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Greda Vinogradniško vinarskega društva v Vojniku naznanja jesen in
trgatev. (foto: Julio Kovač)
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Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo do
četrtka, 10. novembra 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).
Volilna, 139. številka, bo v izšla
v petek, 4. novembra 2022.
Izid 140. številke bo v četrtek,
15. decembra 2022.
Članke, prejete po 10. novembru
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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UVODNIK

Bogastvo?
Gre le za stvari.
Jesen bo v vsakem pogledu vroča. Pa ne mislim na vreme in
indijansko poletje, ki si ga vsekakor vsi želimo. Težave, ki smo jih
v poletnih družinskih proračunih zavestno odrivali, so sedaj tukaj.
Hladna jutra in večeri zahtevajo zakurjeno peč, za »brezplačno«
šolo smo porabili preveč, cene hrane in energije rastejo. Vse to pa
poslabšuje še visoka inflacija. Menim, da nas je večina v istem čolnu.
Ko razmišljam o razmerah, v katerih smo se znašli, ne morem mimo
tega, da se ne godi vsem enako in da je veliko ljudi, ki nimajo skrbi
zaradi denarja. Kakor koli vzamemo, so bili v vsaki družbi ljudje
različno bogati, bolj ali manj pametni in bolj ali manj iznajdljivi. Kako
že pravijo? Denar, sveta vladar. Žal tudi danes.

Izdajatelj:
Občina Vojnik

Odgovorna urednica:
Lea Sreš

Uredniški odbor:
Nuša Lilija, Jože Žlaus, Nina Mlinar,
Nenad Vranešević, Klara Podergajs in
Nives Kotnik

Trženje oglasov:
Nives Kotnik

Jezikovni pregled:
Andreja Kukovič

Naslovna fotografija:
Urejen učni vrt ob stavbi Občinske
uprave Občine Vojnik

Fotografija:
Matjaž Jambriško

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

Tisk:
GRAFIKA GRACER d. o. o.
Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov
in je brezplačno.

V času, ki ga živimo, ne moremo živeti s polnimi pljuči, žal moramo
pozabiti na »stare« čase. Nič več ne bo, kot je bilo. Država se trudi,
humanitarne organizacije se trudijo, številni prostovoljci pomagajo.
Vendar smo v večini omejeni s sredstvi. Spet smo pri denarju.
Kako narediti družbo bolj enako in omogočiti večjemu številu ljudi
dostojno življenje, zagotoviti dostojno plačilo za življenje in starost?
Kako prepričati odločevalce, da poskrbijo za okolje? Kako ohraniti
in zagotoviti vodo vsem? Vsa bogastva tega sveta, denar, posest,
tovarne, delnice, ogromne hiše in vikendi niso zagotovilo, da so
bogati v onem drugem čolnu. Ne, vsi smo v istem. Razlika je v tem, da
oni danes živijo brez denarnih težav in odrekanja, ni pa nujno, da so
srečnejši. Gre le za lastnino stvari, predmetov, ki ne osrečujejo. Največ
so vredne stvari, ki jih ne moremo kupiti.
V Ogledalu 138 pišemo o novih začetkih, ki veljajo predvsem za
mlade. Predstavljamo prvošolce, to šolsko leto jih je več. Spremljamo
Dolgotrajno oskrbo, Center za krepitev zdravja in številne občinske
projekte, ki bogatijo našo lokalno skupnost. Čez poletje je oživelo
delo v društvih, veselili smo se na številnih prireditvah, koncertih,
tekmovanjih in izletih. Nekako nam je uspelo pozabiti čas omejitev,
bolezni in smrti. Videli bomo, če smo se iz tega časa kaj naučili.
Pozivam vas, da dosledno upoštevamo higienske ukrepe in nasvete
strokovnjakov, da ne bomo jeseni ponovno na istem kot lani in
predlani. Družimo se pametno, skrbimo zase in za druge.
Preberite o uspešnih občinskih projektih, o delih, ki še potekajo in
videli boste, da so v lokalnih skupnostih veliko pripomogli krajani, ki
sodelujejo v režijskih odborih in ki za svoje delo niso plačani. Njihova
nagrada so kilometri asfaltirane ceste ali voda, ki priteče iz pipe. Smo
zgoraj govorili o sreči, ki jo prinaša denar? Srečni smo, ko delimo in
delamo v dobro vseh. Sreča pride in gre, velja za vse.
Lea Sreš,
odgovorna urednica
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SKUPNOST IN ODNOSI V
SKUPNOSTI GLAVNA SKRB
IN DELO OBČINE
Nikoli ne more biti zaman, če
naredimo nekaj resnično dobrega.
							(Metka Klevišar)

Pred nami je praznik občine Vojnik. Tudi letos bomo
na slavnostni prireditvi podelili priznanja tistim, ki
so se s svojim delom še posebej izkazali. Na ta način
jim želimo izreči zahvalo in jim čestitati za njihovo
uspešno delo. Kot je raznoliko njihovo delovanje,
tako je raznolika in pestra tudi naša skupnost. Prav
ta pestrost daje naši občini posebno žlahtnost. Preko
tega pa tudi visok nivo kakovosti bivanja v občini
Vojnik. Iskreno čestitamo vsem nagrajencem in smo
globoko hvaležni za njihovo delo.
Pregovor pravi, da jeseni žanjemo, kar smo sejali
spomladi. Tudi v naši občini je tako. Že pri sprejemanju
proračuna za leto 2022 smo si zastavili cilje, spomladi
smo preko razpisov poiskali izvajalce in začeli delo.
Sedaj se že marsikje veselimo novih pridobitev, veliko
projektov pa je še v polnem teku in bodo zaključeni do
konca leta.
Naj omenim nekaj največjih: izdelava dveh igralnic
v enoti vrtca Mavrica na Frankolovem in oprema
prostorov; nov most preko Hudinje v Socki pri
Senegaškem mlinu; kanalizacija v Vojniku, ki jo v
skupnem projektu občin Celje, Vojnik in Štore gradimo
s sredstvi Evropske unije je zaključena na terenu, zdaj
dokončujemo dokumentacijo in pripravljamo zahtevke
za črpanje sredstev; kanalizacija v naselju Razdelj v
Novi Cerkvi; prevzem lokalnega vodovoda Lahka peč v
Socki, predan bo v upravljanje javnemu podjetju VO-KA
Celje. Izdelan je tudi projekt povezave vodohrana Lahka
peč z vodovodom iz Vitanja – gradnja je predvidena
v naslednjih letih, na ta način pa bomo zagotovili
potrebno količino vode za celoten sistem in njegovo
razširitev; obnova glavnega vodovoda Vojnik – Arclin in
Globoče – Frankolovo iz amortizacije VO-KA; saniramo
4
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dva plazova, in sicer plaz v Razgorju na lokalni cesti ter
plaz v Želčah pri domačiji Dobrotinšek – oba projekta
sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor; uredili smo
otroško igrišče pri Sokolskem domu, prenovili vojniško
nogometno igrišče z umetno travo, kjer bo tudi igrišče
za odbojko in badminton. Veselimo se novega fitnesa
na prostem in ureditve Gorečanovega sadnega vrta.
Na tem prostoru bo tudi sprejem gostov, ki prihajajo
na obisk k nam ter manjše kulturne prireditve. Na
Frankolovem so naročeni načrti za novo igrišče ob vrtcu
in šoli, v Novi Cerkvi pa bomo uredili tribune in športno
površino obstoječega igrišča. Aktivni smo tudi pri
pripravi medgeneracijskega prostora v Socki ob POŠ; v
teku je gradnja sončne elektrarne na strehi telovadnice
Vojnik, njena moč bo 88 kW; uspešno deluje program
Prostofer, predvsem po zaslugi požrtvovalnih voznikov
prostovoljcev; v teku sta programa »občina po meri
invalidov« in »mladim prijazna občina«; da bi gasilcem
zagotovili varnost na intervencijah, smo letos pomagali
pri nakupu oblek za operativne gasilce; intenzivno
se izvajajo posodobitve cest v vseh treh krajevnih
skupnostih; asfaltiranje in prenova sta bila načrtovana
na sejah svetov krajevnih skupnosti in potrjena na seji
občinskega sveta ter se po tem planu tudi izvajata. Letos
so tako posodobljene cesta na Dobrotin, odseki v Malih
Dolah, Cesta talcev, Arclinska cesta, cesta v Lindeku,
Rovah in Rakovi stezi, cesta v Trnovljah, Novakah,
Vizorah, Landeku in Homcu.
Pred volitvami pogosto slišim opazko »župan asfaltira,
ker bodo volitve«. To me hkrati veseli in žalosti. Veseli
me zato, ker vidim, da se opazita vloženo delo in trud,
da se vidi, da občina napreduje. Žalosten pa sem, ker
se prikazuje, kot da je to zaradi mojega interesa in
ne zaradi potrebe v želji, da občina napreduje in da

Imamo pa nekaj projektov, na katerih delamo, vendar
pa se njihova realizacija odmika. Na to so me opozorili
svetniki, zato vam želim podati nekaj pojasnil glede
tega.
1. Kanalizacija Ivenca – povezava naselja Ivence s
kanalizacijskim sistemom v Vojniku. Na to vejo se bo
navezala tudi kanalizacija iz naselja Višnja vas. Imamo
pridobljeno gradbeno dovoljenje ter izbranega izvajalca
del – podjetje Brahi gradnje. Ker je projekt vreden več
kot 1 milijon evrov, smo se prijavili na razpis MOP, a iz
naslova evropskih sredstev mehanizma za okrevanje
in odpornost. Želimo pridobiti dodatna sredstva za
gradnjo v višini vsaj 50 odstotkov. Februarja smo oddali
popolno vlogo in čakamo na odobritev. Pred tem ne
smemo začeti z izgradnjo, ker v nasprotnem primeru do
teh sredstev ne bomo upravičeni.
2. Posodobitev ceste iz Gmajne v Lešje. Tukaj se žal
ne moremo dogovoriti z lastniki zemljišč za ureditev
lastništva. Čeprav je cesta kategorizirana in opredeljena
kot lokalna cesta, jo bomo do dogovora z lastniki samo
vzdrževali. Posodobitev je potrebna, vendar morata biti
prej urejena odmera in lastništvo.
3. Vodovod Straža v Novi Cerkvi. Projekt je dokončan,
izbran je izvajalec, ki bo dela začel konec leta ali v
začetku leta 2023. Vzrok je prezasedenost izvajalcev.
Celoten projekt vodi javno podjetje VO-KA.
4. Državna kolesarska povezava Celje – Vojnik – Dobrna.
V pripravi je razpis za izbor izvajalca na relaciji Dobrna
– Lemberg do gasilskega doma Lemberg. V nadaljevanju
pa imamo odprte odseke brez soglasij lastnikov zemljišč.
V delu zgornje Hrenove je zahtevana tudi sprememba
projekta. Na projektu delamo naprej in ponovno
prosim lastnike zemljišč za razumevanje in pameten
dogovor, da bomo lahko gradili tudi to prepotrebno
infrastrukturo.
5. Posodobitev državne ceste Vojnik – Škofja vas z
gradnjo pločnikov in kolesarskih koridorjev ob obeh
straneh ceste, projekt pločnik Arclin – Ljubečna in

krožišče pri piceriji MC je na točki, ko so izvedene
zakoličbe in se izvajajo pogovori za odkup zemljišč.
Vse te projekte vodi direkcija za ceste pri DRSI. Občina
intenzivno sodeluje z njimi in bo zagotovila del sredstev
za gradnjo.
6. Ureditev prehoda za pešce v Ivenci. Izdelana
dokumentacija čaka na soglasje DRSI in sporazum o
sofinanciranju projekta. Izbran je že izvajalec del.
7. Pločnika iz Višnje vasi do rondoja v Novi Cerkvi
ter od Vizor do odcepa ceste v Polže ob državni cesti
imata dokončano dokumentacijo. Čakamo soglasje
DRSI po recenziji in nato z njihove strani izbor izvajalca
za gradnjo. Predvidoma bo to do konca leta. Seveda je
tudi tu nujen dogovor z lastniki zemljišč na trasi.

ŽUPANOVA BESEDA

imamo zato boljše pogoje za življenje. S sredstvi občine
zelo skrbno ravnamo. Menim tudi, da če je rezultat
mojega dela in dela sodelavcev tako v občinski upravi
kot v občinskem svetu »samo asfalt«, potem smo
neuspešni in to ne glede na to, koliko ga je. Za dobro
življenje je potrebno tudi dobro delo društev, vrtcev,
šol, zdravstvenega doma, lekarne, knjižnice, socialnih
ustanov, komunalnih podjetij in še marsičesa. Tudi za
to, da to deluje, je vloženega veliko truda in skupnega
dela. Izjemno pomemben del našega dela pa je graditev
skupnega dobrega odnosa. Beseda »občina« izhaja
iz besede občestvo in občevanje. To se pravi, da so
skupnost in odnosi v njej glavna skrb in delo občine,
svetnikov in župana. Verjamem, da smo uspešni tudi na
tem področju.

8. Dokončanje pločnika od večstanovanjskega objekta
do centra Vojnika. V teku je postopek razlastitve
lastnika, s katerim ni bilo mogoče skleniti dogovora o
nakupu zemljišča.
9. Vodovod Lindek. V teku je projektiranje, z Elektrom
Celje in Rune skladom smo se dogovorili, da bomo
hkrati položili kabelsko omrežje in nizkonapetostno
elektro omrežje v zemljo. Zbiramo soglasja lastnikov,
začetek gradnje bo leta 2023.
Vsekakor bo potreb po »novih asfaltih« tudi v prihodnje
veliko. Veseli me, da smo se po obdobju epidemije
koronavirusa začeli vračati v način življenja, ki smo
ga bili vajeni. Tudi številne prireditve, ki so bile
pripravljene, so uspele in bile dobro obiskane. Se
pa ob tem zavemo, da so naša društva res uspešna
in da je kultura še kako potrebna za kakovostno
življenje. Uspešno so se v šole in vrtce vrnili naši
otroci. Kot popotnico v novo šolsko leto jim želim
veselja ob nabiranju novega znanja in izkušenj. Ter z
zdravstvenega vidika »normalno« šolsko leto.
Ob koncu želim izpostaviti uspešno obnovo
večstanovanjskega objekta Stara šola v Vojniku.
Obnovljena stavba je bila slovesno predana uporabi v
petek, 2. septembra. Vojnik je bogatejši za 43 stanovanj.
Vsem, ki jim bo objekt postal novi dom, izrekam
dobrodošlico. Investitorju, podjetju MIK in g. Franciju
Pliberšku pa hvala za odločitev o nakupu in uspešno
obnovo objekta.
Vsem želim bogato jesen. Prihajamo v mesec oktober,
ko praznuje tudi naša občina. Zato iskrene čestitke
ob prazniku in vabilo na osrednjo prireditev, ki bo 4.
oktobra ob 19. uri v večnamenski dvorani v Vojniku.

Branko Petre,
vaš župan

5

OBČINSKA UPRAVA

VOJNIŠKI GRBI IN
PRIZNANJA ŽUPANA
Pripravila: mag. Mojca Skale

Letošnji občinski nagrajenci
Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine
Vojnik (UPB1 - Uradni list RS št. 66/09 in Uradno
glasilo slovenskih občin št. 37/15) je Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v
nadaljevanju komisija) v 137. številki Ogledala objavila
javni razpis o priznanjih Občine Vojnik v letu 2022.
Komisija se je sestala na 20. redni seji 30. avgusta 2022
in je upoštevala vse predloge, ki so bili posredovani na
naslov Občine do vključno srede, 10. avgusta 2022, ter
so imela soglasja kandidatov za priznanja.
Prejeli smo 266 pravočasnih in veljavnih predlogov:
KS Frankolovo: 40 predlogov za 4 osebe in 1 kmetijsko
gospodarstvo;
KS Nova Cerkev: 16 predlogov za 12 oseb in 1 zavod;
KS Vojnik: 199 predlogov za 15 oseb, 1 podjetje, 1 pevski
zbor in 1 animatorsko skupino:
Drugi kraji: 11 predlogov za 1 osebo in 2 združenji.
Po vrsti priznanja so predlogi naslednji:
ZLATI VOJNIŠKI GRB: 16 predlogov za 2 osebi;
SREBRNI VOJNŠKI GRB: 83 predlogov za 5 oseb in 1
podjetje;
BRONASTI VOJNIŠKI GRB: 80 predlogov za 10 oseb, 1
animatorsko skupino in 1 združenje;
PRIZNANJA ŽUPANA: 84 predlogov za 19 oseb, 1
animatorsko skupino, 1 zavod, 1 kmetijsko gospodarstvo,
2 združenji in 1 pevski zbor;
NEOPREDELJENI: 3 predlogi za 1 osebo in 1 kmetijsko
gospodarstvo.
Komisija je proučila utemeljitve predlogov ter predlagala
Občinskemu svetu prejemnike. Člani komisije so bili
mnenja, da so predlagani občani, društva, podjetja
in skupine mnogo prispevali za razvoj krajev v občini
Vojnik. Zaradi omejenosti števila priznanj so med
predlaganimi izbrali ter pri tem upoštevali tudi območje
delovanja (KS), število predlogov tega leta in tudi
predhodnih let.
Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno
glasilo slovenskih občin št. 3/16) ter 8. in 9. člena
Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1
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- Uradni list RS št. 66/09 in Uradno glasilo slovenskih
občin št. 37/15) je Občinski svet Občine Vojnik na
25. redni seji 8. septembra 2022 določil naslednje
prejemnike grbov Občine Vojnik v letu 2022:

ZLATI VOJNIŠKI GRB
Peter BABNIK (Bezenškovo Bukovje – Frankolovo) za
dolgoletno uspešno vodenje Čebelarskega društva Vojnik,
strokovno svetovanje na terenu, delo z mladimi ter
sodelovanje v kraju.

SREBRNI VOJNIŠKI GRB
Tomaž MARČIČ (Vojnik) za dolgoletno glasbeno
ustvarjanje v kraju, doma in v tujini, sodelovanje v
različnih komornih zasedbah ter vodenje več zborov.
MIO OPREMA, d. o. o. – Janez Gobec (Višnja vas –
Vojnik) za dolgoletno uspešno vodenje in ustvarjalno
delo v podjetništvu ter prenašanje znanja na mlade.

BRONASTI VOJNIŠKI GRB
Rafael GREGORC (Slovenske Konjice) za dolgoletno
delo na področju kulture ter za petje v Moškem pevskem
zboru Anton Bezenšek Frankolovo in v vokalni skupini
Družina Gregorc.
Marjetica LEBER (Želče – Vojnik) za dolgoletno srčno
izvajanje rejniške dejavnosti ter nudenje ljubezni in
varstva rejencem ob skrbi za domačijo.
Štefan PREMRL (Socka – Nova Cerkev) za več kot
50-letno prepevanje v Moškem pevskem zboru KUD
Nova Cerkev in v Mešanem cerkvenem pevskem zboru
sv. Lenarta Nova Cerkev ter za prispevek h kulturnemu
razvoju kraja.

Na podlagi 4. alineje 2. člena in 3. odstavka 8. člena
Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1
– Uradni list RS, št. 66/09 in Uradno glasilo slovenskih
občin, 37/15) predlaga župan naslednje prejemnike
priznanj Občine Vojnik (priznanja župana) v letu 2022:
KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Dušan Blazinšek (Vojnik) za dolgoletno dejavno delo
v Prostovoljnem gasilskem društvu Vojnik in v Združenju
borcev za vrednote NOB Vojnik – Dobrna.
Barbara Suholežnik Kugler (Pot v Konjsko –
Vojnik) za dejavno delo v Turističnem društvu Vojnik in
sodelovanje pri Božičnem Vojniku.
Franc Šelih (Vojnik) za vsestransko dolgoletno delo
v Karitas Vojnik, v Katoliško-kulturnem društvu »Ivan
Šopar« Vojnik in za delo ključarja v cerkvi Sv. Jerneja,
Vojnik.
Jelka Žlaus (Globoče – Vojnik) za dejavno delo v
Turistično-kulturnem društvu Globoče, sodelovanje v
več glasbenih skupinah in za raznovrstno umetniško
ustvarjanje.
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV
Janez Čeperlin (Hrenova – Nova Cerkev) za večletno
dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Lemberg
ter pomoč v kraju.
Darko Korošec (Socka – Nova Cerkev) za delo
predsednika Režijskega odbora za lokalni vodovod Lahka peč
ter sodelovanje v Prostovoljnem gasilskem društvu Socka.

Zavod Montessori vsak dan (Socka – Nova Cerkev)
za dodatno ponudbo na področju predšolskega varstva v
Novi Cerkvi ter srčno delo z otroki.
KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO
Uroš Ofentavšek (Bezenškovo Bukovje – Frankolovo)
za dejavno dolgoletno delo v Prostovoljnem gasilskem
društvu Frankolovo in za požrtvovalno pomoč krajanom.
Kmetija Vrhivšek (Lindek – Frankolovo) za
spodbujanje ekološkega kmetovanja, opravljanje
turistične dejavnosti in promocijo kraja.

OBČINSKA UPRAVA

PRIZNANJA ŽUPANA

Bernardka Kračun (Bezenškovo Bukovje –
Frankolovo) za dolgoletno dejavno delo v Turističnem
društvu Frankolovo ter za pomoč v kraju.
OBMOČJE OBČINE VOJNIK
Območno združenje veteranov vojne za
Slovenijo Celje za ohranjanje vrednot in spomina na
vojno za Slovenijo v letu 1991.
Mešani komorni pevski zbor Društva
upokojencev Vojnik za dolgoletno delovanje in petje
na različnih dogodkih ter ustvarjanje dobre volje.
Grbe in priznanja bodo nagrajenci prejeli na OSREDNJI
PRIREDITVI OB OBČINSKEM PRAZNIKU, ki bo v torek,
4. oktobra 2022, ob 19.00 v telovadnici Osnovne šole
Vojnik.
Vsem prejemnikom občinskih priznanj iskreno čestitamo.

“Najhitrejša pot do sreče je osrečevanje drugih. Če nekomu podaš roko,
ga nasmeješ in prenehaš misliti le nase, se lažje prenehaš ubadati zgolj z lastnimi
težavami in svojemu vsakdanjiku pripišeš višji pomen.”
			

(Mary Jane Ryan)

Vljudno vabljeni na osrednjo prireditev
ob prazniku Občine Vojnik,
ki bo v torek, 4. oktobra 2022, ob 19. uri
v telovadnici Osnovne šole Vojnik.
Podelili bomo občinske grbe, županova priznanja in priznanja
zlatim maturantom.
Nastopajoči:
Extra band Glasbene šole Celje pod vodstvom Bojana Logarja
Julija Dermol, vokal
Skozi večer nas bo popeljala Greta Kokot Rajković.
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ENERGETSKO
SVETOVANJE
Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Sredstva za ogrevanje preglejte pred ogrevalno sezono
Na vojniški občini je že nekaj časa
na voljo brezplačno energetsko
svetovanje mreže ENSVET. Vodja
pisarne Wadie Kidess je povedal več
o delovanju pisarne, subvencijah in
tudi o prihajajoči kurilni sezoni.
Kidess je povedal, da so uradne ure
pisarne vsak četrtek, po predhodnem
dogovoru pa se lahko dogovorite tudi
za drug termin. Rezervacija termina
je mogoča preko spleta, ko Kidess
dobi obvestilo o zahtevku stranke,
tega sprejme ali zavrne oziroma
pokliče stranko, da se dogovorita za
kakšen drug termin. »Delamo na tem,
da občanom svetujemo brezplačno,
kar se tiče subvencij, sanacij hiše ali
stanovanja in podobnega,« je povedal
Kidess, ki je strokovnjak na področju
gradbeništva, veliko izkušenj pa ima
tudi v strojništvu.
Odprt nov razpis 99SUP-OB22
Razpis ponuja subvencijo za občane
pri naložbah ogrevanja, prezračevanja,
izolacije, menjave oken, rekuperacije,
kar je bilo mogoče že do sedaj. »Vlogo
oddate po končani investiciji. Morate
pa imeti vse slikovno zabeleženo.
Stanje prej in vmes, s fotografijo
recimo debeline izolacije, ki jo boste
uporabili. Ko so dela končana, izvajalec
izstavi račun, ki ga stranka plača, vse
dokumente pa skupaj z vlogo pošlje
na EKO sklad, ki takšne subvencije
podeljuje,« je povedal Kidess. Vlagatelj
mora predložiti tudi gradbeno
dovoljenje. Če stranka tega nima in je
bila hiša zgrajena pred letom 1967, gre
za lokacijsko informacijo, za katero
morate pridobiti potrdilo upravne
enote. »Če ne morete pridobiti niti tega
in ste prepričani, da je stavba zgrajena
legalno, je v prilogi izjava, s katero
jamčite, da je to res. Ob inšpekciji
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in ugotovljenih nepravilnostih tudi
kazensko in denarno odgovarjate,« je
povedal vodja pisarne v Vojniku. Ne
čakajte do zadnjega, da zaprosite za
sredstva, saj so ta omejena in nihče
ne ve, kako dolgo bo razpis odprt.
Če izvedete tri ukrepe, imate tako
subvencijo do 30 odstotkov.
Ogrevalna sezona se bliža
Z začetkom ogrevalne sezone oziroma
še prej je potrebno razmišljati tudi
o vseh napravah in sredstvih, ki nas
grejejo. Da jih pravilno in redno
servisirate, popravljate in čistite. Da ne
bi povzročali dodatnih emisij in imeli
pozneje v sezoni težav pri kurjenju.
Kidess priporča, da temperaturo v
radiatorjih držimo nekje na 21 stopinj.
»Ko greste od doma, ne ugašajte
radiatorjev, ampak jih pustite nekje
na 18, 19 stopinjah, da ob ponovnem
vklopu ne pride do vlažnega šoka v
prostorih, ki povzroča plesen,« je bil
jasen Kidess. Priporoča tudi, da vsak
dan vsaj trikrat odprete na stežaj
okna, da se ustvari prepih in prezrači
prostore, kar je boljši način kot okna,
ki jih za dalj časa odpremo tako, da so
priprta zgoraj – "na kip".
Zero in Subvencija 86SUB-SOCOB21
Zero je pomemben projekt, katerega
del je tudi Wadie Kidess. Občani, ki
so prejemniki redne denarne socialne
pomoči, se pri strokovnem delavcu
na njihovem Centru za socialno delo
z izpolnjenim letakom ZERO prijavijo
na brezplačni obisk energetskega
svetovalca na domu. Ob obisku na
domu energetski svetovalec izvede
ustrezne meritve in izračune, na
podlagi katerih svetuje, kako zmanjšati
rabo energije in vode, s tem pa seveda
tudi stroške. Poleg nasveta svetovanci
prejmejo še paket enostavnih naprav
Wadie Kidess, vodja pisarne za energetsko
svetovanje v Vojniku.
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za zmanjšanje rabe energije in vode
(varčne sijalke, podaljški za elektriko s
stikalom za izklop, varčevalni nastavki
za pipo in tuš, tesnila za okna itd.). Z
upoštevanjem nasveta in z namestitvijo
omenjenih naprav se lahko stroški za
porabljeno energijo in vodo na letni
ravni zmanjšajo za okrog 100 EUR.
V nadaljevanju svetovalec predstavi
tudi možnosti za različne zahtevnejše
ukrepe, za katere bi lahko (morda v
prihodnosti) na Eko skladu pridobili
podporo v obliki nepovratnih sredstev
ali kredita. Upravičenci s podobnimi
pogoji lahko preko subvencije 86SUBSOCOB21 pridobijo sofinanciranje do
šest tisoč evrov za peči na pelete in do
osem tisoč evrov za peč na drva. Več si
lahko preberete na povezavi: https://
www.ekosklad.si/prebivalstvo/
pridobite-spodbudo/zmanjsevanjeenergetske-revscine.
Kidess dodaja, da v pisarni z veseljem
pomagajo pri pripravi dokumentacije
in so na voljo za kakršna koli
vprašanja. Prisotni bodo tudi na sejmu
MOS, kjer se lahko z njimi osebno
srečate in prinesete na vpogled kakšen
projekt, pri katerem vam bodo z
veseljem svetovali.

Tekst in foto: Boštjan Švab

Ceste, kanalizacija, obnove
Ureditev lokalne ceste Vojnik – Ljubečna
Začeli smo rekonstrukcijo Ceste talcev II. faza, in sicer od
cerkve sv. Jerneja do križišča pri Buček v dolžini 380 m.
Prva faza je končana v dolžini 360 m (od križišča pri Buček
do zavijalca v obrtno cono). Obstoječe vozišče bomo razširili
na 5 m z upoštevanjem razširitev za dve osebni vozili. V
začetnem delu (Murnova ulica) bomo ob desnem robu
vozišča uredili hodnik za pešce širine 1,5 m, ki bo višinsko
odstopal od roba vozišča za 12 cm. Skladno z nagibom
vozišča bo na Cesti talcev ob robu vozišča asfaltna mulda v
širini 0,5 m. Vanjo bomo umestili požiralnike, opremljene
z LTŽ in točnimi rešetkami nosilnosti 400 kN. Požiralnike
bomo povezali z novo meteorno kanalizacijo, ki se steka v
obstoječe površinske odvodnike.
Na večjem delu obravnavane trase bo vzpostavljeno
območje omejene hitrosti, in sicer od križišča Murnove
ulice (cerkev sv. Jerneja) do križišča pri Buček. Ob
celotni dolžini ceste bomo dogradili javno razsvetljavo in

telekomunikacijske vode, obnovili vodovodno omrežje,
kablirali nizkonapetostni vod (Elektro Celje) ter uredili
razne hišne priključke komunalnih vodov. Vrednost del
rekonstrukcije ceste II. faza bo znašala 292.690,59 EUR z
DDV. Dela bodo končana novembra 2022, izbrani izvajalec
po javnem naročilu je podjetje KIT-AK, d. o. o.

