze je 
izbran izvajalec odmere in cenitve potrebnih zemljišč za to 
gradnjo. V državnem proračunu so zagotovljena sredstva 
za ta projekt, upam, da jih bomo lahko izkoristili. Odkupi 
zemljišč se odvijajo tudi za potrebe gradnje krožišča 
pri piceriji MC. Pogovori z lastniki zemljišč za potrebe 
pločnika iz Arclina do Ljubečne so še v teku.

Vsekakor je zelo pomemben tudi nakup propadajočega 
večstanovanjskega objekta v Vojniku, ki ga je kupilo 
podjetje MIK. Prepričan sem, da se bo propadanje objekta 
zdaj končalo, da bo objekt končno izdelan in bo ponudil 
dom novim prebivalcem Vojnika. Hvaležen sem gospodu 
Pliberšku za to odločno potezo. Pripravljen je tudi osnutek 
proračuna za leti 2022 in 2023, ki ga je občinski svet v 
prvem branju tudi sprejel. Lahko bomo izvajali obvezne 

naloge na področju vrtcev in šol, poskrbeli bomo za socialne 
potrebe in podprli delovanje društev. Velik delež denarja v 
osnutku proračunov je namenjen novim investicijam. Veseli 
smo, da vlada RS razume potrebe občin in je namenila več 
denarja za njihovo financiranje. Zelo pomembno pa je tudi, 
da se končno lahko izvajajo projekti, ki so sofinancirani iz 
sredstev Evropske unije ali državnega proračuna. Konec leta 
nas čaka na zadnji seji OS še sprejetje rebalansa za leto 2021 
in drugo branje proračuna za naslednji dve leti. V naslednji 
številki Ogledala vam bom lahko poročal o naših načrtih in 
projektih za to obdobje.

Veselimo se letošnjega Božičnega Vojnika. Pripravljena 
je zunanja razstava jaslic in nekaj koncertov. Upam, da 
se zdravstvene razmere ne bodo poslabšale in bomo tako 
pripravljene vsebine lahko doživeli, seveda ob upoštevanju 
predpisanih ukrepov in na varen način.

Ob koncu leta se želim zahvaliti vsem vam, s katerimi mi 
je bilo omogočeno sodelovati. Hvala mojim sodelavcem 
v občinski upravi, hvala svetnikom v občinskem svetu in 
svetih KS, hvala vsem predsednikom in članom številnih 
društev in organizacij v naši občini. V času korona krize 
ste se še posebej izkazali prostovoljci, gasilci, člani KORK 
in Karitas. Iskrena hvala za pomoč trem predsednikom 
svetov KS, podžupanu in predsednikom odborov in 
komisij. Rezultati našega skupnega dela so vidni in lahko 
smo ponosni nanje. Vse doseženo nam daje pogum za 
nadaljevanje skupnega dela, ki temelji na medsebojnem 
spoštovanju in sodelovanju. V tem duhu se lahko veselimo 
tudi prihajajočih praznikov - božiča in novega leta. In ne 
pozabimo, sedaj je čas za pogum.

SREČNO V LETU 2022!

Branko Petre, 
 vaš župan
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Prakticiraj brezdelje, okušaj stvari brez okusa, na drobne stvari glej kot na 
pomembne, iz malega naredi veliko, sovražnost poplačaj z vrlino, načrtuj 

težave, ko gre še lahko, delaj veličastno, ko je še majhno. /Lao Ce/

Tvegaj! Življenje je ena sama priložnost.
Naj bo leto 2022 polno ljubezni in prijateljstva. 

Varno pot skozi vse priložnosti, ki nam jih ponuja prihodnost.
Božični čas pa naj bo poln optimizma, notranjega miru in sreče.

Župan Branko Petre s sodelavci občinske uprave
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PROJEKTE  
Tekst in foto: Jure Vrhovec

Nove pridobitve
Most preko Hudinje v Višnji vasi
Gradnja mostu preko Hudinje v Višnji vasi je bila 
zaključena v oktobru. Izvajalec je dela končal v 
predvidenem roku, Občina Vojnik pa je tudi pravočasno 
oddala zahtevek za izplačilo iz sredstev za odpravo 
posledic elementarnih nesreč Ministrstva za okolje in 
prostor, ki je sofinanciralo izgradnjo v pomembnem 
deležu. Most je danes dokončno urejen, preko njega že 
teče promet. V okolici mostu so bile urejene še brežine 
Hudinje, izvedene so bile sonaravne ureditve, ki jih je 
kot pogoj postavila ribiška družina (škarpe brez vidnega 
betona, z odprtimi stiki med kamni, skrb za obrežno 
vegetacijo, ki predstavlja zavetje za ribe), dokončane 
so mostne ograje, na novo je asfaltiran most in cestni 
priključek na regionalno cesto. Izgled mostu dopolnjujejo 
travnate ozelenjene brežine dovozov na most. 

Vodovod Trnovlje pri Socki
Novembra je Občina Vojnik pridobila uporabno dovoljenje 
za vodovod Trnovlje pri Socki, kar je pogoj za predajo 
vodovoda v upravljanje javnemu podjetju VO-KA 
Celje, d. o. o. in za izvedbo priključkov na novi vodovod. 
Na pobudo predsednika KS Nova Cerkev je občinska 
uprava gospodinjstvom na območju vodovoda poslala vse 
potrebne obrazce, ki jih morajo izpolniti za priključitev 
na vodovod in dopis z navodili za pridobivanje potrebnih 
soglasij. Vodovod je sprejelo podjetje VO-KA, priprava 
soglasij za prve priključke pa že poteka.

Plaz Male Dole
V Malih Dolah se končuje sanacija plazu nad občinsko 
cesto Male Dole – Brezovšek – Lačna vas. Zgrajeni so 
vsi načrtovani oporni zidovi in odvodnjavanje plazu, 
potekajo pa še zaključna dela na ureditvi in preplastitvi 
ceste. Glavni del sanacije predstavlja izgradnja približno 
125 m dolgega opornega zidu nad cesto, ki bo preprečil 
drsenje plazu na cesto in varoval objekte pod cesto pred 
posledicami plazu, hkrati pa bo razširjeno tudi vozišče 
ceste v območju opornega zidu. Tudi sanacija plazu v 
Malih Dolah je v pomembnem deležu sofinancirana 
iz sredstev za odpravo posledic elementarnih nesreč 
Ministrstva za okolje in prostor. Po končani sanaciji 
plazu bo Občina Vojnik iz sredstev za vzdrževanje cest 
financirala še obnovo cestišča pred plazom v dolžini 
približno 65 metrov in manjšo drenažo, ki bo preprečila 
plazenje terena ob cesti približno 300 metrov niže od 
opornih zidov.

Kanalizacija v naselju Dol pod Gojko
Zaključena so tudi gradbena dela za izgradnjo 2. dela 
kanalizacije za naselje Dol pod Gojko. V okviru projekta je 
bilo zgrajenih približno 330 m fekalne kanalizacije, ki bo 
omogočila priključitev na čistilno napravo Frankolovo za 
približno 6 objektov v naselju. Ob izvedbi investicije je bil 
obnovljen tudi del obstoječega dotrajanega meteornega 
kanala. Do konca leta načrtujemo še pridobitev 
uporabnega dovoljenja za izvedeno kanalizacijo in nato 
postopno priključevanje objektov na kanalizacijo.
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NOVO NA CESTAH   
Tekst in foto: Boštjan Švab

Rekonstrukcija krožnega križišča na Preložnikovi ulici 
Oktobra 2021 smo začeli izgradnjo krožnega križišča 
na Preložnikovi ulici v Vojniku. 

Namen rekonstrukcije je povečanje prometne varnosti 
in boljše pretočnosti križišča. Zgradili bomo enopasovno 
štirikrako krožno križišče z zunanjim radijem 11,0 m. 
Povzeto po tehničnih smernicah za ceste je predvideno 
majhno krožno križišče, kjer je pričakovana hitrost 
vožnje do 30 km/h. Krožno križišče bo imelo sredinski 
otok premera 10,0 m. Sredinski otok bo sestavljen iz 
deniveliranega sredinskega otoka premera 7,5 m, kjer 
bomo posejali travo. Povozni del sredinskega otoka 
širine 1,25 m, ki bo omogočal vožnjo skozi krožišče, bomo 
tlakovali z granitnimi kockami dimenzije 20 x 20 cm. 
Enopasovno krožno križišče bo imelo 6,0 m širok vozni pas.

Velikosti uvoznih radijev bodo od 5,0 m do 28,00 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. Nameščeni bodo 
na severnem in zahodnem kraku krožišča. Preostala kraka 
bosta opremljena s talno označbo – zaporna ploskev.

Pri projektiranju krožnega križišča so upoštevane 
dimenzije merodajnega vozila – turističnega avtobusa 
(triosni avtobus dolžine 15,00 m). Dimenzije avtobusa 
so: previs spredaj 3,1 m, medosna razdalja med prvo in 
zadnjo osjo je 6,95 m, razmik med zadnjima osema je 1,40 
m in dolžina zadnjega previsa 3,50 m. Vozilo lahko naredi 
maksimalni zasuk koles za 53,12°, minimalni obračalni 
radij je 8,70 m. Na krožnem križišču avtobus obrne za 360° 
in zapelje na izvoz. Krožno križišče je oblikovano tako, 
da lahko vozila obračajo iz vseh priključnih krakov, kjer 
je vožnja dovoljena – gre za t. i. krožno križišče, kjer je 
sredinski otok deniveliran in je nepovozen. Ločilni otoki na 
krakih so nekoliko bolj odmaknjeni (50 cm) od zunanjega 
roba krožnega križišča, tako je zaradi previsa avtobusa.

Za prometno varnost pešcev je predviden hodnik za pešce 
širine 1,85 m oz. 1,50 m, ki se nivojsko loči od krožnega 
križišča s cestnimi robniki. Ker bo predvideno krožno 
križišče v naselju z manjšo prometno obremenitvijo, je 
pot kolesarjev predvidena po vozišču. Prehodi za pešce so 
postavljeni izven krožnega križišča za dolžino enega vozila 
- niša za čakanje.

Odvodnjavanje krožnega križišča bo urejeno preko prečnih 
sklonov sredinskega otoka in voznega pasu v predvidene 
nove požiralnike, ki bodo priključeni na meteorno 
kanalizacijo.

Za potrebe rekonstrukcije obstoječega križišča bo potrebno 
obstoječ otok za smeti, ki je zdaj ob Preložnikovi ulici pri 
makadamskem parkirišču, prestaviti. Na bližnji lokaciji 
predvidevamo podzemni sistem za zbiranje komunalnih 
odpadkov, kjer bosta vgrajena dva predfabricirana 
vodotesna armirana betonska jaška dimenzij cca. 
1600/1600/1600 mm. Praznjenje kontejnerja bo mogoče 
s pomočjo specialnega avtomatskega ali polavtomatskega 
adapterja na kamionu.

Odvajanje padavinske vode z vozišča in hodnika za pešce 
bo izvedeno s pomočjo vzdolžnih in prečnih nagibov. 
Voda se bo stekala v smeri požiralnikov pred fabriciranimi 
betonskimi cevmi BC50. Požiralniki bodo imeli tudi 
peskolove globine cca. 0,5 m. Vsi požiralniki bodo 
umeščeni v hodnik za pešce in pokriti z okroglimi LTŽ 
pokrovi nosilnosti 250 kN.

Požiralniki bodo navezani na novi meteorni kanal, 
preko katerega se bo padavinska voda stekala v strugo 
površinskega odvodnika na južni strani obravnavanega 
območja.

Cestna razsvetljava na območju rekonstruiranega križišča je 
bila pomanjkljiva, zato bo v sklopu projekta urejena na novo.

Podoba gradbišča se spreminja iz dneva v dan. 
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FINANČNI
PLAN     
Tekst: Irena Špegel Jovan 

Obravnava proračuna za leti 2022 in 2023
Občina Vojnik že drugič pripravlja 
proračun za dve leti. 

Občinski svet Občine Vojnik je na 20. 
seji v četrtek, 18. 11. 2021, obravnaval 
osnutek proračuna za leti 2022 in 
2023. Primerna poraba, ki je glavni 
vir financiranja občin, je izračunana 
iz povprečnine. Povprečnina za leto 
2022 znaša 645 EUR in je za 16,8 EUR 
višja kot v letu 2021, v letu 2023 
pa je višja za 2 EUR v primerjavi 
z letom 2022 in znaša 647 EUR. 
Primerna poraba za Občino Vojnik 
ob upoštevanju števila prebivalcev 
(9.081 občanov na dan 1. 1. 2021), 
starostne strukture, dolžine cest in 
površine občine v letu 2022 znaša 
6.010.000 EUR, v letu 2023 pa 
6.029.000 EUR. V osnutku proračuna 
so skupni prihodki v letu 2022 
planirani v višini 11.322.000 EUR, 
odhodki pa v višini 11.414.000 EUR. 
V letu 2023 so prihodki planirani v 
višini 9.526.000 EUR ter odhodki 
v višini 10.117.000 EUR. Vsako leto 
je predvideno odplačilo dolgoročno 
najetih kreditov v višini 346.000 EUR.

Obe leti sta investicijsko naravnani; 
v letu 2022 znaša delež za 
investicijske odhodke in transfere 
45,4 %, v letu 2023 pa ta znaša 38 
%. Največ investicij je na področju 
komunale, tako pri investicijskem 
vzdrževanju cest, izgradnji 
kanalizacij (Ivenca, Razdelj, Višnja 
vas, Gmajna), obnovi vodovodnih 
sistemov ter novogradnji vodovodov 
(Lindek, Selce). Proračuna v fazi 
obravnave osnutka še nista bila 
uravnotežena, kar je predvideno 
z oceno ostanka sredstev na 
računu na dan 31. 12. 2021. 
Druga obravnava je predvidena na 

naslednji seji občinskega sveta, ki 
bo 21. 12. 2021, kjer bo Občinski 
svet Občine Vojnik obravnaval tudi 
rebalans proračuna za leto 2021. 
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Irena Špegel Jovan

Grafg: Struktura odhodkov v 
osnutku proračuna za leto 2022 po 
proračunskih uporabnikih

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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ZEMLJIŠČ  
Tekst: Vesna Poteko

Informacija o nadaljevanju pridobivanja soglasij 
Ob projektu Kolesarska povezava Celje – Vojnik 
– Dobrna smo že večkrat pisali glede poteka in 
pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč. Ves čas 
si prizadevamo lastnike prepričati, da je projekt 
izrednega pomena in da moramo izkoristiti 
možnost izgradnje kolesarske poti in priložnost 
sofinanciranja. 
 
Namen projekta je urediti kolesarske povezave v dolžini 
20.089 m, od tega je v Občini Vojnik 10.651 m poti, 
bodisi z novogradnjo, rekonstrukcijo ali s posodobitvijo 
že obstoječih poti. Občina Vojnik skupaj z Občino 
Dobrna in MO Celje izvaja projekt ureditve kolesarske 
povezave Celje – Vojnik – Dobrna. Gre za projekt, ki 
je podprt na državni ravni, hkrati pa ga podpira tudi 
Evropska unija, združuje in povezuje pa kar 31 občin. 

Trenutno je projekt v fazi pridobivanja soglasij 
lastnikov zemljišč. Glede na to, da bo projekt izvedlo 
pristojno ministrstvo s pomočjo sredstev Evropske 
unije, smo pri določenih zahtevah in željah nekaterih 
lastnikov zemljišč zelo omejeni. Pomagamo lahko tam, 
kjer so zahteve rešljive in izvedljive v okviru naših 
zmožnosti. S pridobitvijo soglasij se ukvarjamo že od 
marca, vendar žal ugotavljamo, da nekateri lastniki 
zemljišč še vedno ne želijo podpisati soglasja.

V zgornji Hrenovi smo na predlog lastnikov poskušali 
s spremembo trase, ki smo jo dogovorili na terenu. 

Ko smo pripravili nova soglasja za spremembo, se 
lastniki zemljišč ob novi trasi zopet niso strinjali. 
Izvedba projekta naj bi se začela v Občini Dobrna, ki 
ima pogoje za izvedbo, in nadaljevala v Občini Vojnik. 
Uspeli smo s soglasji do Lemberga in tako upamo, da 
bomo lahko kmalu začeli delati tudi v naši občini. Toda 
brez soglasij ostalih lastnikov ne bomo mogli zagotoviti 
pogojev, da se trasa kolesarske poti začne izvajati.

Ponovno pozivamo in prosimo vse lastnike zemljišč, da 
nam pomagajo vsak po svojih zmožnostih razmisliti, 
kako bi lahko našli skupno pot, da zagotovimo pogoje 
in rešimo projekt, ki ga večina občanov podpira in 
želi njegovo izvedbo. Kot smo že nekajkrat poudarili, 
bi z navedenim projektom občina pridobila dodano 
vrednost in priložnost za pomembno turistično 
točko in povezavo s sosednjimi občinami. Občina 
Vojnik bo še naprej iskala možnosti za dogovore z 
lastniki zemljišč in morebitne nove rešitve, toda brez 
razumevanja in pomoči lastnikov zemljišč ne moremo 
zagotoviti pogojev za izvedbo. Le skupaj lahko uspemo 
in zagotovimo boljšo in varnejšo kakovost bivanja v 
naši občini. Hvala za vaše razumevanje.

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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Povzela: Tanja Golec Prevoršek, foto: Urban Podergajs

Povzetek 20. redne seje Občinskega sveta
Občinski svet Občine Vojnik je na 20. redni seji 18. 
novembra 2021:

- potrdil zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta
  Občine Vojnik,
- sprejel Osnutek proračuna Občine Vojnik za leti 

2022/2023,
- se seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine 

Vojnik,
- sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

kategorizaciji občinskih cest v Občini Vojnik,
- sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za prostorsko enoto EUP NC-32,

- sprejel Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za EUP 
TR-12,

- sprejel informacijo o doseganju ciljev Vizije in 
strategije občine Vojnik 2020/2030,

- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine 
Vojnik za leto 2021 in izvzem iz splošne rabe,

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

ZAČETEK OBNOVE 
VODOVODA OB 
CELJSKI CESTI V 
VOJNIKU    
Tekst: Petra Pehar Žgajner

Občane obveščamo, da se bo v varovalnem pasu 
državne Celjske ceste v Vojniku začela obnova dela 
primarnega vodovoda Frankolovo – Celje. Dela izvaja 
podjetje Brahigradnje za investitorja VO-KA Celje. 
Obnova vodovoda bo od semaforiziranega križišča pri 
pokopališču do križišča pri servisu Čepin, in sicer od 
srede, 24. 11. 2021, do predvidoma marca 2022. V času 
del bo postavljena občasna delna zapora Celjske ceste, 
promet bo na tem odseku oviran. 



11

O
BČ

IN
SK

A 
UP

RA
VAREZULTATI

ANKETE     
Tekst: Samo Kunej

Spremljanje strategije razvoja občine Vojnik  
Občinski svet je leta 2019 sprejel dokument, ki 
opredeljuje vizijo in strategijo razvoja občine 
Vojnik za obdobje 2020 – 2030. Ob sprejemu 
tega razvojnega dokumenta je bilo dogovorjeno, 
da bo komisija, ki je ta dokument zasnovala ob 
sodelovanju angažiranih prebivalcev občine, tudi 
vnaprej spremljala razvoj ter doseganje ciljev, ki so 
opredeljeni v petih razvojnih stebrih. 

S tem namenom je občinska uprava izvedla anketiranje, 
s katerim smo ugotavljali zadovoljstvo občanov z 
doseganjem razvojnih ciljev, ki so opredeljeni v razvojni 
strategiji. Zaradi okoliščin pandemije je bilo izvedeno 
samo spletno anketiranje, ki je potekalo od aprila do 
oktobra 2021. Čeprav so dejanski rezultati posameznih 
kazalnikov večinoma boljši in imajo trend sledenja 
ciljem 2030, je skupna ocena zadovoljstva prebivalcev 
občine Vojnik padla približno za faktor 0,20. 

   

Opomba: vrednotenje – 3 = zadovoljivo, 4 = dobro,

5 = zelo dobro

Podrobnejše rezultate lahko najdete na spletni strani 
občine www.vojnik.si.

Vzrok za padec ocene zadovoljstva prebivalcev je lahko 
v sami izvedbi anketiranja, ki je bilo zaradi ukrepov 
NIJZ oziroma zaradi epidemije Covid-19 samo spletno 
(in zaradi tega anonimno), tu pa so običajno anketiranci 
bolj kritični. Kljub nižjim ocenam rezultati in komentarji 

kažejo, da je razvoj občine usmerjen pravilno, je 
pa potrebno dejavnosti na nekaterih področjih še 
intenzivirati. Komisija je tako predlagala, da Občina 
začne projektirati obvoznico okoli Vojnika, intenzivira 
naj aktivnosti za izgradnjo kolesarskih stez in pločnikov 
ob regionalnih cestah v vsej občini ter nadaljuje 
aktivnosti za izgradnjo kolesarskih poti.

Več anketirancev je opozorilo, da krajani Vojnika 
nimajo primernega območja za srečevanje in druženje, 
s čemer člani skupine soglašamo. Predlagamo preučitev 
projektov, ki predvidevajo umik nogometnega igrišča in 
drugih igrišč iz centra (ob čemer se ohranijo igrišča za 
potrebe osnovne šole), preostalo območje pa bi lahko 
namenili prostorom za druženje vseh prebivalcev. 

Vemo, da je potrebno obnoviti staro trško jedro, ki bo po 
umestitvi obvoznice laže zadihalo. Takrat bomo verjetno 
reševali tudi težave s parkirišči na tem območju. Ob 
izgradnji infrastrukture, ki bo omogočala varnejšo in 
udobnejšo uporabo kolesa, skupina predlaga Občini 
Vojnik, da se čim prej poveže s sosednjimi občinami pri 
projektu Kolesce za izposojo koles. 

Podpiramo tudi čimprejšnjo postavitev fitnes naprav na 
prostem, kar je predlagalo tudi kar nekaj anketirancev. 
Podpiramo projekte, ki bodo še izboljšali bivalne 
pogoje v občini Vojnik, kot so izgradnja sekundarnih 
kanalizacijskih omrežij za izkoriščanje čistilnih naprav, 
pridobitev stanovanj za mlade družine in kadre, 
ki so zanimivi za naše območje (pri tem imamo v 
mislih zdravnika, pediatra in podobno). Podpiramo 
tudi izgradnjo fotovoltaike in pospešitev izgradnje 
širokopasovnih telekomunikacijskih omrežij, ki 
postajajo z vsakim dnem večja nuja. Ob tem apeliramo 
na lastnike zemljišč, kjer bi bile te povezave, da podajo 
soglasja in s tem omogočijo kakovostnejše pogoje za 
bivanje in boljši razvoj. Prav tako naprošamo za soglasja 
lastnike zemljišč, kjer so predvidene kolesarske poti. 
Prebivalci občine vam bomo vedno hvaležni. 

Člani komisije se zahvaljujemo vsem, ki ste podali svoje 
mnenje v spletnih anketah, hkrati pa predlagamo, da se 
leta 2022 izvede osebno anketiranje, seveda, če bodo to 
dopuščale epidemiološke razmere. 

SKUPNA OCENA PO 
RAZVOJNIH STEBRIH 2018 2021

GOSPODARSTVO 2,81 2,62

PROMET 3,07 2,86

OKOLJE 3,49 3,37

IZOBRAŽEVANJE 3,76 3,62

KAKOVOST ŽIVLJENJA 3,59 3,26

VOJNIK – OCENA SKUPAJ 3,34 3,15

Samo Kunej, 
predsednik Komisije za 
pripravo in spremljanje 
strategije razvoja 
Občine Vojnik
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PROJEKTU      
Povzela: Lea Sreš

Kaj je PROSTOFER?
Prostofer je skovanka iz besed 'prostovoljni' in 'šofer'. 
Prostofer je projekt zavoda Zlata mreža in je trajnostni 
vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost 
starejših. Povezuje starejše osebe, ki potrebujejo 
prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih 
prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi 
strani radi priskočijo na pomoč. Občina Vojnik želi 
izvedeti, če ste med občani taki, ki bi bili pripravljeni 
sodelovati v projektu kot vozniki. Na osnovi podatkov, 
koliko ljudi je pripravljeno sodelovati, se bodo odločali 
o vstopu v ta projekt.  

Komu je namenjen PROSTOFER?

Številni starejši imajo velike težave s prevozi, sploh če so 
doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne 
mreže. Prostofer je namenjen starejšim, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa 
tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. 

Kdo je lahko PROSTOFER in kako to postati?

Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen 
pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so 
prostoferji v resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki 

– svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti 
izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice 
in počakajo nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke 
iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju 
po stopnicah ... To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo 
svojo humanost za samoumevno in častno dejanje. Vozilo 
zagotovi občina, ki prav tako uredi zavarovanje tako 
voznika kot tudi sopotnikov. Vozniki, ki bi želeli postati 
prostoferji, lahko to sporočite na Občino Vojnik, kontaktna 
oseba je Urška Mužar, 03 78 00 623, urska@vojnik.si.

Zakaj je PROSTOFER družbenokoristen projekt?

S projektom se povečuje udeležba starejših v cestnem 
prometu in se izboljšuje njihova mobilnost. Poleg tega se 
izboljšuje varnost v cestnem prometu in povečuje socialna 
vključenost starejših na splošno, obenem pa povečuje 
cenovna dostopnost prevozov.

Glede na to, da se starostna meja dviga in da se število 
starostnikov povečuje, postajajo potrebe po skrbi za 
starejše vse večje. Prostofer je eden od projektov, ki na 
celovit način rešuje problematiko mobilnosti starejših 
občanov, zato k projektu v zadnjem času intenzivno 
pristopajo številne slovenske občine, ki želijo svojim 
starejšim občanom ponuditi možnost brezplačnih 
prevozov, ko jih nujno potrebujejo. 

Vesele in blagoslovljene božične praznike. 
Novo leto pa naj bo radodarno 

z zdravjem, veseljem, srečo in uspehi. 
Naj bo preživeto v miru, zaupanju in sodelovanju.

VESELO 2022!

Predsednik Sveta KS Nova Cerkev
Slavko Jezernik
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Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS 
Nova Cerkev

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

Izboljšana cestna infrastruktura
Člani Sveta KS Nova Cerkev smo se 
tudi v letu 2021 trudili postoriti kar 
največ za večjo kakovost življenja 
naših krajanov. V septembru in 
oktobru nam je uspelo asfaltirati 
nekaj kritičnih odsekov, ki so nam 
pri vzdrževanju makadamskih poti 
povzročali veliko stroškov, še zlasti 
ob močnih deževjih. Naše delo je 
bilo v zadnjem času usmerjeno 
tudi v preplastitve javnih poti. Do 
konca leta bomo razširili cesto pri 
Gmajnarju pri Novi Cerkvi in uredili 
pločnik v dolžini 100 metrov. Začeli 
pa smo tudi z izgradnjo mostu pri 
Senegaškem mlinu v Socki. 
 
Zimska služba 
Zimsko obdobje formalno traja od 
15. novembra tekočega leta do 15. 
marca prihodnjega leta. Zimska 
služba predstavlja eno izmed 
najpomembnejših dejavnosti pri 
vzdrževanju zimskih poti. Kot vsako 
leto se tudi letos na krajane obračamo 
s prošnjo, da so v času zimskih razmer 
potrpežljivi in strpni, saj izvajalci 
delajo s polno zmogljivostjo, vendar 
pa vsega hkrati ne morejo splužiti in 
posipati. Lastnike zemljišč prosimo, 
da poskrbijo za odstranitev vej, ki 
segajo v cestno telo, in za odstranitev 
avtomobilov z obcestnih površin, da 
bodo lahko izvajalci zimske službe 

svoje delo opravljali nemoteno. 

Posek in odstranitev zarasti ob 
javnih poteh 
V Krajevni skupnosti Nova Cerkev nam 
drevesa in veje, ki rastejo tik ob javnih 
poteh in segajo na cestno območje, 
predstavljajo veliko težavo. Ta težava je 
še posebej izrazita v zimskem času, saj 
otežuje delo zimske službe. Prav zato 
smo v oktobru in novembru očistili kar 
nekaj kritičnih odsekov. 

Asfaltiranje javnih poti 
Člani Sveta KS Nova Cerkev se 
zahvaljujemo vsem krajanom, ki so 
v okviru režijskih odborov te odseke 
pripravili za asfaltiranje. Poleg KS 
Nova Cerkev so tudi krajani prispevali 
pri dobavi materiala za bankine, jih 
urejali ter nudili stojne usluge. Hvala 
vsem prostovoljcem, še posebej Branku 
Ovčarju iz Landeka in predsednici 
režijskega odbora Mihaeli Švab in 
sokrajanom, ki so se izkazali pri 
pripravi ceste pred asfaltiranjem. 

V septembru in oktobru smo 
asfaltirali naslednje makadamske 
javne poti: 
Straža (Oprešnik), v dolžini 250 
metrov, Vrba – Landek, v dolžini 360 
metrov, Socka (Švab), v dolžini 370 
metrov, Nova Cerkev (Kamenšek),

v dolžini 90 metrov, Nova Cerkev 
(Uršt), v dolžini 68 metrov, Homec 
(Vivod), v dolžini 260 metrov. 

