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20 uspešnih let

70-letnica šolstva v Socki

Božični Vojnik

60 let Turističnega društva Frankolovo

20 let Planinskega društva Vojnik



»Dovolj je 'flikanja' lesenega kolesa,« si je rekel lastnik 
domačije Soržev mlin Oton Samec in tokrat, kot šes-
to leseno kolo v vrsti obnov, z novim kolesom nagradil 
staro žago venecijanko. Finančno mu je pri tem pre-
ko razpisa pomagala občina. »Predračunska vrednost 
je znašala 11.600 evrov in je že poravnana, tudi zaradi 
izdatne pomoči Občine Vojnik. Sem jim pa sveto oblju-
bil, da tega kolesa na oni svet ne bom vzel s sabo,« hu-
domušno dodaja Samec. 

Kolo je, kot že vse dosedanje na domačiji, izdelal moj-
ster iz Vitanja Janko Vetrih, za »tehničnega direktorja 
žage« je Oton imenoval prijatelja Francija Kotnika, ki 
tudi sicer samostojno vodi oglede žage. 

Prav veliko delala žaga sicer ne bo, saj na njej lahko v 
enem dnevu obdela le dva kubična metra lesa. Je pa 
z novim kolesom premera 5,5 metra to sedaj največja 
delujoča žaga v Sloveniji. Ker je kolo tokrat narejeno 
iz macesnovega lesa (prihaja iz domačije Matkov kot v 
Logarski dolini), bo zdržalo vsaj pol stoletja. »Če me bo 
po tem času še bolela glava zaradi žage, bom tega celo 
vesel,« je še dodal Oton.

 Rozmari Petek
 Foto: Lea Sreš
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Jesenski utrinki Novo kolo 
Sorževe venecijanke

Mladost in prekipevajoča energija vrtičkarjev iz Socke na obisku 
pri gospodu Šešku

Z leve proti desni: Gojko Jevšenak, Peter Martič, Miran Kovač, 
Mirko Krašovec, Anton Perger, Viktor Štokojnik, Branko Petre, Lidija 
Eler Jazbinšek, Pavle Leskovar

Ekipa veteranov PGD Nova Cerkev

Stojnice z doma pridelano in predelano hrano čakajo na kupce. 
Kdaj ste se zadnjič ustavili pri njih?

Najstarejši Franko-
lovčanki Tereziji Skale 
so za 96. rojstni dan 
čestitali predstavniki 
KS in Karitasa Franko-
lovo. Korajžna gospa 
obisk vsakič pospre-
mi z besedami: »Pa ne 
pozab’te, drug’ let’ se 
spet vidimo!«
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Beseda urednice
Praznični lesk

Spoštovane bralke, cenjeni bralci,

mesec december je poseben mesec v letu, ki odda-
ja čudovite, pričakovanj polne vibracije. Kjer koli smo, 
nas spremljajo pozitivna energija, optimizem, pričako-
vanje in toplina. Tudi tokratno Ogledalo ob vsem tem 
razpoloženju seveda ni nobena izjema. Jesenski tradi-
cionalni dogodki, med katerimi izstopa letošnji občin-
ski praznik, z intervjujem prejemnika zlatega grba, s 
športnimi uspehi, z društvenimi praznovanji in dogod-
ki, aktivnostmi šol in vrtcev, župnij in še kaj, so dobra 
popotnica bralcu za sprehod po straneh, kjer odseva 
prihajajoči sij prazničnih dni. Marsikaj v tej številki ni 
objavljenega, saj bi bilo glasilo preobsežno, zato pa 
lahko vse o preteklem in aktualnem dogajanju najdete 
na spletnem portalu. Obiščite ga in našli boste marsi-
kaj zanimivega.

Ta številka pa ni posebna samo zaradi meseca, v kate-
rem izhaja, temveč zaradi priloge Božični Vojnik. Pov-
sem svež in izviren projekt »pod znamko« Božični Voj-
nik naznanja sklop dogajanj, ki bodo med vse nas širila 
čarobnost in doživetost. Vzemite si čas, napolnite duha 
z življenjskimi vitamini ter ostanite prijazni, nasmejani, 
zdravi in dobrosrčni. Vedite, da se slabo in dobro zgo-
dita z namenom. Premalokrat se zavedamo, da je ok-
rog nas vse polno stisk in žalostnih zgodb, ki velikok-
rat nimajo srečnega konca, zato cenimo, kar imamo, in 
pomagajmo. Mnoge nestrpnosti, zasičenosti in potro-
šniška mrzlica ne napravijo naših src lesketajočih. Not-
ranji lesk ustvarjamo sami. In če ta lesk imamo, imamo 
vse. Če pa ga znamo deliti z drugimi, je to ne samo v 
teh dneh, temveč vsak dan, najlepše darilo. 

 Tjaša Podergajs,
 odgovorna urednica

Recept članic uredniškega odbora za čustveno dob-
ro leto 2016

Vsako slabo novico prekrijmo z vsaj petimi dobrimi.
Slabe bodo učinkovale takoj, dobre šele, ko jih bomo 
videli in ozavestili.
Redno doziranje slabih ni priporočljivo.
Predoziranje dobrih je zaželeno in ugodno vpliva na 
naše razpoloženje.
 
V prihajajočem letu vam želimo, da najdete veliko 
dobrega tudi v vašem in našem Ogledalu.

Glasilo Občine Vojnik

Kolofon
Prispevke s fotografijami, navedbo avtorja prispevka in fotografij  ter 
telefonsko številko za naslednjo številko Ogledala pričakujemo 
do petka, 22.  januarja 2016, v elektronski obliki (na zgoščenki, 
USB ključu) ali po e-pošti na naslov: vojnik.ogledalo@gmail.com. Izid 
109. številke bo v četrtek, 18. februarja 2016. 
  
Članke, prejete po 22. januarju 2016, bomo objavili v okviru možnos-
ti. Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja člankov in izbora 
fotografij po lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgovarja 
avtor prispevka.

Izdajatelj: Občina Vojnik

Odgovorna urednica: Tjaša Podergajs

Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop, Lea Sreš,
Lidija Eler Jazbinšek in Andreja Cigelšek

Trženje oglasov: Andreja Cigelšek

Jezikovni pregled: Barbara Skralovnik, Nina Jekl

Naslovna fotografija: Čarobno praznovanje

Foto: Matjaž Jambriško

Prelom in priprava za tisk: Grafika Zlatečan, d. o. o.

Glasilo izhaja v nakladi 3.500 izvodov in je brezplačno.
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Županova beseda

Še nekaj dni in leto 2015 se bo poslovilo in zapisalo v 
zgodovino. Lahko bi rekli, da je bilo ugodno in nam ni 
povzročalo prehudih težav. V mislih imam seveda več 
področij, vremenske razmere, brez poplav in drugač-
nih neurij, so nam bile naklonjene. Društveno življenje 
je bilo bogato, imeli smo veliko prireditev, uspešnih 
nastopov in obletnic delovanja. Iskrene čestitke vsem, 
posebej tistim, ki ste slavili okrogle jubileje. Moja ob-
ljuba, da vam bom pomagal po svojih močeh, velja 
vnaprej. Naše delo so opazili tudi drugi, saj smo pre-
jeli kar nekaj priznanj, kot so: prostovoljstvu prijazna 
občina, Frankolovo je Slovenska turistična organizacija 
nagradila s tretjim mestom v kategoriji najlepše ure-
jenih vaških jeder v Sloveniji, Dnevnikova izvidnica je 
Vojnik nagradila z drugim mestom po oceni tujih go-
stov, Združenje delovnih invalidov Slovenije pa bo Ob-
čini Vojnik 15. decembra 2015 na prireditvi »Županov 
sprejem« svečano podelilo naziv »občina po meri inva-
lidov«. Za vsemi priznanji stoji ogromno dela in veliko 
število ljudi, ki si prizadevate za to, kar sem zapisal v 
naslovu. Hvala vsakemu za vaš prispevek. 

Na področju investicij smo postorili naslednje: 
• Izvedla se je sanacija pobočja pod gradom Lemberg 

po sproženju plazu februarja letos. Zaključena vred-
nost investicije je znašala 300.000 EUR. Na novo ure-
jen je tudi del ceste do gradu (približno 250 m). 

• Zaključena je druga faza kanalizacije Frankolovo, fini 
sloj asfalta bo položen v pomladnih mesecih zaradi 
posedanja na trasi izkopa; vrednost del 150.000 EUR. 

• Zaključena je ureditev prireditvenega prostora v par-
ku Frankolovo, urejena je kanalizacija do graščine in 
cesta do igrišča; vrednost projekta 80.000 EUR. 

• V vseh treh krajevnih skupnostih so izvedena asfal-
tiranja javnih poti v skupni vrednosti 200.000 EUR. 
Posebna zahvala gre lastnikom zemljišč, ki ste jih 
odpisali v last občine, režijskim odborom, ki ste prip-
ravljali trase, in predsednikom vseh treh krajevnih 
skupnosti, ki ste vodili organizacijo dela na terenu. 
Skupaj smo letos asfaltirali okoli sedem kilometrov 
cest. 

• Zaključena je bila zadnja trasa vodovoda na obmo-
čju pri sv. Tomažu, kjer smo imeli svečano predajo 

Vsaka beseda in vsak pogled, vsako dejanje ter vsak nasmeh lahko prinese srečo drugim ljudem.

Branko Petre, župan
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objektov v obratovanje. Hvala vam za prijetno dru-
ženje. Skupaj je vodovodni sistem stal okoli 250.000 
EUR. 

• Na področju vrtine Beli Potok je podjetje VO-KA ure-
dilo zajetje in ustrezne povezave ter obnovilo del ce-
vovoda na našem območju. Investicije se bodo na-
daljevale tudi v letu 2016. 

• V spodnjem Arclinu smo zaključili še en krak kana-
lizacije, vreden 35.000 EUR, in tako vsem omogočili 
priključek na omrežje tudi na desni strani ob cesti v 
Celje. Prosim vse, ki imate možnost, da se priključite 
na kanalizacijo, to tudi storite in tako pripomorete k 
čistejšemu okolju. 

• Izdelan je idejni projekt kanalizacijskega sistema ČN 
Nova Cerkev, ki nam bo omogočal prijavo na razpise 
za gradnjo na tem področju. 

• Protipoplavni nasipi v Vojniku in spodnjem Arcli-
nu so dokončani. Nadaljuje se gradnja kanalizacij-
ske povezave od suhih zadrževalnikov do Hudinje. 
Dela so zelo zahtevna, spremljajo jih tudi strokovnja-
ki za varovanje kulturne dediščine. Za Vojnik so dela 
izjemno pomembna in zato moramo potrpeti ob 
nevšečnostih gradnje in zaporah cest. Vsi, ki ste spre-
mljali gradnjo, ste videli, da je naš obstoječi sistem v 
zelo slabem stanju in da so dela več kot potrebna. Po 

OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006
Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: obcina@vojnik.si
Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
ponedeljek od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 15.00
sreda od 8.00 do 11.00 in od 12.00 do 17.00
petek od 8.00 do 10.30 in od 11.00 do 13.00

najboljših močeh se bomo potrudili, da bodo ulice 
po končanih delih dobile ustrezno funkcijo in podo-
bo, ki jo glavne ulice v našem kraju zaslužijo. 

• Začela so se dela na stanovanjski zgradbi Nova Cer-
kev 22. Podjetje Remont je izvedlo prvo fazo – prizi-
dek v vrednosti 35.000 EUR. Dela se bodo nadaljeva-
la v naslednjem letu. 

• V ureditev poslovilne vežice v Vojniku smo investirali 
približno 20.000 EUR. 

• Verjamem, da bomo uspeli tudi s pridobitvijo soglas-
ja DRSC za pločnik ob cesti v Vojniku. 

• Na področju gasilstva so bile zaključene investici-
je v prostore PGD Frankolovo in Nova Cerkev v vi-
šini 70.000 EUR, pomagali smo pri nakupu novega 
gasilskega vozila v PGD Nova Cerkev, izvaja pa se 
tudi meddržavni projekt IPA SLO–HR, ki bo gasilcem 
prinesel za 100.000 EUR nove opreme. V delu za-
gotavljanja lastnih sredstev se je s svojim deležem 
vključila tudi občina Dobrna, za kar se ji zahvaljuje-
mo, saj dokazuje, da smo skupaj močnejši. 

Zaključim lahko, da čeprav na področju investicij nis-
mo imeli velikega projekta, leto ni bilo slabo. Delovanje 
vrtca, šol je bilo normalno financirano, prav tako smo 
zagotovili denar za potrebe sociale. Vrnili smo kredit v 
višini 320.000 EUR. Občinski svet je na seji v oktobru 
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Pojasnilo ob zamudi izdaje 
107. številke Ogledala 

Spoštovani,

25. septembra 2015 je bilo načrtovano, da bo 
na domove v naši občini dostavljena 107. številka 
glasila Ogledalo. Zaradi nepredvidenih okoliščin 
podjetja, ki opravlja tiskarske storitve, je prišlo do 
enodnevne zamude pri dostavi na distribucijsko 
enoto. Ogledalo je bilo zato dostavljeno na naslove 
prejemnikov v ponedeljek, 28. septembra 2015.

Hvala za razumevanje,

 Tjaša Podergajs, odgovorna urednica glasila

Opravičilo podjetja Grafika Zlatečan, d. o. o.
 

 Spoštovani,

 iskreno se vam opravičujem zaradi zamujenega 
roka pri izdaji občinskega glasila Ogledalo. Glasilo 
je bilo z vaše strani oddano pravočasno, kot ved-
no do sedaj. Pri vezavi časopisa smo imeli na stro-
ju tehnično težavo, ki je ni bilo mogoče odpraviti 
pravočasno. Upamo, da se to v bodoče ne bo več 
zgodilo.

 Še posebej je opravičilo namenjeno tistim orga-
nizatorjem dogodkov, ki so se vrstili od sobote, 26. 
septembra, do nedelje, 27. septembra 2015, zaradi 
katerih je bilo z odgovorno urednico dogovorjeno, 
da je glasilo na naslovih prejemnikov 25. septem-
bra 2015.

 Hvala za razumevanje. 

  Božo Zlatečan, direktor

sprejel osnutek proračuna za leto 2016. Kljub temu, da 
je še veliko neznank glede financiranja in da država ni-
kakor ne definira proračuna, so jasne nekatere usme-
ritve. Jasno je, da bomo zagotovili sredstva za šoli in 
vrtec, ki se znatno povečajo zaradi dogovorov s sindi-
kati. Zaradi večjega števila otrok moramo v POŠ Nova 
Cerkev zagotoviti dodatne učilnice. Za delo društev se 
sredstva nominalno ne bodo zmanjšala. Družbene de-
javnosti pomenijo skoraj polovico porabe proračuna. 
Investirali bomo v komunalo. Kmetijstvo in gospodar-
stvo je v okvirih lanskih številk. Na stroških pa bo treba 
varčevati, vrnili bomo okoli 280.000 EUR kredita. Več 
preberite v nadaljevanju Ogledala. 

Svetniki so potrdili tudi prvo cono časovno omejene-
ga parkiranja v okolici zdravstvenega doma Vojnik. Gre 
za omejitev parkiranja na dve uri v času obratovanja 
zdravstvenega doma. Parkiranje bo še naprej brezplač-
no, treba pa bo označiti čas začetka parkiranja. Cilj je 
zagotoviti čim lažjo dostopnost za uporabnike storitev 
zdravstvenega doma. Začetek uvedbe novega načina 
parkiranja bo takoj po ureditvi ustreznih označb. Več 
informacij pa v naslednjem ogledalu. 

Spoštovani sokrajani, pred nami je praznični božično-
-novoletni čas. Narava okoli nas se je že umirila in to je 
priložnost tudi za nas. Naj vas povabim na prireditev 
»Županov sprejem«, kjer vam bom lahko tudi osebno 
segel v roko in zaželel vse dobro v letu, ki prihaja. V 
Vojniku se nam obeta prava praznična poslastica. Pod 
vodstvom Turističnega društva Vojnik, v sodelovanju 
krajanov in občine je nastal projekt z naslovom »Božič-
ni Vojnik«. Menim, da je to eden najboljših projektov v 
zadnjem času, saj povezuje delo skoraj vseh društev in 
organizacij v našem kraju. Pridite in si oglejte razstavo 
jaslic, udeležite se dogodkov, posladkajte se z božični-
mi dobrotami, spočijte si dušo in telo, pripeljite otroke, 
povabite prijatelje … skratka, imejmo se praznično! 

Ne pozabite, da se sreča najprej razkrije v očeh, kjer 
v njih najlepše sije njen smeh (T. Pavček).

Nasmeh naj prinese vam iskre v oči tudi v letu 2016!

 Branko Petre, vaš župan

SREČNO 2016Obvestilo o spremljanju 
referendumske kampanje

Organizatorje referendumske kampanje o noveli za-
kona o zakonski zvezi obveščamo, da na spletnem por-
talu mojaobcina.si/vojnik ne bomo objavljali nobenih 
sporočil kot tudi poročil z dogodkov, za katere bomo v 
skladu z uredniško politiko ocenili, da služijo v propa-
gandne namene oziroma bi bili kakor koli povezani s 
kampanjo o družinskem zakoniku. 

Prosimo za razumevanje.

 Tjaša Podergajs, odgovorna urednica glasila
 Lea Sreš, odgovorna urednica spletnega medija
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Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega 
in srednjega gospodarstva ter pridobitne dejavno-
sti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v 
savinjski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, 
vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijske-
ga gospodarstva, olajšanje dostopa srednje velikim, 
malim in mikropodjetjem do kreditov z zmanjšanjem 
bančnih zahtev za zavarovanje kreditov idr.

Upravičenci: 
- gospodarski subjekti, ki delujejo in vlagajo na ob-

močju občin savinjske statistične regije. 

Upravičeni stroški: 
- začetne investicije, ki pomenijo stroške materialnih 

investicij (nakup strojev in opreme, nakup zemljišč, 
strošek komunalnega in infrastrukturnega opremlja-
nja zemljišč, strošek gradnje in/ali nakupa objekta); 

- stroški nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos 
tehnologije z nakupom patentov, licenc, blagovnih 
znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja; 

- stroški obratnih sredstev, povezanih z začetno inve-
sticijo, vendar največ 20 % odobrenega kredita. 

Javni razpis kreditov in garancij 
za podjetja v okviru Regijske garancijske 
sheme savinjske regije

Državna pomoč po tem razpisu se izvaja po shemi 
»de minimis«. Javni razpis je bil objavljen v petek, 18. 9. 
2015, v Uradnem listu RS, št. 67. Odprt je do 15. 5. 2018 
oz. do porabe sredstev in je objavljen tudi na spletni 
strani Razvojne agencije savinjske regije: www.rasr.si. 

Več informacij: 
Razvojna agencija savinjske regije d. o. o.
Ul. XIV. divizije 12, 3000 Celje 
Tel.: 03/589 40 82
E-naslov: razvojna.agencija@rasr.si 

Mag. Barbara Mikuš Marzidovšek 
Razvojna agencija savinjske regije d. o. o.

SUHOMONTAŽNI SISTEMI
ANDREJ PUŠNIK S.P.

ILOVCA 8, 3212 VOJNIK
GSM  041 331 841

pusnik.andrejsp@gmail.com

MONTAŽA:
-spuščenih stropov
-predelnih sten
-mansardnih stanovanj
-strešnih napuščev
-suhih estrihov
-oken in vrat
-AMF in armstrong stropov
-polaganje laminata in gotovo
 lakiranje parketa
-prenova starih stanovanj

»CEMENTNINARSTVO«

IZDELUJEMO:
betonske stebre, škarpnike, robnike,
tlakovce, cvetlična korita, pohodne

plošče, vrtne poti, fontane,
vrtne umivalnike, betonske zidake,

travne plošče, ...

Damjan KORPNIK s.p.
SOCKA 6, 3203 NOVA CERKEV

Telefon: GSM 041 714-114
www.cementninarstvo-korpnik.com

SREČNO 2016 SREČNO 2016SREČNO 2016
www.mojaobcina.si/vojnik

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
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Občinski svet Občine Vojnik je na 8. redni seji 17. 
septembra 2015: 

 - potrdil zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta Ob-
čine Vojnik; 

 - se seznanil s Poročilom o izvedenih aktivnostih v 
okviru projekta »Občina po meri invalidov«; 

 - sprejel Odlok o javnem redu in miru ter videzu nase-
lij v občini Vojnik; 

 - sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaga-
nja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem ob-
čine Vojnik za leto 2015 in Sklep o ukinitvi statusa 
zemljišča v splošni rabi; 

 - sprejel Sklep o višini odpusta dolgov v občini Vojnik; 
 - določil prejemnike priznanj občine Vojnik v letu 

2015; 
 - prejel informacijo o prejemnikih priznanj občine 

Vojnik, ki jih določi župan; 
 - se seznanil s poročilom o delu občinske uprave; 
 - se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij. 
Občinski svet Občine Vojnik je na 9. redni seji 12. 

novembra 2015: 
 - potrdil zapisnik 8. redne seje Občinskega sveta Ob-

čine Vojnik; 
 - sprejel osnutek proračuna Občine Vojnik za leto 

2016; 
 - sprejel Pravilnik o obračunavanju čiščenja industrij-

ske odpadne vode na čistilnih napravah na območju 
občine Vojnik; 

 - sprejel Sklep o določitvi območij kratkotrajnega 
parkiranja v občini Vojnik; 

 - sprejel stališča do pripomb in predlogov, podanih 
na dopolnjenih osnutkih Občinskega prostorskega 
načrta Vojnik; 

 - soglašal s sklenitvijo aneksa k Pogodbi o asfaltiranju 
cest v občini Vojnik; 

 - sprejel akcijski načrt za enakost spolov v občini Voj-
nik za obdobje 2016–2019; 

 - sprejel sklep o izstopu iz Združenja občin Slovenije 
– ZOS; 

 - sprejel Pravilnik o uporabi Kulturnega doma Voj-
nik in Centra kulture in ustvarjalnosti v Kulturnem 
domu Vojnik; 

 - sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaga-
nja/pridobivanja z nepremičnim premoženjem ob-
čine Vojnik za leto 2015; 

 - sprejel sklep, s katerim soglaša, da se v proračunu 
Občine Vojnik predvidijo sredstva za sodelovanje pri 
projektu Božični Vojnik; 

 - se seznanil s poročilom o delu občinske uprave; 
 - se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij. 

Septembrska in oktobrska 
seja občinskega sveta

Odlok o javnem redu in miru ter videzu naselij v ob-
čini Vojnik 

Sprejem odloka je narekovala spremenjena področ-
na zakonodaja kot tudi vsebinska združitev javnega 
reda in miru ter videza naselij v enem odloku. S tem 
odlokom so predpisani ukrepi za vzdrževanje javnega 
reda in miru, zdravja, čistoče, zunanjega videza naselij 
in zelenih površin, ukrepi za zagotavljanje varstva lju-
di in njihovega premoženja ter obveznosti lastnikov in 
vodnikov psov ter ostalih lastnikov oziroma skrbnikov 
ostalih domačih živali v občini Vojnik. 

V odloku je zapisano tudi, da je nedovoljeno motiti 
mir in počitek ljudi s hrupom vsak dan v času med 22. 
in 6. uro. Ob nedeljah in praznikih je v strnjenih nase-
ljih prepovedano uporabljati kosilnice, motorne žage 
in druge naprave, ki povzročajo povečan hrup. Prepo-
ved pa ne velja za nujna vzdrževalna dela in kmetij-
ska sezonska opravila. Z dnem uveljavitve tega odloka 
prenehata veljati Odlok o javnem redu in miru v občini 
Vojnik (Uradni list RS, št. 3/02 in 18/05) ter Odlok o jav-
ni snagi in videzu naselij v občini Vojnik (Uradni list RS, 
št. 2/02, 18/05 in 72/07). 

Poročilo o izvedenih aktivnostih v okviru projekta 
»Občina po meri invalidov« v letu 2015 

V poročilu so navedene aktivnosti, ki jih je Občina 
Vojnik izvedla na podlagi sprejetega akcijskega načrta 
v okviru projekta »Občina po meri invalidov«. Glavne 
aktivnosti so redno ozaveščanje javnosti o problema-
tiki invalidov, vzpostavitev informativne točke za inva-
lide, povezovanje invalidnih organizacij, podpiranje in 
spodbujanje organizacije posvetov, vzpostavitev stro-
kovnih podpornih služb. Med pomembnejšimi aktiv-
nostmi je ureditev cestne infrastrukture tako, da bo 
dostopnejša invalidom (npr. ureditev klančin na ploč-
nikih). 

Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkira-
nja v občini Vojnik 

Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja 
predstavlja pristop k urejanju mirujočega prometa na 
območju občine Vojnik v prvi fazi – pri Zdravstveni po-
staji Vojnik. Z odločitvijo o vzpostavitvi cone – območij 
kratkotrajnega parkiranja – so dani pogoji za ureditev 
potrebne signalizacije, ki bo omogočila izvajanje par-
kirnih con. S prvo opredelitvijo območij kratkotrajnega 
parkiranja se predvideva brezplačno časovno omeje-
no parkiranje. V conah je parkiranje časovno omejeno 
vsak delovnik med 7.00 in 15.00 uro. Pri Zdravstveni 
postaji Vojnik bo parkiranje omejeno na 120 minut. Ob 
sobotah, nedeljah in praznikih omejitve parkiranja ni. 
Območje obsega javna parkirna mesta. Parkirni pasovi 
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se označijo z ustrezno prometno signalizacijo. Uporab-
niki con kratkotrajnega parkiranja bodo morali na vi-
dnih mestih (na armaturni plošči) označiti čas prihoda 
s parkirno uro oz. z označenim listkom.

 Tanja Golec Prevoršek 

Osnutek proračuna Občine Vojnik za leto 2016 
Občinska uprava je na začetku oktobra začela z aktiv-

nostmi za pripravo osnutka proračuna za leto 2016. V 
postopku usklajevanja osnutka proračuna je bilo opra-
vljenih več njegovih predstavitev oziroma koordinacij; 
in sicer s predsednikom odbora za finance in občinsko 
premoženje, z vsemi tremi predsedniki svetov krajev-
nih skupnosti, s predsedniki vseh odborov, političnih 
strank in predstavniki neodvisnih list ter podžupanom. 
Nato so osnutek proračuna obravnavali posamezni re-
sorni odbori, kot zadnji odbor za finance in občinsko 
premoženje. 

Na 9. seji Občinskega sveta 19. novembra 2015 so 
svetniki sprejeli osnutek proračuna ob pogoju, da se 
ta uravnoteži. V osnutku je razlika med prihodki oz. 
prejemki ter odhodki oz. izdatki v vseh treh bilancah 
predstavljala primanjkljaj v višini 438.063 EUR. Obči-
na bi morala do 1. septembra od ministrstva za finan-
ce prejeti izračune primerne porabe za leto 2016, ki 
predstavljajo glavni delež prihodkov občine. Pogaja-
nja med ministrstvom za finance in občinami za pov-
prečnino oz. primerno porabo še vedno potekajo, zato 
smo v tem osnutku upoštevali najnižji znesek, ki je bil s 
strani ministrstva predviden. Znesek povprečnine se je 
v zadnjih štirih letih znižal iz 554,5 na 519 EUR. Za Ob-
čino Vojnik to predstavlja 300.000 EUR manj prihodkov 
letno ob podatku, da število občanov vsako leto naraš-
ča. Glede na to, da je povprečnina namenjena za finan-
ciranje nalog, ki jih mora občina opravljati na podlagi 

Med sejo Občinskega sveta Občine Vojnik

zakonov, se občina ukvarja s težavami pri opravljanju 
in zagotavljanju občinskih nalog. 

Vsako leto torej s strani države prejmemo manj 
sredstev, hkrati pa občinam država predpisuje z za-
koni in podzakonskimi akti vedno večje odhodke oz. 
nalaga večje finančne obveznosti. Navajam primer: 
pri pripravi tega proračuna se povečujejo izdatki, ki se 
nanašajo na plače v javnem sektorju – večji odhodki 
za občinsko upravo, vrtce, šolstvo (posledica sprostitve 
zamrznjenih napredovanj, sprememba vrednosti plač-
nih razredov, regresa). Zagotavljamo tudi dodatna 
sredstva na področju sociale (domska oskrba, subven-
cije najemnin). Kljub zmanjševanju prihodkov za finan-
ciranje tekočih nalog pa občina v osnutku proračuna 
za 2016 še vedno v enakem obsegu kot v tem letu 
zagotavlja sredstva na področju kulture, športa, go-
spodarstva, kmetijstva, požarne varnosti. So namreč 
področja, pri katerih smo pri določanju izdatkov v pro-
računu načeloma neodvisni od zakonov. Kljub porastu 
tekočih odhodkov je v osnutku predvideno 30 odstot-
kov sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. 
Največ od tega jih je namenjeno za investicije na po-
dročju komunale, saj je bilo to področje prikrajšano v 
času večjih investicij za družbene dejavnosti (telovad-
nica Vojnik in vrtec). 

Druga obravnava proračuna za leto 2016 bo pred-
vidoma 17. decembra 2015. Predvidevamo, da bo do 
takrat znana povprečnina oz. primerna poraba obči-
ne, s katero bomo delno pokrili primanjkljaj v osnut-
ku proračuna. Zagotovo pa bo za izravnavo prihodkov 
in odhodkov treba sprejeti ustrezne ukrepe o znižanju 
odhodkov in morebitni pridobitvi dodatnih virov fi-
nanciranja. 

 Irena Špegel Jovan
 Foto: Lea Sreš
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s parkirno uro označiti čas prihoda. Časovna omejitev 
parkiranja bo veljala vsak delovnik med 7. in 15. uro.

Asfaltiranje
Ugodne jesenske razmere so omogočile, da smo 

uresničili asfaltiranje načrtovanih odsekov cest – v Ga-
brovcu, Bezovici in Malih Dolah. Za pripravo podlage 
za asfaltiranje cest so poskrbeli režijski odbori, ki so z 
vloženim delom in finančnimi sredstvi uporabnikov 
pripravili pomembno osnovo asfaltni prevleki. Finan-
ciranje asfaltiranja cest je bilo izvedeno do dolžine, do 
koder so ceste odpisane in kategorizirane, preostali 
del pa so financirali lastniki sami.

Otvoritev vodovoda na odseku Kmecl 
Voda, ki priteče iz javnega vodovoda, je marsikomu 

samoumevna dobrina, krajanom dela Tomaža pa se 
je dolgoletna želja uresničila po tehničnem prevzemu 
odseka vodovoda Kmecl, ki je bil opravljen 20. avgu-
sta. Njihovo veselje ob tem je bilo čutiti na srečanju, 
ki so ga organizirali 17. oktobra na Koči pri Tomažu. K 
simbolični otvoritvi so povabili najstarejšo krajanko 
Tomaža, Faniko Vidali, župana Branka Petreta, bivšega 
župana Bena Podergajsa in predsednico KS Vojnik Lidi-
jo Eler Jazbinšek.

Zimska služba
Ena izmed pomembnih de-

javnosti v zimskem času je 
skrb za zagotavljanje prevo-
znosti javnih poti. V ta namen 
smo se v mesecu oktobru ses-
tali z izvajalci, ki so se odzvali 
na poziv za opravljanje zimske 
službe. Njihova naloga je plu-
ženje snega ter preprečevanje 
in odpravljanje poledice s po-
sipom soli ali peska oz. meša-
nico obeh. Uporabnike cest 

opozarjamo na uporabo ustrezne zimske opreme in 
prosimo za strpnost. S potrebno mehanizacijo bodo v 
sezoni 2015/16 za prevoznost javnih poti skrbeli: Bo-
štjan Slemenšek, Jurij Sitar, Maksimiljan Lipovšek, Mar-
tin Kukovič in Franci Landeker. 

V nujnih primerih lahko pokličete KS Vojnik: 03 780 0 
621 in 03 780 0 640 ali 041 677 685 (Lidija Eler Jazbin-
šek).

Problematika zaraščanja dreves in grmičevja v ce-
stno telo 

Za uspešno izvajanje zimske službe je potrebna ne-
omejena dostopnost, ki je na več področjih ovirana z 
zaraščanjem rastlinja v cestno telo, zato vse lastnike 
vljudno prosimo, da pravočasno obrežejo grmičevje 
in drevesa, da bodo izvajalci neovirano opravljali svoje 
delo. Z odstranitvijo zaraščanja v cestno telo omogoči-
te hitrejši dostop tudi gasilcem in drugim intervencij-
skim vozilom. 

Območje kratkotrajnega parkiranja pri ZD Vojnik 
V želji po ureditvi mirujočega prometa se bo na jav-

nem parkirišču na območju med ZD Vojnik in igriščem 
vzpostavilo območje kratkotrajnega parkiranja, kjer 
bodo uporabniki storitev zdravstvenega doma lahko 
brezplačno parkirali s časovno omejitvijo do dve uri. 
Uporabniki cone kratkotrajnega parkiranja bodo mo-
rali na vidnem mestu – na armaturni plošči na listku oz. 