OBČINSKA UPRAVA

SPREMLJAMO
PROJEKTE

Izgradnja fekalne kanalizacije v Razdelju
Začeli smo izgradnjo fekalne kanalizacije v dolžini 780 m
v naselju Razdelj. Celotni kanal se gravitacijsko priključuje
na že zgrajen kanal v Polžah čez Novo Cerkev v ČN Višnja
vas. Na omenjeno kanalizacijsko omrežje v Razdelju se bo
lahko priključilo 16 obstoječih objektov, pa tudi objekti, ki
bodo še zgrajeni. Ob izgradnji kanalizacijskega omrežja
bomo obnovili celotno asfaltno cesto, po kateri je trasa
fekalne kanalizacije večinoma speljana. Ob izgradnji fekalne
kanalizacije bomo uredili odvodnjavanje ceste, dogradili
javno razsvetljavo, obnovili javni vodovod (v delu, kjer je
potrebno) ter položili zaščitne cevi za telekomunikacijskega
operaterja.
Po postopku javnega naročanja je bilo izbrano podjetje
Peor, d. o. o. Vrednost izgradnje fekalne kanalizacije znaša
217.602,29 EUR in je v celoti financirano iz proračuna
Občine Vojnik.
Zamenjava strešne kritine na poslovilnih vežicah Nova
Cerkev in Frankolovo
Kritina na poslovilnih vežicah v Novi Cerkvi in Frankolovem
je bila dotrajana do te mere, da je bila menjava nujno
potrebna. Dela, ki jih je opravilo podjetje Tesarstvo Stanko
Pečko, s. p., so: razkrivanje opeke in odvoz na deponijo,
demontaža kleparskih izdelkov, demontaža letev, v celoti
novo deskanje strehe, prekrivanje paropropustne folije in
izdelava zračnega mostu, letvanje strehe, prekrivanje strehe
s kritino Gerard Corona, montaža slemena in grebena,
montaža barvnih žlebov in odtokov, izdelava in montaža
odkapa s prezračevalnim trakom in montaža strelovoda v
Novi Cerkvi. Površina strehe na obeh poslovilnih vežicah
je identična, in sicer 200 m2. Vrednost izvedenih del na
obeh vežicah, ki je v celoti financirana iz proračuna Občine
Vojnik, znaša 32.046,76 EUR z DDV.

N gradbišču v Razdelju, kjer gradimo fekalno kanalizacijo.
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Občina je naročila projektno dokumentacijo
za umestitev prehoda za pešce na tem
odseku.

ZA VEČJO VARNOST
Tekst in foto: Jelka Gregorc

Ureditev prehoda za pešce v Ivenci
Križišče regionalne ceste Stranice –
Višnja vas je znotraj naselja Ivenca.
Štirikrako križišče je na odseku
ceste, kjer se lahko razvijajo visoke
hitrosti vozil, zato je prečkanje ceste
zelo nevarno. Občina je prav zato
naročila projektno dokumentacijo
za umestitev prehoda za pešce na
tem odseku.
Predvidena je izgradnja prehoda
za pešce, ki bo med obstoječima
avtobusnima postajališčema.
Prehod bo z obeh strani omejeval
deniveliran sredinski otok širine
1,5 m in dolžine 5 m. Vgrajeni bodo
tudi cestni robniki, vrh otoka pa bo

opremljen s prometnim znakom.
Ob desnem robu vozišča regionalne
ceste bo v smeri javne poti urejen
nov hodnik v dolžini približno 19 m.
Hodnik bo konstantne širine 2 m, nad
rob vozišča pa bo dvignjen za 12 cm.
Pred avtobusnim postajališčem bo na
krajšem odseku dograjen obstoječi
hodnik za pešce. Med novograjenim
hodnikom in dograjenim hodnikom
preko javne poti načrtujemo prehod za
pešce v širini 3 m. Na mestu prehoda
bodo urejeni pogreznjeni robniki brez
višinskega odstopanja glede na rob
vozišča javne poti. Pogreznjeni robniki
bodo narejeni v dolžini 2,5 m. Zaradi

ozkega vozišča javne poti (od 2,65 m
do 3 m) bo priključni radij z regionalne
ceste nekoliko razširjen.
Predvidena je tudi ustrezna
posodobitev javne razsvetljave na
tem odseku. Obstoječe svetilke bodo
nameščene na lesene drogove. Pri
posegu bomo drogove nadomestili
z aluminijastimi kandelabri, stare
svetilke pa bomo nadomestili z novimi.
Prav tako bomo uredili vse talne in
druge potrebne prometne označbe.
Dela se bodo predvidoma začela konec
tega leta oz. v začetku prihodnjega
leta.

FITNES NA PROSTEM
Tekst: Petra Pehar Žgajner

Aktivno preživljanje prostega časa v Vojniku
Občina Vojnik je začela izgradnjo fitnesa na prostem.
Pobudo zanj so podali krajani. S postavitvijo fitnesa
na prostem želimo vzpodbuditi vse uporabnike k
aktivnejšemu preživljanju prostega časa, vzdrževanju
telesne kondicije in k razvijanju pozitivnega odnosa do
zdravega načina življenja.
Zdravje je naša največja vrednota in ljudje postajajo vedno
bolj ozaveščeni glede tega, kaj je dobro zanje in za njihovo
telo, zavedajo se pomena gibanja na svežem zraku. Fitnes
na prostem postaja tudi prostor za druženje, kjer lahko
ljudje združijo prijetno s koristnim.
10

| OgledalO | 03 – 138 | 22. september 2022 |

Fitnes na prostem je umeščen v že obstoječi športni park
v Vojniku, ob košarkarskem igrišču. Vadba je zabavna
in sproščujoča, namenjena vsem starostnim skupinam,
predvsem ranljivim skupinam, ob njej se bodo družili in
kakovostno izkoristili svoj prosti čas. Naprave za fitnes
na prostem so v celoti razvite in izdelane po veljavnih
standardih, hkrati pa omogočajo varno, funkcionalno in
privlačno vadbo za vse uporabnike (mlajši, starejši, ženske,
invalidi).

Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

Cesta v Želče
Na obravnavani asfaltirani
cesti je v preteklosti že prišlo
do zemeljskega plazu, ki se je v
zadnjih letih poslabšal do te mere,
da je bilo poleg ceste ogroženo še
stanovanjsko poslopje z delom vrta.

Skupna pogodbena vrednost
interventnih in trajnih sanacijskih
del znaša nekaj več kot 152.000
EUR. Del sredstev (DDV, geološka
poročila, projekt izvedbe in nadzor) bo
zagotovila Občina Vojnik, drugi del v

višini 122.998,91 EUR pa je prispevalo
Ministrstvo za okolje in prostor RS,
Sektor za zmanjševanje posledic
naravnih nesreč.
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SANACIJA PLAZU
V ŽELČAH
Cesta za Želče, pod stanovanjskim objektom
Dobrotinšek

V sklopu izvedbe sanacije plazu
na obravnavanem območju smo
uredili odvodnjavanje površinskih in
pronicajočih vod ter sanacije vozišča
na celotnem obravnavanem območju.
Poleg izgradnje kamnite zložbe in
podpornega zidu pod stanovanjsko
stavbo so dela vključevala tudi
preplastitev dela cestišča.
Gradbena dela na plazu je na podlagi
javnega naročila izvedlo podjetje
Novitta, d. o. o., iz Celja, nadzor
podjetje PR Projekt iz Mozirja, podjetje
Grading, d. o. o., je izdelalo projektno
dokumentacijo za izvedbo sanacije
plazu in v fazi izvedbe poskrbelo še za
geomehanski nadzor.

KONČANE GRADNJE
Tekst: Vesna Poteko, foto: Gregor Katič

Projekt kanalizacije aglomeracije Vojnik
O projektu, ki vključuje gradnjo
kanalizacijskega omrežja v Občinah
Celje, Štore in Vojnik in ki se izvaja
v okviru Operativnega programa
za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014 – 2020,
prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje
v vodni sektor za izpolnitev zahtev
okoljske zakonodaje Unije ter
zadovoljitev potreb po naložbah,
ki jih opredelijo države članice in

ki presegajo te zahteve – Specifični
cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode
zaradi izgradnje infrastrukture za
odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda«, smo že večkrat
poročali.

Projekt v fazi izgradnje našega
sklopa št. 8: Kanalizacija Arclin
pri Elektro Vojnik, Kanalizacija
aglomeracije Vojnik, Fekalni
kanal desni breg ob Hudinji in
Komunalna oprema na območju
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Pogled na gradbišče v Arclinu

OPPN Žgajner se je zdaj končal.
Za vse podprojekte se bo začela
faza pridobivanja uporabnih
dovoljenj. Upamo, da bodo
dovoljenja pridobljena do konca
tega leta. Pogodbo o sofinanciranju

operacije v višini 4.695.241,73 EUR
so občine slavnostno podpisale v
petek, 3. junija 2022, v Narodnem
domu Celje.
Z navedeno investicijo v
kanalizacijsko omrežje bo Občina
Vojnik pridobila 55 novih hišnih

priključkov. Kljub nekaterim
nasprotovanjem in nejevolji
občanov glede prometa smo projekt
uspešno končali in ugotovili, da
bomo tudi z njim prispevali k
zmanjševanju onesnaženosti naše
narave in okolja.

NADGRADNJA VRTCA
Tekst in foto: Vesna Poteko

Novi igralnici v Vrtcu Frankolovo
Novi vrtec Frankolovo, ki je svoja vrat odprl lani, je letos
dobil še novi dve igralnici. Zaradi povečanega števila
otrok, ki potrebujejo varstvo, smo v času počitnic uredili
dodatni dve igralnici za 2. starostno obdobje.
Pridobili smo novo gradbeno dovoljenje za finalizacijo
zgornje etaže vrtca. Podjetje Razvoj vizije, d. o. o., z
odgovorno vodjo projekta Renato Vežnaver, je izdelalo
projektno dokumentacijo. Gradbeno dovoljenje za
finalizacijo dodatnih igralnic na Frankolovem je bilo
pridobljeno aprila. Na podlagi javnega razpisa je bil
izbran najugodnejši ponudnik - podjetje Remont, d. d.,
Celje. Gradnja je bila končana v dveh mesecih. Podjetje
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Uniprojekt, d. o. o., z g. Grobelnikom je izvedlo strokovni
nadzor. Tudi uporabno dovoljenje je pridobljeno in
igralnice, ki so opremljene z novo opremo podjetja
Eurodesign, d. o. o., že čakajo uporabnike. Veseli smo,
da bodo prostori nudili varstvo našim otrokom, da
bodo zaposleni imeli dobre pogoje dela in da bo v novih
prostorih veliko otroškega smeha ter zadovoljstva.
Hvala vsem, ki so s svojo strpnostjo, voljo in strokovnostjo
pripomogli, da smo projekt uspešno končali: ravnateljici OŠ
A. B. Frankolovo, ravnateljici Vrtca Mavrica, zaposlenim v
enoti Frankolovo, vsem zunanjim sodelavcem in izvajalcem.

OBČINSKA UPRAVA
Sodobno urejena dodatna igralnica za 2. starostno obdobje.

Zagotovljeni so dobri pogoji za počutje otrok in zaposlenih v vrtcu.

UČNI
VRT
Tekst: Petra Pehar Žgajner

Skozi Učni vrt do podjetniških idej
Občina Vojnik skladno z
nacionalnimi razvojnimi programi
in Dolgoročno strategijo razvoja
2020 – 2030 sledi svojim ciljem. Z
željo po spodbujanju podjetniških
priložnosti na podeželju,
samooskrbi, oživljanju travniških
sadovnjakov in čebelarstva smo
zaznali potrebo po vzpostavitvi
skupnega prostora, ki bi služil kot
učni vrt, večnamenski prostor za
različne dogodke, delavnice in
izobraževanja.
V sklopu operacije smo tako
parkovno uredili prostor pred

stavbo Občine Vojnik, obnovili
skoraj 100 let star vodnjak, izvedli
izobraževanja, strokovne delavnice
in promocijske aktivnosti. Občina
Vojnik ima ugodne pogoje za
kmetijsko dejavnost, vedno večji
poudarek pa je tudi na samooskrbi,
trajnostnem razvoju in razvoju
podjetništva na podeželju. Operacijo
smo zasnovali zaradi izkazane
potrebe po spodbujanju podjetniških
priložnosti na podeželju v smislu
razvoja sadjarske pridelave in
predelave, čebelarstva, vključenja
mladih, brezposelnih in žensk na
kmetijah. Po analizi stanja panoge

sadjarstva smo ugotovili, da je ta v
upadu.
Operacija – učni vrt je nadgradnja
projekta Na plac, pri katerem smo
s postavitvijo tržnice poskrbeli za
primerno opremo za prodajo na
prostem, sedaj pa bi na ta način še
dodatno poskrbeli za promocijo
razvoja podjetniških priložnosti
na podeželju. Učni vrt je posvečen
sadjarju Francu Goričanu, ki je
v sklopu aktivnosti izgradnje
vrta dobil svoj pomnik, Osrednja
knjižnica Celje pa je skupaj z Občino
Vojnik izdala Goričanove spomine.
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DOLGOTRAJNA
OSKRBA
Pripravila: Mojca Skale

Podatki in analiza potreb na območju občine Vojnik
Dolgotrajna oskrba je eno izmed
področij, ki v okviru socialnih politik
gospodarsko razvitih držav v zadnjih
letih zavzema vse vidnejše mesto.
Razlog je predvsem v staranju
prebivalstva in v naraščajočem
deležu starejše populacije, ki
potrebuje pomoč v vsakdanjem
življenju. Pomembna je sistemska
ureditev, da bodo upravičenci s
primerljivimi potrebami dostopali
do primerljivih pravic, ki bodo v
višjem deležu financirane iz javnih
sredstev.
Kaj je dolgotrajna oskrba?
Dolgotrajna oskrba je opredeljena kot
sistem storitev in ukrepov, namenjenih
osebam, ki so zaradi bolezni, starostne
oslabelosti, poškodb, invalidnosti,
pomanjkanja ali izgube intelektualnih
sposobnosti dlje časa ali trajno odvisne
od pomoči drugih oseb pri opravljanju
osnovnih in podpornih dnevnih
opravil.
Ključni izzivi dolgotrajne oskrbe v
Sloveniji
Trenutno so največji izzivi na
področju dolgotrajne oskrbe zlasti
razdrobljenost pravic med različnimi
predpisi, odsotnost enotne ocenjevalne
lestvice, zapleteni administrativni
postopki, odsotnost centraliziranega
dostopa do informacij, nezadostna
razvitost in dostopnost do storitev v
skupnosti. Vse to se lahko odraža tudi
v dejstvu, da državljani s primerljivimi
potrebami ne dostopajo nujno do
primerljivih pravic.
Sistemska ureditev področja
dolgotrajne oskrbe
Slovenija postaja starajoča se družba.
Danes je v Sloveniji 21,4 odstotka
oseb, ki so starejše od 65 let. Projekcije
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napovedujejo, da bo leta 2050 delež te
populacije 30-odstoten. Delež starejših
od 80 let se bo s 5 odstotkov v letu
2016 do leta 2050 povečal na 11,4
odstotkov. S staranjem se povečuje
tudi verjetnost potrebe po dolgotrajni
oskrbi. Vzporedno se povečujejo tako
javni kot zasebni izdatki za plačilo
pravic in storitev na tem področju.
Za zagotovitev dolgoročno vzdržnega
sistema, ki bo ustrezno odgovarjal na
potrebe upravičencev, potrebujemo
novo sistemsko ureditev področja
dolgotrajne oskrbe.
Predlogi sistemskih ukrepov na
področju dolgotrajne oskrbe gredo
v smeri:
• vzpostavitve enotne vstopne
točke z namenom, da se čim
bolj centralizirajo informacije s
področja zdravstva, socialnega
varstva in dolgotrajne oskrbe ter da
se postopki za upravičence naredijo
čim preprostejši,
• uvedbe enotne ocene upravičenosti
z namenom, da se poenoti način
ocenjevanja in da posledično
upravičenci s primerljivimi
potrebami dostopajo do
primerljivih pravic,
• uvedbe novih storitev, da bi
upravičenci v vseh okoljih,
tako na domu kot v instituciji,
lahko dostopali do primerljivih
storitev in da se zagotovijo tudi
storitve za krepitev in ohranjanje
samostojnosti ter storitve e-oskrbe,
• vzpostavitve učinkovitega nadzora
kakovosti in varnosti storitev,
• višjega deleža sofinanciranja pravic
na področju dolgotrajne oskrbe iz
javnih sredstev, kar bi pomenilo,
da posameznik za potrebne storitve

| OgledalO | 03 – 138 | 22. september 2022 |

plača manj, načrtovano pa je tudi
zmanjšanje finančnih obremenitev
za lokalne skupnosti.

PODATKI IN ANALIZA POTREB NA
OBMOČJU OBČINE VOJNIK
Lani smo izvedli raziskavo v povezavi
z dolgotrajno oskrbo oseb nad 65
let. Namen je bil ugotoviti trenutno
potrebo po ustanovitvi dnevnega
centra v občini Vojnik, po gradnji
oskrbovanih (varovanih) stanovanj,
potrebo po storitvi e-oskrbe in
uporabo storitve Pomoč na domu.
V Vojniku je bilo 1. januarja 2021
20,4 odstotka oseb starejših od 65 let
(Slovenija 21,4 odstotka).
Vaše sodelovanje v raziskavi je bilo
pomembno, saj lahko le z vašimi
odgovori dobimo vpogled v trenutne
potrebe in želje po oskrbovanih
(varovanih) stanovanjih, dnevnem
centru v občini Vojnik in e-oskrbi, zato
se vsem, ki ste sodelovali v raziskavi,
zahvaljujemo.
ANALIZA: Odgovorilo je 21
anketirancev (67 odstotkov žensk in
33 odstotkov moških).
Dnevni center:
Dnevni center za starejše je oblika
dnevnega institucionalnega bivanja,
namenjen je predvsem starejšim,
ki živijo doma in si želijo dnevnega
večurnega vključevanja v družbo
ali v razne aktivnosti. Aktivnosti,
ki se izvajajo, vodijo strokovne
osebe. Te so zelo raznolike in težijo
k potrebam vključenih oseb, v prvi
vrsti gre predvsem za socialne stike,
telesno vadbo, ples, družabne igre,
kulinarične delavnice in podobno.

47 odstotkov (9) anketiranih bi se preselilo v oskrbovano
stanovanje, če bi se ta nahajala na območju občine Vojnik.
Razlogi: zaradi starosti, zaradi bolezni, arhitekturno
prilagojeno stanovanje, 24-urna pomoč določenih ustanov
in podobno. Dobra polovica anketiranih bi se odločila za
nakup varovanega stanovanja, slaba polovica pa bi ga imela
v najemu. 40 odstotkov korespondentov bi stanovanje
potrebovalo za eno osebo, 60 odstotkov pa za dve osebi.
Za mesečni najem oskrbovanega stanovanja je večina
pripravljena plačati do 250 EUR, 30 ostotkov bi jih bilo
pripravljenih odšteti zanj do 350 EUR.
Če bi imeli na izbiro, bi 44 odstotkov anketiranih izbralo
oskrbovano stanovanje, 22 odstotkov pa dnevni center.
E-oskrba
Storitev e-oskrba zagotavlja 24-urno povezavo s centrom
za pomoč na daljavo in takojšnje sproženje klica na pomoč
s pritiskom na gumb na obesku ali na varovalni enoti v
primeru padca ali slabosti.
24 ur na dan omogoča enostaven in hiter klic ter organizacijo
pomoči. E-oskrba starejšim, invalidom, bolnikom s
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24 odstotkov anketiranih bi potrebovalo e-oskrbo.
Pomoč na domu
Pomoč na domu obsega naslednje storitve:
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih;
- gospodinjsko pomoč;
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

OBČINSKA UPRAVA

Oskrbovana stanovanja:
Oskrbovana stanovanja (pred leti se je uporabljal izraz
"varovana") so arhitekturno prilagojena za starejše ljudi
z lastnim gospodinjstvom. V njih lahko stanovalci dobijo
pomoč določene ustanove 24 ur dnevno. Namenjena so
starejšim od 65 let, ki jim zdravstvene razmere dopuščajo
samostojno bivanje.

kroničnimi boleznimi, bolnikom po težjih operativnih
posegih in osebam z demenco omogoča, da bolj samostojno
in neodvisno bivajo v svojem domu. Svojcem pa pomaga, da
bolje in laže poskrbijo za svojce. E-oskrba se enostavno in
brez velikih vlaganj prilagaja potrebam uporabnika.

Upravičenci so osebe, stare nad 65 let, ki so zaradi starosti
ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno
življenje.
Od anketiranih jo uporablja 11 odstotkov in so s storitvijo zelo
zadovoljni.
Dom starejših občanov
Od anketiranih ni bil nihče na čakalnem seznamu za dom
starejših občanov.
Glede na analizo in potrebe bo Občina Vojnik
pripravila načrt ukrepov na področju dolgotrajne
oskrbe.
Vprašalnik je ponovno objavljen na spletni strani
www.vojnik.si, lahko ga prejmete tudi po pošti
v tiskani obliki, če sporočite svoj naslov na
obcina@vojnik.si ali na tel. 03 78 00 640.
Viri:
https://www.gov.si/podrocja/zdravje/dolgotrajna-oskrba/
Rezultati anketiranja Občine Vojnik – 2021
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Vsi anketiranci menijo, da je dnevni center na območju
občine Vojnik potreben. 63 odstotkov anketiranih (12 oseb)
bi se vključilo v dnevni center. Aktivnosti v dnevnem centru
bi se naj izvajale dopoldne in popoldne. Vključili bi se
predvsem zaradi druženja in varnosti. Polovica anketirancev
bi imela zagotovljen prevoz, ostali pa bi potrebovali tudi tega.
Želene dejavnosti v dnevnem centru so telovadba, petje,
ročna dela, družabne igre, kuhanje in peka peciva, miselne
igre, uporaba IT tehnologije in podobno. V dnevni center v
sosednji občini bi se vključilo 28 odstotkov anketiranih, 39
odstotkov se jih o tem ni opredelilo.
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SPREMEMBA SKLEPA O DOLOČITVI
EKONOMSKIH CEN ZA PROGRAME
PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU
MAVRICA VOJNIK
Pripravila: Urška Mužar

1. PRVO STAROSTNO OBDOBJE
OD 1 DO 3 LET STAROSTI
A) CELODNEVNI PROGRAM
B) POLDNEVNI PROGRAM

do 9 ur (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

541,30 €

4 do 6 ur (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

467,64 €

do 9 ur (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

456,25 €

4 do 6 ur (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

392,35 €

do 9 ur (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

413,87 €

4 do 6 ur (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

357,75 €

do 9 ur (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

413,87 €

4 do 6 ur (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

357,75 €

do 9 ur (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

456,25 €

4 do 6 ur (vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

392,35 €

2. DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
OD 3 DO 6 LET STAROSTI
A) CELODNEVNI PROGRAM

OD 3 DO 4 LET– homogena mlajši

B) POLDNEVNI PROGRAM,

OD 3 DO 4 LET – homogena mlajši

C) CELODNEVNI PROGRAM

OD 4 DO 6 LET – homogena starejši

D) POLDNEVNI PROGRAM

OD 4 DO 6 LET – homogena starejši

E) CELODNEVNI PROGRAM

OD 3 DO 6 LET – heterogena starejši

F) POLDNEVNI PROGRAM

OD 3 DO 6 LET – heterogena starejši

3. KOMBINIRANA SKUPINA
OD 1 DO 6 LET STAROSTI
A) CELODNEVNI PROGRAM
Kombiniran oddelek

B) POLDNEVNI PROGRAM,
Kombiniran oddelek

4. CENA PREHRANE
CENA PREHRANE V CELODNEVNEM IN
POLDNEVNEM PROGRAMU

39,00 €

Ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik bodo veljale od 1. oktobra 2022. Občinski svet Občine
Vojnik jih je sprejel na svoji 24. redni seji, 8. septembra 2022.
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Tekst: Darko Korošec

Lahka Peč v upravljanje VO-KA
V času delovanja začasnega vodovodnega odbora
smo ob pomoči Slavka Jezernika in KS Nova Cerkev,
zaposlenih na Občini Vojnik, posebno Branka Petreta,
Jureta Vrhovca in Nives Kotnik, skrbeli za naš
vodovod. Uspeli smo poravnati del dolga GD Socka
za razvažanje vode in opravljen je bil uspešen prenos
vodovoda v upravljanje VO-KA Celje.
Pri pregledu vodovoda smo s pomočjo KS Nova Cerkev
in Občine Vojnik odkrili in odpravili kar nekaj netesnosti
na ceveh. Za prevzem vodovoda smo morali pridobiti
služnost za povezovalni cevovod do rezervoarja, kar smo
uredili s pridobitvijo podpisov. Zaradi različnih interesov
krajanov, ki so bili uporabniki vodovoda, je bil cevovod
urejen večinoma ob občinskih cestah. Pokazalo se je, da
je nekaterim posameznikom malo mar za skupno dobro.

OBČINSKA UPRAVA

KANALIZACIJA
RAZDELJ IN
VODOVODI
SPREMLJAMO
PROJEKTE
Tekst: Nives Kotnik

KANALIZACIJA RAZDELJ,
1. FAZA

Julija je bilo za prvo fazo kanalizacije
Razdelj pridobljeno uporabno
dovoljenje. Podjetje VO-KA, d. o.
o., je že pozvalo k priključitvi vsa
gospodinjstva, ki imajo možnost, da
se priključijo nanjo.

VODOVOD LAHKA PEČ

Javno komunalno podjetje VOKA, d. o. o., je z julijem prevzelo
v upravljanje vodovodni sistem

Pri prevzemu vodovodnega sistema sem sodeloval in
vložil kar nekaj truda kot uporabnik in predstavnik
krajanov. Pregledan je bil celotni sistem, popisane so
bile vse nepravilnosti in vsi števci. Iz zapisnika prevzema
je razvidno, kako veliki denarni vložki bodo potrebni
v prihodnje, da bo sistem varno deloval. Uspešen
prenos v upravljanje VO-KA bo poskrbel za nemoteno
in kakovostno dobavo pitne vode, potrebna pa bodo
dodatna vlaganja v posodobitev sistema in v prihodnje
zaradi zadostnih količin vode tudi zagotovitev povezave z
vitanjskim vodovodom.

LOKALNO SREDIŠČE

USPEŠEN PRENOS
VODOVODA

Spoštovani župan Branko Petre! V svojem imenu in v
imenu začasnega vodovodnega odbora in uporabnikov
vodovoda Lahka peč, se vam javno zahvaljujemo za vso
pomoč pri prenosu upravljanja k VO-KA Celje. Hvala tudi
Slavku Jezerniku in odgovornim na Občini Vojnik.

Čreškova – Lahka peč. Več kot 50
objektov, ki so bili del zasebnega
vodovodnega sistema Čreškova, je
sedaj priključenih na javni vodovod.
Zaradi nezadostne količine izvira
za potrebe vodovodnega sistema
bomo vodohran povezali z javnim
vodovodom Vitanje. Potrjena je nova
lokacija črpališča in odmerjeno je
zemljišče, ki ga bomo po končanju
del odkupili od g. Korenaka. V
pridobitev gradbenega dovoljenja
bomo pristopili takoj, ko bodo
podpisana in notarsko overjena
vsa služnostna dovoljenja lastnikov
zemljišč.

vodovoda Verpete še čakamo.
Projektiranje je v zaključni fazi.

VODOVODI SELCE,
LEMBERG IN LINDEK

Po izgradnji vodovoda Trnovlje pri
Socki je v pripravi idejni projekt še za
naselje Selce. Ker je naselje obsežno,
bo projekt razdeljen na več faz. Po
pridobitvi tehnične dokumentacije
bomo začeli pridobivati podpise
služnostnih pogodb lastnikov
zemljišč, kjer bo predvidena trasa.
Za vodovod Lemberg idejni projekt
že imamo, v pripravi so služnostne
pogodbe. Trasa vodovoda Lindek se
še usklajuje, naročene so odmere za
odkupe objektov.

OBNOVA VODOVODA
VERPETE IN IVENCA

V sodelovanju z javnim podjetjem
VO-KA, d. o. o., smo naročili
projekta obnove vodovoda v naselju
Verpete in v naselju Ivenca. Potek
obnove vodovoda v naselju Ivenca
je načrtovan vzporedno s projektom
izgradnje kanalizacije Ivenca,
medtem ko na projekt za obnovo
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KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV
Tekst: Slavko Jezernik, foto: B. Švab, M. Košar, L. Sreš

Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS
Nova Cerkev

Zadovoljni z opravljenim delom
Krajevna skupnost Nova Cerkev
obeležuje svoj krajevni praznik 4.
julija. Ta dan je spomin na akcijo
dela enot Tomšičeve brigade,
ki so osvobodile kraj. Od tega
dne je bilo območje krajevne
skupnosti osvobojeno ozemlje. V
počastitev krajevnega praznika
smo v sodelovanju z društvi in
organizacijami v kraju ter skupaj s
krajani organizirali več prireditev
in odprtij pridobljenih komunalnih
in drugih objektov, ki so dobili
svojo končno podobo od maja do
septembra letos.
2. julija 2022 smo imeli slavnostno
sejo Sveta KS Nova Cerkev s podelitvijo
krajevnih priznanj. Dogodek je bil
namenjen obeležitvi krajevnega
praznika. Ta dogodek je vedno tudi
priložnost, da opravimo pregled dela
v preteklem letu in v prvi polovici
tekočega leta ter se seznanimo z
novimi nalogami in projekti. Na
slavnostni seji smo še posebej čestitali
in se zahvalili šestim krajanom, ki so si
zaradi dela v družbeno dobro zaslužili
krajevna priznanja.