Preplastitve javnih poti v septembru 
in oktobru 2021: 
JP Zlateče – Selčan, v dolžini 240 
metrov, JP Zlateče – Homec, v dolžini 
160 metrov, JP Socka – Močenik do 
križišča za trnoveljsko cesto, v dolžini 
220 metrov, JP Vizore, od smučarskega 
društva do mostu, v dolžini 300 metrov, 
JP Vizore, v dolžini 150 metrov.

Ostale preplastitve obremenjenih 
javnih poti in asfaltiranje 
makadamskih poti se bodo izvajale 
po planu KS Nova Cerkev v letu 2022. 
Na tem mestu se posebej zahvaljujem 
podjetju Remont za zelo dobro 
izvedeno asfaltiranje javnih poti. 

Prihaja novo leto, izkoristite novoletne 
praznike za lepe misli in želje ljudem, 
ki vam veliko pomenijo. Za nami je 
naporno leto, a nabrali smo nove 
izkušnje ter iz njega izstopamo 
močnejši. Naj vam novo leto 
prinese nove uspehe ter svež zagon. 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in 
upam, da v prihodnje nadaljujemo v 
tako prijetnem ritmu. Srečno 2022.
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Širitev "ozkega grla" v Novi Cerkvi Krajani Landeka so zavihali rokave.Prostovoljno delo krajanov na cesti od jezu
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Dušan Horvat, 
predsednik Sveta KS 
Frankolovo

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst in foto: Dušan Horvat 

Uspešni in optimistično razpoloženi
Kljub nemogočim razmeram, ki nam jemljejo osebno 
svobodo in samozavest na različnih področjih, nam je 
uspelo realizirati večino projektov, ki smo jih planirali za 
to leto.

Na srečo je imela občina z izvajalci določenih projektov 
podpisane večletne pogodbe, ki so glede na trenutno situacijo 
cen na trgu dokaj ugodne. To so predvsem pogodbe za 
izvedbo asfaltiranja javnih poti in vzdrževanje asfaltiranih 
cest v naši občini. Občinska uprava na čelu z g. županom in 
predstavniki krajevnih skupnosti se trudi, da bi bila v okviru 
pogodbenih obveznostih realizirana večina projektov, ki so 
bili načrtovani za to leto. Žal so se nekateri projekti zamaknili 
v pozno jesensko obdobje, ki ni več optimalno za izvajanje 
takšnih del. Na opisano situacijo je vplivalo nadpovprečno 
povpraševanje na trgu in zasedenost kapacitet.

V naši krajevni skupnosti smo bili osredotočeni na naloge, 
za katere smo neposredno zadolženi. Zavedamo se, da 
malokdo od naših krajanov ve, s kakšnimi finančnimi sredstvi 
svet krajevne skupnosti lahko razpolaga. Želja in potreb 
ne zmanjka, izvedejo pa se lahko le v okviru proračunskih 
postavk. Razpoložljiva sredstva porabimo glede na prioriteto, 
predvsem pa racionalno in gospodarno.

Dočakali smo odprtje novih prostorov za Vrtec Frankolovo, 
na katerega smo čakali več desetletij. Projekt je kompleksne 

narave, saj zagotavlja ugodne pogoje predšolske vzgoje 
in izboljšuje pogoje za delovanje OŠ Antona Bezenška 
Frankolovo. Krajani Frankolovega smo veseli te pridobitve. Žal 
je nekaj težav pri vpisu novorojenih otrok za naslednje leto, a 
sem prepričan, da bomo tudi to zagato rešili v dobrobit naših 
najmlajših in njihovih staršev. V okviru izgradnje novega vrtca 
in ostalih pridobitev moramo dokončati še prostor za oder, 
ki je sestavni del večnamenske dvorane in služi za različne 
prireditve. Dogovori za ureditev odra so v teku.

Zimska služba
Bliža se zima in izvajanje zimske službe. Zimske razmere 
zahtevajo optimalno odgovornost lokalne skupnosti, da 
zagotavlja primerno prevoznost lokalnih cest in javnih 
poti. Že več let se trudimo, da bi bila v času zimskih razmer 
prevoznost cest optimalna. Vem, da nam to v precejšnji meri 
uspeva, lahko pa pride do kakšne pomanjkljivosti, ki pa ni 
zlonamerna.

Pri izvajanju zimske službe se srečujemo s problematiko 
zaraščenosti obcestnih površin z grmovno zarastjo in 
nagnjenimi drevesi. Prosimo vse lastnike obcestnih površin, 
da odstranite motečo zarast, da bodo naši izvajalci lahko 
nemoteno plužili in posipavali ceste. Če tega ne boste 
storili, bomo poseke ob cestnih površinah primorani 
izvesti v okviru vzdrževanja cest. Žal je vse to povezano s 
finančnimi sredstvi, ki bi jih lahko namesto tega porabili 
za druge namene. Ob tej priliki se zahvaljujem vsem 
izvajalcem zimske službe, ki že vrsto let skrbijo, da so naše 
ceste v zimskih razmerah dobro urejene. Prepričan sem, da 
podobno mnenje delite z nami. V slogi je moč.

Sanacija asfaltnih površin na cesti v Rovah   

ELEKTRO KOVAČIČ
neskončna energ i ja
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 elektroinstalacije
 strelovodi
 meritve

www.elektro-kovacic.si

SREČNO 2022
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Naš pogled je usmerjen naprej
Bliža se novo proračunsko leto, še 
vedno pa je koronavirus tisti, ki nam 
kroji življenje. Trenutno so pogoji 
zelo zaostreni, zato bodo nekatere 
načrtovane prireditve odpadle ali pa 
bodo organizirane v zelo okrnjeni 
obliki, kar velja tudi za največjo 
prireditev v zadnjih petih letih, 
Božični Vojnik. Kljub temu moramo 
načrtovati za prihodnji dve leti, zato 
tudi KS Vojnik vsako leto pripravi 
predloge investicij in finančni načrt 
za KS Vojnik. Na krajevni skupnosti 
imamo več strani dolg predlog 
investicij za proračun 2022 – 2023, 
iz katerega črtamo tisto, kar se je že 
uredilo in dodajamo nove predloge.

Po povabilu v Ogledalu smo prejeli 
30 predlogov, od katerih jih je nekaj 
takšnih, ki so že vključeni v predlog 
proračuna, nove pa smo vključili 
sedaj. Na KS smo prejeli naslednje 
pobude in predloge za izgradnjo in 
izboljšanje infrastrukture: izgradnja 
vodovodov, ureditev pritiska vode v 
Pristavi, posodobitev elektroomrežij, 
socializacija podeželja ter preureditev 
ekološkega otoka na Gmajni – vgradnja 
podzemnih zbiralnikov. Največ pobud 
je bilo za postavitev cestnih ovir ter 
postavitev stacionarnega merilnika 
hitrosti in s tem tudi umiritev prometa 
tako na javnih poteh kot na državnih 
cestah, začetek postopka izgradnje 
obvoznice skozi Vojnik ter ureditev 
območja prijaznega prometa skozi 
trško jedro Vojnika (parkiranje in 
nadaljevanje poti z izposojo kolesa, 
invalidskega vozička, skiroja, 
občinskega električnega vozila), 
izgradnjo pločnika v Bezovici in po 
celotni KS, prehod za pešce v Višnji 
vasi. Nekaj pobud je bilo za asfaltiranje 
in preplastitve. Krajani so predlagali 
tudi spodbude za mlade družine in 

ohranitev kmetijskih zemljišč. Mladi 
so izpostavili željo po izgradnji skejt 
proge, pump tracka ter atletske steze, 
za kar je za ureditev igrišč potrebno 
poiskati primerne lokacije. Na področju 
trajnostne mobilnosti predlagate več 
polnilnih mest za električna vozila 
(tudi na parkiriščih) ter podpirate 
gradnjo sončnih elektrarn. Razvoj 
turizma, kulture in športa: predlagate 
ustanovitev javnega zavoda za kulturo, 
šport in turizem ter Turistično-
informacijskega centra, ureditev trga 
v Vojniku, oživitev parka z raznimi 
prireditvami. Nadgradnja promocije 
Božičnega Vojnika – povezovanje s 
slovenskimi železnicami in lokalnimi 
avtobusnimi prevozniki.

Kljub znanim razmeram so dela 
na terenu na območju KS Vojnik 
potekala. Večletna prizadevanja so 
obrodila sadove in začela se je gradnja 
manjkajočih delov kanalizacije v 
aglomeraciji Vojnik, skupaj z Mestno 
občino Celje ter Občino Štore; 
investicija pa bo financirana pretežno iz 
evropskih sredstev.

Zgrajen je most preko Hudinje in novi 
most na Rovškem potoku pri Pezdevšek. 
V Malih Dolah je v teku sanacija 
plazu pri Jošt. Na območju Keršove in 

Preložnikove ulice je v gradnji manjše 
krožišče, v uporabi pa je že podzemni 
otok za zbiranje odpadkov. S pripravami 
na ureditev parkirišča za avtodome in 
prve postaje za izposojo koles Kolesce 
v Vojniku si želimo v občino privabiti 
več turistov. Zato moramo posodobiti 
cestne povezave v krajevni skupnosti, 
kar pa je povezano tudi z asfaltiranjem 
makadamskih in v preteklosti 
asfaltiranih cest, kar se dela v tem času. 

Najmlajši in njihovi starši bodo zelo 
veseli otroškega igrišča, ki ga Občina 
Vojnik ureja ob stavbi Sokolskega doma. 
V naslednjih letih bi v tej stavbi ustanovili 
tudi turistično-informacijski center.

Naši občani si želijo izgradnje pločnikov, 
zato nadaljujemo tudi s pridobivanjem 
služnosti za kolesarsko pot Celje – 
Vojnik – Dobrna. Žal se dogaja, da 
do dogovorov za odkup zemljišč na 
terenu ne pride, kar pa pomeni iskanje 
novih možnosti in odmikanje roka za 
izgradnjo tako težko pričakovanega 
pločnika in kolesarske poti. Sredstva 
za ta projekt je zagotovila država, zato 
ponovno vljudno prosimo lastnike 
zemljišč za razumevanje in sodelovanje 
pri tem projektu ter k pripravljenosti na 
dogovore.

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

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica Sveta KS 
Vojnik

Cesta talcev Vojnik je še gradbišče
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PROSTOVOLJSTVO
NA FRANKOLOVEM  
Tekst in foto: Marko Kračun

V zgornjem Lindeku skupaj zmoremo več
Na križišču cest skozi Lindek in proti Mali gori je bila 
že pred leti postavljena »postaja«, ki je služila kot 
postajališče šolskega kombija. Tekom let je, navkljub 
rednemu vzdrževanju, zob časa napravil svoje, 
potrebno je bilo razmišljati o konkretni obnovi postaje. 
Zgradba je potrebna, ker nudi šolarjem zavetje pred 
slabim vremenom. 
 
V vasi smo se pogovarjali, kako se spoprijeti s tem 
izzivom. Zaključili smo, da je prišel čas, da se postavi 
novo postajališče. Kot razumni ljudje smo najprej uredili 
»pravne formalnosti« glede same lokacije. Zahvaliti se 
moramo g. Milanu Oprčkalu, ki je odstopil zemljišče 
za novo postajališče. Nato smo podrli staro postajo in 
odstranili temeljno ploščo. Sledil je dovoz gramoza in nato 

še utrjevanje podlage. Fantje so izdelali okvir za temeljno 
ploščo, ki so jo tudi sami naredili.

Pri zasnovi postaje smo prisluhnili predlogom g. Branka 
Štremflja, upoštevali dejstvo, da smo v naravnem okolju 
najlepšega dela tako KS kot občine, zato smo za gradnjo 
izbrali naravni material – les in ne steklo ter kovino, 
kot je to pri standardnih postajališčih (zgradba našega 
postajališča ni financirana iz krajevnega in/ali občinskega 
proračuna).

Ker pa je bila okolica makadamska, predvsem cesta skozi 
spodnji del vasi pa v zelo slabem stanju, je prišlo v sklopu 
»krpanja« cestišča po vasi do odločitve, da asfaltiramo 
površino celotnega križišča in tudi parkirišča pred postajo. 
Pripravo terena do plošče in strojna dela smo pokrili 
iz proračuna KS Frankolovo, asfaltiranje cestišča pa iz 
proračuna Občine Vojnik. 

Po končanem asfaltiranju so ostale bankine neurejene in 
neutrjene, zato smo ponovno združili moči in v popolnoma 
v lastni režiji izvedli nasipavanje in utrjevanje bankin v 
skupni dolžini 3,5 km. Urediti moramo še bankine, in sicer 
od postaje do konca vasi Lindek (tudi v lastni režiji).

Pohvaliti je potrebno vse sodelujoče, tako pri gradnji 
postaje, kot pri pripravi podlage za asfaltiranje in urejanju 
bankin. Vzeli smo si čas, zavihali rokave in skupaj nam je 
uspelo narediti nekaj lepega za kraj in za varnost na cesti. 
Fotografije same govorijo, da SKUPAJ ZMOREMO VEČ, pa 
še laže in hitreje je narejeno. 
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Krajani iz Lindeka so se izkazali.

Smeh v očeh,
iskreno želimo vam v teh prazničnih dneh.

V novem letu pa spoznajte prave ljudi, storite prave reči, 
uberite prave poti ter v sebi in drugih najdite le dobre sledi.

Srečno 2022!

Člani Sveta KS Frankolovo
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EVKLJUČEVANJE 
RANLJIVIH SKUPIN    
Tekst: Vesna Žerjal, foto: Lea Sreš

Delovanje enote VDC Dobrna v Razdelju
Junija 2021 je v Razdelju zaživela 
nova delovna enota VDC Dobrna, 
ki deluje v okviru CUDV Dobrna 
že od leta 2005. Nove prostore 
so 7. septembra 2021 svečano 
odprli in svojemu namenu predali 
minister za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, gospod 
Janez Cigler Kralj, direktorica 
CUDV Dobrna gospa Zlatka Srdoč 
Majer in lastnik prostorov, gospod 
Uroš Goričan. 
 
V delavnice se uporabniki in zaposleni 
dnevno pripeljemo z avtobusnim 
prevozom iz matične ustanove Centa 
za usposabljanje, delo in varstvo 
Dobrna, kjer je večina uporabnikov 
vključenih v celodnevno obliko 
institucionalnega varstva. V delovni 
enoti VDC Razdelj tako dnevno poteka 
program varstva vodenja in zaposlitve 
pod posebnimi pogoji za približno 
24 odraslih oseb z zmerno, težjo in 
najtežjo motnjo v intelektualnem 
razvoju. Delo je predvsem v lesni 
delavnici in delavnici zelenega 
programa, kjer se lahko uporabniki in 
uporabnice v delo vključujejo glede 
na svoje interese in zmožnosti. Mirna 
lokacija in prijetno domače okolje 

pa omogoča, da se v delavnice lahko 
vključujejo tudi uporabniki z najtežjo 

motnjo v intelektualnem razvoju, ki 
jim vzpodbudno okolje bogati čas 
in daje dobre možnosti za razvijanje 
novih spretnosti in veščin. 

Ob tej priložnosti naj omenim, da 
ima Center za usposabljanje, delo in 
varstvo Dobrna v Vojniku še vedno 
enoto VDC-ja nad delavnicami 

Ostrija, kjer že od leta 2009 nastajajo 
prepoznavni izdelki iz gline, eko 

papirja in ročne vezenine. 
Veseli smo, da ste nas občanke 
in občani občine Vojnik sprejeli z 
odprtimi rokami. Vljudno vas vabimo, 
da nas obiščete v delavnicah ali pa v 
naši galeriji Zvonček v centru Dobrne. 
Z veseljem vam bomo pokazali, kaj vse 
znamo in zmoremo narediti.

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

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

SREČNO 2022
        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

	

SREČNO 2022

Ministra Janeza Ciglerja Kralja so izdelki uporabnikov navdušili.
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DOBER TEK!!!!
Tekst: Jože Žlaus, foto: Alenka Seher

31. Dnevi evropske kulturne dediščine 2021
Hrana je človeštvu že od nekdaj pomenila osnovni 
element preživetja, zato so se prehranske navade skozi 
tisočletja razvijale od preprostih primitivnih oblik pa 
vse do današnjih modernih načinov pridelovanja in 
uživanja hrane. 
 
S temo »Dober tek« so se 31. Dnevi evropske kulturne 
dediščine pridružili aktivnostim ob imenovanju Slovenije 
za nosilko naziva evropska gastronomska regija 2021. 
V Sloveniji se je konec septembra in v začetku oktobra 
2021 odvijalo preko 400 različnih prireditev v organizaciji 
muzejev, šol, vrtcev, galerij, vsem pa je bila skupna tema 
»dober tek«, ki je ponudila vrsto kulinaričnih razstav – 
od kuharskih knjig, kuharskih pripomočkov, kuharskih 
običajev, tradicij do ročno napisanih kuharskih receptov. 

Pod okriljem našega Turistično kulturnega društva Globoče 
smo v Galeriji Piros od 7. do 9. oktobra 2021 predstavili 
bogato zbirko kuharskih knjig; od najstarejše Vodnikove 
iz leta 1799 pa vse do zadnjih kuharskih knjig. V brošuri 
»Kuharske knjige skozi čas« avtorja Jožeta Žlausa so na kratko 
predstavljeni vsi osnovni mejniki v razvoju prehrane, ki so 
vzporedno vzpodbujali tudi razvoj kulinaričnih spretnosti in 
s tem tudi razvoj potrebnih obrti, ki so izdelovale ustrezne 
kulinarične pripomočke. V omenjeni brošuri je poudarek na 
slovenski kulinariki, ki se je v meščanskem okolju razvijala 
pod vplivom avstro-ogrske in francoske kulinarike, na 
podeželju pa se je porajala narodna kulinarika, ki je bila 
pripravljena iz domačih pridelkov in se je med ljudstvom 
širila po ustnem izročilu. Izboljševala in razvijala se je z 
uvajanjem kuharskih tečajev in zapisovanjem receptov, 
kasneje pa tudi z uvedbo kuharskih šol. 

Prve Vodnikove kuharske bukve iz leta 1799 in druge 
»Nove kuharske bukve« Andreja Zemejica sta bili prevoda 
iz nemščine. Magdalena Pleiweis je že leta 1868 napisala 
prvo Slovensko kuharico, njeno delo pa so nadaljevale in 
dopolnjevale Felicita Kalinšek, Izabela Gosak, Vandelina Ilc 

in Bernarda Gostečnik. Od prve izdaje »Velike slovenske 
kuharice« leta 1868 pa do zadnje, 30. izdaje, leta 2019 
velja, da je to najobsežnejši zapis receptov, ki jih Slovenci 
imamo. Pa tudi v evropskem prostoru je to ena največjih 
zbirk receptov, ki so nastajali več kot stoletje in pol.

Na razstavi v Galeriji Piros je poleg zgoraj omenjenih 
»Slovenskih Kuharic« tudi nekaj ostalih slovenskih avtorjev 
in dragocenih rokopisov receptov, ki so nastali na kuharskih 
tečajih ali pa so preprosti zapisi nekaterih kmečkih 
gospodinj, ki so jih zapisale po ustnem izročilu (Terezija 
Medved, Antonija Kovačič – Stepišnik, Pavlina Ješovnik, 
Marija Plaznik).

Zaključek 31. DEKD je bil 9. oktobra 2021 v prijaznem 
okolju kmetije »Grajska klet Goršek«, kjer je lastnica kmetije 
in velika mojstrica kulinarike Hilda Goršek pripravila 
nekaj tipičnih domačih jedi in vse obiskovalce presenetila 
z izvirnostjo njene kulinarike. Prireditev se je končala v 
veselem vzdušju ob pokušanju raznovrstne kulinarike in 
ob domači glasbi Joškove bande. V imenu našega društva 
hvala vsem, ki ste nam pomagali in doprinesli dobro voljo in 
nasmeh.

Stare jedi na mizi pri Hildi Goršek Na razstavi v Galeriji Piros



19

LO
KA

LN
O

 S
RE

DI
ŠČ

E
Učenci POŠ Socka dihajo čistejši zrak.

V DOBRO
OTROK
Tekst: Lea Sreš, foto: Maja Kovačič

Hvala za več zdravja
Časi so pač taki, da se še bolj zavedamo pomena 
čistega zraka, ne samo v naravi, tudi v delovnem in 
bivalnem okolju. Na pobudo Zvezdane Stolec, ki je 
pritegnila skupino podjetnikov iz Nove Cerkve in 
okolice, so donatorji zbrali sredstva za nakup 11 
čistilcev in ionizatorjev zraka Therapy Air iOn, ki 
učinkovito izloča iz zraka najmanjše delce, kot so fin 
prah, bakterije, plesni in virusi. Učinkovitost je še 
posebej potrjena za mikroorganizme, ki se prenašajo s 
kapljično okužbo.  
 
Donatorji so sredstva za aparate podarili učencem POŠ 
Socka, enoti Vrtca Mavrica Socka, POŠ Nova Cerkev, 
enoti Vrtca Mavrica Nova Cerkev, Hiši otrok Montessori 
in OŠ Vojnik. O tem, kako so darilo sprejeli učenci, največ 
povedo besede Maje Kovačič, vodje POŠ Socka: »V časih, 
ko moramo odgovorno skrbeti in paziti na zdravje vseh, 
so podjetniki iz KS Nova Cerkev združili moči in nakupili 
čistilce zraka, ki so jih podarili naši podružnici. Čistilce 
zraka z veseljem uporabljamo v vseh učilnicah šole in v 
igralnici vrtca. Vsem donatorjem smo iz srca hvaležni 
za njihovo skrb in pomoč pri ohranjanju zdravja naših 
najmlajših. Verjamemo, da so naši učenci tudi z vašo 
pomočjo bolj zdravi in srečni v šolskih klopeh.« Tudi v 
Novi Cerkvi so bili navdušeni, saj aparati po besedah Ide 
Grobelnik »odlično filtrirajo, čistijo in obogatijo zrak z 
negativnimi ioni, kar smo preverili z merilcem za nadzor 
kakovosti zraka. Iskreno se zahvaljujemo vsem donatorjem 
in pobudnici dobrodelnosti, Zvezdani Stolec.«

Sredstva za nakup aparatov so prispevali: Turistično 
društvo Nova Cerkev, Aleš Stolec, s. p., Ansambel Klateži, 
Katja Božnik, s. p., Kamenik, d. o. o., Kargo Trade, d. o. o., 
Robi Ribič, s. p., Kuzman Tomi, s. p., Gradbeništvo, Vojko 
Založnik, s. p., MV transport, d. o. o., Marko Vranc, Anže 
Kraljič, Danijel Kraljič, Boštjan Vranc, Martin Štravs, s. p., 
Linda & Co, d. o. o, Zvezdana Stolec in še nekaj anonimnih 
darovalcev. Hvala vsem.

Naj bodo  božično - novoletni prazniki priložnost, da si 
namenimo čas drug za drugega, za obilje hvaležnosti in 

velikodušnosti.

Darila pridejo in gredo, pomembni so ljudje, 
ki so luč v naših življenjih skozi celo leto. 

Mirne in doživete praznike, ter zdravja, pristnih 
medčloveških odnosov, izpolnjenih želja  in  

lepih trenutkov polno leto 2022.

 Svet Krajevne skupnosti Vojnik
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Tekst: Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško

Počastili smo praznik občine
Osrednja prireditev ob letošnjem prazniku občine je 
bila 4. oktobra 2021, v času, ko smo zaradi epidemije 
omejevali zbiranje ljudi in s tem preprečevali nove 
okužbe. Vsi udeleženci so spoštovali zahteve PCT, število 
udeležencev je bilo omejeno. Čeprav je bilo praznovanje 
v ožjem krogu, ni bilo nič manj slavnostno. Prav je, da 
pridejo besede župana Branka Petreta do vseh občanov, 
prav je, da spoznamo letošnje nagrajence in njihovo delo 
v dobro skupnosti. Kljub omejitvam smo obeležili praznik 
in opravili inventuro življenja in dela v občini v letu 2021. 
Vsem prejemnikom priznanj iskrene čestitke. 

Branko Petre: »Veselimo se uspehov, ki smo jih 
dosegli v teh letih. Podelili bomo priznanja zaslužnim 
posameznikom, ki vam je delo za skupno dobro v življenju 
posebej pomembno. Krasijo vas socialne kreposti, 
prijaznost, odkritost, pogum povedati svoje mnenje, 
dobronamerno in z ljubeznijo, širokosrčnost, ki ne ostaja 
pri malenkostih, temveč zna razločevati, kaj je glavno in 
kaj manj pomembno. Prihajate iz različnih delov naše 
občine in ste dejavni na različnih področjih. Vsem pa je 
skupna solidarnost in pripravljenost nekaj žrtvovati za 
skupno dobro. Ste ljudje širokega in dobrega srca. Zato 
vam iskreno in iz srca čestitam ter se vam zahvaljujem za 
vaše delo. Občini Vojnik dajete posebno žlahtnost, z vami 
je življenje pri nas lepo in bogato. Zahvalili se bomo tudi 
izjemno požrtvovalnim prostovoljcem, ki ste pomagali v 
boju z epidemijo. 

Tudi delo na Občini se je moralo prilagoditi nastalim 
razmeram. Moramo biti hvaležni aktualni vladi, ki ima 
posluh za potrebe lokalnih skupnosti. Višja povprečnina 
in razpisi za projekte, sofinancirane s sredstvi EU in iz 
proračuna RS so pripomogli, da je v teku več projektov. 
Realizacija proračuna na področju investicij bo letos 
rekordna. Kljub omejitvam delo teče. Projekti se izvajajo. 
Res je nekaj zamud pri rokih, vendar bomo vse načrtovano 
v proračunu izvedli. Življenje v občini Vojnik je lepo in 
bogato zaradi aktivnih ljudi, ki se angažirajo v številnih 
društvih in organizacijah. Kultura, šport in turizem so 
področja, kjer je delovanje zelo plodno. Uspešno delujejo 
vrtci in šole, urejena je zdravstvena oskrba, bogata pa 
tudi duhovna. Izjemno je delo predanih gasilcev, saj so 
motor dogajanja v kraju in steber delovanja civilne zaščite. 
Vse je prizadela zdravstvena kriza in vsi se srečujemo 
z omejitvami pri svojem delu. S cepivom se že vidi tudi 
njen konec. Jaz verjamem, da se da. Verjamem v stroko in 
znanost, zato sem se cepil. Želim, da bosta jesen in zima 
kar se da normalna, da bodo vrtci in šole ostali odprti. 
Želim, da naši ljudje ne umirajo po nepotrebnem in da 
zdravniki in medicinske sestre zdravijo poleg covida tudi 
druge bolezni. Moramo se prebiti skozi ta čas in to s čim 
manj praskami in ranami. Prosim vas, da se, če se le da, za 
cepljenje odločite tudi vi.

Začeli smo pripravljati proračun za leti 2022 in 2023. 
Pločniki, kolesarske poti, posodobitve cest, oskrba s 

Dobitniki vojniških grbov za leto 2021
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pitno vodo in kanalizacija, izgradnja 
modernih telekomunikacijskih 
povezav ... to so le nekatere od 
potrebnih nalog v bližnji prihodnosti. 
Posluh bo treba imeti tudi za 
demografske spremembe ter potrebe 
socialno šibkejših. Biti nam mora 
mar za vsakega občana, da bo živel 
dostojno življenje. Ohraniti moramo 
visoko kakovost življenja. Nova 
finančna perspektiva za črpanje 
evropskih sredstev bo občinam bolj 
prijazna. Ključno je in bo složno delo 
v občinskem svetu in v svetih KS. 
Vodi nas želja po razvoju in dobrobiti 
občanov. Vsem svetnikom se za tako 
delo iskreno zahvaljujem. Zahvala 
za dobro delo velja tudi vsem mojim 
sodelavcem v občinski upravi.« 

Na prireditvi so podelili najvišja 
občinska priznanja, vojniške grbe. 
Zlati vojniški grb je prejela Olga 
Kovač, srebrnega Mešani cerkveni 
pevski zbor sv. Jerneja Vojnik in 
Stagoj, d. o. o. – Simon Stagoj, 
bronaste vojniške grbe so dobili 
Adolf Jakop, Marija Kotnik in Vrtec 
Danijelov levček, enota Vojnik. 
Podeljena so bila priznanja župana, 
priznanja za študijske dosežke ter 
za zlate maturante oziroma odličen 
uspeh na maturi.

Župan je podelil tudi posebna 
priznanja štirinajstim prostovoljcem 
Civilne zaščite za aktivni prispevek 
pri obvladovanju epidemije Covid-19 
v letih 2020 in 2021. Prostovoljci 
Civilne zaščite (9), ki se niso udeležili 

prireditve, in prostovoljci Rdečega 
križa (4) bodo priznanja prejeli na 
županovem sprejemu. 