Sooblikujemo podobo Vojnika

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica sveta KS 
Vojnik

Krajani Gabrovca ob otvoritvi ceste (Foto: Dušan Sitar)

Otvoritev ceste Gabrovec – Sitar (Foto: Dušan Sitar)

Otvoritev vodovoda Tomaž – odsek Kmecl 
(Foto: Ivan Muzelj)
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V četrtek, 5. novembra 2015, se je v Vojniku sestala 
komisija Skupnosti občin Slovenije za e-poslovanje na 
svoji ustanovni seji. Članice in člane komisije je poz-
dravil župan Občine Vojnik Branko Petre, ki je na krat-
ko predstavil občino in aktivnosti ter zaželel uspešno 
delo. Prisotni so se v nadaljevanju predstavili in ko-
misiji izrazili svoja pričakovanja. Med pričakovanji so 
bila največkrat omenjena izmenjava informacij, dobrih 
praks in delitev izkušenj, zmanjšanje stroškov, iskanje 
sinergijskih učinkov, skupni nastop do dobaviteljev ter 
oblikovanje predlogov za skupni razvoj aplikacij, kot je 
na primer podpora projektnemu delu občine. Slednje-
mu se bo komisija podrobneje posvetila na prihodnji 
seji.

Vabilu na ustanovno sejo se je odzval Slavko Lenarčič 
iz Ministrstva za finance RS, ki je prisotnim predstavil 
stanje projekta vključevanja občin v informacijski sis-
tem MFERAC. Sledila je razprava o možnostih, tehnič-
nih zahtevah, stroških in morebitnih zadržkih občin pri 
uporabi. 

Dr. Jure Kovač in Mojca Skale sta v nadaljevanju 
predstavila pobudo za razvoj skupne, občinam pri-
jazne rešitve za vodenje projektov. Med razlogi za iz-
gradnjo celovitega modela projektni management na 
ravni občin so bili tako navedeni: sistematično načrto-
vanje in izvajanje strateškega razvoja občine, povezo-
vanje občin pri skupnih projektih, sistematično obvla-
dovanje priprave in izvedbe investicij, obvladovanje 
stroškov, časa in finančnih ter drugih virov, sistemati-
čen nadzor in oblikovanje poročil pri izvedbi projektov 
ter uvajanje transparentnosti, tako v fazi priprave kot 
izvedbe projektov. 

 Povzela: Mojca Skale 
 Foto: Lea Sreš

Izmenjava dobrih 
praks in izkušenj

Investicije v letu 2015 
Večino investicij sem predstavila v prejšnji številki 

Ogledala. Pomembna pridobitev, ki jo je treba še ome-
niti, so asfaltirane mulde na odsekih javnih poti, z iz-
gradnjo katerih bomo nadaljevali tudi v letu 2016. V 
centru Vojnika poteka izgradnja kanalizacije, ki na ne-
katerih odsekih zahteva zaporo ceste, zato se vsem 
krajanom zahvaljujem za razumevanje in strpnost v 
času izgradnje. 

Dogodki 
Tudi jesenski čas je bil zaznamovan s številnimi lepi-

mi in kakovostnimi dogodki društev in skupin. Vino-
gradniško-vinarsko društvo Vojnik je pripravilo trgatev 
potomke najstarejše trte z Lenta ter martinovanje, Ar-
clinski fantje koncert, Strelsko društvo bratov Dobro-
tinškov Vojnik drugi strelski memorial, društvo Most 
mladih je poskrbelo za smeh z organizacijo komedije 
v KD Vojnik. Odvijali so se koncerti in nastopi skupin, s 
svojimi dogodki je dejaven medgeneracijski center Ka-
mrica, ob župnišču je bil ob podpori župljanov zgrajeni 
novi Dom sv. Jerneja in ustanovljeno katoliško društvo. 
Vsem organizatorjem dogodkov se najlepše zahvalju-
jem. Prav tako pa čestitam Planinskemu društvu Vojnik 
ob njihovi 20. obletnici ustanovitve društva in glasbeni 
skupini 5+ band za njihovo petletno ustvarjanje.

Mesec december bo poleg praznično obarvanih 
luči ponudil tudi obilo dogodkov, ki jih pripravljajo 
društva. Z željo, da bo delo organizatorjev prireditev 
in dogodkov potrjeno z vašo udeležbo, vas vabim, da 
se jih udeležite.

Zahvala
Gospod župan s sodelavci občinske uprave, občinski 

svet, člani sveta KS, režijski obrat, društva, posamezni-
ki, skupine, režijski odbori, organizacije v kraju, krajan-
ke in krajani, zavodi … vsi vi ste tisti, ki ste letos soobli-
kovali podobo našega Vojnika. Hvala vam za vaše delo 
in sodelovanje.

Naj lepe želje, ki si jih bomo izrekali ob prihajajočih 
praznikih, dosežejo tudi vse sokrajanke in sokrajane, ki 
bivajo po svetu. 

 Lidija Eler Jazbinšek

V Vojniku se je sestala komisija 
Skupnosti občin Slovenije za e-poslovanje.
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bor–Celje polovična zapora s semaforjem, na lokalni 
cesti Frankolovo–Socka od križišča do Mirtiča pa po-
polna zapora. Zaprta je bila tudi cesta mimo priredit-
venega paviljona do igrišča nad graščinskim parkom, 
kjer se je gradila kanalizacija, cesta in izvajala zunanja 
ureditev. Zaradi izgradnje vodovodne infrastrukture je 
bil oviran promet na cesti v Spodnji Lindek, Beli Potok 
in Lipo. Predvsem pa smo se morali vsi udeleženci v 
prometu zaradi izgradnje kanalizacije prilagajati raz-
meram na terenu. Promet je potekal po obvoznih ce-
stah, kjer smo na začetku imeli nekaj težav, vendar se 
je situacija kmalu izboljšala. 

Ob tej priliki se v imenu sveta KS Frankolovo, Obči-
ne Vojnik ter izvajalcev del zahvaljujem za strpnost in 
potrpljenje vseh, ki so se morali prilagoditi spremembi 
prometnega režima. Hvala tudi vsem tistim, ki so pre-
našali povečan promet na obvoznih cestah in stano-
valcem spodnjega dela Stražice. 

Izgradnja kanalizacije – II. faza 
Pred leti smo v svojem kraju zgradili čistilno napra-

vo in primarni vod do OŠ Antona Bezenška Frankolo-
vo. Izgradnja kanalizacijskega sistema zahteva veliko 
sredstev, zato ga je nemogoče zgraditi z lastnimi sred-
stvi občine. Zaradi gradnje šol, vrtcev in telovadnic so 
se dela na izgradnji kanalizacije nekoliko zamaknila. 
V tem času so se na državnem nivoju spremenila tudi 
pravila za sofinanciranje kanalizacij, zaradi česar bo za 
izgradnjo kanalizacije na Frankolovem treba zagotoviti 

sredstva iz občinskega proračuna. Kljub tem razmeram 
nam je letos uspelo zgraditi kanalizacijo od OŠ do Mir-
tiča, preko potoka Jesenica, odsek mimo vrtca do kon-
ca prireditvenega prostora pri graščini in odcep v smeri 
igrišča. Na tem odseku so zgrajeni tudi hišni priključki 
izven cestnega telesa za kasnejši priklop stanovanjskih 
objektov. Priklopi se bodo izvajali v naslednjem letu. 
Poleg izgradnje kanalizacije smo ob regionalni cesti iz-
vedli novo asfaltno prevleko na pločniku, zgradil novo 
nosilno konstrukcijo pločnika preko potoka Jesenica 
pri Šnabl. Izvedena je bila tudi rekonstrukcija lokalne 
ceste mimo KS do mostu pri Mirtiču ter položen grobi 
asfalt. Zaključni oziroma fini asfalt na cesti in ob objek-

Zimska služba
Svet Krajevne skupnosti 

Frankolovo je v mesecu ok-
tobru povabil na sestanek iz-
vajalce zimske službe za se-
zono 2015–2016, ki v zimskih 
razmerah skrbijo, da so ceste 
v naši krajevni skupnosti nor-
malno prevozne. Pretekla zima 
je bila mila in glede na količi-
no zapadlega snega podpov-
prečna, zato ni bilo večjih te-
žav. Člani sveta KS smo bili z 
opravljenim delom izvajalcev 

zadovoljni. Zahvalili smo se jim za korektno sodelova-
nje v upanju, da tudi v prihodnje vsi skupaj v času zime 
zagotovimo prevoznost krajevnih cest. Sledil je de-
lovni pogovor, kjer smo prisotni ugotavljali določene 
pomanjkljivosti, ki jih moramo odpraviti v smislu čim 
boljšega in učinkovitejšega opravljanja zimske službe 
v KS. 

Vsi izvajalci so poudarjali, da prihaja do največjih te-
žav zaradi drevja, ki se ob obilnih snežnih padavinah in 
žledu nagiba nad cestišče in ovira normalno izvajanje 
pluženja in posipanja ceste. Velik problem predstavlja-
jo tudi nepravilno parkirani avtomobili ob robu ces-
tišča in na obračališčih, saj lahko pride do poškodbe 
vozil. Zaradi omenjenih dejstev vse krajane prosim, da, 
koliko je v vaši moči, pomagate pri zagotavljanju op-
timalnih pogojev izvajanje zimske službe. Obveščamo 
vas, da manjše količine soli lahko dobite pri pokritem 
skladišču peska in soli pri starem bazenu v smeri Be-
zenškovo Bukovje. Zavedamo se, da je dobro delujoča 
zimska služba velikega pomena za vse krajane. Pouda-
riti pa moramo, da je nemogoče zagotoviti prevoznost 
vseh cest v istem času, zato vas prosimo za strpnost in 
razumevanje. 

Vsem krajanom želimo v zimskih mesecih varno vo-
žnjo in strpnosti do vseh udeležencev v prometu. 

Izvajalci zimske službe v sezoni 2015–2016 so Anton 
Ofentavšek, Anton Turk, Dušan Fijavž, Zdenko Skaza, 
Dušan Hrastnik, Jože Selčan, Ivan Pivec, Jože Kovač, 
Matej Ošlak, Sandi Marguč in Leon Slemenšek. 

Kontakt: Dušan Horvat (041 695 224), Andrej Vezen-
šek (070 730 310)

Projekti v letu 2015 
Prometni režim 
Letos, predvsem v drugi polovici, je bilo Frankolovo 

veliko gradbišče. Dela so se izvajala na več lokacijah, 
zaradi česar je bil spremenjen prometni režim. Zaradi 
izgradnje kanalizacije je bila na regionalni cesti Mari-

S skupnimi močmi do uspehov

Dušan Horvat, 
predsednik 
sveta KS Frankolovo

Izgradnja kanalizacije
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tu gasilskega doma in KS se bo izvajal spomladi. Veči-
no del je izvajalo podjetje PLIMA Žalec. Frankolovčani 
si želimo, da bi se v naslednjih letih nadaljevala grad-
nja kanalizacije v čim večjem obsegu. 

Ureditev okolice prireditvenega paviljona in ceste 
do igrišča 

Pred tremi leti smo zgradili nov prireditveni paviljon 
v graščinskem parku. Izpolnila se je želja članov dru-
štev našega kraja, saj smo objekt resnično potrebovali. 
V tem obdobju se je na tem mestu zvrstilo veliko pri-

reditev, vendar smo si vsi želeli, da objekt in okolica 
dobita končno podobo. Zavedali smo se, da ureditev 
okolice zahteva tudi ureditev ceste do igrišča in odvod 
meteorne vode, ki je ob obilnejših padavinah povzro-
čala nemalo težav za objekte na tem območju. Za vse 
našteto se je pripravila projektna dokumentacija ter 
se izvedel razpis za izvajalca. Dela je izvajalo podjetje 
VOC Celje. Med izvajanjem so se pojavila tudi nekatera 
nepredvidena dela, ki smo jih vključili v projekt. Konča-
na so bila v mesecu novembru. 

S končno zunanjo ureditvijo prireditvenega paviljo-
na in cesto do igrišča je kraj dobil lep in funkcionalen 
objekt, na katerega smo lahko ponosni. Prepričan sem, 
da bo služil svojemu namenu in bo objekt druženja in 
prijateljstva. Na nas pa je, da ga čuvamo in vzdržujemo 
kot dobri gospodarji za koriščenje prihajajočih gene-
racij. 

Vodovod 
Kljub velikim količinam vodnih virov v KS še vedno 

vsem krajanom nismo zagotovili oskrbe s pitno vodo 
iz javnega vodovoda. Res je, da se vsako leto na tem 
področju izvede veliko dela, predvsem na zamenjavi 
cevovodov in opreme iz sredstev amortizacije. Letos 
je bil obnovljen vodovod proti Rovam. Veliko dela je 
bilo opravljenega na vrtini Beli Potok. Poleg objekta na 
vrtini so se zgradili rezervoar, elektrokabelski dovod iz 
TP do vrtine in rezervoarja ter vodovod od vrtine do 
rezervoarja in vodovod od rezervoarja do obstoječega 
objekta. Žal nam je ostalo še nekaj zaselkov, ki že vrsto 
let čakajo na izgradnjo novega vodovoda in imajo v 
sušnih letih največ težav. Za takšna dela je treba pri-
dobiti projektno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje 
in zagotoviti sredstva občinskega proračuna. Zaveda-

mo se, da živeči na takšnih območjih komaj čakate, da 
se boste lahko priključili na javni vodovod. Prepričan 
sem, da bomo v naslednjih letih postopoma zgradili 
vse pereče odseke. 

Asfaltiranje cest 
Na področju asfaltiranja cest se nekaj let ni zgodilo 

nič. Letos pa nam je v vsaki KS uspelo asfaltirati nekaj 
odsekov, ki so čakali na asfaltno prevleko. V KS smo se 
odločili za cesto Dol–Lipa v dolžini 800 metrov. Osta-
la razpoložljiva sredstva smo namenili izgradnji ceste 
proti igrišču. Režijski odbor je več let zbiral denar za 
pripravo ceste ter jo letos pripravil do asfaltiranja. V KS 
je ostalo še precej odsekov za asfaltiranje, ki pa na ža-
lost nimajo veliko uporabnikov, čeprav so na strmih 
odsekih in za vzdrževanje potrebujejo največ sredstev. 

Zavedam se, da so se časi spremenili in da je vse težje 
zagotoviti denar za te namene, zato je smiselno, da v 
prihodnje razmislimo o spremembi načina priprave in 
financiranja asfaltnih cest. 

Frankolovo – 3. mesto za najlepše vaško jedro 
Naš kraj je v kategoriji vaških jeder v okviru akcije Tu-

ristične zveze Slovenije Moja dežela – lepa in gosto-
ljubna 2015 zasedel 3. mesto. Priznanja smo bili zelo 
veseli in ponosni, da je kraj opažen med mnogimi dru-
gimi. Prejeto priznanje je vsekakor priznanje za vse tis-
te, ki se že nekaj let trudimo za lepši kraj, urejenost in 
prepoznavnost. Je tudi spodbuda za nadaljevanje že 
opravljenega dela v smislu pravih idej, zanimivosti in 
promocije. 

Zahvala 
Ob koncu leta se v imenu sveta Krajevne skupnosti 

Frankolovo zahvaljujem vsem vam, ki ste s prizadev-
nim delom in pozitivnim odnosom do skupnosti po-
magali po najboljših močeh dodati svoj kamenček v 
mozaik naših skupnih uspehov. Hvala članom sveta 
KS, članom društev in organizacij, predstavnikom OŠ, 
patru Branku, svetnikom občine ter članom občinske 
uprave na čelu z županom gospodom Brankom Petre-
tom. Prepričan sem, da nam bo s skupnimi močmi in 
razumevanjem v prihajajočem letu uspelo realizirati 
večino planiranih pridobitev in želja. 

Hvala za sodelovanje! 
 Dušan Horvat, 
 predsednik sveta KS Frankolovo

Izgradnja prireditvenega paviljona

 
Veliko sreče in lepih sanj,  

naj vam prinese božični dan 
 in novo leto naj zaživi,  

radosti polno, brez solza in skrbi. 
 

V imenu sveta KS Frankolovo želim vsem krajanom in krajankam 
lepe praznike in vse dobro v novem letu 2016. 

 
Dušan Horvat 

Predsednik sveta KS Frankolovo 
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Leto 2015 se počasi izteka in planirana dela zaključu-
jemo. Analiziramo, kaj smo opravili dobro in hkrati na-
črtujemo aktivnosti, ki jih je še treba dokončati. Vemo, 
da nam ni uspelo zadovoljiti vseh interesov krajanov, 
vendar smo planirana dela opravili dobro in v korist 
kraja ter krajanov.

 V letu 2015 smo: 
• uredili travnato igrišče za 

mali nogomet pri šoli; 
• obnovili leseni most za ga-

silskim domom v Lembergu 
(pri Berložniku); 
• po potrebi vzdrževali 12 le-

senih mostov; 
• uredili projektno dokumen-

tacijo za dve avtobusni postaji 
v Novi Cerkvi; 
• na pokopališču odstranili 

del dotrajane žive meje in po-
sadili novo; 
• dokončno uredili in preda-

li nove prostore za potrebe društev (KUD Godba na 
pihala, KUD Štajerski rogisti, Turistično društvo Nova 
Cerkev, Mladinsko društvo Nova Cerkev in Rdeči križ); 
• v pripravi idejnega projekta za izgradnjo kolesarske 

poti Nova Cerkev–Lemberg (kolesarsko pot Nova Cer-
kev–Socka bomo urejali v sklopu sanacije državne ces-
te); 
• začeli dela na stavbi Nova Cerkev 22, kraj bo pridobil 

devet stanovanj za mlade družine; 
• asfaltirali osem odsekov javnih poti (pogoj za asfalti-

ranje javnih poti je, da se pred asfaltiranjem uredi pot-
rebna dokumentacija, da je urejena odmera javne poti 
in da so podpisana soglasja in pogodbe za brezplačni 
prenos zemljišča na Občino Vojnik, ki je dolžna vzdrže-
vati javno pot v zimskem in letnem času); 
• redno vzdrževali vse makadamske ceste (nasutje 

gramoza, urejanje bankin, čiščenje jarkov, krpanje jav-
nih asfaltnih poti, mulčenje brežin in košnja trave). 

Občina Vojnik je izdelala idejno zasnovo za izgradnjo 
kanalizacije za Socko in Lemberg ter za nekatere vasi, 
kjer se bo možno priključiti na čistilno napravo. 

 V letu 2016 pričakujemo otvoritev novega poslovne-
ga objekta v Novi Cerkvi v lasti Ivana in Milene Ravnak. 

Ob iztekajočem se letu se želim zahvaliti vsem čla-
nom sveta KS, režijskim odborom za pomoč pri prip-
ravi javnih poti ob asfaltiranju, članom društev in or-
ganizacijam v kraju ter vsem krajankam in krajanom, 
ki ste na kakršen koli način pomagali pri uspehih KS 
Nova Cerkev. Zahvaljujem se tudi občinski upravi, 
članom občinskega sveta in županu za korektno so-
delovanje. 

V korist kraja in krajanov

Kako bo delovala zimska služba? 
V zimi 2015/16 pri delu zimske službe ne bo večjih 

sprememb. Krajane prosimo, da so v zimskih razmerah 
potrpežljivi in strpni, saj izvajalci delajo s polno zmo-
gljivostjo, vendar vseh cest ne morejo splužiti istoča-
sno. Prav tako krajane prosimo, da v zimskem času po-
skrbijo za ustrezno zimsko opremo, lastnike zemljišč 
pa, da odstranijo veje, ki segajo v cestno območje in 
avtomobile z obcestnih površin, da bodo izvajalci zim-
ske službe svoje delo opravljali nemoteno. V nujnih 
primerih pokličite na naslednje telefonske številke: KS 
Nova Cerkev (pisarna): 03 781 20 50 ali predsednika 
sveta KS Nova Cerkev Slavka Jezernika na številko 041 
624493. 

Izvajalci zimske službe so: Ivan Ravnak, Tadej Selčan, 
Tadej Cvikl, Lenard Kuzman, Bojan Krnjavšek, Anton 
Ofentavšek, Anton Pilih, Srečko Brežnik, Branko Bre-
žnik, Rajko Sentočnik in Miran Zupanek. 

 Lea Sreš in Slavko Jezernik,
 predsednik Sveta KS 
 Foto: Lea Sreš

Slavko Jezernik, 
predsednik sveta 
KS Nova Cerkev

Mlade družine bodo dobile devet stanovanj.

Toplini vsa vrata naj božiè odpre,
naj sreèno obdobje se priène!

A leto prihodnje naj zdravja vam da,
obilja, ljubezni pa v èaši brez dna.
V imenu sveta KS Nova Cerkev vam

želim miren božiè in sreèno novo leto 2016.

Slavko Jezernik,
predsednik sveta KS Nova Cerkev
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podora je tako celovito urejen del ceste do gradu v 
dolžini 160 m in zaščitena skalna brežina nad cestiš-
čem na površini 2600 m2, postavljena podajno-lovilna 
ograja pod gradom (v višini 4 m in dolžine 24 m ter ab-
sorpcijske kapacitete 2000 KJ) in zaščita skalnega po-
dora pod gradom z nateznimi paneli v obsegu 900 m. 

 Petra Pehar Žgajner, vodja projekta 
 Foto: Brane Piano

Po februarski nesreči (23.–24. 2. 2015), ko so iz dela 
brežine pod gradom Lemberg padle skalne gmote in 
resno ogrozile življenja tamkajšnjih prebivalcev, so se 
interventna dela zaključila.

Ob hitri intervenciji prostovoljnih gasilskih društev 
Dobrna, Lemberg in Nova Cerkev ter Štaba CZ Obči-
ne Vojnik smo z izvajalcem za interventne sanacije v 
Občini Vojnik, podjetjem ISAR, d. o. o., začeli z ukrepi 
za zaščito prebivalcev pod skalnim podorom. Glede na 
priporočili statika smo nadgradili obstoječe ograje in 
preselili prebivalce, ki so bili najbolj ogroženi. Ob pre-
selitvi prebivalcev so nam na pomoč ponudili lokalni 
podjetniki in zasebniki (Oton Samec, Zvezdana in Aleš 
Stolec, Marija Kešmer, Hotel Triglav), ki so ponudili pre-
nočišča za ogrožene družine. Ko so bile dodatne zaš-
čite postavljene, so se družine vrnile v svoje domove. 
O kasnejših intervencijah del smo jih sproti obveščali, 
posebej o morebitnih nevarnostih. 

Ker smo bili postavljeni pred dejstvo, da je sanacija 
neizogibna, smo se za pomoč obrnili na Ministrstvo za 
okolje in prostor RS, natančneje na Sektor za zmanj-
šanje posledic naravnih nesreč. Pomagali so nam naj-
ti najustreznejšo rešitev, kasneje pa tudi finančna 
sredstva. Prav tako so nam prisluhnili in z izdajo so-
glasij pohiteli na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, Sektor za gozdove, Območni zavod za 
varstvo kulturne dediščine in Zavod za gozdove Celje. 
Ministrstvo za kulturo je zagotovilo, da bo v delu, kjer 
se naravna nesreča dotika varovanega dela kulturnega 
spomenika, pomagalo, vendar z njihove strani še ved-
no nimamo nobenega odgovora in tudi ne sogovor-
nika. 

Meseca maja je bil na podlagi javnega razpisa tako iz-
bran izvajalec del, in sicer podjetje EHO projekt, d. o. o. 
iz Ljubljane, ki je dela začel v drugi polovici junija. Iz-
vedbo del je nadzorovalo podjetje Grading, d. o. o. 
(ga. Manica Škrabl), ki je tudi pripravilo projekt sana-
cije, potrjen s strani pristojnega resornega ministrstva. 
Dela so potekala tako na delu brežin nad cesto, ki vodi 
do gradu Lemberg, kot tudi na brežini na območju 
skalnega podora. 

Skupna pogodbena vrednost interventnih in trajnih 
sanacijskih del znaša nekaj več kot 290.000,00 EUR. 
Del sredstev (DDV, geološka poročila, projekt izvedbe 
in nadzor) bo občina zagotovila sama, drugi del pa Mi-
nistrstvo za okolje in prostor RS, Sektor za zmanjševa-
nje posledic naravnih nesreč; natančneje 228.000,00 
EUR. Ministrstvo se je v našem primeru res pravočasno 
in korektno odzvalo ter med investicijo nudilo strokov-
no podporo. 

Občina je skupaj s krajevno skupnostjo in izvajalcem 
del VOC, d. o. o., Celje preplastila zadnji del cestišča z 
lastnimi sredstvi. V sklopu projekta sanacije skalnega 

Uspešno zaključena sanacija

Irena Majcen, ministrica MOP RS, Branko Petre, župan in 
Franci Zidar, lastnik gradu Lemberg
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 VSEM OBČANKAM IN OBČANOM  
 ŽELIMO VESEL BOŽIČ  
 IN SREČNO NOVO LETO 2016! 
 
  
 OBČINSKI ODBOR DeSUS VOJNIK 
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Toliko modrosti se ni srečalo že celo leto, so modro-
vali povabljenci. Pod vodstvom krajevne organizacije 
Karitasa in ob pomoči krajevne organizacije Rdečega 
križa in krajevne skupnosti Nova Cerkev so pripravili 
prireditev, ki je popestrila dan marsikaterega starostni-
ka.

Za mlade pri druženju ni ovir. Starejši pa se srečujejo 
s težavami, ker niso več mobilni, pa tudi sodobne teh-
nologije v večini ne uporabljajo. Za marsikoga je sreča-
nje starejših krajanov edini dan v letu, ko se sreča z vr-
stniki in z njimi obudi spomine na mladost. Zelo so se 
potrudili organizatorji prireditve, saj je starejše po sve-
ti maši pričakala lepo urejena večnamenska dvorana 
v Novi Cerkvi. Delavci Karitasa, člani Rdečega križa in 
predstavniki krajevne skupnosti so stopili skupaj in ob 
pomoči učencev in učiteljev POŠ Nova Cerkev in Socka 
pripravili družabno srečanje. 

Prireditev je vodila učenka šestega razreda Neža Če-
perlin. Na prireditvi so nagovorili starejše krajane župan 
Branko Petre, Slavko Jezernik, Marija Gobec in Magda 
Kajzba. Med gosti so bili tudi častna članica Rdečega 
križa gospa Katica Pešak, gospod dekan Alojz Vicman 
in gospod Anton Krašovec iz Vinske Gore. V kulturnem 
programu so nastopili harmonikarji, pevci in folkloristi 
iz obeh podružničnih šol. Župan je predstavil glavne 
poudarke iz življenja v občini in izpostavil, da je Nova 
Cerkev dober kraj za življenje. V svojem nagovoru je 
poudaril pomen družbene skrbi za starejše in ugoto-
vil, da se prireditve udeležuje vsako leto več jubilantov. 

Skrb za starejše v kraju so delno prevzele humanitar-
ne organizacije, ki obiskujejo jubilante na domu in jim 
tako izrazijo svoje spoštovanje in zahvalo za preteklo 

V okviru praznovanja občinskega praznika je predse-
dnik Borut Pahor obiskal Soržev mlin in se tam seznanil 
z delom društva Izvir.

Člani društva Izvir in gostitelj Oton Samec so pripra-
vili srečanje s predsednikom države. Med kratkim obi-
skom so člani predstavili pomen društva in svoj odme-
ven projekt Teden prijaznosti in dobrih dejanj. Gospa 
Milica Kočevar je v nagovoru pojasnila poslanstvo 
društva. Mladi folkloristi Podružnične osnovne šole 
Nova Cerkev so ob spremljavi harmonikarja Tineta Les-
jaka zaplesali in na predsednikovo željo tudi zapeli. 
Samčevi so pripravili čaj in pecivo. Borut Pahor se je v 
Polžah zadržal še nekaj časa in navezal pogovor s pri-
sotnimi. Dogodek je bil lepo pripravljen in pomeni čast 
za društvo Izvir in Sorževo domačijo. 

 Tekst in foto: Lea Sreš

Srečanje starejših krajanov v Novi Cerkvi

Predsednik Borut Pahor je obiskal Polže

Na srečanju je bilo slovesno.

Predsednika je sprejela gospa Milica Kočevar, predsedni-
ca društva Izvir.

delo. Gospa Marija Gobec je poudarila pomen ohra-
njanja stikov med mladimi in starimi, pomen poznava-
nja težav starostnikov in razumevanje njihovih težav. 
Gospa Magda Kajzba je poudarila vlogo Rdečega kri-
ža in obiskov na domu, saj mnogokrat pomeni največ 
pripravljenost na pogovor. Tudi predsednik krajevne 
skupnosti Slavko Jezernik, ki je predstavil razvoj kraja, 
je poudaril pomen ohranjanja osebnih stikov. Priredi-
tev se je nadaljevala ob dobrotah iz Markove kuhinje, 
ki so jih pripravile sodelavke Karitasa, in pecivu, ki so 
ga naredile članice Rdečega križa. Srečanje je popestril 
Rajko Sentočnik, ki je povabljene zabaval ob harmoni-
ki. Mnogim je bilo srečanje pomemben dogodek, zato 
se v imenu starejših zahvaljujem gospe Mariji Gobec, 
sodelavcem Karitasa, predstavnikom Rdečega križa in 
krajevne skupnosti.

 Tekst in foto: Lea Sreš
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Slavnostni govornik Mitja Bervar, predsednik Držav-
nega sveta, je na žalni komemoraciji v spomin na sto 
frankolovskih žrtev ob dnevu spomina na umrle v 
Grabnu na Stranicah v nagovoru poudaril pomen zgo-
dovinskega spomina in potegnil vzporednice z da-
našnjimi dogodki.

Umrlim so se poklonili poslanec Državnega zbora Bo-
jan Podkrajšek in župani sosednjih občin, Občine Zreče 
mag. Boris Podvršnik, Občine Vojnik Branko Petre, Ob-
čine Slovenske Konjice Miran Gorinšek, Občine Vitanje 
Mirko Polutnik, podžupan Občine Zreče Drago Šešer-
ko in predsednik Spominskega društva 100 frankolo-
vskih žrtev, Emilijan Fijavž. Prisotni so bili člani Društva 
100 frankolovskih žrtev in njihovi svojci, predstavniki 
krajevnih organizacij Zveze borcev za vrednote NOB, 
veterani Območnega združenja veteranov vojne za 
Slovenijo Celje in Slovenske Konjice. 

Po polaganju vencev, minuti molka in nagovoru Mitje 
Bervarja je sledil kratek kulturni program. Nastopila sta 
učenca Podružnične osnovne šole na Stranicah in Me-
šani pevski zbor Strune. Molitev za umrle sta darovala 
nekdanji mariborski nadškof Marjan Turnšek in domači 
župnik Peter Leskovar. 

 Tekst in foto: Lea Sreš

Naši sodelavci, ki skrbijo za čistejše, varnejše in lep-
še okolje, so se v začetku oktobra 2015 okrepili z novo 
močjo.

Zaposlili smo operativnega vodjo za organizacijo 
dela ter za pomoč pri opravljanju del in nalog, ki so v 
pristojnosti režijskega obrata: skrb za opremo ekolo-
ških otokov in zbirnih mest ter za pravočasno odva-
žanje odpadkov, sodelovanje pri izdelavi planov in-
vesticijskih vzdrževalnih del s področja komunalne 
infrastrukture, fizično izvajanje delovnih nalog na tere-
nu (košnja, vzdrževanje cest, jaškov, živih mej, urejanje 
bankin, pometanje in čiščenje javnih površin, izvajanje 
zimske službe ter vzdrževanje komunalne in urbane 
opreme).

Njihovo dobro opravljeno delo občutijo domačini, 
opazijo obiskovalci in turisti ter tudi Turistična zve-
za Slovenije, saj je Frankolovo v letošnjem letu zase-
dlo tretje mesto med vaškimi jedri v Sloveniji v akciji 
»Moja dežela – lepa in gostoljubna«. Zahvaljujemo se 
vsem občanom in občankam, ki skrbijo za lepo okolje 
in uporabljajo ekološke otoke in zbirni center za od-
padke v Arclinu.

 Mojca Skale, direktorica občinske uprave
Predstavniki Občine Vojnik polagajo venec.

Komemoracija 
na Stranicah

»Skrb za okolje« 
z novimi močmi

Klasična terapevtska masaža 30 min 15 €
Klasična terapevtska masaža 60 min 28 €
Klasična terapevtska masaža 90 min 39 €
Masaža glave in obraza 30 min 15 €
Masaža stopal 30 min 15 €
Masaža nosečnice 30 min 15 €
Masaža nosečnice 60 min 28 €
Kitajska terapevtska masaža TUI NA 60 min 35 €
Kitajska terapevtska masaža TUI NA 90 min 50 €

Storitev Čas Cena

Vaša naročila sprejemamo na: 
telefonsko številko  →  040 525 139 
elektronski naslov   →  masaze@studio-tamara.info

Nahajamo se v Vojniku, ob glavni cesti, zraven frizerstva in 
zlatarstva. Storitve izvajamo po predhodnem naročilu, imamo 
fleksibilen delovni čas, zato je najbolje, da nas za rezervacijo in 
ostale informacije pokličete ali nam pošljete mail. Enako velja za 
naročilo in prevzem darilnih bonov.

Masažni studio Tamara
Rok Ovčar s.p. Celjska c. 19, Vojnik

Srečno 2016!