Dobitniki krajevni priznanj

Proslava v spomin na padle borce

Letošnji prejemniki krajevnih priznanj
so: Helena KUZMAN, na predlog
Turističnega društva Nova Cerkev
in KS Nova Cerkev za dolgoletno in
požrtvovalno delo pri Turističnemu
društvu Nova Cerkev; Olga MOČENIK
na predlog KO Rdečega križa
Nova Cerkev in KS Nova Cerkev za
dolgoletno in požrtvovalno delo v
KO RK Nova Cerkev: Viki IFŠEK, na
predlog PGD Nova Cerkev in KS Nova
Cerkev za dolgoletno in požrtvovalno
delo v Prostovoljnem gasilskem
društvu Nova Cerkev; Pavel MLAKAR,
na predlog PGD Lemberg in KS Nova
Cerkev za dolgoletno in požrtvovalno
delo v Prostovoljnem gasilskem
društvu Lemberg; Franc KLINC, na
predlog Kulturnega društva Socka
za dolgoletno in požrtvovalno delo
pri Kulturnem društvu Socka; Jure
KOVAČ, na predlog PGD Nova Cerkev
in KS Nova Cerkev za uspešno nudenje
prve pomoči krajanu iz Šmarja pri
Jelšah.

Po končani slavnostni seji je bila pri
spominskem obeležju v Novi Cerkvi
tudi slovesnost v spomin na padle
borce. Kulturni program so pripravili
KUD Godba na pihala Nova Cerkev,
pevci KUD Moškega pevskega zbora
Nova Cerkev, učenci in učitelji POŠ
Nova Cerkev in Socka. Dogodek so
zaključili Možnaristi Lanšperg – Nova
Cerkev. Slavnostni govornik je bil
predsednik KO ZB za vrednote NOB
Nova Cerkev, Branko Delčnjak, venec
pa so položili Branko Delčnjak, Slavko
Jezernik in Branko Petre.

Ob krajevnem prazniku so podelili
priznanja aktivnim krajanom.

Polaganje venca v spomin na padle med
drugo vojno

Zimska služba
Zimska služba je v pripravljenosti od
15. novembra tekočega leta do 15.
marca prihodnje leto. Izvajalci bodo
izbrani po končanem javnem razpisu,
ki ga je razpisala Občina Vojnik v
sodelovanju s krajevno skupnostjo. O
izbranih izvajalcih vas bomo obvestili
naknadno.
Kot vsako leto tudi letos prosimo
krajane, da so v času zimskih razmer
potrpežljivi in strpni, saj izvajalci
delajo s polno zmogljivostjo, vendar
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Odprtje ceste od jezu na Hudinji do družine Švab

LOKALNO SREDIŠČE

Veseli obrazi članov režijskega odbora

se vsega hkrati ne da urediti. Lastnike zemljišč še posebej
prosimo, da poskrbijo za odstranitev vej, ki segajo na
območje ceste, prav tako pa prosimo za odstranitev
avtomobilov na obcestnih površinah, da bo pluženje in
posipavanje lahko potekalo nemoteno.
Dobro sodelovanje vodi v dobro opravljeno delo
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi za dobro
sodelovanje Občini Vojnik, županu Branku Petretu,
podžupanu Viliju Hriberniku, svetnikom iz naše
KS, članom Sveta KS Nova Cerkev, podružničnima
osnovnima šolama Nova Cerkev in Socka, vsem
predsednikom društev in organizacij v KS ter župniji
Nova Cerkev, skratka vsem, ki so kakor koli in na kakršen
koli način pomagali ter prispevali k razvoju kraja.
Posebej se zahvaljujemo vsem režijskim odborom v
KS Nova Cerkev za pomoč pri organizaciji in pripravi
spodnjega ustroja za asfaltiranje cest. Verjamemo, da
nam bo s skupnimi močmi in delom tudi v prihodnje
uspelo narediti veliko dobrega za ljudi in kraj.

Nepogrešljiv na prireditvah v Novi Cerkvi

Praznovanje pod šotorom pred gasilskim domom
v Novi Cerkvi se je nadaljevalo z revijo narodnozabavnih ansamblov in humoristom Mirom Klincem –
Klobasekovem Pepijem. V okviru praznovanja krajevnega
praznika je prireditev organiziralo Prostovoljno gasilsko
društvo Nova Cerkev.
Poslovilna vežica v Novi Cerkvi je dobila novo streho.
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KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst in foto: Dušan Horvat

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS
Frankolovo

Poletje v znamenju novih pridobitev
Pogoji za prijetno bivanje na podeželju so v veliki
meri odvisni od primernih cestnih povezav, rednega
vzdrževanja in zagotavljanja prevoznosti cest v
času zimskih razmer. Na sedežu Krajevne skupnosti
Frankolovo imamo že vrsto let usklajen sistem za
vrstni red asfaltiranja posameznih odsekov javnih poti.
Veseli nas, da se ta seznam počasi krajša.

lastnikom zemljišč ob cestah in posameznikom, ki ste
pomagali pri izvedbi, se v imenu članov Sveta Krajevne
skupnosti Frankolovo in v svojem imenu zahvaljujem za
sodelovanje in pomoč. V slogi je moč. Uporabnikom cest
želim, da se po cestah vozijo varno, da nas novi odseki cest
še bolj povezujejo in združujejo.
Obnova odseka ceste v Rakovi Stezi

Asfaltiranje javnih poti
Vsako leto, odvisno od finančnih zmožnosti, pripravimo
plan asfaltiranja obstoječih makadamskih cest, ki jih
režijski odbori za posamezne odseke uredijo do asfaltne
prevleke. V zadnjem obdobju je vse več cest, ki imajo
manjše število uporabnikov, zato krajani sami ne zmorejo
pripraviti ustrezne podlage. Manjkajoči finančni zalogaj
prevzameta Krajevna skupnost Frankolovo in Občina
Vojnik.
Letos smo asfaltirali štiri odseke cest:
- povezovalno cesto v Rovah v dolžini 750 m, relacija:
Žerjav – Rihter – Polenik,
- odsek ceste v Bezenškovem Bukovju v dolžini 310 m,
relacija: odcep Arčan – Višnar – Kračun,
- odsek ceste v Lindeku v dolžini 240 m, relacija: Založnik
– Operčkal,
- manjši odsek ceste v Dolu pod Gojko v dolžini 150 m,
relacija: odcep Selčan – Ratuznik.
Vsem članom režijskih odborov, krajanom, izvajalcem,

Z enoletnim zamikom, ki je posledica zasedenosti
kapacitet izvajalcev, smo se lotili obnove obstoječe ceste
v Rakovi Stezi. Cesta v Rakovo Stezo je na nekaterih
odsekih v zelo slabem stanju. Zavedamo se, da je potrebna
obnove na celotni trasi, vendar smo se odločili, da jo
najprej obnovimo na odseku odcep Korošec – odcep Brecl,
v dolžini 800 m. V spodnjem delu bo obnovljena skupaj z
izgradnjo kanalizacije, ki je predvidena po trasi ceste.
Odprtje manjšega odseka ceste v Dolu pod Gojko
V Krajevni skupnosti Frankolovo se trudimo, da bi čim
več makadamskih cest dobilo asfaltno prevleko. Večina
daljših odsekov je že asfaltiranih, ostali so še krajši in
strmi predeli, ki v primeru neurij povzročajo velik finančni
vložek za vzpostavitev ceste v prvotno stanje.
Eden od teh krajših in strmih odsekov je bil pred časom
asfaltiran v Dolu pod Gojko. Pripravo ceste do asfaltne
podlage so uredili krajani s pomočjo donatorjev, Krajevne
skupnosti Frankolovo in Občine Vojnik. Krajani in
uporabniki ceste so ob odprtju odseka izrazili zahvalo
vsem, ki so pomagali pri pripravi in realizaciji želene
asfaltne prevleke. Prisotne je pozdravila Sanja Ravnak,
nato pa še župan Občine Vojnik Branko Petre in predsednik
Sveta KS Frankolovo Dušan Horvat. Blagoslov ceste je
opravil domač župnik, pater Branko Cestnik. Sledilo je
prijetno druženje.
Zamenjava kritine na poslovilni vežici
Zaradi dotrajanosti strešne kritine na poslovilni vežici
smo avgusta zamenjali kritino. Pred njeno montažo
smo površino strehe prekrili z deskami za izvedbo
prezračevanja. Urejeno je tudi odvodnjavanje strehe z
novimi žlebovi in odtoki.
Poslovilna vežica je dobila novo kritino.
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Zanimivi eksponati zasebnega muzeja.

ZASEBNI MUZEJ
IVANA RAVNAKA
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Ivan Ravnak in Renata Rakun

Tekst: Klara Podergajs, foto: Ana Ravnak

Drobci zgodovine iz Nove Cerkve in okolice
Staro gospodarsko poslopje sredi Nove Cerkve je od
leta 2013 do 2016 počasi dobivalo obnovljeno in novo
podobo. Najprej so se vanj naselili najmlajši, nad njimi
pa je Ivan Ravnak prostoru dodal še nov namen. Odprl
je zasebni muzej.
Kako prikladno, da se stvari iz preteklosti, ki so namenjene,
da se ohranijo za zanamce, nahajajo ravno nad vrtcem, ki
te mlade sicer pripravlja, da bodo ustvarili nove spomine.
Dobro pa je, da imajo preteklost blizu, da se zavedajo, kako
se je svet razvijal, kaj je bilo pred njimi in kako so živeli
njihovi predniki. To je tudi glavni moto Ivana Ravnaka, da
je takšen muzej sploh ustvaril. Na potovanju po Združenih
državah Amerike, kjer je obiskal veliko podobnih muzejev,
je dobil idejo, da bi bilo dobro podoben muzej ustvariti tudi
pri nas. Stare predmete je začel zbirati že pred približno 20
leti. Nekatere je dobil, druge pa tudi kupil.
Od meščanskega do kmečkega življenja
Tako lahko med drugim v muzeju vidite gradbene načrte iz
leta 1833, znak in pisarniško opremo odvetnika dr. Alojzija
Rakuna. V lasti družine Rakun je bila tudi razstavljena
spalnica v avstrijskem meščanskem stilu bidermajer, ki
je bil priljubljen od leta 1815 do 1848. Poleg utrinkov iz
meščanskega življenja si lahko v Ravnakovem muzeju
ogledamo tudi oddelek kmetijskih strojev z vozom iz
župnijskega posestva, pa tudi likalno napravo, na katero so
likali celo za župnišče v času delovanja bl. Antona Martina
Slomška v Novi Cerkvi. Na razstavi so na ogled mašna
oblačila, ki jih je uporabljal Slomšek, prav tako stare slike
in kip iz 16. stoletja. Na razstavi ne manjkajo niti tehnološki
vrhunci preteklosti kot na primer prvi barvni televizor iz
60. let prejšnjega stoletja in stari telefoni ter fotoaparati.

Razstavljen je tudi del električnega droga in žice, ki so ostale
od prve elektrifikacije v Novi Cerkvi leta 1944.
Kaj pa ste vozili vi?
Nadvse impresiven je drugi del razstave, kjer se bodo
zasvetile oči predvsem navdušencem nad starimi avtomobili.
Od hrošča, zastave, audija s samo 17.000 prevoženimi
kilometri in originalnimi pnevmatikami do obnovljenega
forda. »Takšen model sem imel tudi sam. Kupil sem si ga
pri 22 letih, bil je bele barve. Za tiste čase je bil to odličen
avtomobil,« je povedal Ravnak. Veliko časa in sredstev je
vložil tudi v obnovo nekaterih avtomobilov. Okrog njih so
postavljeni na ogled še kolo Ivanovega očeta in različni
mopedi. Zanimiva je tudi bencinska črpalka, ki je še iz časov,
ko se je gorivo plačevalo z dinarji. Nad vso to zakladnico
pa se razprostira zmaj iz leta 1982, ki je bil v lasti Jožeta
Jošta, ki je z njim večkrat preletel naše kraje. Vse to in še več
lahko odkrijete v zasebnem muzeju Ivana Ravnaka, ki vam
bo razstavo z veseljem tudi razkazal. Pokličete ga lahko po
telefonu – 041 645 324 in se dogovorite za termin obiska.

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

www.aksel.si
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KRAJEVNA
SKUPNOST VOJNIK
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Taja Kveder, Lea Sreš

Delovno in praznično poletje v KS Vojnik
Krajevna skupnost Vojnik
praznuje svoj praznik junija.
Program letošnje osrednje
prireditve s podelitvijo priznanj
je s kulturnim programom
oblikovala Vokalna skupina
Kolorina, ki je pripravila koncert
z naslovom Ponovni zagon.
Prireditev je povezovala Emilija
Kladnik Sorčan, glasbena gosta
sta bila Tomaž in Filip Majcen.
Obiskovalce in nagrajence sta
nagovorila župan Branko Petre in
predsednica KS Vojnik Lidija Eler
Jazbinšek.

Prireditev ob prazniku KS Vojnik
Prejemniki priznanj ob prazniku
KS Vojnik so:
BENJAMIN POLJŽER za aktivno
delo v gasilstvu, saj vseskozi
aktivno sodeluje na vseh področjih
društvenega dela, kot so razna
tekmovanja, prireditve, požarne
straže, vzdrževalna dela v gasilskem
domu in še pri mnogo gasilskih
aktivnostih skozi leto. S svojim
prostovoljnim delom dokazuje,
da je vesten, marljiv, odgovoren
in zaupanja vreden gasilec, ki

je za svoje delo že prejel vrsto
gasilskih priznanj. Nepogrešljiv
je tudi pri delu z mladino, kjer je
pokazal veliko mero potrpežljivosti,
vzpodbude in primernega načina
vodenja mladih gasilcev. Ker je
njegovo delo nepogrešljivo tudi v
okviru KS Vojnik, mu s priznanjem
KS Vojnik izrekamo zahvalo.
JERNEJ VRBIČ za aktivno delo v
gasilstvu
je bil kot pionir včlanjen v
Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik
že kot šestletni fantič. Leta 2020 je
prevzel tudi funkcijo podpoveljnika
gasilnega društva III. kategorije. V
času prenove gasilskega doma se je
Jernej Vrbič vključeval v vsa dela,
ki so bila opravljena prostovoljno,
prav tako je bil v pomoč strokovnim
izvajalcem del. Po končani
obnovi (pa tudi med njo) je veliko
svojega prostega časa namenil
pospravljanju, urejanju in čiščenju
gasilskega doma, vozil in opreme.
Jernej se zaveda, da biti gasilec ni
zgolj posredovanje na intervencijah,
ampak sta to tudi urejenost in
funkcionalnost doma. Lahko
rečemo, da je prav slednje osnova
hitrega in uspešnega posredovanja.
Jernej Vrbič je nepogrešljiv član

Prejemniki priznanj ob prazniku KS Vojnik
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Lidija Eler Jazbinšek,
predsednica Sveta KS
Vojnik

| OgledalO | 03 – 138 | 22. september 2022 |

društva pri vseh dogodkih in
delih, tako pri požarnih stražah na
najrazličnejših prireditvah drugih
društev, koordinator in organizator
del, vaj, je član tekmovalne
desetine. Delo gasilca zanimivo
prikaže mladim obiskovalcem
vrtca in osnovne šole ob obisku
našega društva. Uspešno prevzema
tudi vodenje gasilskih intervencij.
Jernej Vrbič je za svoje aktivno,
požrtvovalno in vsestransko delo v
preteklosti prejel že več gasilskih
priznanj. Vse njegove gasilske
aktivnosti pripomorejo k boljšemu
in varnejšemu življenju krajanov
KS Vojnik, zato mu s priznanjem
izrekamo zahvalo za njegovo delo.
LEA SREŠ za promocijo kraja in
fotografiranje dogodkov
Lea Sreš je odgovorna urednica
občinskega glasila Ogledalo. To
nalogo opravlja že od leta 2015.
Dogajanje v kraju in na prireditvah
obeleži s fotografijami in z izbrano
besedo, kar redno objavlja na
spletu in v tiskanih medijih. Kljub
natrpanemu urniku se izjemno
trudi, da obišče večino prireditev v
kraju in da smo krajani obveščeni
o pomembnih dogodkih. Kot

ansambel v Sloveniji v takšnem
sestavu in še po toliko letih delujejo
v isti zasedbi. Do narodno-zabavne
glasbe gojijo posebno ljubezen,
ki jih motivira, osrečuje in daje
energijo za delo tudi v prihodnosti.
Ob njihovem jubileju jim KS Vojnik
podeljuje priznanje.

Kljub praznovanju pa dela v kraju
tečejo naprej. Tako se lahko
veselimo novih pridobitev:
Cesta Male Dole (Žerjav)

odgovorna urednica Ogledala
zna motivirati svoje sodelavce,
da objavljajo zanimive vsebine
in predstavljajo krajane različnih
profilov. Poleg uredniškega odbora
dobro sodeluje s predstavniki
društev, predsedniki svetov KS,
občinsko upravo. Vedno se trudi
pridobiti čim več podatkov, ki so
vir za zanimive članke. Za njeno
delo in skrb za promocijo kraja, za
številne lepe fotografije ter zgledno
sodelovanje ji Svet KS Vojnik
podeljuje priznanje.
DRUŽINSKI TRIO POGLADIČ za
ohranjanje narodno-zabavne
glasbe

- preplastitve ceste Male Dole (1 km),
- rekonstrukcija ceste Arclin – Spar
(360 m),
- zaključena 1. faza Ceste talcev
in začetek 2. faze (pločnik,
odvodnjavanje, javna razsvetljava,
vertikalne in horizontalne oznake),
- asfaltiranje odseka JP Bovše (120 m),
- rekonstrukcija ceste Špesov dom –
pot na Dobrotin (450 m),
- v teku je sanacija plazu Želče,
- v pripravi za asfaltiranje je
makadamski del ceste proti
Dobrotinu,
- zaključena gradnja mostu
Pezdevšek,
- v pripravi je rekonstrukcija 1. mostu
proti Rovam.

Ob zaključku
Da se ob praznovanju lahko veselimo
novih pridobitev in opravljenega
dela, sta potrebna sodelovanje
in delo. Iskrena hvala vsem, ki
ste s svojimi predlogi in z delom
soprispevali svoj delež k uresničitvi
zastavljenih ciljev. Hvala županu
Branku Petretu s sodelavci občinske
uprave za strokovno pomoč,
svetnikom občinskega sveta in
sveta KS Vojnik, predsednikoma KS
Nova Cerkev in KS Frankolovo za
dobro sodelovanje, hvala strokovni
sodelavki KS Vojnik Irmi Blazinšek,
društvom, ki so vedno pripravljena
pomagati, prostovoljcem, mnogim
režijskim odborom, ki ste z zavzetim
sodelovanjem pripevali velik delež
k realizaciji investicij. Želim si, da
se tudi v prihodnje v našem Vojniku
krepi sodelovanje in spoštovanje
z zavedanjem, da je lahko vsak
posameznik pomemben člen za
vzpostavitev pozitivnega vzdušja v
skupnosti in medsedbojnih odnosih.
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Slavnostno odprtje 400 metrov dolgega asfaltiranega odseka ceste med Pristavo in Vojnikom.

Vse dobro, spoštovani sokrajani in so
krajanke.

Vokalna skupina Kolorina

Družinski trio Pogladič je bil
ustanovljen leta 1995 in danes
praznuje 27-letnico obstoja. Trio
sestavljajo oče Franc, sin Milan in
hči Mojca. Oče Franc izvrstno igra
diatonično harmoniko, Mojca kitaro,
enako tudi Milan, ki pa obvlada
še igranje baritona, klaviatur in
klarineta. Vsi skupaj pojejo in tako
z igranjem in petjem ohranjajo
narodno-zabavno glasbo. Svojo
pesem širijo po domovini in tujini.
Ob ustanovitvi so bili prvi družinski
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PRILOŽNOST ZA
NOVE KADRE
Tekst: Marinka Vovk

Mednarodna akademija socialnega podjetništva
Akademija socialnega podjetništva je praktično-učni
program in omogoča poznavanje koncepta socialnega
podjetništva in poslovni model za trajnostni razvoj, ki bo
vplival na širše lokalno in regionalno okolje, s čimer bo
Občina Vojnik pridobila nove kadre, družbeno odgovorne
podjetnike in nova trajnostno usmerjena mlada podjetja.
Predvsem želimo spodbuditi žensko podjetništvo, kjer
imata Lenka Puh in dr. Marinka Vovk dolgoletne izkušnje
in številne reference, tudi mednarodne.
Lokacija: Celjska cesta 10 in 14
Vodilni izvajalec programa v Sloveniji:
Zavod Vinetum, SO.P.
Partner za mednarodno sodelovanje in izvajanje
programa: CPU Vojnik d. o. o., SO.P.
Sodelujoči partner pri izvedbi programa: RASR d. o. o. Celje
Predviden začetek delovanja: 1. 9. 2022
V okviru nadgradnje dejavnosti v CPU Vojnik uvajamo
nadgradnjo programa v sodelovanju s socialnimi podjetji
z uvedbo inovativnega pristopa za doseganje ciljev, ki so
usmerjeni »v vzpostavitev učinkovitega in vzpodbudnega
podpornega okolja za socialna podjetja, ki bo prispevalo h
krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetij, povečalo
možnosti za ustanavljane novih socialnih podjetij,
spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetij, okrepilo
informiranost socialnih podjetij za razvoj in promocijo
socialnega podjetništva, prispevalo k ustvarjanju novih
delovnih mest ter povezovanj socialnih podjetij z lokalnim
okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami
ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši
dostop na trg. Te cilje lahko uresničimo z vzpostavitvijo
AKADEMIJE, ki bo dejansko učno podjetje za SO.P. Ideja je
dejanska potreba, saj SO.P. sedaj nimamo učnega okolja, zato
bo akademija za doseganje ciljev SO.P. dejansko omogočila
operativne možnosti, ki se jih lahko udejanji v praksi.
Program akademije z izvajanjem Zavoda VINETUM SO.P. v
okviru etri skupnosti
• Učenje in izmenjava znanj in veščin neposredno z
vodilnimi strokovnjaki in praktiki s področja socialnega/
družbeno odgovornega podjetništva in krožnega
gospodarstva
• Spoznavanje novih priložnosti rasti socialnega
podjetništva v sektorju krožnega gospodarstva
• Nabor orodij za praktike za socialno podjetništvo in
krožno transformacijo poslovnega modela
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• Praktične smernice in praktična pomoč za krožno
preobrazbo že obstoječih in novih podjetij
• Identifikacija in pridobivanje novih kompetenc za
transformacijo poslovnega modela
• Razumevanje narave financiranja in možnosti za
socialno podjetništvo ter krožne modele
• Individualno mentorstvo za podporo posameznikom na
poti socialnega podjetništva
• Spremljanje in podpora novonastalim socialnim
podjetjem
Socialno podjetje Vinetum SO.P. bo v programu Akademije
izvajalo vsebine, ki se razlikujejo od tradicionalnih
profitnih podjetij na ključnih področjih. Zavod bo novo
dejavnost začel 1. 9. 2022 na Celjski c. 10 in 14 v Vojniku.
CPU Vojnik je vzpostavil povezavo z mednarodno
akademijo socialnih podjetnikov, saj se bodo lahko
prihodnji socialni podjetniki usposabljali mednarodno
in se spoznali z drugimi podjetniki v sektorju socialne
eknomije.
»Social Business Owner« izobraževalni program omogoča
poznavanje koncepta socialnega podjetništva in poslovni
model za trajnostni razvoj, ki bo vplival na širše lokalno in
regionalno okolje, s čimer bo Občina Vojnik pridobila nove
kadre, družbeno odgovorne podjetnike in nova trajnostno
usmerjena mlada podjetja. Prevsem želimo spodbuditi
žensko podjetništvo, kjer ima dr. Marinka Vovk dolgoletne
izkušnje in številne reference, tudi mednarodne.
Usposabljanje na mednarodni akademiji bo koordiniral
CPU Vojnik, ki bo zagotavljal mednarodno vpetost
lokalnega okolja in prihodnjih socialnih podjetnikov ter
s tem prispeval k razvoju uspešnega koncepta socialnega
podjetništva v občini Vojnik in širše v Sloveniji.
Program usposabljanja (online) za udeležence
mednarodne akademje vključuje 9 modulov
Udeleženci po opravljenih obveznostih znotraj 9 modulov
prejmejo mednarodni certifikat. Kontakt za informacije:
Lenka Puh, lenka.puh@etri.si, 041 429 996 in dr. Marinka
Vovk, cpu.marinka@siol.net, 041 634 594.

Tekst: Samo Kunej

Izgradnja neprofitnih lastniških stanovanj
Vsi poznamo razmere, ki vladajo
na slovenskem nepremičninskem
trgu in predvsem mladim družinam
onemogočajo, da bi prišle do
človeka vrednega stanovanja.
Sicer je govora o načrtovanju
izgradnje več neprofitnih najemnih
stanovanj, ki bi bila namenjena
predvsem mladim družinam, vendar
bo do realizacije minilo še veliko
časa. To je ena slabost, druga pa je,
da še vedno govorimo o najemniških
stanovanjih. Neprofitna najemna
stanovanja se nedvomno potrebna,
še boljše pa bi bilo, če bi imeli mladi
namesto najetja možnost nakupa
neprofitnih lastniških stanovanj. Za
mlade družine je nedvomno bolje,
če namesto najemnine odplačujejo
kredite, kar jim nekoč prinese

ekonomsko neodvisnost.
In tu bi lahko občina odigrala
ključno vlogo. V naši občini je nekaj
zemljišč, na katerih bi lahko zgradili
stanovanjske enote, ki bi jih potem po
ekonomski, neprofitni ceni prodali
mladim družinam, ki izhajajo iz
Vojnika. Občina je ekonomsko dovolj
močna, da takšen projekt spelje od
začetka do konca.
Seveda je zadeva kompleksna, vendar
pa za občinski aparat ne bi smela biti
nepremostljiva. V bistvu govorimo o
podobno kompliciranem projektu, kot
je izgradnja šole. Takšnih projektov
se lotevajo posamezniki, ki nimajo
takšnega aparata, kot ga ima občina.
Ti posamezniki zgradijo objekt in
potem prodajajo stanovanjske enote,
pri vsakem kvadratu pa zaslužijo

stotine evrov. Občina bi lahko svojim
občanom z gradnjo zagotovila
stanovanja, ki ne bi bila obremenjena
z dobički investitorjev.
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PREDLOG
V RAZMISLEK
Takšna možnost se ponuja na
območju sušilnice, ki v stanju, v
katerem trenutno je, predstavlja
problem za občino. Na mestu, kjer
stoji problematični objekt, bi lahko
nastala urejena soseska, v kateri bi si
vsi želeli živeti.
Kot vidite, gre za projekt, ki je v
gradbenem smislu srednje zahteven,
glede finančne konstrukcije in
predvsem transparentnosti izvedbe pa
bi spadal med zelo zahtevne projekte.
Vendar sem mnenja, da bi bilo o ideji
vseeno vredno razmisliti.

PREDŠOLSKA VZGOJA
Tekst: Nina Kotnik

Po poti Mavrice v novo šolsko leto
Poletje se poslavlja, počitnice
se iztekajo … Že diši po novem
vrtčevskem letu, ki se nam
približuje, z njim pa prihaja tudi
mnogo doživetij, raziskovanj novega
in neznanega, sklepanj prijateljstev
in hudomušnega, radostnega
vrveža, ki napolnjuje našo hišo z
nasmejanimi otroškimi obrazi in
zadovoljstvom vseh deležnikov.
V prihajajočem novem vrtčevskem
letu 2022/2023 bomo 385 vpisanih
otrok razporedili v 22 oddelkov.