Olga Kovač: »Težko je najti primerne 
besede, saj smo dobitniki današnjih 
priznanj nad vašo odločitvijo, da 
smo bili pri svojem delu opaženi, 
ganjeni. Zavedam se, da so danes 
podarjeni grbi in priznanja izraz 
vašega zaupanja ter tudi potrditev, 
da smo delali prav in je bil to razlog, 
da je bilo naše delo opaženo. 
Prepričana sem tudi, da je med 
nami še veliko posameznikov, ki si 
morda priznanje še bolj zaslužijo. Pa 
vendar smo veseli in ponosni, zato 
naj nocoj beseda hvala zaobjame 
vse, ne le predlagatelje, temveč tudi 
vse, ki ste z nami in ob nas ustvarjali 
pogoje, da smo nekateri bili opaženi. 
V prepričanju, da se življenje vseh 
nas bogati, kadar prav vsak po 
svojih sposobnostih prispeva svoj 
delež, so prejeta priznanja istočasno 
odgovornost, da tudi v prihodnje 
sodelujemo v smeri čim večjega 
medsebojnega razumevanja in tako 
skupaj iščemo poti k lepšemu in 
mirnejšemu življenju vsakega izmed 
nas in tudi naše skupnosti. 

Vsako krošnjo dreves oblikujejo tisoči 
posameznih listov in zaradi lepote 
vsakega posameznega je krošnja 
lepa in močnejša, posamezni listi 
pa barvitejši, ker se podpirajo in 
dopolnjujejo. Tudi uspešno skupnost 
sestavljajo posamezniki, kjer vsak 
blesti na nekem področju svojega 

dela in ustvarjanja in tako prispeva 
svoj delež, četudi ni opažen ali 
viden. Je pa potreben in pomemben. 
Pomemben za skupnost in za 
posameznika, ki ga podpira in mu 
daje oporo v trenutkih, ko je sam sebi 
premalo ali morda nemočen. Zato 
hvala vsem, ki ste bili nam v oporo, 
pomoč in tudi navdih. Ko bo beseda 
hvala izzvenela, bo za vedno ostala 
hvaležnost. Hvaležnost vsem tistim, 
ki so pripomogli k rasti uspešnejših 
posameznikov.

Če se ustavim pri svoji, bom vedno 
hvaležna: svojima staršema, ki sta 
znala na svoj način s pravo oporo 
vedno ravno prav usmerjati mojo 
pot; vsem sorodnikom, prijateljem, 
vzgojiteljem in učiteljem, saj so v 
obdobju občutljivega mladostnega 
časa s pravo mero sooblikovali 
mojo osebnost; moji družini, ki 
mi je omogočila tisto svobodo, ki 
sem jo potrebovala, da sem lahko 
uresničevala tudi svoje sanje in želje, 
četudi so zato bili za kaj prikrajšani; 
vsem sodelavkam in sodelavcem, 
ker so verjeli, da z medsebojnim 
spoštovanjem in sodelovanjem 
zmoremo ustvarjati boljše pogoje in 
smo skupaj lahko vsi močnejši - še 
posebej ge. Nataši Čerenak in g. 
Juretu Uraniču, pa tudi moji nekdanji 
ravnateljici, ge. Majdi Rojc, saj so me 
podpirali pri mojih načrtih in mi jih 
pomagali realizirati; in naši Občini, 
ki nam pomaga ustvarjati pogoje, da 
smo lahko srečnejši.«

Priznanja župana za delo v lokalni skupnosti
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Hvaležna sem tudi za spoznanje, da okrog mene nikoli 
ni bilo trhlih ali nagnitih dreves, saj kot je zapisala Neža 
Maurer, se okrog vseh dreves lahko loviš, za vsemi se 
lahko skrivaš, vendar se ne smeš nasloniti na drevo, ki je 
morda nažagano, trhlo ali nagnito. Ne le, da ob teh lahko 
padeš, lahko za vedno ostane bojazen, da so vsa drevesa 
takšna. Nasloniti se na drugega brez tega strahu, kadar 
si šibkejši, je poseben privilegij. Moji sopotniki niso bili le 
moja opora, bili so tudi navdih, saj so me z razumevanjem, 
spoštovanjem in s svojimi idejami opogumili, da je izbrana 
pot - prava pot. Želim si, da bi pravo pot vedno znali najti 
vsi. Želim si zdravih medsebojnih odnosov, saj so ti osnova 

za sodelovanje in pot k mirni prihodnosti. Verjamem pa, 
da bomo vsi današnji nagrajenci takšne poti iskali tudi v 
prihodnje, saj ste nam s podeljenimi priznanji nakazali 
tudi prihodnjo smer. Iskrena hvala in čestitke vsem 
občankam in občanom ob prazniku naše občine.«

Prireditev je bila slavnostno obarvana, v čudovitem 
kulturnem programu so se predstavili Godba na pihala 
Nova Cerkev, tenorist Matic Dokler in Mešani cerkveni 
pevski zbor svetega Jerneja, Vojnik. Prireditev je 
povezovala Maja Gorjup Zdovc. 

Priznanja za študijske dosežke ter za zlate maturante oziroma odličen uspeh na maturi
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Spoštovane občanke in občani, 

ob koncu leta bi vam  radi povedali, da smo veseli in ponosni na to, da smo gasilci, da lahko služimo ljudem in imamo od 
tega tudi sami notranje zadovoljstvo in dober občutek, da smo koristni ljudem. Ob tem pa doživimo še kakšen prijeten 
dogodek. 

Naša skrb, da opravljamo dobro, se v času epidemije ni zmanjšala in tudi skrb za naš razvoj ter ohranjanje naših gasilskih 
vrst od mladih do najstarejših ni nič manjša. Čutimo, da opravljamo plemenito poslanstvo in to nas drži pokonci in nas bo 
tudi v prihodnje. 

Hvala, ker nam vsako leto, ko vas obiščejo naši člani, prispevate po svojih močeh. 
S tem denarjem ravnamo skrbno, ko delamo za naša društva in za vas. 

Zato naj bodo praznični dnevi, ki prihajajo, zaznamovani z VESELJEM, MIROM IN BREZ 
NESREČ! NAŠA NAJVEČJA ŽELJA PA JE, DA SKUPAJ PREMAGAMO VIRUS IN NJEGOVE 
POSLEDICE ter zaživimo »življenje po starem«!

Vsi, ki delamo v gasilskih društvih ali v gasilski zvezi, vam iz srca voščimo vse 
dobro in vam kličemo: BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ, MIRNO, PREDVSEM  PA 
ZDRAVO IN SREČNO NOVO LETO 2022!

Gasilska zveza Vojnik-Dobrna
Roman Kugler – predsednik PGD Vojnik
Slavko Jezernik – predsednik PGD Nova Cerkev 
Janez Kotnik – predsednik PGD Socka
Marjanca Aubreht Medved – predsednica PGD Lemberg
Drago Brecl – predsednik PGD Frankolovo 
s svojimi društvenimi ekipami!
Beno Podergajs – predsednik GZ Vojnik – Dobrna 
Ivan Jezernik – poveljnik GZ Vojnik – Dobrna z vodstvom GZ 
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Tekst: Polona Bastič, foto: osebni arhiv

Možnost naročila kosil za zunanje odjemalce
Naša šolska kuhinja ima dolgo 
tradicijo, skoraj tako dolgo, kot 
jo ima v Vojniku šolstvo. Začelo 
se je z mlečnimi kuhinjami in 
pripravo malic, v sedemdesetih 
letih so sledila kosila. To so bili 
časi, ko se je v šoli pripravljalo 
nekaj 100 malic in veliko manj 
kosil. Poleg centralne kuhinje 
v Vojniku so malice in kosila 
ločeno pripravljale kuhinje na 
podružničnih šolah v Novi Cerkvi, 
Socki in Šmartnem v Rožni dolini. 
Največjo spremembo je šolska 
kuhinja doživela v šolskem letu 
2004/2005, ko so začeli obroke 
pripravljati v novih in sodobno 
opremljenih prostorih.
 
Po tem šolskem letu se je število 
obrokov iz leta v leto povečevalo. Za 
primerjavo naj povem, da smo pred 
desetimi leti dnevno pripravili okrog 
700 malic in 220 kosil. Takrat smo 
razširili šolski jedilnik in učencem 
ponudili še zajtrk in popoldansko 
malico. Sedaj dnevno pripravljamo 
115 zajtrkov, 800 malic, 660 kosil in 
140 popoldanskih malic. 

Vsi obroki so sestavljeni po 
smernicah zdravega prehranjevanja 
v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, 
saj nas k temu zavezuje zakonodaja. 
Jedilnik mora biti raznolik in 
uravnotežen glede hranilnih snovi 
in energijskega vnosa. Zavedamo se, 
da bo to, kar učenci pojedo danes, 
imelo vpliv na njihovo dolgoročno 
zdravje. 

Vse od šolskega leta 2013/2014 v 
jedilnik vključujemo živila z lokalnih 
kmetij, tudi z oznako ekološko. 
Živila, ki niso prevozila dolgih 
kilometrov in jim ni bilo nič odvzeto 
ali dodano, so pomembno dvignila 
kakovost šolske prehrane. 

Možnost naročila kosil
V preteklem obdobju, pred 
epidemijo, smo kosila pripravljali 
tudi za zunanje odjemalce, občane 
Vojnika. Ponovno smo pripravljeni 
na to storitev, zato vas, če bi kosilo 
želeli naročiti, vabimo, da nas 
pokličete po telefonu 03/78 00 564 
ali pišete na e-naslov osvojnik.
prehrana@gmail.com. Ekipa šolske kuhinje

Želimo vam blagoslovljene  
božične in novoletne praznike  

ter ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti.

Novo leto naj zaznamujejo  
zdravje, sreča in zadovoljstvo. 

Vse dobro v letu 2022!

Občinski odbor NSi Vojnik

Srečno v letu 2022

Spoštovane občanke in spoštovani občani, 
želimo vam blagoslovljen božič in ponosno 

praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti.

Želimo vam obilo 
zdravja in sreče v 

novem letu.

Občinski odbor SDS Vojnik
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Tekst: Nenad Vranešević, foto: Matjaž Jambriško

Prejemnica zlatega vojniškega grba 2021
Z gospo Olgo Kovač, dobitnico 
zlatega vojniškega grba za 
dolgoletno vodenje Osnovne šole 
Vojnik in podružničnih šol, za 
srčnost in odločnost pri iskanju 
primernih rešitev ter odprtega 
sodelovanja z lokalnim okoljem, 
sva se na sobotno popoldne dobila 
pri njej doma, v Novi Cerkvi. Ob 
prijetnem klepetu in kavici sva 
se dotaknila tako njene poklicne 
poti, družinskih vezi kot novega 
poglavja v njenem življenju, 
postala je namreč upokojenka.
 
Olga Kovač je bila vpeta v 
šolsko življenje v Vojniku že od 
malih nog. Kot osnovnošolka 
je šolo obiskovala na najmanjši 
podružnični šoli v občini Vojnik, v 
Socki, šolanje pa je nadaljevala v 
Vojniku in tako dodobra spoznala 
vse kotičke šolske stavbe. 

Poklicno pot je začela kot 
učiteljica matematike in fizike leta 
1981 na OŠ Lava, čeprav je kot 
osnovnošolka vedno razmišljala o 
medicini. Kot sama pravi, jo je k 
sreči njena osnovnošolska učiteljica 
matematike navdušila nad tem 
predmetom in kot bi rekli, ostalo je 
postalo zgodovina. Po petih letih 
na Lavi je začutila, da je čas za 
spremembo in se ponovno za pet 
let zaposlila kot učiteljica na OŠ 
Dobrna. Leta 1991 jo je poklicna 
pot pripeljala nazaj v rodni Vojnik, 
kjer se je zaposlila kot učiteljica 
matematike, ki ji je bila vedno 
bliže kot fizika. Za kratek čas je 
vmes službovala na Občini Vojnik, 
kjer je v času ustanavljanja Občine 
prevzela področje družbenih 
dejavnosti. V tem obdobju je 
zavzeto in odgovorno vzpostavila 
možnosti šolskih prevozov, saj je že 
takrat OŠ Vojnik pokrivala veliko 

območje, zaradi česar so imeli 
nekateri šolarji zelo slabe možnosti 
prevoza v šolo. Tudi v prostem 
času je vso pozornost posvečala 
prometni varnosti otrok in občanov 
ter se zavzemala za varne šolske 
poti. Bila je tudi članica občinskega 
SPV-ja.

Od tu se je leta 1997 ponovno 
vrnila na Osnovno šolo Vojnik, saj 
je pogrešala delo z otroki in vrvež, 
ki ga prinaša šola. Takrat je sprejela 
delo pomočnice ravnateljice in 
s spodbujanjem sodelovalnega 
dela vseh vključenih v vzgojno-
izobraževalni proces soustvarjala 
vizijo šole. Leta 2014 je prevzela 
ravnateljevanje OŠ Vojnik. Z 
natančno organizacijo in dobrim 
poznavanjem šolskega okoliša v 
občini ter s posluhom za vsakega, ji 
je uspevalo odlično voditi eno izmed 
največjih osnovnih šol v Sloveniji. 

Podelitev zlatega vojniškega grba
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V času njenega ravnateljevanja se je zavzemala 
za povezovanje vseh projektnih aktivnosti na šoli. 
Trudila se je slišati in upoštevati glas vsakega 
posameznika v organizaciji, glas staršev in tudi glas 
občanov. Predvsem jo je vodila misel, da je šola 
učeča se skupnost, v kateri vsak posameznik pozna 
in odgovorno živi svojo pomembno vlogo. Bila je 
tudi idejni vodja pridobitve certifikata Kakovost 
za prihodnost vzgoje in izobraževanja, ki je bil šoli 
podeljen leta 2011. 

Ves ta čas ji je bilo največje vodilo prisluhniti 
otrokom. Otroke je čutila, jih spodbujala k razvijanju 
odgovornosti, jih motivirala in navdihovala za to, da 
so prepoznali svoja močna področja ter jih razvijali 
in nadgrajevali. Pomemben poudarek je dajala 
ohranjanju kulturne dediščine v krajih; temu je bila 
vedno naklonjena in zato je spodbujala sodelovanje z 
vsemi društvi v krajih. Šoli kot povezovalnemu členu 
med starši in občani je dajala poseben pomen. 

Ker je večino svojega časa namenila šoli, jo je prehod 
v novo vlogo upokojenke rahlo zmedel. Predvsem 
ji po 40 letih službovanja manjka dnevna rutina, 
velikokrat ima občutek, da mora nekaj narediti, če ne, 
ni zadovoljna. Zaenkrat ji največjo težavo predstavljajo 
deževni dnevi, se pa pogosto zamoti tako, da prebira 
knjige in je tedenska obiskovalka naše knjižnice. 
Prizna, da ji je ob lepem vremenu veliko laže, saj 
redno hodi na sprehode in pohode, z možem pa sta 
tudi strastna kolesarja, ki se ne ustrašita tudi takšnih 
izzivov, kot so kolesarske poti po Kranjski Gori. 

Največje zadovoljstvo ji predstavlja dodaten čas, ki 
ga sedaj lahko posveti svojim trem vnukinjam in s 
pomočjo katerih še vedno ostaja v stiku z otroki. Ti 
so bili vedno pomemben del njenega življenja, tako 
osebno kot poklicno. Ker ji družina veliko pomeni, 
svoje družinske člane redno gosti na nedeljskem 
kosilu, kjer se vsi zberejo in družijo. 

Po pregledu njene življenjske poti mi je jasno, da je 
Olga Kovač vedno željna novih izzivov in potrebuje 
aktivno življenje. Prepričan sem, da bo v tem ritmu 
nadaljevala življenje tudi sedaj, v svoji novi vlogi, 
čeprav jo bomo občani še vedno v prvi vrsti povezovali 
s šolo.

Njen ponos in veselje - vnukinji

Kolektiv OŠ Vojnik, s katerim je delila mnoga leta
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MEŠANI CERKVENI PEVSKI 
ZBOR SV. JERNEJA VOJNIK         
Tekst: Klara Podergajs, foto: Matjaž Jambriško

Kdor lepo poje, dvakrat moli
Vojniška cerkev postane še bolj mogočna, ko zadonijo 
orgle in zbor zapoje tisto slavno Splavaj misel. Za 
dolgoletno ubrano petje pri različnih cerkvenih 
slovesnostih na lokalnem in državnem nivoju, na 
številnih revijah, koncertih ter izvedbah vokalno-
inštrumentalnih del je Občinski svet Občine Vojnik 
Mešanemu cerkvenemu zboru svetega Jerneja Vojnik 
podelil srebrni vojniški grb. 

Zbor je bil prvič omenjen leta 1920, kar govori o bogati 
zgodovini in tudi o tem, da po sto letih vojniški kor ne 
sameva, ampak ga polnijo tudi mlajši pevci. Dober zgled 
so jim prav pevci starejšega zbora, ki skoraj vsako nedeljo 
lepšajo različna bogoslužja. Od navadnih nedeljskih maš, 
prazničnih bogoslužij, praznovanj obletnic duhovnikov, 
porok do pogrebnih maš. Njihova vztrajnost in trdo delo sta 
dobila potrditev tudi s sodelovanji na svetih mašah papeža 
Janeza Pavla II. v Mariboru v letih 1996 in 1999, festivalu 
slovenske cerkvene glasbe v Cerkljah na Gorenjskem in 
Evharističnem kongresu leta 2010 v Celju. S petjem je zbor 
povzdignil slovesnosti številnih novih maš, pa tudi srebrnih, 
zlatih, bisernih maš in zlatih maš Martina Lupšeta, Antona 
Pergerja ter škofa dr. Stanislava Lipovška. Zbor je pel pri 
svetih mašah, predvajanih po TV in radiu. Sodeloval je na 
različnih škofijskih slovesnostih in na slovensko-hrvaškem 
srečanju v Krašiću v spomin blaženega Stepinca. Zbor 
je organiziral številne koncerte in revije ter sodeloval 
na prireditvah, tudi na Božičnem Vojniku. Leta 2008 je 
pri založbi Zlati zvoki izdal zgoščenko z naslovom Sveti 

Jernej, bod' pozdravljen. Naslovno pesem je zložil njihov 
prvi zborovodja Ivan Šopar. Njemu v spomin je trenutni 
zborovodja zbral njegove skladbe in skupaj z zborom 
pripravil koncert. Pevci zbora so sodelovali tudi pri izvedbi 
oratorija v čast Blaženemu Antonu Martinu Slomšku v 
Vojniku leta 2016 in v Celju leta 2018. 

Pod taktirko velikih mojstrov
Trud pevcev je pohvalil in izpostavil tudi njihov zborovodja 
Tomaž Marčič: »Pevci vložijo veliko ur, ko hodijo na vaje, 
pojejo pri maši, ko bi bilo včasih laže samo sesti v klop 
in poslušati. Nekateri tudi težje pridejo na vaje, a vseeno 
vztrajajo. Za svojo dušo, predvsem pa za skupno dobro, za 
lepšanje bogoslužja.« V času njihovega skupnega delovanja 
je zbor napredoval v kakovosti. Marčič je izpostavil tudi težo 
tega, da so vlogo zbora prepoznali izven cerkvenih zidov 
in je na občinskem področju priznanje dobil cerkveni zbor. 
Vsi ti dosežki so odraz dela tudi prejšnjih zborovodij, je še 
povedal. Zbor je prevzel po tem, ko ga je nekaj časa vodil 
župnik Anton Perger. Marčič mu je ob koncu srednje šole in 
med študijem že priskočil na pomoč z igranjem orgel. Pred 
Pergerjem je zbor vodil Tone Volasko. Prvi pa je vojniški 
zbor uglasil organist in skladatelj Ivan Šopar. Zlatih let 
pevskega zbora se spominja tudi Anica Lipičnik, ki se mu je 
iz mladinskega zbora kot mnogi drugi pridružila leta 1973: 
»S tem priznanjem smo dobili dokaz, da ljudje naše delo 
opazijo in ga cenijo. Da ni samo po sebi umevno, da imamo 
organista in pevce na koru.«

Zbor na podelitvi letošnjih grbov
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SELČAN        
Tekst: Nina Mlinar, foto: Matjaž Jambriško

Ob nagradah spoznaš, da nekaj veljaš
Boštjan Selčan je za 35-letno delo v prostovoljnem 
gasilskem društvu Nova Cerkev v letu 2020 prejel 
bronasti vojniški grb. Nagrado je prejel kot dolgoletni 
namestnik poveljnika, ki kot mentor uspešno skrbi 
za podmladek ter se aktivno udeležuje gasilskih 
tekmovanj. V vseh letih članstva je zelo aktiven na 
vseh področjih delovanja društva. Zelo se je izkazal 
pri organizaciji različnih večjih gasilskih prireditev 
(pokalno tekmovanje v spajanju sesalnega voda 
Gasilske zveze Slovenije, srečanje pobratenih 
društev, tekmovanja z mladino, letovanje z otroki, 
meddruštvena tekmovanja …), organizaciji 
društvenega usposabljanja članov, urjenja 
tekmovalnih ekip in skrbi za natančno in strokovno 
delo v društvu. 
 
Kri ni voda
Sam pravi, da mu je bilo gasilstvo položeno v zibelko, saj 
je odraščal v gasilski družini in večino svojega življenja 
preživel v neposredni bližini gasilskega doma. Nad 
prostovoljnim gasilstvom so ga navdušili strici Slavko, 
Ivan in Branko, ki so mu vedno dajali zgled, kako postati 
in biti dober gasilec. Po besedah Selčana je gasilec lahko 
vsak, ki ima željo opravljati to humanitarno delo. Biti 
pa mora tudi pogumen, v kritičnih situacijah iznajdljiv 
in odziven, imeti mora dobro srce in veliko prostega 
časa. Ravno slednjega pa zaradi službenih in družinskih 
obveznosti večini primanjkuje, zato primanjkuje tudi 
gasilskega kadra. 

Selčan je skupaj z ostalimi mentoricami PGD Nova 
Cerkev zelo aktiven pri vzgoji mladine, saj ga vodi rek, da 
na mladih stoji svet. Še naprej si želi spodbujati mlade, 
da se pridružijo gasilskim desetinam, da spoznajo delo 
gasilca, se udeležijo raznih gasilskih tekmovanj, srečanj 
in izobraževanj ter se morebiti odločijo, da postanejo 
čisto pravi, prostovoljni ali poklicni gasilci in nadaljujejo 
to poslanstvo. 

Izobraževanje
Dobrega gasilca ne odlikujeta samo pogum in dobro srce, 
ampak tudi znanje. Boštjan si je gasilsko znanje začel 
nabirati leta 1997, ko je pridobil čin nižjega gasilskega 
častnika, sledile so specialnosti nosilca izolirnega 
dihalnega aparata, mentorja in strojnika. Opravil je tudi 
tečaj za poveljnika društva in pridobil čin gasilskega 

častnika II. stopnje. Uspehe v gasilstvu so dopolnila še 
odlikovanja za dolgoletno delo v društvu za 30 let, za 
operativno delo za 20 let, priznanje za reševanje ob 
poplavi, priznanje gasilske zveze I. stopnje, gasilska 
plamenica II. stopnje in državno gasilsko odlikovanje 
I. stopnje. Priznanja in bronasti grb Občine Vojnik mu 
veliko pomenijo, saj pravi: ''Ob nagradah spoznaš, da 
nekaj veljaš.'' 

Prosti čas
Kadar gasilci niso na tekmovanju ali intervenciji, se zelo 
radi družijo. Tako v društvu kot izven njega. Boštjanu 
druženje pomeni veliko, zato si želi, da bi tega bilo v 
prihodnje še več. Prosti čas pa zelo rad izkoristi tudi za 
družino, s katero se največkrat odpravi na kak pohod. 
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PEKOVŠEK       
Tekst: Nina Mlinar, foto: Matjaž Jambriško

Rad pomaga ljudem v stiski
Tomaž Pekovšek je letošnji dobitnik 
županovega priznanja. Njegovo 
dejavno delo v Prostovoljnem 
gasilskem društvu Vojnik, 
mentorstvo mladim gasilcem in 
aktivno delo v štabu Civilne zaščite 
Vojnik je bilo opaženo in nagrajeno. 
Priznanja se je razveselil, saj to 
pomeni, da je delo, ki ga z drugimi 
člani društva opravlja prostovoljno, 
dobro opravljeno in med ljudmi 
lepo sprejeto. Tovrstne nagrade in 
priznanja pa mu dajo dodatne moči 
za nadaljnje aktivnosti v društvu in 
Občini. 
 
V PGD Vojnik je začel zahajati skupaj 
z otrokoma, ki sta se že v osnovni šoli 
pridružila gasilskemu podmladku. 
Sprva je bil bolj opazovalec, kar pa se 
je hitro spremenilo v spremljevalca 
na razne aktivnosti. Za včlanitev v 
društvo so ga pred 12 leti navdušili 
drugi člani društva, za kar jim je zelo 
hvaležen, saj v tej vlogi neizmerno 
uživa. Kot pravi sam, mu je najbolj 
všeč tisti občutek, ko veš, da si 
nekomu pomagal v stiski. 

V društvu ima vlogo predsednika 
mladinske komisije, ki skrbi za delo z 
gasilskim podmladkom. Ta funkcija 
je trenutno zaradi stanja glede 
koronavirusa malo manj aktivna. 
Je pa tudi član upravnega odbora, 
poveljstva društva in operativni 
gasilec, ki je vedno pripravljen na 
morebitne intervencije. Intervencij 
sicer ne šteje, omeni pa, da se jih je 
v vseh teh letih zvrstilo že kar nekaj, 
ko je bilo potrebno gašenje ali razna 
tehnična pomoč. Je pa z gasilci redno 
prisoten tudi pri požarnem varovanju 
večjih prireditev, po potrebi urejajo 
oz. usmerjajo promet in se aktivno 
vključujejo v življenje v občini. 

Biti uspešen na intervencijah pomeni, 
da se ves čas tudi izobražuješ. Tomaž 
je do sedaj opravil tečaj za nosilca 
izolirnega dihalnega aparata in 
tečaj za gašenje notranjih požarov – 
modul A, v prihodnosti pa namerava 
opraviti še tečaj za višjega gasilca 
in se udeležiti raznih usposabljanj. 
Njegovega predanega dela in 

prostega časa, ki ga nameni gasilstvu, 
pa niso opazili samo na Občini, 
ampak je Tomaž tudi prejemnik 
mnogih priznanj in značk domačega 
gasilskega društva in gasilske zveze. 

Poleg funkcij, ki jih ima v PGD-ju, 
Tomaž opravlja tudi vlogo namestnika 
poveljnika Civilne zaščite Občine 
Vojnik. Tako v času morebitne 
poveljnikove odsotnosti prevzame 
njegova opravila in zadolžitve, ves 
čas pa mu po potrebi pomaga pri 
izvajanju nalog. Tomaž Pekovšek 
nam je še zaupal, da je zadnji dve leti 
ta vloga precej aktivna in delovna, 
saj skrbi za nakup, skladiščenje in 
izdajo zaščitnih sredstev in opreme 
za potrebe raznih služb ter obdelavo 
različnih podatkov za potrebe 
skupnega poročila regijskemu štabu. 

In če mu ob vseh omenjenih 
aktivnostih ostane še kaj prostega 
časa, ga izkoristi za družino, delo 
okrog hiše, najraje pa si baterije 
napolni na kolesu. 
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VUSLAVKO
KOK        
Tekst: Nuša Lilija, foto: Matjaž Jambriško

Jadralni padalec in gasilec
Tudi v času korone je bila občinska 
prireditev s podelitvijo županovih 
priznanj. Slavko Kok iz Nove Cerkve 
se je nekoč spraševal, kaj mora 
narediti občan, da dobi to priznanje. 
Vrsto let s srcem in dušo dejaven 
v gasilstvu ter v Društvu jadralnih 
padalcev Kajuh ni več razmišljal o 
priznanjih. Na letošnji prireditvi pa 
je bil ravno on deležen zahvale in 
župan mu je s stiskom roke izročil 
posebno priznanje. 
 
Slavko Kok se je rodil v Homcu blizu 
Nove Cerkve. Ko je bil star 2 leti, se je 
s starši preselil v hišo v Socki, kjer je z 
mlajšo sestro užival otroštvo. Osnovno 
šolo je obiskoval v Socki. Do dobrega 
življenja vodita ljubezen in znanje, 
oboje mu je bilo dano. Z življenjsko 
sopotnico Ido sta si ustvarila skupen 
dom v graščini v Socki, kjer sta živela 
13 let. V tem času sta se jima rodila dva 
sinova. Danes živijo na domačiji, kjer 
so si uredili mansardo. 

Slavko ima bogate delovne izkušnje. 
2 leti je bil zaposlen v Uniorju, 17 

let je bil v Elektroniki Velenje, 7 let 
na Dinosu in pri Turnšku v Celju, 
sedaj pa že 8 let vodi lastno podjetje. 
Začel je kot izdelovalec višinomerov 
in variometrov za jadralne padalce, 
nadaljeval je z avtomatskimi 
vremenskimi postajami, danes pa se 
ukvarja s proizvodnjo elektronskih 
naprav. Za gasilsko olimpijado, ki bo 
prihodnje leto v Celju, je izdelal več kot 
polovico gasilsko-športnih rekvizitov. 
Več o njegovih izdelkih najdete 
na www.kok.si. Skupaj z Letalsko 
zvezo Slovenije je vzpostavil mrežo 
avtomatskih vremenskih postaj
(več na www.skytech.si).