Cenik velja od 23.11.2015.Lepo vabljeni v čas zase! 
www.mojaobcina.si/vojnik
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»Ponosen sem, da me to priznanje postavlja ob bok 
dosedanjim nagrajencem, Slavku in Ivanu Jezerniku, 
Jožetu in Tonetu Gregorcu, Marjanci Krpan, Franciju 
Črepinšku, Mileni Jurgec, Mirku Krašovcu, Majdi Rojc, 
Franciju Zemetu, Avgustu Čerenaku, Antonu Moguju, 
Alojziju Vicmanu, Antonu Pergerju in Branku Cestniku, 
ter trem že pokojnim, Štefanu Kušerju, Tonetu Pešaku 
in Juriju Bojanoviču. Človek takšnega kova, kot sem 
sam, rad pomisli, da še ni dovolj storil … Vendar zaradi 
mnogih, s katerimi skupaj delam na različnih področjih 
človekovega ustvarjanja, v različnih društvih in skupi-
nah, sprejemam ta grb s ponosom in ga v mislih delim 
z vsemi, s katerimi živim in delam. Slomšek je zapisal: 
´Zadovoljni so tisti, ki ne pozabijo, da na svetu ni stanu 
brez križev in težav, da ni človeka, ki bi mu bilo vse po 
volji,´ je ob prejemu zlatega vojniškega grba v svojem 
nagovoru poudaril Benedikt Podergajs.«

Pred osrednjo prireditvijo, ki je bila v sredo, 30. sep-
tembra 2015, v telovadnici Osnovne šole Vojnik, je po-
tekala tudi slavnostna seja Občinskega sveta Občine 
Vojnik. Dogodek so popestrili Mladinski pevski zbor 
Osnovne šole Vojnik pod vodstvom Emilije Kladnik 
Sorčan, Godba na pihala Nova Cerkev pod vodstvom 
Tomaža Majcna ter povezovalka prireditve Andreja Pe-
trovič. Na prireditvi so podelili občinske grbe, župano-
va priznanja, priznanje zlatemu maturantu ter zelo us-
pešni študentki. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imeno-
vanja je tudi letos imela zahtevno delo, saj je prejela 
188 predlogov za 34 oseb, 9 društev, 5 skupin in 1 
podjetje. Občinski svet je izbrane predloge komisi-
je potrdil na 8. redni seji v mesecu septembru 2015. 

Prireditve so se udeležili tudi visoki gostje, predse-
dnik Republike Slovenije Borut Pahor, njena eksce-
lenca veleposlanica Republike Češke Vera Zema-
nova, častni konzul Nepala Aswin Kumar Shrestha, 

20 uspešnih let 
mnogi župani sosednjih občin ter ostali gostje. Pri-
soten je bil tudi češki umetnik, karikaturist Karel Ma-
cas, ki je pred prireditvijo v organizaciji Turistično-
-kulturnega društva Globoče odprl razstavo svojih 
del na Frankolovem. 

»Praznovanje je pravo, če sledi dobro opravljenemu 
delu in ga praznuješ v krogu prijateljev, ki so pri tem 
sodelovali. V naši sredi najprej pozdravljam vse vas ob-
činske nagrajence, današnje in nagrajene v preteklih 
letih. Zaradi vas je občina takšna, kot je, ker živite in 
delate več kot le zase, s tem bogatite svoje in naše živ-
ljenje. Za nami je uspešno obdobje 20 let, za mano pa 
tudi prvo leto dela na mestu župana občine. Delo v ob-
čini se z novimi volitvami ni postavilo na glavo, temveč 
se skupaj s svojimi sodelavci trudim nadaljevati dobro 
delo tudi vnaprej. Ne bom govoril o težavah, s katerimi 
se srečujemo glede financiranja občin. Z razpoložljivi-
mi sredstvi želimo narediti čim več v slogi in ob sode-
lovanju vseh, vključenih v delo. Kljub temu imamo v 
zadnjem letu nekaj uspehov: do konca smo pripeljali 
OPN in čakamo samo še končna mnenja soglasodajal-
cev; uspešno se je zaključila sanacija skalnega podora 
pod gradom Lemberg; uspešno se izvaja projekt proti-
poplavnih rešitev; izvajamo II. fazo kanalizacije Franko-
lovo in ureditev parka Frankolovo itd.,« je poudaril voj-
niški župan Branko Petre in zaključil z mislijo: »Hvala 
mnogoterim posameznikom za vaš pozitiven prispe-
vek. Vsak zase in vsi skupaj smo občina Vojnik, ki danes 
praznuje.«

Slavnostni govornik predsednik Republike Sloveni-
je Borut Pahor se je pred osrednjo slovesnostjo srečal 
s člani Društva Izvir ter krajani, ki so letos že desetič 
zapored pripravili projekt Teden prijaznosti in dobrih 
dejanj. V svojem govoru na prireditvi je uvodoma po-
udaril: »S trdim in vizionarskim delom je občina Vojnik 
štirikratna nosilka priznanja »planetu Zemlja prijazna 
občina«, ponašate se z nazivom »mladim, prostovolj-

Polna telovadnica Osnovne šole Vojnik

Župan Občine Vojnik Branko Petre med govorom
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cem in čebelam prijazna občina«.« Spregovoril je tudi 
o lokalni samoupravi in dejal: »Danes, 20 let kasneje, 
lahko z velikim zadovoljstvom ugotovim, da so prav 
občine tiste, ki so v času krize odigrale nenadomestlji-
vo vlogo. Tisto, kar vas od nekdaj odlikuje, je občutek 
za skupnost. Prihodnost gradite na tistem, kar je lju-
dem skupnega. Le tako se lahko soočate z izzivi na mo-
deren način in v zadovoljstvo občanov.« »Ljudje smo 
tisti, ki naredimo uspešno skupnost. Kot predsednik 
republike lahko rečem, da pri tem ne gre le za vizijo 
ekonomskega napredka, tehnološkega preboja ali že-
lje, biti v krogu najuspešnejših držav. Gre za zaveda-
nje, da ne moremo imeti ene države in dveh domovin. 
Zato moramo razumeti, da med nami obstajajo razlike, 
a moramo najprej gledati na to, kar nas povezuje. Naša 
dolžnost je, da našim otrokom prepustimo boljšo pri-
hodnost, mir in varnost. To jim bo omogočalo, da bodo 
lahko izsanjali svoje sanje,« je še zaključil svoj govor. 

Župan je najprej podelil priznanja zlatemu maturan-
tu in študentki magistrskega študija, ki je študij v Bar-
celoni končala z odliko. 

Peter Kus je Osnovno šolo obiskoval v Vojniku, po-
tem pa je šolanje nadaljeval na I. gimnaziji v Celju, kjer 
je v preteklem šolskem letu z odliko opravljal tudi ma-
turo. Izobraževanje nadaljuje na Medicinski fakulteti v 
Mariboru. Veseli se novih izzivov, ki jih prinaša študij-
sko življenje. 

Tisa Kosem je na pravni fakulteti v Barceloni opravlja-
la magistrski študij iz prava živali in ga pred kratkim 
zaključila z odliko. Magisterij iz prava živali je strokov-
ni program specializacije, ki upošteva potrebe v glo-
balni družbi in je namenjen pravnemu usposabljanju 
strokovnjakov, katerih primarni objekti dela so živali. 
Tisa je prva Slovenka, ki se posveča tej pomembni novi 
pravni disciplini in je trenutno zaposlena pri Svetovni 
veterinarski organizaciji.

Županova priznanja je prejelo devet prejemnikov. 
Skavti Rakova steza 1 za deset let uspešnega dela, 

vzgojo mladih in njihovo aktivno preživljanje prostega 

časa v naravi. 
Leon Gregorc za dolgoletno aktivno delo v gasilskem 

in kulturnem društvu na Frankolovem. 
Darko Zore za marljivo aktivno delo v Športnem dru-

štvu Frankolovo. 
PGD Nova Cerkev – ekipa veteranov za izvajanje po-

moči na področju gasilstva ter uspehe na občinskih, 
regijskih in državnih tekmovanjih. 

Aleksander Škoflek za dolgoletno delo na področju 
gasilstva ter v KUD Godba na pihala Nova Cerkev – sek-
ciji Možnaristi. 

Jožef Kadilnik za aktivno delo v Krajevni skupnosti 
Nova Cerkev ter v krajevnem odboru Zveze borcev za 
vrednote NOB. 

Trio Pogladič za 20 let uspešnega dela na glasbenem 
področju, promocijo občine doma in v tujini ter sode-
lovanje na prireditvah v občini Vojnik. 

Vesele Štajerke za 20 let aktivnega sodelovanja na 
glasbenem in kulturnem področju ter promocijo obči-
ne Vojnik v Sloveniji in v tujini. 

Društvo Dobra volja za povezovalno vlogo v kraju in 
promocijo kraja po celotni Sloveniji. 

Prispevek h kakovostnejšemu življenju v občini dopol-

Tisa Kosem je v Barceloni magistrski študij iz prava živali 
zaključila z odliko.

Mladinski pevski zbor Osnovne šole Vojnik pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan
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njujejo tudi letošnji prejemniki bronastih vojniških gr-
bov: Strelsko društvo bratov Dobrotinškov Vojnik, Ber-
narda Majcen iz Vizor ter Vaclav Jakop iz Višnje vasi. 

Strelsko društvo bratov Dobrotinškov spada med 
najstarejše slovenske strelske družine s skoraj nepreki-
njenim 80-letnim delovanjem. Slovitega učitelja Julija-
na Šinigoja, ki velja za očeta SD bratov Dobrotinškov, 
je pri ustanovitvi društva vodila želja, da bi v strelskem 
športu združil ljudi, ki so veljali za napredne, saj so teda-
nje strelske organizacije nemalokrat imele precej vojaški 
značaj. S 5. julijem 1935 je tako nastalo strelsko društvo, 
ki ga danes poznamo pod imenom Strelsko društvo 
bratov Dobrotinškov. Njegovi člani so že ob ustanovi-
tvi veljali za družbeno aktivne in solidarne ljudi, kar se 
še danes odseva v redni udeležbi strelcev pri čistilnih in 
drugih akcijah za skupno dobro. V svojih zdaj že 80 letih 
obstoja je društvo videlo vzpone in padce, zadnja leta 
pa se zaradi športnih in organizatorskih dosežkov nje-
gova prepoznavnost in sloves vztrajno krepita. Njegovi 
zdaj že precej številni člani se redno udeležujejo tekmo-
vanj z zračnim in malokalibrskim orožjem v regiji in tudi 
širše, odlično pa so se izkazali tudi kot organizatorji to-
plo sprejetih športnih dogodkov in slovesnosti. 

Bernarda Majcen je začela spoznavati vrednote in za-
konitosti življenja ob svojih starših, sestri in bratih. Ži-
vljenjska pot jo je združila z Janezom Majcnom, s kate-
rim sta leta 1994 odprla Bistro MC. Kmalu sta ugotovila, 

da v Vojniku manjka dobra picerija, zato sta v sklopu 
bistroja odprla še picerijo, ki ji je Bernarda dala dušo. 
Ker je postalo poslovanje zelo uspešno in povpraševa-
nje veliko, sta omogočila nove zaposlitve ljudem, ki so 
in še z veseljem opravljajo svoje delo, obenem pa ima-
jo zagotovljeno varno prihodnost. Kmalu sta dodala še 
avtopralnico. Z odgovornim, kakovostnim in prijaznim 
odnosom do gostov, občine, krajevnih organizacij, po-
sameznikov itd. uspešno deluje na svojem podjetni-
škem področju ter razvoju turizma. Priljubljena lokacija 
je neke vrste informacijska točka za nadaljevanje poti 
po turističnih znamenitostih občine. 

Vaclav Jakop je že kot mlad fant začel prepevati na 
koru, saj je njegov pevski talent kmalu prepoznala njego-
va teta, ki je bila organistka. Po selitvi v Višnjo vas je začel 
prepevati v mešanem cerkvenem zboru v Novi Cerkvi, 
nato pa še v moškem pevskem zboru iz Nove Cerkve. Ko 
je ta razpadel, je s petjem nadaljeval v moškem pevskem 
zboru iz Vojnika. Po nekaj letih prepevanja v tem zboru 
je s prepevanjem nadaljeval v novoustanovljenem Mo-
škem pevskem zboru Tone Tomšič, ki se je kasneje pre 
imenoval v Moški pevski zbor KUD Nova Cerkev, v kate-
rem prepeva še danes. S svojim prepoznavnim glasom 
prepeva že več kot 65 let in daje zboru prav posebno 
noto. Je človek z izrazitim darom glasu in s posluhom.

Srebrni vojniški grb je za delo v društvih in kraju prejel 
Drago Brecl, za vsestransko prostovoljno delo, pomoč 

Skupinska fotografija prejemnikov občinskih grbov 2015
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sočloveku in dobrosrčnost pa Egidij Čretnik. Bronaste 
in srebrna vojniška grba sta podelila župan Branko Pe-
tre in podžupan Viktor Štokojnik. 

Egidij Čretnik iz Socke je aktiven član Prostovoljne-
ga gasilskega društva Socka že več kot 18 let. Kmalu 
po vstopu v gasilske vrste je prevzel odgovorno funk-
cijo predsednika in jo uspešno opravljal kar 15 let. V 
tem času je Gasilsko društvo Socka z njegovim priza-
devanjem doživelo velik vzpon v rasti in razvoju, do-
bili so veliko nove opreme, povsem pa so prenovili ga-
silski dom. Z vestnim izobraževanjem v gasilstvu si je 
pridobil čin višji gasilski častnik organizacijske smeri II. 
stopnje. Svoje znanje kot predavatelj prenaša na mlaj-
še generacije gasilcev. Vseskozi je aktiven tudi na nivo-
ju Gasilske zveze Vojnik-Dobrna, kjer je bil član pred-
sedstva gasilske zveze, že 16 let pa uspešno vodi njeno 
blagajniško poslovanje. Egidij Čretnik je v kraju Socka 
poznan kot dobrosrčen in poslušen za pomoč vsem 
delujočim društvom v kraju. Vedno je pripravljen pri-
skočiti na pomoč sosedu in ostalim krajanom. 

Drago Brecl je od svoje rane mladosti predan delu v 
društvih. Že kot pionir se je vključil v pionirske vrste 
PGD Frankolovo. Aktiven je bil tudi v mladinskem dru-
štvu, kjer je bil tudi kot predsednik z osemletnim sta-
žem. Je član več društev v kraju, vendar večino svoje-
ga prostega časa posveča delu v PGD Frankolovo, zato 
mu prostovoljno delo in predanost kraju veliko pome-
nita. V več kot 40 letih aktivnega dela v PGD Franko-
lovo se je vseskozi strokovno izobraževal in napredo-
val do naziva višji gasilski častnik II. stopnje. V svojem 
dolgoletnem stažu je opravljal različne funkcije v dru-
štvu, saj je bil tajnik društva, nato poveljnik društva v 
letih 1990–2000, za tem pa je prevzel funkcijo predse-
dnika društva, ki jo opravlja še danes. Prejel je števil-
na gasilska priznanja in pohvale za svoje delo na po-
dročju gasilstva. Aktivno se je vključil v delo krajevne 
skupnosti, saj je bil član Sveta KS Frankolovo v obdob-
ju 1998 – 2006, isto funkcijo opravlja tudi v sedanjem 
mandatu. 

Zlati vojniški grb je iz rok predsednika republike Pa-
horja in župana Petreta prejel Benedikt Podergajs, 
ki mu je bilo v zibel položenih veliko darov, ki jih je z 
vztrajnostjo, natančnostjo, s potrpežljivostjo in pri-
dnostjo razvil do zelo visoke ali celo najvišje možne 
stopnje. 

Ob imenu Benedikt Podergajs misli pohitijo na mno-
go različnih področij dela ter življenja in vse so pove-
zane z dobrim sodelovanjem in uspešnim delom. Prvi 
dar, ki ga je razvil, je lepo petje. Njegov glas je slišati 
v več pevskih zborih in sestavah. Drugi dar je prosto-
voljnost in občutljivost za ljudi v stiski. Kot predsednik 
Gasilske zveze Vojnik-Dobrna je neprestano v skrbi 
za vseh šest PGD v zvezi, za vsakega gasilca posebej, 
posebno skrb pa posveča mladini. Več let se je trudil, 
da je bila lani v Vojniku ustanovljena Krajevna organi-

zacija Rdečega križa Slovenije. V zibel so mu položili 
tudi dar za duhovnost, ki jo je nadgrajeval ob pomo-
či staršev in z izobraževanjem. Več mandatov je član 
Župnijskega pastoralnega sveta v Vojniku, v katerega 
prinaša vedrino, nove ideje in s svojo delavnostjo po-
maga pri razvoju župnije. Organiziral je duhovne vaje 
za mladino, ministrante, pevce, odrasle. Zadnje leto je 
postal katehist. Trenutno je odgovoren za ustanovitev 
katoliškega društva, katerega pobudnik je bil. Njegova 
velika ljubezen so hribi in gore. V okviru Planinskega 
društva Vojnik je zelo aktiven, sodeluje pri organizaciji 
pohodov in prireditev. Ima izrazito skrb za podmladek 
planinskega društva, ki temelji na dobrem sodelova-
nju s šolami. Njegovih 20 let, ki jih je posvetil občini 
Vojnik kot župan, je pustilo veliko sledi, saj je bil vpet 
v dogajanja občine praktično 24 ur na dan. Benedikt 
Podergajs ima poseben dar za sodelovanje z ljudmi, 
naj bo to z otroki, mladostniki, odraslimi ali s starejšimi. 
Na vsako delo gleda s pozitivne strani in išče najboljše 
rešitve. Vedno poskuša pomagati, razumeti, je zelo do-
ber mediator. Njegovi cilji so dobro razumevanje med 
ljudmi, dobro sodelovanje, pomoč v stiski, kakovostno 
delo, aktivno delo z mladino in še bi lahko naštevali. 
Benedikt Podergajs je človek, ki svoje življenje živi pol-
no v darovanju za druge.

»To priznanje mi bo spodbuda, da na tem svetu še 
zmanjšamo kakšen križ in naredimo komu veselje. Na-
čin, s katerim pa mi je bil grb podeljen; polna dvorana 
in prepričljiv aplavz, napori župana za obisk res visokih 
gostov, županov in prejem grba iz rok predsednika dr-
žave; mi bo ostal v neizbrisnem spominu! Hvala vsem, 
ki ste kar koli dodali k veličini tega trenutka,« je zlati 
nagrajenec zaključil svoje misli. 

Ob zaključku je zanj sledilo še presenečenje, ki ga je 
pripravila vokalna skupina In spiritu s pesmijo Pa kako 
bom ljubila. 

 Tjaša Podergajs 
 Foto: Matjaž Jambriško

Po zaključku prireditve

www.mojaobcina.si/vojnik
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Podjetje PriMS, d. o. o. je skupaj z Občino Vojnik v me-
secu aprilu 2011 za občane odprlo nov informacijski 
medijski kanal, ki povezuje lokalno skupnost. S tem 
namenom so v sodelovanju z Občino Vojnik 10. no-
vembra 2015 izvedli že 3. delavnico za vse zainteresi-
rane, društva in organizacije. Na delavnici je bilo pred-
stavljeno, kako se lahko učinkovito komunicira in na 
različne načine predstavlja svojo dejavnost.

V uvodu je udeležence delavnice pozdravil župan 
Občine Vojnik Branko Petre z željami, da čim bolj aktiv-
no sodelujemo pri soustvarjanju medijskega portala 
kot tudi tiskanega glasila Ogledalo. V želji po usklaje-
nosti vseh dogodkov, ki se odvijajo v občini, je funkci-
onalnosti rubrike Koledar dogodkov na spletni strani 
www.vojnik.si predstavila direktorica občinske uprave 
Občine Vojnik Mojca Skale. Sledila je delavnica podje-
tja PriMS, d. o. o., ki jo je vodila vodja uredniške službe 
Maša Ribnikar. 

Na delavnici so udeležencem v uvodu povedali, da je 
spletni portal MojaObčina.si javno odprt informacijski 
prostor, kjer lahko lokalni pisci vsebin in uredniki obja-
vljajo novice, dogodke in razpise, s čimer širijo svoje in-
formacije in znanje preko sodobnih multimedijskih ko-
munikacijskih kanalov. »Vsak uporabnik portala lahko 

3. delavnica o spletnem komuniciranju
pridobi status pisca, ki mu omogoča širjenje informacij 
znotraj svoje občine in njene bližnje okolice. Bralcem 
so informacije dostopne po številnih vsebinskih kana-
lih. Informacije na portalu dosežejo spletne bralce na 
naslovu MojaObčina.si in mobilne uporabnike na na-
slovu m.mojaobcina.si. Novice lahko občani spremlja-
jo tudi preko strani Facebook. Spletni portal preko pri-
spevkov o dogajanjih v lokalni skupnosti že skoraj dve 
leti povezuje društva, ustanove, podjetnike, obrtnike 
in posameznike,« sta še poudarila Maša Ribnikar in 
Anej Ivanuša. 

»Udeleženci so se naučili, kako lahko sami uporablja-
jo uredniški vmesnik za vpis, objavo in deljenje infor-
macij po javno dostopnem spletnem prostoru. S tem 
so se naučili, kako na pravi način v lokalnem okolju 
predstavijo in iščejo vse pomembne lokalne in regijske 
informacije. Kot kritično težavo današnje dobe smo 
predstavili področje učinkovite rabe energije in obno-
vljivih virov energije, kjer je dobra informiranost izred-
no pomembna,« je še ob zaključku poudarila Ribnikar-
jeva. 

 Tjaša Podergajs
 Foto: Tajda Lepko

Maša Ribnikar med predavanjem.



KU
LT

U
RA

2311. december 2015 | OgledalO 108/2015

Polzelo prvič udeležili prireditve Družina poje,« opi-
še Tone začetek skupine, ki deluje kot sekcija Prosvet-
nega društva Anton Bezenšek Frankolovo. Danes jih 
poznamo kot Družino Gregorc. Od prvotnega sestava 
v njej prepevata le še dva brata, Jože in Tone (Ivan ne 
poje več). Skupini so se pridružili otroci prvotne zased-
be, Elči, Leon in Tadej ter kasneje Jožetov vnuk Luka. 
Na obzorju že vzhaja nov, najstniški podmladek, Leo-
nov sin Tim in Elčijev sin Jan. »Fanta sta tokrat nastopi-
la prvič. Zanimivo, priključila sta se nam na lastno že-
ljo, vaje jemljeta resno, v skupino sta prinesla svežino, 
mladostniško razigranost in drugačen pogled. Verja-
memo, da je to jamstvo, da se bo tradicija družinskega 
prepevanja nadaljevala v naslednje generacije.« 

Ohranjajo glasbeno izročilo 
Pri Gregorčevih so peli vsi, oče Anzek, mati Francka, 

vseh pet sinov in hči. Da ne bi pesmi šle v pozabo, jih 
je mati pridno zapisovala. Ko so ji začele usihati moči, 
jih je po njenem nareku zapisovala takrat najstniška 
vnukinja Vlasta. »Od mame imamo okoli 100 besedil, 
približno 30 je še nedotaknjenih. Melodije jemljemo 
večinoma 'iz spomina' (če jih v naših glavah ni, povpra-
šamo nekatere posameznike, ki se jih še spomnijo), 
jim dodamo priredbo za druge glasove in če je pesem 

Bogata glasbena bera Družine Gregorc
Vokalna skupina Družina Gregorc s Frankolovega le-

tos obeležuje 25-letnico pevskega delovanja. Srebrni 
jubilej so okronali 17. oktobra s slavnostnim koncer-
tom v dvorani OŠ A. Bezenška Frankolovo in z izdajo 
svoje tretje zgoščenke. Repertoar, ki so ga slavljenci 
pripravili za to priložnost, so obogatili še gostje, an-
sambel Štajerskih 7 z narodno-zabavnim žanrom in vo-
kalna skupina Sonus z nekoliko pop-jazzovskega pri-
diha. Projekt je ne le uspel, temveč v smislu kakovosti 
koncerta in nadpovprečnega števila obiskovalcev pre-
segel pričakovanja gostiteljev. Skozi 25 let glasbene-
ga ustvarjanja in poustvarjanja jih je popeljal prekalje-
ni glasbeni poznavalec Tone Vrabl, od Javnega sklada 
za kulturne dejavnosti pa so za jubilej prejeli posebno 
plaketo. Koncert je bil posvečen pokojnima Gregorče-
vima bratoma, Rafku in Franciju.

Od Bratov Gregorc do Družine Gregorc
Bilo je pred 25 leti. V Bezenškovem Bukovju nad Fran-

kolovim rojeni Jože, Ivan, Rafko, Franci in Tone Gre-
gorc so na pobudo slednjega združili pevske talente 
in ustanovili vokalno skupino Bratje Gregorc. »V glavi 
mi je že dlje časa rojila ideja, da bi lahko postali bra-
tovska pevska zasedba. Izkoristili smo privilegij, stopili 
skupaj, imeli nekaj vaj in se leta 1990 v Andražu nad 

Družina Gregorc – Tadej, Elči, Luka, Leon, Tone in Jože (od leve proti desni)
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vsem všeč, jo 'naredimo' in posnamemo. Nič ne dela-
mo na silo. Pri ljudskih pesmih je tako, da se isti napev 
pojavlja pri več besedilih in je včasih izvirnost težko 
najti. Nekatere tudi intonančno ne gredo skupaj in mo-
raš 'imeti uho', da jih prirediš, da potem prijetno zaz-
venijo. Pesmi večinoma naštudiramo sami, občasno 
pa poiščemo strokovno pomoč, saj nihče od nas nima 
glasbene izobrazbe. Se pa najmlajši Jan izobražuje v 
tej smeri,« pove Tone, vodja Družine. Ob desetletnici 
delovanja so izdali prvo zgoščenko z dobro poznani-
mi ljudskimi pesmimi, pri drugi, izdani ob 20-letnici, so 
iskali bolj izvirne vsebine. Tretja je nadgradnja predho-
dnic, fantje ne pojejo več po domače, »frajhant«, ker 
so njihovi mlajši člani glede petja precej zahtevnejši in 
prav je tako. Gregorčev sestav ima še en privilegij, pre-
more vse štiri moške glasove, zato večinoma pojo štiri-, 
včasih celo petglasno. S tem sledijo novim smernicam 
ljudskega petja. Posodabljajo tudi repertoar, ki poleg 
ljudskih obsega še pesmi drugih zvrsti. Z ansamblom 
Mikola so npr. posneli dve avtorski pesmi njihovega 
sorodnika Metoda Jakopa (Pod Uršt in Kje si hišica do-
mača?), ki sta v bistvu že ponarodeli. 

Zgovorna pevska statistika 
S svojim poslanstvom razveseljujejo sebe in druge. 

Letno nastopijo v povprečju 15- do 20-krat. Prepeva-
li so že na številnih slovenskih glasbenih odrih, mno-
gokrat so povabljeni, da popestrijo družinska in dru-
ga praznovanja. V svoji beri imajo udeležbo na domala 
vseh festivalih pojočih družin po Sloveniji. Lani so z 
20. udeležbo v Andražu postali udeleženci z najdalj-
šim stažem in prejeli posebno nagrado organizatorja. 
Nastopili so tudi v Cankarjevem domu, snemali v radij-
skih in TV-studiih, na domačem hribu so posneli odda-
jo Slovenska zemlja v pesmi in besedi, tudi videospot 
so naredili. 

Rutina, kondicija in pevska žilica jim dajejo novo 
energijo 

»Drži. Zaradi prepevanja na več koncih imamo dovolj 

kondicije in rutine še za družinsko ustvarjanje, pa volje 
tudi. Vaje imamo ob nedeljah zvečer, te večere izkoris-
timo tudi za družinske debate, saj smo zelo povezani 
med seboj. Pevskega materiala nam ne manjka, počasi 
bomo začeli pripravljati nov program, za nastope ima-
mo vedno na voljo približno 20 pesmi iz druge in tretje 
zgoščenke. Hkrati obnavljamo pesmi iz prve zgoščen-
ke, da jih ne pozabimo. Zavedamo se, da je ljudsko bla-
go treba obdelovati počasi in z občutkom. Nikamor se 
nam ne mudi. Osnovni namen je, da glasbene dragu-
lje prenašamo na mlajše rodove in jih ohranjamo žive 
med ljudmi,« razkrivajo Gregorčevi svoje načrte. 

Prisegajo na moško zasedbo 
»Vsi člani Družine smo aktivni v več pevskih skupinah 

in zborih, vajeni pa smo zgolj moških sestavov. O me-
šanih sestavih ne razmišljamo, pa tudi priredb zanje ni-
mamo. Da bi ženske vzeli medse? Ne, ne. To se verjetno 
ne bo zgodilo. Moški prepevamo, ženske nas pa moral-
no podpirajo, tudi 'pošlihtajo', da smo urejeni in zado-
voljni in je potem za vse prav. Pri jubilejnem koncertu 
so se zelo angažirale, vse od koncertnih oblek do odr-
ske scene in daril, vse so 'spravile' v eno barvno linijo,« 
pojasnjujeta Tone in Elči in pritrjujeta ljudski modrosti, 
da za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska. 

Težav s pomlajevanjem Gregorčevi nimajo, trenutno 
jih poje šest, dva sta na »uvajanju«. Opravičeno lahko 
rečemo, da je skupina oplemenitila doto, ki jo je preje-
la v dar in v celoti unovčila talente, ki so jim bili polo-
ženi že v zibelko. Skupino odlikuje pripadnost družini, 
pozitiven odnos do slovenskega izročila in veselje, da 
vse to razdajajo drugim.

 Sonja Jakop
 Foto: M. Jambriško in arhiv Gregorčevih

Družina Gregorc s podmladkom, Timom in Janom

Na četrti postojanki Tončkove poti v B. Bukovju, pri Kračun-
ovem muzeju kmečkih strojev za žetev in mlatenje žit
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Janko in Branka Čretnik, župan Peter Bossman in župan Branko Petre s soprogo

6. Festival 
evropskega in mediteranskega filma

Podjetje FIVIA, d. o. o. iz Vojnika je od 6. do 10. okto-
bra v Piranu organiziralo že 6. Festival evropskega in 
mediteranskega filma (FEMF). Na festivalu je bilo pri-
kazanih 31 filmov v različnih sekcijah: tekmovalni pro-
gram, ženske avtorice, prvenci, fokus na francosko ki-
nematografijo in kulturno-vzgojni program. Projekcije 
so bile v Gledališču Tartini in Mediadomu Pyrhani.

Na festivalu so bile podeljene naslednje nagrade: 
Za najboljši film festivala je bil izbran islandski film 

Vsemogočni velikan (Virgin Mountain – Fúsi), nagra-
do za najboljšega režiserja je dobil ruski režiser Aleksej 
German za film Pod električnimi oblaki (Under electric 
clouds – Pod elekricheskimi oblakami), nagrado za naj-
boljšo fotografijo, ki je posvečena slovenskemu moj-
stru fotografije Vilku Filaču, je dobil Norvežan Sturla 
Brandth Grøvlen za film Victoria. Nagrado za najbolj-
ši prvenec pa Sarajevčanka Ines Tanovič za film Naše 
vsakdanje življenje (Naša svakodnevna priča). 

Podeljena je bila tudi nagrada za ustvarjalni prispe-
vek na področju svetovne kinematografije, ki jo je do-

bil Slavo Štimac. Poznamo ga iz številnih filmov, pred-
vsem pa iz Sječaš li se, Dolly Bell, Salaš u Malom Ritu, 
Podzemlje in Buick Riviera, ki je bil na festivalu tudi 
prikazan. Festival je otvoril župan Občine Piran Peter 
Bossman, kot otvoritveni film pa je bil prikazan zadnji 
film Jana Cvitkoviča Šiška Deluxe. Zaključka, ki ga je z 
glasbenim nastopom popestrila Tinkara Kovač, se je 
udeležil tudi župan Občine Vojnik Branko Petre. 

Iz leta v leto beležimo večjo medijsko odmevnost in 
boljši obisk festivala. Domačini Pirana so nas sprejeli že 
kot svoje in nam dobrodušno in nesebično pomagajo 
pri organizaciji zahtevnega projekta. To dokazuje tudi 
uradni sprejem festivalskih gostov, župana Občine Voj-
nik Branka Petreta in festivalske ekipe pri županu Obči-
ne Piran Petru Bossmanu. Vse to nas še dodatno spod-
buja, da bomo od 4. do 8. oktobra 2016 organizirali že 
7. Festival evropskega in mediteranskega filma.

 Janko Čretnik, direktor 
 Foto: Aleš Vidic
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Večer irske glasbe
Grad Lemberg postaja vedno bolj privlačen za glas-

bene izvajalce in poslušalce, ki radi prisluhnejo manj-
šim glasbenim skupinam. Tematsko obarvan večer ir-
ske glasbe, ki je bil 17. oktobra 2015 v kletnih prostorih 
gradu Lemberg, to potrjuje. Prostor omogoča pristen 
stik med izvajalci in poslušalci, ki so večer preživeli v 
irskem vzdušju.

Klet lemberškega gradu se je v soboto zvečer za ne-
kaj časa spremenila v pravi irski pub. Tematsko obar-
van dogodek je ponudil obilje poskočnih ritmov, ir-
skega piva, dišečega domačega kruha in klobasic. 
Skupina D Brincl bend nam je pričarala program, ki je 
bil irsko - slovensko obarvan in je popestril jesenski so-
botni večer.