V enoti Vojnik bomo imeli od 1.
septembra 13 oddelkov, od tega
šest oddelkov prvega starostnega
obdobja in sedem oddelkov drugega
starostnega obdobja; v enoti Šmartno
v Rožni dolini bosta domovala, kakor
do zdaj, dva kombinirana oddelka,
v enoti Nova Cerkev in Socka pa
po eden kombinirani oddelek. Na
enoti Frankolovo s prvim šolskim
dnem odpiramo še peti oddelek.
Izjemno nas veseli, da sta v postopku
zaključevanja urejanja dve novi
igralnici v mansardnem delu enote;

ena izmed teh se bo septembra
napolnila z oddelkom najstarejših
otrok.
Želimo, da bi bilo to vrtčevsko leto
polno prijetnih izzivov in možnosti
za raziskovanje še neznanega,
pridobivanje novih znanj, spretnosti,
veščin. Želimo, da bi bila naša
»mavrična hiša« vsak dan polna
otroškega smeha, vriskanja od veselja
in radosti, prostor, kjer bi se vsi
počutili varno in sprejeto.
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KVAČKAN GRB
OBČINE VOJNIK
Tekst: Nuša Lilija, foto: Matjaž Jambriško

Za Guinnessovo knjigo rekordov
Helenca Kuzman se je pred 30 leti iz Dobrne preselila
v Socko. V neokrnjeni naravi zraven potočka, kjer sta
si z možem ustvarila dom, sta se jima rodila sedaj že
odrasla sinova. Poleg dela v domačem podjetju se
Helenca ukvarja še z veliko drugimi stvarmi. Dobrih

Nataša Čerenak, Helena Kuzman in Branko Petre

15 let je članica Turističnega društva Nova Cerkev, v
katerem je nekaj časa opravljala funkcijo blagajnika.
Sedaj kot članica društvu pomaga po svojih najboljših
močeh. V Turističnem društvu Nova Cerkev je
organizirala več delavnic kvačkanja, obisk teh pa je
vedno večji. Udeležijo se ga člani društva in tudi ostali.
Privabijo tako starejše kot mlajše udeležence, vedno
več je otrok. Ob koncu delavnice si vsak svoj izdelek
odnese domov.
Zelo rada hodi v hribe tudi na dopustu, sprehaja psa
in veliko bere. Ljubiteljsko se ukvarja s kvačkanjem in
pletenjem. Za pletenje jo je kot majhno, petletno deklico
navdušila teta in potem je dolgih 20 let samo pletla.
Kvačkati je začela dobrih 5 let nazaj in sedaj znanje sama
dopolnjuje. Pred dobrim letom je na internetni strani
zasledila razpis za kvačkanje vseh slovenskih grbov občin
in takoj vedela, da mora biti zraven. Brez razmišljanja se
je prijavila na razpis in imela srečo, da je bila prva v naši
občini. Ideja se je porodila Jadranki Smiljić, ki je pred tem
že sodelovala pri Guinnessovem rekordu v najdaljšem
neprekinjenem kvačkanju, ki je trajalo kar 28 ur in 5
minut. Projekt kvačkanja vseh 212 slovenskih grbov je
izvedlo 211 kvačkaric in 1 kvačkar.
Cilj je bil priti tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Kljub
zavrnitvi Guinnessove knjige niso odnehali. Sedaj so v
pričakovanju odgovora na poslanih 1000 izdelkov v C2C
vzorcu, kakor so kvačkani tudi grbi. Helenca je ob prijavi
za kvačkanje vojniškega grba dobila navodila za kvačkanje.
Ugotovila je, da ni vešča niti pri vzorcu, zato ji je izdelava
grba predstavljala še večji izziv. Z nekaj začetniških napak
ji je kvačkanje grba vzelo več kot 100 ur, oziroma slabe
4 mesece. Gospa Smiljič je ustanovila zavod Ustvarjalno
srce, ki je tudi financiral sredstva za material. Občina
Vojnik je v sodelovanju s Turističnim društvom Nova
Cerkev grb odkupila, uokvirila in ga podarila OŠ Vojnik,
kjer v velikosti dobrih dveh metrov krasi steno hodnika.

Grb občine Vojnik v prostorih OŠ Vojnik
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Poleg grba Helenca kvačka in plete pod nazivom NONI še
veliko različnih izdelkov za male in velike. Nastalo je že
veliko jopic, nogavic, puloverjev, odej, copatkov. Trenutno
je v izdelavi poletna mrežasta oblekica iz čistega bombaža.
Na FB strani Helenca Kuzman si lahko ogledate njene
izdelke, lahko pa ji tudi pišete in si naročite svoj unikatni
pulover, odejico ali oblekico.

Naslednje leto bo minilo 110 let od rojstva Franja Felicijana,
znamenitega vojniškega lončarja, ki je sodeloval celo
z arhitektom Jožetom Plečnikom. Pokrajinski muzej
Celje bo obletnico obeležil z razstavo, katere avtorica,
kustosinja Barbara Trnovec, o Felicijanu snema tudi kratek
dokumentarni film. Prav tako je avtorica dala pobudo, da
bi v Vojniku obletnico obeležili s postavitvijo spominske
plošče, na kar smo se v Turističnem društvu Vojnik odzvali
z navdušenjem. O tem smo namreč že premišljevali.

LOKALNO SREDIŠČE

SE SPOMINJATE
LONČARJA
FRANJA
FELICIJANA?

Pozivamo vse, ki hranite predmete iz zapuščine
Felicijana, ali ste ga dobro poznali, da nam pomagate
osvetliti njegovo zanimivo in ustvarjalno življenje.
Pokličite: Pokrajinski muzej Celje (03 428 09 50) ali
v Turistično društvo Vojnik (Barbara 041 783 140),
Nataša Kovačič Stožir in Barbara Trnovec.
Vir fotografije: osebni arhiv Katarine Kotnik

Turistično društvo Vojnik

OBVESTILO ORGANIZATORJEM
VOLILNE KAMPANJE
Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK) vas obveščamo,
da bomo v volilnem glasilu Ogledalo, ki bo izšlo v petek, 4. novembra 2022,
vsem organizatorjem volilne kampanje zagotovili enake pogoje pri propagandni
predstavitvi kandidatov in njihovih programov. Pravila (obseg, pogoje in način)
volilnih propagandnih sporočil v občinskem glasilu je na svoji zadnji redni seji sprejel
Občinski svet Občine Vojnik.
Več informacij o pravilih in roke za oddajo gradiv najdete na spletni strani
www.vojnik.si v zavihku Lokalne volitve 2022.
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Prazni zvezki so lepo zaviti,
peresnica polna in svinčniki ošiljeni,
novi učbeniki pa še polni neznanega,
ki bo kmalu postalo znanje. Kratke
hlače in sandale so zamenjale
dolge hlače in šolski copati, na
ramenih šolska torba in zjutraj
pozdrav meglenega hladnega jutra.
September za otroke predstavlja
nov začetek. Vsako leto dobesedno
obrnejo nov nepopisan list, ki čaka,
da napišejo vanj nove dogodivščine
šolskega leta. Nepopisan list
predstavlja odprte vse možnosti. Da
so uspešni, se bodo veliko naučili in
da se splača potruditi, iztržiti iz leta
kar največ.

Vendar je bila pot nekako začrtana,
drugih skrbi ni bilo na vidiku. Vedel
si, da te čaka šola, hobiji, delo doma,
to pa je bilo to. Ko odrasteš, pa te v
“šolskem letu” ne spremlja samo en

To jesen sama počasi končujem
šolanje. Zapiram en zvezek in
odpiram novega. Stojim pred sicer

življenje piše v svojem ritmu in prav
je tako.
Nostalgija sploh ni slaba, po mnenju
strokovnjakov je celo pozitivna.
Grenko-sladki spomini, ki pridejo z
nostalgijo, so še vedno bolj sladkasti
in pomagajo pri spopadanju s
stresom in vsakodnevnimi skrbmi.
Spomnijo nas na čase, ko smo se
imeli lepo, ko smo počeli nekaj,
kar nas veseli. To nam je lahko v
opomin, kaj je pomembno za nas,
kaj nas dela srečne. Ali je to mogoče
spomin na doma narejeno malico
pod borovci na morju, na petje
celega stadiona ljudi na koncertu
vam ljubega glasbenika ali na čase,
ko ste se s sošolci skrivali po šolskih
hodnikih.
Z vsakim novim šolskim letom

NOVI ZVEZKI, NOVI ZAČETKI
Tekst: Klara Podergajs , foto: osebni arhiv

rahlo počečkano stranjo, kjer sem
čez »poletje« (zadnjih nekaj let)
vadila in si zapisovala, kako naj
izgleda moja prihodnost. Obrnila
bom list, čakala me bo bela stran
papirja, karseda samozavestno bom

zvezek, življenje ti jih kar nalaga,
vsak dan kakšnega na novo. Služba,
družina, odnosi, okolje, zdravje,
hrepenenja in še bi lahko naštevala.
Tako se naša šolska torba življenja
vsak dan polni in polni.

morajo otroci in vsi, ki jih spremljajo
v šolah, vedeti in poznati moč, ki
jo imajo njihove besede. Profesorji
in sošolci so lahko nostalgični
sladki spomin in vir spodbude,
ki nekoga žene še mnoga leta po

"Naj bo jesen priložnost, da začnemo
nekaj novega, opustimo slabo ali se
odločimo, da bomo navdih. Najprej sami
sebi, potem pa svetu."
vzela eno barvo pisala in začela
pisati svojo zgodbo, čistopisno ter
bolj ali manj jasno.
Večkrat me v tem prehodnem
obdobju »prime« nostalgija ... kako
je bilo, ko sem se sama pripravljala
na ponovne vstope v šolo, kako sem
bila navdušena in hkrati prestrašena
nad vsem, kar še pride in kar bo.
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V zgodnjih otroških letih nam
vsebino zvezkov še pišejo drugi.
Kmalu pa sami prevzamemo pisalo.
Nekateri od nekdaj vedo, katera
barva bo zaznamovala njihovo
pot. Drugi zamenjajo več pisal,
vmes zmanjka črnila ali se pisalo
pokvari, da najdejo smisel življenja.
Pa vendar je vsaka od teh poti
pomembna in prava. Vsak od nas
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tem, ko zapusti šolske klopi, ali
pa ostanejo grenak nostalgični
spomin, ki v trenutku zaboli in
ostane v mislih še v odrasli dobi.
Naj bo jesen priložnost, da začnemo
nekaj novega, opustimo slabo ali se
odločimo, da bomo navdih. Najprej
sami sebi, potem pa svetu.
Mnenje avtorja ne odraža stališč
uredništva.

Besedilo in foto: MIK Celje

Blok Stara šola Vojnik končno zaživel
Občina Vojnik je naš dom, je mesto, ki je podjetju MIK
Celje dalo priložnost za rast in uspeh. Franci Pliberšek je
direktor in ustanovitelj podjetja MIK Celje, filantrop in
velik človek, ki ga vodi ljubezen do dela in soljudi. Njegov
cilj je pomagati ljudem na vseh korakih delovanja, tako v
njegovem podjetju kot tudi izven njega. Podjetje MIK Celje
ni le družbeno odgovorno podjetje, je ekipa ljudi, ki jih
druži ljubezen do dela v MIK-u in je sočasno družina, ki
si med seboj pomaga ter snuje rešitve za boljši jutri vseh
nas. Velika MIK-ova družina šteje 180 zaposlenih in 100
zunanjih sodelavcev, prav vsem pa je skupen entuziastičen
pristop do dela, ki je temeljnega pomena za uspešno
poslovanje in je podjetje pripeljal do današnjega naziva
vodilnega proizvajalca stavbnega pohištva in lokalnega
prezračevalnega sistema MIKrovent v Sloveniji. Franci
Pliberšek, podjetnik in vizionar, ki dnevne izzive spreminja
v nove poslovne priložnosti, je leta 2021 prepoznal
potencial v 12 let zapuščenem objektu Stara šola Vojnik
ter sklenil, da bo z obnovo someščanom zgradil nova
stanovanja, v katerih si bodo lahko ustvarili varen dom.
Ideja o obnovi zgradbe je navdušila prav vse občane, saj so
videli potencial in dodano vrednost sanacije objekta.

OBNOVA BLOKA STARA ŠOLA

Stavba je bila v celoti obnovljena, kar pomeni, da je
bila opravljena popolna sanacija vodovodne instalacije,

elektrike in ogrevanja, prav tako sta bili obnovljeni
tudi fasada in streha. Sanacija stanovanjskega bloka je
bila zelo zahtevna, vendar so z vrhunskimi inženirji in
odličnimi podizvajalci težaven projekt uspešno zaključili.
Njihov cilj je bil stanovalcem ponuditi stanovanja, ki se
bodo lahko pohvalila z izjemno kakovostnim stavbnim
pohištvom, ki jim bodo nudila zdravo okolje za ustvarjanje
novega doma. Stanovanjski objekt Stara šola je objekt
s 43 stanovanji, ki se razprostirajo v 4 etažah, oziroma
pritličje + 3 etaže. V vsaki etaži so različni tipi stanovanj,
kjer so prav vsa opremljena z visoko kakovostnimi MIK
okni in z vrhunskim prezračevalnim sistemom MIKrovent,
ki je plod MIK-ovega znanja, razvoja in proizvodnje.
Stanovanja odlikujejo tudi druge dodane vrednosti, in
sicer ločena shramba, loža, dvigalo, garažna hiša in ne
nazadnje klimatska naprava, ki zagotavlja udobno bivanje
v vseh letnih časih. Prijazna arhitekturna zasnova in
funkcionalna razporeditev sob dajeta uporabniku občutek
prostornosti in mu hkrati zagotavljata visoko kakovost
bivanja. Stanovanjski objekt je na odlični lokaciji, ki
stanovalcem nudi udobje mestnega bivanja in sočasno
omogoča preživljanje prostega časa v neposredni naravi.
Vsa stanovanja z izjemo dveh so že prodana, slednji pa
se lahko pohvalita z najlepšim razgledom na Vojnik in
okolico, saj sta v najvišjem nadstropju stanovanjskega
bloka.

GOSPODARSKI UTRIP

IMAMO
SVOJ DOM!

Blok Stara šola Vojnik v novi prenovljeni in lepši podobi vas vabi na ogled.
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Nadstandardna stanovanja in vaš dom v Vojniku.

Vojniške terase

Užitek bivanja v objemu urbane narave.

Vila blok Vojniške terase
z 59 nadstandardnimi
stanovanji bo zgrajen
po zadnjih smernicah
nizkoenergijske gradnje.
Opremljen bo z visoko
kakovostnim MIK
stavbnim pohištvom in
lokalnim prezračevalnim
sistemom MIKrovent.
Edinstvena lega objekta
bo kupcu nudila ogromno
naravne svetlobe in
zelenih površin, razglede
na vojniško okolico in
hiter dostop do potrebne
infrastrukture.
VSELJIV JESENI 2023

LOKACIJA

• Ob vpadnici v center Vojnika,
• razgledi iz stanovanj vidni vsi zeleni okoliški hribi z vedutami Vojnika,
s hitrim z dostopom do narave in mesta Celja.
• V bližini vsa potrebna infrastruktura kot so: vrtci, šole, trgovski, športni in rekreacijski centri ter narava.

OBJEKT
•
•
•
•
•
•

Objekt zgrajen po zadnjih smernicah nizkoenergijske gradnje, odlična kakovostna moderna fasada,
večja parkirna mesta 275 x 550 cm,
elekrična polnilna mesta za električna vozila,
kolesarnice,
otroško igrišče za družine,
velike steklene lože in atriji ter terase.

STANOVANJA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

59 nadstandarno oblikovanih stanovanj različnih velikosti,
odlična razporeditev tlorisov,
višina stropov: 2,8 in 3 m,
sodobne kopalnice,
talno ogrevanje,
vsako stanovanje ima ogrevanje in hlajenje s svojo toplotno črpalko (ne plin),
klimatske naprave,
v stanovanja vgrajeno prezračevanje z odlično rekuperacijo,
shrambe opremljene s prisilnim prezračevanjem,
okna z odlično izolacijo: koef. toplotne prehodnosti okna Uw=0,8 W/m2K,
žaluzije na elektropogon in še več!
OGLED IN ODDAJA POVPRAŠEVANJ

MIK DIRECT d. o. o. • Celjska cesta 55, 3212 Vojnik

30

| OgledalO | 03 – 138 | 22. september 2022 |

vojniske-terase.si

Prenovljena stanovanja so opremljena z ogrevalnimi, klimatskimi
in prezračevalnimi napravami vrhunske kakovosti.

Popolnoma prenovljen blok sedaj nudi zdrav in varen
dom novim stanovalcem, ki so nekoč zapuščenemu
objektu dali novo življenje, sočasno pa so postali tudi novi
krajani Vojnika, kar je Občini Vojnik v velik ponos.

(2,75 x 5,5 m) in drugo bodo stanovalcem nudile veliko
udobja. Nadstandardna stanovanja nudijo zelo dobre
tlorisne rešitve, višje stropove (2,8 in 3 m) prostorne
kopalnice, večja dvigala in velike steklene lože, atrije
ter terase za velik užitek bivanja. Vse to bo za prihodnje
stanovalce ustvarilo svetla, odprta stanovanja, ki bodo
povezana z naravo, odlikovale pa jih bodo uporabne,
prijazne arhitekturne zasnove. Nizkoenergetski objekt
bo imel odlične fasadne rešitve, opremljen bo z visoko
kakovostnim MIK stavbnim pohištvom (okna in žaluzije
»Z« na električni pogon), čist in svež zrak bivanja bo
ohranjal lokalni prezračevalni sistem Smart MIKrovent.
Prijetno ozračje v stanovanju bo vzdrževala klimatska
naprava, za ogrevanje in hlajenje pa bo skrbela toplotna
črpalka (ne plin) s talnim gretjem. Prednost so tudi velike
steklene lože, terase in atriji, ki bodo nadstandardna
stanovanja objela z veliko sončne svetlobe in stanovalcem
nudila najvišjo kulturo bivanja.
Če vas zanima nakup nepremičnine, si lahko ogledate
video predstavitev, slike, notranjost opremljenih stanovanj
s pogledom na vedute Vojnika in katalog stanovanj na
spletni strani https://vojniske-terase.si/, kjer so zbrane
tudi vse informacije v povezavi z novogradnjo, ki jo lahko
že danes rezervirate ter si z nakupom stanovanja ustvarite
nov, zdrav dom, ki bo vseljiv že naslednjo jesen.

VRAČANJE DRUŽBI IN LOKALNI SKUPNOSTI

Vračanje družbi in okolju, v katerem MIK Celje deluje,
je poslanstvo, ki vodi podjetje že več kot 30 let. To je
tudi razlog, da se je direktor Franci Pliberšek odločil za
to drzno potezo in svoje upe položil v prenovo nekoč
zapuščenega stanovanjskega objekta, ki je v začetku
septembra zasijal v vsej svoji veličini, danes pa že nudi
dom številnim družinam, mladim parom in starejšim
občanom. Rast in skrb, ki ga s svojim delovanjem Franci
Pliberšek izkazuje lokalnemu okolju, resnično dokazuje,
da je to človek z veliko začetnico, ki v prihodnjih dneh
že načrtuje začetek gradnje novega stanovanjskega vila
bloka »Vojniške terase«. Edinstvena lega objekta, ki
je na samem vstopu v Vojnik, bo uporabniku nudila
ogromno naravne svetlobe in zelenih površin, seveda pa
je potrebno poudariti tudi, da je v neposredni bližini vsa
potrebna infrastruktura (šola, trgovina, vrtec, otroška
igrišča, lekarna in drugo). Odlične arhitekturne rešitve
objekta, stanovanj, spremljajočih objektov, otroška igrišča,
kolesarnice, prezračevane shrambe, večja parkirna mesta

GOSPODARSKI UTRIP

Nova izolativna fasada, moderna oprema balkonov in kakovostno
stavbno pohištvo in še več - ponujajo izboljšanje kakovosti bivanja.

Vojniške terase

Užitek bivanja v objemu urbane narave.

Več o Vojniških terasah in stanovanjih na https://vojniske-terase.si

Arhitekturno oblikovanje & renderji: Doming, d.o.o. https://doming.si
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KLJUČAVNIČARSTVO
IN KOVAŠTVO
Tekst: Sonja Bastl, foto: arhiv Šeško, d. o. o.

V teoriji ni razlike med teorijo in prakso. V praksi pa je!
Petek, 12. avgust. S Tomažem
Šeškom, lastnikom in direktorjem
podjetja ŠEŠKO ključavničarstvo
in kovaštvo, d. o. o., sva bila
zgodaj zjutraj dogovorjena
za kratek klepet. Razveselila
sem se temnih oblakov, ki so
se zgrinjali nad Vojnikom in
prvega težko pričakovanega
dežja po neizmerno dolgotrajni
večmesečni suši. Ko sem vozila
proti Socki, kjer je sedež podjetja,
sem razmišljala o tem, kaj me
bo tam pričakalo, kako gre
podjetju, s kakšnimi izzivi se
soočajo, kako gledajo na sedanje
razmere, kaj pa prihodnost?
Kmalu vsa ta vprašanja niso
bila več pomembna. Prepustila
sem se dežnim kapljam, ki so me
spremljale na poti in vedela sem,
da bom tam našla dobro energijo.
Danes so zagotovo vsi srečni.

do sejne sobe. Stopnice so odsev
kovaštva, na steni prečudovito
delo akademskega slikarja prof.
Petra Krivca »dotrajanih« kovaških
rokavic bogve katerega delavca.
Velik odprt prostor, ki je klical po
sproščenem klepetu, opremljen s
certifikatom Tomaževega starega
očeta, ki je opravil mojstrski izpit
daljnega leta 1937; pa fotografija
drugega Tomaževega starega očeta
v delavnici na Dunaju. Tankočutno
prepletanje sive barve, ki odraža
njihovo osnovno surovino s
pridihom topline lesa. Kot 13-letni
fantič se je Tomaž vozil s kolesom
v Konjeniški klub Škofja vas. Vse
zaradi ljubezni do konjev, četudi mu
je bilo dovoljeno le čistiti hleve in
skrbeti za konje. Kasneje je imel svoj
ranč in 35 let jahalno šolo. Ves čas
pa je bil vpet v obrt svojih staršev.
Ta njegova trma in vztrajnost se
danes kažeta tudi v tem, kako so
skupaj s sodelavci uspešni v tem, kar
počnejo.
Gotovo so vam pri srcu vsi vaši
izdelki, pa tudi storitve. A če bi
komu, ki ne pozna vaše dejavnosti
in izdelkov, priporočili vaš najbolj
značilen izdelek, storitev – s čim
bi začeli?

Najnovejši tridimenzionalni stroj za lasersko
rezanje cevi.

Po desetih minutah vožnje sem
zavila z glavne ceste preko mostu
(Hudinja) in se zapeljala na,
na moje presenečenje, urejeno
dvorišče. V svoji karieri sem
videla veliko podjetij različnih
dejavnosti. Počutila sem se tako
domače, ko sem se sprehodila
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Danes imamo 60 odstotkov
naše proizvodnje v segmentu
izdelave nosilne konstrukcije
kot pomembnega elementa za
fotovoltaične sisteme. V našem
razvojnem oddelku je nastala
lastna blagovna znamka ConSol,
namenjena montaži solarnih
panelov, za res vse tipe strehe.
Seveda ne morem mimo vlečnih
kljuk, ki nas spremljajo in smo z
njimi prepoznavni že več kot 50
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let. Izdelali smo jih tudi do 60.000
na leto. Vlečne kljuke lastne
proizvodnje ali ostalih priznanih
proizvajalcev montiramo ter za
naše stranke uredimo vso potrebno
dokumentacijo. Tu so še storitve
varjenja izdelkov in konstrukcij po
naročilu, izdelava konjske opreme.
Kako je rastlo podjetje, kaj je
bistveno drugače od začetka?
Dolgoletna tradicija, naša odzivnost,
natančnost so nam omogočile našo
prepoznavnost na trgu avtomobilske
industrije in kovinsko predelovalne
dejavnosti. Naše stranke so
ključnega pomena za naš razvoj
izdelkov in procesov v proizvodnji
ter izvajanju storitev. To pa terja
tudi modernizacijo, avtomatizacijo,
robotizacijo in posledično vlaganje
v tehnološko opremo. Tako lahko
danes izvajamo storitve laserskega
razreza in krivljenje pločevine,
laserski razrez profilov. Z najnovejšo
tehnologijo, ki trenutno obstaja.
Ker ne poznam vaših sodelavcem,
vam bom verjela na besedo: kako
je sodelovati z vami, kaj si mislijo
o vas sodelavci?
No, to bi pa morali kar njih vprašati
(smeh). Zase lahko rečem, da
imam veliko odgovornost do vseh
30 zaposlenih in njihovih družin.
Delujemo kot večja družina, kjer
se prepletajo različne generacije.
Starejši imamo izkušnje, mladi
pa prinašajo novo energijo in

In vaše sanje o rasti podjetja, so še na kakšnem
področju neuresničene?
Iz čisto male delavnice starega očeta se podjetje razvija
že s tretjo generacijo. Delujemo v ozki dolini, ki je bila

od nekdaj znana po kovaški obrti. Pri našem poslu je
izjemno pomembna natančnost, hitrost in doslednost.
Prostor je postal premajhen. Želimo se širiti in ostati
na tem prostoru, v tej dolini, ohranjati tradicijo,
zaposlovati in nadaljevati dobro zgodbo v sožitju z
naravo. Sem velik optimist in skupaj z ekipo iščem
možnosti, da nam bi to uspelo v čim krajšem času.
Vem, kaj mislite in držim pesti, da vam uspe
pridobiti vsa dovoljenja in »kovati železo, dokler je
še vroče«. Tu je priložnost, da se končno pokaže ta
razlika med teorijo in prakso. Vse dobro.

LOKALNA AKCIJSKA
SKUPINA

GOSPODARSKI UTRIP

drugačno miselnost. Zagotovo pa imamo vsi skupaj
občutek varnosti. Plače so redne, regres je izplačan
nad minimalno osnovo, poznamo božičnico. Dobro
delamo in prav je, da se to pozna tudi pri nagradah, pri
katerih participirajo vsi zaposleni večkrat letno. Nisem
prevzeten, stojim trdno z obema nogama na tleh.

Tekst: Alenka Sajovic, Simbio, d. o. o.

Razvoj podeželja se lahko okrepi le s sodelovanjem!
Lokalna akcijska skupina (LAS)
Raznolikost podeželja, ki deluje
na območju občin Celje, Laško,
Štore in Vojnik je združila moči
z drugimi lokalnimi akcijskimi
skupinami iz Slovenije in Bolgarije
ter v letu 2022 pristopila k pripravi
dveh projektov sodelovanja na
temo samooskrbe in promoviranja
ekološke pridelave ter zelišč.
V juniju je Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in
razvoj podeželja odobrila projekta
sodelovanja Eko gajbico, prosim!
in Ko zadišijo zeli.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je v
programskem obdobju 2014 – 2020
v razvojno-strateških dokumentih
za razvoj podeželja podprlo
združevanje LAS s skupnimi
interesi in sodelovanjem med njimi.
Sodelovanje med partnerstvi je v
okviru lokalnega razvoja pomembno
zlasti pri izmenjavi in prenosu
primerov dobrih praks, iskanju
povezav in novih znanj. Namenjeno
je skupnemu reševanju specifičnih
lokalnih problemov posameznih
območij in generiranju novih idej.

V projektu sodelovanja Eko
gajbico, prosim! sodelujeta tudi
Občina Vojnik in Osnovna šola
Vojnik. Občina Vojnik bo v okviru
promocije ekološkega kmetovanja
skupaj s Kmetijsko gozdarskim
zavodom Celje pripravila vsebine,
vezane na zdrave in trajnostne
načine prehranjevanja z eko
hrano, ozaveščanje potrošnikov
in predstavitev ekoloških kmetij
z območja LAS. V ta namen bodo
kupili stojala in panoje za razstavo –
učilnico na prostem, ki bo zajemala
tudi 6 visokih gred, nameščenih pri
treh podružničnih osnovnih šolah.
Osnovna šola Vojnik bo v sklopu
načrtovanih aktivnosti projekta
kupila konvektomat za šolsko
kuhinjo, s katerim želijo obogatiti
šolski jedilnik in v sodelovanju z
lokalnimi ekološkimi kmetijami
ponuditi učencem še večji nabor
ekoloških živil in jedi. Učenci druge
in tretje triade se bodo v sklopu
niza izvedenih naravoslovnih dni
lahko seznanili s postopki pridelave,

obdelave in predelave ekoloških
živil na izbranih ekoloških kmetijah
(Plahtica, Očko, Pšaker, Habjan …).
V okviru projekta bo oblikovan
skupen katalog izbrane ponudbe
ekoloških živil na območju
sodelujočih slovenskih in bolgarskih
lokalnih akcijskih skupin (LAS),
oblikovani bosta tudi promocijska
gajbica ekoloških živil in knjižica z
recepti z namenom pospeševanja
prodaje lokalne ekološke hrane in
spodbujanja kratkih dobavnih verig.
S projektom sodelovanja Eko
gajbico, prosim! želi LAS
Raznolikost podeželja spodbuditi
potrošnike k nakupu ekoloških živil,
prispevati k promociji ekološkega
kmetijstva ter naša znanja in
izkustva o pridelavi oziroma
promoviranju ekoloških živil med
lokalnim prebivalstvom izmenjati
s sodelujočimi lokalnimi akcijskimi
skupinami v Bolgariji.
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NAJ SPOMIN NA
ŽRTVE NE ZBLEDI
Tekst in foto: Zdovc Marko

Vzeli so jim edino, kar so imeli! Življenje.
Ko so davnega 26. decembra 1891 slavnostno
plemenitemu namenu v uporabo predali takrat
novozgrajeno stavbo deželne hiralnice v Vojniku, ki je
bila ustanovljena zaradi dolgoletne želje po zagotovitvi
človeka dostojnih razmer za bolne in ostarele na širšem
območju Spodnje Štajerske, si visoka družba skupaj s
častnim gostom grofom Edvardom Attemsom zagotovo
ni mogla predstavljati, kako kruto in v nasprotju
s poslanstvom te ustanove se bo z usodo njenih
oskrbovancev poigrala zgodovina čez pol stoletja.

Spominska slovesnost ob 81. obletnici spomina na odpeljane
oskrbovance.