Že dobrih 35 let je predan gasilstvu. Kot 
operativni gasilec je začel s tekmovanji, 
kasneje deloval vrsto let kot mentor 
mladine. Požrtvovalno se je odzval in 
pomagal tudi na velikih požarih na 
Krasu in pri poplavah v Celju. V PGD 
Socka je bil tajnik 7 let. V njegovem 
mandatu so izdali bilten 70 let PGD 
Socka. V GZ Vojnik - Dobrna je bil 
referent za zgodovino, kasneje pa 
predsednik častnega razsodišča. Svojo 

pripadnost je dokazal tudi z botrstvom 
dvema gasilskima voziloma v PGD 
Socka. 

Poleg gasilstva je njegova strast še 
jadralno letenje. Leti že več kot 30 let. 
Član društva jadralnih padalcev Kajuh 
je od ustanovitve društva leta 2003. 
Največkrat poleti s Konjiške in Male 
gore ter od Kamšaka. Ker je zračna pot 
brezmejna, obišče tudi vrhove gorenjske 
in primorske regije. Letenje večkrat 
združi tudi z oddihom na morju, tako 
mu ni tuja niti sosednja Hrvaška. 

Ob svoji 30-letnici letenja je želel 
svoje prijatelje iz društva na občnem 
zboru presenetiti z zakusko, vendar 
je zaradi gripe ostal v domači postelji. 
Takrat so se prijatelji spomnili 
Slavkovega velikega srca, kolikokrat je 
brezpogojno pomagal ostalim članom 
in koliko prostovoljnega dela je pustil 
v društvu. Enotni predlog o novem 
županovem nagrajencu so nemudoma 
poslali na Občino. Slavko pa je po 
podelitvi priznanje z veseljem obesil v 
domači hodnik. 
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Tekst: Lea Sreš, foto: osebni arhiv

Darilo naj bo iz srca
Betka Trobentar iz Razgora pri 
Vojniku je upokojena učiteljica, 
ki nikoli ne miruje. Življenje jo je 
marsikdaj presenetilo, preizkušalo 
in utrdilo. Njen način življenja, 
njena razmišljanja in ravnanja so 
posledica teh izkušenj. Danes živi 
z naravo, njene darove uporablja v 
prehrani, kozmetiki, se v njej giba. 
Krasi jo srčnost, ki jo danes deli z 
nami. Praznični dnevi so čas, ko se 
moramo pravočasno odločiti, koga 
in kako bomo obdarovali, da ne 
postane ta obred čista rutina. Za 
prijatelje, sorodnike in nam drage 
ljudi se je potrebno potruditi.  
 
Po končanem študiju se je zaposlila 
kot učiteljica razrednega pouka, 
poučevala je v Brezah nad Laškim, 
Rečici pri Laškem, na OŠ Fran Roš v 
Celju in na OŠ Trbovlje. Dvajset let 
je bila »elementarka«, opravljala je 
delo, ki zahteva od učitelja še posebno 
razumevanje in ljubezen do otrok. 
Med učiteljevanjem je orala ledino 
na področju integracije gluhih otrok 
v javno šolo. Bila je med prvimi, ki 
so v skupinah mladih za samopomoč 

Po končanem študiju se je zaposlila 
kot učiteljica razrednega pouka, 

poučevala je v Brezah nad Laškim, 
Rečici pri Laškem, na OŠ Fran Roš v 
Celju in na OŠ Trbovlje. Dvajset let 
je bila »elementarka«, opravljala je 
delo, ki zahteva od učitelja še posebno 
razumevanje in ljubezen do otrok. 
Med učiteljevanjem je orala ledino 
na področju integracije gluhih otrok 
v javno šolo. Bila je med prvimi, ki 
so v skupinah mladih za samopomoč 
vključevali medgeneracijsko druženje. 
Po triinštiridesetih letih dela v razredu 
se je upokojila in takrat je nastopil čas, 
ki bi ga lahko namenila samo sebi.
 
Nemiren duh upokojene učiteljice 
Njena želja po vedeti in videti več 
ter stalno raziskovanje so jo vodili 
na potovanja po svetu. Prepotovala 
je Turčijo, Grčijo, obiskala skoraj vse 
evropske prestolnice vse do Rusije, 
Tajske, Irana, Maroka in Cipra. V teh 
deželah je spoznavala kulturo in ljudi. 
Njena potovanja niso samo ogledi, 
nanje se temeljito pripravi in po 
vrnitvi uredi zapiske, fotografije, misli 
in vtise v foto knjigo. Kar lepo število 
se jih je nabralo. Upokojenske dni si 
je krajšala v plesnem studiu Colorado 
country liver dance, obiskovala 
Likovno šolo Severine Šprogar Trošt, 
zdaj pa prepeva v Ženskem pevskem 
zboru Ljubečna in v DU Ljubečna 
vodi delavnice Pišem z roko. Vsa 

leta, odkar so se ji rodili trije vnuki, 
shranjuje njihove risbice in druge 
predmete, dela zapiske ob druženjih 
in jih ob njihovi polnoletnosti obdari 
s knjigo, ki jo naredi iz zbranega 
gradiva. Letos bo podarila še zadnjo, 
tretjo knjigo Mihcu, saj bo zadnji vnuk 
dopolnil 18 let in tudi tretje posajeno 
drevo bo že polnoletno. 

V delo vključimo otroke, da se 
naučijo drugačnega pogleda na 
izbiro daril
Njeno življenje je kljub hudi 
preizkušnji z zdravjem sistematično 
in urejeno. Takšni so tudi njeni 
odnosi z ljudmi. Vljudna, prijazna, 
pripravljena pomagati, a načelna 
in resnicoljubna. Veliko da na 
bonton, na majhne pozornosti in 
spoštljiv odnos do vseh in do vsega. 
Predstavljam njene ideje za praznična 
obdarovanja, kjer gre za pozornost in 
ne za podkupovanje, kjer darilo nosi 
osebno noto in ljubezen tistega, ki ga 
da, do tistega, ki ga sprejme. Torej nič 
bogatega, je pa reciklirano in je delo 
naših rok. V delo vključimo otroke, 
da se naučijo drugačnega pogleda na 
izbiro daril. Izberimo lepo embalažo 
(škatle, doze, kozarce) in jih dvakrat 
premažimo z belo barvo za les ali 
tempera barvo. S tehniko kaširanja 
(servietna tehnika) izbrano embalažo 

Veliko dobre volje in nekaj materiala, pa 
nastane darilo. Okrasila je svoje osebne predmete. Neprecenljivi zapiski za oba vnuka

Veliko ji pomenijo drobne pozornosti
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okrasimo po svojih željah. Mekol 
lepilo, razredčeno z vodo, čopič in 
vrhnji sloj serviete nalepimo na izbran 
kozarec ali škatlo. Seveda pa moramo 
škatle napolniti, najbolje z doma 
pečenim prazničnim pecivom. Tudi 
pri tem delu je dobrodošla pomoč 
otrok. Takšno darilo obdarovancu 
pove, da ste mislili na njega, da ste 
se potrudili zanj in, da ga imate radi. 
Betka je pripravila razpokančke, ker 
so obstojni in primerni za decembrska 
obdarovanja. Čokoladni razpokančki, 
ki se topijo v ustih, so odlični mehki 
piškoti, v katerih se skriva intenziven 
čokoladni okus.

Recept za razpokančke
50 g vanilin sladkorja

60 g sladkorja v prahu

Testo
230 g čokolade za kuhanje

50 g masla

2 jajci

50 g sladkorja

2 vrečki vanilin sladkorja

210 g ostre moke

0,5 vrečke pecilnega praška

Postopek: 
1. Na koščke narezano ali nalomljeno čokolado skupaj z maslom raztopimo nad 

soparo. Odstavimo in ohladimo do mlačnega. 

2. Jajca skupaj z navadnim in vanilin sladkorjem penasto umešamo. Vmešamo 
stopljeno čokolado, nato pa zmesi postopoma dodamo presejano moko, ki smo 
ji primešali pecilni prašek. Dobro premešamo, da dobimo enotno testo, ki ga 
ohladimo, da je ravno prav trdo, da z dlanmi oblikujemo kroglice.

3. Kroglice povaljamo najprej v vanilin sladkorju, nato pa še v sladkorju v prahu. 
Zložimo jih na pekač (obložen s papirjem za peko) in pazimo, da med njimi pustimo 
dovolj prostora, saj med peko malo narastejo. Da bodo piškoti še bolj krhki, kroglice 
pred peko dobro ohladimo (vsaj za tri ure v hladilnik). 

4. Razpokančke pečemo približno 10 minut v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija. 
Postrežemo ohlajene.

Obstojno čokoladno pecivo Dekorirane posode napolnimo s 
prazničnimi piškoti.

Posip
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Njihova pravljica se je začela pred 11 leti, ko sta se 
Urška in Jani spoznala preko skupnih prijateljev 
in je med njima takoj preskočila iskrica. Dve 
leti kasneje sta ljubezen okronala s poroko in si 
ustvarila skupen dom v Lindeku na Frankolovem. 
V neokrnjeni naravi ob robu gozda, s čudovitim 
razgledom na celjsko kotlino, so se jima rodili štirje 
otroci, s katerimi potujeta skozi življenje v najboljši 
meri ljubezni, ki jim je dana.

Porod doma
Prvi trije otroci so se rodili v različnih porodnišnicah 
v Sloveniji, kjer je Urška imela slabo izkušnjo. Ko je 
izvedela za četrto nosečnost, se je odločila, da rodi 
doma. Na začetku nosečnosti si je izbrala babico in 
dulo, s katerima je sodelovala od začetka nosečnosti in 
vse do poroda. Ker so otroci izrazili željo prisostvovati 
pri porodu, so sodelovali na srečanjih z babico in dulo 
ter si ogledali razne filmčke in knjige. Porod doma 
je nekaj najlepšega, kar se jim je zgodilo v življenju. 
To lepo obdobje je Urška tako vzljubila, da se je 
odločila izobraziti se za dulo, ki nudi nosečnicam vso 
psihološko in čustveno pripravo na porod.

Kaj družina rada počne?
Urško in Janija poleg drugih skupnih interesov 
povezuje tudi ljubezen do potovanj. Že pred poroko sta 
odpotovala v kar nekaj držav, kasneje pa za potovanja 
navdušila še svoje otroke. Skupaj so prepotovali več kot 
10 držav, ki jim bodo ostale v lepem spominu. Pot ni 
bila nikoli naporna, pa čeprav so bili otroci še majhni. 
Ana je svoj prvi rojstni dan praznovala na Tajskem, 
Ajdin prvi let z letalom je bil pri njenem letu in pol. 
Poleg raziskovanja drugih držav imajo radi tudi krajše 
izlete. Ogledali so si že skoraj celo Slovenijo.

Vsak družinski član ima svoj hobi, s katerim diha vsa 
družina. Vse radi počnejo skupaj. Ano občudujejo pri 
jahanju konjev, atija med plezanjem ter Lana pri vožnji 
z motokrosom. Edino za svojo kačo Rozi poskrbi Lan 
sam. 

Plesna šola Pleši z mano
Urška že od malega ljubi ples. Plesala je v različnih 
plesnih šolah. Leta 2012 je ustanovila svojo plesno 
šolo, kjer so plesne tečaje in jogo za otroke ponujali v 
šolah in vrtcih. Otroci so zelo radi obiskovali plesne 
urice. Vsa ta sreča je minila v času pandemije, ko je 
bila plesna šola primorana začasno zapreti skoraj vse 
plesne tečaje. V prostorih FIT PLACA v Vojniku poteka 
tedensko samo ena vadba (za otroke 3 do 6 let). Tako 
plesni pedagogi kot tudi otroci komaj čakajo, da se 
stvari normalizirajo in bodo lahko ponovno zaplesali.

Od ideje do realizacije - Skrivnosti iz gozda
S partnerjem sta že od nekdaj zaljubljena tudi v lesene 

DRUŽINA
IRŠIČ     
Tekst: Nuša Lilija, foto: osebni arhiv

V ljubezni je moč
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Družina Iršič
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igrače. V času korone sta prišla 
na idejo o posebnih kreativnih 
izdelkih po principu montessori. 
Urškine skice na papirju je Jani 
prenesel na računalnik. V domači 
delavnici so tako začeli nastajati 
izdelki v skandinavskem stilu, ki so 
narejeni iz različnega kakovostnega 
naravnega lesa, prijazni otrokom, 
primerni za različne starosti otrok 
ter brez kemičnih premazov in barv. 
Prvi preizkuševalci izdelkov so bili 
seveda njuni otroci. Ker so bili zelo 
navdušeni, sta izdelke ponudila 
tudi prijateljem. Za inovativnimi, 
kakovostnimi in uporabnimi 
izdelki se je začelo vedno večje 
povpraševanje in tako sta jih 
ponudila tudi širši javnosti. Lesena 

notranja igrala in igrače lahko 
sedaj naročite na spletni strani 
skrivnostiizgozda.si, kjer vas bo 
pričakala vsa ponudba, obogatena 
s čudovitimi fotografijami Ane 
Ravnak iz Nove Cerkve. 

Ženski krogi – starodavna praksa
Včasih so se različno stare ženske 
dobivale v ženskih krogih in si 
izmenjavale izkušnje, nasvete, 
težave, skrivnosti in tudi različna 
zelišča. 

Med pogovorom Urške in 
prijateljice Alenke Zapušek, ki 
vodi kmetijo Vrhivšek v Lindeku na 
Frankolovem, se je porodila ideja o 
ženskem krogu. V začetku tega leta 

sta organizirali prvi ženski krog v 
jurti, ki je požel zelo dober odziv. 
Do sedaj so se odvili že trije krogi, 
ki pa so bili vsi polno obiskani. 
Omejitev ženskega kroga je 10 
žensk. Razpisan datum ženskega 
kroga je objavljen na Fb stani Urške 
Iršič in kmetije Vrhivšek. 

Izobraževanje od doma
Ker sta mnenja, da trenutno šolsko 
okolje ni prijazno do otrok, sta se 
Urška in Jani odločila svoje otroke 
izobraževati od doma. Ko hči 
Ajdo odpelje v vrtec, vzame Urška 
izobraževanje v svoje roke. Veliko 
učne snovi predelajo v naravi, kjer 
so tudi odmaknjeni pred vsemi 
koronskimi ukrepi. 

Priprava na ženski krog Butična izdelava lesenih izdelkov (gugalnik 7v1)

Za obisk koncerta morajo obiskovalci izpolnjevati PCT pogoj. 

PROSVETNO DRUŠTVO 
ANTON BEZENŠEK FRANKOLOVO

Vabi na božično-novoletni koncert

FRANKOLOVČANI
FRANKOLOVČANOM

v soboto, 25. decembra 2021, ob 18. uri v cerkvi sv. Jožefa
V prazničnih dneh ustavimo korak,

obogatimo jih s pesmijo in radostjo,
v prihajajočem letu pa ovrednotimo

vsak mesec in vsak dan,
da ne mine zaman.
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OBRTNE CONE     
Tekst: Klara Podergajs, foto: arhiv podjetja

Novi projekti podjetja MIK
Kot smo lahko opazili, se ob 
vojniški glavni cesti veliko 
dogaja. Obrtna cona se razvija 
in širi. Podjetje MIK s Francijem 
Pliberškom začenja in pripravlja 
nove projekte. 

Nova Obrtna cona Vojnik (OCV1) je 
že dobila prve zametke. V podjetju 
MIK načrtujejo, da bodo gradnjo 
do četrte faze z urejeno okolico 
in vsemi priključki v posameznih 
obrtnih prostorih končali do junija 
2022. Trenutno imajo zasedenih že 
60 odstotkov poslovnih prostorov. 
»Naš cilj je, da dobimo čim bolj 
raznoliko ponudbo obrtnikov, 
ki bodo na našem področju širili 
svoje znanje in poslovne interese,« 
je povedal Pliberšek in dodal, da 
so poslovni prostori namenjeni 
predvsem začetnikom, mladim 
podjetnikom. S pomočjo Slovenskega 
podjetniškega sklada ponujajo tudi 
ugodne kreditne pogoje z od 0,6 do 
1,1 % obrestne mere z 80-odstotno 
garancijo države. Želijo si, da bi 
poslovne prostore napolnili različni 
obrtniki in da bo lahko občanom 

tako na voljo raznolika ponudba 
na enem mestu. V poslovnem 
prostoru OCV1 predvidevajo 
tudi gostinski kompleks. V njem 
bodo lahko podjetniki in obrtniki 
pripravljali različna poslovna 
srečanja, seminarje, izobraževanja, 
konference. S tem bo cona obrtnikom 
ponujala še dodatno vrednost in 
priložnost mreženja. Ta dejavnost 
bo v pomoč tudi drugim krajanom 
vojniške občine in sosednjih občin, je 
še povedal Franci Pliberšek. 

Za inovativne rešitve
Drugi projekt, ki je že v nastajanju, 
pa je MIK3 Razvojno-proizvodni 
center MIKrovent in inštitut dr. Petra 
Novaka. Namenjena bosta razvoju 
dvocevnih lokalnih prezračevalnih 
naprav, pa tudi razvoju stavbnega 
pohištva in ostalih pridruženih 
dejavnosti, ki stremijo k izboljšanju 
kakovosti bivanja v prostoru. 
K sodelovanju bodo povabili 
perspektivne mlade podjetnike, 
start upe, ki bodo lahko ob odlični 
poslovni ideji začeli svojo poslovno 
pot v že uveljavljenem podjetju. »Ker 

se vsi zavedamo, da je razvoj ključen 
dejavnik uspeha in obstoja, naše 
podjetje vsa leta ogromno sredstev 
namenja prav temu. Z izgradnjo 
inštituta bo naš razvoj dobil še 
večjo moč za stabilnost podjetja in 
prispeval k širjenju pestrosti ponudbe 
in trajnostnemu razvoju občine,« je 
pojasnil Pliberšek. V sklopu gradnje 
načrtujejo ureditev zelenih površin 
in zasaditev dreves, tudi energijsko 
pot dreves MIKrovent za zaposlene, 
poslovne partnerje, kupce in občane. 
Za oba projekta, obrtno cono in 
MIK3, ocenjujejo, da bodo odšteli od 
20 do 22 milijonov evrov. 

Na travniku ob pokopališču je v 
načrtovanju tudi servisno-poslovni 
center. Projekt je trenutno v 
mirovanju, obsegal pa naj bi servisni 
del, kot je trgovina z avtodeli, 
avtomehanično delavnico, pralnico 
in motel z 12 sobami. Zraven naj 
bi stal še poslovni center, kjer 
bo pritličje namenjeno gostinski 
dejavnosti, nadstropje pa pisarniško-
poslovni dejavnosti. 

Izgled Obrtne cone Vojnik, ki že dobiva svoje zametke ob Celjski cesti.
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RAZSTAVA  JASLIC

— 17. december 2021 do 2. januar 2022 —

Letošnja slika Božičnega Vojnika bo prilagojena času, v 
katerem živimo. Času, ki nas omejuje, a nam ne more 
vzeti srca in duše. Času, ki nas ne more oropati vsega 
lepega in prijetnega, bomo tudi letos dodali eno od 
najlepših podob, ki jih ljudje nosimo v sebi – jaslice!

Sveta družina, upodobljena v mnogih načinih po ljudski 
domišljiji, nosi v sebi mir in upanje, tolažbo in veselje. 
Ta družina vžiga v naših srcih ogenj in nas nagovarja, da 
vendarle ustavimo svoje misli in korake, užijemo toplino 
praznikov in svojim dušam namenimo dotik blaženosti. 
Tudi otrokom naj vrača iskrice v očeh, nasmeh na 
licih in toplino v mladih srcih, saj tudi oni potrebujejo 
pričakovanje lepega in svetlobo časa. 

Ob ogledu postavljenih jaslic in ob poslušanju adventnih 
in božičnih melodij užijmo lepoto najlepšega časa v letu 
– božičnega časa in tako naredimo dobro popotnico za 
prihajajoče novo leto.

Ustvarjalci Božičnega Vojnika

TURISTIČNO      DRUŠTVO
ojnik

RAZSTAVA 
JASLIC NA 
PROSTEM

od 17. decembra 2021
do 2. januarja 2022

vsak dan
od 16.00 do 21.00

Park sv. Jerneja

BOZICNI VOJNIK PRILOGA OGLEDALO 2021.indd   1 07/12/2021   10:35
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PETEK

17.
17.00 

ODPRTJE BOŽIČNEGA VOJNIKA 2021
Otroški cerkveni pevski zbor HOZANA,
Štajerski rogisti  
Pred cerkvijo sv. Jerneja                Vstop prost!

PETEK

17.
18.30 

Vokalna skupina IN SPIRITU
Koncert ob odprtju 2021

Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

SOBOTA

18.
18.00 

GODBA NA PIHALA NOVA CERKEV
Organizator KUD Godba na Pihala Nova Cerkev

Prodaja vstopnic 1 uro pred začetkom dogodka.

Telovadnica OŠ Vojnik                 Vstopnina 8€

NEDELJA

19.
18.00 

KONCERT SLOVENSKEGA OKTETA 
Slovenska vokalna glasba
Prodaja vstopnic 1 uro pred začetkom dogodka.

Cerkev sv. Jerneja, Vojnik             Vstopnina 5€
PETEK

24.
17.00

OTROŠKA POLNOČNICA  
Vrtec Danijelov levček – enota Vojnik 

Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

BOZICNI VOJNIK PRILOGA OGLEDALO 2021.indd   2 07/12/2021   10:35
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SOBOTA

25.
18.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
Frankolovčani Frankolovčanom
Organizator Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo

 Cerkev sv. Jožefa, Frankolovo     Vstop prost!

NEDELJA

26.
18.00

BOŽIČNI KONCERT
Mešani cerkveni pevski zbor svetega 
Lenarta Nova Cerkev
Organizator Župnija Nova Cerkev

Cerkev sv. Lenarta, Nova Cerkev       Vstop prost!

TOREK

28.
18.00

KONCERT VOJNIŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV IN SOLISTOV 
Organizator Katoliško kulturno društvo »Ivan Šopar« Vojnik 

Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

SOBOTA

1.
18.00 

PRIFARSKI MUZIKANTI  
ZAKLJUČNI KONCERT   
Telovadnica OŠ Vojnik   Vstopnice EVENTIM.SI

BOZICNIVOJNIK.SI
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VARNO IN ZDRAVO NA DOGODKE!
V ekipi Božičnega Vojnika spremljamo razmere v 

povezavi s koronavirusom ter sledimo navodilom 

Vlade Republike Slovenije. Obiskovalci, razstavljavci 

in organizatorji, poskrbimo, da dosledno upoštevamo 

higienska priporočila NIJZ. Pogoje, pod katerimi se 

lahko izvajajo kulturne dejavnosti, ureja in določa 

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in 

obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. 

Obveščamo vas, da je število mest za posamezne 
dogodke omejeno. Za obisk prireditev je potrebno 
izpolnjevati pogoj PCT. Pridružujemo si pravico do 
spremembe programa.
Spremljajte aktualne informacije! 

TURISTIČNO      DRUŠTVO
ojnik

BOZICNIVOJNIK.SI

OBČINA VOJNIK 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
T: +386 (0)3 780 06 20/40
E: obcina@vojnik.si
www.vojnik.si
www.mojaobcina.si/vojnik/

 FREE WIFI4EU

ŽUPNIJA VOJNIK
Murnova ulica 4, 3212 Vojnik
T: +386 (0) (0)3 577 23 14
E: zupnija.vojnik@gmail.com 
www.zupnija-vojnik.si

KATOLIŠKO-KULTURNO DRUŠTVO 
“IVAN ŠOPAR” VOJNIK
Murnova ulica 4, 3212 Vojnik
M: +386 (0)031 641 431
E: beno.podergajs@gmail.com
 
TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK
Kašova ulica 2, 3212 VOJNIK
M: +386 (0)41 783 140
FB/Turistično društvo Vojnik

BOŽIČNI VOJNIK
M: +386 (0)41 783 140
bozicnivojnik@gmail.com
FB/bozicnivojnik
www.bozicnivojnik.si

I - TOČKE
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ARTISTRY      
Tekst: Nenad Vranešević, foto: osebni arhiv

Z ličilom se poudarja lepota obraza
Z Nives sva se dobila v njenem zelo 
stilsko urejenem studiu NIVES CAX 
Artistry na Celjski cesti 39a v Vojniku. 
V svojem studiu ponuja trenutno 
najbolj trendovske storitve, kot so 
ličenje, urejanje obrvi in izvajanje 
tečajev. Njena prvotna ter ključna 
storitev, s katero je tudi začela svojo 
kariero, je ličenje. Z ličenjem se 
ukvarja že 7 let. Znanje je pridobila 
na akademijah v Sloveniji in s tečaji 
v tujih državah, saj se lahko pohvali 
z znanjem in delom vizažistke, 
brow stilistke, je nekdanja MAC 
Cosmetics artistka, v prostem času 
tudi glasbenica – duet N&N music ter 
InMotion. Vsemu temu je sedaj  kot 
lastnica studia NIVES CAX Artistry 
dodala še vodenje svojega podjetja.
 
Poleg ličenja je v svojo ponudbo dodala 
tudi trenutno dve najbolj popularni 
storitvi za obrvi, to sta laminacija obrvi 
in barvanje obrvi s kano. Obrvi so 
zanjo vedno bile in bodo najljubši del 
obraza. Še preden se je prav specifično 
začela ukvarjati z urejanjem obrvi, je pri 
ličenju največ poudarka namenila prav 
njim. Tako je vedela, da mora v svojo 
ponudbo dodati tudi ti dve storitvi. 
Metodi, tako laminacija kot barvanje 
s kano, prihajata iz Rusije in sta v 
zadnjem letu obnoreli tudi slovensko 
tržišče. S kombinacijo obeh storitev 
pridobi celovito ponudbo za dobro 
počutje svojih strank.

Tretja ponudba v njeni dejavnosti je 
izvajanje tečajev. Po teh je zelo veliko 
povpraševanja, saj so storitve, ki jih 
izvaja, zaželene v vsakem kozmetičnem 
salonu. Tako svoje znanje in izkušnje, 
ki jih je pridobila v času izobraževanja 
od priznanih strokovnjakov doma in 
v tujini, predaja naprej. Tečajnice po 
končanem usposabljanju pridobijo tudi 

certifikat, ki jim dovoljuje opravljanje 
storitev na strankah.

V letu 2022 načrtuje v ponudbo dodati 
še dve novi storitvi. To sta keratinsko 
vihanje trepalnic (Lash filler) ter 
najbolj iskana metoda za oblikovanje 
obrvi - japonska metoda vrisovanja 
dlačic. Za to metodo se odpravlja po 
potrebno znanje in izkušnje tudi v 
Rusijo, v prestolnico znanja o obrvih in 
trepalnicah ter drugih lepotnih storitev. 
Redno izobraževanje, pa četudi je v 
tujini in je finančno kar zajeten zalogaj, 
je temelj izvajanja kakovostnih storitev, 
s katerimi poskrbi, da za vsako metodo, 
ki jo uvede v svoj studio, pridobi 
čim več znanja in izkušenj svetovnih 
strokovnjakov. Tako zadovolji želje 
svojih že obstoječih strank in privablja 
nove. Vesela je, da se njene storitve 
reklamirajo preko že obstoječih strank 
in da lokacija ni ovira za obisk studia iz 
različnih krajev Slovenije ter tudi tujine. 

Kaj sploh je laminacija obrvi?
Laminacija obrvi je poltrajna, 
popolnoma neboleča metoda urejanja 
obrvi, kjer s pomočjo serumov 
spremenimo smer dlačic ter tako 
dosežemo lepe in urejene obrvi, ki z 
ustrezno nego ostanejo oblikovane 
tudi 6 do 7 tednov. Po tretmaju je obrvi 
potrebno redno česati in negovati 
s kremo ali kakovostnim oljem. 
Priporočljivo je ricinusovo olje, ki poleg 
nege pripomore tudi k rasti dlačic. 
Metoda laminacije se lahko ponavlja 
na 5 tednov, s tem poskrbimo, da se 
dlačice ohranijo zdrave in v polni formi. 
Metoda je primerna za vse, ki bi si želeli 
optično gostejših ter bolj urejenih obrvi. 
Odsvetuje se v redkih primerih, npr. pri 
boleznih s kožo in kadar dlačic sploh 
ni, saj pri takšni situaciji laminacija ne 
pride do izraza. Za vse tiste, ki nimajo 

dovolj dlačic ali jih sploh nimajo, bo 
zanimiva njena nova storitev, ki jo bo 
začela izvajati naslednje leto (metoda 
vrisovanja dlačic), kmalu pa tudi 
izvedba tečaja za vse tiste, ki bi si želeli 
znanja v tej smeri. 