Poskočni ritmi irske glasbe kot so »reel« in »jig«, na 
katere se lahko zavrtimo tudi v ritmu polke, so lju-
dem segli pod kožo. Zaradi podobnosti našim ritmom 
so poslušalci glasbo vzeli za svojo. Brincli so znani po 
tem, da med tradicionalne irske skladbe radi uvrstijo 
tudi slovenske priredbe. D Brincl bend je mlada ama-
terska skupina, ki iz veselja in ljubezni do irske glasbe 
preigrava različne irske pesmi, od instrumentalnih do 
vokalnih. Harmonika, kitara, violina in bas so instru-
menti, ki jih podobno kot Irci tudi Slovenci jemljemo 
za svoje. Bodhran je irski boben, ki doda ritem in nare-
di skladbo še bolj poskočno. Vse skupaj se je slišalo do-
volj domače in hkrati ravno dovolj drugače, da je bilo 
zanimivo in všečno. Poleg že omenjenih instrumentov 
so predstavili tin whistle, značilno irsko piščal, ukulele, 
banjo in cajon.

Glasba, ki so jo predstavili v čudovitem okolju lember-
škega gradu in pogostitev, ki je bila v rokah Turistične-
ga društva Nova Cerkev, je očarala poslušalce. Gostitelj 
večera je bil gospod Franci Zidar, ki vedno rad odpre 
vrata gradu za podobne dogodke. 

 Lea Sreš
 Foto: Petra Božnik

D Brincl bend med nastopom

Čarobno prepletanje 
glasbenih zvrsti

Občina Vojnik in grad Lemberg sta ob praznovanju 
občinskega praznika v soboto, 26. septembra 2015, 
na lemberškem gradu organizirala edinstven glasbe-
ni dogodek prepletanja raznih glasbenih zvrsti. Nad 
prijetnim glasbenim vzdušjem v grajskih prostorih sta 
bila poleg obiskovalcev še posebej navdušena župan 
Občine Vojnik Branko Petre in lastnik gradu Lemberg 
Franci Zidar, ki sta v uvodu zbrane goste tudi nagovo-
rila. Dobro razpoloženje, ki ga je s kulinaričnim razva-
janjem ob zaključku še dodatno popestrilo Turistično 
društvo Nova Cerkev, je bilo obojestransko; ogromen 
aplavz nastopajočim glasbenim mojstrom na eni strani 
in navdušenje glasbenikov nad čarobnim prostorom 
na drugi z željo, da grajsko skrivnostnost še kdaj po-
lepšajo z glasbeno zgodbo.

Goran Bojčevski kvartet, ki je tokrat nastopal brez pi-
anista Dejana Berdena, je glasbeni projekt, v katerem 
so moči združili sami mednarodno priznani glasbeni-
ki z visoko izobrazbo in svetovnimi referencami. Goran 
Bojčevski je magisterij iz klarineta končal na slovitem 
salzburškem Mozarteumu z najvišjo oceno, harmoni-
kar Tomaž Marčič je diplomiral na Visoki šoli za glasbo 
v Trossingenu, podiplomski študij pa končal leta 2004 
na Visoki šoli za glasbo v Würzburgu. Miha Koren je 
kontrabas in baskitaro začel igrati na Glasbeni šoli v Ve-
lenju, kasneje pa je svojo izobrazbo nadaljeval v Grad-
cu, kjer je sodeloval z velikimi imeni jazz glasbe. Dejan 
Berden je profesor glasbe in vrhunski instrumentalist. 
Kvartet izvaja predvsem avtorsko glasbo Bojčevskega 
in tudi balkanske standarde v etno-jazz preobleki. 

Glasbeniki vsak na svojem področju predstavljajo 
vrh dovršenosti, ko pa se posamezne energije zlijejo v 
eno samo, dobimo čisto posebno zgodbo. Zgodbo, ki 
dokazuje, da je prepletanje raznih glasbenih zvrsti ne 
zgolj mogoče, ampak čarobno. 

 Tjaša Podergajs
 Foto: arhiv občine
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Češki umetnik Macas 
na Frankolovem

Taščice 
v Domu Lipa Štore

Na povabilo in v organizaciji Turistično-kulturnega 
društva Globoče je v veliki dvorani gostišča Turist na 
Frankolovem v sredo, 30. septembra 2015, postavil 
razstavo karikatur češki umetnik Karel Macas iz Lito-
meric.

Odprtja razstave se je udeležila tudi češka veleposla-
nica nj. eksc. Vera Zemanova in nepalski častni gene-
ralni konzul Aswin Kumar Shrestha s soprogo Petro. 
Vera Zemanova je na kulturnem programu spregovo-
rila o tradiciji kulturnih odnosov med Češko in Sloveni-
jo, skupina Kitarakon je predstavila nekaj slovenskih in 
čeških narodnih pesmi, Vladimira Butolen pa je poskr-
bela, da smo se med sabo dobro sporazumeli. 

Po odprtju so si ugledni gostje pred osnovno šolo 
pogledali kip prof. Antona Bezenška in prisluhnili čla-
nici TD Frankolovo Mariji Železnik, ki je predstavila živ-
ljenje in delo našega velikega rojaka. Ravnateljica Mar-
jana Šoš nas je popeljala po šoli in pokazala zanimivo 
razstavo Bezenškovih portretov, risb rojstne hiše in 
vasi Bukovje, ki so izvirno delo učencev Osnovne šole 
A. Bezenška. Na poti s Frankolovega proti Vojniku so si 
naši gostje pogledali tudi galerijo Piros v Globočah, ki 
je zaradi bogate zbirke iz življenja in dela češke pisa-
teljice in pravljičarke Božene Nemcove zanimiva pred-
vsem za Čehe. Ob zvokih Joškove bande sta prvič za-
plesala cenjena predstavnika Češke in Nepala. Odprtje 
razstave in dogajanje na OŠ A. Bezenška in v galeriji 
Piros je bilo uvod v praznovanje občinskega praznika. 
Velika zahvala gre gospodu Franciju, lastniku gostilne 
Turist, ki je odlično pripravil prostor za razstavo, pogo-
stitev ob odprtju razstave in poskrbel za dobro počutje 
naših prijateljev iz Češke. 

 Jože Žlaus 
 Foto: Petr Zmek

Ljudske pevke Taščice so popestrile popoldne varo-
vancem doma ostarelih v Štorah. Na povabilo vodstva 
doma so se 8. septembra 2015 odpravile proti Štoram, 
kjer jih je čakala lepa skupina varovancev. Bili so ve-
seli njihovega prihoda in so z navdušenjem prisluhni-
li njihovemu programu. Da pa niso samo one pele, so 
s sabo pripeljale tudi harmonikarico Jernejo Brežnik, 
snaho vodje skupine Majde Brežnik, in njeni dve hčeri, 
ki sta zapeli ob mamini spremljavi. Lepo so dopolnile 
program, pripravljen za to popoldne.

Po končanem skupnem druženju je bila na vrsti po-
gostitev nastopajočih, pri čemer so se zaposleni doma 
lepo izkazali, s povabilom, da se Taščice spet oglasijo 
pri njih, vsaj enkrat letno. Obljubile so, da se še vrnejo. 

 Tekst in foto: Franc Lebič 
Otvoritev razstave v dvorani gostišča Turist 

Taščice v elementu

Bi se pridružil 
orkestru?

KUD Godba na pihala Nova Cerkev pod vodstvom To-
mija Majcna nadaljuje svoje uspešno delo. Z ustano-
vitvijo mladinske sekcije želijo v društvu poskrbeti za 
podmladek glasbenikov, ki bodo z učenjem pridobili 
znanje in izkušnje ter nadaljevali igranje med odraslimi.

Mladinska sekcija KUD Godba na pihala Nova Cer-
kev je bila ustanovljena letos in šteje 20 članov. Na po-
budo dirigenta Tomija Majcna in predsednika godbe 
Slavka Jezernika se je pokazalo, da je pomlajevanje in 
izobraževanje otrok pomembno za kakovostno delo. 
Bila sem na vaji mladih glasbenikov, ki že znajo zaigrati 
nekaj pesmi iz otroškega programa. Vzdušje je bilo ži-
vahno, želja po igranju je sijala iz oči otrok, ki so vadili. 
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Umetniški vodja in dirigent Tomi Majcen vabi vse 
otroke, ki se želite priključiti njihovi mladinski sekciji, 
da se oglasite na vaji. Mladi se učijo vsak četrtek med 
17.30 in 19. uro v prostorih gasilskega doma v Novi 
Cerkvi. Ni pomembno, kateri instrument igraš, po-
membna je tvoja volja in želja po igranju. Oglasite se 
tudi tisti, ki nimate glasbene izobrazbe, tudi za vas se 
bo našel instrument, na katerem boste muzicirali. Po-

KUD GODBA NA PIHALA NOVA CERKEV

VABI NA

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT,
KI BO V NEDELJO, 27. DECEMBRA 2015, OB 16. URI

V VEČNAMENSKI DVORANI V NOVI CERKVI.

Sodelovali bodo:

KUD Godba na pihala Nova Cerkev
Pevski zbor POŠ Nova Cerkev

Jernej Bevk – pevec

Če vam je bil všeč nastop KUD Godbe na pihala 
na osrednji prireditvi ob prazniku občine Vojnik, 

vabljeni na božično-novoletni koncert!

Mladi glasbeniki in njihov dirigent Tomi Majcen

vabilo je namenjeno deklicam in dečkom. 
Glavni namen mladinske sekcije je naučiti mlade igra-

nja do stopnje, da bodo nadaljevali z igranjem med 
odraslimi godbeniki. Pridite na vajo in si oglejte delo 
mladinske sekcije, to je zabavno in koristno preživlja-
nje prostega časa. Vabljeni!

 Tekst in foto: Lea Sreš
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Uspehi PGD Nova Cerkev
Delo v društvu je za člane rutina in njihova aktivnost 

je odvisna od dogodkov na terenu. Kljub delu poskr-
bijo za druženje, izobraževanja in tekmovanja. Pretekli 
meseci so člani PGD Nova Cerkev prinesli nekaj prido-
bitev in uspehov na tekmovanjih.

Poleti so člani društva prevzeli novo vozilo znam-
ke Ford GVM-1 4 X 4, ki med intervencijami gasilcem 
omogoča lažje delo. Vsaka posodobitev voznega par-
ka je za društvo pomembna. Blagoslov je opravil mari-
borski nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl ob asi-
stenci škofa dr. Stanislava Lipovška, dekana gospoda 
Alojza Vicmana in zlatomašnika patra Huga Delčnjaka, 
misijonarja v Francoski Gvajani. Hvala vsem donator-
jem in botrom, še posebej Občini Vojnik. 

Prav tako je poleti potekalo tekmovanje v kuhanju 
golaža, ki se ga je udeležilo osem ekip. Zmago je eki-
pama PGD Nova Cerkev in društvu Dobra volja odnes-
la ekipa Pri vročem kotličku. Hvala vsem kuharjem in 
članom komisije, ki je imela težko delo pri določitvi 
zmagovalca. 

Gasilci iz Nove Cerkve so 3. oktobra 2015 organizira-
li Gasilske športne igre pobratenih društev. Na igrah 
so sodelovale ekipe prostovoljnih gasilskih društev z 
Dobrne, s Suhorja, iz Vojnika, Dragomlje vasi, Jugorja 
in Nove Cerkve. Člani ekip so se pomerili v pikadu, vle-
ki traktorja, polaganju cevovoda, vleki hloda, točenju 
vode z brento in vleki vrvi. Zmago si je priborila doma-
ča ekipa iz Nove Cerkve, sledili sta ekipi PGD Dobrna 
in Suhor. 

Občinsko tekmovanje ekip je bilo 11. oktobra v Voj-
niku. Naše ekipe so dosegle dobre rezultate: pionirji 1., 

Želimo, da bi našli srečo tam, 
 

kjer jo iščete in najbolj potrebujete. 

 Voščimo vam mirne božične praznike 

in vse dobro v letu  2016. 

 

Gasilci PGD Nova Cerkev 

 

 

Člani PGD Nova Cerkev na regijskem tekmovanju

pionirke 2., mladinci 1., članice B 1., člani A1 3., člani-
ce B 1. in članice A 3. mesto. Člani PGD so se 17. in 18. 
oktobra udeležili Regijskega tekmovanja celjske regije, 
ki je potekalo v Celju in tekmovali z osmimi ekipami. 
Rezultati tekmovanja so bili odlični: pionirke 12. mes-
to, pionirji nedokončana vaja, mladinci 1., članice A 1., 
članice B 1., člani A1 20., člani A 3. in veterani 8. mes-
to. Uspeh je prinesel nove obveze, saj bodo štiri ekipe 
PGD Nova Cerkev nastopile na Državnem tekmovanju 
2016. Čestitke za dosežene rezultate. 

Prav posebno mesto med priznanji ima županovo 
priznanje ob prazniku Občine Vojnik. Za svoje dolgo-
letno delo ga je prejela ekipa veteranov. Vsem v eki-
pi veteranov iskrene čestitke v imenu krajanov in vseh 
članov PGD. 

 Lea Sreš in Slavko Jezernik, predsednik PGD 
 Foto: arhiv PGD Nova Cerkev



G
AS

IL
CI

 IN
 Z

AŠ
ČI

TA

30 11. december 2015 | OgledalO 108/2015

Aktivni v PGD Vojnik
Veteranke na državno tekmovanje 
Veteranke so v letošnji sezoni postale regijske pr-

vakinje in si s tem zagotovile udeležbo na državnem 
tekmovanju, ki bo v letu 2016. V oktobru – mesecu 
požarne varnosti – so se člani in članice udeležili med-
društvene vaje, ki jo je organiziralo PGD Dramlje. Prav 
tako je bila evakuacijska vaja v Špesovem domu in Psi-
hiatrični bolnišnici Vojnik. Člani so demonstrirali gaše-
nje z gasilniki ter predstavili gasilsko opremo, ki je na 
voljo za intervencije. Prvi teden v novembru so člani 
sodelovali pri evakuacijski vaji z Vrtcem Levček in otro-
kom po končani vaji predstavili lik gasilca. Operativni 
gasilci in gasilske so se v tem času dodatno izobraže-
vali in pridobivali strokovno znanje, da bodo v primeru 
intervencije ravnali hitro in strokovno. 

 Krajane in krajanke ter lastnike in lastnice zemljišč 
prosimo, da primerno poskrbijo za prevoznost cest in 
dostopnost do objektov, kajti v primeru intervencije je 
pomembna vsaka sekunda, da čim hitreje pridemo do 
mesta nezgode in ne izgubljamo časa z odstranjeva-
njem preširokih živih mej, nizko raslih dreves ob cesti. 
Naša vozila niso tako ozka in nizka, da bi vedno prišli 
mimo takšnih ovir, ne da bi povzročili škodo na vozilih. 

 Roman Kugler 
Pionirji PGD Vojnik 
Poleti pionirji, mladinci in pripravniki PGD Vojnik nis-

mo počivali. Za začetek smo se 7. junija s petimi ekipa-
mi udeležili tekmovanja v orientaciji v Socki ter dosegli 
naslednje rezultate: pionirji in mladinke prvo, priprav-
niki drugo, pionirke pa tretje in četrto mesto. Ekipe pi-
onirjev, mladink in pripravnikov smo se uvrstile na re-
gijsko tekmovanje, ki je bilo 13. septembra v domačem 
kraju. Tukaj so pionirji osvojili osmo, mladinke tretje, 
pripravniki pa peto mesto. Že naslednji vikend, v času 
krajevnega praznika, so se nekateri pionirji udeležili 
proslave KS Vojnik. Na predstavitvi društev v KS Vojnik 
20. junija so v dopoldanskih urah pionirji predstavili in 
zastopali naše društvo, popoldne pa smo priskočili na 
pomoč kot spremljevalci ekip na veteranskem tekmo-
vanju. Na Dobrno smo se odpravili 27. in 28 junija; v 
soboto smo se udeležili parade ob 140-letnici društva, 
v nedeljo pa smo imeli »Mini olimpijado« oziroma sre-
čanje mladine, kamor so prišli tudi naši prijatelji iz DVD 
Prezid. Razdelili smo se v skupine in se pomerili v raz-
ličnih spretnostnih igrah, ki so jih pripravili mentorji. 
Ob tem smo se zelo zabavali, najbolj všeč pa so nam 
bile vodne igre. Za konec so nam pripravili celo vodno 
drčo z milnico, na kateri smo prav vsi uživali. 

Septembra smo zopet sedli v šolske klopi, vendar 
kljub temu nadaljevali z delom v društvu. Po regijskem 
tekmovanju v orientaciji so pionirji začeli trenirati za 
občinsko tekmovanje, ki je bilo 11. oktobra v Vojniku, v 

vaji z vedrovko, korakanju in štafeti, ter dosegli drugo 
mesto v svoji kategoriji. Tako so se uvrstili na regijsko 
tekmovanje v Celju, kjer so se dobro odrezali in zasedli 
tretje mesto ter se tako uvrstili na državno tekmova-
nje. Verjetno nam je prav vsem najbolj v spominu os-
talo letovanje mladine v Fažani, ki je za naše društvo 
potekalo v zadnjem tednu počitnic, in sicer od 24. do 
31. avgusta. 

Poletje letos ni bilo enako kot lani, 
z gasilci smo letovali v Fažani. 

Tu, kjer nekaj 1000 ljudi živi, 
kamp gasilske mladine stoji. 

A nismo šli sami, 
prijatelji iz Prezida bili so z nami. 

Nismo samo počivali in v vodo skakali, 
dosti smo se naučili, družabne večere pa preplesali. 

Letovanje ne bi bilo pravo brez simpatij  
in brez vodnih vragolij. 

V kampu je vladala stroga disciplina, 
padla je kazen, na srečo edina! 

Hvala mentorjem za igre, predavanje in sladolede  
ter na koncu za vse lepe besede. 

Fažane še zlepa ne bomo pozabili,  
upam, da se bomo še kdaj vrnili. 

 Nastja Zupanc 

Že tretje leto zapored na FCC Bled 
Licenco za izvedbo tega zelo zahtevnega tekmovanja 

v Sloveniji ima v lasti PGD Radovljica, samo tekmova-
nje pa izvira iz ZDA, kjer je del preizkusa vstopnica med 
poklicne gasilce. Prvo tekmovanje FCC je bilo v Slove-
niji izvedeno leta 2010 in se sedaj odvija vsako leto v 
drugi polovici avgusta na različnih lokacijah v državi. 
Tekmovanja se udeležujejo tudi tekmovalci in tekmo-
valke iz ZDA, Avstrije, Nemčije in ostalih držav, saj se 
število tekmovalcev iz leta v leto povečuje. Tekmova-
nje v Sloveniji šteje tudi kot del kvalifikacij za svetovno 
prvenstvo, ki vsako leto poteka v ZDA. Reprezentanca 
slovenskih gasilcev je trenutno med najboljšimi v Evro-
pi. Letos so se s svetovnega prvenstva vrnili z odličnim 
drugim mestom med ekipami in celo dosegli nov sve-
tovni rekord. 

Zakaj najtežji dve minuti v športu? Tekmuje se s po-
polno operativno gasilko opremo, torej zaščitna oble-
ka in izolirni dihalni aparat, ki skupaj tehtata približno 
25 kilogramov. Gasilec diha zrak iz tlačne posode pre-
ko maske, ki jo ima na obrazu. Začne s tekom po sto-
pnišču v tretje nadstropje (12 metrov) skupaj z 20-kilo-
gramsko zvito cevjo. Na vrhu tekmovalec odloži cev in 
po vrvi potegne 20 kilogramov težko utež (cev) 12 me-
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ko pod dvema minutama. Vse to naredi tekmovanje 
eno izmed zahtevnejših na svetu. Tekmuje lahko vsak 
operativni gasilec ali gasilka (poklicni ali prostovoljni) 
v večjih starostnih skupinah, prav tako pa je možnost 
tekmovanja v dvojicah ali v ekipi. 

Sam se kot gasilec PGD Vojnik udeležujem tekmo-
vanj zadnja tri leta in opažam, da postaja tekmovanje 
iz leta v leto bolj prepoznavno, saj prikaže gasilce tudi 
v drugačni luči kot samo na različnih intervencijah, va-
jah ter tekmovanjih. Za pristop k tekmovanju sem se 
odločil iz gole radovednosti in ko enkrat doživiš naval 
adrenalina ter glasno spodbujanje navijačev, samih 
tekmovalcev, ekipe za pripravo prog, se spet počutiš 
ponosnega, da si lahko del izjemne organizacije. Ob 
opazovanju ostalih tekmovalcev, ki so bodisi bolj ali 
majn uspešni, se še sam preleviš v navijača in vsaj malo 
pozabiš na tremo. Pred nastopom je na vrsti ogrevanje 
in ko te pokličejo v prostor za pripravo, se opremiš z di-
halnim aparatom in masko ter spregovoriš besedo ali 
dve s sotekmovalcem, potem se začne zares. Po sodni-
kovem pisku odmisliš vse in se osredotočiš na progo. 
Kot vsako športno tekmovanje tudi to zahteva veliko 
fizične pripravljenosti, treningov in odrekanj skozi vse 
leto. Seveda je namen dogodka, poleg tekmovanja, 
tudi druženje in sklepanje novih prijateljstev z drugimi 
tekmovalci ter sodelujočimi. 

 Boštjan Zupanc 
 Foto: Petra Zupanc

trov visoko. Ko potegne utež do vrha, steče po stopni-
cah nazaj na poligon, kjer s štirikilogramskim težkim 
kladivom udarja po železni kladi teže 70 kilogramov, ki 
jo ima med nogama in jo mora premakniti za en meter. 
Nato sledi tek med ovirami. Po pretečenih 40 metrih 
vzame polno cev z vodo in jo povleče 20 metrov skozi 
vratca in z vodo zbije tarčo ter zagrabi 80 kilogramov 
težkega »ponesrečenca« – lutko, ki jo je potrebno vle-
či 30 metrov do cilja. Tekmovalcu med izvedbo nalog 
ne sme zmanjkati zraka v tlačni posodi. Zmagovalec 
je na koncu vsak, ki premaga progo v manj kot šestih 
minutah, seveda pa najboljši to zmorejo v času krep-

Tekmovalec med vajo
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Soški gasilci imamo vsako leto v mesecu oktobru, ko 
je mesec požarne varnosti, skupno gasilsko vajo s se-
vernovzhodnimi in tudi z zahodnimi gasilskimi sosedi. 
Letos smo bili organizatorji vaje na obeh straneh, zato 
smo se odločili in izvedli večjo tehnično zahtevno vajo 
za vsa društva skupaj. V soboto, 24. oktobra 2015, ob 
17. uri je na tako imenovani gasilski vaji »Šeško 2015« 
sodelovalo preko 60 gasilcev operativcev iz petih gasil-
skih društev: PGD Socka, PGD Dobrna, PGD Lemberg, 
PGD Frankolovo in PGD Stranice.

Vaja je potekala na zelo zahtevnem in za gasilce tež-
ko dostopnem gospodarskem objektu podjetja Šeško, 
d. o. o. Delavnica z najsodobnejšo tehnično opremo in 
veliko količino nevarnih snovi (predvsem plina) leži v 
soteski, kjer je z ene strani obdana s strmim hribovjem, 

Protipoplavna samozaščita občanov
V občini Vojnik smo ob zadnjih visokih vodah v mese-

cu oktobru opazili, da kmetovalci puščajo silažne bale 
v neposrednih bližinah vodotokov, kar lahko ob popla-
vah povzroči zamašitve strug vodotokov in s tem huj-
še posledice poplavljanja, zlasti ob dejstvu, da visoke 
vode nosijo s seboj različen poplavni »material« (hlo-
dovino, vejevje, smeti ipd.).

Zamašitve pretokov voda lahko povzročijo zajezitve 
ter nenadzorovano odtekanje zajezene vode, s čimer 
nehote ustvarimo poplavni val s silovito razdiralno 
močjo v naravi, na infrastrukturnih objektih ter gospo-
darskih in stanovanjskih objektih. 

Zato pozivamo občane – kmetovalce k preventivne-
mu ravnanju, da odstranijo bale na varno in s tem ob-
varujejo svoje premoženje. 

 Arnold Ledl 
 Poveljnik CZ Občine Vojnik

Gasilska vaja »Šeško 2015«
poraščenim z gozdom, z druge pa s potokom Hudinja 
in zelo prometno regionalno cesto Socka–Vitanje. 

Simulirali smo požar v delavnici z dvema ponesreče-
nima delavcema, ki sta ostala ujeta v goreči delavnici. 
Gasilci so »napadali« požar in varovali ostale objekte 
ter preprečili širjenje požara v gozd, z notranjimi napa-
di so rešili oba ponesrečenca. Poudarek vaje je bil na 
pridobivanju vode iz potoka Hudinja s pomočjo mo-
tornih črpalk, saj je v bližini objekta samo en hidrant, 
ki omogoča napajanje le ene gasilske avtocisterne, 
voda pa tako rekoč teče mimo objekta. Zaradi zelo 
malo prostora in težke dostopnosti je dodatno oviro 
gasilcem predstavljalo prečkanje potoka z vso potreb-
no opremo in gašenje s prometne ceste. Izkazalo se je, 
da smo gasilci dokaj dobro usposobljeni in tehnično 
opremljeni za posredovanje v takšnih intervencijah 
ter da so vsi udeleženci vaje svoje delo opravili dobro. 
Manjše pomanjkljivosti in napake, ki so se ob analizi 
vaje pokazale, pa se bodo z nadaljnjim delom in izo-
braževanjem v društvih odpravile. Ugotovili smo, da so 
tovrstna usposabljanja zelo dobrodošla in učinkovita. 

Vajo smo zaključili v sproščenem vzdušju in med-
društvenem druženju v gasilskem domu Socka. 

Soški gasilci pa se najlepše zahvaljujemo druži-
ni Šeško, da so nam za vadbeno območje odstopili 
prostore njihovega podjetja. V uporabo so nam brez 
kakršnih koli pomislekov in dvomov zaupali težko pri-
dobljeno in zelo dragoceno premoženje. Hvala vam! 

 
 Tekst in foto: Brigita Božnik, 

 predsednica PGD Socka

Gasilci so vajo vzeli zelo resno in jo dobro izvedli.
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koncu smo izkoristili lepo vreme za kratko druženje in 
prijateljski klepet. Naj povem, da je sodelovanje med 
našim domom in PGD Vojnik, prav tako pa z ostalimi 
gasilskimi društvi v občini, dobro. Vemo, da so prav 
prostovoljni gasilci tisti, na katere se lahko vedno za-
nesemo in bi nam v primeru kakršne koli nesreče med 
prvimi priskočili na pomoč. 

 Elči Gregorc
 Foto: Matjaž Jambriško

V oktobru, mesecu požarne varnosti, se tudi v Špeso-
vem domu skupaj s stanovalci z vso resnostjo posve-
timo aktivnostim, ki bi nam v primeru požara olajša-
le reševanje. Vemo, da je naš objekt razmeroma velik, 
imamo stanovalce, ki so po večini gibalno omejeni, 
vendar imamo tudi dober sistem protipožarne zaščite 
in usposobljene zaposlene, ki bi v primeru požara ali 
elementarne nesreče ustrezno ukrepali. 

K temu dodajmo še, da so najbližji domači gasilci od-
daljeni vsega nekaj sto metrov in da bi, če bi bilo treba, 
bili v nekaj minutah pri nas. Vse skupaj smo pred leti 
že preizkusili v veliki vaji evakuacije, sedaj postopke 
redno obnavljamo, seveda ne v tako velikem obsegu, 
vendar tako, da stanovalci in zaposleni vedo, kako bi v 
podobnem primeru ravnali. 

V letošnjem osrednjem dnevu, ki smo ga namenili 
požarni varnosti, nas je v dopoldanskem času obiskala 
gasilska častnica Breda Verbovšek in na zanimiv način 
stanovalcem predstavila gasilsko dejavnost in jim od-
govarjala na razna vprašanja. Opozorila jih je tudi na 
pano, ki v avli nazorno prikazuje postopke v primeru 
požara in bo tam vse do konca meseca. V toku dneva 
so se zaposlenim, odgovornim za gašenje začetnih po-
žarov, pridružili gasilci PGD Vojnik s poveljnikom Adol-
fom Jancem. Skupaj smo obnovili postopke evakuacije 
in se preizkusili tudi v gašenju z gasilnimi aparati. Ob 

Ob mesecu požarne varnosti

Špesov dom

VAM ŽELIJO GASILCI S FRANKOLOVEGA

DECEMBER.
ČAS PRIČAKOVANJA IN LUČI.

NAJ SE PRIŽGE TUDI LUČKA V VAŠIH SRCIH,
TIHO, BREZ BLISKA IN GROMA,

Z MIROM IN SREČO TER Z LJUBEZNIJO, 
BREZ TESNOBE IN STISKE, 
V VESELJU IN HREPENENJU.
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 VAM ŽELIJO GASILCI S FRANKOLOVEGA 
 

www.mojaobcina.si/vojnik

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
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Župan, ki ne pozna brezdelja
Iz samostana v banko, iz banke na občino, iz občine – 

nikamor! Dolgoletni župan Benedikt Podergajs še kot 
upokojenec »na polno« dela in živi za kraj, v katerem je 
celo življenje živel.

V letih, odkar izhaja občinsko glasilo, smo predstavili 
že marsikaterega znanega občana in nagrajenca obči-
ne. Vedno je imel svojo besedo v glasilu tudi dolgole-
tni župan, vendar ta nikoli ni bila namenjena njemu, 
temveč občanom. Za izkaznico »župan osebno« niko-
li ni bilo ne primernega časa, ne prostora, ne moralne 
osnove. Tokrat, po dobrem letu, odkar ne sliši več na 
ime »župan«, predstavljamo Benedikta Podergajsa kot 
letošnjega prejemnika zlatega grba. 

Sedaj, ko je uradno upokojenec, ga je še težje ujeti, 
kot ga je bilo prej. Na dan končno usklajenega termina 
je opravil že kup obveznosti (nekaj kot svetnik, nekaj 
kot predsednik Gasilske zveze Dobrna–Vojnik), čakala 
ga je še ura verouka, usklajevalni sestanek za letošnjo 
novost Božični Vojnik, še delo v enem odboru in sne-
manje oddaje zaradi praznika planinskega društva se 
je obetalo, na koncu pa še vaje moškega pevskega 
zbora. 

Za začetek se ustaviva pri tistem najnovejšem – pro-
jektu Božični Vojnik. Kaj to pravzaprav bo in kakšno 
vlogo imate pri tem? 

Na kratko, dal sem idejo, zdaj pa sem zraven 'namo-
čen', če se malce pošalim. Gre za velik projekt, gotovo 
enega največjih, zato je treba pomagati organizatorju 
Turističnemu društvu Vojnik. Ideja je nastala sponta-
no. Razmišljal sem, kako dati poudarek lučkam, ki so v 
eni ulici krasno svetile. V drugi državi sem videl kičasto 
okrašeno domačijo z milijonom in pol lučkami ter raz-
mišljal, kako bi to nadgradili. Turistično društvo je idejo 
sprejelo in začelo delati. 

In kako bo videti Božični Vojnik? 
Škoflekovo in Preložnikovo ulico ter vse, kar se doti-

ka cerkve, tudi oba parka ob cerkvi, bomo napolnili z 
jaslicami, ki jih bodo naredila društva in posamezniki 
na dvoriščih. Vključili bomo šole, vrtca, društva iz dru-
gih krajev občine in od drugje. Poleg jaslic na dvoriščih 
pripravljamo tudi razstavo jaslic v novem Domu sv. Jer-
neja. Obenem bodo vsak konec tedna prireditve, vmes 
tudi otroške delavnice. In še, svetila bodo pri nas eno-
barvna, bela, da ne bodo ulice preveč kičaste.

V zadnjem času ste bili precej zasedeni tudi z usta-
navljanjem katoliškega društva, menda celo prvega 
v Sloveniji. 

Tako je videti. Cerkvene skupine, dva zbora, skupine 
za delo z mladimi, s starejšimi bomo poskušali združiti 
pod eno streho. Pripravljali bomo predavanja, dogod-
ke, prireditve. Za Božični Vojnik bo ta dvorana od 18. 
decembra do 3. januarja že povsem zasedena. 

Imate ob vsem tem (no, vsega še niti naštela nisva, 
kot denimo gasilske zveze, Rdečega križa, cerkvene-
ga zbora) sploh kaj časa za »tradicionalna« upoko-
jenska dela, kot je denimo varovanje vnučka? 

Torki so namenjeni temu, pa še kdaj se kakšna ura naj-
de. Drugače pa imam res precej obveznosti. Zelo me 
zaposlujejo planinski krožki po šolah, ki sem jih začel 
koordinirati. Vodim in zagotavljam vodnike, pomagam 
pri načrtovanju izletov za šolo v Socki, Novi Cerkvi (ta 
šola je praktično cela 'planinska'), Frankolovem, v Vrtcu 
Danielov levček. Le matična šola samostojno vodi pla-
ninski krožek, pa še za te bi si želeli, da bi se priključili 
planincem. Mladim planincem želimo pokazati dvoje; 
prvič, da zmorejo. Otroci ne vedo, da lahko hodijo, kar 
je zastrašujoče. Druga stvar je, da jim pokažemo lep 
del narave. Otroci so neverjetno dovzetni za te stvari. 