Vojna na naših tleh se je začela z napadom Nemčije in njenih
zaveznic na takratno Kraljevino Jugoslavijo na velikonočno
jutro, 6. aprila 1941. V dneh, ki so sledili, so temne sile
napovedovale uničenje našega naroda. Že 11. aprila 1941 je
Vojnik zasedla nemška vojska in oblast je prevzel okupator.
Prepovedali so slovenski jezik in zažigali slovenske knjige.
V šolah, uradih in cerkvah se je smelo govoriti samo še
nemško. Na vojniškem trgu so izginili slovenski napisi,
odstranjeni in uničeni so bili slovenski simboli. Na Hitlerjev
rojstni dan, 20. aprila 1941, so v Vojniku izvedli množično
aretacijo zavednih Vojničanov in slovenske inteligence.
Mnoge so zaprli v celjske zapore. Vojniške duhovnike in
kaplane so izgnali na Hrvaško. Mnoge zavedne Vojničane so
kasneje poslali v koncentracijska taborišča, številne mučili
in jih postrelili v zaporih ter po moriščih širom naše države.
Med hujše vojne zločine okupatorja na naših tleh sodijo tudi
usmrtitve duševno bolnih, onemoglih in ostarelih ljudi.
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9. junija 1941 so Nemci iz vojniške banovinske hiralnice
odpeljali 92 oskrbovancev, ki so jih kasneje kruto usmrtili
v plinskih celicah na gradu Hartheim v mestu Alkoven pri
Linzu v Avstriji. Bili so žrtve SS-ovcev, nemških zdravnikov,
nacističnega režima in zloglasnega evtanazijskega programa
T4. Oskrbovanci so bili iz Vojnika v Avstrijo odpeljani s tremi
avtobusi. Pri tem so odvažali tudi oskrbovance iz drugih
sestrskih ustanov, in sicer iz Medloga pri Celju, Slovenskih
Konjic, Muretincev pri Ptuju in Maribora. Spiske odvečnih
oseb so pripravili nemški zdravniki programa T4 in SSovci že maja 1941. Vsi oskrbovanci so morali čez podroben
zdravniški pregled. Znak v obliki križa ali znak v krogu v
kartoteki oskrbovanca je pomenil smrt, vprašaj ali prazen
krog pa življenje.
Na dan odhoda so tistim, ki so jim namenili smrt, na
oblačila z barvo napisali prej omenjene znake. Ob
zaskrbljenosti in protestu bolniškega osebja ob takšnem
ravnanju nacistov so jim ti osorno odgovorili: ''Ne boste
jih več videli!'' Nobenemu izmed oskrbovancev ni bilo
dovoljeno vzeti s seboj svojih oblačil ali osebnih predmetov.
Oskrbovanci so bili nervozni in mnogi se niso želeli vkrcati
na avtobuse, kot bi čutili, da se jim ne bo zgodilo nič
dobrega. Te so na avtobuse nagnali s silo. Med odpeljanimi
oskrbovanci iz Vojnika je bilo 50 oseb ženskega spola in
42 oseb moškega spola. Najstarejša oseba ženskega spola
je bila stara 78 let, najmlajša pa 12 let. Najstarejša oseba
moškega spola je bila stara 81 let, najmlajša pa 11 let. Med
žrtvami je bilo 8 mladoletnih oseb. Avtobusi z oskrbovanci
so istega dne prispeli na železniško postajo v Špilje v Avstriji,
nedaleč stran od meje med Spodnjo in Zgornjo Štajersko.
Več kot 500 pacientov se je vkrcalo na poseben vlak nemških
državnih železnic; odpeljali so jih na glavno železniško
postajo v mesto Linz. Od tam so odšli na končno destinacijo
– na grad Hartheim. V dneh, ki so sledili, so družine in svojci
odpeljanih oskrbovancev prejeli obvestila o njihovi smrti,
večinoma z datumi od 20. junija do 2. julija 1941. Mnoge
družine pa niso prejele nobene informacije o odpeljanih
svojcih. Med razlogi za smrt so na teh obvestilih Nemci
lažno navajali različne neresnične vzroke smrti (kap, gripa,
sepsa, pljučnica, vnetje srednjega ušesa in podobno). Trupla
s plinom umorjenih žrtev so nato zažgali v krematoriju na
gradu Hartheim.
Zloglasni Hitlerjev evtanazijski dekret je bil izdan oktobra
1939, datum zapisa pa je bil 1. septembra 1939, kar sovpada

Program ''T4'' je bil ustavljen s Hitlerjevim dekretom 24.
avgusta 1941, in sicer po protestu katoliške cerkve, ki je
takšnemu početju odločno nasprotovala. To pa ni ustavilo
pobijanja nedolžnih žrtev, postalo je le bolj prikrito in
manj sistematično. Decembra 1944 so grad zaprli in ga
preuredili v sanatorij, pri tem pa zakrili in uničili vse dokaze
o storjenih zločinih, ki so se dogajali v ustanovi. Po vojni
so zgradbo preuredili v stanovanjski kompleks. Od leta
1969 je odprta za obiskovalce, danes pa je grad Hartheim
spomenik, posvečen tisočem žrtev, ki so bile tam umorjene.
Ob 75. obletnici žalostnega dogodka, 10. junija 2016, je
bila v bolnišnični kapeli postavljena tabla z vsemi imeni
in priimki odpeljanih oskrbovancev. Tablo so uredile in
postavile Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Občina Vojnik in ZB
za vrednote NOB Vojnik – Dobrna – KO Vojnik. Blagoslovila
sta jo domači župnik Anton Perger in dekan Alojz Vicman
iz Nove Cerkve. 17. junija letos je bila v parku PB Vojnik
spominska slovesnost ob 81. obletnici spomina na odpeljane
oskrbovance. Simbolično je bilo v parku pri stari bolnišnični
poslovilni vežici posajenih devet dreves v njihov spomin.

MARIJA, KNEZ MARIJA JOŽEFA (mladoletna oseba),
KOLAR FRANC, KOLŠEK ALBIN, KOZAMURNIK
JOŽEFA, KOZLEVČAR FRANČIŠKA, KOŠNEK MARJETA,
KOZOVINC MARIJA, KRAŠEVEC AVGUST, LAPUH
ALOJZ, LAVBIČ JULIJANA, LEDINŠEK MARIJA, LEGVART
AMALIJA, LIPAVC VILJEM, LORBER MARIJA, LUEGER
ANA, MARTINI ANA, MATJAŠIČ URŠULA, MAZEJ FRANC,
MEDVED FERDINAND, MELANŠEK ZOFIJA, MIKLAVC
RIHARD, MIVC CIRIL, MUHELIČ PETER, NAGODE
FRANČIŠKA, OBERČKAL ELIZABETA (mladoletna
oseba), PAJK MARIJA, PEČEČNIK FLORJAN, PETERNELJ
ANDREJ, PEVC VERONIKA, PODGORŠEK MARIJA,
PODPEČAN IVAN, PODJED JANEZ, PRAPROTNIK
ANTON (mladoletna oseba), PREMIK ANA, PRESKAR
JOŽEFA, PRIMEC RUDOLF, PUŠNIK FRANC, REČNIK
JAKOB, REMS MARIJA (mladoletna oseba), ROBNIK
JOŽEF, ROZMAN FILIP, SAŠEK MARIJA, SOJČ JOŽEFA,
SOTENŠEK IVAN, SUHADOLNIK DRAGUTIN, ŠERBEC
IVANA, ŠINKOVEC JOŽEFA (mladoletna oseba),
ŠKOBERNE TEREZIJA (mladoletna oseba), ŠMUC
KARL, ŠTEBLE JOŽEFA, ŠTEBLE JOŽEFA, ŠUNTER
MARIJA, TEKAVC MARKO, TERAŽ MIHAEL, TEUŠ
RIHARD, TRATNIK MARIJA, TURNŠEK FRANC,
VANOVŠEK MIHAEL, VODNIK RUDOLF, VODUŠEK ANA,
VRANC JOŽEF, ZDOVC ANTON, ŽELEZNIKAR JANEZ.

RAZGLEDI

z začetkom vojne v Evropi, ko je Nemčija napadla Poljsko.
Evtanazijski program se je imenoval ''T4'' oziroma ''Akcija
T4''. Poimenovan je bil po neslavni ulici ''Tiergartenstrasse
4'' v Berlinu v Nemčiji, ki je nedaleč stran od živalskega
vrta. Na tem naslovu je bila namreč vila, v kateri je bil sedež
vodstva tega zloglasnega programa. Program je bil narejen
z namenom eliminacije oziroma odstranitve življenja
nevrednih ljudi (eliminacija eksistence mrtve teže). Eden
izmed organizatorjev in vodij tega programa je bil tudi
Hitlerjev osebni zdravnik dr. Karl Brandt. Grad Hartheim so
nacisti izbrali za enega izmed šestih evtanazijskih oziroma
usmrtitvenih centrov v tedanjem Rajhu; bil pa je edini, ki
je bil lociran v Avstriji. Nemci so Avstrijo priključili k Rajhu
13. marca 1938. V 16 mesecih od maja 1940 do avgusta
1941 so na gradu Hartheim z ogljikovim monoksidom ali s
smrtonosnimi injekcijami umorili 18.269 oseb. Med njimi
je bilo okoli 12.000 zapornikov iz koncentracijskih taborišč
Dachau in Mauthausen ter na stotine žensk, ki so bile leta
1944 poslane tja iz koncentracijskih taborišč Ravensbruck
in Gosen. Samo junija in julija 1941 so usmrtili 2099
ljudi (junija 1941: 1364, julija 1941: 735). Skupno število
umorjenih na gradu Hartheim danes ocenjujejo na 30.000.

Zločin, ki se je zgodil, je sad nerazumne sprege med
medicinsko stroko in nacionalsocialistično oblastno
politiko, ki je to omogočila. Medicinska stroka je zato kriva
za ta gnusen zločin in ni mogoče odpustiti zdravnikom, ki so
zlorabili svoje poklicno poslanstvo na tako nizkoten način.
Po vojni so na Nürnberškem procesu sodili in obsodili vse
odgovorne nacistične zdravnike. Rezultat njihovega dela v
sklopu programa ''T4'' je bil okoli 275.000 umorjenih ljudi.
V luči povojnega spomina na tragične dogodke iz tistega
mračnega časa je tudi v Berlinu v Nemčiji na pločniku v
ulici Tiergarten številka 4 nameščeno spominsko obeležje,
ki je postavljeno v spomin na vse žrtve nacističnega
evtanazijskega programa.
Naj spomin na slovenske žrtve nikoli ne zbledi. Slava
mučenikom!

Po abecednem vrstnem redu zapisani odpeljani
oskrbovanci.
BAN ANDREJ, BENC NIKO, BENETEK FRANČIŠKA,
BREČKO MARTIN, BRODNIK MARIJA, BROJAN VIDA,
BRVAR HELENA. COLNER FRANC, ČEBULAR ALOJZIJA,
ČEPL MARTIN, DERŽEK FRANČIŠKA, FLIS VIDA
(mladoletna oseba) FRISNIK JOŽEFA, GRADIŠNIK
IVANKA, GRAHEK NEŽA, GRILC IVANKA, HAFNER ANA,
HATUNŠEK IVAN, HERCOG BARTOLOMEJ, HICTALER
TEREZIJA, HLASTEC JOŽEFA, JAKETIČ FRANČIŠKA
(mladoletna oseba), JEGLIČ LEOPOLD, JERMAN
LEOPOLD, JEZERNIK KAREL, JEVŠINEK FRANČIŠKA,
KALIŠNIK MARIJA, KLANČAR IVANA, KLEMENČIČ

17. junija letos je bilo v parku PB Vojnik pri stari bolnišnični
poslovilni vežici simbolično posajenih devet dreves v njihov spomin.
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BOŽENA NEMCOVA
NAS POVEZUJE
Tekst: Jože Žlaus, foto: Karel Kult

Vojnik in češko mesto Česka Skalice
Dogovor o povezovanju Občine Vojnik in mesta
Česka Skalice ter osnovnih šol obeh krajev, ki je
zaradi pandemije za dve leti obstal v predalu, bosta
prihodnje leto le podpisala župana obeh občin
in ravnateljici osnovnih šol. To bo nadgradnja že
podpisanega sporazuma iz leta 2019 med našim
Turistično-kulturnim društvom Globoče in njihovo
Společnostjo Božene Nemcove (SBN). To sta občini,
ki sta si zelo podobni, obe pa se lahko ponašata tudi z
veliko kulturne dediščine.
V okviru že podpisanega sporazuma med našim
društvom in njihovo SBN smo že leta 2020, to je ob
200-letnici rojstva Božene Nemcove, načrtovali razstavo
pastelov o življenju in delu Božene Nemcove avtorja in
tudi častnega člana SBN Jožeta Žlausa. Zaradi pandemije
je bila razstava postavljena šele letos 18. junija v galeriji
muzeja Božene Nemcove v Česka Skalici in bo odprta
do konca septembra. V kulturnem programu ob razstavi
je poleg županje mesta Česka Skalice ing. Zuzane
Junwirtove spregovorila tudi predsednica SBN Helena
Duchačova, vse skupaj pa je presenetil prihod deželnega
glavarja Martina Červeka iz okrajnega mesta Hradec
Kralove, ki je v svojem kratkem nagovoru poudaril
pomen povezovanja med Češko in Slovenijo. Vse prisotne
sta z naše strani pozdravila podžupan Vili Hribernik in
avtor razstave Jože Žlaus, ob zvokih Joškove bande je
bila razstava odprta in zelo lepo sprejeta. Zvoki Joškove
bande so se po odprtju razstave razlegali tudi v mestnem
parku na prireditvi »Slavnost vina«, kjer so se predstavili
najboljši vinarji Češke in Moravske in kjer je bil ob

ELEKTRO KOVAČIČ
z vami že 25 let

n e s ko n č n a e n e rg i j a

elektroinstalacije
strelovodi
meritve
www.elektro-kovacic.si
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Obisk Babičine doline

degustaciji vin tudi koncert godcev iz Česka Skalice in
okoliških krajev. V okviru naše štiridnevne turneje po
Češkem so nas naši gostitelji popeljali po idiličnem mestu
Česka Skalice in po znameniti Babičini dolini z mikavnim
dvorcem Ratiborice. Babičina dolina je dobila ime po
najbolj znanem delu Božene Nemcove »Babička« in to je
dolina, kjer je svoja otroška leta preživela mlada Barunka
Panklova, kasneje poročena Božena Nemcova. Tu je na
vsakem koraku 9 kilometrov dolge učni poti, kjer so na
gosto postavljeni poučni smerokazi, info table, slike s
kratkimi izseki iz njenih del, mogoče spoznati življenje
in delo znamenite pisateljice in pravljičarke Božene
Nemcove. Zato ni čudno, da je učna pot zelo obiskana,
zlasti med vikendi in počitnicami.
Vojničani smo jo že kar nekajkrat prehodili, tudi tokrat
je bilo tako in ob vsakem obisku Babičine doline dobimo
kakšno dobro in poučno idejo, ki jo bomo prenesli tudi v
našo lepo občino.

KORAK V NOVO
ŠOLSKO LETO
Foto: Matjaž Jambriško

Dragi učenci, učenke in predvsem
"prvošolčki", poletje se bo poslovilo, a
prišla bo barvita jesen in z njo šolski
dnevi. Naj bo vaš prihod v šolo poln
pričakovanj – tu boste spoznali nove
prijatelje in znova videli stare, prav
tako tudi učitelje. Naj bo šola prostor,
kjer boste tkali vezi prijateljstva, kjer
boste vedno dobrovoljni in kjer bo
znanje pomembna vrednota.
Želim vam prijeten začetek šolskega
leta in uspešno leto.
Marjana Šoš

Ravnateljica Marjana Šoš in
kolektiv OŠ Anton Bezenšek Frankolovo

OŠ Anton Bezenšek Frankolovo, 1. razred
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Osnovna šola Vojnik, 1. a razred

Nataša Čerenak

Dragi učenke, dragi učenci ter
predvsem "prvošolčki",
po sproščujočih počitnicah stopamo
v novo šolsko leto z novimi izzivi, z
željo po uspešnem sodelovanju in
nadgrajevanju vsega, kar smo skupaj že
zgradili.
Verjamemo in upamo, da bomo zmogli
prepoznati nekaj pozitivnega, nekaj,
kar nas bo navduševalo in nas peljalo k
širjenju obzorij ter pridobivanju novih
znanj.
Šola je mnogo več kot hram učenosti;
tukaj imamo priložnosti tkati in
negovati prijateljske vezi, sodelovati
drug z drugim in spoštovati drug
drugega.
Vsem prvošolcem izrekamo
dobrodošlico z željo, da bodo z
veseljem in pogumom postali del naše
šolske skupnosti.
Ravnateljica Nataša Čerenak in
kolektiv OŠ Vojnik
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Osnovna šola Vojnik, 1. b razred

Osnovna šola Vojnik, 1.c razred

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

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

Osnovna šola Vojnik,
Podružnična osnovna
šola Socka, 1. razred
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MEDNARODNA
MLADINSKA IZMENJAVA
Tekst: Barbara Balan, foto: Tjaša Jamnikar

Podnebna kriza in “Narava v meni”
Na domačiji Metta, na Rakovi
Stezi, je bila avgusta mednarodna
mladinska izmenjava Nature Within
Me (Narava v meni).

Kaj smo počeli?
Veliko smo raziskovali in se pogovarjali
o izrednih podnebnih razmerah.
Najprej smo spoznali dejstva. Od
industrijske dobe do danes je globalna
temperatura našega planeta narasla
za 1,2 0C. Da bodo razmere na Zemlji
še nekako znosne za človeštvo, lahko
naraste največ za 1,8 0C, torej le še za
0,6 0C. Časa za ukrepanje ni več veliko.
Posledice globalnega segrevanja
po vsem svetu so požari, poplave,
ekstremne suše, razpokana in suha
zemlja. Nadvse pomembna je skrb
za življenje na zemlji in ohranjanje
zelenih površin. Iskali smo rešitve,
kaj lahko naredimo. Kaj je naša
odgovornost, kako lahko pomagamo
kot posamezniki, kot skupnost, kot
družba? Kako sploh ukrepati? Kakšna
je naša strategija?

Kaj menite vi?
Mi smo našli veliko različnih
odgovorov. Recimo spodbuditi večjo
lokalno samooskrbo – preko pogovorov
z župani, s šolami, trgovinami. In
druge lokalne (in nacionalne) pobude,
kot so ozelenitev površin, gozdni
vrtovi, ozaveščanje in izobraževanje
vseh generacij o globalnih podnebnih
problemih in pomenu spreminjanja
naših potrošniških navad, spodbujanje
trajnostne energetike, recikliranje,
uporaba odpadnih vod itd. Spoznali
smo lokalno domačijo Mokovec
in njene praktične ukrepe v smeri
trajnosti. Omenili smo, da imajo
vlade in oblasti največjo moč, kako
nagovoriti svoje prebivalce. Raziskali
smo tudi globalno civilno gibanje
»Extinction Rebellion«, ki ima tri
cilje in nagovore vladi: da vlade in
mediji povedo resnico ter nemudoma
razglasijo klimatsko in ekološko krizo,
da ukrepamo zdaj in da se ustvari zbor
občanov, ki skupaj z vlado premisli o
rešitvah.
Sprememba je potrebna ZDAJ.
Se pa sprememba začne od znotraj.
Zato smo veliko delali na osebnostni
rasti ter preko elementov narave

(zemlja, voda, ogenj, zrak) raziskovali
in krepili svoje vire in moči. Pri zemlji
smo odkrivali, kako smo lahko bolj
stabilni, kaj nas prizemljuje, kaj bi
radi (ob)držali pri sebi in česa ne.
Skozi različne vaje smo krepili svojo
odločnost, jasnost in samozavest. V
povezavi z vodo smo raziskovali svoja
čustva – kako so lahko bolj pretočna,
fluidna, kako jih lahko v polnosti
čutimo, slišimo in tudi spustimo,
kadar je to potrebno. Razvijali smo
sočutnost in povezanost s sočlovekom.
Iskra ognja so naše vizije. Duh. Naš
namen ali poslanstvo, naš notranji
klic, smisel, navdih, intuicija. Skozi
element ognja smo raziskovali svoj
notranji žar, se povezali s svojim
duhovnim »totemom«, prisluhnili
trenutnemu klicu v življenju in drug
drugega podprli na poti k lažjemu
koraku proti njemu. Pri zraku smo
urili svoj um. Okušali smo občutek
lahkotnosti in svobode. Preizkusili smo
različne dihalne tehnike, ki nam dajejo
večjo jasnost. Kot integracijo vseh
štirih elementov in praznovanja naše
mednarodne skupnosti smo skupaj
pripravili tradicionalno indijansko
potilnico (konstrukcijo, kamne, ogenj,
oltar) in izvedli obred čiščenja in
zdravljenja.
Mladi udeleženci so z domačije Metta

Nadvse pomembna je skrb za življenje na zemlji in
ohranjanje zelenih površin.
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Živeti v naravi in z naravo.

Projekt “Nature Within Me” poteka v okviru programa
Erasmus+ in je sofinanciran z evropskimi sredstvi.

ANITA OČKO

NA MLADIH SVET STOJI

odšli vsak v svojo smer, a povezani in močnejši, pripravljeni
na spremembe v svojem življenju, pa tudi na spremembe v
družbi. Bea iz Španije je to izrazila takole: »V tej skupnosti
je vse tako magično in izpolnjujoče. Izjemno je, da se lahko
povežemo z ljudmi iz različnih ozadij, z različnim znanjem
in predvsem s toliko ljubezni in prijaznosti v sebi. Že na
začetku smo med sabo ustvarili močno in globoko vez,
kar nam je dovolilo, da se odpremo in rastemo. Lokalno
okolje, ki nas obdaja, lahko razumemo kot sanje izobilja.
Vsebina projekta nam pomaga dojeti, kako pomembna
je povezanost z elementi v nas in v našem okolju ter kako
popolno in velikodušno narava skrbi za nas.«

Tekst: Janja Čuvan, foto: arhiv šole

Diamantna maturantka na ŠCC
Dijakinja Anita Očko, ki je doma iz Frankolovega,
je letos na Srednji šoli za gradbeništvo in varovanje
okolja s Šolskega centra Celje, smer okoljevarstveni
tehnik, postala zlata maturantka z vsemi možnimi
točkami. To pomeni, da je postala diamantna
maturantka.
Anita Očko je bistra, zanesljiva, predana in odgovorna
oseba z močno ustvarjalno energijo. Je zelo motivirana
in sposobna doseči cilje, ki si jih zastavi. To dokazuje
tudi odlično opravljena poklicna matura. V času šolanja
je vsa štiri leta aktivno sodelovala tako pri šolskih kot
lokalnih dogodkih in dejavnostih, pri promociji šole
v širši lokalni skupnosti, v mednarodnem projektu
Ekošola, v katerega je vključena naša šola, pa je v
različnih projektih dosegala izjemne rezultate. Osvojila
je več zlatih priznanj na tekmovanju v Ekokvizu,
osvojila zlato Cankarjevo priznanje, uspešno objavljala

prispevke za Mlade poročevalce o okolju … To leto je
bila izbrana tudi za okoljsko ambasadorko Slovenije.
Udeležila se je Svetovnega okoljskega kongresa za
mlade, Youth Environmental Education Congress
(YEEC), ki je bil v Pragi od 12. do 18. marca 2022. Vse
šolske obveznosti je opravljala v skladu z navodili in v
dogovorjenih rokih. Vestno in strokovno je opravljala
delo pri praktičnem pouku. Do šolskega dela in pouka
je nasploh imela vzoren odnos. V razredni skupnosti
je bila zelo dobro sprejeta in je velikokrat nesebično
nudila pomoč svojim sošolkam in sošolcem.
Anita bo svojo študijsko pot nadaljevala na Fakulteti za
matematiko in fiziko na Univerzi v Ljubljani. Želimo ji,
da se v celoti še naprej posveča ustvarjalnemu učenju in
pridobivanju znanja, s katerim bo lahko po končanem
študiju ustvarjalno doprinesla k uspešnemu delovanju
naše občine.
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Srečanje cerkvenih pevskih zborov v
Vojniku
Vojnik, 12. junij 2022, cerkev sv. Jerneja, koncert
cerkvenih zborov. Sodelovali so Otroški in mladinski
pevski zbor Hozana, MeCPZ Ljubečna, Prosvetni moški
zbor Dobrna, MeCPZ Vojnik, MeCPZ Dobrna, MeCPZ
Frankolovo, MeCPZ Šmartno v Rožni dolini, MeCPZ
Nova Cerkev in MePZ Forte Vojnik. Zbore so spremljali
Ožbej Jager, Eva Založnik, Natalija Oprčkal, Maja Pikelj,
Primož Hladnik in Erik Brezovšek.
Tekst: Milena Jurgec, foto: Janez Krajnc

03

02

3. Lilija odbojkarski turnir
Sestre Maja, Katja, Jerneja in Nuša so julija na domačem
igrišču pripravile vse potrebno, da so se odbojkarske ekipe
lahko pomerile med sabo. Zbralo se je 6 ekip, ki so jih
sestavljali po štirje igralci. Po nekajurnih bojih si je prvo mesto
priigrala ekipa Prvi, sledili so Uau, na tretje mesto pa se je
uvrstila ekipa Štrudl. Z glasnim spodbujanjem vseh navijačev
smo turnir končali z nasmeški na obrazih.
Tekst in foto: Nuša Lilija

04

Predstavitev lokostrelstva na
Frankolovem

30. tradicionalna Holcerija v Vitanju

23. julija 2022 smo ob bazenu na Frankolovem spoznavali
osnove lokostrelstva. Samo Kunej je na povabilo
Mladinskega društva Frankolovo na travniku ob bazenu
predstavil osnove lokostrelstva in rokovanja z lokom. Po
predstavitvi so udeleženci naučeno preizkusili v praksi, na
koncu pa se med seboj pomerili na tekmi, kjer so opravili
10 krogov s po tremi streli.

Že 30. leto zapored je TD Vitanje (14. avgusta 2022)
organiziralo kulturno-etnološko prireditev Holcerija.
Popoldne je bila povorka vozov, ki so prikazovali
različne kmečke običaje, med njimi tudi voz KUD Nova
Cerkev s prikazom žganjekuhe. Veliko truda in volje
sta tudi letos vložila Irena in Jaka Krajnc, ki sta voz
pripravila in okrasila.

Tekst in foto: Samo Kunej
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Tekst: Lea Sreš, foto: Bogdan Potočan
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06

Matjaževo dobrodelno kolesarjenje

Maša narodov v znamenju Vojničanov

Matjaž Hribljan je svoj kolesarski projekt poimenoval
Dobrodelni projekt "212 občin". Od 19. do 31. julija je
prekolesaril vseh 212 občin in ozaveščal o ALS obolenju ter
zbiral sredstva za podporo ALS obolelim. Občina Vojnik
je Matjažu izkazala dobrodošlico v ponedeljek, 25. julija
2022, sprejeli sta ga direktorica občinske uprave Mojca
Skale in sodelavka Irma Blazinšek.

Julija je bila v stolni cerkvi sv. Danijela v Celju slovesna
sveta maša narodov, ki je bila posvečena vsem gasilcem,
še posebej tistim, ki so sodelovali na Gasilski olimpijadi
in tistim, ki so gasili požar na Krasu. Mašo je vodil dr.
Stanislav Lipovšek, somaševala sta tudi Anton Perger in
Alojz Vicman, sodelovali so vojniški pevci MoPZ France
Prešeren ob spremljavi prof. Simona Jagra.

Tekst: Mojca Skale, foto: arhiv občine

07

Klopotec vojniških vinogradnikov spet
naznanja jesen in trgatev
Za klopotec so poskrbeli člani Vinogradniškovinarskega društva Vojnik. Tradicionalno so na
vinogradniškem kotičku spet postavili društveni
klopotec. Pred leti ga je strokovno izdelal Herman
Felicijan, član društva iz Socke. Klopotec naznanja
prihod jeseni, veselo pričakovanje dobre, kakovostne
trgatve letnika 2022 in ohranjanje starega ljudskega
običaja.
Tekst: Pavle Leskovar, foto: Miran Kovač
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Tekst in foto: Milena Jurgec

08

Blagoslov Selčanovega križa
V Ilovci so 24. julija pripravili blagoslov obnovljenega
Selčanovega križa, ki ga je vodil g. Anton Perger. Ker sva
se na ta dan pred 40 leti z ženo poročila, sva simbolično
obnovila zaobljube. Hvala sosedom, prijateljem, žlahti
– tako Selčanovi kot Smoletovi, g. Pergerju, Arclinskim
fantom in seveda Iveku – Čarliju Jančiču za strokovno
pomoč pri obnovi križa.
Tekst: Bogdan - Matija Selčan, foto: Anita Selčan
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Slavko Jezernik je praznoval

Uspeh starejših gasilk PGD Vojnik

Slavko Jezernik je praznoval svojo 70-letnico. Na
slavnostni seji Sveta KS Nova Cerkev so mu čestitali
člani sveta, župan Branko Petre in podžupan Vili
Hribernik sta mu podarila sliko Lemberga. Zaželeli so
mu vse dobro in se mu zahvalili za prizadevno delo.

Sobotni večer, 20. avgusta 2022, smo končali z veselo
novico, saj so naše starejše gasilke na pokalnem tekmovanju
v Lovrencu na Dravskem polju ugnale vso konkurenco
in dosegle 1. mesto v skupnem seštevku vseh pokalnih
tekmovanj. Za pokal GZS so dosegle odlično 2. mesto.
Punce, iskrene čestitke!
Tekst in foto: Jernej Vrbič

Tekst in foto: Lea Sreš

11

Mali Pariz osvojil Korošico

Nogometni klub Vojnik

20. avgusta se je ekipa Mali Pariz udeležila najvišje
ležečega turnirja v nogometu. Zgodaj so se odpravili
do Planine Podvežak, ki je eno izmed izhodišč do
1808 m visoke Korošice. Po 2 urah hoje in 308 metrih
višinske razlike, so se za zmago borili s 6 ekipami. V 5 ur
trajajočem nogometnem boju je fantom uspelo ugnati vso
konkurenco in pokal za prvo mesto je že tradicionalno
romal v njihove roke.