Za na konec je nasvet za bralke ob 
bližajočih se praznikih: vse, kar 
potrebujete je, da svoji vsakodnevni 
rutini ličenja dodate rdečo šminko 
in nanjo s čopičem nanesete rdeče 
bleščice. Tako boste zagotovo 
pritegnile pozornost in dobile veliko 
komplimentov. Če želite zasijati v vsej 
svoji lepoti, s profesionalnim ličenjem, 
pa lahko pokličete na tel. št. 040 868 
728 ter obiščete Instagram stran: 
nivescax_artistry ali Facebook stran: 
Nives Cax Artistry.

Nives Čakš
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PAJK       
Tekst: Nina Mlinar, foto: osebni arhiv

Srečen, da je frizer
Po 15 letih trdnega dela v celjskem mestnem jedru se 
je Miha Založnik odločil, da se vrne v domač kraj in 
stopi na samostojno pot. Sprva ga je obdajal strah pred 
domačini, saj se je bal, da bodo poznanstva od njega 
zahtevala preveč in da ga bodo ljudje gledali zviška. 
Vendar pa se je kmalu po odprtju salona izkazalo, da 
je bil strah odveč. Ljudje so ga dobro sprejeli in mu dali 
priložnost, da pokaže svoje znanje. Miha je priložnost 
zagrabil z obema rokama in zdaj se lahko pohvali, da 
je to ena izmed boljših odločitev v njegovem življenju. 
Za to dobro odločitvijo stoji tudi podpora družine in 
prijateljev, ki so že od samega začetka verjeli vanj. Za 
spodbudo in pomoč jim je neizmerno hvaležen. 

 
Nesigurni začetki
Po končani osnovni šoli se je Miha prvič srečal z delom 
frizerja. Med poletnimi počitnicami se je pridružil ekipi 
frizerjev v enem izmed celjskih frizerskih salonov in se naučil 
prvih veščin. Čeprav sprva še ni bil prepričan, da želi postati 
frizer, se je odločil, da šolo za frizerja vseeno dokonča. Vedno 
je vedel, kaj ga ne veseli in kaj ne bo postal, zato je bila 
izbira poklica zanj težka. Da bo postal frizer, se je pokazalo 
po končani srednji šoli, ko je dobil klic mentorja iz srednje 
šole, ki ga je povabil v njegov frizerski salon. Takrat je Miha 
spoznal, da mu gre to delo dobro od rok in da v njem zelo 
uživa. Še več, bil je srečen, da je frizer.

Samostojna pot
Dolga leta dela v salonih so Miho pripeljala do želje po 
lastnem salonu. Vedel je, da je dober frizer in da se v tem 

poslu želi še razvijati, zato je bilo smiselno narediti korak 
naprej. Pred letom in pol, v času epidemije koronavirusa, se 
mu je ponudila priložnost, da odpre svoj salon. Ko je izbiral 
ime salona, si je želel, da bi bilo pristno in zanimivo ter da 
ima pomen. Tako je ime Majk angleška različica imena Miha, 
Pajk pa je priimek njegovega pokojnega očeta. Frizerstvo 
Majk Pajk je svoja vrata odprlo na že znani lokaciji v Vojniku 
in poleg striženja, barvanja ter spenjanja pričesk ponuja še 
striženje in urejanje brade, urejanje in oblikovanje obrvi ter 
vpenjanje raznobarvnih umetnih las v kitke. Salon obiščejo 
ljudje različnih generacij, od najmlajših do starejših, takih, 
ki so še navajeni na modo prejšnjega stoletja in taki, ki 
spremljajo zadnje modne trende. Pri friziranju Miha ne 
vsiljuje svojega mnenja, ampak upošteva strankine želje, 
čeprav so včasih malo drugačne, pa vendar se to izkaže za 
odlično potezo, saj se stranke rade vračajo v njegov salon. Kar 
pa Miho najbolj veseli, je to, da se dober glas širi od ust do ust. 
Sam pravi, da si boljše reklame ne bi mogel želeti. 

Čas za pomoč v salonu
Kaj hitro je Miha spoznal, da bo v salonu potreboval pomoč. 
Ob sebi je želel frizerja, ki že ima frizersko znanje in izkušnje, 
nekoga, ki bo dopolnil ponudbo v salonu in skupaj z njim 
gradil uspešno zgodbo. Mihova vizija je sestaviti ekipo 
uspešnih frizerjev, ki bodo kos vsem modnim smernicam 
in zahtevam strank, poleg tega pa bo ta ekipa izobraževala 
podmladek, ki bo nadaljeval njihovo zgodbo. Med 
prijavljenimi kandidati je Miha izbral Izo Jakop, s katero 
sta v preteklosti že sodelovala. Še en dokaz, da se nasprotja 
res privlačijo, saj je Iza precej mlajša, ima drugačen stil in 
pogled, a kljub temu ju druži ista želja – zadovoljne stranke. 
Miha in Iza se tudi odlično dopolnjujeta, saj on zelo rad 
ustvarja pramene in kratke ženske pričeske, medtem ko ona 
zelo rada in zelo dobro plete raznorazne kitke. 

Kadar ni v frizerskem salonu
Prostega časa ima Miha bolj malo, pa vendar, ko ga ima, 
ga najraje preživlja s punco. Oba obožujeta dobro hrano, 
motorje in naravo, zato so pri njima nedelje rezervirane 
za dolge vožnje z motorjem in sprostitev v neokrnjeni 
naravi. Če pa vmes odkrijeta še kakšno dobro restavracijo, 
so nedelje še toliko lepše. Mihov prosti čas poleg motorjev 
zapolnjuje tudi druženje s prijatelji, ki ga v trenutnih časih 
toliko bolj cenimo, in rekreativno igranje nogometa, kjer si 
sprosti telo in duha. 

Miha Založnik v svojem salonu
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KLUB PODJETNIKOV     
Tekst: Denis Seles , foto: arhiv podjetja

Selmar. V družbi najboljših.
V Klubu podjetnikov Občine Vojnik 
smo v času zaostrenih ukrepov za 
varovanje zdravja in v času novih 
izzivov, s katerimi se trenutno 
srečujemo podjetniki, omejili naše 
aktivnosti in druženja. Želimo 
si, da se naše delovanje čim prej 
normalizira in da nadaljujemo 
z našim poslanstvom, ki je med 
drugim tudi predstavljanje 
podjetnikov in podjetij v naši 
občini. Danes predstavljamo 
podjetje Selmar, d. o. o., katerega 
solastnik je naš član in krajan Denis 
Seles.

Podjetje Selmar, d. o. o. je bilo 
ustanovljeno leta 1989 s sedežem v 
Celju. S svojim poslovanjem je začelo 
januarja 1991 v najetih poslovnih 
prostorih in s tremi zaposlenimi. 
Letos na začetku leta je podjetje 
praznovalo 30 let delovanja. Leta 
1996 je prišlo do prvih pogovorov 
med podjetjema Selmar, d. o. o. 
in Tehnounion Ljubljana glede 
zastopanja znamk BMW in Rover, 
leta 1998 so podpisali pogodbo o 
uradnem zastopanju znamke BMW. 
Takoj za tem se je odprl nov servisno-
prodajni center na Mariborski ulici 
119 v Celju, kjer je sedež podjetja 
še danes, lastnik podjetja Selmar 
pa je družina Seles. Njihov prodajni 
center je zajemal 2200 m2 površin 
in podjetje je takrat zaposlovalo 10 
ljudi. V Celju so leta 2000 pridobili 
zastopništvo za znamko Mazda in 

11 let kasneje še za znamko Citroen. 
Leta 2010 se je podjetje razširilo tudi 
v Maribor in tam odprlo popolnoma 
nov BMW salon na Ptujski cesti 83. 
Salon je postavljen po zadnjih BMW 
standardih in je zasnovan energetsko 
varčno. Objekt je s pomočjo vrtine in 
sončne elektrarne energijsko izjemno 
učinkovit in samozadosten. Lani 
smo tako praznovali 10 obletnico 
postavitve salona v Mariboru.

Podjetje Selmar je kot zastopnik 
znamke BMW zadnja 3 leta zapored 
(2017, 2018, 2019) prejelo nagrado za 
BMW trgovca leta, na kar smo izredno 
ponosni in nam daje potrditev, da 
smo na pravi poti. Leta 2020 smo 
odprli tudi popolnoma nov kleparsko-
ličarski center v Slov. Bistrici, kjer 
nudimo karoserijska popravila vseh 
znamk in smo pogodbeni partner vseh 
večjih zavarovalnic. Kleparsko-ličarski 
center v skupni velikosti 3200 m2 
je eden največjih in najmodernejših 
kleparsko-ličarskih centrov v tem 
delu Slovenije. Prav tako smo v istem 
letu v Celju razširili BMW servis, 
kjer smo pridobili dodatna delovna 
mesta. Podjetje Selmar danes skupno 
zaposluje 85 zaposlenih, je uradni 
trgovec in serviser za znamke BMW, 
Mazda in Citroen in ima jasno vizijo: 
imeti najboljše zaposlene, ki bodo v 
timskem duhu uspeli ponuditi našim 
strankam premium storitve za znamke 
BMW, Citroen in Mazda nad njihovimi 
pričakovanji. Tako bi radi postali oz. 

ostali številka 1 v svojem segmentu v 
štajerski regiji.

Podjetje stremi k temu, da omogoča 
opravljanje delovne prakse dijakom in 
študentom, ki jim dodelimo mentorje, 
s katerimi skupaj pridobivajo 
praktično znanje in imajo kasneje 
tudi možnost zaposlitve. Zavedamo 
se, da smo bili vsi nekoč na točki, ko 
smo iskali prvo zaposlitev, vendar 
so vsi delodajalci zahtevali izkušnje. 
Praksa je oblikovana tako, da dijaki 
in študentje dobijo realne izkušnje 
in kompetence, ki jim omogočajo 
opravljanje dela, za katerega se 
izobražujejo. Dijakom in študentom 
nudimo opravljanje prakse ne samo 
skozi teorijo, ampak skozi prakso. To 
pomeni, da dijaki in študentje delajo 
na konkretnih primerih. Skozi delo 
mladim odpiramo nove vpoglede, 
spoznavanje različnih ljudi, delovnih 
procesov in nalog, spletanja novih 
mrež poznanstev ter osebni razvoj in 
rast. Naš slogan je »Selmar. V družbi 
najboljših«.
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ŠTRAVS     
Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Za zdravje se splača potruditi
Ob cesti v Jankovi lahko na nizkem hribčku opazujete 
lično urejen nasad aronije. Zanj skrbijo Matjaž Štravs in 
njegova družina; poleg mednarodnega transporta, ki je 
njihova osnovna dejavnost. 
 
»Naši začetki segajo v leto 2013. V hitrem tempu življenja 
velikokrat pozabimo na zdravje. Takrat smo začeli bolj 
raziskovati to temo in naravne pridelke, ki krepijo naše telo. 
Seznanili smo se tudi z aronijo, ki ima veliko zdravilnih 
učinkov in za katero velja, da uspeva tudi v našem okolju. 
Ker imamo dovolj pridelovalne površine in je delo na zemlji 
tisto, ki nas sprošča, smo se odločili za posaditev. Poleg tega 
je aronija tudi zelo lepa, ko cveti in jeseni, ko se listi obarvajo 
rdeče,« sta začetke opisala Matjaž Štravs in njegova žena Katja 
Lipovšek. Pri pridelavi aronije sodeluje vsa družina. »Tu gre 
velika zahvala tudi najinim staršem in prijateljem, ki vsako 
leto pomagajo pri obiranju. Trgatev je postala pravi družabni 
dogodek, na katerem ne manjka smeha,« sta hvaležna Matjaž 
in Katja. 

Naravno iz domačih krajev
Njihov glavni proizvod je 100-odstotni sok aronije. Postopek 
predelave zanje opravi zunanji izvajalec. Sok je za zdaj 
njihov edini produkt za prodajo, sta povedala Matjaž 
in Katja ter dodala: »Za domačo rabo pa skuhamo tudi 
kakšno marmelado in spečemo pecivo. Tistim, ki poskusijo 
marmelade, je najbolj všeč kombinacija aronije in banane. 
Letos bomo prvič dali v prodajo tudi sok aronije z jabolko. 
Ta proizvod je posebej všeč otrokom, ki jim je okus same 
aronije premočan.« Njihove izdelke lahko kupite direktno 
pri njih v Jankovi, ali pa na Stranicah na Kmetiji Brečko, s 
katero sodelujejo že več let. V prihodnje bodo nadaljevali s 

pridelovanjem soka, ko bo več časa za to dejavnost, pa bodo 
morda uresničili še kakšno idejo.

Uspešne zgodbe so potrditev
Pridelava je ekološka, saj aronijo ročno oberejo, v sok pa 
ne dajejo nobenih aditivov. Cenijo svoje redne stranke in 
stremijo k njihovemu zadovoljstvu: »Najlepše pri vsem so 
zgodbe uspeha, ki jih delijo z nami. Ko nam stranke povedo, 
kako so s pitjem našega soka premagale številne zdravstvene 
težave. S tem dobimo potrditev, da smo se pravilno odločili in 
čutimo neizmerno veselje, da lahko pomagamo.«

Sok aronije lahko kupite direktno pri njih v Jankovi, ali pa na 
Stranicah na Kmetiji Brečko, s katero sodelujejo že več let.

Aronijin nasad v jesenskih barvah ob cesti v Jankovi
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Tekst: Lea Sreš, foto: arhiv podjetja

Na svetovno razstavo Expo Dubaj
V mesecu digitalizacije so v Digitalnem središču 
Slovenije razglasili pet najbolj inovativnih slovenskih 
podjetij, med njimi tudi podjetje EpiCoro, ki ga vodita 
Žan in Žiga Korošec iz Vojnika.
 
Ekipa EpiCoro je navdušena in počaščena nad izborom 
za najboljše podjetje na Festivalu rešitev v kategoriji 
Digitalizacija. So še mlado podjetje, ki z močno 
ekipo, kreativnimi vzgoni, inovativnimi rešitvami in 
premišljenim delovanjem pomaga doseči cilje svojih 
strank ter hkrati razvija lastne digitalne produkte. 
Predstavitev na decembrski svetovni razstavi Expo Dubaj 
za njihovo ekipo v prvi vrsti ne bo pomenila predstavitve 
njihovih idej oz. inovacij, temveč predvsem spoznavanje 
drugih prvorazrednih podjetij, raziskovanje novih 
trendov na tem področju ter izpopolnjevanje njihovega 
načina dela.

SADJE IN ZELENJAVA   
Tekst in foto: Nuša Lilija

Vitaminska bomba sredi Vojnika
Kakovost življenja nam lahko omogočata tudi 
gibanje ter zdrava prehrana. Velja, da obroki, ki 
vsebujejo zadostne količine zelenjave in sadja, 
predstavljajo varovalno prehrano, saj sta sadje 
in zelenjava pomemben vir vitaminov, mineralov 
in vlaknin ter številnih drugih zdravju koristnih 
snovi. Priporočljivo je, da ju vključimo v vsak obrok. 
Trudimo se kombinirati različne vrste in različne 
barve ter se prilagajati sezonski in lokalni ponudbi. 
Poleg »koronskega« prihaja še zimski čas, čas 
prehladov in drugih obolenj. V tem času je še toliko 
bolj pomembno, da zaužijemo dovolj vitaminov.
 
Prodajalka Zehira prihaja iz Celja in je od malega 
ljubiteljica sadja in zelenjave. V mladosti se je zaposlila 
v prodajalni sadja in zelenjave in takrat je njena 
ljubezen do te prehrane še bolj zacvetela. Leta 2010 
je odprla svojo bogato založeno trgovinico v Vojniku, 
kjer jo najdemo še danes. Pred leti se je udeleževala 
sejmov, danes pa svežo sadje in zelenjavo nudi samo v 
Vojniku. Dobra reklama seže v deveto vas, zato redni 
kupci ne prihajajo samo iz domače občine, temveč tudi 
iz sosednjih.

Skozi celotno leto svojim strankam ponuja več kot 20 
vrst sadja in 15 vrst zelenjave, ki jo kupi od lokalnih 
kmetov in sadjarjev, nekaj je tudi uvozi. Poleg redne 
sezonske ponudbe lahko v trgovinici kupimo tudi živila 
za ozimnico, suho sadje, bučnice, kislo zelje in kislo repo. 
Gospa Zehira je zelo zadovoljna s svojim delom. Prijazne 
stranke, ki ji polepšajo vsak dan, jemlje kot razširjeno 
družino. Prav zaradi osebnega stika tudi v »koronskem 
času« poslovalnice ni zapirala. Vabljeni po sveže vitamine 
v Vojnik, od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure in v 
soboto od 8. do 13. ure. Ob nedeljah je poslovalnica 
zaprta. Ta dan namreč Zehira posveti svojima dvema 
hčerkama, prijateljem ter psičku Roniju.
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Praznična obdobja si dosledno 
sledijo. Poleg standardnih 
državnih in verskih praznikov je 
med njimi še mnogo novodobnih. 
Torej imajo določeni ljudje 
praznik skoraj vsak dan! Pa 
smo res dosledni v izživljanju 
globljih vrednot, ki jih narekujejo 
posamezni prazniki?

Že nekaj časa sledimo trendu 
minimalizma v svetu umetnosti, 
arhitekture, notranje opreme 
... torej osvoboditve od nereda 
z rekom »manj je več«. Pa se 
mi pojavi dvom, ali ta rek 
v vsakdanjem življenju res 
dojemamo pravilno. Vsi veliki 
duhovni učitelji so se izogibali 
materialnemu premoženju, nas pa, 
če iskreno pogledamo, ravno ta 

minimalizem najpreprostejših, pa 
vendar kakovostnih stvari največ 
stane. 

Zakaj ne bi koncepta 
minimalizma vsaj 
v prazničnem času 
živeli v smislu »manj 
garati«? Ker roko 
na srce, kaj nam po 
koncu praznikov sploh 
ostane? Kaj nas je 
notranje napojilo? S 
čim smo okrepili svoje 
zdravje? Koliko dlani 
smo iskreno stisnili 
v navzočnosti drugih 
ljudi, medtem ko 
smo mrzlično iskali 
ustrezne dekoracije? 
Medtem ko smo 
pospravljali dom 
preteklih navlak z 
obiskom deponije 
ali zapravljali čas 
in denar od ideje 
do nakupa darila, 
ki ga v potrošniški 
družbi marsikdo 

izmed nas sploh ne potrebuje. 
Ko smo v shrambi, kuhinji ter 
jedilnici pustili ves svoj prosti čas 
ter utrujeno telo, da smo lahko 
slavnostno pogostili svoje prijatelje 

in družino, ki imajo tudi med 
letom krepko site želodce. Ko smo 
si za nekaj prazničnih dni naložili 
breme, da obiščemo čim več ljudi, 
ki jih med letom nismo uspeli 

obiskati in jih naslednje leto kljub 
obljubam ob slovesu aktualnega 
srečanja zopet ne bomo. 

Prazniki so tako koledarske kot 
čisto duhovno osebne priložnosti 
za prestop v nekaj novega in 
svežega. Pa tukaj ni govora o 
praznih novoletnih zaobljubah. 
Če se dotaknemo posameznika, 
ki je večino časa vpet v energijo 
dela, skrb za druge, upravljanje z 
lastnim finančnim proračunom, 
je zanj čas praznovanja nagrada, 
če jo zna tako videti. To je čas za 
počitek in slavje, ponovni (pre)
porod. Človek naj bi se odpočil, 
poiskal lepoto izven vsakdanje 
rutine, opustil skrbi in preprosto – 
bil srečen. 

Če želimo praznike narediti 

posebne, moramo v tem času 
početi nekaj ravno obratno kot 
v vsakdanjiku. Če smo delavni – 
počivajmo. Če smo med letom siti 
– se sedaj postimo. Če smo med 
letom družabni – se v praznovanju 

zazrimo vase in v 
svoje potrebe. Če 
smo večino časa 
osamljeni – poiščimo 
bližino v množici. 

Tradicija praznikov 
je v biti zagotovo 
globlja kot današnja 
moderna verzija. 
Praznični čas je 
kolektivna vez. 
Potrudimo se, da 
bomo scenarije naših 
življenj na nevsiljiv 
način prepletali tudi 
tekom leta in naj 
bo vsaka naša noč 
blažena in sveta.

Mnenje avtorja ne odraža 
stališč uredništva.

(PRE)OBILJE PRAZNIKOV
Tekst: Maja Dobrotinšek, foto: Jasna Ulaga

"Človek naj bi se 
odpočil, poiskal 

lepoto izven 
vsakdanje rutine, 

opustil skrbi in 
preprosto – bil 

srečen. "
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NEGA ZEMLJE IN DUHA   
Tekst: Prija Barbara Balan, foto: Joseph Vella

Za zdravje in dobro počutje mladih
Duševno zdravje in dobro počutje je več kot odsotnost 
duševnih motenj, kakor navadno najprej pomislimo. 
Pozitivno duševno zdravje je stanje dobrega počutja, 
v katerem "posameznik uresničuje svoje sposobnosti, 
obvladuje normalne življenjske obremenitve, lahko 
učinkovito dela in lahko igra vlogo v svoji skupnosti" 
(WHO, 2001). Nanaša se na sposobnost osebe, da 
uživa v življenju, ima pozitivne odnose, učinkovito 
deluje in se spopada z izzivi. Pozitivno duševno zdravje 
vključuje koncept odpornosti, sposobnost obvladovanja 
negativnih občutkov in življenjskih dogodkov. Duševno 
zdravje je ustvarjeno v več okoljih, v katerih ljudje 
živimo, se učimo in igramo.
 
Zagotovo je duševno zdravje nekaj, za kar bi si morali 
prizadevati kot družba in kar prispeva k dobrobiti in sreči 
posameznikov, pa tudi celotne družbe. Mnogo mladih se 
dandanes v nekem obdobju sreča z manjšimi ali večjimi 
duševnimi stiskami. Čeprav je to dokaj pogost in normalen 
pojav, ni nujno, da imajo mladi v svojem ožjem in tudi 
družbenem okolju podporo za spoprijemanje s temi stiskami. 
Starše je lahko strah socialne stigme in zaradi tega ne iščejo 
dodatne pomoči, četudi sami ne znajo reševati težav svojih 
otrok. Ta strah izvira iz tega, da se v skladu s širšim trendom 
individualizacije velikokrat prepisuje odgovornost za stiske 
in njihove posledice samim mladim ali njihovim družinam 
brez upoštevanja širših (tudi globalnih) družbenih razmer 
in kontekstov, v katerih te stiske nastajajo in se izražajo 
(Dekleva idr., 2018). Hkrati imamo pomanjkljivo sistemsko 
reševanje vprašanja duševnega zdravja, čakalne vrste so 
dolge; stigmatizacija duševnih motenj in otežen dostop do 
strokovne pomoči mladim stvari vsekakor ne olajšata. Tako 
so mladi pri iskanju pomoči zelo negotovi. Zato menim, da 
imajo mladinski delavci in organizacije pomembno vlogo pri 
pomoči in razumevanju mladih v duševni stiski ter razvijanju 
splošnega pozitivnega duševnega zdravja mladih. Mladi 
imajo veliko večjo dostopnost do primarnih mladinskih 
delavcev kot do strokovnih delavcev na področju duševnega 
zdravja. Mladinskim delavcem tudi mnogokrat bolj zaupajo. 
Mladinski delavci lahko s pravilnim pristopom mnogo stisk 
olajšajo, celo preprečijo ali pa mlade ustrezno napotijo naprej 
(brez stigmatizacije, na način opolnomočenja).

Čeprav imajo starši verjetno najpomembnejši vpliv na 
življenja otrok in najstnikov, raziskave kažejo, da pri 
premagovanju stisk in razvijanju odpornosti pomaga že 
samo en pozitiven odnos mladih z odraslim. Tako da lahko 
marsikdo prispeva k temu, v katero smer se bo razvijala pot 
mladih. Hkrati lahko v mladinskem sektorju pripomoremo 
k promociji duševnega zdravja, ki se ukvarja z izgradnjo 
psihosocialnih moči, kompetenc in virov pri posameznikih 
in skupnostih, njen namen pa je vplivati na dejavnike 

duševnega zdravja, da bi povečali splošno pozitivno duševno 
zdravje. V podpornih in varnih prostorih lahko mladi 
razvijajo svojo ustvarjalnost, osebne in socialne kompetence, 
gradijo podporne odnose z drugimi, raziskujejo svoje 
vrednote in smisel v življenju - torej raziščejo, kaj je ključno 
za pozitivno soočanje z različnimi stiskami, v katerih se lahko 
znajdemo vsi.

Da bi opolnomočili mladinske delavce, smo v Društvu Nega
zemlje in duha letos poleti na Kmetiji Metta v Rakovi stezi 
organizirali dober teden dolgo mednarodno izobraževanje 
mladinskih delavcev, imenovano »Towards holistic-well 
being of youth«. Izobraževanje je bilo financirano z 
ERASMUS+ programom in agencijo MOVIT. Na različne 
načine smo raziskovali, kaj vpliva na naše duševno zdravje, 
kaj pripomore, da se dobro počutimo in, da tudi iz težjih 
situacij zrastemo močnejši. Učili smo se zelo različnih metod 
in vaj, ki krepijo pozitivno duševno zdravje mladih, njihovo 
odpornost in dobro počutje. S tem upamo, da smo posejali 
seme, da bodo lahko mladinski delavci bolj samozavestno in 
opolnomočeno pomagali mladim v stiskah, da bodo lahko 
vstopili v pristen in podpirajoč odnos, pa tudi prispevali k 
splošnemu dobremu počutju in sreči mladih. Predvsem pa si 
želimo, da bomo v prihodnje kot družba v celoti znali bolje 
prispevati k razcvetu mladih.
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OSNOVNA ŠOLA VOJNIK    
Tekst: Mag. Tatjana Štinek

Izbira poklica - izziv za prihodnost

Zadnji dve leti sta polni sprememb, živimo in delamo 
v času, ki si ga pred epidemijo še predstavljati nismo 
mogli. Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje (v 
nadaljevanju OOZ Celje), ki končuje 14. leto izvajanja 
projektov, s katerimi si prizadeva osnovnošolcem in 
njihovim staršem približati pomembnost pridobivanja 
informacij, ki so pomembne pri odločitvah učencev 
o tem, kaj bi v življenju zares radi delali in o izbiri 
nadaljevanja izobraževanja, se je poskušala razmeram 
prilagoditi v največji možni meri. Aktivnosti projekta  

Izbira poklica – izziv za prihodnost so tako letos 
potekale preko različnih aplikacij na daljavo. Glede na 
to, da se vsi zavedamo, da je 40 let aktivnega življenja 
posameznika po trenutni pokojninski zakonodaji res 
dolga doba za opravljanje dela, se je potrebno odločati 
tako, da bomo z delom in življenjem čim bolj zadovoljni. 
Izbira poklica v mnogih primerih poleg opravljanja 
strokovnega dela vpliva na način življenja posameznika, 
zato so vse aktivnosti projekta namenjene prav temu, da 
osnovnošolcem olajšamo odločitev, kam po osnovni šoli. 
 
V letu 2021 v projektu sodelujejo obrtniki, podjetniki 
in ZRSZ OS Celje. Za območje občine Vojnik smo za 
osnovnošolce in njihove starše izvedli okroglo mizo na 

JULIJA STOLEC     
Tekst: Lea Sreš, foto: osebni arhiv

Zmagovalka natečaja EUTOPIA
Julija Stolec je študentka 2. letnika 
Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 
smer Grafična in medijska tehnika. Lani se je prijavila 
na natečaj partnerskih univerz zveze EUTOPIA za 
potisk uradne platnene torbe. Izdelala je predlog za 
oblikovanje potiska za torbo "skupaj uspevamo" in 
osvojila prvo mesto. 
 
Članice EUTIPIA so Univerza Vrije iz Belgije, Univerza CY 
Cergy Paris iz Francije, Univerza Gothenburg iz Švedske, 
Univerza Ljubljana, Univerza Pompeu Fabra iz Španije 
in Univerza Warwic iz Velike Britanije. Vse univerze 
so pripravile natečaj za oblikovanje potiska za uradno 
platneno torbo EUTOPIE, zmagovalka pa je bila Julija 
Stolec z oblikovanjem potiska "Together we thrive".

"Together we thrive" oziroma slovensko "skupaj uspevamo" 
je Julijin nagrajen izdelek, ki vsebinsko združuje pet 
rok različnih barv, ki predstavljajo različne narodnosti 
študentov, saj študenti članic EUTOPIE prihajajo iz 
različnih držav. Na levi strani so roke ženske, na desni pa 
moške, kar predstavlja enakost med spoloma. Največji 
pomen pa ima beseda "thrive" (uspevati), ki se nanaša na 
študente in študentke, ki v univerzitetnih letih pridobijo 
nova znanja. Roke, oblikovane v drevo, predstavljajo 
študente in študentke, ki rastejo in uspevajo. Podelitev 
priznanj in izdelanih torb z njeno idejo je bila letos (2021) 
na Univerzi v Ljubljani. Julija na podelitvi priznanj
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ŠOLSKI SKLAD      
Tekst: Klavdija Winder Pantner

Pred nami so čudoviti družinski prazniki. S svojimi 
najdražjimi bomo vstopili v najlepši čas leta. Žal pa 
nekaterim tudi v tem delu leta življenje namenja 
težke preizkušnje. Vedno bolj spoznavamo, koliko 
ljudi, pravzaprav ne po svoji krivdi, zapade v finančne 
težave. Zaradi vseh nakopičenih računov in življenjskih 
obveznosti pa stisko občutijo tudi najmlajši.