Tudi verouk učite? 
To je pa kar huda izkušnja. Včasih sem bil, pošteno 

povedan, jezen na učitelje, ker sem jih ob pol enih po-
poldne že srečal, ko gredo iz šole, jaz pa sem denimo 
takrat šele prišel iz Ljubljane in sem šel spet delat na 
občino. Zdaj, ko sem začel učiti verouk, sem jih začel 
spoštovati. Vsa čast, da do pol enih sploh zdržijo. Ot-
roci so se spremenili. V mojih časih otroci pri verouku 
skoraj pisnili nismo, zdaj pa … Najprej malo zamudi-
jo, potem te čaka umiritev, ker pridejo izmučeni, lačni, 
žejni, nervozni, povsem raztreščeni. Poskušaš jih umi-
riti na vse načine, da so sploh sposobni slediti. Drugo 
leto mi je pri tem že malce lažje. Prej sem mislil, da sem 
avtoriteta, a sem figo. Preden te začnejo sprejemati kot 
človeka, je dolga pot. 

Ste si kdaj, ko ste še sami hodili k verouku in v šolo, 
predstavljali, da boste nekoč župan? 

Nisem. Sam sem bil celo rahlo proti samostojni obči-
ni. V tem nisem videl smisla, ker sem premalo poznal 

Govor ob prejemu zlatega vojniškega grba
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stvari. Zato sem bil skeptičen do nove občine. Ob vo-
litvah za župana in občinske svete je tekel samoinici-
ativni referendum, na njem sem glasoval proti občini. 
Na drugi listi sem bil pa izvoljen za župana. Potem smo 
se vrgli v delo, da se je kar kadilo. Kje vse sem iskal in-
formacije, da sem sploh lahko sestavil proračun … Do-
besedno nisem imel pojma! 

Kaj ste pa hoteli postati, ko ste bili še otrok? 
Želel sem postati duhovnik in sem na tem tudi delal. 

Ampak rodilo se je pač to, kar se je.
Kakšen je bil ta preskok? 
Težak. To mi je gotovo pustilo posledice. 
Koliko časa ste vztrajali? 
Bil sem pri salezijancih. Naredil sem noviciat, kar po-

meni pripravo na redovniški poklic, in bil prepričan, da 
bom tam ostal. Kasneje sem imel določene zdravstve-
ne težave, ker nekatere stvari verjetno niso šle z mojo 
naravo. Ugotovil sem, da bo treba nekaj spremeniti. Z 
začasnimi redovnimi zaobljubami (te so mi šteli v po-
kojninsko dobo) sem imel že tri, štiri leta. Bil sem pred 
večnimi zaobljubami, potem poti nazaj ne bi bilo več. 

Od kod pa potem iz samostana v banko? 
Vem, popolnoma nasprotno, a ponudila se je mož-

nost zaposlitve. Začel sem kot 'čistilka', to je pri stano-
vanjskih kreditih, potem sem počasi študiral in lezel do 
vodje mestne hranilnice. Banka je bila posebna izkuš-
nja in podlaga za občino, predvsem kar se tiče financ in 
dela z ljudmi. Na koncu sem bil vodja največje bančne 
enote Banke Celje, v kateri je bilo čez 40 zaposlenih. 

Kako so vas pa sploh prepričali, da ste kandidirali 
za župana? 

Težko, ker sem imel solidno delovno mesto in sem 
tudi že boljše zaslužil in nisem niti vedel, kaj me čaka. 
Prvo zmago smo sicer zelo slavili (smo sicer vsako), am-
pak že naslednji dan je bil popolni sončni mrk, popol-
ni. Dobil sem svinčnik in listo svetnikov, to je vse. Niče-
sar nisem vedel. Delal sem v krajevni skupnosti, a ne na 
vrhu, da bi vse te stvari poznal. Prav tako nismo imeli 
prostora. Prvi dve leti je bilo zelo hudo, potem je bilo 
vedno lažje. Ugotovil sem predvsem, kakšen je način 

pridobivanja denarja. 
Včasih ste rekli, da je treba veliko v Ljubljano hoditi. 

Po možnosti s kakšno klobaso v torbi. 
Točno, za tisti človeški odnos. Prišel sem k tajnici mi-

nistra, pa ta ni vedela, kje je Vojnik v Sloveniji, da sploh 
obstaja. Potem veste, kako se je bilo težko pogovarjati. 
Hvala bogu, vsaj ministri so vedeli, kje je Vojnik. Marsi-
kaj smo doživeli. Za protipoplavni projekt, ki se sedaj 
zaključuje, je bilo treba pet let hoditi v Ljubljano in go-
jiti dobre odnose, da so mi sploh povedali za projekt. 
Če bi se malce bolj neslano nosili, bi Vojnik iz tega pro-
jekta izpadel. Tako je nas stal 100 tisoč evrov, vse dru-
go je financirala država. Pa gre za več kot pet milijonov 
evrov vreden projekt. Na tak način smo funkcionirali, 
da smo iskali, iskali in prosili, pa se je izplačalo. 

Kaj bi v vseh teh letih najbolj poudarili? Kateri pro-
jekt ste si še posebej zapomnili? 

Zelo težak je bil projekt šole Frankolovo. Zanjo smo 
imeli denar, a se z ljudmi pod ministrom nismo mog-
li dogovoriti za stvari, ki so nam bile nelogične, pa še 
dražje so bile. Potem sem se neki večer napovedal mi-
nistru Slavku Gabru. Po petih minutah je obljubil, da 
bo zadeva naslednji dan urejena. Res je bilo tako. To je 
za nas pomenilo velike prihranke. Projekt, ki sem ga bil 
najbolj vesel, pa so prej omenjeni protipoplavni ukre-
pi. 

Bi zdaj, ko na stvari gledate že z določene časovne 
razdalje, kaj spremenili? Bi se pri kateri zadevi dru-
gače odločili? 

Mislim, da ne, da ni bilo nobenega 'kiksa'. Če sem poš-
ten, bi raje 'prišparal' pri kakšnem svetniku, da bi na-
mesto ravne strehe kakšno normalno naredili. Danes 
namreč vidim, da ravne strehe za naše mokre kraje 
niso. Žal mi je le, da takrat, ko smo sprejemali odločit-
ve, nisem bolj vztrajal, vendar smo delali toliko stvari in 
smo imeli tako slabo stanje šol, da je bilo treba res vsak 
evro in tolar uporabiti, da smo to stanje spremenili. 

Običajno ste grbe sami podeljevali zaslužnim obča-
nom, zdaj ste ga dobili vi. Kakšen je občutek? 

To je bil eden težjih trenutkov v mojem življenju, a lep. 
Prej sem zahteval, da so slike teh zaslužnih ljudi v sejni 
sobi, zdaj me moti. Zahteval sem, da je bila prireditev 
vedno lepa, da je bila posvečena ljudem, zdaj sem želel 
biti bolj skromen. Nisem bil, a tako bi bilo bolje. 

Bilo pa vam je gotovo lepo, ko so vas vsi tako prese-
netili? Še župani sosednjih občin (bolj ali manj sose-
dnjih) so, poleg predsednika države Boruta Pahorja, 
prišli. 

To pa zagotovo, lepo mi je bilo. Prej predsednika dr-
žave nikoli nismo mogli dobiti v Vojnik, zato spoštova-
nje novemu županu, da mu je to uspelo. Ob vsem tem 
moram res reči, iskrena hvala za vse. 

 Rozmari Petek 
 Foto: Matjaž Jambriško, osebni arhiv

Na Kraškem robu z mladimi planinci
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Dolga leta so frankolovski osnovni šoli ravnateljevali 
moški, s šolskim letom 2015/16 je na ravnateljski stol 
sedla ženska, Marjana Šoš. Profesorica slovenskega je-
zika in sociologije je doslej službovala na srednji šoli, 
za sabo ima tudi osem let sodelovanja s frankolovsko 
šolo, saj je bila kot starš aktivna v organih šole. Sla-
bi dve desetletji je naša krajanka, zato pozna lokalno 
okolje in utrip življenja v njem.

Iz Kočevja vas je življenje prek Maribora in Ljublja-
ne pripeljalo na Frankolovo. Kaj je botrovalo takšne-
mu »potovanju«? 

Rojena sem v Kočevju v delavski družini, kjer sem 
končala osnovno šolo in gimnazijo. Zanimal me je štu-
dij ekonomije, zadnji trenutek pa sem se odločila, da bi 
raje postala učiteljica. Danes vem, da je to moje pos-
lanstvo. Vzornica mi je bila srednješolska učiteljica slo-
venščine in sociologije, zato sem se odločila za to smer. 
Na ljubljanski univerzi je bilo takrat že vse zasedeno, 
poklicala sem v Maribor, se tam vpisala in iz Kočevja 
odšla z majhno torbo v svet. Razdalja je zame pome-
nila dobesedno odhod v svet. Čeprav sem načrtovala, 
da se bom naslednje leto prepisala v Ljubljano, sem v 
štajerski prestolnici ostala do konca študija. Všeč mi je 
bilo dobesedno vse, najbolj pa to, da smo bili študen-
ti res študenti. Ker je pot od doma do fakultete trajala 
zelo dolgo, avtocesta Maribor–Ljubljana pa takrat še ni 
bila povezana, sem ob koncih tedna pogostokrat os-
tala kar pri sorodnikih v Rovah (KS Frankolovo), v teh 
logih spoznala svojo ljubezen in kasneje z družino »pri-
stala« na Frankolovem, v Rakovi Stezi.

Kako ste se lahko zaposlili brez diplome v žepu? 
Med študijem sem morala skrbeti sama zase in si 

»pavziranja« nisem mogla privoščiti. Bila sem zavzeta 
študentka, med pisanjem diplome sem se že ozirala po 
prostih delovnih mestih. Napisala sem samo eno pro-
šnjo in dobila službo na Srednji gradbeni, geodetski 
in ekonomski šoli v Ljubljani pod pogojem, da diplo-
miram v roku pol leta. In sem. Vso dosedanjo delovno 
prakso sem »nabrala« na tej šoli, najprej v vlogi profe-
sorice, zadnje leto pa tudi kot v. d. ravnateljice. Na po-
ložaj so me povabili, sprejela sem izziv in zaorala v ledi-
no težkih, neurejenih razmer na šoli. Sem pa v tem letu 
spoznala velik krog ravnateljev, tudi na ministrstvu so 
se mi odprla vrata, in s tem pridobila dobro popotnico 
za svoje sedanje delo. 

Je bila menjava službe želja po spremembi ali pot-
reba znebiti se vsakodnevne dolge vožnje s Franko-
lovega v Ljubljano? 

Odkar imam družino, sem želela in večkrat poskušala 
priti bližje domu, vendar je bilo zaposlitvenih možnos-

Marjana Šoš: 
Gradili bomo na prepoznavnosti šole

ti iz leta v leto manj. Včasih sem se pošalila, Štajerec 
me je vzel, Štajerska pa me noče. Letos pa sta se isto-
časno odprla razpisa za ravnatelja na ljubljanski šoli in 
tukaj. Pričakovalo se je, da bom kandidirala v Ljublja-
ni in začeto delo nadaljevala, vendar sem se odločila 
drugače. Frankolovsko šolo sem spremljala osem let, 
poznala sem učitelje in si rekla, če želim ravnateljeva-
ti, se mi ponuja možnost, da nekaj naredim za to šolo, 
za kraj, v katerem živim, in izmed osem kandidatov so 
izbrali mene.

Nam lahko predstavite svojo vizijo vodenja šole, 
kolektiva? 

Biti učitelj je poslanstvo, ni samo poklic, in danes se 
vse preveč pozablja, da v šoli tudi vzgajamo – več vrst 
vzgoje imamo – od vzgoje jezika, matematike, tehni-
ke … Zato si želim v šoli spodbujati, morda celo vrniti 
vzgojni moment, ki pa je lahko uspešen le v delova-
nju trikotnika: otrok–starši–učitelj. Moja vizija in želja 
je graditi na prepoznavnosti šole. Šola mora biti odpr-
ta navzven, ven mora pošiljati zadovoljne učence, ki se 
bodo radi vračali, starše, ki bodo radi prihajali, učitelje, 

Marjana Šoš, 
ravnateljica Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo
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ki bodo radi prihajali v službo. Šola je duša kraja. Z njim 
mora dihati v najširšem smislu, tako v sodelovanju s 
krajevno skupnostjo, občino kot z društvi, organizaci-
jami ... V šolo bi pripeljala in odpeljala vse, kar je v šolo 
pripravljeno priti in oditi. Od majhnih obrtnikov, ki lah-
ko otrokom pokažejo poti za poklice, ki izginjajo, do 
tistih zaslužnih, ki jih imamo v tem kraju veliko in lah-
ko otrokom razširijo obzorja, ne le širine življenja, am-
pak tudi širine duha. Šola mora biti prostor integracije, 
odprtosti, smelosti – in za to potrebuje dobrega vod-
jo, dobrega učitelja, podporno okolje in aktiven dialog 
vseh deležnikov. Zavedam se, da drug brez drugega 
ne moremo in da mi brez podpore učiteljskega zbora, 
staršev in lokalnega, širšega okolja ne bo uspelo.

Zadnje čase se veliko govori o pozitivni revoluciji 
razmišljanja. V čem je njeno bistvo? 

Prav želim si jo. Gre za de Bonovo metodo pozitivne 
revolucije razmišljanja, za »revolucijo v razmišljanju 
in vedenju, v odnosu in naravnanosti, v delovanju in 
vrednotah«. Generacija otrok, ki prihaja, je drugačna – 
morda moramo učitelji zlesti iz školjke tradicionalnega 
načina poučevanja in se odpreti, ne le hitro napredni 
tehnologiji, ampak tudi drugačni čustveni inteligenci 
otrok. Družba se mora spreminjati v smeri vrednot, ki 
so naš smerokaz in vsak od nas mora začeti najprej pri 
sebi. In ravno to bo moj največji izziv. Tu vidim našo 
pozitivno revolucijo – in zanimivo, njeni nasprotniki 
niso drugi ljudje, temveč so to ustaljeni vzorci v naših 
mislih, ki jih je treba nadgraditi, morda celo spreme-
niti, sprejeti, kar nam je ponujeno, in seveda verjeti, 
da nam bo uspelo. Biti moramo inovativni, učinkovi-
ti, spoštljivi, sodelovalni, nenehno se moramo strokov-
no in osebnostno izpopolnjevati, prispevati moramo v 
dobro skupnosti. Ne smemo čakati, se izgovarjati in se 
zanašati samo na drugega – sami moramo nekaj nare-
diti in prispevati k pozitivnim spremembam na poziti-
ven, konstruktiven in koristen način; najprej pri sebi in 
potem v svojem okolju. Rezultat pozitivne klime, po-
zitivno naravnanega učitelja je zadovoljen in uspešen 
učenec in še bolj zadovoljni starši.

Zadovoljni učenci in starši pa niso le najboljši vir 
informacij pri izbiri šole, temveč tudi najboljši način 
promocije šole. 

Tako je. Nekako bom poskušala slediti definiciji vodje 
Muska Lešnika, da »uspešni vodje niso le tisti, ki vliva-
jo ljudem moč in zaupanje, ampak predvsem tisti, ki 
omogočajo drugim sodelovati pri pripravi vznemirlji-
vega, spodbudnega okolja, v katerem se lahko vsi po-
čutijo motivirani in tako prispevajo svoj delež k skup-
nim prizadevanjem in uspehom«.

Imate učno obveznost v razredu? 
Imam, pet ur tedensko sem v obveznem podaljša-

nem bivanju. Prvič zato, ker ga ne poznam – v sred-
nji šoli tega ni – in drugič zato, ker sem želela biti s 
temi »malčki«. Delo z njimi je zahtevnejše, saj jih hkra-
ti vzgajaš in učiš »osnovnih« korakov, medtem ko ve-

čjim že lahko postavljaš pravila, jim lažje dopoveš, kaj 
je prav in kaj ne. Zdi se mi prav, da spoznavam meni še 
neznana področja; varstvo vozačev, OPB, interesne de-
javnosti. To je zame izziv. 

V šoli je z vašim prihodom zavela svežina, ki lahko 
prija ali pa tudi ne. Kakšni so vaši občutki? 

Čutim, da jim prija, da je prišla ženska roka. Ženske 
razmišljamo drugače, bolj intuitivno, čeprav šoli ne 
manjka ženske energije. Delo ravnatelja mi s priho-
dom ni bilo tuje, a če me enoletni v. d. ravnatelj Branko 
Sušak ne bi tako strokovno vpeljal in če me učiteljski 
zbor in ostali delavci šole ne bi tako toplo sprejeli, mi 
ne bi bilo lahko – za to sem jim neizmerno hvaležna. 
Zdaj si želim, da bi vsi pisali isto zgodbo. Vsi moramo 
na isti vlak. Če bo želel kdo izstopiti, lahko izstopi in ga 
naslednje leto poberemo, ampak čim več nas mora iti 
z isto lokomotivo proti istemu cilju, zaupati moramo 
drug drugemu, učitelji morajo zaupati strojevodji, da 
pelje v pravo smer. In čas bo pokazal, ali je šola dobila 
pravega strojevodjo ali ne. 

Ste članica politične stranke? 
Ne, nikoli nisem bila in o tem ne razmišljam. Običajno 

grem rada naravnost, ne levo ne desno. 
Nam izdate še najljubšo prostočasno aktivnost? 
Seveda, sem strastna kolesarka, v bistvu kolesarimo 

vsi trije v družini. Običajno si vzamem pol ure dnevno 
in naredim en krog na bližnji hrib. Tudi kakšna daljša 
tura se najde, najdaljša je bil Mangart. Sem športnica 
po duhu, vedno v gibanju. Ko se kolesarska sezona za-
pre, pa najdem kaj drugega – letos imamo na šoli pi-
lates. 

 Sonja Jakop
 Foto: Dolfi Jakop

Želimo vam vesele in blagoslovljene božične
praznike ter zdravo, srečno in uspehov polno
novo leto 2016. Vrtnarstvo Krašovec
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Dobre želje združi v zvezde, srečo v sonce oblikuj,	 
        nato pa po robu bele čipke cvetove upanja nasuj. 
 

VLJUDNO VAS VABIMO NA OGLED 
NOVOLETNE PREDSTAVE  

SREČA JE V PRIJATELJSTVU ,  
KI BO V ČETRTEK, 17. 12. 2015, OB 16.30 URI  

V KULTURNEM DOMU VOJNIK. 
 

Učenci in učiteljice razredne stopnje OŠ  Vojnik 
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Že četrto leto zapored smo na OŠ Vojnik izvedli 
ustvarjalne delavnice za učence od četrtega do deve-
tega razreda, ki so v prvi vrsti namenjene identificirano 
nadarjenim učencem, lahko pa se jim pridružijo tudi 
ostali, ki radi ustvarjajo in delajo predvsem z naravni-
mi materiali. Cilj delavnic je, da učencem omogočimo, 
da razvijajo ročne in delovne spretnosti, smisel za este-
tiko, natančnost, prostorske predstave, samostojno iz-
ražajo zamisli in jih tudi izpeljejo. Pri delavnicah imajo 
udeleženci možnost, da spoznavajo svoje sposobnosti 
in nagnjenja k ustvarjalnemu delu v prostem času, raz-
vijajo socialni čut, si med sabo pomagajo in drug dru-
gemu svetujejo.

Letošnjih delavnic se je udeležilo do sedaj rekordno 
število učencev, in sicer kar 124. Delavnice so pripra-
vili učitelji OŠ Vojnik ter zunanja sodelavka Jožica Pov-
še, ki z nami sodeluje že od vsega začetka in ima ved-
no odlične ideje za izdelke. V imenu vseh zaposlenih 
na Osnovni šoli Vojnik bi se rada zahvalila Jožici Pov-
še, saj je vedno pripravljena voditi ustvarjalno delav-
nico in popoldne preživeti z otroki, ki v njenih delav-
nicah zelo uživajo. Učenci četrtih in petih razredov so 
lahko izdelovali darilne škatle pod vodstvom Natalije 
Mažič, obeske za novoletno jelko pod vodstvom Moj-
ce Podjavoršek, ptice iz DAS-mase pod vodstvom Maje 
Drobnič Grosek in cofke ter snežne krogle pod vod-
stvom Mojce Buršič in Klementine Gorečan. Učenci 
predmetne stopnje so izdelovali adventne vence pod 
vodstvom Milene Jurgec, božične aranžmaje pod vod-
stvom Dušana Žgajnerja, jaslice iz lesa pod vodstvom 
Petre Strnad, košare iz časopisnega papirja pod vod-
stvom Anje Korošec, lampijone iz pločevink pod vod-
stvom Metke Klinc in rože iz olupkov, košare za rože ter 
psičke in angelčke iz volne pod vodstvom Jožice Povše 
in Vilme Ošlak. 

Ustvarjalnih delavnic na šoli ne bi mogli izpeljati brez 
pomoči staršev, ki so pripravljeni svoje otroke v popol-
danskem času pripeljati na delavnice. 

 Tekst in foto: Vilma Ošlak, OŠ Vojnik

Ustvarjalnost učencev

V šolski sklad lahko prispeva vsak in tako z malimi de-
janji otrokom polepša vsakdan.

Življenje ni pravljica, to vedo že naši najmlajši. Če star-
ši komaj »zvozijo« iz meseca v mesec, otroku ne more-
jo privoščiti enakih stvari, ki jih imajo njihovi sovrstniki. 
Včasih jim ne morejo plačati niti šolske prehrane, kaj 
šele kakšne šole v naravi in drugih izletov. Da otrokom 
iz socialno šibkejših družin ne bi bilo potrebno vsak 
dan z velikimi očmi zatrjevati, da saj v bistvu niso lač-
ni oziroma da ne bi ravno pred odhodi v šolo v naravo 
zboleli, lahko pripomoremo vsi!

Možnosti je ogromno, nekaj se jih je ponudilo v pred-
prazničnih mesecih. Osnovna šola Vojnik je namreč 26. 
novembra v telovadnici pripravila dobrodelni bazar, 
na katerem so otroci sami prodajali svoje izdelke, ki so 
vedno zelo pisani, unikatni in za vse priložnosti. Na ba-
zarju se najde vse za praznike, od adventnih venčkov, 
piškotov do voščilnic in drobnih daril. Izkupiček so na-
menili v šolski sklad in ga tokrat obogatili za kar 5. 043 
evrov.

Na začetku decembra je spet z namenom polnjenja 
šolskega sklada v telovadnici potekal dobrodelni kon-
cert Z roko v roki za naše otroke. Šola poskuša sklad 
obogatiti še s prodajo starega papirja, izrabljenih kar-
tuš, dobrodošla pa je tudi vaša pomoč. Večkrat namreč 
kdo potarna, da saj bi kdaj kaj doniral, pa ni prepričan, 
če gre denar potem res v prave roke. Osnovna šola Voj-
nik ponuja možnost, da lahko vsak mesec enemu otro-
ku omogočite brezplačno prehrano. Lahko se odločite, 
da boste komu pomagali, da se bo lahko udeležil šole 
v naravi. Skratka, možnosti pomoči je veliko in prav 
za vsako, še najmanjšo, vam bodo otroci hvaležni. Ne 
nazadnje šolski sklad pomaga financirati tudi druge, 
dodatne aktivnosti šole, kot denimo razne delavnice, 
obisk predstav, s čemer šolske dni polepša prav vsake-
mu učencu.

 Rozmari Petek

Da bi bilo v šoli 
vsem lepo

Ustvarjalne delavnice
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TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK
ObČINa VOJNIK

Božični Vojnik bo praznična poslastica. Pridite, oglejte si razstavo 
jaslic, udeležite se dogodkov, posladkajte se z božičnimi dobrotami, 
spočijte si dušo in telo, pripeljite otroke, povabite prijatelje … 
skratka, imejmo se praznično.
 

Branko Petre, župan

od 18. decembra 2015  do 3. januarja 2016

jaslice na prostem    več kot 20 različnih postavitev 
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Božični in novoletni čas

Biseri tega leta se prelivajo 
v minljivost časa. A najlepši 
del leta še ostaja in tiho v 
svoji privlačni lepoti prihaja 
med nas. Nestrpno ga 
pričakujemo: mladi in stari!

Božični in novoletni čas 
bo letos v Vojniku dobil še 
poseben čar. Ob pomoči 
Občine Vojnik in v organizaciji 
Turističnega društva Vojnik 
se bodo združile na eni strani 
podobe jaslic in z njimi duh 
božiča ter na drugi strani 
praznična ponudba našega 

podeželja, iz rok marljivih 
in skrbnih gospodinj naše 
vsakdanjosti.

Svoje moči so povezala 
skoraj vsa društva  v občini, 
mnogi gostje in posamezniki 
– domačini, ki bodo dve ulici 
v bližini cerkve spremenili 
v poti do božičnega srca in 
jim pridali lepoto prireditev, 
mnogih prijaznih dogodkov, 
delavnic in drugih prazničnih 
dotikov v novem Domu sv. 
Jerneja.

Praznična podoba, kakršne 
še niste videli, naj oživi vašega 
duha in napolni vaše srce. 
Ne pustite si vzeti sanj, ki jim 
lahko ponudite prosto pot, 
jih doživite iz vsake podobe, 
vsakega prijaznega dogodka, 
stiska rok in topline, ki bo 
prisotna praznične dni v 
Vojniku.

Pridite in začutite vonj božiča 
in praznikov, kot ga lahko 
ponudi le iskreno srce. 

Božični Vojnik

Benedikt Podergajs
za Turistično društvo Vojnik in Občino Vojnik 

Vsak dan Petek,  december Sobota,  december Nedelja,  december 

Zunanji ogledi jaslic:
več kot 20 različnih 
postavitev 
Vsak dan na Škoflekovi in 
Preložnikovi ulici 
od 18. decembra 2015 
do  3. januarja 2016

Notranji ogledi jaslic
V času prireditev v 
Domu sv. Jerneja
od 18. decembra 2015 
do  3. januarja 2016

1700 
Županova otvoritev Božičnega 
Vojnika in ulični koncert 
vokalne skupine In spiritu z 
otroki Vrtca Mavrica Vojnik 
pred cerkvijo sv. Jerneja
1800 
Koncert Mešanega 
mladinskega pevskega 
zbora in orkestra I. gimnazije 
v Celju v cerkvi sv. Jerneja

1700–2000 
Gostinska ponudba in 
tržnica

1730 
Popularnost, vsebina in 
praznovanje božiča s patrom 
Brankom Cestnikom v Domu 
sv. Jerneja
1900   
Koncert Akademskega 
pevskega zbora Maribor v 
cerkvi sv. Jerneja

1700–2000 
Gostinska ponudba in 
tržnica

1600 
Otroški animacijski program 
Osnovne šole Vojnik z 
dobrimi vilami Vrtca Mavrica 
Vojnik            
1800 
Koncert Sanje Poljšak 
Pesan in pianista Georga 
Krajnca v Domu sv. Jerneja

0900–1200 
Gostinska ponudba in 
tržnica
1600–2000 
Gostinska ponudba in 
tržnica 
Ježa ponijev kmetije Župnek 
za otroke 

Pridite in začutite 
vonj božiča, kot ga 

lahko ponudi le 
iskreno srce.

Za morebitne spremembe programa se opravičujemo. Objavljene bodo na profilu FB/bozicnivojnik in www.bozicnivojnik.si
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Ponedeljek,  december Torek,  december Torek,  december Četrtek,  december

1700 
Ustvarjalna delavnica Peka 
božičnih dobrot v Domu sv. 
Jerneja v organizaciji društva 
Dobra volja, Medobčinskega 
društva delovnih invalidov 
Celje in društva Talon
 
1700–2000 
Gostinska ponudba in 
tržnica

1700 
Ustvarjalna delavnica 
Izdelava prazničnih okraskov 
v Domu sv. Jerneja v 
organizaciji društva Dobra 
volja, Medobčinskega 
društva delovnih invalidov 
Celje in društva Talon

1700–2000 
Gostinska ponudba in 
tržnica

1700–2000 
Gostinska ponudba in 
tržnica

1700 
Otroška polnočnica v 
sodelovanju z otroki Vrtca 
Danijelov levček Vojnik v 
cerkvi sv. Jerneja 

Sreda,  december Petek,  januar Sobota,  januar Nedelja,  januar

1600–2000

PrOGrAM ZA NAJMlAJŠe
Igre na snegu
Filmi za otroke na platnu
1800–2000

Stand up glasbeni nastopi 

1600–2000 
Gostinska ponudba in 
tržnica 
Ježa ponijev kmetije Župnek 
za otroke 

1600–2000 
Gostinska ponudba in 
tržnica

1730 
Šege in navade v zimskem 
času na Vojniškem, 
predavanje mag. Tomislava 
Kramarška v Domu 
sv. Jerneja
1900 
Koncert ljubljanskih 
madrigalistov v cerkvi 
sv. Jerneja

1700–2000 
Gostinska ponudba in 
tržnica

1600 
Otroška predstava 
Novoletna.net v izvedbi 
gledališča KU-KUC 
v Domu sv. Jerneja
1800 

Koncert Godbe na pihala 
Nova Cerkev in podelitev 
priznanj Turističnega društva 
Vojnik v Domu 
sv. Jerneja

0900–1200 
Gostinska ponudba in 
tržnica
1600–2000 
Gostinska ponudba in 
tržnica 
Ježa ponijev kmetije Župnek 
za otroke 

Petek,  december Sobota,  december Nedelja,  december  in  december

1800 
Božični koncert 
“Frankolovčani 
Frankolovčanom” v 
organizaciji Prosvetnega 
društva Anton Bezenšek 
Frankolovo v večnamenski 
dvorani OŠ Antona Bezenška 
Frankolovo

1800 
Sv. maša in blagoslov 
vina v cerkvi sv. Tomaža v 
organizaciji Vinogradniško-
vinarskega društva Vojnik
1800 
Tradicionalni božični koncert 
Mešanega cerkvenega 
pevskega zbora sv. lenarta 
iz Nove Cerkve v cerkvi sv. 
lenarta v Novi Cerkvi

1700–2000 
Gostinska ponudba in 
tržnica

1600 
Otroški program animatorjev 
župnije Vojnik v Domu sv. 
Jerneja
1800 
Tradicionalni božični koncert 
vojniških pevskih zborov in 
solistov v cerkvi sv. Jerneja

0900–1200 
Gostinska ponudba in 
tržnica
1600–2000 
Gostinska ponudba in 
tržnica 
Ježa ponijev kmetije Župnek 
za otroke 

1600–2000

PrOGrAM ZA NAJMlAJŠe
Igre na snegu
Filmi za otroke na platnu
1800–2000

Stand up glasbeni nastopi 
 

1600–2000 
Gostinska ponudba in 
tržnica 
Ježa ponijev kmetije Župnek 
za otroke 
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M: +386 (0)31 450 685
bozicnivojnik@gmail.com

FB/bozicnivojnik
www.bozicnivojnik.si

Dragi obiskovalci! 

letos smo se odločili, da je 
obisk dogodka prost plačila 
vstopnine.

Seveda pa nas lahko pri tem 
projektu podprete, s finančnim 
prispevkom v obliki donacije, 
da ga bomo lahko v prihodnjih 
letih tudi nadgradili.

Da bo vaš obisk Božičnega 
Vojnika še bolj sproščen in 
prijeten, smo za vas pripravili 
nekaj napotkov.

Prireditev Božični Vojnik se 
odvija na nekaj lokacijah v 

središču Vojnika, in sicer 
v okolici farne cerkve sv. 
Jerneja (Murnova ulica), 
Škoflekove ulice (v smeri 
proti Osnovni šoli Vojnik) in 
Preložnikove ulice.

Za obiskovalce smo pripravili 
dovolj parkirnih mest, ki 
so v neposredni bližini 
prireditvenega prostora in 
razstavljenih jaslic. 

Obiskovalci naj pri parkiranju 
vozil spoštujejo navodila 
policistov ter rediteljske 
službe in jih parkirajo v skladu 
z njihovimi usmeritvami. 
Izvajalec rediteljske službe 
je PGD Vojnik. rediteljska 
služba ne odgovarja za 
parkirana vozila, prav tako 
za parkirana vozila ne 
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Šola v Socki praznuje 70. rojstni dan, zato smo se v 
petek, 6. novembra 2015, skupaj s krajani, bivšimi uči-
telji in učenci sprehodili med spomini, ki jih čuva.

Na začetku prireditve so vse zbrane pozdravili ravna-
teljica Osnovne šole Vojnik gospa Olga Kovač, podžu-
pan Občine Vojnik gospod Viktor Štokojnik, predse-
dnik Krajevne skupnosti Nova Cerkev gospod Slavko 
Jezernik in predsednica Turističnega društva Nova Cer-
kev gospa Zvezdana Stolec. Vsem najlepša hvala za pri-
jazne besede in darila. 