V sredo, 24. avgusta, je bila na igrišču v Vojniku odigrana
prva tekma v pokalu Pivovarne Union. Člani NK Vojnik so
gostili ekipo NK Rudar Velenje, ki sicer igra v 2. slovenski
ligi. Pred polno tribuno navijačev sta obe ekipi pokazali
odlično, borbeno igro, zmaga pa je po poškodbi domačega
vratarja v drugem polčasu šla v Velenje. NK Rudar je slavil
z rezultatom 8:0.

Tekst: Nina Mlinar, foto: osebni arhiv
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Tekst: Nina Mlinar, foto: osebni arhiv
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Zaključek poletja v FitPlacu

Leonov copat in Luka Dončić

Zadnji vikend v avgustu se je v FitPlacu odvil dvodnevni
dogodek 'Slovo poletju'. Obiskovalci so se lahko
okrepčali z okusnimi hamburgerji iz Nebeške skodelice
in nazdravljali z izbranimi koktejli Adriana Romiha
Rexhaja. Sobota je bila namenjena najmlajšim, zadnje
brezskrbne ure počitnic so izkoristili na napihljivih
igralih, ki zagotavljajo nepozabno zabavo.

Član ŠD Socka Leon Jeseničnik si je z bratom Luko in
očetom Gregorjem ogledal košarkarsko tekmo Slovenija
– Estonija v dvorani Zlatorog. Kot mlad košarkar si je želel
avtogram Luke Dončića. Pogumno je vrgel svoj copat na
igrišče, Dončić ga je podpisal. Leon bo copat shranil za
spomin, ne bo ga več nosil, da se podpis ne bi izbrisal.

Tekst: Nina Mlinar, foto: osebni arhiv

15

Nogometno igrišče dobi umetno travo
Zaradi dotrajanosti smo začeli zamenjavo nogometnega
igrišča z umetno travo v Vojniku. V I. fazi bomo uredili
igrišče za nogomet, prostor za igralce, lovilne mreže
in opravili gradbena dela v okolici igrišča. V II. fazi
pa bosta urejeni še igrišče za odbojko in igrišče za
badminton.
Tekst in foto: Urška Mužar
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Tekst in foto: Gregor Jeseničnik

16

Urejeno otroško igrišče pri Sokolskem
domu
Pri Sokolskem domu v Vojniku smo uredili otroško
igrišče, ki je dopoldan namenjeno vrtcema in šoli, v
popoldanskem času pa občanom in obiskovalcem. Kupili
smo različna igrala (kombinirano igralo, trampolin,
plezalo …), ki otrokom pomagajo pri razvoju motorike.
Tekst: Urška Mužar, foto: Gašper Gajšek
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NAŠA VARNOST

PROBLEMATIKA ODVOZA
POVOŽENE DIVJADI
Tekst: Branko Jelen

V zadnjem času se lovci Lovske
družine Vojnik soočamo z
raznimi očitki glede odstranitve
oz. odvoza povožene divjadi ob
cestiščih na območju Vojnika in
okolice. Na kratko bi radi pojasnili
oz. obvestili javnost glede opisane
problematike. Lovska družina
Vojnik ima državno koncesijo
za upravljanje z loviščem. Tako
je bila lovska družina Vojnik v
začetku julija 2022 obveščana
o spremembi dosedanje prakse
glede odvoza povožene divjadi.
Obveščeni smo bili, da je 1. julija
2022 je v veljavo stopila nova
Uredba o načinu, predmetu in
pogojih izvajanja gospodarske
javne službe ravnanja s stranskimi
živalskimi proizvodi kategorije
1 in 2 (uradni list RS,št. 44/22),
zaradi katere se nekoliko
spreminjata način in financiranje
zbiranja živalskih stranskih
produktov kategorije 1 in 2
(kamor spadajo tudi povožene
živali s cest in železnic).

Na podlagi opisanega je od 4. julija
2022 Uprava Republike Slovenje
za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin (UVHVVR)
predpisala nov protokol obveščanja
v primeru povoza divjadi, in sicer;

46

• o povoženih prostoživečih živali
(razen divjih prašičev) na cesti ali
železnici se obvesti upravljavca
cest oziroma železnic, ki bo
poskrbel za odstranitev povožene
živali;
• o najdbi poginulega ali
povoženega divjega prašiča pa se
obvesti UVHVVR.
Na podlagi Zakona o divjadi in
lovstvu mora regijski center za
obveščanje pred odstranitvijo
povožene divjadi obvestiti
upravljavca lovišč, ki ima pred
odvozom pravico pridobitve vseh
tistih delov poginule divjadi, ki jih
potrebujejo za evidentiranje izgub.
46. člen Zakona o divjadi in lovstvu
namreč zavezuje upravljavca lovišč,
evidentiranje odstrela in izgub
divjadi (kamor sodi tudi povoz).
V dosedanje praksi smo tako lovci
po obvestilu regijskega centra
za obveščanje nemudoma odšli
na kraj povoza divjadi, kjer smo
poleg odvzema potrebnih delov za
evidentiranje tudi poskrbeli za odvoz
povožene divjadi. Zaradi spremembe
pravnih aktov na državnem nivoju je
sedaj za odvoz pristojen upravljavec
cest. V praksi to pomeni, da smo
lovci še vedno dolžni iti na kraj
povoza in odvzeti potrebne dela
za evidentiranje, saj nas k temu,
kot je zgoraj že opisano, zavezuje
Zakon o lovstvu in divjadi. Nato pa
mora regijski center za obveščanje
za odstranitev povožene divjadi
obvestiti upravljavca cest, ki mora
poskrbeti za odstranitev povožene
živali.
Zaradi opisane prakse se pojavljajo
težave, saj smo bili lovci pred nekaj
dnevi ob izvajanju predpisanih
protokolov (ki jih je predpisala
država) tarča očitkov in verbalnih
napadov. V kraju Višnja vas je bil
namreč povožen srnjak, kjer je
predstavnik LD Vojnik v skladu z
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veljavnimi akti odšel nemudoma
na kraj in odvzel potrebne dele za
evidentiranje, to tudi sporočil na 112
(regijski center za obveščanje), ki je
za odvoz takoj obvestil upravljavca
cest - v tem primeru VOC Celje. Ker
je divjad na kraju povoza ležala zelo
dolgo (upravljavec cest je na kraju
dogodka postavil celo prometno
signalizacijo, da ne bi prišlo do
dodatnih prometnih nesreč in s tem
označil ležečo povoženo divjad na
cestišču), je upravičeno prišlo do
zgražanja večjega števila občanov.
Lovci LD Vojnik smo prejeli za ta
primer preko 50 klicev občanov,
ki smo jim skušali predstaviti
spremenjen način na tem področju. V
tem primeru smo lovci LD Vojnik tudi
sami neobvezujoče in prostovoljno
večkrat klicali tako na RECO,
higiensko službo, ki izvaja odvoze
za naročnike (upravljavce cest) na
policijo itd. Ugotovljeno je bilo, da je
povoženo divjad po res dolgem času
le odpeljala higienska služba, ki je
dobila naročilo od upravljavca cest (v
tem primeru od podjetja VOC).
Ker je tudi za nas, lovce takšna
praksa nedopustna, ko povožena
žival leži ob ali celo na vozišču dan
ali dva in za to ne poskrbi upravljavec
ceste, ki je to po novem dolžan, bomo
o tem še naprej obveščali pristojne
institucije. Poudariti želimo le, da
smo lovci LD Vojnik v preteklosti
vedno ravnali in delovali skladno
s pravnimi akti in to počnemo in
bomo počeli tudi v prihpdnje. Lovci
LD Vojnik smo v celotnem sistemu le
izvajalci določenih nalog, medtem
ko se pravni akti in druga pravila
sprejemajo na državni ali lokalni
ravni. Lovci LD Vojnik si bomo še
naprej prizadevali, predvsem s
pobudami, predlogi in opozorili na
pristojne institucije, da se sedanja
praksa za odvoz povožene divjadi
spremeni, saj imamo informacije, da
se s podobnimi težavami srečujejo po
vsej državi.

Tekst: Jelka Gregorc

Ukrepi za učinkovito rabo energije
Vlada Republike Slovenije je sprejela ukrepe in
priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah
ožjega in širšega javnega sektorja, ki se nanašajo
na temperaturo hlajenja in ogrevanja. Evropska
komisija je konec maja 2022 predstavila načrt,
ki predstavlja skupen odziv Evrope na težave in
motnje na svetovnem energetskem trgu, ki jih je
povzročila ruska invazija na Ukrajino. Slovenija je
začela aktivno izvajati ukrepe iz tega načrta. Zelena
preobrazba bo okrepila gospodarsko rast, varnost
in prispevala k izvajanju podnebnih ukrepov za
Slovenijo in Evropo. S prihranki energije lahko
najugodnejše in najhitreje prispevamo k reševanju
energetske krize (negotove oskrbe) ter k zmanjšanju
stroškov.

Koristni nasveti za učinkovitejše ravnanje z energijo za
gospodinjstva

Med najpomembnejšimi je ukrep, da organi državne
uprave, ki so upravljavci ali uporabniki stavb v lasti
ali uporabi Republike Slovenije, zagotovijo, da se v
stavbah in njihovih prostorih, ki imajo vgrajen klimatski
sistem, prostori ne hladijo na nižjo temperaturo
zraka, kot je +25 °C ob pogoju, da relativna vlažnost
dovedenega zraka ni višja od 60 odstotkov, razen kjer
to zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ni
mogoče. Predpisano velja tudi za tiste dele prostorov, ki
omogočajo samostojno regulacijo notranje temperature
prostorov. Med ukrepi je zapisano, da se v stavbah
organov državne uprave prostori po 18.00 uri in do
7.00 ure zjutraj na delovne dni in ves dan ob sobotah,
nedeljah in ob praznikih, razen kjer je to potrebno
zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ali
dela stavbe, ne hladijo na nižjo temperaturo zraka, kot
je +28 °C. Vlada med ukrepi objavlja tudi poziv, da
se prostori v organih državne uprave ne ogrevajo na
višjo temperaturo zraka od +20°C, razen v posebnih
primerih, kjer po presoji upravljavca stavbe ni mogoče
zagotoviti navedenih zahtev zaradi utemeljenih
razlogov. Tudi v občinski upravi Občine Vojnik ter v
njenih zavodih bomo sledili priporočilom vlade.

· Pomivanje posode: Pomivalni stroj čim bolj napolnimo.
V kolikor s tem ne motimo sostanovalcev, peremo v času
cenejše tarife.

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo tudi nabor
vsakdanjih ukrepov za varčevanje z energijo v
gospodinjstvih, s katerimi lahko doma in v podjetjih z
zamenjavo vedenjskih navad prispevamo k energetski
učinkovitosti in prihrankom energije.

EKO KOTIČEK

ENERGETSKA KRIZA
IN NAŠA PORABA
Na cene energentov gospodinjski porabniki žal nimamo
vpliva, lahko pa spreminjamo svoje ravnanje v smeri
večje učinkovitosti in si zagotovimo večjo neodvisnost od
ponudnikov energije. Pri tem vam bodo v pomoč izbrani
nasveti v nadaljevanju:
· Hlajenje hrane: Temperatura v hladilniku naj ne bo
nižja od 5 °C, v zamrzovalni skrinji pa naj ne bo nižja od
-18 °C. Nižja temperatura pomeni večjo porabo energije.
Svetujemo tudi občasno odtajanje hladilnika.
· Kuhanje: Med kuhanjem čim pogosteje uporabljajmo
pokrovko ali ekonom lonec. Vodo najprej segrejmo v
električnem grelcu.

· Pranje in sušenje: Perilo peremo, ko je boben poln, na
temperaturi, ki ni previsoka in uporabljajmo energijsko
varčne programe. Če s tem ne motimo sostanovalcev,
perilo peremo in sušimo v času cenejše tarife. Poleti
perilo sušimo zunaj, na soncu.
· Razsvetljava: Luč naj gori tam, kjer jo potrebujemo.
Uporabljamo LED sijalke.
· Delo in zabava: TV, računalnik in druge elektronske
naprave ugašamo iz stanja pripravljenosti, ko jih ne
uporabljamo. S stikalom na električnem podaljšku
lahko izklopimo več naprav hkrati.

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

Tekst: Sonja Jakop, foto: Dolfi Jakop

Drugi roman patra Branka Cestnika
V zadnjem avgustovskem petku 2022 smo na
Frankolovem doživeli predstavitev že drugega
zgodovinskega romana avtorja, sicer pa
frankolovskega župnika, patra Branka Cestnika
– Šesti pečat. Res lep in dobro obiskan kulturni
dogodek v organizaciji Prosvetnega društva Anton
Bezenšek Frankolovo in Celjske Mohorjeve družbe
je bil poslastica za knjigoljubce. Prijeten ambient
sta nudila župnijsko dvorišče in ploščad zunanje
učilnice OŠ Frankolovo, ki je locirana med osrednjimi
vaškimi ustanovami: osnovno šolo z vrtcem, cerkvijo,
župniščem in gostilno. Za uvod smo slišali dve
domovinski pesmi v izvedbi MoPZ Frankolovo, pogovor
s p. Brankom Cestnikom pa je vodil Janez Karo.

Predstavitev je bila pospremljena s fotografijami na velikem platnu

Zajeten zgodovinski roman govori o krutem preganjanju
kristjanov na antičnem Ptuju, na prelomu iz 3. v 4.
stoletje. Takrat je rimski cesar Dioklecijan (iz tistih časov
do dandanes je dobro ohranjena Dioklecijanova palača v
Splitu) kot eden prvih preganjalcev hotel povsem izbrisati
kristjane in obdržati pogane. Osrednji lik je škof Viktorin
Ptujski, ki velja za prvega razlagalca Svetega pisma na
Slovenskem. V vsem dogajanju so močno zastopane
ženske, ki ob bok moški krutosti in krvavim načinom
mučenja kristjanov nastopajo v vlogi razumnic, prinašalk
upanja in svetosti.
Pisatelj je razvil napeto zgodbo, ki jo je naslonil na mnoga
zgodovinska dejstva, deloma pa je plod njegove domišljije.
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Roman je kot tak zanimiva študija verskega in političnega
dogajanja takratnega časa, saj je avtor, preden se je lotil
pisanja, izbrskal mnogo verodostojnih zgodovinskih
virov. Številne kraje, kjer se zgodba odvija, je tudi osebno
obiskal. Šesti pečat se nekoliko navezuje na njegov prvi
roman Sonce Petovione (2019). Pater Cestnik pravi,
da je za drugega dobro izkoristil koronski čas, ko so se
ustavile domala vse aktivnosti. Za razliko od prvega, ki
od bralca zahteva dokajšnjo mero koncentracije, je drugi,
Šesti pečat, lažji za branje, po pisateljevem mnenju se
lahko bere tudi na plaži. Z radovednostjo pričakujemo še
tretjega, ki je v nastajanju in ga je avtor že naznanil. Oba,
pater Cestnik in moderator Janez Karo, sta predstavila
veliko dejstev in zanimivosti, da bodo bralci s še večjo
radovednostjo posegli po romanu. Knjigo je izdala
Celjska Mohorjeva družba, prisotne pa je na predstavitvi
nagovorila tudi njena ravnateljica dr. Tanja Ozvatič.
Poudarila je, da so kot založnik veseli tako dobre stvaritve.
Že Cestnikov romaneskni prvenec Sonce Petovione je
prepričal strokovno javnost in pristal med finalisti za
veliko literarno nagrado Kresnik. Pustimo se presenetiti,
kako bo odmeval Šesti pečat.
Knjigo priporočamo v branje vsem željnim odkrivanja
zgodovine in zgodbe, ki bralca »vleče«. Vleče pa tudi
slog pisanja, saj pater Cestnik vedno znova dokazuje, da
je mojster ne le govorjene, ampak tudi pisane besede.
Krajani smo veseli in upravičeno ponosni, da imamo med
nami tako velikega človeka; v eni osebi je župnik, pisatelj,
kolumnist, kritik, urednik, predavatelj … Na samem
dogodku je bilo mogoče oba Cestnikova romana tudi
kupiti. Pred in po predstavitvi je bil avtor tudi na razpolago
vsem, ki so želeli njegov avtogram ali posvetilo. Druženje
prisotnih se je ob dobri kapljici in prigrizku nadaljevalo
pod zvezdami še v pozne nočne ure.
Dr. Tanja Ozvatič govori o knjigi in avtorju v presežnikih

Tekst: Tina Krivec, foto: lastni arhiv

Naj živi Karantanija
Dramska skupina Vojnik je, tako kot mnogi drugi,
z veseljem pozdravila sproščanje ukrepov ob
koronavirusu in se lotila vaj za novo igro. Njena
premiera je bila predvidena že leta 2021, saj imamo
tradicijo, da novo igro predstavimo vsako drugo leto.
Žal so ukrepi še naprej vztrajali, se zaostrovali in
sproščali, tako da smo z vajami začeli šele leta 2022.
Pridno smo delali dvakrat do trikrat na teden in ob
dnevu državnosti (25. junija) premiero komedije Naj
živi Karantanija končno predstavili na domačem odru
v Vojniku. Sodelovalo je deset igralk in igralcev, tokrat
je prvič aktivno sodelovala pri igri tudi šepetalka in ni
samo po tekstu spremljala igre.

hkrati tudi že čas začetka dopustov, zato smo uspeli odigrati
le eno predstavo. Mislimo, da je bila zelo uspešna; seveda
lahko več povedo tisti, ki so si jo ogledali. Vsem tistim, ki
je še niste videli, sporočamo, da si jo boste lahko ogledali v
jeseni, ko bomo igro ponovno obudili in začeli tudi gostovati
po bližnji in daljni okolici.

DRUŠTVENI VRTILJAK

DRAMSKA SKUPINA
VOJNIK

Komedija Naj živi Karantanija je bila krstno uprizorjena
na našem odru, saj je Alice Čop scenarij napisala prav za
nas, na kar smo ponosni. Režijo in scenografijo je tokrat
prvič prevzel Kajetan Čop, scenograf, režiser in igralec, ki je
magistriral na gledališki akademiji v Pragi. Vsi smo se veliko
naučili, ker je imel »naš« Kajetan čisto drugačen pristop do
ustvarjanja končne podobe predstave.
Ko smo komedijo postavili na oder za obiskovalce, je bil

DRUŠTVO LJUBITELJEV
JASLIC SLOVENIJE

Tekst: Jože Žlaus

Benedikt Podergajs – dobitnik priznanja
Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije s sedežem na
božjepotnih Brezjah je na svojem zadnjem občnem
zboru 30. julija 2022 podelilo nekaj priznanj zaslužnim
posameznikom, ki v Sloveniji skrbijo za organizacijo
razstav jaslic ali jih izdelujejo.
Upravni odbor društva je že na majskem sestanku določil za
dobitnika priznanja tudi »očeta« Božičnega Vojnika, Bena
Podergajsa, ki že več kot sedem let uspešno skrbi za največjo

razstavo jaslic v Sloveniji. Priznanje je zaradi njegove
opravičene odsotnosti na občnem zboru prevzel član
upravnega odbora društva Jože Žlaus in mu ga nato izročil v
prostorih Galerije Piros v Globočah.
Čestitke za prestižno priznanje Benu Podergajsu, ki mu
hkrati želimo še veliko energije pri vodenju Božičnega
Vojnika.
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POČITNIŠKO
DRUŽENJE
Tekst: Neža Čeperlin in Veronika Preložnik, foto: Riana Solar

Oratorij Nova Cerkev 2022
Tudi letos smo v Novi Cerkvi že
trinajstič odprli vrata oratorijske
vasi. Oratorij z geslom svetega
Ignacija »Za božjo slavo!« je bil
od 6. do 10. julija. Vključno z
animatorji se ga je udeležilo okoli
100 oratorijancev. Vodilna člana
našega oratorija sta bila Mateja
Oprčkal in naš duhovnik Alojz
Vicman, v kuhinji pa je bila vodja
gospa Milena, ki je poskrbela, da so
bili naši želodčki vedno polni.

Vsak dan smo začeli z dvigom zastave
in prepevanjem himne. Sledil je
ogled oratorijske igre, za katero sta
se letos animatorja Florjan in Filip
posebej potrudila, saj sta jo prvič
spravila v filmsko obliko. Igro so
pozitivno sprejeli še drugi oratoriji po
Sloveniji in nam s svojimi komentarji
in mnenji pričarali nasmeh na obraz.
Nadaljevali smo s katehezami, pri
katerih smo podrobneje spoznavali
življenje sv. Ignacija Lojolskega. Po

kosilu so sledile ustvarjalne delavnice,
dan pa smo končali z veliko igro in
spustom zastave.
Prvi dan je imel ustaljen urnik.
Drugi dan smo v svojo sredo povabili
neustrašne celjske viteze – vojake,
ki so nam predstavili svoj poklic in
vojaško opremo. Preizkusili smo se
lahko tudi na vojaškem poligonu.
Tretji dan je bila vrednota dneva
romanje, zato smo se odpravili do
podružnične cerkve sv. Katarine v
Lembergu, kjer smo dan začeli z
romarsko mašo, nato pa nadaljevali
pot na Lemberški grad, kjer je bila
letos posneta oratorijska himna.
Tam nas je sprejel graščak Franci
Zidar in nam prijazno razkazal
notranjost gradu. Oratorijanci so
že od začetka nestrpno pričakovali
glavni dogodek četrtega dne –
vodnoblatne igre. Peti dan smo
oratorij končali s sveto mašo, kamor
so bili povabljeni tudi starši in
sorodniki otrok. Po tem je sledil
piknik in tradicionalni "Oratorij ima
talent".
Na koncu vsakega dne smo
animatorji imeli refleksije, v katerih
smo se vedno zahvaljevali za lepo
vreme. Preko tega smo začutili tudi
Božji blagoslov, saj se je vsak dan
iztekel bolje, kot smo načrtovali.
Potrditev, da smo animatorji in
celotna ekipa oratorija opravili res
dobro delo, pa so bili nasmehi in
objemi otrok ob zaključku naših
druženj.

Glasilo Občine Vojnik

Skupinska fotografija udeležencev na
stopnišču pred cerkvijo
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Tekst in foto: Jure Ferlež

Pohod na Dobrotin
Nad Vojnikom, obdana z gozdički, je domačija
Dobrotinšek. Nekateri se še spomnijo, da je ta
priimek vsebovalo tudi ime osnovne šole v Vojniku,
ki pa so jo preimenovali.

da ohranimo spomin na dogodke iz časa NOB in
člane družine Dobrotinšek. Po končanih govorih smo
udeleženci v prijetnem vzdušju obujali spomine na tiste
čase in se kasneje odpravili proti izhodišču.

DRUŠTVENI VRTILJAK

ZGODILO SE JE
PRED 80. LETI
Priimek verjetno poznajo vsi občani, vendar pa spomin
na dogajanje v času narodnoosvobodilne vojne počasi
bledi. V SD Vojnik smo zato ob obletnici dogodkov, ki so
zaznamovali člane domačije Dobrotinšek, organizirali
pohod do domačije Dobrotinškovih. Našemu vabilu so
se prijazno odzvali tudi člani ZZVNOB.
Ob osmi uri smo se zbrali pred občinsko stavbo, nato pa
počasi krenili na pohod. Pot nas je vodila po gozdovih
okoli Vojnika, ki so dajali zatočišče partizanom, ki so
se bojevali proti tujemu okupatorju. Po prihodu na
domačijo je Jure Ferlež, ki je vodil pohod, najprej obudil
spomin na dogodke, ki so povzročili, da so se okupatorji
znesli nad člani družine. Domačini so izmučenim
borcem 1. Štajerskega bataljona 29. oktobra 1941 nudili
prenočišče in jih oskrbeli z vsem potrebnim. Na žalost
je to izvedel gestapo in se kruto maščeval. Skoraj eno
leto kasneje, 7. julija 1942, so zjutraj nemški vojaki
na domačiji aretirali Alojza in Jerneja, na Teharjah pa
še Martina. Jurčka so aretirali še isti dan v Poljčanah.
Po zaslišanju in mučenju so 30. julija 1942 v zaporu
Stari pisker Celje ustrelili brate Martina, Alojza in
Jerneja Dobrotinška. Brata Jurčka so, ker ob prihodu
partizanov ni bil doma, poslali v taborišče na prisilno
delo in ga nato pozvali, da se mora javiti v nemško
vojsko. Izkoristil je čas brez nadzora, pobegnil in se
pridružil partizanom. 3. avgusta 1942 so aretirali še
mamo Heleno ter hčerke Mimico, Lenko in Zefko in jih
odpeljali v koncentracijska taborišča, od koder sta se
po končani vojni vrnili le Lenka in Zefka. Jurček, ki je
postal partizan, je padel pred koncem vojne.
Govornik Jure je v zaključku poudaril, da sta preživeli
sestri s trdim delom, smelostjo in upornostjo nadaljevali
tradicijo gospodarjenja Dobrotinškovih na Dobrotinu
in to kljub temu, da jim takrat oblast ni bila najbolj
naklonjena. Zefka je ostala doma, kjer živi še danes in je
z možem ustvarila nov rod Dobrotinškovih.
Udeležence je pozdravil in nagovoril še predsednik
ZZV NOB Albin Cocej, ki je poudaril, da je pomembno,

Med pohodom do domačije Dobrotinškovih

21,90 EUR
/tono z DDV

KOMPOST

1. KAKOVOSTNEGA
RAZREDA

Za prevzem je
potreben predhoden
dogovor na tel. št.
03 425 64 52,
kjer so na voljo
dodatne informacije.
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OSTANIMO
PRIJATELJI
Tekst: Elči Gregorc, foto: Dolfi Jakop

31. srečanje narodno-zabavnih ansamblov z veselico
Člani Prosvetnega društva Anton
Bezenšek Frankolovo smo v
soboto, 11. junija, organizirali 31.
tradicionalno srečanje narodnozabavnih ansamblov Ostanimo
prijatelji. Tokrat smo si zastavili
malo večji izziv in prireditev,
namesto v večnamenski dvorani,
organizirali pod velikim šotorom
v graščinskem parku Frankolovo,
po srečanju pa je sledila veselica z
ansamblom Petra Finka in bogatim
srečelovom.

V prvem delu, na srečanju
glasbenikov, so sodelovali ansambli:
Zeme, Akordi, Utrip, Pik, Pogladič
in Gorenjski kvintet, za humor je
poskrbel Gojko Jevšenak – Pohorski
klatež. Prireditev je povezovala Alja
Tihle.
Nagrada organizatorjem, ki smo
poskrbeli, da je vse potekalo po
načrtih, je bilo številno zadovoljno
občinstvo, ki je do zadnjega kotička
napolnilo prireditveni šotor. V
nadaljevanju pa se je v toplem
sobotnem večeru razvila prava
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Da je prireditev uspela, gre v prvi vrsti
zahvala članom prosvetnega društva, ki
so se angažirali pri organizaciji celotne
prireditve, pripravili srečelov, pomagali
pri strežbi in ostalih organizacijskih
zadevah. Zahvala gre tudi donatorjem
prireditve, prizadevnim članom ostalih
društev iz kraja, podpornim članom
društva, članom AMZS Slovenske
Konjice in vsem tistim, ki ste na kakršen
koli način pomagali pri izvedbi tako
odmevne prireditve.