Na šoli Vojnik si vsa leta resnično prizadevamo, da bi 
po najboljših močeh pomagali vsem, ki se znajdejo 
v težavah. Tako pomagamo pri plačilu nakopičenih 
dolgov, pri nakupu šolskih potrebščin, pomagamo 
pri plačilu šol v naravi in vseh dnevov dejavnosti ter 
tam, kjer lahko zaznamo težave. Skozi leta smo na šoli 
podprli tudi druge oblike, kot so koristna izobraževanja, 
božičkovanje, obdarovanje otrok v času praznikov, 
poligon, almanah ter druge dodatne dejavnosti, s 
katerimi smo obogatili izobraževanje učencev naše šole.

Skozi leta smo se s prijaznimi ljudmi trudili pridobiti 
čim več sredstev, organizirali smo koncerte, največ 
podpore pa smo bili deležni ob organizaciji Novoletnega 
bazarja, kjer smo se združili v veliko družino; dobro 
s koristim pa je Šolskemu skladu Osnovne šole Vojnik 
prineslo delovanje v vsej svoji razsežnosti.
Žal nas je preizkušnja zadnjega časa postavila v 
zelo negotovo situacijo, zaradi nje in nemožnosti 
organiziranja prireditev pa naša sredstva žal kopnijo, s 

tem pa nam jemljejo tudi možnost pomagati tistim, ki 
našo pomoč najbolj potrebujejo.

Vsekakor verjamemo, da se vedno najde pot; ena izmed 
njih je tudi prošnja vsem dobrim ljudem, ki morebiti 
najdejo možnost, da del sredstev po svojih zmožnostih 
darujejo v dobrodelne namene. Če presojate, da bi 
podprli delovanje Šolskega sklada OŠ Vojnik in z 
dobrim dejanjem donirali prostovoljni prispevek, imate 
to tudi možnost storiti. V nadaljevanju vam zaupamo 
račun, kjer lahko pustite svojo sled dobrodelnosti. Če 
bi potrebovali natisnjeno položnico se lahko obrnete 
na 03 780 05 50 in z veseljem vam jo pošljemo. V 
pričakovanju bolj naklonjenih časov se vam že vnaprej 
zahvaljujemo, hkrati pa vam kličemo vse najlepše v 
prihajajočih praznikih.

Donacija Šolskemu skladu

SI56 0133 9603 0686 775

SI00 92020

OŠ Vojnik, Prušnikova ulica 14, 3212 Vojnik

daljavo z aplikacijo ZOOM z gosti – obrtniki in podjetniki, 
člani OOZ Celje, ki so predstavili svoje karierne poti in 
poklice na področju kozmetike, živilstva, družbenih ved, 
elektrotehnike in informatike. Sodelovali so Maja Vervega, 
samostojna podjetnica, Lepotni studio Maja Vervega, s. 
p., Dominik Ocvirk, vodja tehnološko-razvojnega oddelka 
Pekarne Geršak, d. o. o., mag. Alenka Leskovšek, direktorica 
Racio razvoj HR&M Consulting, d. o. o. in Sebastijan Jug, IT 
strokovnjak iz podjetja Maksim, d. o. o. 

Udeležence dogodka smo seznanili z možnostmi 
štipendiranja, kariernimi potmi, potrebnimi znanji, 
veščinami, sposobnostmi ter kompetencami ljudi 
današnjega časa, trgom dela, trendi na področju 
zaposlovanja in samozaposlovanja, deficitarnimi poklici in 
dejavniki odločanja za nadaljevanje izobraževanje. 

Urška Kovač Jurčenko, socialna pedagoginja na OŠ Vojnik: 
"Že tradicionalno smo tudi letos za naše devetošolce in 
osmošolce v sodelovanju z gospo Tatjano Štinek z Območne 
obrtno-podjetniške zbornice Celje organizirali okroglo mizo 
na temo izbire poklica in poklicev v prihodnosti. Gospa 
Štinek nam je skupaj s svojimi gosti – podjetniki podala 

različne usmeritve, ki bodo našim učencem zelo koristile 
pri nadaljnjem kariernem odločanju. Gostje – podjetniki 
so realno predstavili svoje poklicne poti in nas obogatili s 
svojimi izkušnjami ter učence opogumili, da bi enkrat tudi 
oni poskusili stopiti na podjetniško pot. Poudarili so, da 
je potrebno biti na tej poti vztrajen in prilagodljiv. Gospe 
Tatjani Štinek in vsem gostom se iskreno zahvaljujemo za 
podporo pri poklicnem odločanju naših učencev!"

Peter Pišek, podpredsednik OZS in OOZ Celje, FRIGO 
TRANSPORT, TRGOVINA IN GOSTINSTVO, PETER 
PIŠEK, s. p.: "Naša zbornica ima dolgoletno tradicijo 
promocije poklicev in veseli smo podpore Občine Vojnik 
pri naših prizadevanjih. Naše vodilo je, da osnovnošolcem 
podamo čim več informacij in jim na ta način olajšamo 
odločitev za izbiro poklica."

Udeležba na dogodku preko spleta je bila velika, kar 
dokazuje, da kljub spremenjenemu načinu dela zanimanje 
za obravnavano tematiko ostaja veliko. V prihajajočih 
prazničnih dneh vam iz OOZ Celje želimo čim bolj prijeten 
december in vstop v NOVO LETO 2022; prave odločitve, 
uspeh, srečo in predvsem veliko zdravja.
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OB ZAKLJUČKU DOBRODELNE AKCIJE
Tekst:Simona Šarlah, foto: arhiv šole

Parlament Osnovne šole Vojnik je novembra organiziral 
prvo dobrodelno akcijo v tem šolskem letu. Zbirali smo 
hrano za Društvo za lepše mačje življenje iz Vojnika.
 
V treh tednih, kolikor je na šoli trajala akcija, smo zbrali 
skoraj 100 kilogramov mačje in pasje hrane. Odločili smo 
se, da naredimo malce drugačen zaključek akcije in to izven 
zidov naše šole. V sredo, 17. novembra, smo od 16. do 18. 
ure na stojnici pred supermarketom Tuš v Vojniku zbirali 
prispevke mimoidočih in predstavljali društvo. Na stojnici 
smo bile predstavnice Šolskega parlamenta, predstavnici 
društva, družbo pa nam je delal tudi čudovit maček Dixy, ki 
je privabil kar nekaj pogledov mimoidočih. Vzdušje je bilo 
odlično, veliko je bilo dobre volje, klepetanja, obiskali so 
nas tudi predstavniki Novega tednika. Predstavnici društva 
sta parlamentarkama izročili simbolične nagrade podjetja 
Vivapen za učence naše šole. Ob koncu dneva smo ugotovili, 
da smo na stojnici dobili še dodatnih 40 kilogramov hrane, 
kar pomeni, da smo vsega skupaj zbrali kar 137,5 kg. Vsem, 
ki ste prispevali svoj delež, se najlepše zahvaljujemo v imenu 
naših kosmatih štirinožnih prijateljev.

Ker pa se mesec prijaznosti na naši šoli šele začenja, nas čaka 
še ena dobrodelna akcija. Letos smo se odločili, da bomo 
zbirali hrano in higienske pripomočke za dve družini v stiski. 
Poleg tega pa bomo na šoli, med učenci in zaposlenimi, 
skušali pričarati praznično vzdušje in z drobnimi 
pozornostmi polepšati dan posameznikom okrog nas.

Ob zaključku dobrodelne akcije Utrinki dobrodelnosti
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Novo leto prinaša 
nove priložnosti.

 
Pogumno in srčno v družbi prijetnih 

sopotnikov v 2022. 

Veliko sreče in lepih sanj, 
naj vam prinese božični dan.

Novo leto naj zaživi 
brez solza in skrbi.

Vse, kar upate naj se vam izpolni,
vse, kar iščete, naj se vam odkrije, 

vse kar v srcu čutite, 
naj se vam v osebno srečo zlije.

Vesel božič in srečno novo leto.
Janez Korošec in DU Vojnik   
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KAMENČKI PRIJAZNOSTI      
Povzela: Lidija Eler Jazbinšek

13. novembra obeležujemo mednarodni dan 
prijaznosti.

Na Osnovni šoli Vojnik se vsako leto trudimo, da smo 
od tega dne pa vse do božiča še bolj kot sicer prijazni 
do sočloveka in skušamo naključnim ljudem okoli sebe 
polepšati dan. 

Ena od dejavnosti našega meseca prijaznosti so tudi 
kamenčki prijaznosti, ki jih letos namenjamo vsem 
občanom in občankam naše občine. 

Na popoldanskih delavnicah smo v sklopu Šolskega 
parlamenta pobarvali preko 400 prodnikov in jih 
opremili s pozitivnimi mislimi in spodbudnimi besedami. 
Velik del smo jih namenili varovancem doma starejših 
občanov in njihovim zaposlenim, ostale kamenčke pa 
smo pustili na različnih mestih po Vojniku. Če torej 
na vaši poti po Vojniku naletite na kakšen poseben 
kamenček, ga vzemite in odnesite s seboj. Lahko ga 
obdržite zase ali pa podarite nekomu, ki mu želite 
polepšati dan. 

Kamenčki so bili pobarvani z veliko pozitivne energije in 
dobre volje, zato smo prepričani, da jo bomo na ta način 
širili tudi med vas. 
Če vam je kamenček všeč, ga lahko fotografirate in 
objavite na Instagramu ter označite @parlamentosvojnik. 
Tako bomo vedeli, da je kamenček našel svojega lastnika.

Parlamentarke Osnovne šole Vojnik: Hana, Taja, Leontina 
in Ula z mentorico Simono ter ostalimi poslanci.
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OŠ ANTON BEZENŠEK FRANKOLOVO
Povzela: Maja Lugarič, foto: S. Šafarič, S. Milenković, T. Blazinšek, V. Toplak, B. Dragar, M. Lugarič

Novo šolsko leto smo začeli razigrano
V jesenskih mesecih smo: Odšli na 
Gojko in obiskali Bistriški vintgar: 
Čudovit jesenski dan so učenci 
od 1. do 9. razreda izkoristili za 
športni dan. Učenci od 1. do 3. 
razreda so odšli na Gojko. Preživeli 
so zelo zabaven in aktiven dan. 
Učenci od 4. do 9. razreda pa so se 
odpravili do Bistriškega vintgarja. 
Pot jih je vodila skozi slikovito 
dolino, kjer so uživali v prečudoviti 
naravi in vseh danostih, ki nam jih 
ta ponuja. 

Izvedli tečaj drsanja in obiskali 
drevesno hišico: Drugošolci so 
v septembru na drsališču v Celju 
uživali v drsanju. Za nekatere 
učence je bila to čisto nova 
izkušnja, drugi pa so svoje znanje 
drsanja še dodatno izpopolnili. 
Ob zaključku tečaja so zasluženo 

prejeli tudi medalje. Skozi mestni 
park so se učenci podali tudi po 
poti skozi gozd in obiskali drevesno 
hišico.

Odšli v šolo peš – PEŠBUS: "Živi 
zdravo. Potuj trajnostno." je slogan 
letošnjega evropskega tedna 
mobilnosti, 21. smo aktivirali že 
skoraj tradicionalni PEŠAVTOBUS. 
Učenci, starši (prostovoljci) in 
učitelji so se z različnih smeri 
odpravili po najbližjih in predvsem 
pa po najvarnejših poteh peš proti 
šoli. Na pomoč so nam priskočili 
tudi gasilci PGD Frankolovo, ki 
so v naselju skrbeli za varnost 
na cesti. Tega dne so ponovno v 
šolo prišli skoraj vsi učenci peš; 
bili so zadovoljni, nasmejani 
in polni pozitivne energije. V 
prostovoljstvu pa so se izkazali 

tudi starši in učitelji.  
Obiskali in raziskovali gozd: V 
začetku oktobra so imeli učenci 
6. in 7. razreda naravoslovni dan. 
V gozdu so nabirali različne liste, 
spoznavali drevesa ter ugotovili, 
da je lahko gozd (narava) naša 
najboljša učilnica.

Obiskali kmetijo: Učenci od 1. 
do 3. razreda so obiskali kmetijo, 
kjer so spoznavali jesenska 
kmečka opravila ter se tudi sami 
preizkusili v ličkanju koruze in 
luščenju fižola. Naredili so si tudi 
okraske iz ličkanja in koruze.

Se seznanili s prvo pomočjo: 
Učenci 8. razreda so se, 5. oktobra, 
s pomočjo predstavnika območne 
organizacije RK Celje seznanili 
s postopki oživljanja ter s prvo 
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pomočjo pri krvavitvah. Vse 
prikazane postopke so učenci tudi 
sami poskusili in se s tem naučili 
marsikaj novega.

Izdelovali molekulo DNK in 
spoznavali vesolje: V tednu otroka 
so učenci 9. razreda izdelovali 
maketo molekule DNK ter 
»raziskovali« vesolje. Oba dneva sta 
bila zelo poučna in zabavna.

Imeli dan plesa: 8. oktobra so 
učenci dan posvetili plesu. Pod 
mentorstvom plesnih učiteljev 
Plesnega vala - Force so učenci od 
1. do 9. razreda uživali v plesnih 
ritmih, plesali, prepevali, skratka 
- dan so preživeli polni pozitivne 
energije.

Izpeljali vikend za nadarjene: 
Nadarjeni učenci so zadnji vikend 
v septembru preživeli v CŠOD 
Cerkno. Rdeča nit delavnic je 
bila "Iščem se v gibu, besedi in 
igri". Učenci so se preizkusili 
v ustvarjanju fotozgodbe, lika, 
v improvizaciji v gledališču, 
spoznavanju odrskega prostora 
in telesa v njem ipd. V fotolovu 
so spoznali kraj Cerkno, obiskali 
muzej in spoznali cerkljanske  
laufarje. Ob zaključku zabavnega, 
poučnega in ustvarjalnega vikenda 
so učenci obiskali še Bolnico 
Franja. 

Izvedli sadni dan: 15. oktobra 
smo v sklopu svetovnega dneva 
hrane, ki ga obeležujemo 16. 
oktobra, izvedli sadni dan. Učenci 
so imeli ta dan na razpolago več 
vrst sadja in zelenjave. Prav tako 
so učenci med poukom izvedli 
različne aktivnosti, ki so bile 
vsebinsko povezane z geslom 
- »Boljša proizvodnja, boljša 
prehrana, boljše okolje in boljše 
življenje.«

Obiskali Kras: 16. oktobra so 
učenci odšli na Kras. Obiskali 
so Park vojaške zgodovine v 
Pivki, kjer so si ogledali različne 
razstavne eksponate ter tako 
poglobili svoje znanje narodne 
in svetovne zgodovine. Naravne 
danosti kraškega podzemlja so 
lahko občudovali v Križni jami, 
kjer so si lahko ogledali kosti 
jamskega medveda in se s čolnom 
popeljali po podzemnem jezeru.
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Mesec oktober se je začel s tednom otroka, ki je letos 
nosil naslov Razigran uživaj dan. To je bilo naše vodilo 
ves teden. Ključna sporočila v tednu otroka so bila: igra ti 
pomaga razvijati domišljijo, igra ti krepi telo, igra spleta 
prijateljstva in igra nas povezuje. 

Naj lepe sanje postanejo resničnost,
naj življenje dobi nove priložnosti za vse,
kar nas dela srečnejše in mirnejše. 
Naj bodo poti varne in vsi, ki so z nami, dobri.  

Mali in veliki iz Vrtca Mavrica Vojnik

Zelo veseli smo bili predstave Buča Debeluča, ki smo jo 
z zanimanjem spremljali. Predvsem smo bili veseli in 
navdušeni, da nas je Buča Debeluča obiskala v vrtcu in to v 
vseh enotah. 

V oktobru smo se posvetili predvsem spremembam v naravi 
in opazovanju sprememb v okolju. Otroci so nadvse radi 
sodelovali v aktivnostih, ki so zajemale iskanje in prinašanje 
plodov iz narave. Raziskovali smo bližnjo okolico, gozd, 
travnik. Mlajši otroci so nabirali listke na travi pred vrtcem, ali 
so skupaj s starši prinašali v vrtec kostanj, buče, listke, storže.

Slovenski tradicionalni zajtrk 
Vsak tretji petek v novembru obeležujemo Dan slovenske 
hrane in projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Tako smo v 
našem vrtcu ta dan obeležili tudi letos. Otroci so ta dan imeli 
za zajtrk kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Ves teden pa 
smo se ob dejavnostih pogovarjali o zdravi prehrani.

Veseli v novih prostorih v enoti Frankolovo
Na naši enoti smo neskončno veseli in hvaležni, da smo dobili 
čudovit, sodoben vrtec, v katerem se igramo, raziskujemo, 
ustvarjamo in se imamo lepo. Prostori vrtca so prijazni tako 
otrokom kot strokovnim delavce in staršem, saj imamo veliko 
in razgibano avlo z garderobo s pridihom gozda. Imamo 
nov večnamenski prostor za rekreativne namene ter svetle 
igralnice s prehodom na odprte in zaprte terase, ki nam 
nudijo široke možnosti različnih aktivnosti. Otroški živ žav je 
že zapolnil vse prostore vrtca, kjer se počutimo dobro, varno, 
prijetno, predvsem pa razigrano.

VRTEC MAVRICA VOJNIK 
Tekst in foto: Irena Štravs

Utrinki iz naših igralnic

Medeni zajtrk na Frankolovem

Veselje med ogledom igrice

Raziskovanje gozda
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V Pristavi pri Vojniku so 18. septembra 2021 slovesno 
predali namenu novo igrišče. V gozdu, nad vasjo in 
v neokrnjeni naravi, so Društvo Dobra volja, krajani 
Šmiklavža in Pristave uredili in opremili otroško igrišče. 
Krajani so dobili prostor za druženje, otroci in tudi 
odrasli pa za igro. 

Tekst in foto: Lea Sreš

Odprtje igrišča v Pristavi pri Vojniku

01

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti je 7. septembra 2021 obiskal 
Novo Cerkev in Vojnik. Ogledal si je Delovno enoto 
VDC Razdelj, Ostri, ostrenje in trgovina, d. o. o., Vojnik, 
Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, DE 
VDC Vojnik in Montessori vsakdan - Hiša otrok Nova 
Cerkev.

Tekst in foto: Lea Sreš

Janez Cigler Kralj je obiskal Novo 
Cerkev in Vojnik

02

Regijsko srečanje članov in simpatizerjev SDS Celjske 
regijske koordinacije je bilo na Frankolovem 2. 
oktobra 2021. Nogometna tekma je bila posvečena 
dolgoletnemu predsedniku OO Vojnik, Milanu 
Dečmanu. Pomerili so se člani OO SDS Vojnik in 
poslanci vlade RS, rezultat je bil 7:7. Ob 13.00 uri je 
bila v parku prireditev, kjer so poleg predsednika vlade 
govorili poslanci DZ iz regije, državni svetniki, ministri 
in župan. Dogodek je minil v prijetnem duhu.

Tekst in foto: Nuša Lilija

Regijsko srečanje članov in 
simpatizerjev SDS

04

Minister za zdravje Janez Poklukar je 14. septembra 
2021 v sklopu vladnega obiska savinjsko-šaleške regije 
obiskal Psihiatrično bolnišnico Vojnik. Pogovor je tekel o 
novogradnji, s katero bi rešili večino prostorskih težav in 
o prestrukturiranju programov v Psihiatrični bolnišnici 
Vojnik. Na tiskovni konferenci sta minister Janez Poklukar 
in direktor bolnišnice Marjan Javornik tudi odgovarjala na 
zastavljena vprašanja.

Tekst in foto: Lea Sreš

Poklukar v Psihiatrični bolnišnici Vojnik 

03
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FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

Ob 15-letnici delovanja TD Tuhinjska dolina so se 
predstavile Majda Brežnik in Taščice, članice KUD France 
Prešeren iz Vojnika. V šotoru ob Termah Snovik so naše 
Taščice razveseljevale obiskovalce s petjem, Majda pa z 
izdelki, ki so nastali pod njenimi spretnimi rokami. Če bi 
bilo drugačno stanje v državi in drug datum, bi bilo veliko 
več obiska. Je pa prav, da ljudje ustvarjajo in da stara obrt 
ter pesem ne gresta v pozabo.  

Tekst: Franc Lebič, foto: Majda Brežnik 

Majda Brežnik na razstavi
cvetja iz krep papirja

05

Od 24. do 26. septembra 2021 smo organizirali težko 
pričakovan izlet v našo priljubljeno in vedno prekrasno 
Makarsko. Odpeljali smo se na Biokovo in se sprehodili 
po Skywalku - nebeški poti na višini 1228 m. Malo 
adrenalina je švignilo po žilah, ves trud pa je bil poplačan 
z razgledom na Makarsko in morje. Druženje, topla 
beseda, nasmeh in srčen objem nam lepšajo življenje.
 

Tekst in foto: Nada Kužner

Izlet društva TALON v Makarsko

06

Turistično društvo Frankolovo že skoraj dve desetletji 
organizira tradicionalno žegnanje konjev, letos je bilo že 
devetnajsto. Prijetno presenečeni smo bili nad odzivom 
konjenikov, ki so se odzvali v lepem številu, saj jih je 
prišlo kar 34. Pisani množici štirinožcev in konjenikov je 
podelil blagoslov pater Branko Cestnik.     

Tekst: Irma Blazinšek, foto: Lea Sreš

Martinov blagoslov konj na zahvalno 
nedeljo

08

Predstavniki KUD Zarja Trnovlje vsako leto ob začetku 
gledališkega dogodka "Novačanova srečanja" (23. 10. 
2021) položimo na njegov grob venec. Na vsakoletni 
komemoraciji sodelujejo tudi člani KUD France 
Prešeren Vojnik. Udeležili so se ga člani dramske 
sekcije, Arclinski fantje pa so program popestrili z 
ubranim petjem.
   

Tekst in foto: Tomo Gorenšek

Slovesnost ob grobu dr. Antona 
Novačana v Vojniku

07
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Priznanje Območnega združenja Rdečega križa Celje 
je prejela gospa Irena Krajnc, ki že vrsto let lepo skrbi 
za soljudi na območju Nove Cerkve, Novak, Straže in 
Višnje vasi. Nikoli ji ni težko priskočiti na pomoč, ko je 
potrebno. Prostovoljci - poverjeniki KO RK Nova Cerkev 
smo prejeli priznanje za prostovoljno delo, ki ga je podelil 
RK Slovenija. Seveda smo ponosni. 

Tekst: Magda Kajzba, foto: Lea Sreš

Priznanje za humanitarno delo

09

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

Tudi v sezoni 2021/2022 bo košarkarska liga na 
vozičkih Zveze paraplegikov Slovenije, pod imenom ZPS 
BAUERFIND, igrala s turnirskim sistemom. 1. turnir je bil 
v Športni dvorani OŠ Vojnik 13. novembra v organizaciji 
Društva paraplegikov jugozahodne Štajerske. Hvala Občini 
Vojnik za uporabo telovadnice, domačemu klubu pa za 
pomožne sodnike - tokrat sodnice, ki so odlično poskrbele 
za semafor in zapisnik.

Tekst: Aleš Povše, foto: Janez Hudej

Košarkarska liga na vozičkih

10

V društvu se trudimo, da smo opora in pomoč drug 
drugemu skozi programe, ki jih izvajamo. Člani 
imamo določene ugodnosti in popuste pri letovanjih, 
brezplačno pravno svetovanje in še marsikaj. Vabimo 
vse, ki imate odločbo ZPIZ ali kakšno drugo potrdilo 
o invalidnosti, da se nam pridružite. Vabimo pa tudi 
vse, ki vam srčnost ni tuja, da se nam pridružite kot 
prostovoljci.

Tekst in foto: Dragica Mirnik

Povabilo med člane MDDI Celje

12

Prostovoljci Društva Dobra volja smo v okviru akcije Manj 
svečk za manj grobov na stojnici pred pokopališčem v 
Vojniku 29., 30. in 31. oktobra 2021 zbirali prostovoljne 
prispevke. Zbrali smo 820,32 EUR, ki jih bomo namenili 
družinam v denarni stiski, in sicer za potrebne terapije za 
obolele otroke. Hvala za solidarnost in pomoč.

Tekst: Ivanka Plešnik, foto: Lea Sreš 

Hvala v imenu društva Dobra volja

11
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FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

13. oktobra 2021 smo bili gostje na slovesnosti ob 
izvolitvi prof. dr. Svaniborja Pettana, rednega profesorja 
na Oddelku za muzikologijo Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani, za predsednika Mednarodnega 
združenja za tradicijsko glasbo. Sledil je kratek glasbeni 
program, Joškovi bandi se je pridružil Tone Kuntner s 
svojo izvrstno recitacijo.

Tekst in foto: Jože Žlaus

Joškova banda, Tone Kuntner in 
nepalski konzul na Univerzi v Ljubljani 

13

Na povabilo KK društva Ivan Šopar in župnije Vojnik so 
članice KUD France Prešeren, ljudske pevke "Taščice" 
sodelovale na 11. koncertu Marijinih pesmi v cerkvi sv. 
Jerneja v Vojniku. Taščice že vsa leta zapovrstjo nastopajo 
na tej prireditvi, ki pa je bila letos zaradi epidemije malo 
okrnjena, pa vseeno dobro sprejeta med farani. 

Tekst in foto: Franc Lebič

Taščice na 11. koncertu Marijinih pesmi 
v Vojniku

14

V Pristavi so krajani in člani Društva Dobra volja 
v adventni čas stopili s prižigom prve svečke na 
adventnem vencu, ki so ga izdelali sami. Hvala Tomažu 
in njegovi družini, ki so zaslužni, da je venec tak, kot 
mora biti. Društvo je aktivno kljub omejitvam in ne 
pozabi na svoje poslanstvo.

Tekst in foto: Lea Sreš

Adventni venec in Dobra volja

16

Člani PGD Frankolovo so zavihali rokave in se lotili 
obnove fasade. Z veliko dobre volje in s pridnimi rokami 
prostovoljcev, gasilcev in krajanov spreminjajo zunanjo 
podobo svojega gasilskega doma. Podoba doma se 
spreminja iz dneva v dan, še »cokl« in zgornji del, pa bo!  

Tekst in foto: Lea Sreš

Gasilci PGD Frankolovo

15
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Obvestilo o umiku zabojnikov za 
plastično in kovinsko embalažo z 
ekoloških otokov

V vseh 12 občinah, kjer družba 
Simbio, d. o. o., izvaja gospodarsko 
javno službo zbiranja odpadkov, 
bomo v začetku decembra začeli 
umikati zabojnike za embalažo z 
ekoloških otokov. Razlog je v tem, 
da že od leta 2009 omogočamo 
občanom ločevanje odpadne in 
kovinske embalaže po sistemu od 
vrat do vrat. Na nekaterih ekoloških 
otokih smo kljub temu še pustili 
zabojnike za embalažo, ki jih bomo 
sedaj odstranili. S tem bomo ukinili 
podvajanje sistema zbiranja iste 
frakcije odpadkov. Na vseh ekoloških 
otokih bodo tako ostali zabojniki za 
steklo ter papir in karton.

Za morebitne občasne viške kovinske 
in plastične embalaže lahko občani 
na Petrolovih servisih kupijo vrečke 
Simbio za embalažo, ki jih prislonijo 
k svojim zabojnikom za embalažo na 
dan odvoza, ali pa viške embalaže 
pripeljejo v svoj zbirni center in jih 
brezplačno predajo.

Umik zabojnika za tekstil in 
napotitev občanov v CPU Vojnik

Občane občine Vojnik in okolice 
obveščamo, da so umaknili zabojnik 
za oblačila z lokacije Preložnikova 
ulica. Odslej imate vsi možnost, 
da čista in še uporabna oblačila, 
obutev in torbice ter modne dodatke 
oddate vsak dan od 8. do 16. ure na 
lokaciji CPU na Celjski 14, Vojnik. 
Zabojnik so umaknili na željo 
sosednjih stanovalcev eko otoka, kjer 
je bil zabojnik. Okoli zabojnika se je 
namreč ves čas pojavljal nered, kupi 

embalaže, ki so občanom povzročali 
slabo voljo. Dotrajana oblačila in 
obutev oddajte v zbirnem centru 
Arclin.

Za čista in nepoškodovana oblačila, 
obutev, torbice: CPU Vojnik: od 
ponedeljka do petka, od 8.00 do 
16.00; CPU e-mail: vojnik@cpu-
reuse.com, tel.: 059 933 144. Izdelke 
iz predelave, popravil in recikliranja 

lahko dobite v Kamrici, kjer vas čaka 
ponudba izdelkov v novi podobi.