Šola v Socki je odprla svoja vrata 15. oktobra 1945. 
Takrat je šolska vrata prestopilo kar 110 učencev, ki 
so obiskovali sedem razredov osnovne šole, pouče-
vali so trije učitelji, pouk je potekal celodnevno. Šola 
je domovala v graščini Socka in ni imela niti stranišča 
niti pitne vode. Stranišče so dobili v letu 1950. Zgra-
dili so ga s samoprispevki krajanov, aprila 1951 pa je 
bil v šolo napeljan še vodovod. V šolskem letu 1953/54 
je šola v Socki postala štirirazredna, leta 1954 je v šoli 
prvič zagorela luč. Gospa Katica Pešak je leta 1965 v 
šoli ustanovila še malo šolo. Leta 1972 je bila največja 
investicija na novo prekrita šolska streha, ker je denar-
ja primanjkovalo, so z njim nakupili opeko, streho pa je 
prostovoljno prekrilo kar 84 krajanov. Leta 1976 so bile 
razmere v šoli že zelo slabe, zato so krajani v februarju 
organizirali javno tribuno, na kateri so poudarili težave 
glede obstoja šole. 

V letu 1992/93 je svet šole intenzivno razpravljal o 
gradnji nove šole v Socki. Zbor krajanov glede aktiv-
nosti za izgradnjo nove šole je bil sklican 1. decembra 
1993 in ustanovili so iniciativni odbor. Člani odbora so 
obiskali vsa gospodinjstva v Socki in na ta način zbra-
li izjave o pomoči pri izgradnji šole. Pomoč je bila po-
nujena v lesu, obrtniških in udarniških delih, denarju. 
S skupnimi močmi in z močno podporo vodstva šole, 
Občine Vojnik in krajanov je bil 1. februarja 1996 po-
ložen temeljni kamen za novo zgradbo šole v Socki. 
Verjeli ali ne, 28. septembra istega leta je bila slove-
sna otvoritev nove šole, ki se je je udeležil tudi mini-

70-letnica šolstva v Socki
ster za šolstvo, doktor Slavko Gaber. Na prireditev je 
prišlo okoli 600 obiskovalcev. Tako so 1. oktobra 1996 
učenci šole v Socki zapustili šolske prostore v graščini 
in se preselili v novo šolo, kjer je svoj prostor dobila 
tudi skupina vrtca. Šola v Socki je v letu 2003/04 prešla 
na devetletno osnovno šolo, leta 2005 pa je bil na šoli 
organiziran tudi pouk podaljšanega bivanja. V šolskem 
letu 2009/10 je šola v Socki prejela priznanje župana 
Občine Vojnik za uspešno sodelovanje s krajem, kra-
jevno skupnostjo, občino in društvi. 

Prireditev »70-letnica šole v Socki« smo pripravili v so-
delovanju s Kulturnim društvom Socka, Prostovoljnim 
gasilskim društvom Socka in krajani. Vsem iskrena hva-
la! Najlepša hvala tudi vsem govornikom, ki so z nami 
obujali spomine in nas popeljali v preteklost: prvi soški 
učiteljici gospe Jožici Jazbec, prvošolkama iz leta 1945, 
gospe Jožici Sitar in gospe Anici Zagrušovcem, gospo-
du Marjanu Hrušovarju in gospodu Branku Zupaneku, 
gospe Katici Pešak in gospe Stanislavi Štravs, gospe 
Barbari Smrečnik Špegelj, naši bivši ravnateljici gospe 
Majdi Rojc, bivšemu županu naše občine gospodu Be-
nediktu Podergajsu ter Karin Rajh in Mojci Cvikl. Pro-
gram so z glasbenimi in plesnimi točkami popestrili 
učenci POŠ Socka, otroci Vrtca Mavrica iz oddelka POŠ 
Socka, Vrajeva peč, Ljudski pevci iz Socke in glasbeni-
ki Tomaž Majcen, Sandi Majcen, Matija Božnik in Franc 
Božnik. 

Po končani prireditvi so se učenci POŠ Socka in otro-
ci vrtca posladkali s torto, gostje pa so odšli v dvora-
no Gasilskega društva Socka na pogostitev, druženje 
in klepet, na obujanje spominov in prijateljevanje …

 Maja Kovačič, POŠ Socka
 Foto: Lea Sreš

Mlade glasbenice med nastopom

SREČNO 2016
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Iz poročila: »Na podlagi analiz obstoječega stanja ter 
ugotavljanja trendov različnih področij delovanja vr-
tec ne le snuje korektivne ukrepe, pač pa tudi načrtu-
je svoje nadaljnje delovanje. Pri tem smiselno povezu-
je cilje organizacije kot take s cilji kurikula in spremlja 
njihovo uresničevanje. Zaposleni se zavedajo pome-
na sistematičnega uvajanja nenehnih izboljšav in iš-
čejo vedno nove poti in načine za njihovo uvajanje v 
prakso. Čutiti je močno povezanost kolektiva, ki ga 
vodstvo vrtca usmerja na poti nadgrajevanja sistema 
vodenja kakovosti v smer odličnosti.« Med presojo so 
ugotovili vrsto pozitivnih ugotovitev, ki so bile poudar-
jene na zaključnem sestanku in v poročilu ter so veliko 
priznanje, zahvala in motivacija vsem zaposlenim, ki se 
trudimo ustvarjati okolje, v katerem je otrok aktiven in 
kompetenten soustvarjalec svojega procesa učenja in 
zorenja. 

 Simona Žnidar, ravnateljica Vrtca Mavrica Vojnik
 Foto: arhiv vrtca

V zadnjem času se vse bolj zavedamo, da ima na ugo-
dno, z vrednotami bogato prihodnost družbe najpo-
membnejši vpliv kakovost vzgojno-izobraževalnega 
sistema. V želji po uresničevanju naše vizije, otroku 
damo najboljši del sebe, da tukaj in sedaj razvija svojo 
lastno identiteto za prihodnost, smo se sodelavci zave-
zali, da bomo vseskozi pozorni na to, da se bodo naša 
močna področja utrjevala, ugotovljena šibka pa bomo 
premišljeno in sistematično izboljševali. Takšna narav-
nanost seveda pomeni stalno soočanje z izzivi.

Vključitev v projekt Kakovost za prihodnost vidim kot 
ravnateljevo pomoč za sistematični pristop k zagota-
vljanju kakovosti na vseh področjih delovanja vrtca. 
Naloge in pristojnosti ravnatelja na področju načrto-
vanja, dela z zaposlenimi in drugimi deležniki so tudi 
zakonsko opredeljene, vendar pa je za to, da bo za-
vezanost k uvajanju sprememb ponotranjena kom-
petenca vseh zaposlenih, pomembno, da vsi prepo-
znamo prednosti in priložnosti, ki se nam odpirajo, če 
aktivno in avtonomno pristopimo k prepoznavanju in 
delu na področjih, ki izhajajo iz nas (in našega vrtca) 
samih. Potrebe po spremembah tako nastanejo med 
nami, niso vsiljene od zunaj. Izkoriščeni so notranji viri 
moči, hkrati pa je zagotovljena močnejša pozitivna kli-
ma kolektiva, občutek pripadnosti in odgovornosti, 
kar zunanji deležniki zaznajo kot usklajeno politiko de-
lovanja. Zadnja zunanja presoja, ki sta jo, s ciljem ugo-
toviti izpolnjevanje zahtev KzP:2008 in Certifikacijske-
ga pravilnika za sisteme vodenja, izvedli presojevalki 
Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, go-
spe Tatjana Žagar in Marinka Dodič, je ugotovila, da se 
politika sistema vodenja jasno odraža in v praksi ude-
janja na osnovi nedvoumno določenega poslanstva, 
vizije in vrednot. 

Kakovost za prihodnost

Okolje mora otroka vzpodbujati in motivirati.
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•	 Že 3 leta najbolje prodajana toplotna črpalka v svojem razredu v Sloveniji.
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•	 Je dolgoročna naložba, ki ne potrebuje vzdrževanja.
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Prvi planinski pohod 
Planinci POŠ Nova Cerkev smo se skupaj z vodniki 

PD Vojnik podali na pohod po Ravenski poti pri Šošta-
nju. Čeprav dan ni bil ravno sončen, smo med gozdo-
vi, travniki, sadovnjaki, pašniki in samotnimi kmetijami 
zelo uživali. Za prijetno presenečenje je s svojim obi-
skom poskrbel predsednik Planinske zveze Slovenije 
Bojan Rotovnik, ki nas je sprejel na začetku poti. Naš 
zaključek je na igrišču z igrali polepšala družina Kotnik 
Vačovnik. 

Planinci POŠ Nova Cerkev na Zasavski Sveti gori 
Za nami je drugi planinski pohod v novem šolskem 

letu. Tokrat smo skupaj z vodnikoma PD Vojnik Mirkom 
Blazinškom in Benom Podergajsom premagali 626 m 
višinske razlike. Posebno doživetje je bila vožnja z vla-
kom, veličasten pa je bil tudi pogled na ohranjeno ta-
borsko obzidje cerkve in njeno okolico. Sonce nas je 
spremljalo ob vzponu, na vrhu pa so tokrat razgled 
zakrile meglice. Ampak Sveta gora vas bo čakala, da jo 
obiščete ponovno - je vredno, saj je med najbolj obi-
skanimi razglednimi točkami v Zasavju in se »vajo spla-
ča ponoviti«. 

Ta dan smo uživali v mnogih drobnih stvareh. Mor-
da se bomo nekoč ozrli in spoznali, da so bile velike. 
Hvala PD Vojnik in vsem spremljevalcem.

 
Dogodivščine ob tednu otroka 
Pikin dan s peko palačink 
V tednu otroka nas je s plesnimi dogodivščinami za-

bavala Pika. Po uri plesa so se nam zelo prilegle pa-
lačinke, ki sta jih pred šolo pripravljali Irena Kraljič in 
Olga Lečnik. Vsem se za »podarjeno« dopoldne otro-
kom iskreno zahvaljujemo. 

Druženje z vrtcem ob žerjavici 
Na prijazno povabilo vrtca se vedno odzovemo. Tok-

rat so nas povabili, da se jim pridružimo pri peki jabolk 
in krompirja. Starši so v šolskem parku zakurili ogenj in 
na palice smo nabodli slastna jesenska jabolka, neka-

Pisana jesen na POŠ Nova Cerkev
teri pa krompir. Ker pa sta praznovala rojstni dan dva 
naša učenca, nam je Davidova mamica zamesila kva-
šeno testo, ki smo ga ovili okoli debelejših palic in zla-
torumeno zapekli. Proti koncu smo ga premazali še z 
mešanico moke in vode ter nanj posuli sladkor, da je 
karameliziral. Samo predstavljate si lahko, kako slastno 
je bilo – v kuharskem žargonu bi rekli za pet zvezdic. 
Dobre družbe, dobre volje in veselja torej ni manjkalo. 

Kostanjev piknik 
Na Langerškovem hribu v Rožnem Vrhu je bilo sreča-

nje vseh treh podružnic: Nove Cerkve, Socke in Šmar-
tnega v Rožni dolini. Zjutraj smo krenili peš vsak iz 
svoje smeri proti Rožnemu Vrhu. Z dobro voljo smo 
pregnali jutranje meglice in priklicali sonce. Po dobri 
uri hoje nas je čakal še zadnji vzpon pred ciljem, kamor 
nas je vabil vonj po pečenem kostanju. Tukaj je planin-
ska postojanka PD Vojnik, zato smo na hrib povabili 
tudi planinskega vodnika Bena, ki nas spremlja na po-
hodih. Gospa in gospod Podgoršek sta poleg kostanja 
pripravila še čaj, bučnice in raznovrstno pecivo, za kar 
se jima iskreno zahvaljujemo. Po dveh urah druženja 
smo se poslovili in krenili vsak proti svojemu domu. 
Eden od otrok je na poti domov povedal: »Škoda, da ni 
še več takih dni!« Če ne prej, bomo takšen dan zagoto-
vo ponovili naslednjo jesen …

Evakuacija ob mesecu požarne varnosti 
V oktobru smo v sodelovanju s PGD Nova Cerkev iz-

vedli evakuacijo. Zagorelo je v kletnih prostorih šole. 
Skozi zadimljene hodnike smo se iz šole umaknili po 
najhitrejši varni poti in se zbrali na igrišču, kjer imamo 
zbirno mesto. Skupaj z gasilci smo ocenili, da je vaja 
uspela zelo dobro, saj smo šolo izpraznili v manj kot 
treh minutah. Sledila je še predstavitev gasilskega av-
tomobila in praktična vaja. 

Da bo nasmeh zdrav in lep 
Drugošolci že dobro vedo, da je za zdrave zobe pot-

rebna redna ustna higiena. Gospa Karolina Praprotnik 
iz ZD Celje, ki otroke že drugo leto spremlja in spodbu-
ja pri umivanju zob, je tokrat otrokom predstavila še 
pomen prehrane za zdrav in lep nasmeh. Po pregledu 
zob v ZD Vojnik je bilo zdravstveno osebje enotnega 
mnenja, da imajo otroci zelo dobro tehniko umivanja 
zob in tudi zadovoljivo zdrave zobe. 

Gledališče Pravljičarna 
Obiskalo nas je gledališče Pravljičarna iz Slovenskih 

Konjic z zanimivo pravljico o žabici Emi, ki ni mara-
la vode. Kaj vse se je dogajalo ob in v mlaki, smo si 
ogledali učenci od prvega do petega razreda iz Nove 
Cerkve. V predstavi smo lahko tudi sodelovali, saj je 
bila interaktivna, in na koncu še nekaj po žabje zapeli 
in zaplesali. 

 Podružnična osnovna šola Nova Cerkev
 Foto: Ida Grobelnik

Planinski pohod po Ravenski poti proti Šoštanju
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Kot strokovni delavki se zavedava, da bogato in spod-
budno učno okolje predstavlja otroku velik izziv, ob 
katerem si pridobiva vseživljenjske izkušnje za njegov 
osebni razvoj. Med prizadevanji za kakovost življenja 
otrok spadajo možnosti za srečanja z različnimi ljudmi, 
njihovim delom in prav tako z vrednotami preteklosti. 
Ob tem ozaveščamo, da sta varovanje narave in stva-
ritve človeškega duha in rok pogoja ohranitve življenja 
na Zemlji.

Otroci zelo radi na igriv, sproščen način odkrivajo, 
opazujejo in dojemajo različne biotope. Imamo srečo, 
da naš vrtec deluje v okolju, kjer so nam dane neštete 
možnosti za raziskovanje okolice. Obiskali smo kmeti-
jo Ofentavšek, ki leži v objemu gozdov na hribčku, ki 
ga boža sonce in kjer se sliši petje ptic, ob njej pa pre-
bivajo živali v sožitju z naravo. Od tam prihaja naš pri-
jatelj Florjan, ki nas je povabil, da spoznamo življenje 
na kmetiji in njegove živalske prijatelje. Pričakali so nas 
prijazni mamica Silva in babica Trezika ter veliko živali, 
ki živijo na kmetiji, kjer lepo skrbijo zanje. Živali imajo 
tudi imena. Ob ograji se je na sončku grela »čunka«, ki 
je takoj pritegnila našo pozornost in izvedeli smo, da ji 
je ime Albinca. Z velikim zanimanjem smo raziskovali 
kmetijo in ob tem božali koze, male piščančke, muce, 
telička, zajčka … 

Posladkali smo se z dobrotami, ki jih daje kmetija. 
Preživeli smo čudovit dan in še bomo odšli na obisk in 
se predali lepotam narave. 

 Romana Suholežnik in
 Sonja Zavšek,
 strokovni delavki Vrtca Mavrica Vojnik
 Foto: Romana Suholežnik

Teden otroka 
 V prazničnem tednu je bil šolski program še posebej 

obogaten z raznolikimi dejavnostmi. Za učence so bile 
pripravljene športne aktivnosti, ogledi in ekskurzije, 
dan slovenskega filma in ogled predstave Pepelka, ki 
ga je za vse otroke razredne stopnje omogočil šolski 
sklad. 

Poslikava garderobe
Za posebno presenečenje so poskrbele učiteljice raz-

redne stopnje, ki so v petkovem popoldnevu pred te-
dnom otroka poslikale stene z motivi dežnikov in obu-
val v na novo urejeni garderobi. Po končanem delu 
ostaja želja, da garderoba ostane čista in lepo urejena, 
k čemur bodo pripomogli tudi otroci s pospravljenimi 
oblačili in zloženimi obuvali. 

Tekmovanja 
V mesecu oktobru so se učenci udeležili različnih tek-

movanj iz znanja. Izkazano dobro znanje o sladkorni 
bolezni je Lani Zupanc Rojc, Piki Herlah in Jakobu Banu 
omogočilo udeležbo na državnem tekmovanju. 

V tekmovanju za Proteusovo priznanje, letošnja tema 
so bili metulji, so bile najuspešnejše učenke Mia Mar-
guč, Jerneja Čerenak, Eva Gorenšek in Tia Krhlanko. 
Najuspešnejši šolski tekmovalci v znanju iz logike so se 
na državnem tekmovanju, ki je potekalo na OŠ Hudi-
nja, pomerili s svojimi vrstniki. Kamil Wahibi je osvojil 
srebrno, Andraž Hribernik, Jerneja Čerenak in Anja Ki-
tek pa bronasto priznanje. 

Zbiralna akcija papirja 
Temeljni namen zbiralne akcije je ločeno zbiranje 

odpadnega papirja in ozaveščanje mladih o pomenu 
recikliranja. Poleg tega z zbranimi finančnimi sredstvi 
oplemenitimo šolski sklad. V prvi zbiralni akciji tega 
šolskega leta smo zbrali 7750 kilogramov papirja.

 
 Tekst in foto: Lidija Eler Jazbinšek 

Obiskali smo 
kmetijo Ofentavšek

Utrinki iz OŠ Vojnik

Bogato in spodbudno učno okolje je za otroka velik izziv.

Poslikana garderoba – presenečenje ob tednu otroka
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Petdnevno bivanje v jesensko obarvanem Gorenju 
nad Zrečami je učencem OŠ Vojnik ponudilo možnost, 
da so spoznali nove oblike učnega procesa, se navajali 
na premagovanje ovir, spoznavali življenje v naravi in 
skupnosti, postali samostojnejši.

Planinska šola v naravi je bila, kot posebna oblika 
vzgojno-izobraževalnega dela, zaradi številčnosti ge-
neracije organizirana v dveh terminih. V času od 12. do 
16. oktobra 2015 se je je udeležilo 29 učencev z njiho-
vimi učiteljicami iz POŠ Šmartno v Rožni dolini in POŠ 
Nova Cerkev. V drugem terminu od 19. do 23. oktobra 
pa so bili v centru šolskih in obšolskih dejavnosti učen-
ci OŠ Vojnik iz razredov 4. a, b in c s štirimi spremljeval-
kami. 

Program šole v naravi je obsegal dva temeljna dela. 
Prvi je predstavljal poudarek letošnje šole v naravi, in 
sicer na pridobivanju novih naravoslovnih znanj v ne-
posrednem okolju v povezavi s športnimi znanji in ak-
tivnostmi. Otroci so utrdili znanje o gozdu, spoznava-
li vodo, se učili orientacije v neznanem okolju, urili v 
pridobivanju veščine plezanja, lokostrelstva, prežive-
tja v naravi. Okolica CŠOD omogoča teoretično znanje 
podoživeti v naravi z vso pestrostjo, daje možnost iz-
koristiti naravne danosti za razvijanje otroške ustvar-
jalnosti. Znanje, ki ga otroci pridobijo z neposredno 
aktivnostjo in vključevanjem, je dolgotrajnejše.

Drugi del je zajemal rekreacijsko-sprostitvene dejav-
nosti, ki so vključevale usmerjen prosti čas, v katerem 
smo otroke spodbujali in usmerjali k aktivnostim za 

Letos je v Žički kartuziji potekal že 11. Festival lepo-
pisja, na katerem sodelujejo učenci osnovnih šol. Tema 
letošnjega festivala je bila 850-letnica kartuzije. Na 
razpisu so sodelovali tudi učenci in učenke Osnovne 
šole Vojnik pod mentorstvom Amalije Kožuh, Gregorja 
Palčnika, Vesne Kotnik in Milene Jurgec. 

V zelo kratkem času je nastalo veliko dobrih izdelkov, 
ki so bili vsi razstavljeni v kartuziji. Najboljša izdelka pa 
sta nastala izpod »peres« Kornelije Rezar iz 1. a in Kaje 
Flajs iz 7. c razreda, ki sta vsaka v svoji kategoriji osvojili 
2. mesto. Prisotni sta bili na odprtju razstave in podeli-
tvi priznanj in nagrad v petek, 25. septembra 2015. So-
delovali sta na delavnicah, ki jih je pripravilo turistično 
društvo.

 Kaja Flajs, 7. c, OŠ Vojnik
 Foto: Milena Jurgec

Priprave na jutranji pohod

Nagrajenci 11. Festivala lepopisja

Planinska šola v naravi za četrtošolce

11. Festival lepopisja v Žički kartuziji

koristno osmišljeno preživljanje prostega časa. Večer-
ni čas je bil namenjen podoživljanju iztekajočega se 
dne ter različnim kulturnim in družabnim aktivnostim. 
Vsakodnevno pospravljanje postelj in sob, priprava in 
pospravljanje jedilnice so za marsikaterega učenca po-
menile novo izkušnjo.

Udeleženci planinske šole v naravi so z vključitvijo v 
njen program nadgradili in obogatili svoje znanje še s 
tkanjem pristnih stikov z vrstniki, pridobivanjem soci-
alnih spretnosti in delovnih navad. 

 Lidija Eler Jazbinšek
 Foto: Ivanka Krajnc

www.mojaobcina.si/vojnik
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Teden otroka je namenjen otrokom, zato smo ga v 
vrtcu Nova Cerkev želeli preživeti v sodelovanju s tisti-
mi, ki so otroku najbližje; to so starši in babice ter ded-
ki. Tema tedna otroka, nekaj ti moram povedati, je bila 
pobuda za tovrstno preživet teden v vrtcu. Poleg gi-
balnih dejavnosti, ki sta jih pripravili plesna šola Ple-
ši z mano ter športno društvo Gibitus, smo imeli tudi 
številne ustvarjalne delavnice, Pikin ples ter peko pa-
lačink. Vsekakor nam je v tem tednu največ pomenil 
prispevek staršev. Pripravljeni so se nam bili pridruži-
ti v dopoldanskem času, nam pripravili ogenj, testo za 
kruh ter vse drugo za peko jabolk, krompirja in kruha. 
Iskrena hvala vsem staršem za tako aktivno sodelo-
vanje. S svojim trudom ste otrokom polepšali dan ter 
obudili tradicijo, ki je dandanes manjka.

Vendar to še ni bilo vse. V vrtcu so se nam v tednu ot-
roka pridružile tudi babice in dedek, ki so bili za otro-
ke pravo presenečenje in so poskrbeli za še bolj nepo-
zabno doživetje. S starimi starši smo izvedli delavnico, 
izdelovali smo okvirje iz koruze. To ni bil poseben dan 
le za otroke, ampak tudi za stare starše, saj v njihovih 
časih vrtcev niso obiskovali. Pridobili so novo izkušnjo 
in vnukom dodali kamenček v njihovem mozaiku spo-
minov. Veseli in ponosni smo, da se v kraju, kot je Nova 
Cerkev, ljudje znajo odzvati, pomagati ter sodelovati 
tudi z vrtcem. Hvala Vam za to. 

 Tekst in foto: Damjana Horvat, vzgojiteljica

Dobro, da nas celotedensko deževje ni prestrašilo. V 
soboto, 17. oktobra 2015, smo se s planinskim krožkom 
Osnovne šole Anton Bezenšek Frankolovo odpravili na 
pohod na Gozdnik. Zbralo se je 29 mladih planincev in 
štirje spremljevalci. Turo sta en dan prej prehodila pla-
ninski vodnik Beno Podergajs in spremljevalec Franci 
Kuzman, ki je posnel tudi večino fotografij.

Z avtobusom smo se izpred šole odpeljali do izletni-
ške kmetije Tratnik na 480 m nadmorske višine. Naš cilj 
je bil bivak na vrhu Gozdnika na nadmorski višini 1092 
m. Izračunajte, koliko nadmorske višine smo premaga-
li! Na vrhu sta vodnika pohvalila vse planince, še zlasti 
16 novih članov, ki so bili z nami prvič. 

Ko smo se vrnili v dolino, smo na kmetiji Tratnik popi-
li čaj in se posladkali s pecivom, ki so nam ga prijazni 
gostitelji podarili. Sicer pa fotografije povedo več kot 
sto besed.

 Tekst in foto: Jerneja Kompan in Iztok Miglič

	

Uspešno delo smo zaključili s skupinsko fotografijo.

Vsi pohodniki na cilju

Teden otroka v vrtcu 
Mavrica Nova Cerkev

Planinski izlet 
na Gozdnik

SREČNO

2016
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Druženje članov  
MDDI na Ptujski Gori
Odložili smo delo in se odpravili na srečanje, ki nas je kul-
turno obogatilo; že samo druženje in tkanje prijateljskih 
vezi sta nama dali vneme za naprej.

Odločili smo se, da izkoris
timo lepe dneve in si ogle
damo Ptuj, prelepo staro 
slovensko mesto. Najprej 
smo si ogledali baziliko 
Marije Zavetnice na Ptujski 
Gori. Prijazno nas je sprejel 
tamkajšnji župnik in nam 

predstavil zgodovino in notranjost mogočne stavbe. 
Bazilika Marije Zavetnice na Ptujski Gori velja za najlepšo ce
lostno umetnino srednjega veka v Sloveniji – za visoko pesem 
slovenske gotike, v kateri so se na svojevrsten način prepletle 
glavne umetnostne zvrsti (arhitektura, kiparstvo in slikarstvo) 
na visoki estetski in ustvarjalni stopnji tedanjih umetnostnih 
tokov iz najpomembnejših evropskih umetnostnih centrov. 
Ogled stavbe in njenih vsebin ne pomeni le izrednega estet
skega doživetja in sprehoda v poseben duhovni svet, ki je na 
Ptujski Gori vzniknil pred 600 leti, ampak je mnogo več.
Najstarejše znano ime za Ptujsko Goro se je ohranilo v latinščini: 
Mons gratiarum (Gora milosti). Eden glavnih pobudnikov grad
nje je bil Ulrik IV. iz družine WalseeDrosendorf, tedanji dvorni 
mojster vojvode Viljema Avstrijskega in od leta 1396 zakupnik 
gospoščine Majdburg, nekdanjega gradu v bližini Lovrenca 
na Dravskem polju. Po njegovi smrti leta 1400 je odgovornost 
za izgradnjo prevzel Bernard Ptujski, pri nastanku se je izkazal 
tudi grof Herman II. Celjski, ki je dal najverjetneje sredi cerkve 
postaviti poseben oltar Marijinega oznanjenja. Cerkev je bila 
zgrajena do pribl. leta 1410 kot triladijska dvorana s stopnje
vano oltarno partijo in zvonikom, vključenim v telo ladje, po 
zgledu dveh pomembnih romarskih cerkva na Štajerskem, in 
sicer v Strassenglu in Pöllaubergu. 
Kot romarsko središče je stavba med stoletji doživljala različne 
nesreče in radosti. V 17. in 18. stoletju so jo upravljali jezuiti, zdaj 
baziliko upravljajo bratje minoriti. Ob šestoletnici je sveti oče Ben
edikt XVI. podpisal listino, s katero je cerkev povzdignil v baziliko. 
Vreme nas je presenetilo, zato smo si bežno ogledali mesto 
Ptuj in se odpravili proti gostišču v Videm pri Ptuju. Tam sta 
nas prijazno sprejela lastnika gostišča in poskrbela za odlično 

postrežbo. Ob zvokih dveh mladih glasbenikov smo se zavrteli 
in domača pesem se je razlegala po dvorani. Tudi na Golico nis
mo pozabili, saj se naš Ivan še vedno rad zavrti ob njej. 
Druženje nam vliva poguma in lajša vsakodnevne skrbi, saj se 
vedno bolj zavedamo, da smo potrebni drug drugemu. 
 

Dragica Mirnik A. 

Mednarodni dan 
invalidov
Če kdaj začutimo, da ne moremo dalje, da izgubljamo 
zaupanje v ljudi in sebe, takrat se spomnimo, da obstajajo 
ljudje, ki nas imajo radi in mislijo na nas.

Člani Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje smo se 
kot ena velika družina zbrali z namenom, da počastimo med
narodni dan invalidov. Zaradi lepega jesenskega vremena smo 
se odločili, da ta dan obeležimo kar pred pisarno društva. Na 
začetku sem vse prisotne pozdravila in opozorila na krivice, ki 
se ljudem z drugačnimi oz. posebnimi potrebami dogajajo. 
Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. de
cember za mednarodni dan invalidov z namenom, da bi v 
družbi spodbudili razumevanje invalidnosti, zavzemanje za 
dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov ter zavedanje o ko
ristih vključevanja invalidov v politično, družbeno, gospodar
sko in kulturno življenje. 

SREČNO 2015

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2015Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani 
www.mojaobcina.si/vojnik

Pozdravni govor podžupanje MO Celje

SREČNO 2016
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 Svetopisemske urice 

V letošnjem šolskem letu smo v vrtcu začeli z novo 
obogatitveno vsebino, s svetopisemskimi uricami. Na-
menjene so otrokom od tretjega do šestega leta sta-
rosti. Otrokom na njim primeren način ob svetopisem-
skih zgodbah približujemo verske resnice, liturgijo in 
cerkvene praznike. Na srečanjih se domiselno preple-
tajo pripoved, molitev, pesem in likovno ustvarjanje. 
Dostikrat se nam pri koncu srečanja, ko pojemo pesmi, 
pridružijo še naši najmlajši in tako to postane prijetno 
druženje za celo enoto.

 Tatjana Pungertnik,
 Saša Kovačič in
 Katja Marčec,
 Vrtec Danijelov levček Vojnik
 Foto: arhiv vrtca

Levčkovi planinčki 

Levčkovi planinčki smo se na prvi izlet podali okoli 
velenjskih jezer. Vreme se je držalo malo kislo, zato pa 
je bila naša volja toliko boljša. Na poti so nas pozdravili 
tudi konji, kar je naš prvi izlet naredilo še bolj zanimiv. 
Vsi smo zelo uživali, zato se bomo kmalu zopet odpra-
vili novih potem naproti.

 
Srečanje družin

V našem vrtcu že tradicionalno prirejamo jesensko 
srečanje otrok in njihovih družinskih članov. Tokrat 
je bilo druženje umetniško obarvano. Otroci so lah-
ko v levčkovih ustvarjalnih delavnicah skupaj s starši 
ustvarjali na temo jesen ter se posladkali s kostanjem 
in domačim jabolčnim sokom. Druženje smo sklenili s 
pesmijo in plesom.

Vzgojiteljica Tatjana v družbi najmlajših

Otroci so nad svetopisemskimi uricami navdušeni.

Srečanje družin

Jesenske levčkove aktivnosti
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Druženje članov  
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Odložili smo delo in se odpravili na srečanje, ki nas je kul-
turno obogatilo; že samo druženje in tkanje prijateljskih 
vezi sta nama dali vneme za naprej.

Odločili smo se, da izkoris
timo lepe dneve in si ogle
damo Ptuj, prelepo staro 
slovensko mesto. Najprej 
smo si ogledali baziliko 
Marije Zavetnice na Ptujski 
Gori. Prijazno nas je sprejel 
tamkajšnji župnik in nam 

predstavil zgodovino in notranjost mogočne stavbe. 
Bazilika Marije Zavetnice na Ptujski Gori velja za najlepšo ce
lostno umetnino srednjega veka v Sloveniji – za visoko pesem 
slovenske gotike, v kateri so se na svojevrsten način prepletle 
glavne umetnostne zvrsti (arhitektura, kiparstvo in slikarstvo) 
na visoki estetski in ustvarjalni stopnji tedanjih umetnostnih 
tokov iz najpomembnejših evropskih umetnostnih centrov. 
Ogled stavbe in njenih vsebin ne pomeni le izrednega estet
skega doživetja in sprehoda v poseben duhovni svet, ki je na 
Ptujski Gori vzniknil pred 600 leti, ampak je mnogo več.
Najstarejše znano ime za Ptujsko Goro se je ohranilo v latinščini: 
Mons gratiarum (Gora milosti). Eden glavnih pobudnikov grad
nje je bil Ulrik IV. iz družine WalseeDrosendorf, tedanji dvorni 
mojster vojvode Viljema Avstrijskega in od leta 1396 zakupnik 
gospoščine Majdburg, nekdanjega gradu v bližini Lovrenca 
na Dravskem polju. Po njegovi smrti leta 1400 je odgovornost 
za izgradnjo prevzel Bernard Ptujski, pri nastanku se je izkazal 
tudi grof Herman II. Celjski, ki je dal najverjetneje sredi cerkve 
postaviti poseben oltar Marijinega oznanjenja. Cerkev je bila 
zgrajena do pribl. leta 1410 kot triladijska dvorana s stopnje
vano oltarno partijo in zvonikom, vključenim v telo ladje, po 
zgledu dveh pomembnih romarskih cerkva na Štajerskem, in 
sicer v Strassenglu in Pöllaubergu. 
Kot romarsko središče je stavba med stoletji doživljala različne 
nesreče in radosti. V 17. in 18. stoletju so jo upravljali jezuiti, zdaj 
baziliko upravljajo bratje minoriti. Ob šestoletnici je sveti oče Ben
edikt XVI. podpisal listino, s katero je cerkev povzdignil v baziliko. 
Vreme nas je presenetilo, zato smo si bežno ogledali mesto 
Ptuj in se odpravili proti gostišču v Videm pri Ptuju. Tam sta 
nas prijazno sprejela lastnika gostišča in poskrbela za odlično 

postrežbo. Ob zvokih dveh mladih glasbenikov smo se zavrteli 
in domača pesem se je razlegala po dvorani. Tudi na Golico nis
mo pozabili, saj se naš Ivan še vedno rad zavrti ob njej. 
Druženje nam vliva poguma in lajša vsakodnevne skrbi, saj se 
vedno bolj zavedamo, da smo potrebni drug drugemu. 
 