Moderatorka Alja Tihle in Dušan Horvat

Ansambel Petra Finka

Ansambel Akordi

veselica do jutranjih ur, kakršne na
Frankolovem ni bilo več kot deset let.
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Ansambel Pik

Ansambel Zeme

Ansambel Utrip

Družinski trio Pogladič

Gorenjski kvintet

Pohorski klatež
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ROMARSKI DAN
V ZASAVJE
Tekst in foto: Milena Jurgec

Z gore na goro
V soboto, 9. julija 2022, smo
Vojničani na pobudo domačega
župnika Antona Pergerja in v
organizaciji Bena Podergajsa
doživeli čudovit romarski dan.
Pot nas je z dvema avtobusoma
vodila v Zasavje, najprej na
Zasavsko sveto Goro. Idealno vreme,
ki nas je spremljalo, nam je ob
prihodu na vrh omogočilo pogled
na Julijce, na Triglav, Snežnik,
Nanos, Storžič, Kamniške planine,
Uršljo goro in Roglo. Bili smo na
nadmorski višini 852 m. Ob glasnem
zvonjenju zvonov nas je sprejel
župnik iz Kisovca, Janez Mrak, ki
je soupravitelj župnije. Na Zasavski
sveti Gori je več kot trideset let za
cerkev in cerkvena poslopja skrbel
Maks Kozjek, velik Marijin častilec,
ki je vse od začetka Marijinih
prikazovanj v Madžugorju redno
romal tja. Z medžugorsko župnijo je
povezal tudi Zasavsko sveto Goro,
saj je postavil prvo kapelo na svetu
v čast medžugorski Mariji, Kraljici

Miru. Postavil je tudi zgradbo, kjer
je želel, da dobi svoje bivališče
komuna za odvisnike, a se prebivalci
s tem niso strinjali. Jaslice, ki
so postavljene pred cerkvijo, so
podarili slovenski zdomci. Cerkev
je posvečena Marijinemu rojstvu. V
cerkvi je kipec Marije kot dojenčka,
manjši kipec pa je tudi v čudoviti
kapeli. Romarji smo zapeli v cerkvi
in v kapeli. Lepa cerkev z zanimivim
okoljem vabi romarje in popotnike,
ki se lahko okrepčajo v bližnjem
planinskem domu. Tudi mi smo se.
Pot smo nadaljevali do Moravč, kjer
smo si ogledali župnijsko cerkev
svetega Martina. Sprejel nas je
Leon Lavrič, ki nam je predstavil
zgodovino župnije in cerkve in
nam povedal tudi vse o Limbarski
gori. Pred cerkvijo nas je pogostila
nekdanja sokrajanka Marjana.
Vabila nas je že Limbarska gora. Z
nje je bil spet čudovit razgled po
slovenskih vrhovih, v dolini pa je
bilo videti staro cesto in avtocesto
proti Ljubljani. Drobne planinske

Skupinska fotografija romarjev na Limbarski gori.
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rože so nas seznanile, da smo res
visoko, in sicer na višini 774 m.
Ime je gora dobila po lilijah, ki so
nekoč tu cvetele. V cerkvi svetega
Valentina smo imeli sveto mašo.
Pri maši smo vsi peli, posebej pa so
nastopile še Ljudske pevke Taščice.
Sledilo je okusno kosilo v bližnjem
gostišču. Gostilničar nam je razložil,
kaj vidimo v okolici. Polni lepih
vtisov smo zapustili Limbarsko goro.
Pot nas je vodila do Prebolda, kjer
nas je v cerkvi pričakal prijazen
napis, s katerim nas je pozdravil
domači župnik Srečko Hren. Pokazal
nam je lepote cerkve svetega Pavla,
nato pa smo si ogledali razstavo
cvetja, kvačkanih izdelkov in čipk
gospe Tončke. Res smo imeli kaj
videti. Z lepimi občutki, polni novih
vtisov in spominov ter okrepljeni
za naslednje dni smo se vrnili
domov. Hvala vsem, ki so romanje
organizirali.

OBUJANJE
ZGODOVINE

DRUŠTVENI VRTILJAK

Fotografija akvarela je iz knjige Francija Zidarja

Tekst: Barbara Suholežnik Kugler in Franci Zidar, foto: Kristina Šostar

Srednjeveški dan na gradu Lemberg
Na pobudo Turističnega društva Vojnik bomo pripravili
v sodelovanju s KUD Galiarda in sedanjim lastnikom
Francijem Zidarjem 17. 9. 2022 na gradu Lemberg
srednjeveški dan. Predstavljen bo utrip življenja v
srednjem veku. Člani KUD Galiarda bodo poskrbeli
za ples ter igre, manjkala pa ne bo tudi srednjeveška
kuhinja. V nadaljevanju sta na kratko predstavljena
Franci Zidar in grad Lemberg.
Franci Zidar je bil dolgoletni direktor Kozjanskega parka,
ki je v svoji poklicni karieri vodil obnovo gradu Podsreda
in sodeloval pri obnovi samostana Olimje ter gradov
Bizeljsko in Pišece. Grad Lemberg ima v lasti od leta 2007.
Ko se je lotil obnove, je bilo potrebno odpeljati na tisoče
kubikov navlake, ki se je kopičila desetletja po vojni, ko je
bil grad v upravljanju celjske občine, ki ga je spremenila v
večstanovanjski blok. Franci Zidar grad ureja v prizorišče,
kjer se že zdaj odvijajo različni glasbeni dogodki,
njegova vizija pa je grad urediti v kulturno, turistično in
informacijsko središče. Sam gradu ne dojema kot svoje
lastnine, ampak želi, da se na gradu ljudje družijo, uživajo
in spoznavajo preteklost.
Grad Lemberg (nemško Löwenberg) je srednjeveški
grad, ki stoji na kamnitem pomolu nad vasjo Lemberg
pri Novi Cerkvi v občini Vojnik. Prihodnje leto bo 810 let,
odkar je bil v listini prvič omenjen, kot priča je podpisan
Ebenhard Lemberški - Vlscalcus de Rauenberch et frater
eius Eberhardus de Leuburch. Do leta 1271 je bil v lasti
lokalne gospode, ko so ga prevzeli Ptujski gospodje.
Rodbina je leta 1438 izumrla, krški škof pa je grad leta
1387 skupaj s še štirimi gradovi podelil Celjskim grofom.
Ptujskim gospodom so sledili Schaunberški, ki so bili

rivali Celjskim, zato ga je dal leta 1452 Friderik II. Celjski
razdejati. Od začetka 16. stoletja je za več kot 100 let na
Lembergu gospodarila plemiška družina Welzer. Takrat se
je na prehodu v novi vek začelo pomembno novo poglavje
v zgodovini Lemberga, ki je trajalo do leta 1629, ko je
rodovina Welzer grad v burnem obdobju protireformacije
izgubila. Tri generacije Welzerjev so iz razdejanega
srednjeveškega gradu z obsežnimi obnovitvenimi deli
ustvarile reprezentativno renesančno plemiško rezidenco.
V začetku 20. stoletja do konca druge svetovne vojne je bil
grad v lasti družine Gallé, leta 1945 pa je bil podržavljen.
V desetletjih po vojni je izginil velik del bogate opreme
gradu, le nekaj predmetov hranijo nekateri slovenski
muzeji. Dva metra visok portret grofa in kardinala
Wolfganga Hannibala von Schrattenbacha, ki se je leta
1660 rodil na tem gradu, je danes v Pokrajinskem muzeju
Celje. Grad je skozi desetletja propadal. Leta 1986 je
bil razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Sedanji lastnik v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo
in Občino Vojnik pod strokovnim vodstvom ZVKD – OE
Celje že 15 let izvaja obsežna zaščitna in obnovitvena dela.
(Vir: Igor Sapač, Arhitekturna zgodovina gradu Lemberg,
gradovislovenije.si).
Viteški boji
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FRANKULSKE
TOPLICE ŽIVIJO
Tekst in foto: Nuša Lilija

Poletni utrinki ob bazenu Frankolovo
Tudi to leto je bilo, pod vodstvom Mladinskega društva
Frankolovo, na bazenu Frankolovo več kot uspešno.
Člani društva smo organizirano poprijeli za delo in
neutrudno urejali bazen, pa tudi njegovo okolico.
Sezono smo začeli z rednim občnim zborom, na katerem
smo razdelili naloge in se dogovorili o ciljih za prihajajočo
sezono. Še pred odprtjem bazena smo organizirali
kresovanje, kjer smo se ob zvokih lokalnih glasbenikov in
peki klobas na palici zabavali pozno v noč. Po prvomajskih
praznikih nas je čakalo ogromno dela. Poleg udeležbne na
občinski čistilni akciji smo s skupnimi močmi in večurnim
prostovoljnim delom naših članov bazen in njegovo okolico
pripravili za novo sezono, nato pa bazen tudi slavnostno
odprli.
Poleg vseh rednih obnov in priprav strojnice, bazena,
notranjih prostorov in urejanja okolice smo dodatno
nadgradili naš bazen. V tem vročem poletju smo potrebovali
več sence, zato smo povečali nadstrešek gostinskega dela.
Za večjo varnost smo namestili nove varnostne kamere,
vedno pogosteje se namreč srečujemo z nepridipravi.
Prebarvali smo školjko bazena in obnovili železno ograjo
okrog njega. Prebarvali smo tudi bazen, da je dobil lepšo
podobo. Tudi letos smo poskrbeli za primerno ureditev
igrišča za odbojko, da lahko obiskovalci nemoteno igrajo
odbojko na mivki. Izdelali smo signalne table. Uredili smo
slačilnico ob bazenu, kopalci pa se lahko po kopanju zdaj
sončijo na novih ležalnikih ob bazenu. V prvi vrsti se lahko
pohvalimo z novimi mizami in klopmi, na katerih v senci
uživamo ob hladni pijači.

Poslušanje Javšnika z odprtimi usti
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Letos smo organizirali tudi veliko športnih dogodkov.
Izvedli smo dva turnirja v pingopngu in enega v odbojki.
Za pomoč in sodelovanje pri izvedbi se zahvaljujemo
Športnemu društvu Frankolovo, sponzorjem pa za nagrade.
Ob pomoči Sama Kuneja smo priredili tudi lokostrelski
turnir. Predstavil nam je lokostrelstvo in nas naučil
rokovanja z lokom. Po končanem preizkusu je sledil turnir.
Kot vsako leto smo tudi letos zagotovili brezplačno igranje
namiznega nogometa, odbojke na mivki in pingponga
za vse obiskovalce. Letos smo prvič svojo pomoč pri
organizaciji kot društvo ponudili tudi na dogodku Valhala
Fight Night Golovec Celje.
Poleg športnih dogodkov se je na bazenu odvilo tudo veliko
kulturnih prireditev. Bazen smo za letos odprli s Pool partyjem. Večkrat smo pripravili tudi večere družabnih iger. Pekli
smo koruzo in prepevali ob zvokih akustičnih skladb. Gostili
smo komika Matjaža Javšnika, ki je na bazenu poskrbel za
dozo smeha. Sezono pa smo končali s tradicionalnim rock
žurom.
Tudi letos so v Vrtnarstvu Zreče poskrbeli za pisano
podobo bazena z raznobarvnimi cvetlicami, za kar se
jim zahvaljujemo. Iskrena hvala mobilni telefoniji MobiAZ, pivovarni Greengold in frizerski kamrci Frankolovo,
ki so s sponzorstvom doprinesli k lepim nagradam na
turnirjih. Aktivni člani društva smo z letošnjim letom
izjemno zadovoljni. Največja zahvala pa je namenjena vsem
obiskovalcem za prijetno družbo v poletnih dneh. Se vidimo
naslednje poletje!

Gasos band na Rock žuru
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NA DAN
DRŽAVNOSTI
Tekst: Špela Oprčkal, foto: Gregor Oprčkal

Po Slomškovi romarski poti
Na praznik slovenske državnosti
in slovenstva smo se v Novi
Cerkvi zbrali pohodniki, ki smo se
namenili na Slomškovo romarsko
pot do Žičke kartuzije. Da bi bil
korak po poteh, ki so bile tudi
pomembne v življenju in delovanju
škofa Antona Martina Slomška,
varen, nam je pater Branko Cestnik
podelil blagoslov. Od začetka do
konca pohoda smo prav na vsaki
postaji ubrano zapeli kakšno
Slomškovo pesem. Prepričana sem,
da je bil radosten in počaščen, ko
nas je slišal.
Po počasi vzpenjajoči se poti
smo računali na gostoljubnost
domačinov, na prvo okrepčilo in
pri Pogorevc kar potrkali na vrata.
Prijazno so nas postregli. Pot naprej
je bila razgibana, živo zelena, na
posameznih delih bogata s cvetjem.
Še posebej je bila prijetna in po
deževni noči ravno prav sveža hoja
po gozdu. Romarji, ki so se pohoda
udeležili prvič, so se radovedno
zanimali za čudesa ob poti, denimo
za ostanek gradu Lindek, za cerkvico
Svete Trojice na Gojki, stolp na
Konjiški gori …

Srčno gostoljubno smo bili sprejeti na
Frankolovem, kasneje v Črešnjicah
in v bližini doline Brdce. Pred šolo
na Frankolovem smo opazili kip
Antona Bezenška (pisatelj, pesnik,
čebelar, svetovno znan po iznajdbi
stenografije). Del poti smo prehodili
prav po njemu posvečeni Tončkovi
poti. V Črešnjicah nas je pričakal
tamkajšnji gospod župnik dr. Vinko
Kraljič, ki nam je z vso ljubeznijo
predstavil čudovito cerkvico
Roženvenske Matere Božje. Ravno
poldne je bila ura, ko smo ubrano
zapeli Angelovo čaščenje. In tukaj
se je pogled prelepo razširil. Nato
smo se spustili v dolino po poti,
po kateri naj bi k maši v Črešnjice
hodila Slomškova mati Marija Zorko.
Nestrpno so nas že pričakovali
na domačiji Zazijal in spet smo se
okrepčali, zapeli ter se nasmejali.
Pot nas je nato vodila mimo križa in
kozolca, ki sedaj stoji namesto rojstne
hiše Slomškove matere v Brdcah.
Sledilo je še nekaj strmin, ki smo jih
ob pogovoru premostili brez večjih
težav.
V Žičko kartuzijo smo prispeli ravno
pravočasno, da smo se srečali z
drugo romarsko skupino, ki je pot

začela v Šmarju pri Jelšah. Kratek,
a lep kulturni program je obogatil
praznični dan. Letos je bil zaključek
pod okriljem soorganizatorja Občine
Slovenske Konjice. Zapel je kvartet
Zven. V akustičnem ambientu
nekdanjega samostana so se nas
pesmi še bolj dotaknile. Mariborski
nadškof Alojzij Cvikl pa je daroval
sveto mašo za domovino. Vodja
Društva Slomškova romarska pot
g. Viljem Kaučič nas je prijazno
povabil na pogostitev. Enolončnica
v posodici iz kruha pred najstarejšo
slovensko gostilno Gastuž se je še
kako prilegla. Organizatorji so za
pohodnike organizirali tudi prevoz
na izhodiščne točke.
Nastalo je nekaj fotografij, a so
vtisi v naših srcih, polni veselja,
prazničnosti in hvaležnosti, še
pomembnejši. Navsezadnje je ostala
samo želja in prošnja, da bi bile poti
po naši domovini še naprej čudovite
steze miru. "Zakaj gore in poljane
oznanjajo, da je Bog ustvaril paradiž
za domovino veselemu narodu.
Slovenska beseda je beseda praznika,
petja in vriskanja. Vesela domovina,
pozdravljena iz veselega srca.“ (Ivan
Cankar)
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NA TEMO GASILSKE
OLIMPIJADE
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, Suzana Jelenski Napotnik, foto : Maja Kovačič, Suzana Jelenski Napotnik

Natečaj GZ Slovenije in sladko presenečenje
Učenci in mentorji Osnovne šole
Vojnik so sodelovali v likovnem
natečaju Gasilske zveze Slovenije.
Nagrajenih je bilo 9 mladih
ustvarjalcev in mentorjev. V Celju
je bil od 17. do 24. julija pomemben
gasilski dogodek – Gasilska
olimpijada. Priprave so bile temeljite
in obširne, tako za tekmovalce kot
tudi za organizatorje. Kljub veliko
obveznostim in zadolžitvam v času
priprav na to veliko tekmovanje

Za sodelovanje v natečaju so se
odločili tudi učitelji OŠ Vojnik, ki so k
ustvarjanju povabili učence. Likovna
dela sodelujočih mladih ustvarjalcev
je pregledala petčlanska komisija,
ki je izmed 970 prispelih likovnih
del izbrala 30 najboljših. Ta so bila
razstavljena na točkah dogajanja
Gasilske olimpijade v Celju. Izmed
30 izbranih del je bilo iz OŠ Vojnik
nagrajenih 9 mladih ustvarjalcev
in mentorjev. Nagrajeni so bili:

Nagrajenci na podelitvi

pa je Gasilska zveza Slovenije v
počastitev Gasilske olimpijade 2022
razpisala likovni natečaj z naslovom
Gasilec – tekmovalec.

Nana Pantner, Tjaša Šteklič, David
Travnik, Nina Povše, Una Boštjančič in
mentorica Eva Verdev, Jernej Korošec,
Pia Pinter Delopst in mentorica Sanja

Za spomin pa še čisto prava "gasilska" fotografija.
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Stropnik, Sara Čretnik in mentorica
Sabina Skok, Lana Bikovšek in
mentorici Nuša Lilija, Maja Štadler.
Nagrade in priznanja so jim bile
podeljene na Gasilski olimpijadi v
Celju. Vsem nagrajencem in njihovim
mentoricam iskreno čestitamo.
V četrtek, 8. septembra 2022, sta
našo POŠ Socka obiskala g. Benedikt
Podergajs, predsednik GZ VojnikDobrna in g. Ivan Jezernik, poveljnik
GZ Vojnik-Dobrna. Našim učencem sta
se posebej zahvalila za sodelovanje na
likovnem natečaju, ki ga je razpisala
GZ Slovenije, z naslovom »Gasilec
– tekmovalec«. Povedala sta, da sta
izredno ponosna na naše učence, da
sta vesela za vsakega učenca, ki se
pridruži mladim gasilcem. Vsakemu
učencu posebej, ki je sodeloval na
natečaju, sta čestitala in se zahvalila s
čokolado, mentorice – učiteljice pa so
prejele posebne majice. Pohvalila sta
delo mentoric – učiteljic in jih povabila
k sodelovanju tudi v prihodnje. Tudi
mi smo bili ponosni in veseli obiska, saj
bomo z veseljem ustvarjali tudi v tem
šolskem letu.

DRUŠTVENI VRTILJAK

PESEM TUDI POLETI
Tekst in foto: Marjan Čretnik

Mešani komorni pevski zbor DU Vojnik
Leto 2022 se je začelo še vedno s
koronavirusom, ki nam je že prej
onemogočil normalno delovanje
našega zbora. A pevci smo bili
željni druženja in čutili smo
potrebo po petju. V dogovoru z
našo zborovodkinjo Katjo Klinc
smo se opogumili in januarja
kljub težji zdravstveni situaciji
začeli pevske vaje. Vadili smo
po dve uri tedensko. Za to leto
smo izdelali plan dela, ki zajema
številne dejavnosti, javne nastope
in srečanja.

prijatelji«. Naš zbor se je predstavil s
tremi pesmimi. Strokovna komisija
je naš nastop solidno ocenila, saj
smo se uvrstili med tri najboljše
zbore. Prejeli smo Priznanje javnega
sklada Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti. Junija smo
dobili ponudbo za sodelovanje na
prireditvi »Socka poje, pleše, igra«
in jo z veseljem sprejeli. Prireditev
je bila 19. junija 2022 popoldan na
prostem v parku pod graščino Socka.
Vsi nastopajoči smo uživali v lepem
vremenu in veselem druženju. Bili

smo dobro pogoščeni, prejeli pa smo
tudi zahvalo za naš nastop.
Pred poletnim dopustom smo naše
pevske vaje končali 22. junija z
nastopom na občnem zboru DU
Vojnik, prisotni so pohvalili naše
petje, mi pa smo jih povabili, naj se
nam pogumno pridružijo. Vabim, da
se udeležite našega letnega koncerta
Naj pesem druži nas, ki bo 18.
novembra 2022 v Kulturnem domu
Vojnik.

Že konec januarja smo na domu
obiskali našega najstarejšega in
dolgoletnega pevca Jožeta Gregorca
ter mu zapeli ob njegovem visokem
jubileju - 90 let. Bilo je prijetno,
skoraj nepozabno druženje še dolgo
v noč. Za bližajoče se nastope smo
se dobro pripravljali. Nakupili smo
si nova oblačila: jakne za ženske, za
moške pa telovnike in srajce. V novi
preobleki smo 6. maja 2022 nastopili
na reviji pevskih zborov občin Vojnik
in Dobrna na Dobrni. Nastopilo je
sedem zborov, vsak je zapel po tri
pesmi. To je bil naš prvi javni nastop
po dveh letih.
Še temeljiteje smo se pripravili
na območno revijo upokojenskih
pevskih zborov Celje. Organizirala
ga je PZDU 1. junija 2022 v Celjskem
domu Celje pod geslom »Pojmo
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ORATORIJ
VOJNIK 2022
Tekst in foto: Klara Podergajs

"Za Božjo slavo ...
... mi živimo in neustrašno se borimo, ščit vere in
oster meč duha, smer romanju sta. Za Božjo slavo
mi živimo in neustrašno se borimo, da dobro vedno
med nami kraljuje in med seboj nas povezuje." Tako je
zvenela himna letošnjih oratorijev.

tudi na romanje do sv. Tomaža nad Vojnikom, niso pa
manjkale niti blatne igre.
Animatorji se zahvaljujejo vsem, ki so kakor koli
pomagali pri organizaciji tedna nepozabnih spominov,
otroškega smeha in polnega srca.

V Vojniku so zadnji del vzeli še posebej resno, saj se je
letos celotna župnija še posebej povezala in pomagala
pri izvedbi. Od donacij peciva, sadja, vode, sladoleda in
ostalih dobrot; pomagale pa so tudi vzpodbudne besede
in molitve.
Prav v duhu letošnjega lika sv. Ignacija Lokoljskega, ki je
razdal svojo plemiško obleko in se podal na romanje. Do
tega ga je privedla nesreča na bojnem polju, ko je branil
mesto Pamplona. Tam ga je v nogo zadela bojna krogla
in ga privezala na posteljo. Med okrevanjem je prebiral
življenjepise Jezusa in svetnikov, kar ga je tako prevzelo,
da je pustil svoje viteško življenje in se posvetil Jezusu.
Ustanovil je tudi Družbo Jezusovo ali red jezuitov.
Njegovo življenje so oratorijski otroci in animatorji v
Vojniku spoznavali od 16. do 21. avgusta, teden pa so
končali s slovesno sveto mašo na Jernejevo nedeljo.
Približno 100 otrok se je v družbi 20 animatorjev
družilo, učilo na katehezah, ustvarjalo na delavnicah
in igralo na velikih igrah. Tako so koristno preživljali
počitniške dni in se drug od drugega učili. Podali so se
Nepopisno veselje skoraj 100 otrok in 20 animatorjev.
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Manjkalo ni niti plesa.

Tekst: Milena Jurgec, foto: Lea Sreš

Večer Pod zvezdami
V soboto, 3. septembra 2022, so pevci Mešanega
pevskega zbora Forte z zborovodjem Tomažem
Marčičem ter solisti Nežo Zevnik, Miho Lenarčičem in
Amadejem Šoparjem, ob spremljavi Gregorja Hrovata
na bobnih in Janeza Krevla na bas kitari, pripravili
čudovit večer slovenske in tuje zabavne glasbe z
naslovom Pod zvezdami.

zahvaljuje županu Branku Petretu, Urški Mužar in Urbanu
Podergajsu, da so z veseljem podprli njihovo zamisel in
pristopili k pripravam in izvedbi večera. Prav tako hvala
PGD Vojnik za posojene klopi, Glasbeni šoli Celje za notna
stojala in Robiju Pilihu za ozvočenje. Hvala župniku Antonu
Pergerju in predsedniku KKD IŠ Benediktu Podergajsu za
vsestransko podporo zboru pri njegovem delovanju.

Zbor je član Katoliško-kulturnega društva »Ivan Šopar«.
Prireditev, ki jo je povezoval Luka Marcen, sicer diplomant
režije na ljubljanski AGRFT, je potekala na stopnišču
pred župnijsko cerkvijo, in sicer od 20. ure naprej, ko so
se na nebu zares že prižigale zvezde. 28-članski zbor je
čudovito zazvenel in navdušil veliko število obiskovalcev
pa tudi stanovalce v bližnjih stanovanjih. Zapeli so pesmi
različnih avtorjev in izvajalcev, med drugim ABBA, Jana
Plestenjaka, Marjane Deržaj, Ansambla bratov Avsenik
… Slišali smo pesmi Sam, da ti maš mene rada, Mamma
Mia, Podarjeno srcu, Oprosti, Pustil ti bom sanje, Lutka,
Poletna noč, Verjamem, Na soncu, Sladka kot med, Večja
od neba in Silvija. Kot dodatek in za zaključek je zazvenela
Prijatelji, ostanimo prijatelji, poslušalce pa je čustveno
prevzela pesem Ko dvigaš me. ''Ko dvigneš me, sem več,
kot si želim …''
Mešani pevski zbor Forte z zborovodjem se iskreno

Solistka Neža Zevnik

DRUŠTVENI VRTILJAK

VOJNIŠKI
GLASBENI VEČERI

Koncert je potekal v čudovitem parku pred cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku.
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KOŠARKARSKI
KAMP KK VOJNIK
Tekst in foto: Mateja Oprčkal

Fiesa 2022
Košarkarski klub Vojnik je v času
poletnih počitnic uspešno izvedel
košarkarski kamp MLADI LEVI v
Fiesi. V svoji sedmi izvedbi je nove
košarkarske veščine pridobivalo
več kot 42 igralcev iz KK Vojnik.
Kamp že vsa leta uspešno združuje
pridobivanje košarkarskih veščin
tako na individualnem kot ekipnem
nivoju, hkrati pa zagotavlja aktivne
morske počitnice ob slovenski obali.
Tako se tekom tedna zvrstijo treningi
in tudi priložnosti za individualno
igro in ekipna tekmovanja. Vse to je
na koncu nagrajeno z nagradami,
ki jih prispevajo naši sponzorji
in dobrotniki. Program kampa
je prilagojen nivoju znanja ter
sposobnostim v starostni skupini od
7 do 16 let. Veseli nas, da so se na
kampu tudi to leto srečali tako tisti,
ki se šele spogledujejo s košarkarsko

žogo, kot tisti, ki že uspešno
tekmujejo v državnih prvenstvih
na najvišjih nivojih svoje starostne
skupine.
Kamp Mladi levi pa ni samo
košarkarska žoga, ampak je mnogo
več. Je druženja na obali ali kopanje
v morju, vožnja s prijatelji na
pedolinu ali večerni sprehod po
mestu Piran. Pomemben del v mozaik
kampa doda tudi dobra kuhinja s
prijaznim osebjem počitniškega
doma Sportur. Teden, ki so ga mladi
preživeli z nami, je tudi enkratna
izkušnja, kako živeti drug z drugim,
se zabavati, hkrati pa si pomagati in
se spodbujati.
Košarkarski kamp Mladi levi je tekom
let pridobil svojo prepoznavnost
tudi v širši okolici naše regije.
Povpraševanje in želje drugih

Teden, ki so ga mladi preživeli v kampu je enkratna izkušnja.
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klubov, pa tudi staršev in otrok, ki
niso del aktivnih program v klubski
košarki, iz leta v leto raste. Želja
vseh nas je, da to v prihodnosti tudi
omogočimo. Projekt, ki ga brez
podpore sponzorjev in staršev ne
bi bilo, je uspešno izvedla ekipa
domačih trenerjev KK Vojnik: Matevž
Birk, Petja Berk, Tine Žgajner, Sven
Juteršek in Mateja Oprčkal.

Tekst: Ivanka Koprivnik, foto: Lea Sreš

Ohranjanje ljudske pesmi
Kulturno društvo Socka je v tem letu pripravilo
dve večji prireditvi. Predstavili smo se na prireditvi
Socka poje, pleše in igra ter na koncertu ob
praznovanju 10. obletnice ljudskih pevk.
V hladni senci mogočnih dreves v graščinskem parku
v Socki smo se v nedeljo, 19. junija 2022, imeli lepo.
Na nedeljsko popoldne sta nas spremljala lepo petje
in glasba, ki so jo izvajali naši člani in gostje: Ljudski
pevci Prijatelji, otroci POŠ Socka, MePZ DU Vojnik
in mladi talenti: Mi2 Božnika na harmoniki, na
klaviaturah Ula Koprivnik in na kitari Erazem Kotnik.
Dokazali so, da se v Socki ni bati, da nam zmanjka
mladih, ki bodo stopili na naše mesto. Za čudovito
popestritev programa je poskrbela pevka Brigita Petre,
hvala. Za dušo in srce so poskrbeli Soški Kajuhi s pevko
Manjo Majcen, ki so s svojo poskočno glasbo dvignili
Socko na noge.
Naše poslanstvo je gojenje in ohranjanje ljudske pesmi.
Da poslanstvo opravljamo dobro, smo pokazali na
nedeljskem koncertu ob praznovanju 10. obletnice
delovanja Ljudskih pevk »Zapojmo po domače«, ki
je bilo 28. avgusta v Novi Cerkvi. Ljudske pevke smo
stopile na oder kar trikrat in zapele 12 ljudskih pesmi.
Kot gostje so na prireditvi nastopili še Ansambel Soški
Kajuhi z Manjo Majcen, Brigita Petre, Matic Zakonjšek,
Štefan Starovastnik, Arclinski fantje, Folklorna skupina

Dobrna in Etno glasbena skupina Vrajeva peč. Program
je na obeh prireditvah povezovala Irena Kraljič.

DRUŠTVENI VRTILJAK

KULTURNO
POLETJE V SOCKI
Obe prireditvi sta bili lepo obiskani. Ljudsko petje je
pri ljudeh priljubljeno, naše poslanstvo pa doseženo.
Ohranjanje ljudskih pesmi je pomembno za našo
kulturo danes in v prihodnje. Hvala vsem, ki ste
prireditvi obiskali ali pomagali pri organizaciji.

Etno skupina Vrajeva peč med nastopom v Socki.