TRAJNOSTNI 
RAZVOJ     
Povzela: Lea Sreš

Spremembe pri ravnanju z odpadki
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Oj, ti čas korone! Različna 
miselnost in pogledi na okužbe 
so nekatere ljudi razdvojili. Reka 
strpnosti se takoj ustavi tam, kjer 
si nismo enotni. Zato je bolje, da 
upoštevamo navodila stroke in 
si naredimo vsak trenutek lep 
in nepozaben. Eden takih lepih 
doživetij je bil, 18. november. 
 
Že dlje časa sva se s predsednikom 
invalidov Pomurske koordinacije 
Jožefom Gjerekom pogovarjala, da 
si bodo prišli predsedniki društev 
njihove koordinacije pogledat naše 
kraje. 18. november je bil dan, ko 
sem sprejela predsednika Društva 
delovnih invalidov Lendava Jožeta 
Gjereka, predsednico društva iz 
Gornje Radgone Alenko Husar in 
predsednico društva iz Ljutomera 
Mirjano Jerič. Predsednik Društva 
invalidov Murska Sobota Rudolf 
Kuljič je žal zbolel in mu želim hitro 
okrevanje.

V prostorih Občine Vojnik sta nas 
sprejela župan občine Branko Petre in 
Petra Pehar Žgajner, ki med drugim 
dela na področju turizma. Župan 
nas je prisrčno sprejel in gostom 
povedal, da je vesel, da so se odločili 
obiskati naš kraj. Povezanost med 
ljudmi je v teh časih še toliko bolj 
pomembna. Na kratko je predstavil 
zgodovino občine in tudi pohvalil 
sodelovanje našega društva z Občino 
Vojnik in občani. V teh časih je še 
toliko bolj pomembno, da znamo 
prisluhniti in razumeti sočloveka. 
Vsak posameznik v srcu nosi svojo 
zgodbo, svojo radost in veselje, a 
oči mnogokrat izdajajo trnje srca 
in nemoč, strah pred jutrišnjim 
dnevom in bolečino, za katero ni 
recepta in ne tablet. Takrat je prav, 

da si vzamemo nekaj trenutkov časa 
in prisluhnemo sočloveku. V takih 
primerih največkrat damo tisto, česar 
noben denar ne nadomesti - prijazno 
besedo, stisk roke in ponujeno ramo. 
Vse to je brezplačno, a lahko človeka 
pozdravi. To je tisto, kar zdravi 
bolje kot materialne dobrine, saj sta 
osamljenost in negotovost "kuga" 
današnjega časa. Da sočloveku 
pokažemo, da nam je mar, da obstaja 
zdravilo, ki zdravi stiske in žalost. 

Gospa Petra nas je nato pospremila 
skozi Vojnik in opisala znamenitosti 
tega kraja. Nato smo se odpeljali do 
Šmartinskega jezera in se na kratko 
sprehodili. Nadaljevali smo pot po 
Celju, kjer smo se sprehodili skozi 
staro mestno jedro do muzeja in 
Občine. Ob malici smo si izmenjali 
izkušnje glede delovanja v društvih. 
Enotni smo si bili, da nas prav v teh 
časih sočlovek še bolj potrebuje. 
Ne moremo se družiti tako, kot 
smo vajeni, a različne pomoči, 
svetovanja, pohodi in delavnice v 

manjših skupinah so nepogrešljivi za 
vse, ki so osamljeni, ki so v stiski in 
nimajo nikogar, ki bi jim prisluhnil 
in povedal: »Ja, treba je upoštevati 
stroko in izvajati ukrepe. Ja, kmalu 
bo bolje, kmalu bo svetel dan za vse, 
kmalu se bomo lahko družili in rekli: 
tam, kjer je volja, je tudi pot«. Pot 
življenja je mnogokrat prestrma in 
na pogled nepremagljiva, ampak z 
voljo in skupnimi močmi zmoremo 
marsikaj.

Ponosna in hvaležna sem, da živim v 
občini, kjer je človek človeku človek, 
kjer nam je mar za sočloveka, kjer si 
znamo ljudje pomagati in prisluhniti, 
še posebej invalidom, starostnikom 
ter ranljivim skupinam ljudi.

Hvala, spoštovani gospod župan 
Branko Petre, hvala spoštovana 
gospa Petra Pehar Žgajner za vašo 
prijaznost. Zelo lepe in prijazne 
občutke so naši gostje prenesli v svoje 
kraje, v svoje okolje. In dober glas 
seže v deveto vas.

IZ DELA
MDDI            
Tekst in foto: Dragica Mirnik 

Obisk Pomurske koordinacije

Naše druženje z županom
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V soboto, 2. oktobra 2021, je 
bilo v organizaciji TD Vojnik 
in TD Dobrna četrto srečanje 
starodobnikov, ki so se ga udeležili 
naši prijatelji starodobni kolesarji, 
motoristi in starodobni avtomobili 
od blizu in daleč. Izdali smo tudi 
novo priložnostno kolesarsko 
razglednico in priponko, ki so ju 
na koncu za spomin prejeli vsi 
udeleženci srečanja.
 

Zjutraj smo se zbrali na parkirišču 
pri OŠ Dobrna na Dobrni, kjer je 
bilo mesto za vpis udeležencev in 
preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT 
po navodilih NIJZ. Člani TD Dobrna 
so poskrbeli za kulinarično bogat in 
pester zajtrk ter mnoge okrepčilne 
brezalkoholne pijače. 

V imenu organizatorjev srečanja so 
prisotne udeležence pozdravili g. 
Marko Zdovc iz Sekcije starodobnih 

kolesarjev Vojnik, ga. Irena Žagavec iz 
Sekcije starodobnih kolesarjev Dobrna 
in ga. Marija Deu Vrečer, predsednica 
TD Dobrna. Pred začetkom vožnje sta 
prisotne nagovorila še  ga. Branka Gal 
(v imenu župana Občine Dobrna) in 
župan Občine Vojnik g. Branko Petre. 

Letošnja trasa panoramske vožnje 
je bila speljana iz Dobrne do 
Vojnika. Ob poti smo si ogledali 
nekaj zgodovinskih in krajevnih 
znamenitosti. Najprej smo se 
starodobniki popeljali skozi zdraviliški 
park na Dobrni in nato skozi Dobrno, 
kjer smo se pri gostilni Koren vključili 
na glavno cesto in se odpeljali v 
smeri Lemberga. V Lembergu smo 
si ogledali grad Lemberg, katerega 
zgodbo dosedanje uspešne obnove 
nam je na dvorišču gradu predstavil 
njegov lastnik g. Franci Zidar. Najprej 
nas je seznanil z bogato zgodovino 
gradu. Predstavil je dosedanje 
izvedene aktivnosti, problematiko, 
prihodnje plane pri obnovi gradu in 
nam pokazal načrte, kako naj bi grad 
izgledal v prihodnosti po zaključeni 
obnovi. Nato smo si ogledali še 
notranjost gradu, ki jo pravkar 
obnavljajo. Sprehodili smo se tudi 
pod arkadami čudovito obnovljenega 
renesančnega grajskega hodnika. Z 
obzidja gradu pa se obiskovalcem 
ponuja tudi izjemen panoramski 
pogled na bližnjo in širšo okolico 
Lemberga. Polni novih grajskih vtisov 
smo se iz Lemberga nato odpeljali 
mimo Nove Cerkve do Višnje vasi. 

V Višnji vasi nas je na dvorcu Tabor 
sprejel lastnik dvorca, vitez Viteškega 
reda svetega Jurija iz Karantanije, g. 
Matjaž Založnik. Grajski gospod nam 
je izkazal posebno čast in dovolil, 

SEKCIJA STARODOBNIH 
KOLESARJEV     
Tekst in foto: Marko Zdovc 

Četrto srečanje starodobnikov

Kolesarji v parku dvorca Tabor v Višnji vasi

DR
UŠ

TV
EN

I V
RT

IL
JA

K



59

da je bil naš starodobni vozni park 
lahko v času našega obiska postavljen 
na ogled kar v parku samem. Gostje 
smo si z občudovanjem ogledovali 
lepo urejen park, njegove posebne 
zasaditve, raznovrstne cvetlice in 
drevesa. V čudovitem ambientu 
imenitnega grajskega parka smo bili 
tudi prav po grajsko pogoščeni. Po 
ogledu parka in dvorca Tabor smo 
se odpravili v smeri Vojnika, kjer 
smo se zapeljali po vojniški aveniji. 
Starodobni vozni park smo postavili 
na ogled na igrišču v Vojniku. Naše 

druženje smo pripeljali do konca ob 
dobri hrani in pijači ter ob zvokih 
harmonike glasbenega virtuoza g. 
Sandija Petreja ter starinske lajne 
našega domačega lajnarja g. Jožeta 
Jošta v gostilni Pod kozolcem v 
Vojniku. Tudi grajska gospa Jožica 
Koren nam je namenila nekaj recitacij 
njenih avtorskih pesmi. V dobrem 
vzdušju in prijetnem ambientu smo se 
veselo družili do poznih popoldanskih 
ur. Gostje so vidno zadovoljni in polni 
lepih vtisov odšli domov. Naslednje 
leto se spet snidemo, smo sklenili 

in že določili tudi traso prihodnjega 
srečanja.

Hvala vsem, ki so prispevali k 
temu, da je naša prireditev uspela. 
Posebej hvala g. Franciju Zidarju 
(grad Lemberg), vitezu g. Matjažu 
Založniku (dvorec Tabor), Občini 
Vojnik, TD Vojnik, Občini Dobrna, TD 
Dobrna, Klubu starodobnikov Celjski 
Knezi, g. Sandiju Petreju, g. Jožetu 
Joštu ter policistoma PU Celje, ki sta 
nas spremljala na poti.

Povabilo k sodelovanju 
predstavitve vaših domačih jaslic

Literarna skupina vabi k 
sodelovanju predstavitve vaših 
domačih jaslic na FB strani 
KKD IŠ v sklopu prilagojenega 
programa Božičnega Vojnika 
2021. Sodelujete lahko z objavo 
fotografije vaših domačih jaslic. 
Fotografiji pripišete lepo misel 
ali voščilo, ki naj bo avtorsko. 
V primeru citiranja, prosimo, 
navedite avtorja.

Vaš prispevek objavite na FB 
stran: Katoliško-kulturno društvo 
Ivan Šopar Vojnik. Tri sodelujoče 
bomo 7. januarja 2022 izžrebali 
in podelili lepe nagrade. Veselimo 
se vsakega vašega prispevka, ki 
naj bo v skladu z vsebino dela 
KKD IŠ. V nasprotnem primeru si 
organizator pridržuje pravico, da 
prispevka ne objavi. K sodelovanju 
vas vabimo od 23. decembra 2021 
do 6. januarja 2022.

Razpis za 3. literarni natečaj 
''ZAPIŠI BESEDE'', BOŽIČNA 
ZGODBA

Vsebina zgodbe naj predstavlja 
božično dogajanje. Lahko je zapis 
ljudske ali avtorske zgodbe. Pogoji 
za sodelovanje: zgodba je avtorsko 
delo ali zapis ljudskega izročila, 
avtorska zgodba pred zaključkom 
natečaja ni bila objavljena, zgodba 
mora biti napisana v slovenskem 
jeziku, vsebina ne sme biti žaljiva, 
dolžina zgodbe do 3500 znakov 
brez presledka, pisava: calibri 
(Telo), velikost 12, presledek med 
vrsticami 1,15, vsak posameznik 
sodeluje z eno ali dvema avtorskima 
ali ljudskima zgodbama. Avtorji 
bodo razdeljeni v tri kategorije: do 
15 let, od 16 do 25 let in od 26 let 
naprej.

Vaše delo pošljite v Word in PDF 
formatu na naslov: info.ivan.
sopar@gmail.com. Sodelovanje 
preko elektronske pošte naj vsebuje 
naslednje podatke: ime in priimek, 
letnico rojstva, naslov, telefonsko 

številko, šifro. Tričlanska komisija 
bo pregledala zgodbe in jih 
izbrala za objavo v biltenu. V vsaki 
kategoriji bo podeljena nagrada. 
Društvo si pridržuje pravico do 
izbire zgodb s primerno vsebino ter 
do spremembe števila nagrad glede 
na število sodelujočih. Avtor se s 
sodelovanjem na natečaju strinja z 
javno objavo in javno predstavitvijo 
božične zgodbe. Natečaj začenjamo 
3. decembra 2021 in zaključujemo 
8. februarja 2022.

POVABILO 
NA NATEČAJ           
Tekst: Milena Jurgec

Natečaja Katoliško-kulturnega društva Ivan Šopar 
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Ko se bliža konec leta, ko se prižgejo praznične luči 
in se v mislih sprehodimo skozi pretekle mesece, se 
na srečo najprej spomnimo vseh lepih trenutkov in 
dogodkov, ki so bogatili našo dušo in nam lepšali 
vsakdan. Zase lahko rečem, da jih ni bilo malo, saj 
si nisem pustila vzeti dragocenih biserov. Tudi čas 
negotovosti, stalnega pritiska in strahu, ki ga nekateri 
kar naprej poudarjajo, mi ni prišel do živega. Narava 
je moj navdih, moje zatočišče in tista, ki razstrupi vse 
črne misli.
 
Veselo in z optimizmom smo v TD Nova Cerkev začeli 
torkove pohode pod vodstvom Marjana Kranjca. Vsak 
torek ob 18.00 uri, ko je bilo še svetlo, smo se podali na 
pot in občudovali v pisane barve odeta drevesa in pod 
nogami čutili nastajajočo šumečo preprogo iz odpadlega 

listja. Ko smo se vračali, je dan že ugasnil in naredil 
prostor zvezdnemu sijaju s sramežljivo sanjavo luno na 
nebu. Žal so bili naši pohodi kmalu odpovedani. Razlog je 
seveda znan. Tudi sicer so dejavnosti in druženja članov 
TD prekinjena. Trdno verjamemo, da bo pomlad prinesla 
svežino, da bomo spet lahko zadihali s polnimi pljuči in si 
dovolili poleteti novim izzivom naproti.

December je v vsakem primeru mesec tisočerih lučk, 
mesec veselja, pričakovanj, skritih želja in toplih 
objemov. Prižigajmo luči drug v drugem, bodimo strpni, 
prijazni in pomagajmo sočloveku. V imenu Turističnega 
društva Nova Cerkev in v svojem imenu vam vsem želim 
blagoslovljene in upanja polne božične praznike, v novem 
letu pa varen korak, trdno zdravje in iskrice veselja v 
očeh. SREČNO!

TD NOVA CERKEV           
Tekst: Marija Sodin, foto: Boža Prevolnik

Za zdrav duh v zdravem telesu
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Hvala donatorjem, sponzorjem in vsem tistim, ki so opravili solidarno delo.

Društvo upokojencev Vojnik je preko e-pošte zaprosilo za donacije več kot 200 pravnih subjektov, velika večina 
se jih ni odzvala. So se pa nekateri kljub temu zelo izkazali. Diamantna sponzorja: Izdelava strojnih estrihov SGP 
Čepin, d. o. o. in KM Instalacije, d. o. o., zlati sponzor: Pošta Slovenije, d. o. o., bronasti sponzorji: Kova, d. o. o., 
Celje, Stagoj, d. o. o., in Akvizitor, d. o. o. . Solidarno delo so opravili: Ervin Koštomaj, Nejc Koštomaj, 
Nina Koštomaj, Alojz Pilih, Janez Korošec in Jerneja Korošec. Vsem se iskreno zahvaljujemo za donacije in 
opravljeno delo.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV           
Tekst: Janez Korošec

Zahvala donatorjem in sponzorjem



61

DR
UŠ

TV
EN

I V
RT

IL
JA

K

V soboto, 2. oktobra 2021, smo bili 
v Vojniku deležni čudovitega petja 
in igranja na koncertu Marijinih 
pesmi. 

Prireditev je nastala v organizaciji 
Mešanega cerkvenega pevskega zbora 
sv. Jerneja, KKD IŠ Vojnik in župnije 
Vojnik kot zaključek vremenskih maš 
v zahvalo Materi Božji za vse darove 
tega leta in za varstvo pred hudimi 
vremenskimi pojavi. Sodelovali so 
MeCPZ sv. Jernej, Mešani pevski zbor 

Forte, oba pod vodstvom Tomaža 
Marčiča, Moški pevski zbor KUD FP 
Vojnik pod vodstvom Emilije Kladnik 
Sorčan, Ljudske pevke Taščice, 
Mojca in Primož Hladnik, Simon 
Jager – orgle, Kvartet trobent (Erik 
in Karli Brezovšek, Blaž Marčič in 
Nejc Zakonjšek) in Tomaž Marčič – 
orgle. Vsak po svoje se je potrudil in 
prispeval svoj delež k čudovitemu 
dogodku, ki smo ga vsi zelo težko 
pričakovali. Lani je koncert odpadel. 
Vsem izvajalcem se je zahvalil župnik 

Anton Perger, ki je poudaril, da si 
lepšega začetka meseca rožnega 
venca ne moremo predstavljati. Ob 
zaključku so vsi pevci in poslušalci, 
ob spremljavi trobent, zapeli pesem 
Ljubljena slovenska hiša. Utrnila se 
je tudi kakšna solza sreče. Prireditev 
sta povezovali Sara Bastl in Milena 
Jurgec. Da je prireditev uspela, je bilo 
potrebno veliko dobrega sodelovanja, 
predvsem pa sta zaslužna Benedikt 
Podergajs in Tomaž Marčič.

CERKVENO
PETJE            
Tekst: Milena Jurgec, foto: Edvard Fidler

11. koncert Marijinih pesmi v Vojniku

MeCPZ sv. Jernej pod vodstvom Tomaža Marčiča

Ko je človek zdrav,
 ima veliko želja, 

kadar zboli, 
pa samo eno ...

V prihajajočem letu vam želimo, 
da bi imeli mnogo, mnogo želja.

Kolektiv Lekarne Vojnik

Da bi v novem letu zdravje vam služilo, 
da uspehov imeli bi obilo, 

da sreča vedno spremljala bi vas, 
da v letu 2022 preživeli bi res miren čas.             

Odbor Liste za pomoč krajanom
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Na 22. evropskem prvenstvu v letenju s toplozračnimi 
baloni smo imeli od 10. do 12. septembra tekmovalci 
možnost trening poletov in spoznavanja območja 
letenja, tekmovanje pa je bilo od 13. do 17. septembra. 
Dnevno in ob ugodnem vremenu lahko opravimo 
največ dva poleta, in sicer prvega ob sončnem vzhodu 
in drugega ob sončnem zahodu.
 
Tekmovanja se je udeležilo 81 ekip iz vse Evrope. Iz 
Slovenije smo tekmovale tri ekipe, tudi vojniški balonarji 
v sestavi pilot Jernej Bojanovič in člani zemeljske ekipe 
Dušan Bojanovič, Gregor Koprivc in Srdjan Srdić. V močni 
konkurenci smo dosegli zavidljiv rezultat - 40. mesto. 
Direktor tekmovanja lahko izbira med 20 različnimi 
tekmovalnimi nalogami, izbira je odvisna od smeri in moči 
vetra na različnih višinah. Balon potuje izključno s smerjo 
in hitrostjo vetra, zato je pomembno, da organizator izbere 
takšne naloge in v takšnem vrstnem redu, da jih je sploh 
mogoče obleteti. Bistvo tekmovanja je natančno letenje. Pri 
večini nalog je cilj točka, ki je definirana s koordinatami. 
Ta točka je lahko na tleh ali na določeni višini, seveda 
nevidna, kar predstavlja še večji izziv. Bistvo je, da ne glede 
na lokacijo točke poskusimo prileteti z balonom čim bliže 
tej točki. Če je točka na tleh, mečemo nanjo oz. na križ 
marker. Ko je točka na določenih koordinatah in določeni 
višini, logiramo točko s posebnih logerjem - inštrumentom v 
trenutku, ko smo ji po našem mnenju najbližje.

V obeh primerih se izmeri razdalja od našega vrženega 
markerja do dejanske točke. Ob ugodnem vremenu lahko 
izvajamo tudi do šest nalog in takšni poleti lahko trajajo 
več kot tri ure. Zemeljska ekipa med poletom meri veter 
na tleh in na različnih višinah, podatke posreduje v balon 
in pomaga pri odločitvah, na kakšen način prileteti čim 
bliže cilju. Ta ekipa ima pri balonarskih tekmovanjih 
izreden pomen, brez nje je pri postavitvi balona in pomoči 
pri meritvah vetra tekmovalec prepuščen samemu sebi in 
nikakor ne more računati na viden rezultat. 

Vsako leto so organizirana državna tekmovanja in pa 
svetovna oz. evropska prvenstva. Tako smo z mislimi 
že na naslednjem velikem tekmovanju, in sicer na 
Svetovnem prvenstvu v letenju s toplozračnimi baloni v 
Murski Soboti, ki je zaradi omejitev v letu 2020 odpadlo. 
Tekmovanje je prestavljeno na september leta 2022 in 
bo prav tako potekalo v Murski Soboti. Udeležilo se ga 
bo približno 150 tekmovalcev iz vseh celin, sodelovale 
pa bodo tudi 3 slovenske ekipe. V sklopu tekmovanja bo 
še balonarski festival, ki bo prava paša za oči, tudi za 
nepoznavalce tega športa. Seveda so takšna tekmovanja 
velik finančni zalogaj, zato se zahvaljujemo donatorjem, 
ki so nam omogočili sodelovanje na tekmovanju: Štore 
steel, d. o. o., Atlas trading, d. o. o., picerija Limbo, d. o. o., 
OPTICUM, d. o. o. ter trgovina HOJNIK Ljubečna.

SZEGED 2021          
Tekst in foto: Dušan in Jernej Bojanovič 

22. evropsko balonarsko prvenstvo 
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Star slovenski pregovor »kdor poje, 
slabo ne misli« se v naši občini 
izkazuje na več načinov. Poleg treh 
velikih moških zborov, treh zborov 
cerkvenih pevcev, številnih manjših 
vokalno-instrumentalnih skupin 
in solistov vidno mesto zavzema 
tudi Komorni mešani pevski zbor 
DU Vojnik. Morda je veliko število 
dobrih pevcev na Vojniškem 
posledica Slomškovega gojenja 
in zavzemanja za lepo petje, ko 
je bil od leta 1827do 1829 kaplan 
v Novi Cerkvi, morda je bila na 
tem območju ljudem lepa pesem 
položena že v zibel, kdo bi vedel?!
 
Delovanje zbora sega v leto 2004, 
ko je velik ljubitelj lepega petja, 
Viktor Lečnik, predsedniku Društva 
upokojencev Vojnik (DU Vojnik) 
predlagal, da se ponovno ustanovi 
pevski zbor. Istega leta se je zbralo 
več kot 20 pevcev, ki so pod vodstvom 
zborovodkinje Vide Bukovac ustanovili 
sekcijo Mešani komorni pevski zbor 
Vojnik (MeKPZ) pri DU Vojnik. Zbor je 

imel vsako leto kar nekaj pomembnih 
samostojnih nastopov v domači občini 
in tudi drugod, število pevcev se je 
do leta 2019 povečalo na 27. Veliko 
pridobitev za zbor je pomenil tudi 
prihod nove dirigentke prof. Katje 
Klinc, ki je v začetku leta 2015 v zbor 
prinesla nove ideje in s tem postavila 
zbor na še višjo kakovostno stopnjo. 
Trenutna zdravstvena situacija in 
starostne omejitve so posegle tudi 
v Komorni mešani pevski zbor DU 
Vojnik, zato je v zboru danes le 18 

pevcev, ki želijo začrtano pevsko pot 
uspešno nadaljevati tudi v prihodnje. 

»Upamo, da bodo kmalu bolj ugodni 
časi tudi za pevce, zato vabimo vse 
mlajše upokojence, ki imajo željo 
po lepem petju in druženju, da se 
nam pridružijo in da bomo skupaj 
delili lepo pesem med ljudi dobre 
volje«, je povabilo predsednika zbora 
MeKPZ DU Vojnik Marjana Čretnika 
in predsednika DU Vojnik Janeza 
Korošca.

POVABILO PEVCEM             
Tekst: Jože Žlaus, foto: Lea Sreš

»Kdor poje, slabo ne misli!«

»Čudni« so bili dnevi preteklega 
leta in tudi v tem letu so nam 
onemogočali druženja, delovanja 
in kot bi lahko rekli "normalnega 
življenja". Kljub temačnosti so 
nam ti dnevi dajali nek zagon in 
željo po obnovitvi rednih vaj, ki 
smo jih morali prekiniti zaradi 
vseh prepovedi. Kljub temu smo 
pevci moškega pevskega zbora 
France Prešeren Vojnik v poletnem 

času našli trenutke, da smo se 
srečevali na vajah in ob upoštevanju 
predlogov za varovanje lastnega 
zdravja in zdravja drugih obnavljali 
znane pesmi ter uvajali novi 
program. 
 
Na obzorju se je širila grožnja, da 
se stanje v naši družbi ponovno 
zdravstveno poslabšuje. Tako smo prav 
na hitro sklenili, da se odpravimo na 

izlet in seveda tudi na spoznavanje 
kulturno-umetnostnih znamenitosti 
v naši deželi. Pot nas je najprej vodila 
na Ptujsko Goro, kjer smo pri romarski 
maši odpeli celoten liturgični program 
in se pred mašo s psalmom KAKO 
JE LEPO UPANJE spomnili našega 
pokojnega pevca Vinka Dobovičnika. 
Njemu v spomin smo zapeli ta spev 
pod plaščem ptujskogorske Marije. 
Po maši smo prijetno poklepetali s 

KULTURNO DRUŠTVO             
Tekst in foto: Franci Korošec

Potepanje po naših krajih
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tamkajšnjim patrom, zapeli nekaj priložnostnih pesmi in 
se veseli poslovili od tega svetega kraja. Čeprav smo doma 
tako blizu, pa vendar še marsikdo od nas ni bil na Boču, 
zato smo se odločili, da se popeljemo do planinskega doma. 
Od tam je vabila pot na sam vrh do razglednega stolpa. 
Po drugi strani pa je vabila tudi »klopca ljubezni«, katere 
povabilo je sprejela večina pevcev. Z veseljem smo posedeli 
na njej, a kaj, ko je bila kar naprej zasedena! Prav veliko 
časa za izkazovanje naklonjenosti na njej tako ni bilo, saj 
so naslednji že nestrpno čakali, da preženejo predhodne in 
sami sedejo nanjo. Dobra hrana v planinskem domu nam 
je pomagala premagati napor odhoda nazaj v dolino, in 
sicer do Studenic, nekdanjega ženskega samostana. Danes 
je v Studenicah župnijska cerkev, ki pa še vedno hrani 
spomin na minule samostanske čase. Vse o tem nam je 
povedal tamkajšnji vodnik in organist gospod Pankracij, ki 
je na koncu sedel za najstarejše še neobnovljene orgle na 
Slovenskem in tako spremljal naše petje tudi v tej veličastni 
cerkvi.

Lep, sončen, duhovno in kulturno bogat dan smo končali v 
veselem razpoloženju. 
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Na Ptujski gori smo zapeli celoten liturgični program.

Cerkveno petje je pomemben del 
čaščenja Boga že vse od začetka 
krščanstva, ki ga je utemeljil Jezus 
Kristus. Petje je namreč del glasbene 
umetnosti, njegova uporaba v 
bogoslužju pa vernike ponese 
v duhovno zamaknjenost Božje 
bližine. 

Tega se zavedajo cerkveni pevci 
Zbora sv. Lenarta iz Nove Cerkve, 
ki dobro uresničujejo dar petja, 
ki jim je bil dan. Vsako leto se g. 
župnik in župljani zahvalijo tistim, ki 
praznujejo okrogle obletnice petja. 
Letošnji in lanskoletni jubilanti so:

Milica Golob, ki je praznovala 
70-letnico petja in je velika vzornica 
sopevcem, tako s svojo vztrajnostjo 
kot pozitivnim odnosom. Z nežnim 
sopranom je obogatila zborovsko 
petje, velikokrat pa je bila solistka 
in je s tem polepšala cerkveni obred. 
Leta 2010 je prejela županovo 
priznanje. Slavko Vinder je zvest in 
dober tenorist pri zboru že 40 let. 
Za 30 let petja so dobili priznanja 
Mateja Oprčkal, Minka Krivec in 
Aleksandra Zimšek, za 20 let petja 
Ela Hotko in Petra Zupanc ter za 10 
let petja Ernest Oblonšek, Domen 
Gobec in Mark Škoflek (slednji zbor 
spremlja tudi na kitari).

V imenu župnije in sopevcev iskrene 
čestitke z željo, da vztrajajo skupaj še 
naprej. Iskrena hvala tudi gospodu 
župniku za vso podporo in priznanje 
trudu, ki ga pevci posvečajo 
cerkvenemu petju.