Dragica Mirnik A. 

Mednarodni dan 
invalidov
Če kdaj začutimo, da ne moremo dalje, da izgubljamo 
zaupanje v ljudi in sebe, takrat se spomnimo, da obstajajo 
ljudje, ki nas imajo radi in mislijo na nas.

Člani Medobčinskega društva delovnih invalidov Celje smo se 
kot ena velika družina zbrali z namenom, da počastimo med
narodni dan invalidov. Zaradi lepega jesenskega vremena smo 
se odločili, da ta dan obeležimo kar pred pisarno društva. Na 
začetku sem vse prisotne pozdravila in opozorila na krivice, ki 
se ljudem z drugačnimi oz. posebnimi potrebami dogajajo. 
Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. de
cember za mednarodni dan invalidov z namenom, da bi v 
družbi spodbudili razumevanje invalidnosti, zavzemanje za 
dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov ter zavedanje o ko
ristih vključevanja invalidov v politično, družbeno, gospodar
sko in kulturno življenje. 

SREČNO 2015

Vesele božične praznike in srečno novo leto 2015Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani 
www.mojaobcina.si/vojnik

Pozdravni govor podžupanje MO Celje

2016
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V Arclinu pri Vojniku je vrata odprlo zasebno varstvo 
otrok Pravljična hiška, ki ga vodi Martina Bezovšek, si-
cer univerzitetna diplomirana profesorica. V Pravljični 
hiški izvajajo vpis malčkov v dnevno varstvo čez celo 
leto in imajo še nekaj prostih mest, zato so vsi starši, ki 
iščejo varstvo, vabljeni na ogled in k vpisu. 

 Glavne prednosti zasebnega varstva so zlasti v osno-
vani manjši skupini malčkov (6), kar pomeni manj mož-
nosti za obolenja in bolj individualen pristop do vsake-
ga malčka. Prav tako v Pravljični hiški omogočajo zelo 
fleksibilen delovni čas, ki ga krojijo skupaj s starši, in 
nudijo še občasno ali popoldansko varstvo. V progra-
mu dnevnega varstva zagotavljajo malčkom razgiban 
in pester program, katerega osnova za delo je kurikul 
za javne vrtce, poleg tega pa nudijo še mnogo oboga-
titvenih dejavnosti s preživljanjem časa na svežem zra-
ku v objemu narave ter zdravo prehrano, ki temelji na 
lokalni in sezonski ponudbi živil. Malčki imajo na zuna-
njih igralnih površinah tudi manjši sadovnjak in poseb-
no gredico za sezonske zasaditve. 

Z novim šolskim letom so v Pravljični hiški pripravi-
li tudi razgiban program popoldanskih dejavnosti za 
otroke. Za malčke, ki radi ustvarjajo, prirejajo vsak to-
rek ob 16.30 Kreativne delavnice za malčke palčke. Za 
otroke, ki se želijo učiti tujih jezikov, organizirajo vsa-
ko sredo ob 16.30 Angleške igralne urice, kjer se preko 
igre, glasbe in lutk učijo prvih angleških besed. Poleg 
igralnih uric so razpisali tudi tečaje tujih jezikov (angle-
ščina, nemščina, italijanščina, španščina in kitajščina) 
za šolarje od 6. do 12. leta starosti. Prijave na tečaje so 

Odlični pogoji za preživljanje prostega časa v naravi.

Pravljična hiška vpisuje v dnevno varstvo

že v teku, tečaji se bodo izvedli, ko bo oblikovana sku-
pina. Za malčke palčke, ki radi potujejo v domišljijski 
svet pravljic, pa prirejajo Pravljične urice, in sicer vsak 
četrtek ob 16.30. 

Prijetno in toplo urejeni prostori so odličen način pre-
življanja prostega časa malčkov. Vse njihove dejavno-
sti lahko spremljate na FB-profilu Pravljične hiške, za 
več informacij pa lahko pokličete na telefonsko števil-
ko 031 816 636 (Martina) ali pošljete e-pošto na pra-
vljicna.hiska@gmail.com. Poglejte koledar dogodkov v 
pravljični hiški in poiščite vsebine, ki vas zanimajo.

 Povzela: Lea Sreš
 Foto: Martina Bezovšek

ULTRAZVOČNA SAMOPLAČNIŠKA AMBULANTA

WAHIBI d.o.o.

MLADEN MALINAR dr. med. spec. radiologije

PREVENTIVNI PREGLEDI:
• trebušnih organov

• dojk in pazduh
• vratu

• testisov

Tel.: 051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.

Zasebna samoplačniška zobna ambulanta

Raid Wahibi
Celjska cesta26 v Vojniku vam nudi:

• estetske storitve konzervative in protetike
• najsodobnejše tehnike zdravljenja z laserjem

• implantati
• zdravljenje zob in dlesni

• ekstrakcije zob
• čiščenje zob oblog z UZ čistilcem in peskanjem

Delovni čas po dogovoru
na tel. št. 031 745 927

srečno 2016

www.mojaobcina.si/vojnik

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
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Noge so zelo pomembne v našem vsakdanjiku, saj 
nosijo celotno težo in so vsakodnevno obremenjene. 
Levji delež obremenitev nosijo prav stopala, zato je 
nujno, da zanje ustrezno poskrbimo. Predvsem mora-
jo negi stopal posvečati več pozornosti ljudje, ki večji 
del dneva preživijo stoje, so prisiljeni nositi neprimer-
no obutev, športniki, rekreativci, ljudje s prekomerno 
telesno težo in starostniki. Ne smemo pa izpustiti naj-
bolj rizične skupine – to so diabetiki.

Kaj je medicinska pedikura in komu je namenjena? 
Medicinska pedikura je namenjena vsem, ki jih pesti-

jo različne težave na stopalih in ki želijo ohraniti sto-
pala lepa in zdrava. Za razliko od estetske pedikure pri 
medicinski obravnavamo in saniramo težave, kot so: 
kurja očesa, otiščanci, vraščeni nohti, zadebeljeni, gli-
vični nohti, trda koža na stopalu in razpoke na petah. 
Pri delu uporabljamo izključno sterilno orodje in pri-
bor. Postopek začnemo s toplo kopeljo in zaključimo 
s prijetno masažo ter nanosom vlažilne kreme. Name-
njena je vsem starostnim skupinam, tako ženskam kot 
moškim. Predvsem je pomembno, da se tovrstne nege 
poslužujejo starejši, saj takšnih posegov niso vešči ali 
nimajo ustreznih pripomočkov, ne morejo biti dlje 
časa sključeni, da bi si uredili stopala, lahko pa tudi ne 
vidijo dobro. 

Medicinska pedikura in 
pedikura za diabetike

Kaj pa je pedikura za diabetike? 
Sladkorni bolniki oz. diabetiki imajo pogosto teža-

ve s stopali. Vzrok zanje je povišan sladkor v krvi, kar 
privede do okvare živcev in ožilja, posledica tega pa 
je oslabljen ali odsoten občutek stopal za dotik, bole-
čino in temperaturo. Zaradi te neobčutljivosti in slabe 
prekrvavitve se lahko razvijejo resni zapleti, ki se lah-
ko končajo z gangreno in amputacijo. Pri diabetikih 
je že majhna ranica ali razpoka lahko usodna, zato je 
izjemnega pomena redno samopregledovanje sto-
pal in redna ter ustrezna nega. Prav tako je pomemb-
na obutev, ki naj ne bo pretesna, ne drsi, naj bo lahka 
in zračna. Priporočljiva je nošnja nogavic brez tesnega 
roba, redno umivanje s tekočo mlačno vodo in upora-
ba vlažilne kreme (ne med prsti). Pedikure za diabetike 
ne more izvajati vsakdo, ampak samo strokovno uspo-
sobljen pediker. Poleg sterilnih instrumentov in upora-
be izdelkov, ki so za diabetike primerni, je potrebna iz-
jemna pazljivost in natančnost pri oskrbi stopala. Prav 
tako usposobljen pediker pri pregledu stopala prepoz-
na delo, ki je v njegovi pristojnosti, in delo, ki zahte-
va zdravniško oskrbo ter diabetika pravočasno napoti 
k zdravniku. Poduči ga tudi o negi in skrbi za stopala 
doma. Redni obiski strokovnega pedikerja lahko tudi 
diabetično stopalo ohranijo v dobri formi in s tem po-
daljšajo gibljivost, mobilnost in samostojnost. 

 
 Nataša Strašek, 
 kozmetični tehnik – pediker

V Studiu Jablana vam pomagajo ohraniti stopala lepa in 
zdrava.

www.mojaobcina.si/vojnik

Vsi aktualni dogodki
se nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
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Svetovni dan hrane smo obeležili z otvoritvijo učne-
ga kotička za samooskrbo v Vojniku. Otvoritveni dogo-
dek je potekal v četrtek, 15. oktobra 2015 s prikazom 
priprave visoke grede, tehnikami zasaditve in pravilne 
izbire rastlin na lokaciji Celjska 10 v Medgeneracijskem 
centru Vojnik (Kamrica).

Dan hrane je namenjen zavedanju, da socialna zaš-
čita in kmetijstvo na podeželju omogočata prekinitev 
kroga revščine in razvoj novih dejavnosti ter storitev. 
Uvedla ga je Organizacija Združenih narodov za pre-
hrano in kmetijstvo pred 70 leti. Občina Vojnik aktivno 
sodeluje na področju razvoja novih dejavnosti v med-
generacijskem centru, kar neposredno vpliva na po-
večano informiranost občanov predvsem na področju 
zdravega načina življenja in kreativnosti. Občina omo-
goča uporabo zemljišča v učni namen za prikaz mož-
nosti samooskrbe in povečanje zavedanja pomena 
uporabe lokalno pridelane hrane. 

Kot je na otvoritvi poudaril župan Branko Petre, si 
občina prizadeva iskati rešitve v smeri trajnostnega 
razvoja in spodbujati zelene zamisli za razvoj kraja. 
V okviru dejavnosti socialnega podjetja CPU v enoti 
Medgeneracijski center Vojnik (Kamrica) zato začenja-
jo z dodatnim programom. Njegov primarni namen je, 
da obiskovalci in predvsem mladi na izkustveni način 
spoznajo samooskrbo na področju pridelave zdrave 
hrane in možnosti lokalnega zelenega podjetništva. 
Dr. Ana Vovk Korže iz Univerze v Mariboru je ponazo-
rila prikaz vzpostavitve samooskrbne grede s tehniko 
permakulture, ki je še premalo poznana, saj upošteva 
zakonitosti narave. Strokovna sodelavka Kamrice Taja 
Kveder je dejala, da bodo programi izkustvenega uče-
nja z uporabo visokih gred namenjeni različnim sta-
rostnim skupinam in bodo nudili povezovanje prak-
tičnega znanja in znanosti za iskanje novih izzivov za 

16. oktober, svetovni dan hrane

zmanjšanje globalne odvisnosti od virov, tudi hrane. 
Dogodek je bil kljub slabemu vremenu dobro obiskan. 
Ali so prišli časi, ko se bomo dejansko zavedali pomena 
hrane za svoj razvoj in obstoj?

 Dr. Marinka Vovk
 Foto: Lea Sreš

Pridite v Kamrico po nasvet o visoki gredi.
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Katica Pešak je prejela visoko državno priznanje za ži-
vljenjsko delo na področju prostovoljstva. Njeno živ-
ljenje je bilo bogato in v veliki meri posvečeno drugim. 
Živimo v času, ko je humanitarnost pomembna. Soli-
darnost in skrb za druge sta Katici Pešak način življe-
nja, zato je prav, da je na pobudo KORK Nova Cerkev 
dobitnica zlate plakete Rdečega križa RS za življenjsko 
delo.

Prav je, da spoznamo njeno življenjsko zgodbo. Kot 
mlada učiteljica se je zaposlila na osnovni šoli Socka 
in se povezala s krajem, delovala je na kulturnem in 
humanitarnem področju. Začela je obiskovati kraja-
ne in jih seznanjati o pomenu krvodajalstva. Prva leta 
je organizirala zdravstvena predavanja, tečaje za prvo 
pomoč in za nego bolnika na domu, ki so se jih ljudje 
množično udeleževali. Na noge je postavila organizaci-
jo Mladih članov RK na šoli Socka in Nova Cerkev, dol-
ga leta je bila mladim tudi mentorica. Tudi v času, ko 
ni več poučevala, je bila aktivna humanitarna delavka. 
Dolga leta je opravljala funkcijo predsednice Sveta za 
socialno varstvo v KS Strmec (zdaj Nova Cerkev), bila 
je dolgoletna predsednica v KORK Socka in Nova Cer-
kev. Vse življenje je skrbela za starejše, bolne in pomoči 
potrebne krajane. Z njeno pomočjo je leta 1986 začela 
v Novi Cerkvi delovati postaja Rdečega križa. Pod nje-
nim vodstvom sta se KORK Socka in Nova Cerkev aktiv-
no vključevali v vse akcije republiškega Rdečega križa. 
S sodelavkami v organizaciji so začele z obiskovanjem 
starejših in osamljenih sokrajanov in jim osebne prazni-
ke popestrile z manjšim darilom in zvoki harmonike. 

Njena skrb so bili krajani, ki so starost preživljali v do-
movih za starostnike. Ob podpori Moškega pevskega 
zbora iz Nove Cerkve je pripravila kulturne nastope v 
domovih v Celju, na Polzeli in v Slovenskih Konjicah. 
Po letu 1992 se je vključila v delo Karitas. Preko Centra 
za socialno delo v Celju in patronažne službe je vedno 
poskušala najhitreje najti primerno rejniško družino in 

Katica Pešak in zlata plaketa 
Rdečega križa RS za življenjsko delo

Zlata plaketa Katici Pešak
najti otrokom nov dom. Vsa leta je skrbela, da je hra-
na preko RK dosegla najbolj potrebne krajane Socke 
in Nove Cerkve, da so različne življenjske potrebščine 
dosegle ljudi v stiski. Njena skrb so bili mladi člani Rde-
čega križa na obeh šolah. Bila je ena prvih, ki je spozna-
la pomen medgeneracijskega druženja. Pod njenim 
vodstvom sta Rdeči križ Socka in Nova Cerkev zbrala 
ogromno solidarnostnih sredstev za pomoč ljudem v 
nesrečah. Posebej je ponosna, da imamo v kraju več 
prejemnikov zlatega priznanja krvodajalcem za 50 in 
več darovanj krvi. Še vedno so mnogi pripravljeni da-
rovati kri, kar je posledica dolgoletnega dela s krvoda-
jalci. 

Za svoje humanitarno delo je prejela več priznanj: 
priznanje Skupnosti socialnega skrbstva leta 1989, dr-
žavno priznanje SFRJ red dela s srebrnim vencem, za-
hvalno listino v akciji Naše žene, Ljudje odprtih rok, več 
različnih priznanj RK, bronasti vojniški grb in postala 
je častna članica KORK Nova Cerkev. Letošnje najvišje 
priznanje ji je potrditev, da pomagati drugim pomeni 
predvsem bogatiti sebe. Iskrene čestitke v imenu čla-
nov KORK in krajanov Nove Cerkve. 

 Tekst in foto: Lea Sreš

Naj bo leto 2016, leto, ki prinaša mir v naše 
domove. Mir pa lahko soustvarjamo vsi z malimi 
pozornostmi drug do drugega. Te pozornosti lahko 
veliko pomenijo nekomu, ki je v težavah, nekomu, 
ki potrebuje našo pomoč. Kakršno koli, samo da 
pomeni dobro za sočloveka. Ne dovolimo, da nam 
vsakodnevni negativni vplivi vzamejo dostojanstvo 
do življenja, do človeka. Ohranimo vrednote za 
nas, ki smo pred vstopom v novo leto, in za tiste, 
ki bodo zagledali luč življenja v naslednjih letih. 
Bodimo pripravljeni podati roko drug drugemu in 
ne samo želeti, ampak tudi živeti mir. 

Vse dobro vam želimo člani 
Krajevnega odbora Rdečega križa Vojnik
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ša med njimi je že v 100. letu življenja, ni presenetil niti 
hudomušni predlog, da bi lahko prodajali gene za dol-
go življenje. Ob duhovitih čestitkah vaščanov so jubi-
lantu, ki brani čast najstarejšega krajana v KS Frankolo-
vo (mimogrede, najstarejša med ženskami je 96-letna 
Terezija Skale), vse dobro zaželele tudi predstavnice 
krajevnega Karitasa in predsednik KS Frankolovo, Du-
šan Horvat. Praznovanje častitljivega jubileja so v nas-
lednjih dneh nadaljevali še v družinskem krogu, bratje 
Pinter pa so ga počastili s Slomškovimi pesmimi, ki jih 
tudi sam mnogokrat prepeva. 

Pred domačijo Lipčekovih od konca oktobra dalje 
stoji orjaška smreka in tabla z Martinovim imenom in 
številko 90. Slavljenec, od nekdaj vajen le skromnosti, 
je žarel od sreče. »Ne vem, kako naj se za to preseneče-
nje zahvalim vsem, ki ste danes tukaj, za dobrote, ki ste 
jih pripravili, pa še fantje ´tak fajn špilajo´ in pojejo. S 
čim sem si to zaslužil? Še kralj ni deležen takšne pozor-
nosti, kot sem je danes jaz. Vsem iskrena hvala!« 

 Tekst in foto: Sonja Jakop

www.mojaobcina.si/vojnik

… je praznovanje svojega 90. rojstnega dne označil 
Martin Borovnik, po domače Lipšk Martin iz Lipe pri 
Frankolovem. Sosedje in sovaščani zanj pravijo, da je 
človek, ki pooseblja optimizem in dobro voljo, zato ga 
preprosto moraš imeti rad. In ta ljubezen jih je spodbu-
dila, da je stopila skupaj vsa soseska in mu, po besedah 
slavljenca, pripravila kraljevsko praznovanje. 

Martina držita v kondiciji delo in pesem. Njegovo 
drobceno in sključeno, vendar žilavo telo daje vedeti, 
da je veliko in trdo delal. Čeprav je bilo življenje, zlas-
ti čas druge svetovne vojne, zanj večkrat neprijazno, 
je bila pesem njegova zvesta spremljevalka. Nikoli ni 
imel visokih pričakovanj, zato tudi ni doživljal velikih 
porazov. V Lipci (hišno ime Borovnikovih) je odraščal 
v zelo veliki družini skupaj z 12 brati in sestrami. Po 
izobraževanju na kmetijski šoli je krajši čas opravljal 
službo kletarja v vinski kleti Ormož, nato pa se je od-
ločil za kmetovanje na domačiji. Martin pove: »Pri nas 
smo vedno peli, tako za družinsko mizo kot spotoma, 
ko smo šli na njivo ali travnik, med počitkom v senci. 
Starša sta nam vedno prigovarjala: »Kaj bi sedeli brez 
dela, raje pojmo!« Pa smo spet peli.« Martin je pravi ve-
seljak tudi v situacijah, ko bi bila nejevolja upravičena. 
Ko so npr. zvrnili voz, poln sena, se je le glasno porogal: 
»Ha, ha, še enkrat bomo nalagali!« Pojoči mož še ved-
no s pesmijo zjutraj vstaja in zvečer lega k počitku. Je 
kot svetilnik sredi vasi, ki seva dobro voljo na vse stra-
ni. Tega so v prvi vrsti deležni vsi njegovi najbližji: žena 
ter obe hčeri in rejenec Sašo s svojimi družinami, ko 
prihajajo domov na obisk ali postoriti tisto, česar starša 
ne zmoreta več. Nerganja in zaskrbljenosti Martin ne 
pozna. Niti v zadnjem času ne, ko mu je zdravnica po-
vedala, da ni povsem zdrav. »Kako naj ji verjamem, saj 
me nič ne boli, pa delam tudi lahko. Dokler bom imel 
vsaj tri kravice v hlevu in bom še lahko bral, bo z mano 
vse v redu,« pojasni. To brez dvoma drži. Čili 90-letnik 
nameni prebiranju dnevnih novic in drugega čtiva vsaj 
dve uri na dan, ne mara pa televizije.

»Martin si zasluži, da se mu sovaščani enkrat družno 
zahvalimo za njegov pozitivizem, ki smo ga Podgorla-
ni (prebivalci Lipe) deležni dolga leta,« so predlagali v 
Markovi družini. Poleg pobude so prevzeli tudi orga-
nizacijo praznovanja. Predlog je pri sosedih naletel na 
dober odziv, vsakdo je primaknil svoj delež in večina jih 
je na praznovanje tudi prišla. Zgodila se je prava vaška 
»fešta« z bogato pogostitvijo. Ker so Martinu že prej 
namignili, da se lahko nadeja obiska, je takoj pripravil 
gramofon, da bo gostom lahko »zaigral«. Te potrebe ni 
bilo. Vaščani so poskrbeli tudi za kulturni program, ki 
so ga izvedli kvartet Frankolovo (v njem prepeva Mar-
tinov zet), ansambel Vrč in posebej za to priložnost 
ustanovljen vaški otroški ansambel. Ker od trinajsteri-
ce Borovnikovih živi še osem bratov in sestrá, najstarej-

“Počutim se kot kralj”...

90-letni Martin Borovnik, presenečen nad rojstno- 
dnevnim dogajanjem



O
ST

AL
O

5511. december 2015 | OgledalO 108/2015

S koncertom Marijinih pesmi so vojniški pevci in pev-
ke uradno odprli Dom svetega Jerneja.

Nov župnijski objekt, ki je kot goba po dežju v tem 
letu zrasel na mestu, kjer so stale stare veroučne učil-
nice, je konec poletja dočakal uradno otvoritev. O njej 
ste brali v zadnji številki Ogledala. Kmalu zatem je Dom 
svetega Jerneja doživel še pravi krst. Pevci so preizku-
sili njegovo akustiko, poslušalci udobnost in nazadnje 
ob pogostitvi vsi skupaj še njegovo gostoljubnost. A 
pojdimo po vrsti. Kot se za vsak krst spodobi, mora 
imeti krščenec svojega botra. To poslanstvo je vojniš-
ki župnik Anton Perger zaupal nekdanjemu vojniške-
mu županu Benediktu Podergajsu. Biti boter takšnemu 
domu, ne pomeni zgolj to, da je Benedikt Podergajs 
pač eden tistih, ki ponosno hrani ključe od doma, tem-
več da bo poskrbel za njegovo pravo vsebino. Dom, pa 
naj bo še tako lep, je brez vsebine zgolj prazna lupi-
na, je ob tem večkrat poudaril vojniški župnik, »boter« 

»Krstili« Dom svetega Jerneja
pa je obljubil, da bo poskrbel, da bo dom živel tako za 
mlade kot stare in vse vmes. 

Ob odprtju Doma sv. Jerneja je Benedikt Podergajs 
namreč razkril, da se v Vojniku ustanavlja prvo sloven-
sko katoliško društvo (v času, ko to berete, že deluje), 
ki bo nekakšna desna roka župnije. V okrilju sedaj že 
ustanovljenega društva, ki se imenuje po rojaku, skla-
datelju, organistu in zborovodji cerkvenega zbora Iva-
nu Šoparju (mimogrede, Šoparjeva hiša je stala ravno 
na mestu, kjer stoji novi dom), bosta delovala tudi dva 
cerkvena pevska zbora, Mešani cerkveni zbor Vojnik 
ter zbor Forte Vojnik. Društvo bo organizator različnih 
predavanj za duhovno rast, središče za romarje in zato-
čišče raznim skupinam v župniji.

V znak, da nova pridobitev ni razveselila le cele župni-
je, temveč tudi krajevno skupnost in občino, sta pred-
sednica krajevne skupnosti Lidija Eler Jazbinšek ter 
vojniški župan Branko Petre ob domu posadila lipo, ki 
bo prijetno zavetje vsem obiskovalcem doma. Končno 
je sledil akustični »krst«. Mešani cerkveni zbor Vojnik, 
Moški zbor Vojnik, Taščice, Arclinski fantje, skupina For-
te ter zakonca Lucija in Miha Lenarčič, ki so nastopili na 
tokratnem koncertu Marijinih pesmi, so bili z dvorano 
zadovoljni, poslušalci pa prav tako. Mala, a prikupno 
domača dvorana se je izkazala kot odlična gostiteljica 
koncertov kot tudi družabnih dogodkov, saj se je po 
končanem koncertu hitro prelevila v jedilnico. Da bi le 
čim večkrat bilo tako! 

 Rozmari Petek
 Foto: Lidija Eler Jazbinšek

Mešani cerkveni pevski zbor župnije sv. Jerneja Vojnik
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kjer je stanovalec Jože Tratnik s svojo harmoniko dal 
ton ljudskim pesmim, ki smo jih družno zapeli. Prosto-
voljke in zaposlene so se potrudile in nam postregle z 
domačim pecivom, veselo razpoloženje se je tako na-
daljevalo. Vsi smo se sprostili in z dobro voljo dočakali 
kombi, ki nas je potem zapeljal nazaj v Špesov dom. 
Nekateri so se spet opogumili in vzeli pot pod noge ter 
se vrnili peš. Vreme nam je lepo služilo, kar je prispeva-
lo k še boljšemu razpoloženju. Še enkrat se zahvaljuje-
mo organizatorjem za lepo popoldne. 

 Tekst in foto: Franjo Marošek

Špesov dom v Vojniku je imel 16. septembra 2015 za 
varovance doma piknik na Dobrotinu. Organizatorka 
je bila Andreja Pajenk, socialna delavka, na pomoč pa 
so ji priskočile še druge zaposlene in prostovoljke iz 
Medgeneracijskega društva za kakovostno starost Voj-
nik. 

Prijavilo se nas je 22 oskrbovancev, zraven so bile tudi 
terapevtke in ena skupina se je z njihovo pomočjo na 
Dobrotin napotila peš. Ob prihodu v turistični objekt 
na Dobrotinu je bilo že vse pripravljeno. Mize so bile 
polne dobrot in pijače. Najprej nas je pozdravila An-
dreja. Franjo Marošek se je osebju zahvalil za lepo pri-
reditev, vse prisotne pa pozval k dobri volji, petjem, re-
citacijami, pripovedovanjem šal itd. Čeprav nismo bili 
preveč lačni, smo z užitkom posegli po ponujenih dob-
rotah in ob tem še nazdravili. 

Po pogostitvi je stanovalec in harmonikar Anton Vi-
dec zaigral nekaj poskočnih melodij, nato smo se na-
potili proti Dobrotinovi domačiji. Ustavili smo se pred 
spominsko ploščo in se seznanili s trpljenjem Dobroti-
nove rodbine. Na pragu nas je pričakala gospa Zefka, 
ki je od nekdaj številne in mogočne družine še edina 
živa. Na kmetiji zdaj gospodari njena hči z možem. Ze-
fka je prestala vse gorje, ki si ga je nacistična »zver« iz-
mislila. Iz ujetništva se je s sestro vrnila na popolnoma 
opustošeno domačijo. Takrat pa se je začelo novo gor-
je, na kmetiji sta ostali sami in nihče jima ni pomagal 
pri njeni obnovi, oblast je nanju pritiskala z davki in ob-
vezno oddajo. Mnogi stanovalci te zgodbe niso poz-
nali. Domači so nam povedali, da obstaja o tem knjiga 
»Dobrotinovo«, a jo ima pri nas v domu samo en sta-
novalec, tako da gre ta knjiga iz rok v roke. Prav bi bilo, 
da bi bila v domski knjižnici vsaj dva izvoda in da bi bili 
stanovalci bolje seznanjeni z življenjem in s trpljenjem 
tukajšnjega prebivalstva v preteklosti. 

Vrnili smo se h gostišču in se posedli pod brajdo, 

Vsako leto se zaposleni v Špesovem domu odpravi-
mo na potepanje, ki ima moto prijetno s koristnim. 

Tokrat smo se odpravili v Sarajevo, glavno mesto Bo-
sne in Hercegovine, olimpijsko mesto ter mesto, ki je 
znano tudi po strahotah, doživetih med zadnjo vojno. 
Tako smo se najprej napotili v Gerontološki center Sa-
rajevo. Gre za dom starejših (za približno 350 varovan-
cev, ki bivajo v 160 sobah). Tam nas je sprejelo vodstvo 
doma z direktorjem Ismetom Skokom. Izmenjali smo 
mnenja in izkušnje, ogledali bivalni del ustanove ter se 
po krajšem druženju poslovili in se napotili na ogled 
mesta. 

Seveda nismo ostali brez dobre hrane in glasbe v 
eni izmed sarajevskih restavracij. Naslednji dan smo 
se skozi Travnik, Jajce in Banjaluko dobro razpoloženi, 
polni novih vtisov in izkušenj vrnili domov. 

 Tekst in foto: Elči Gregorc

Dobrote so vabile.

Malo počitka v senci med ogledom mesta

Piknik na Dobrotinu

V Sarajevu

www.mojaobcina.si/vojnik
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Ko se narava odene v prijazne jesenske barve in po-
letna vročina popusti, se tudi v našem domu prepusti-
mo jesenskim opravilom. Treba je obrati zrela jabolka 
in grozdje z brajde, ki je letos bogato obrodila. Grozdja 
je bilo dovolj, da smo ga vsi poskusili. Začne se tudi 
sezona jesenskih prireditev, med katere sodita tradi-
cionalna: kostanjev piknik in koncert, ki ga vsako leto 
pripravi Tone Vrabl z glasbenimi gosti.

Ker nam ga je letošnje vreme v času, ko smo pekli 
kostanj, nekoliko zagodlo, smo prireditev, ki se je ude-
ležujemo stanovalci, njihovi svojci in zaposleni doma 
prestavili v avlo, kar pa ni motilo prešernega vzdušja 
ob slastnem kostanju, sladkem moštu in domačih glas-
benikih; tudi zapeli in zaplesali smo. Tone Vrabl, upo-
kojeni novinar celjskega radia, se vedno rad vrača v naš 
dom in nam pripravi kakšno presenečenje. Tokrat je z 
njim prišel narodno-zabavni trio iz Savinjske doline, 
z domačo pesmijo so nas razvajali pevci družine Gre-
gorc, ki so pred kratkim praznovali 25-letnico delova-
nja. Vezno besedilo je gospod Vrabl povezal z odlomki 
iz knjige našega stanovalca Franja Marovška, besedo 
pozdrava pa je namenil tudi znanemu glasbeniku To-
netu Videcu, ki je že nekaj časa naš stanovalec. Kako 
hitro beži čas, nas je v besedah zahvale opomnil direk-
tor doma Dragan Žohar, saj je Tone z glasbenimi gosti 
pri nas gostoval že enajstič, in zaželel, da takšno sode-
lovanje traja tudi v prihodnje. 

Stanovalci in zaposleni v Špesovem domu vam ob tej 
priliki želimo lepe praznike ter srečno in zadovoljno 
novo leto 2016! 

 Tekst in foto: Elči Gregorc

Kostanjev piknik smo imeli zaradi slabega vremena v avli 
doma.

Nova zakonodaja, ki ureja področje odvajanja go-
spodinjskih odpadnih komunalnih voda v javno ka-
nalizacijo, nalaga ureditev te problematike. Vsi lastniki 
objektov, katerih fekalne in pralne vode niso speljane 
v kanalizacijo, morajo torej zagotoviti čiščenje svojih 
odpadnih voda s čistilno napravo. Ena od možnosti so 
biološke čistilne naprave.

Pri objektu, ki ni povezan z javno kanalizacijo, mora-
mo sami poskrbeti za odvajanje in čiščenje gospodinj-
skih odpadnih voda. Povsod po državi, kjer gradnja 
centralnega kanalizacijskega omrežja ni gospodarna, 
je ena izmed ugodnih rešitev biološka čistilna naprava. 
Lastniki hiš, ki niso priključene na javno kanalizacijo, 
bodo tako morali svoje greznice zamenjati z malo ko-
munalno čistilno napravo. 

Ker se vaščani Ivence zavedamo, da bo to treba urediti 
tudi pri nas, smo imeli pod vodstvom Francija Korošca 
18. septembra 2015 sestanek z Marjanom Oprčkalom. 
Odziv Ivenčanov je bil pozitiven, saj smo se zbrali sko-
raj vsi. Izvedeli smo, kaj namerava naša občina narediti 
na tem področju, in prejeli odgovore na vsa vprašanja, 
ki smo jih postavili. Vendar od občine pričakujemo, da 
nam bo pri reševanju tehničnih zapletov pomagala in 
pridobila sredstva iz evropskih skladov. Na sestanku 
smo odločili, da je Franci Korošec kontaktna oseba za 
Ivenco, na katero se lahko obrnemo.