Vsi nastopajoči ob zaključku koncerta Zapojmo po domače.
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ŠPORTNO
DRUŠTVO SOCKA
Tekst: Ana Lavre, foto: Riana Solar

Tek na Kislico in še kaj
Na praznični ponedeljek je bilo v Socki po dveletnem
premoru ponovno vse pripravljeno na že tradicionalni
Tek na Kislico. Vreme je bilo odlično, proga prav
tako, člani društva smo z veseljem pričakovali goste –
pohodnike in tekmovalce, ki so prihajali. Ob osmi uri so
se proti 994 m visokemu vrhu odpravili pohodniki. Hvala
PD Vojnik za vodenje pohoda. Tekači so se pred startno
črto zbrali ob deveti uri. Kar 20 pogumnih športnikov
se je prišlo pomerit v težavnostnem vzponu na Kislico,
višinska razlika med startom in ciljem je kar 671 m.
Najhitreje je na vrh prišel Aleš Žontar. Za pot je porabil
pičlih 36 minut in 14 sekund. Samo devet sekund je zaostal
domačin Dejan Grm, na tretjem mestu pa je bil Danilo
Šimnic s časom 37:17. Na tekmo so prišle tudi tri tekačice,
najhitrejša je bila Darinka Presečnik s časom 52:18. Več
rezultatov po starostnih kategorijah si lahko ogledate na
Facebook strani Športnega društva Socka.
Po teku na vrh Kislice je sledil Cici tek za otroke na
Strnadovem travniku. Udeležilo se ga je 27 pogumnih
tekačev, ki so bili razdeljeni v pet kategorij glede na starost

in spol. Tekli so lahko na različno dolgih progah za različne
starosti. Otroci so pokazali veliko željo po sodelovanju in
veliko motivacijo za tek. Na koncu so vsi dobili simbolične
nagrade: medalje in majice, najboljši pa še manjše praktične
nagrade. Po končanih tekmovanjih in podelitvah medalj
ter pokalov je bila pri kapelici na Strnadovem travniku
sveta maša, ki jo je daroval dekan Alojz Vicman. Druženje
se je ob dobri hrani in hladni pijači nadaljevalo vse do
poznega popoldneva. Člani društva se zahvaljujemo vsem
obiskovalcem, ki ste prišli na prireditev. Brez vas ne bi bilo
tako lepo, kot je bilo! Hvala vam!
Organizacija dogodka bi bila veliko težja tudi brez
naših pokroviteljev. Šeško, d. o. o., Ostri, d. o. o. in
Stagoj, d. o. o., Občina Vojnik, Čebelarstvo Steničnik,
Zvezdana in Aleš Stolec, Valentina in Peter Oprčkal,
Senses, d. o. o., Picerija MC in še kdo so omogočili
lažjo organizacijo tekmovanja. Vsem se iskreno
zahvaljujemo. Hvala tudi Ireni Kraljič za vse okusne
palačinke. Posebna zahvala gre družini Šoštar, ki že
vsa leta nudi svoj travnik za dejavnosti društva.

20 pogumnih športnikov se je prišlo pomerit v težavnostnem vzponu na Kislico
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Tekst: Gregor Jeseničnik

Evropski teden športa je pobuda Evropske komisije. Nastal
je kot odgovor na velik porast deleža telesno nedejavnih.
Te negativne trende je še močno pospešila pandemija
koronavirusa, a verjamemo, da jih skupaj lahko obrnemo
v pozitivno smer. Zato smo se pobudi pridružili tudi v
Športnem društvu Socka. Za prebivalce krajevne skupnosti
Nova Cerkev želimo organizirati športne dejavnosti, ki bodo
primerne za vse, ne glede na starost in telesne zmogljivosti.
Verjamemo, da se naših aktivnosti lahko udeleži sleherni
med nami. Šport je učinkovito orodje združevanja,
povezovanja, sodelovanja, prijateljstva in solidarnosti.

Teden športa bo od 23. do 30. septembra na različnih
prizoriščih. Aktivnosti bodo obsegale pohod, kolesarjenje,
rekreacijo za ženske, športne igre za osnovnošolce in
najstnike ter gasilce. Teden se bo začel v petek, 23.
septembra, s tekmo »med dvema ognjema« med ekipama
podružničnih osnovnih šol Socke in Nove Cerkve, končal pa
se bo v petek, 30. septembra, z zabavnimi športnimi igrami
in druženjem ob glasbi mladih glasbenikov.

ŠPORTNE ZGODBE

POVABILO NA EVROPSKI
TEDEN ŠPORTA

Podroben program bo objavljen na FB straneh Športnega
društva Socka, plakatih in na letakih, ki jih bodo dobili
osnovnošolci. Vabimo vas k čim večji udeležbi.

VETERANSKO PRVENSTVO
Tekst: Špela Oprčkal, foto: arhiv M. Oprčkal

Srebro na Evropskem veteranskem prvenstvu
Po štirih letih premora je bilo v
Malagi v Španiji (šesto mesto po
velikosti, eno najstarejših mest v
Evropi iz leta 770 pr. n. št.) od 24.
junija do 3. julija pod okriljem XI
FIMBA Maxi Basketball European
Championship Evropsko veteransko
prvenstvo v košarki.
Sodeloval je tudi Vojničan Marjan
Oprčkal, predsednik Košarkarskega
kluba Vojnik, velik ljubitelj košarkarske
igre in tudi še po 60. letu aktiven
igralec košarke. Iz Slovenije so
sodelovale štiri ekipe, tokrat samo
moški v štirih starostnih kategorijah.

Rusijo in Ukrajino na tekmovanje
prišlo precej manj ekip (180, sicer bi
jih bilo čez 200). Tako se Marjan žal ni
srečal s svojimi košarkarskimi prijatelji
iz prejšnjih veteranskih tekmovanj, kar
mu je vsakič veliko pomenilo.
Že pred tekmovanjem je staknil
težko poškodbo leve rame, tako da je
lahko igral le s pomočjo analgetikov,
a je zaradi velike želje vseeno odšel
v Malago. Na tekmi ''finale pred
finalom'' z Nemci si je poškodoval

še desno ramo, zato na zadnji tekmi
ni mogel metati na koš, kar je bil po
njegovem mnenju tudi eden glavnih
vzrokov za poraz v finalu. Kljub temu
se je Marjan iz Malage, ki je mesto
na tako imenovani »sončni obali« ob
Sredozemskem morju (žal je imelo
morje samo 18 stopinj Celzija), domov
vrnil zelo zadovoljen. Prejšnjim
trem zlatim medaljam (od tega ena
na svetovnem prvenstvu) in je eni
bronasti, dodal srebrno medaljo na
Evropskem prvenstvu.

Ekipa VKD Štajerska, v kateri je igral
Marjan, je v starostni skupini 60+
edina od slovenskih ekip dosegla vidno
uvrstitev, in sicer srebrno medaljo med
23 ekipami v tej kategoriji.
VKD Štajerska, v kateri je igral tudi
starosta slovenske košarke, nekdanji
reprezentant Slavko Kotnik, je zmagala
pet tekem, le v finalu je bila močnejša
Italija. Sicer je letos zaradi vojne med
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SKRB
ZA ZDRAVJE
Tekst: Janja Zabukovšek, mag. ZN, Center za krepitev zdravja, ZP Vojnik

Center za krepitev zdravja znova odpira svoja vrata
Zdravje je naše največje bogastvo.
Na to pogosto pozabimo – še
posebej, kadar smo zdravi.
Hiter življenjski ritem, ki nas
vsakodnevno spremlja, nas večkrat
sili v nezdrav življenjski slog, ki
pa ga je pandemija koronavirusa
(COVID-19) samo še dodatno
poglobila. Ljudje pogosto ne
skrbimo dovolj za svoje zdravje,
kar nas lahko vodi v posamezne
kronične nenalezljive bolezni,
kot so bolezni srca in ožilja, rak,
sladkorna bolezen, kronične
bolezni dihal, mišično skeletne
motnje in duševne motnje.
Udeležujmo se rednih preventivnih
zdravstvenih pregledov
Omenjene bolezni zmanjšujejo
kakovost našega življenja, vzrok
za njihov nastanek pa večinoma
pripisujemo dejavnikom tveganja, ki
predstavljajo nezdrav življenjski slog.
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Zelo pomembno je, da pravočasno
odkrijemo tveganje za nastanek
kroničnih nenalezljivih bolezni, še
preden se pri nas pojavijo prvi znaki.
To storimo tako, da se med drugim
tudi redno udeležujemo preventivnih
pregledov.
Preventivni pregledi v ambulantah
družinske medicine
Vsem odraslim, starejšim od 30 let,
je v Sloveniji namenjen preventivni
pregled, ki ga izvaja diplomirana
medicinska sestra v ambulantah
družinske medicine. V Zdravstveni
postaji Vojnik in Dobrna delujejo
diplomirane medicinske sestre, ki
izvajajo preventivne preglede, in sicer
jih lahko kontaktirate:
ZP Vojnik:
Dr. Bernarda Hostnik, mag. zdr. nege;
telefon: 03 780 05 19; bernarda.
hostnik@zd-celje.si (ambulanta
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družinske medicine 2 – Alenka Rak,
dr. med., spec. družinske medicine)
Cvetka Koželj, diplomirana
medicinska sestra; telefon: 03 780
05 39; cvetka.kozelj@zd-celje.si
(ambulanta družinske medicine
1- Stevan Đorđevič, dr. med., spec.
splošne in urgentne medicine)
ZP Dobrna:
Martina Križnik Jezernik, diplomirana
medicinska sestra; telefon: 03 780
05 43; martina.kriznik-jezernik@
zd-celje.si (ambulanta družinske
medicine ZP Dobrna- Lusien Fijavž,
dr. med., spec. družinske medicine)
Z rednimi preventivnimi pregledi
hitreje prepoznamo spremembe v
zdravju, ki jih lahko z ustreznim
ravnanjem odpravimo in s tem
izboljšamo svoje zdravje.

V okviru Zdravstvenega doma Celje delujejo trije
Centri za krepitev zdravja:

VKLJUČITEV V CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA Z
INTERDISCIPLINARNO EKIPO STROKOVNJAKOV

telefon: 03 7800 505; janja.zabukovsek@zd-celje.si

Program za krepitev zdravja je namenjen vsem odraslim
od 18. leta starosti, ki se izvaja v Centru za krepitev
zdravja. Na voljo so različne skupinske delavnice in
individualna svetovanja, kjer pridobite strokovne
informacije in podporo pri oblikovanju zdravega
življenjskega sloga.

- Zdravstveni postaji Vojnik in Dobrna
Janja Zabukovšek, mag. zdrav. nege;

ZDRAVJE JE BOGASTVO

Po opravljenem preventivnem pregledu vas bo referenčna
medicinska sestra, glede na vaše prisotne dejavnike
tveganja in motivacijo, napotila v Center za krepitev
zdravja.
To naj bo prijazen opomnik, da se odzovete na naše
povabilo in s tem prevzamete odgovornost za svoje zdravje.

- Zdravstvena postaja Štore
Nataša Kolar, mag. zdrav. nege;
telefon: 03 7802 328; natasa.kolar@zd-celje.si
- Zdravstveni dom Celje (nova lokacija - Gregorčičeva 6)

Udeležite se lahko temeljnih (kratkih) in poglobljenih
(dolgih) skupinskih delavnic in individualnih svetovanj.
Za poglobljene delavnice je potreben predhodno opravljen
preventivni pregled.

Mateja Rozman, dipl. med. sestra, vodja centra za krepitev
zdravja, koordinatorica programa za krepitev zdravja v
ZD in v lokalni skupnosti; telefon: 03 5434 702; mateja.
rozman@zd-celje.si

Ob urejenem obveznem zdravstvenem zavarovanju sta
preventivni pregled in vključitev v Center za krepitev
zdravja brezplačna.
Programi znotraj centra za krepitev zdravja potekajo
pod vodstvom interdisciplinarnega tima naslednjih
strokovnjakov: diplomiranih medicinskih sester s
specialnimi znanji, fizioterapevtov in psihologinj. Program
za krepitev zdravja se prav tako izvaja v različnih društvih,
lokalnih skupnostih, delovnih organizacijah, krajevnih
skupnostih in v mestnih četrtih.

SVITOVE KONTAKTNE TOČKE

Program za krepitev zdravja osvešča in izboljšuje
zdravje ljudi
Center za krepitev zdravja nosi ključni pomen ozaveščanja
ljudi o ohranjanju ter izboljšanju zdravja. Posebej velik
poudarek pa daje obvladovanju in zmanjšanju tveganja za
nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni.

Dobrodošli ponovno v Centru za krepitev zdravja.

Vsaka enota Centra za krepitev zdravja ima vzpostavljeno
tudi Svitovo kontaktno točko, kjer lahko pridobite vse
potrebne informacije o presejalnem testu za zgodnje
odkrivanje raka na debelem črevesju.
Na spletni strani www.zd-celje.si si lahko ogledate vse
objavljene delavnice Centra za krepitev zdravja. ''Dobro
zdravje je vredno več kot največje bogastvo.'' (latinski
pregovor)
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KAJ MORAMO
VEDETI
Tekst: Tea Kus Grilanc, mag. farm..

Kako zmanjšati količino odpadnih zdravil?
Lekarne smo zdravstvene ustanove, kjer zdravila
izdamo, prav tako pa smo zadolžene tudi za
zbiranje odpadnih zdravil. Te lahko sicer oddate
še v specializiranih prodajalnah, veterinarskih
ambulantah ali direktno v centrih za zbiranje
odpadkov.
Odpadna zdravila so neuporabljena zdravila, zdravila
s pretečenim rokom uporabe ter ostanki zdravil,
vključno z njihovo stično ovojnino. Oddamo jih brez
zunanje ovojnine in navodil za uporabo. Posebej je
potrebno oddati tudi naslednje odpadke, ki ne spadajo
med zdravila:
· prehranska dopolnila; odložimo jih med
biorazgradljive kuhinjske odpadke,
· kozmetične izdelke; oddamo jih v zbirnem
centru ali počakamo na akcijo zbiranja nevarnih
odpadkov,
· medicinsko tehnične pripomočke (npr.
inhalatorje, diagnostične trakove za aparat za
merjenje glukoze, fiziološko raztopino, komprese
…); ločeno jih oddamo v zbirnem centru.
Med odpadna zdravila ne spadajo injekcijske igle
in lancete. Zaradi nevarnosti okužbe in pogostosti
nastajanja odpadka v gospodinjstvih pa jih tako kot
zdravila oddamo ločeno v zbirnem centru ali akcijah
zbiranja nevarnih odpadkov. Zaradi nevarnosti vboda
jih je najbolje shranjevati in oddati v posodicah iz trde
plastike. V Sloveniji letno zavržemo približno 200 ton
odpadnih zdravil, kar je vsekakor ogromno, vsi pa
lahko pripomoremo k temu, da to številko zmanjšamo.
Odpadna zdravila predstavljajo breme za okolje,
njihovo uničenje pa je tudi finančno breme za državno
blagajno. Z nekaj preprostimi ukrepi lahko tudi sami
pripomoremo k zmanjšanju količine odpadnih zdravil.
· Redno terapijo dvignemo v lekarni, ko imamo doma
zalogo zdravil samo še za nekaj dni.
· Preden gremo v lekarno, doma preverimo količino
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zdravil, ki jo imamo v zalogi in si napišemo spisek
tistih, ki nam bodo v kratkem pošla. Zaradi različnih
pakiranj zdravil se nam lahko zgodi, da nam nekatera
zdravila ostajajo, drugih zmanjka prej.
· Ob spremembi terapije si zabeležimo, katera zdravila
so ukinjena, katera so nova. Pogosto pacienti želijo,
da jim izdamo »vse, kar jim pripada«. Pri tem pogosto
izdamo zdravila, ki jih pacient ne jemlje več, a
zdravnik obnovljivega recepta na kartici ni pobrisal.
Taka zdravila se v lekarno vrnejo že po nekaj dneh in
končajo med odpadnimi zdravili.
· Po svoja zdravila hodite v lekarno sami, če le lahko.
Če jih za vas dviguje kdo drug, mu pripravite spisek
zdravil, ki jih jemljete in spisek zdravil, ki bi jih radi
prevzeli tisti dan.
· V pomoč pri izdaji in uporabi zdravil je osebna kartica
zdravil, ki jo za vas osebno pripravimo v lekarni. Ta je
v pomoč vam pri odmerjanju zdravil, nam pa pri izdaji.
Tako se laže pogovorimo, katera zdravila jemljete,
katerih vam bo kmalu zmanjkalo, preverimo, ali imate
recepte predpisane na kartici ali pa morate za naročilo
receptov kontaktirati vašo ambulanto. Cena izdelave
osebne kartice je 5,28 EUR, naročite pa jo lahko kadar
koli v naši lekarni.

Tekst: Nenad Vranešević

Kljubovanje negativnim posledicam pandemije
Nacionalni inštitut za javno zdravje
(NIJZ) je pripravil posodobljene
podatke o zdravju prebivalcev
v slovenskih občinah. Prikazi in
pojasnila so tokrat dostopni v novi,
sodobni spletni aplikaciji na naslovu
http://obcine.nijz.si. Spletna
stran prinaša številne izboljšave in
nove možnosti, predvsem pa želi z
enostavnejšim prikazom spodbujati
odgovorne v lokalnem okolju za
promocijo in krepitev zdravja svojih
prebivalcev.
Glede na anketo, ki jo je izvedel NIJZ
od leta 2020 do 2021, je prišlo do
največjega poslabšanja pri najmlajši
starostni skupini anketiranih oseb.
Ti so bili manj fizično aktivni, uživali
so več nezdrave hrane, več so kadili
in zaužili več alkoholnih pijač kot
pred pandemijo. Prav tako se je pri
najmlajših najbolj povečal čas, preživet
pred različnimi zasloni. Oboje je
vplivalo na povišanje telesne mase, ki
je se pri mlajših od 50 let v povprečju
povečala za skoraj 30 odstotkov.

Prav tako je do 25 odstotkov oseb
poročalo o doživljanju vsakodnevnega
stresa, predvsem v starostni skupini
od 18 do 29 let; pojav stresa se je z
višanjem starosti zmanjševal in bil
najnižji v najstarejši starostni skupini
(od 65 do 74 let). Glede na vse opisano
je opaziti, da je pandemija Covid–19
poslabšala življenjski slog prebivalcev,
vplivala na manj pogoste stike z
osebnim zdravnikom in poslabšala
duševno zdravje prebivalcev.
Negativen vpliv je opazen predvsem
pri mlajših prebivalcih. To kaže, da je
bolezen prizadela predvsem starejše,
posledice ukrepov za obvladovanje pa
so imele negativen vpliv predvsem na
mlajše skupine prebivalstva.
Kljub turbulentnima zadnjima letoma
je večina kazalnikov za občino Vojnik
ostala na podobni ravni kot pred
pandemijo Covid–19, kar je precejšen
uspeh. Glede na informacije, ki jih
lahko razberemo iz spletne aplikacije,
smo imeli v Vojniku nadpovprečen
prirast prebivalstva, ki je z 11,5
promila nad slovenskim povprečjem

NEKAJ DEJSTEV O ZDRAVJU V OBČINI VOJNIK
Zdravstveno stanje in umrljivost
• Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala
povprečno 21,5 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 17,7
dni.
• Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega
krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za
sladkorno bolezen pa višji od slovenskega povprečja.
• Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 2,4
na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 2,1.
• Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih
obravnav zaradi zlomov kolka 3,3 na 1000, v Sloveniji pa 6,5.
• Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od
slovenskega povprečja.

ZDRAVJE JE BOGASTVO

ZDRAVJE V
OBČINI VOJNIK

(6,2 promila). Prav tako je v občini
narasel delež aktivnega delovnega
prebivalstva (66,5 odstotkov).
Občina izstopa tudi pri preventivnih
zdravstvenih programih Svit (69,0
odstotkov) in DORA (82,5 odstotka).
Na žalost pa je bila krepko višja stopnja
umrljivosti zaradi samomora, ki je
znašala 32 na 100.000 prebivalcev, v
državi pa 18.
Če vas zanima še več, obiščite
spletno stran http://obcine.nijz.si,
kjer so zbrani vsi podatki z več kot
40 različnih kazalnikov v številkah
in grafih, s primerjavo po regijah,
upravnih enotah ter glede na celotno
državo.

• Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 28 na 100.000
prebivalcev, v Sloveniji pa 19.
Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva
• Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju.
• Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v
transportnih nezgodah je bila 1,6 na 1000 prebivalcev, v
Sloveniji pa 1,4.
•Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je
bil blizu slovenskemu povprečju.
•Odzivnost v Program Svit - presejanju za raka debelega
črevesa in danke je bila 66,3 %, v Sloveniji pa 65,6 %.
•Presejanost v Programu Zora - presejanju za raka
materničnega vratu je bila 73,8 %, v Sloveniji pa 72,4 %.
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KAŽIPOT

September

17.00 –
19.00

30

15.

september RAZSTAVA »BEZENŠEK PO

8.

29

BEZENŠKU«, Galerija Piros
Turistično kulturno društvo Globoče

17.00 –
20.00

16.00 –
19.00

MED DVEMA OGNJEMA IN MALI
NOGOMET ZA UČENCE POŠ NOVA
CERKEV SOCKA, igrišče v Socki
ŠD Socka

24

SLOMŠKOV DAN, cerkev sv. Lenarta
Župnija Nova Cerkev

09.00

24

09.00

24

18.00

25

8.00 – 13.00

SLOVESNA MAŠA OB 160-LETNICI
ŠKOFA A. M. SLOMŠKA, cerkev sv.
Lenarta
Župnija Nova Cerkev
8. MEMORIAL BRATOV
DOBROTINŠKOV, strelišče bratov
Dobrotinškov
Strelsko društvo bratov Dobrotinškov
Vojnik

1

5. SREČANJE STARODOBNIKOV,
Noordung center Vitanje
Turistično društvo Vojnik, Turistično
društvo Dobrna

4

OSREDNJA PRIREDITEV OB
PRAZNIKU OBČINE VOJNIK,
telovadnica OŠ Vojnik
Občina Vojnik

09.00

19.00

7

18.00

15

PREDSTAVITEV KNJIGE SPOMINOV
FRANCA GORIČANA: ŽIVLJENSKA
POT MALEGA ČLOVEKA,
Knjižnica Vojnik
Osrednja knjižnica Celje in Občina
Vojnik
12. KONCERT MARIJINIH PESMI,
cerkev sv. Jerneja Vojnik
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

25

MAŠA IN SREČANJE ZAKONSKIH
JUBILANTOV, cerkev sv. Lenarta
Župnija Nova Cerkev

25

DRUŽINSKO KOLESARJENJE PO
NOVI CERKVI IN SLADOLED NA
DOBRNI, gasilski dom Socka
ŠD Socka in ŠKD Nova Cerkev

25

ISKANJE ZLATEGA PRSTANA
GRAJSKE GOSPE, graščinski park
Frankolovo
Društvo Talon Frankolovo

Občina Vojnik skupaj z Eko skladom zagotavlja občanom brezplačno energetsko svetovanje na
sedežu občine, Keršova ulica 8 v Vojniku ob četrtkih
od 16. do 18. ure po predhodni prijavi na
https://www.ekosklad.si/prebivalstvo/ensvet/
pisarna/50.

ODBOJKA IN MALI NOGOMET, igrišče
v Socki
ŠD Socka

Kontakt svetovalca: GSM: 051 324 177 (Wadie
Kidess) ali e – pošta: wadie.kidess@gmail.com.

09.00

09.00

14.00

26

16.00 –
19.00

27

17.00 –
19.00

28

16.00 –
21.00
70

DRUŽINSKI POHOD DO KAMŠAKA IN
PRIKAZ JADRALNEGA PADALSTVA,
gasilski dom Socka
ŠD Socka in POŠ Nova Cerkev in Socka

URBANI GLADIATOR, igrišče v Socki
ŠD Socka

Oktober

oktober

23

TELOVADBA IN JOGA ZA DEKLETA IN
ŽENE, igrišče v Socki
ŠD Socka

GASILSKE IGRE KS NOVA CERKEV,
gasilski dom Socka
PGD Socka
TURNIR TROJK ZA OSNOVNOŠOLCE
IN 16+, igrišče v Socki
ŠD Socka in KK Vojnik
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18.00

BREZPLAČNA ENERGETSKO
SVETOVALNA PISARNA V VOJNIKU

Energetsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v
gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem lastnikom
hiš in stanovanj, ki nameravate vlagati svoj denar v
zmanjšanje rabe energije. Z izboljšanjem toplotne
zaščite zgradb, uporabo sodobnejših ogrevalnih
naprav in večjo uporabo obnovljivih virov energije prispevate k varovanju okolja, zmanjševanju
stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih razmer.

12

18.00

18

18.00

19

17.00 –
20.00

24

17.00

KONCERT CERKVENEGA MEŠANEGA
PEVSKEGA ZBORA (100-letnica
uradnega zapisa), cerkev sv. Jerneja
Vojnik
Cerkveni mešani pevski zbor I. Š., KKD
Ivan Šopar Vojnik
KONCERT MEŠANEGA KOMORNEGA
PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA
UPOKOJENCEV, Kulturni dom Vojnik
Društvo upokojencev

6. SREČANJE KRVODAJALCEV NOVA
CERKEV, gostilna Pri Marku
KO RK Vojnik

IZDELOVANJE ADVENTNIH
VENČKOV, dom sv. Jerneja Vojnik
Vrtec Danijelov Levček in člani KKD IŠ

VABIMO TE V

KOŠARKARSKOŠOLO
KOŠARKARSKEGA KLUBA VOJNIK

2022/23
PREDVIDEN URNIK

ŠD Vojnik
PON.: 1600–1730
ČET.: 1600–1730

LITERARNO-GLASBENI VEČER Z
NASTOPAJOČIMI ČLANI DRUŠTVA
IN NJIHOVIMI OTROKI, KI IGRAJO
RAZLIČNE INSTRUMENTE, dom sv.
Jernej Vojnik
Literarna skupina KKD IŠ

ŠD Nova Cerkev
SRE.: 1515–1630

December

ŠD Ljubečna
TOR.: 1545–1700

3

RAZPIS NATEČAJA »ZAPIŠI BESEDE«
– PESMI – MIR, DOMOVINA, DOM,
PRIJATELJSTVO
Literarna skupina KKD IŠ

ŠD Dobrna

4

PRAZNIČNI SEJEM, na vasi v Novi
Cerkvi
Turistično društvo in KS Nova Cerkev

5

MIKLAVŽEVANJE, cerkev sv. Jerneja
Vojnik
Župnijska Karitas Vojnik

26

18.00

00.00

08.00

16.00

10

17.00

KAŽIPOT

November

ŠD Frankolovo
SRE.: 1500–1600

PON. in SRE.:

1600–1730

VPISUJEMO CELO LETO

51 227 315
0
:
O
F
IN
@siol .net
kkvojnik

Obvestila

MIKLAVŽEVANJE, dnevni bar Grilček,
Pristava
KK VOJNIK VPIS OGLEDALO 2021.indd 1
10/09/2022 18:19
ORGANIZATORJI DOGODKOV SI
Društvo Dobra volja

PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.
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Tekst in risba: Jože Žlaus

Grad Hochenegg – Sv. Tomaž
PO SLEDEH LEGENDE

Legende ali ljudske pripovedi o visečih mostovih med gradovi živijo še danes in se na Slovenskem
pogosto pojavljajo. O tem je že leta 1936 pisal zgodovinar Janko Orožen v knjigi »Gradovi in graščine
v narodnem izročilu«, ko je v prvem delu opisal zgodbe gradov in graščin ob Savinji, Sotli in Savi.
Na strani 160 omenjene knjige je zapisana legenda o »mostu med obema vojniškima gradovoma«.
Doc. dr. Jože Hudales iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je pred kratkim napisal obširno
razpravo »O usnjenih mostovih in gradovih« na Slovenskem, v kateri omenja tudi legendo o mostu
med gradovoma Hochenberg in Miltenberg.
Zgodovinar Janko Orožen je v svoji zgoraj
omenjeni knjigi zapisal: »Nekoč sta bila
dva vojniška gradova: eden je stal na
hribu Sv. Tomaža in drugi na Gradišču.
Med obema hriboma teče hudournik
Čuč mlaka, ki si je zarezal v razmeroma
mehkem svetu globoko strugo. Da bi
grajskim prebivalcem ne bilo treba hoditi
iz enega hriba na drugega preko tolikšne
globeli, jim je moralo ubogo ljudstvo
zgraditi most od gradu do gradu. Most je
bil narejen iz samih volovskih kož. Z njega
so tudi metali v Čuč mlako nepokorne
kmete.«
Zakaj so se med ljudmi porajale legende o
visečih mostovi, še ni pojasnjeno. Domneva
se, da so imele legende o visečih mostovih
simbolično vrednost ali moč, saj so med
drugim lahko ponazarjale tudi prehod iz
minljivega zemeljskega življenja v večnost.
Prepustimo se domišljiji.
Viseči vojniški most naj bi bil med
gradovoma Hocheneeg – Sv. Tomaž in

gradom Miltenberg, ki je stal na sosednem
»Kožuhovem« hribu. O prvem je kar nekaj
podatkov, saj se omenja že leta 1164 kot
sedež grofov Leopolda in njegovega sina
Wergandusa. Grad je imelo skozi stoletja
v posesti kar nekaj plemiških dinastij,
vse do zadnjih lastnikov grofov Celjskih,
ki so leta 1439 grad porušili, ga kasneje
obnovili in iz neznanih razlogov opustili.
Ohranila sta se samo grajska kapela in
grajski vodnjak. Kapelo so po letu 1890
dogradili v neoromanskem slogu in taka
stoji še danes. Za sosednji grad Miltenberg
je pa zelo malo podatkov, omenja se le
Elizabeta Miltenberška, ki naj bi svojo
posest darovala žičkemu samostanu za
škodo, ki jo je samostanu povzročil njen
oče Wilhalm Vojniški. Na mestu, kjer je stal
grad Miltenberg, je danes še nekaj komaj
vidnih ostankov kamenja in ko sem pred
nekaj leti obiskal ta kraj, je bilo videti sledi
»raziskovalcev«, ki iščejo kip zlatega teleta.
Morda ga bo kdo le našel!!!!!