ZBOROVSKO PETJE              
Tekst: Jožica Žibret, foto: Jožica Kotnik

Zvestoba cerkvenemu petju 

Milica Golob med prijatelji iz zbora
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Kar nekaj časa je že, odkar smo 
šle. Tri ljubiteljice hoje in narave. 
Tri camino duše in tri specialne 
pedagoginje. Tri, nekoč in/ali 
danes, Vojničanke. Tri frajerke, 
tudi slišim, ali "prava trojka", kot 
nas simpatično opiše vsem trem 
nekdanja sodelavka. Tri vandrovke 
smo si v teh novih okoliščinah 
zastavile nov izziv: obhodile bomo 
tiste zaselke, obronke, vasice, 
doline in vrhove, kjer vojniška 
občina potrka na vrata svojih 
šestih sosed. In tako smo šle. 
Stopale smo po na zemljevidu 
rdeče začrtani meji. Ker pot 
še nima imena in še ni uradno 
označena, jo naša trojka okliče za 
"pot ob meji."
 
Pot ne skopari s kilometri niti z 
višinci, zato smo jo razdelile na tri 
etape. Družile smo se tri sobote v 
treh različnih mesecih. Vremensko 
gledano celo v treh letnih časih. 
Poleg dobre volje, sproščenosti, 
smeha in nujnih pohodnih potrebščin 
je bil tokrat naš sopotnik še zemljevid 
naše občine. Tam, kjer nam on ni 
dal odgovora, smo ga poiskale same. 
Drži, da troje parov oči pride prav, 
saj vidijo več kot en; drži pa tudi, 
da se tudi tri glave uštejejo in pot 
se lahko iznenada postavi še bolj 
pokonci. Ali se podaljša. A za pravo 
trojko ni ovir. Ob preizkušnji smo 
testirale svoje moči, vzdržljivost, 
sposobnost premikanja po brezpotju, 
tudi kakovost obutve, in si ponosno 
priznale, da zmoremo veliko. 
Predvsem pa smo se naučile treh 
lekcij za naslednjič: široka gozdna 
cesta ni vedno prava izbira; če ne 
veš in ne najdeš, vprašaj; bližnjica te 
lahko oddalji od želene poti. 

S pohodom po občinski meji smo 
zaokrožile in v mašnico povezale 
zunanja naselja vseh treh krajevnih 
skupnosti: Vojnik, Nova Cerkev, 
Frankolovo. Ponekod je bilo treba 
stopiti tudi na "sosedovo" zemljo. 
Prva etapa je bila novembrsko 
obarvana. V sončnem jutru smo iz 
Lemberga zagrizle v breg do gradu. 
Po humornem klepetu z njegovim 
lastnikom nas je pot popeljala mimo 
večno lepega dvorca Majpigel. 
Brez postanka tu ni šlo. Skozi Vine, 
Landek, nato je sledil spust v Vrbo, 
Čreškova in vzpon na Veliko raven. 
Razgledna točka pri mogočni lipi nas 
je ustavila, da so se oči lahko zazrle 
v daljavo. Po sledeh XIV. divizije je 
sledil strm spust mimo mogočnih 
kostanjev v Senegaški mlin in 
kmalu se nam je teren spet postavil 
navkreber, da smo dosegle Strnadov 

travnik. Malo več kot pol poti je bilo 
tu za nami. A je bilo treba še naprej 
in višje. Po grebenu smo skočile na 
vitanjsko kraljico Stenico, nato pa se 
po prečenju njenega hrbta spustile 
na strmo gozdno pot in ob sončnem 
zahodu dosegle Lindek in Beli potok. 

Decembrska etapa se je vila iz 
Arclina v Lešje, na Šmartinsko jezero, 
skozi Runtole na Konjsko. Odprta 
Hrenova nam je ponudila obzorja 
na vso hribovje do Alp. Malo po 
rumenih puščicah, čez Lanšperg smo 
jo mahnile gor na Rigelj in se nato 
spustile v dolino k cerkvi sv. Katarine 
v Lemberg. 

Pomladna etapa je zaobjela severni 
in vzhodni del občinske meje. 
Ukrojile smo jo po svoje; gor in dol 
in daleč naokoli. Najprej ob Tesnici 

POT PO MEJI 
OBČINE VOJNIK       
Tekst in foto: Valerija Jakop
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Mogočna lipa s panoramo v ozadju. Velika Ravan.
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Med vinogradi pogled v Socko in Trnovlje.

mimo ribnikov, čez Čretvež strmo gor, mimo "koče pri 
štepihu" na vrh Konjiške gore. Črešnjice, vijugasto in po 
čisto novih zaselkih mimo ličnih cerkvic smo »šibale«, 
čez travnike in gozdove na Brdce, Male Dole, naprej proti 
vzhodu do meje in nazaj v Arclin, kjer smo zašile občinski 
krog. 

Slikovita, zares vredna vsake ure in vsakega koraka, 
je bila ta pot. Občudovale smo razglede, spominska 
obeležja in ostanke kulturne dediščine. Raziskovale 
smo gozd in povezovalne pristope, razgibanost reliefa 
in osvojile tisočake. Radovedno smo ogledovale in brale 

napise na hišnih tablah, spomenikih in kapelicah. Pohod 
ni bil le trening za telo, temveč tudi vaja za urjenje 
spomina in orientacije. Ker pa smo bile med trisobotno 
rajžo deležne še presenečenj v obliki prijateljskih 
srečevanj, pogostitve in prijaznosti domačinov, je bil 
pohod tudi hrana za dušo. 

Pot ob meji je bila prava trojka na kvadrat: tako ekipa kot 
etape so "taprave". Če pot vabi tudi vas, pustite, da vas 
zvabi. Presenečeni boste nad kotički, ki jih morda še ne 
poznate in so čisto blizu vas. Naši, vojniški. 

Tri ljubiteljice hoje na poti po občinski meji.

Brdce ponudijo odprte razglede.

Po sledeh XIV., spust v Senegaški mlin, pogled na Roglo, Kozjak 
in Kislico.

Naj praznični božični čas upočasni vaš korak za 
uživanje v drobnih presenečenjih in iskrenih druženjih. 

Naj leto 2022 uresniči vaše želje 
in vsa vaša prizadevanja spremeni v velike dosežke. 

  
Doživete čarobne božične praznike ter mnogo sreče, 

zdravja in vsega dobrega v letu 2022. 

SMC 2022.indd   1 06/12/2021   12:14
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Nogomet se ne odvija vselej na angleški travici. Ali na 
asfaltirani površini. Že več kot četrt stoletja se »špila« na 
zelenici v objemu gora, na Korošici. Da sodeluješ na tem 
nogometnem turnirju, za predigro najprej opraviš skoraj 
dveurni vzpon. S Podvežaka na tisoč osemsto osem 
metrov visoko. Mišice se ravno prav ogrejejo, ko sledi 
borba za odličje. 

Svojo ljubezen do žoge kaže na tem najvišje ležečem 
igrišču tudi naše športno društvo Mali Pariz. Fantje so že 
tretje leto del gorsko-nogometne zgodbe. Pomemben del: 
pridejo, odbrcajo, odnesejo pokal. Njihov ekipni duh je 
vzor sodelovanja. Predanost, energija, znanje, spoštovanje, 
organizacija, vztrajnost, moč. Vse to prinese rezultat. 
Nogomet se tako že desetletja igra v mojem življenju, 
vsakdanu. Razumem moževo strast do okroglega 
usnja. Podpiram ga v idejah in spremljam na tekmah. In 
perem drese. Prav luštno pa lahko enkrat na leto fuzbal 
skombiniram s svojo ljubeznijo do gora. Takrat sem v dvojni 

vlogi, navijačica in hribolazka. Zadovoljna se zvečer oba 
vračava v dolino. Vsak s svojim dosežkom. Zlata Ojstrica in 
zlati pokal. Bravo, fantje! Le tako naprej.

ŠPORTNO DRUŠTVO MALI PARIZ
Tekst in foto: Valerija Jakop

Zu Fuß na fuzbal 

Odhod na svetovno amatersko 
prvenstvo mi je omogočila 
dobra uvrstitev na kolesarskem 
maratonu Franja. Tam sem ujel 
normo za svetovno prvenstvo za 
amaterske kolesarje UCI Gran 
Fondo Istočno Sarajevo, ki je bilo 
9. oktobra 2021.  
 
Spomladi sem začel kolesariti po 
naših cestah, treningi so bili dolgi od 
40 do 70 km, daljše ture pa vse do 
120 km. Moja priljubljena kolesarska 
tura je bila Nova Cerkev - Šmohor 
- Svetina - Vitanje - Stranice. Pri 
pripravah mi je bil v veliko pomoč 
prof. Štefan Zabret, v njegovem 
fitnes studiu sva opravila veliko ur 
vaj za ravnotežje in koncentracijo. 
A čas je hitro tekel in že je napočil 
trenutek, da odrinem na prvenstvo. 
Z ženo Magdo, ki me je bodrila in mi 
ves čas stala ob strani, sva spakirala 

vse stvari in z avtom odrinila v 
Sarajevo.
Sledil je dan D. Štart. Padal je dež 
in pri 6 stopinjah C smo se kolesarji 
nad 60 let in kolesarke nad 50 let 
skupaj napotili na progo. Do vzpona 
na Jahorino smo bili vsi že pošteno 
premočeni. Sledil je vzpon na 
Trebevič (1200 m), nato spust na 
okoli 1000 m in ponovno v spremstvu 
snega na 1590 m, na cilj. Tu me je 
z objemom, toplim čajem in suhimi 
oblačili pričakala žena Magda. 
Veselim se osvojenega 17. mesta 
in prihoda na cilj brez poškodb in 
zdravstvenih posledic. Hvala obema 
sponzorjema, ki sta mi pomagala, da 
sem se udeležil prvenstva v Sarajevu, 
Občini Vojnik in podjetju Intercom 
Celje, d. o. o. Hvala Štefanu Zabretu. 

SENIORJI NA KOLESIH       
Tekst: Marijan Kajzba, foto: osebni arhiv

Na Svetovnem prvenstvu za amaterske kolesarje

Zahtevni pogoji na progi: vzponi in 
spusti, dež in sneg.
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V objemu gora, na Korošici
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S Saro Padarič, novo najemnico 
Sokolskega doma, sva se dobila v 
gostinskih prostorih FIT PLAC-a, 
kjer mi je predstavila svoje 
delovanje in vizijo.
 
Že leta 2011 je z rekreativnimi 
športniki ustanovila takrat 
imenovano Športno-rekreativno 
društvo Sokol z namenom, da združi 
občane Vojnika ter priredi športne 
prireditve. Tako je bil že v prvem letu 
v oktobru, v času praznika Občine 
Vojnik, izpeljan 1. Vojniški krog - 
tek za vse generacije. Zakaj takšno 
ime? Ker so želeli na enem dogodku 
povezati med sabo vse generacije; 
tako otroke, mladostnike, odrasle in 
starostnike. Letos so že 8. zapored 
uspešno izpeljali tek. Ne glede na 
pogoje, ki jih je prinesel trenutni 
virus, je bila letošnja prireditev zelo 
uspešna, saj se je teka udeležilo 
ogromno tekačev, od vrtčevskih 
otrok pa vse do seniorjev.

Medtem je Sokolski dom letos prišel 
v last Občine Vojnik, Občina pa 
je prostore dodelila v najem Sari. 
Sara je že pred tem organizirala 
in izvajala športne dejavnosti 
na Ljubečni, priložnost, da svoje 
delovanje prestavi v Vojnik, pa jo 
je takoj zanimala. V prvi vrsti je 
Sokolski dom na izjemni lokaciji in je 
že od nekdaj vpet v vojniško življenje. 
Poleg tega ima tukaj na voljo več 
prostora, da lahko uresniči vse svoje 
ideje, kako s športom privabiti čim 
več ljudi. Dodatna prednost in izziv, 
ki si ga je vedno želela, pa je bila še 
gostinska ponudba.

Septembra je prevzela objekt 
Sokolski dom, ki ga je skupaj s 
finančno pomočjo Občine Vojnik 
prenovila (menjava vrat, beljenje 
celotne hiše, nova fitnes podlaga, 
polaganje ploščic v zgornjem 
nadstropju). Hkrati je na novo 
opremila fitnes prostore s sodobnimi 

fitnes napravami v zgornjem 
nadstropju ter opremila in uredila 
gostinski del stavbe (zunanji in 
notranji). Obdržala je dvorano, ki 
je bila namenjena squash-u in zdaj 
hkrati služi tudi skupinskim vadbam 
za odrasle in otroke. S pomočjo 
Občine Vojnik zdaj ureja tudi zunanjo 
okolico, kjer bodo ustvarili prostor z 
igrali za varno igro najmlajših.

Kot je mogoče razbrati iz zapisanega, 
je Sara po duši športnica in je 
že vse življenje tesno povezana 
s športom ter promoviranjem 
aktivnega življenjskega sloga. Hkrati 
je tudi profesorica športne vzgoje, 
diplomirana elementarna športna 
vzgojiteljica s poudarkom na športni 
vzgoji za predšolske otroke. Prav 
tako je pridobila naziv inštruktorica 
pilatesa ter vadbe v nosečnosti in 
po porodu. Svoje znanje in izkušnje 
je zapakirala v raznoliko ponudbo 
športnih dejavnosti, kjer v športno-

FIT
PLAC      
Tekst: Nenad Vranešević, foto: arhiv Sare Padarič

Šport združuje vse generacije

Sara Padarič
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rekreativnem društvu Postani.fit izvajajo različne športne 
rekreativne dejavnosti za otroke, odrasle in starejše, tako 
da lahko vsakdo najde kaj zase.

Za otroke od 2. do 6. leta je na voljo vsesplošna vadba čez 
celotno šolsko leto, maja in junija pa nudijo tudi začetni 
in nadaljevalni tečaj rolanja. Hkrati so letos prvič izvedli 
tudi dva termina FITKO POLETJA, kjer so nudili poletno 
varstvo otrok, ki je trajalo od ponedeljka do petka, od 
6.30 do 17.00 ure. Otroci so imeli možnost preizkusiti 
SUP na Velenjskem jezeru, obiskati Pustolovski park 
BETNAVA v Mariboru, Tehnopark Celje, na obisk so jim 
prišli gasilci, policaji in reševalci, odšli so tudi na pohod 
na Sv. Tomaža ter Hub, ob tem pa so imeli množico 
ustvarjalnih delavnic. Prihodnje leto si želijo, da bi imeli 
vsaj toliko terminov, če ne še kakšnega več. 

Prav tako ponujajo prostore za praznovanje rojstnih dni 
za otroke, kjer si tematiko otroci izberejo sami, so pa 
dvourne zabave predvsem športno obarvane. 

Da popestrijo dogajanje med vikendi in jih naredijo še 
zanimivejše, večkrat na mesec organizirajo delavnice, 
namenjene predvsem predšolskim otrokom in učencem 
prve triade. Delavnice so brezplačne in veseli so, ker se 
jih vedno udeleži veliko število otrok. 

Za odrasle nudijo skupinske (FIT MIX, FIT STRONG, FIT 
RITKE ter pilates) in individualne vadbe. Prav tako imajo 
v dopoldanskem času dva termina, ki sta namenjena 
predvsem seniorkam, kjer izvajajo vaje, ki so primerne 
njihovi starosti in sposobnostim. Ker je ponudba res zelo 
pestra, si lahko urnik in podrobnejše opise vadb ogledate 
na njihovi spletni strani www.postani.fit. 

S prenovo Sokolskega doma in osvežitvijo dogajanja 
v njem ter z energijo in idejami nove najemnice smo 
prepričani, da je naš kraj bogatejši za kakovostno 
in v tem času izredno pomembno ponudbo športnih 

aktivnosti za resnično vse generacije. Saj veste, zdrav 
duh v zdravem telesu.
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Novi prostori čakajo na obiskovalce vadbe

Mladi radi tekmujejo

FITKOVO POLETJE: Obisk pustolovskega parka Betnava
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KO SRCE
POPUSTI       
Tekst: Tea Kus Grilanc, mag. farm.

Srčno popuščanje 
Srčno popuščanje je resno zdravstveno stanje, pri 
katerem količina krvi, ki jo prečrpa srce, ne zadošča 
za zadovoljitev telesnih potreb po kisiku in hranilih. 
Stanje se s časom slabša, vendar lahko bolniki s srčnim 
popuščanjem ob terapiji in z zdravim življenjskim slogom 
živijo kakovostno življenje še mnogo let.
 
Vzroki za nastanek srčnega popuščanja so lahko različni: 
ishemična bolezen srca, dolgotrajno neurejen krvni tlak, 
sladkorna bolezen, bolezni srčnih zaklopk, okužbe srčne 
mišice (miokarditis), prirojene bolezni srca, motnje 
srčnega ritma, čezmerno dejavna ščitnica, huda debelost, 
prekomerno uživanje alkohola/drog. Vse to se kaže v obliki 
simptomov, ki jih pacienti občutijo kot zadihanost, težavno 
opravljanje vsakodnevnih opravil, otekanje spodnjih okončin 
ali trebuha, utrujenost, izgubo apetita, tiščanje v prsih ob 
naporu, oteženo spanje, ki je možno samo z dvignjenim 
vzglavjem.

Telo se na srčno popuščanje najprej odzove s 
kompenzacijskimi mehanizmi; tako da dela močneje – z višjo 
srčno frekvenco in močnejšimi utripi. Drug kompenzacijski 
mehanizem je zadrževanje natrija v ledvicah. Ta posledično 
zadržuje vodo v telesu, poveča se prostornina krvi v obtoku 
in to sprva izboljša delovanje srca, dolgoročno pa raztegne 
srčno mišico in kasneje povzroči, da odvečna tekočina uhaja 
iz obtoka in se kopiči na različnih mestih v telesu kot edem.

Zdravnik diagnozo lahko postavi že na osnovi znakov, 
v pomoč pri postavitvi diagnoze pa so še laboratorijske 
preiskave (NT-proBNP), EKG (večurno snemanje), 
rentgenska slika prsnih organov, ultrazvok srca, magnetna 
resonanca srca, slikanje srčnih žil s kontrastnim sredstvom in 
obremenitveno testiranje.

Zdravljenja se vedno lotimo tako, da poskusimo odpraviti 
vzrok. Nato odpravimo dodatne dejavnike, ki stanje 
poslabšajo – prenehamo kaditi, uživati alkohol, poskrbimo 
za telesno kondicijo, omejimo vnos soli. Kadar to ni dovolj, se 
poslužimo terapije z zdravili. Zdravila za zdravljenje srčnega 
popuščanja lahko v grobem razdelimo v dve skupini: tista, ki 
se uporabljajo pri srčnem popuščanju z ohranjenim iztisnim 
deležem in tista, ki se uporabljajo pri srčnem popuščanju z 
okrnjenim iztisnim deležem.

Zdravila za zdravljenje srčnega popuščanja z okrnjenim 
iztisnim deležem
Zaviralci angiotenzinske konvertaze (zaviralci ACE) in 
antagonisti angiotenzinskih receptorjev (ARB) razširijo 
žile in s tem znižajo krvni tlak. Dodatno tudi izboljšajo 
presnovo v srčnomišičnih celicah in zmanjšujejo nastajanje 
brazgotinskega tkiva v srčni mišici. S tem srcu omogočajo, da 
učinkoviteje poganja kri po telesu. 
Blokatorji receptorjev beta so ključna zdravila za zdravljenje 
srčnega popuščanja, saj upočasnjujejo srčni utrip in izboljšajo 
presnovo v srčnomišičnih celicah. S tem izboljšajo delovanje 
srca.
Zaviralci SGLT2  so zdravila, ki so bila prvotno uporabljena za 
zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2. V različnih študijah so se 
izkazala kot odlična terapija pri srčnem popuščanju. Delujejo 
kardioprotektivno, imajo pa tudi varovalni učinek na ledvica.

Zdravila za zdravljenje srčnega popuščanja z 
ohranjenim iztisnim deležem
Antagonisti aldosterona – predpisujemo jih bolnikom z 
zmerno ali hudo simptomatiko srčnega popuščanja. V osnovi 
gre za blage diuretike, ki hkrati ugodno vplivajo tudi na 
vnetje srčne mišice in zmanjšujejo brazgotinjenje.
Digoksin navadno uporabljamo pri bolnikih s srčnim 
popuščanjem ter hitrim in nerednim srčnim utripom. Z njim 
nekoliko upočasnimo srčni utrip in izboljšamo krčenje srčne 
mišice.
Diuretiki – z njimi iz telesa odstranimo presežek tekočine. S 
tem zmanjšamo otekline nog in trebuha, zaradi zmanjšane 
količine tekočine v pljučih pa se zmanjša tudi občutek 
dušenja.
Nitrati razširijo srčne žile, kar zmanjšuje srčno obremenitev, 
bolečino in porabo kisika v srcu. Na voljo so v obliki pršila ali 
obližev.

Čeprav je v preteklosti veljalo, da morajo bolniki s srčnim 
popuščanjem samo počivati, danes vemo, da telesna 
aktivnost izboljšuje stanje. Obstaja celo rehabilitacija pri 
srčnem popuščanju, ki bolnike nauči in opogumi, da v svoj 
vsakdan vnesejo tudi fizično aktivnost, ki ob zdravi prehrani 
izboljša zdravstveno stanje ali vsaj ne vodi v poslabšanje 
bolezni. Naj pomanjkanje časa ne bo izgovor za lenarjenje. Za 
zdravo srce je dovolj 150 min zmerne telesne vadbe tedensko 
ali 75 min živahne telesne vadbe na teden. Toliko časa pa si 
naše srce že zasluži, zato mu ga namenimo, v zahvalo nam bo 
dolgo in dobro služilo.

ZD
RA

VJ
E 

JE
 B

O
G

AS
TV

O



71

KA
ŽI

PO
TDecember

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje ima vsako 
sredo od 9. do 10. ure v prostorih Planinskega društva 
Vojnik uradne ure. V tem času je mogoče merjenje krvnega 
tlaka in enkrat letno holesterola v krvi. Za člane je merjenje 
brezplačno. Dobrodošli so prostovoljni prispevki. Preverite 
po telefonu 051 302 112.

Obvestila

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/ Wadie 
Kidess, ki je delo začel v prvem tednu februarja 2021. 
Njegov kontakt je wadie.kidess@gmail.com, 051 324 177

17
18.30

BOŽIČNI KONCERT IN SPIRITU,
v cerkvi sv. Jerneja, 
Občina Vojnik

18
18.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
KUD GODBE NA PIHALA NOVA 
CERKEV, v telovadnici OŠ Vojnik, 
KUD godba na pihala Nova Cerkev

22
9.00

PEKA BOŽIČNIH KEKSOV, v Kamrici 
Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

26
11.00

BLAGOSLOV KONJ, pred cerkvijo sv. 
Lenarta
Turistično društvo Nova Cerkev

Januar
1

16.45

21. NOVOLETNI NOČNI POHOD, 
Paviljon Frankolovo
Turistično društvo Frankolovo

13
9.00

PLETENJE NOGAVIC, v Kamrici 
Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

17
9.00

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

20
10.00 

UMETNINE IZ PORCELANA, v 
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik 

26
12.00

POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI, v 
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik 

Februar

4
18.00

PRIREDITEV V POČASTITEV 
SLOVENSKEGA KULTURNEGA 
PRAZNIKA, v večnamenski dvorani 
Nova Cerkev
Občina Vojnik

5
18.00

PROSLAVA OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU: Dom sv. 
Jerneja
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

7
10.00

TEČAJ ŠIVANJA, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik 

8
18.00

ZAKLJUČEK NATEČAJA »ZAPIŠI 
BESEDE«, Dom sv. Jerneja
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

14
10.00

TEČAJ ŠIVANJA, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik 

15
9.00

TEČAJ ŠIVANJA, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik 

22
9.00

TEČAJ ŠIVANJA, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik 

23
12.00

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

24
19.00

PREDAVANJE PATRA BRANKA 
CESTNIKA, Dom sv. Jerneja
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

26
15.00

PUSTNI KARNEVAL NOVA CERKEV, v 
centru Nove Cerkve
PGD Nova Cerkev

Ljudska univerza Celje v sodelovanju z Občino Vojnik nudi 
BREZPLAČNO SVETOVANJE.
Brezplačno svetovanje za izobraževanje in usposabljanje 
odraslih je na razpolago vsak torek, od 16.00 do 18.00, v 
prostorih Občine Vojnik. Po predhodnem dogovoru vam bo 
na razpolago svetovalec, ki bo pomagal reševati dileme glede 
možnosti vašega izobraževanja in usposabljanja, pomagal pri 
odločitvah za izobraževanje ali usposabljanje, posredoval vam 
bo informacije, ki jih potrebujete v ta namen in podobno. Če 
potrebujete svetovanje pokličite tel. 03 428 67 61, GSM 041 
242 243 ali na stanislav.zlof@lu-celje.si, da se s svetovalcem 
dogovorite za točen termin svetovanja.
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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
URADNE URE NA OBČINI VOJNIK
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
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Prvi turški vpad na Štajersko je bil leta 1396, 
ko so Turki porazili ogrsko vojsko in križarje v 
Nikopolju, za tem so prodrli na Dravsko polje 
ter požgali Ptuj. Leta 1408 so Turki ponovno 
vdrli na slovensko ozemlje pri Metliki in od 
takrat pa vse do znamenite bitke pri Sisku 22. 
6. 1593, ko je Turke porazila krščanska vojska, 
je sledilo še nekaj manjših vdorov, ki pa niso 
v večji meri prizadeli naših krajev. Posledice 
več kot dvesto let trajajočih vdorov in 
plenitev so bile velike človeške in materialne 
izgube, opustela območja na podeželju, ki so 
ostala domala brez prebivalcev, visoki davki 
za obrambo, graditev taborov in utrjevanje 
mest, nastanek "vojne krajine". Vse to je 
povzročilo širok odpor proti islamu. Turški 
vpadi so močno vplivali na življenje ljudi 
tudi v obliki resničnih in izmišljenih zgodb (J. 
Sket - Miklova Zala, R. Murnik - Lepi janičar, 
J. Jurčič – Jurij Kozjak, slovenski janičar, J. 
Slapšak – Turki pred svetim Tilnom, J. Žlaus 
– Turki na Dednem Vrhu …) v pesmih in 
pregovorih, v likovnih delih in v zbirkah 
turškega orožja in opreme. Veliko je ostalo 
še danes vidnih obzidij okoli mest, gradov, 
samostanov in cerkva, kar je bilo namenjeno 
obrambi pred sovražniki, v 15. in 16. stoletju 
pa zgolj obrambi pred Turki. Graščaki so 
se skrili za obzidja svojih gradov, meščani 
za obzidja mest, podeželsko prebivalstvo 
pa je ostalo brez zaščite pred divjanjem 
Turkov. Manjše skupine so se lahko za kratek 
čas zatekle v cerkvene stavbe. Po vzoru iz 
romunske Transilvanije so kmetje začeli okoli 
cerkva in samostanov graditi najprej lesene 

ograde, kasneje pa kamnita obzidja – kmečke 
protiturške tabore. Na Slovenskem je bilo v 
začetku 16. stoletja več kot 250 protiturških 
taborov, od tega se jih je ohranila le peščica. 
V naši občini so še danes vidni ostanki 
nekdanjih taborov: 
Cerkev sv. Lenarta v Novi Cerkvi je bila že 
leta 1473 obdana s taborom – obzidjem, ki 
je bil po zgodovinskih podatkih ohranjen še 
leta 1777 z dobro vidnim severnim rokavom 
obrambnega jarka, sredi 19. stoletja pa so 
odstranili severozahodna vrata z dvižnim 
mostom. Še danes lahko vidimo ostanke 
nekdanjega obrambnega zidu okoli cerkve 
in notranjega pokopališča z nekaterimi 
ohranjenimi nagrobnimi ploščami in napisi 
na fasadi cerkve. 
Cerkev Naše ljube Gospe Rožnovenske v 
Črešnjicah so Turki napadli in izropali med 
letoma 1480 in 1483, leta 1487 pa je bila 
obnovljena in ponovno posvečena. Takrat 
so ji dodali visoko obzidje s še danes vidnimi 
oporniki in z obrambnim stolpom, ki so ga 
leta 1873 prezidali v cerkveno stavbo in 
učilnico za verouk. Visoko obzidje so v letih 
od 1830 do 1935 znižali in ga severno od 
cerkve odstranili, ostal je le še na vzhodni, 
južni in zahodni strani. Tudi tukaj je bilo 
znotraj obzidja pokopališče, na fasadi cerkve 
pa je ohranjenih nekaj nagrobnih plošč. 
Prihod Turkov v naše kraje so v tistih časih 
prebivalstvu naznanjali kresovi, ki so jih 
kmetje prižigali na visokih hribih; od takrat 
izhajajo tudi imena vasi Straža, Stražica in 
kmetija Stražan. 

»….Obari ti nas inu vse uboge krščenike…. inu 
položi timu grozovitimu kriji žejnimu psu eno rinko 
v njegov nus inu ene bruzde v njegova prekleta 
usta…..inu ženi ga s Tvojo močjo spet nazaj, da bo 
tu ubogu krščanstvu pred njim mir imelu….«, je 
molitev Jurija Dalmatina zoper Turke. 

Tekst in risba: Jože Žlaus

Cerkev v Črešnijcah