 Tekst in foto: Branka Šket

Aktivni IvenčaniJesen 
v Špesovem domu

Zbor krajanov Ivence



O
ST

AL
O

58 11. december 2015 | OgledalO 108/2015

kar je pevcem na dušo z izbranimi besedami položil 
dr. Vinko Kraljič, župnik iz Črešnjic. Dr. Kraljič mnogo-
krat pevce kar pred oltarjem sam spremlja na inštru-
ment in jih tako spodbuja k petju. Na tokratni reviji se 
je predstavil cerkveni zbor z Ljubečne, ki ga vodi Go-
razd Železnik, vitanjski cerkveni zbor pod vodstvom 
Marjete Olenšek, cerkveni zbor iz Dobrne, ki ga vodi 
Simon Jager, zbor iz Nove Cerkve z zborovodkinjo Da-
rinko Stagoj ter domača zbora, cerkveni zbor Vojnik in 
skupina Forte, ki ju vodi Tomaž Marčič. Zaradi romanja 
po Sveti deželi je na tokratni reviji manjkal le zbor s 
Frankolovega. 

Vsi zbori se v tem času že intenzivno pripravljajo na 
božične koncerte, na katere vas že sedaj toplo vabijo. 

 Rozmari Petek

Kdor poje, dvakrat moli, pravi pregovor, ki ga cerkve-
ni pevci prav dobro poznajo. So edini zbori, ki imajo 
nastop vsako nedeljo, enkrat letno pa se zberejo na re-
viji cerkvenih pevskih zborov v eni izmed župnij deka-
nije Nova Cerkev. Gre za drugačno vrsto revije, kot jo 
poznajo posvetni sestavi zborov, ki prav tako na revi-
ji pokažejo svoj letni napredek. »Cerkvena« revija na-
mreč ni tekmovalnega značaja, ker ocenjevanje v tem 
primeru niti ni smiselno.

Vendar je revija lep prikaz, kako delujejo cerkveni 
sestavi, obenem se na njej srečajo pevci različnih žu-
pnij in včasih kakšno pesem med sabo tudi izmenjajo. 
Predvsem dobijo vnovičen navdih in samopotrditev, 
da je petje v cerkvenem zboru vendarle dobrodošlo in 
nadvse potrebno (novi pevci so povsod dobrodošli), 

Tudi letos so bile v občini Vojnik ob dnevu spomina 
na mrtve številne žalne slovesnosti s polaganjem ven-
cev pred spomenike padlih. Tako so v petek, 23. okto-
bra, ob krajšem programu venca položili ob spomenik 
padlih v Novi Cerkvi in na Veliki Ravni. Na komemora-
ciji so nastopili učenci podružničnih šol Nova Cerkev 
in Socka. Sledila je komemoracija in polaganje venca 
ob spominsko obeležje na pokopališču na Frankolo-
vem, kjer so se poklonili spominu na padle tudi učenci 
Osnovne šole Frankolovo. Komemorativna slovesnost 
in polaganje venca je bila tudi ob spominskem obelež-
ju na Dobrotinu in ob spomeniku NOB v Vojniku. Kul-
turni program so izvedli učenci Osnovne šole Vojnik. 

 
 Tekst in foto: Lea Sreš

V soboto, 17. oktobra 2015, smo se ministranti iz de-
kanije Nova Cerkev odpravili v Ljubljano na izlet, ki ga 
je organizirala škofija iz Celja. Vojniški ministranti smo 
se zbrali na parkirišču pred cerkvijo sv. Jerneja, od ko-
der smo potem odšli skupaj z vrstniki iz Nove Cerkve 
in Vitanja.

Ko smo prispeli v Ljubljano, smo se malo sprehodi-
li, si ogledali Prešernov trg, Frančiškansko cerkev, Tro-
mostovje, pri Robbovem vodnjaku je nastala tudi foto-
grafija. Po sprehodu smo se odpravili še v stolnico sv. 
Nikolaja, kjer smo prisostvovali, skupaj z ministranti iz 
celjske škofije, pri sv. maši, ki jo je daroval celjski škof 
dr. Stanislav Lipovšek. Sledil je ogled bogoslovja, kjer 
smo se tudi telesno okrepčali, nato pa odšli v Šentvid 
pri Ljubljani v Zavod sv. Stanislava, kjer smo si najprej 
ogledali misijonsko vas, nato pa smo imeli še predsta-
vitev delovanja misijonarjev. Načrtovali smo srečanje s 
Petrom Opeko, a je bil žal odsoten. 

Vseeno smo preživeli lep dan in upam, da bo še veli-
ko takšnih. 

 Gašper Trupej

Ministranti dekanije Nova Cerkev v Ljubljani

Spomin na mrtve so počastili v Vojniku.

Skupek cerkvenega 
petja 

Žalne slovesnosti 
pred obeležji NOB

Ministrantski izlet 
v Ljubljano



D
RU

ŠT
VA

5911. december 2015 | OgledalO 108/2015

Ustanovni zbor Katoliškega društva Ivan Šopar Vojnik

Novembra je ravno v Vojniku z delom začelo Katoli-
ško društvo Ivan Šopar. Ime so povzeli po dolgoletnem 
organistu in vodji cerkvenega pevskega zbora. Gre za 
prvo tovrstno društvo v Sloveniji, ki je nastalo na po-
budo letošnjega zlatega nagrajenca Benedikta Poder-
gajsa. Ustanovni člani (trenutno društvo šteje okoli 
50 članov) so ga potrdili tudi za prvega predsednika 
društva. 

Naloga društva bo spodbujati katoličane k veri, jim s 
pomočjo strokovnjakov, priznanih predavateljev z raz-

V Vojniku prvo katoliško društvo v Sloveniji
ličnih področij, razreševati dileme, ki se porajajo vsa-
kemu verniku, obenem bodo pripravljali tudi različne 
koncerte in druge zabavno-družabne dogodke. Ne na-
zadnje so eni izmed prvih članov društva ravno pevci 
Cerkvenega pevskega zbora Vojnik ter mešanega zbo-
ra Forte. Društva se je zelo razveselil domači dušni pas-
tir Anton Perger, ki ga vidi kot dodatno pomoč pri nje-
govem vsakodnevnem delu. 

 Tekst in foto: Rozmari Petek

 

 

 

 
LISTA ZA POMOČ KRAJANOM 

vam želi mirne božične praznike 
in srečno novo leto 2016. 

Odbor Liste za pomoč krajanom 

  

Spoštovane občanke in Spoštovane občanke in 
spoštovani občanispoštovani občani,,

Občinski odbor SDS Vojnik

V novem letu žV novem letu želimo obilo sreče , miru, zadovoljstva in elimo obilo sreče , miru, zadovoljstva in 
predvsem zdravja.predvsem zdravja.

Srečno in zdravo v letu 2016Srečno in zdravo v letu 2016

ob prihajajočih praznikih Vam želimo ob prihajajočih praznikih Vam želimo 
blagoslovljen in vesel božič ter ponosno blagoslovljen in vesel božič ter ponosno 
praznovanje Dneva samostojnosti in praznovanje Dneva samostojnosti in 

enotnosti.enotnosti.
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Sloveniji v letu 2015; lepa nagrada za člane društva in 
za vse krajane, ki so k temu prispevali. 

Pogled nazaj 
Članice društva so se z besedo in s projekcijami sta-

rih fotografij »sprehodile« skozi 60-letno zgodovino 
društva. Iz zajetne kronike izhaja, da je društvo prva 
leta po ustanovitvi gradilo komunalno infrastrukturo 
(vodovode, ceste, javno razsvetljavo ipd.), saj je bilo 
Frankolovo takrat še zelo nerazvito. Hkrati so entu-
ziasti spodbujali in razvijali turistično gospodarstvo, 
med drugim so obnovili plavalni bazen in priskrbeli 
prenočitvene zmogljivosti, kar je bil za kraj velik napre-
dek. Kasneje so v svoj delokrog vključili raznolike pri-
reditve, od maškarade do predavanj in koncertov. Turi-
stično društvo je bila organizacija, ki je Frankolovo vsa 
leta dvigovala in ga postavljala ob bok drugim krajem. 
V 60 letih se je zamenjalo sedem predsednikov. Usta-
novni predsednik, Bogdan Šnabl, je ob pomoči tajnika 
Rudija Hrovata društvo vodil celih 30 let. V naslednjih 
30 letih so ga nasledili: Janez Lešnik, Jože Žlaus, Andre-
ja Goršek, Štefka Iršič, Zdenka Vezenšek, od leta 2009 
dalje pa mu predseduje Irma Blazinšek. 

Stanje danes 
V preteklosti so videli potrebe, imeli ideje, vizijo, voljo 

in premalo denarja za njihovo uresničitev. Tako je še 
danes. Kljub temu, da »turisti« poskušajo ohranjati del 
tradicije iz preteklosti, se je v zadnjih letih dejavnost 
društva precej spremenila. Zaradi denarja, ki ga nima 

Letos mineva 60 let, odkar so se takratni frankolovski 
zanesenjaki odločili in ustanovili Turistično društvo 
Frankolovo. Življenjska krivulja društva je od ustano-
vitve do današnjih dni različno nihala, dosegala loke 
visokih in manj visokih uspehov, vmes celo zdrsnila 
v skorajšnje mrtvilo. V zadnjih letih društvo pod vod-
stvom predsednice Irme Blazinšek ohranja stabilno, 
praviloma visoko življenjsko linijo.

 »Turisti« so jubilej proslavili doma, na Frankolovem. 
Na osrednjo prireditev, ki je bila namenjena vsem kra-
janom in občanom, so posebej povabili vse tiste, ki z 
njimi sodelujejo na kakršen koli način in se jim ob tej 
priliki zahvalili za vse oblike podpore in sodelovanja. 
Kulturni program so oblikovali pevski zbori, v katerih 
prepevajo člani njihovega društva (domači moški in 
cerkveni pevski zbor, MePZ Orfej iz Celja), osnovnošol-
ska skupina glasbenikov na Orffovih glasbilih in dve 
solo pevki, v lastnih vrstah pa so pripravili humoristič-
no igralsko točko. Visoki jubilej so s svojo prisotnostjo, 
nagovori in čestitkami počastili Peter Misja – predse-
dnik Turistične zveze Slovenije, Branko Petre – župan 
občine Vojnik, Jožef Smodej – predsednik odbora za 
gospodarstvo in turizem v občini Vojnik ter vidnejši 
predstavniki družbenega življenja v kraju. Vse niti pri-
reditve je z bogatimi mislimi prepletala moderatorka 
Marijana Kolenko. Ob jubileju sta Peter Misja in Bran-
ko Petre jubilantom in kraju uradno predala priznanje 
Turistične zveze Slovenije za 3. najlepše vaško jedro v 

Upravni odbor Turističnega društva Frankolovo

60 let Turističnega društva Frankolovo
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niti društvo niti občina niti država, in zaradi časa, ki na-
jeda, sta grad Lindek in zidanica Črešnjice na čakanju 
na boljše čase. Se pa »turisti« lahko pohvalijo s Tončk-
ovo učno potjo, ki je »zrasla« na njihovem zelniku in z 
njeno zelo inovativno izvedbo. Dobro leto po odprtju 
se že vidi, da je bila naložba v projekt (tudi z evrop-
skimi sredstvi) upravičena. Učna pot je dobro obiska-
na, prehodile so jo že mnoge skupine, od vrtčevskih 
in osnovnošolskih do odraslih. Pot je skupaj s spome-
nikom Antona Bezenška, postavljenim pred OŠ Anto-
na Bezenška, nova turistična pridobitev v kraju, s čimer 
se je spremenila tudi veduta Frankolovega. V zadnjih 
letih so stalnice tega društva prireditve, kot so: golaž 
žur, Martinov blagoslov konj in njihova paradna prire-
ditev – cvetlični sejem. Z namenom zdravega druženja 
za telo in dušo že vrsto let organizirajo izredno dobro 
obiskan novoletni nočni pohod, pa manj obsežnega 
spomladanskega in velikonočnega, v njihovi domeni 
so razne kulinarične delavnice, predavanja, natečaj za 
priznanje grajskega vrtnarja in še in še. Večkrat so tudi 
pobudniki ali soorganizatorji drugih prireditev v kraju 
ali kot je rekel župan: »To društvo je kot lepilo, ki ves 
čas lepi skupaj mnoge ideje. Pripravljenost za sodelo-
vanje z drugimi pa prinaša več in boljše rezultate.« 

Načrti za prihodnost 
Ne manjka jih. Na Tončkovi poti nameravajo nekate-

re zadeve še izboljšati, jih narediti bolj zanimive. Na-
daljevali bodo s tematskimi vsebinami pri posameznih 
postojankah. Obiskovalcem želijo ob poti ponuditi ne-
katere domače pridelke in izdelke, pri tem ponudnike 
ovira preobsežna papirologija. Brez dokumentov pa 
ponudbe ni možno vzpostaviti. Delali bodo na še več-
ji promociji učne poti zunaj domačega kraja in za na-
javljene skupine organizirali pohode v spremstvu nji-
hovega vodnika. Učna pot je namenjena zlasti mladim 
generacijam in prav zato so v društvu razočarani nad 
vandalskim uničenjem igral in klopi v graščinskem par-
ku. Park je otrokom ravno zaradi igral najzanimivejša 
točka, hkrati pa tukaj spoznavajo drevesa, grmovnice, 
ptiče, žuželke ipd. 

Turistično društvo Frankolovo šteje povprečno 100 
članov. V vseh pogledih je najaktivnejši upravni od-
bor, ob akcijah in prireditvah pa vključujejo tudi osta-
lo članstvo in druge, ki so jim pripravljeni pomagati. 
Prizadevajo si, da bi v šoli, s katero dobro sodelujejo, 
vzklil turistični podmladek in pravijo, da jim za zdaj 
dobro kaže. Turistično društvo je bilo v preteklosti eno 
najnaprednejših v kraju. Njegovi člani so imeli za takra-
tne čase zelo napredne ideje, nekatere so aktualne še 
danes. Sedanji sestav društva jih nadgrajuje in prilaga-
ja današnjemu času. Verjamemo, da bodo uspešni tudi 
v prihodnje. 

 Sonja Jakop 
 Foto: Dolfi Jakop

Medgeneracijski center Kamrica in društvo Most mla-
dih sta v mesecu oktobru organizirala brezplačne raču-
nalniške delavnice za odrasle. Potekale so vsako sredo 
od 17. do 19. ure. Zbralo se je lepo število starejših, ki so 
z veseljem prisluhnili našim prostovoljcem. Naučili smo 
se oblikovati besedilo v programu Word, kreirali smo ta-
belo v programu Excel. Spoznali smo se s facebookom in 
slikami, na zadnjih delavnicah smo osvojili tudi elektron-
sko pošto in zanimive internetne vsebine, kot so Google 
street wiev in spletni oglasnik Bolha. Prav vsi udeleženci 
so bili željni znanja in so ob koncu tečaja dali pobudo, da 
bi se redno dobivali in poglabljali računalniško znanje. 

Vsem mladim prostovoljcem iskrena hvala za vlo-
žen trud in njihov dragoceni čas. Posebna zahvala gre 
Osnovni šoli Vojnik, ki nam je z veseljem odstopila ra-
čunalniško učilnico. Delavnice bomo v kratkem pono-
vili in dogodek objavili na spletni strani Moje občine.

 Tekst in foto: Simona Matko

Uspešne računalniške 
delavnice

Dober odziv na osnovno izobraževanje dela z računalnikom.

NAPREJ MORAMO, ČE HOČEMO ALI NE, 
IN BOLJE BOMO HODILI, 
ČE BOMO GLEDALI NAPREJ, 
KAKOR ČE SE BOMO NENEHNO OZIRALI NAZAJ. 
                                                              (J. K. Jerome)

HVALA VAM ZA IZKAZANO ZAUPANJE
TER VSE DOBRO V PRIHAJAJOČEM LETU 2016!

Predsedstvo občinske
organizacije SD Vojnik
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osnovnih šolah v Vojniku, na Frankolovem in v Vitanju 
ter na podružničnih šolah v Socki, Novi Cerkvi, Šmar-
tnem v Rožni dolini ter v Vrtcu Mavrica in Vrtcu Danije-
lov levček v Celju in Vojniku. Lep pozdrav in naj medi! 

 Čebelarsko društvo Vojnik

Na zajtrku pri Levčkih
Malčki in vzgojiteljice Vrtca Danijelov levček so na 

tradicionalni slovenski zajtrk povabili tudi Uredni-
ški odbor Ogledala. V veselje mi je bilo pokukati med 
vrtčevske stene in tam zajtrkovati. 

Zelo me je presenetila delovna disciplina, ki sem jo 
začutila ob vstopu v vrtec. Otroci, njihovi starši, stari 
starši in vzgojiteljice so sodelovali pri zaposlitvi otrok. 
Po skupinah so ustvarjali različne stvari, odvisno od nji-
hove starosti. Presenetljivo pa je bilo to, da je delo po-
tekalo umirjeno in brez hrupa. Vsi so bili v pričakovanju 
zdravega slovenskega zajtrka, ki ga poznajo iz prete-
klih let. Zajtrk, ki je bil sestavljen po načelih zdrave pre-
hrane in iz surovin iz domačega lokalnega okolja, je bil 
okusen. Prav vsi vrtičkarji in prisotni starši so pojed-
li zajtrk, sestavljen iz domačega kruha, masla, medu, 
mleka in jabolka. V imenu vseh iz Vrtca Danielov levček 
se najlepše zahvaljujem za dobrote, ki so teknile vsem. 

 Lea Sreš
 Foto: Irena Štravs, Lea Sreš

Pobudo za medeni zajtrk, ki je pred leti prerasel v Tradi-
cionalni slovenski zajtrk in v Sloveniji poteka že deveto 
leto, je Čebelarska zveza Slovenije v kontekstu okrepit-
ve skupne skrbi za čebele in čebelarstvo nadgradila še v 
Evropski medeni zajtrk.

Na ta dan otroci za zajtrk dobijo kruh, maslo, med, 
mleko in jabolko lokalnih in regionalnih proizvajalcev, 
torej iz okolja, od koder prihajajo. Poleg pobude za 
razglasitev svetovnega dneva čebel gre za primer dob-
re prakse na področju ozaveščanja javnosti in še pose-
bej mladih o pomenu čebel in čebelarstva, zagotavlja-
nje varnosti preskrbe s hrano, ekosistema in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti. Cilj projekta je spodbujanje na-
vad, ki za naše najmlajše pomenijo skrb za zdrav način 
življenja in za ohranjeno okolje ter naravo. Z vidika oh-
ranitve čebel in čebelarstva se bodo rezultati pobude 
pokazali v boljšem odnosu otrok, vzgojiteljev in učite-
ljev ter širše javnosti do čebel in narave. Pomemben 
partner v projektu so vsekakor tudi čebelarske zveze 
sodelujočih držav in živilsko-kmetijske zbornice. 

 
Tradicionalni slovenski zajtrk v občini Vojnik 
Člani Čebelarskega društva Vojnik smo na občnem 

zboru 18. januarja 2015 soglasno sprejeli sklep, da 
vsak prispeva del svojega pridelka in ga podari za iz-
vedbo medenega zajtrka v osnovnih šolah v Vojniku, 
na Frankolovem in v Vitanju ter v podružničnih šolah 
v Socki, Novi Cerkvi, Šmartnem v Rožni dolini ter v Vrt-
cu Mavrica Vojnik in Vrtcu Danijelov levček v Celju in 
Vojniku. Čebelarska zveza je prispevala zgibanke in 
domiselno igro na temo čebelarjenja. Tradicionalne-
ga slovenskega zajtrka se je v Vrtcu Mavrica Vojnik in 
Vrtcu Danijelov levček v Vojniku skupaj s čebelarji ČD 
Vojnik udeležila delegacija Občine Vojnik z županom 
Brankom Petretom. Otrokom smo predstavili pomen 
čebelarstva v pridelavi hrane in pomen vsakodnevne-
ga zdravega zajtrka, pripravljenega iz pridelkov lokal-
nih pridelovalcev hrane. Naši člani so bili prisotni še na 

Medeni slovenski 
zajtrk 

Otroci iz Vrtca Mavrica z županom

Miza je bila pri Levčkih okusno pripravljena.

Mamica Katja je svoje delo vzela zelo resno.
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Lepa jesen je za nami in začel se je zimski čas. Kar hudo 
nam je, da so minili tako lepi in topli dnevi. Pa kaj hoče-
mo, tudi zima mora biti, saj smo navajeni na štiri letne 
čase. Tudi v društvu smo preživeli vse štiri letne čase de-
lovno. V tem letu smo imeli kar nekaj izletov in srečanj. 

Zadnje srečanje naših upokojencev je bilo pod šoto-
rom v Vojniku, bilo nas je kar 200. Srečali smo se tudi 
na martinovo, 11. novembra, na Frankolovem. Družba 
je bila vesela in imeli smo se zelo lepo. Veselili se bomo 
tudi 28. decembra, ko bomo imeli zaključek leta 2015. 

Tisti, ki občasno obiskujete naše društvo, ste lahko 
ugotovili, da preurejamo dvorišče. S sanacijo smo me-
teorno vodo, ki je pritekla s strehe stavbe in gospo-
darskega poslopja in je zatekala pod temelje stavbe, 
speljali v odtok za meteorne vode. Pripravljamo se na 
obiske ostarelih in bolnih, ki jih bomo, kot že nekaj let, 
obiskali ob božičnih in novoletnih praznikih ter jih ob-
darili s skromnim darilom. 

Prihaja torej čas, ko se poslavljamo od starega leta in v 
pričakovanju ter z najboljšimi željami stopamo v novo 
leto 2016. Mesec december je čas, ko drug drugemu 
želimo obilo sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva 
skozi vse prihajajoče leto. To so želje, ki vam jih izre-
kam v imenu Društva upokojencev Vojnik in v svojem 
imenu. Vesele božične praznike in srečno leto 2016. 

 
 Ivan Robačer, predsednik DU Vojnik 
 Foto: Lea Sreš

Ob zaključku leta 2015 tudi v Krajevni organizaciji bor-
cev za vrednote NOB delamo obračun dela in ocenju-
jemo uspešnost uresničevanja programa. Letos smo se 
spominjali enega najpomembnejših dogodkov iz bli-
žnje preteklosti, zaključka II. svetovne vojne in njene 70. 
obletnice. Preko celega leta so potekale aktivnost, ki so 
bile posvečene obletnici.

Temu smo podredili tudi svoj prispevek ob praznova-
nju praznika krajevne skupnosti Vojnik v juniju. S krat-
ko svečanostjo in kulturnim programom smo se pri 
spominskem obeležju v Ivenci spomnili dogodkov ob 
zaključku II. svetovne vojne na našem območju. Sveča-
nosti so se udeležili vidni predstavniki občine – z župa-
nom, regije, države in posebna gostja viceguvernerka 
Republike Srbije. Vsako leto v okviru organizacije orga-
niziramo oglede znamenitosti iz časa NOB in znameni-
tosti, ki krasijo našo lepo državo. Letos smo v oktobru 
obiskali znano spominsko obeležje na Urhu pri Ljublja-
ni, si ogledali najbolj atraktivno točko v Sloveniji, geo-
metrično središče – srce Slovenije in kraj Vače ter se v 
Laškem seznanili z dogodki v Hudi luknji in z zgodovi-
no rudarstva. Vsako leto ob božičnih in novoletnih pra-
znikih obiščemo in obdarimo vse članice in člane, ki so 
stari več kot 80 let ali so težje bolni. Vsako leto jih obiš-
čemo okoli 30. 

To je samo majhen del aktivnosti, ki jih člani Krajevne 
organizacije borcev za vrednote NOB izvajamo v kra-
jevni skupnosti Vojnik, vrsta aktivnosti poteka tudi v 
sklopu programa, ki ga sprejemamo v Združenju bor-
cev za vrednote NOB na celotnem območju občin Voj-
nik in Dobrna in seveda tudi širše. S svojim delom že-
limo ohranjati resnico o narodnoosvobodilnem boju, 
vzdrževati pomnike in grobišča padlih v NOB ter spod-
bujati solidarnost in humanost medsebojnih odnosov. 

Spodbujanje 
solidarnosti

Skupinska fotografija pred spomenikom na Urhu pri 
Ljubljani

Delo Društva 
upokojencev Vojnik

Srečanje upokojencev v Vojniku

Predvsem pa želimo, da naše aktivnosti bogatijo živ-
ljenje v krajevni skupnosti in občini Vojnik in da damo 
čim večji prispevek h kakovosti življenja in bivanja. 

 IO Krajevne organizacije borcev za vrednote NOB 
 Foto: Albin Cocej
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»Ko gre za velike in majhne obletnice, so te vedno ne-
kaj posebnega. V njih najdemo neprecenljivo sporoči-
lo, ki je vredno toliko več, kadar se nanaša na širok krog 
ljudi. Za Vojnik pa 20. obletnica Planinskega društva po-
meni zgodbo, ki se je začela z majhnimi koraki in pos-
tavila temelje za delovanje društva. V vseh letih so člani 
društva vložili veliko truda, volje, energije in zagnanosti, 
da se sedaj lahko veselimo tega mejnika,« je v uvodnem 
pozdravu na prireditvi ob 20-letnem delovanju PD Voj-
nik nagovoril prisotne predsednik društva Ivan Muzelj in 
nadaljeval, »nalogo, ki nam je bila zaupana, bomo sku-
šali vestno in odgovorno opravljati za dobro vseh, ki nas 
društvo vpleta in povezuje, in vseh tistih, ki nam poma-
gajo in stojijo ob strani ter nas na kakršen koli način pod-
pirajo. Dobro zastavljene smernice so temelj delovanja. 
In poslanstvo Planinskega društva Vojnik je: 'Planinstvo 
kot način življenja, je potrditev, da smo na dobri poti.'« 

 O razvoju društva je spregovoril dolgoletni predse-
dnik Mirko Blazinšek in poudaril: »Zavedali smo se, da 
glede na število članov nimamo dovolj vodnikov in 
markacistov, zato smo največ pozornosti posvetili iz-
obraževanju članov društva. Vedeli smo, da le društvo, 
ki ima dovolj izobraženega kadra na vodniškem, mar-
kacijskem in mentorskem področju, lahko uspešno de-
luje. Svoja prizadevanja smo usmerili tudi k skupinam 

20 let Planinskega društva Vojnik
vrtcev in šol. Vključevanje mlajših članov je pomenilo 
skrb za prihodnost, saj vemo, da je v mladih potencial, 
ki ga društvo za svoje delo potrebuje. Ob vsem smo 
prepoznavali bistvo svojih druženj, srečanj in skupnih, 
varnih obiskov gora, druženj ljudi s podobnimi pogle-
di in nazori do lepote narave, ki nas obdaja, z enaki-
mi merili in usmeritvami, da jo ohranimo za prihajajo-
če rodove …« V svojem nagovoru je povedal, na kaj 
vse je bilo društvo ponosno, kaj jih je vodilo, hkrati se 
tudi zavedajo, kaj bodo društvo in njegovi člani zapus-
tili prihajajočim rodovom. Zahvalil se je vsem, ki so jim 
pomagali, so sodelovali in jih spodbujali, ter zaključil z 
besedami: »Naše delo, naše delovanje in skrb za soži-
tje je dota zanamcem – zato spoštujte naravo, vrnjeno 
vam bo z bogastvom lepot in sožitja!« 

V kulturnem programu, ki ga je oblikoval Benedikt 
Podergajs, so sodelovali: Moški pevski zbor KUD Fran-
ce Prešeren Vojnik, Arclinski fantje, Taščice, In spiritu, 
Harmonikarski orkester Stanka Mikole, KUD France 
Prešeren Vojnik, planinski krožek POŠ Nova Cerkev in 
folklorna skupina OŠ Vojnik ter Bojan in Andrej s pri-
jatelji. S svojimi nastopi so dogodku dodali žlahtnost. 
Bojan Rotovnik, predsednik PZS, pa je s svojo priso-
tnostjo in pozdravom vsem zbranim potrdil neprecen-
ljivo sporočilo plodnega dela PD. Čestitke aktivnemu 

Nagrajenci PD Vojnik
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V Turističnem društvu Vojnik smo se v jeseni, ko se 
dnevi ohlajajo in se začne narava pripravljati k počitku, 
v ustvarjalnem in povezovalnem duhu srečevali s svoji-
mi člani, podporniki našega društva in člani vseh ostalih 
društev v naši občini.

V septembru smo se odpravili na tematski pohod 
z naslovom »Po poti do izvira reke Hudinje«, ki ga je 
vodil mag. Tomislav Kramaršek. Iz Vojnika smo se od-
peljali do Vitanja, od koder smo nadaljevali pot peš, 
mimo vasi Rakovec do izvira reke Hudinje. Na poti smo 
si ogledali naravne in prisluhnili zgodovinskim zname-
nitostim. Ob vrnitvi nazaj v dolino so nas v Vitanju zelo 
gostoljubno sprejeli člani Turističnega društva Vitanje. 
Prijazno so nam predstavili njihov kraj in nas odlično 
pogostili. 

Letošnjo jesen nas je poleg stalnih dogodkov v našem 
društvu povezovalo in združevalo sodelovanje pri pro-
jektu Božični Vojnik; dogodku, ki bo v prazničnih dneh 
ponudil vsem Vojničanom in gostujočim priložnost za 
iskreno druženje, sprostitev in praznovanje najlepšega 
časa v letu. Na zaključni prireditvi Božičnega Vojnika 
bomo podelili tudi priznanja za najbolj urejena okolja 
2015. Praznični čas pa smo otvorili v soboto, 28. no-
vembra 2015, ko smo se z avtobusom odpeljali v SNG 
Maribor, kje smo si ogledali predstavo Labodje jezero. 

 
 Turistično društvo Vojnik 
 Foto: Nataša Kovačič

Po poti 
do izvira Hudinje

Na poti do izvira Hudinje

delu društva je izrazila tudi predsednica S MDO Manja 
Rajh. Izviren prispevek sta dodala župan Branko Petre 
ter predsednica KS Vojnik Lidija Eler Jazbinšek. Prav 
tako so društvu čestitali in jim zaželeli ustvarjalno delo 
še naprej vsi povabljeni gostje. 

Podeljene so bile društvene zahvale za dolgoletno 
delo in sodelovanje, ki so jih prejeli: Marija Čerenak, 
Damjana Brence, Marjetka Blazinšek, Darinka Mavc, Iz-
tok in Jolanda Zupanc, Irena Gorenak, Zdravko Punger-
tnik, Darja in Tomaž Muzelj, Marjan Preložnik, Francka 
in Franc Podgoršek, Nika Jezernik in Ratko Matijec, So-
nja Sešel in Vojko Guček, Cvetka in Jože Krajnc, Arclin-
ski fantje, Dragica Krameršek, Adolf Knaflc, Marija in 
Ivan Kračun, Jure Siter, Stanislav Brecl in Občina Vojnik, 
KS Vojnik, PGD Vojnik, Vinarsko-vinogradniško društvo 
Vojnik, Scan art – Stane Kroflič, INO, d. o. o. ter Društvo 
podeželskih žena META. 

Plakete so prejeli Marija in Štefan Zupanc, Milica in 
Mirko Blazinšek, Minka in Ivan Muzelj, Rozika in Vili 
Blazinšek, Zvonka in Franc Grum, Sanda Okorn, Erna in 
Vidko Blazinšek, Olga in Viktor Lečnik, Peter Martič, Da-
nica in Franci Kmetec, Jasmina in Miro Gorečan, Vidoj-
ka in Branko Pikelj, Benedikt Podergajs, Darko Klanč-
nik, Srečko Sentočnik, Štefka in Bojan Stožir, Cvetka in 
Vili Špeglič. 

Za delo z mladimi so priznanja prejeli OŠ Vojnik, OŠ 
Antona Bezenška Frankolovo ter Vrtec Mavrica Vojnik. 

Priznanji PZS sta prejela društvo za 20 let delovanja 
ter Hermina Stipčič, pisno pohvalo, bronasti častni 
znak, so prejeli Mojca Trobiš, Rajko Sentočnik, Miroslav 
Gorečan, srebrni častni znak pa Ivan Muzelj. 

Program je z izredno čutnostjo, prijetnim glasom in 
čudovito planinsko tematiko povezovala Alja Tihle 
Hren. Za tehnično brezhibnost na odru sta skrbela 
Matjaž Kovač in Urban Podergajs, za lepo dekoracijo 
je dodal cvetje Mirko Krašovec, planinsko opremo pa 
člani. Za predstavitev nastopajočih je z računalniško 
spretnostjo poskrbela Petra Pehar Žgajner. V zaodrju 
sta za tekoče prihajanje in odhajanje gostov skrbeli 
Klavdija Hrastnik in Urška Mužar. Vsem se iskreno zah-
valjujemo. 

Seveda pa lepega vzdušja v dvorani ne bi bilo brez 
gledalcev. Zapolnili smo dvorano in uživali v vsakem 
trenutku, ki nam je bil podarjen. Svečani prireditvi ob 
jubileju je društvo dodalo še pogostitev, prostor nam 
je prijazno ponudil gospod Sandi Ovtar. Pripravili smo 
majhno razstavo in izdali zbornik. »Če česa ali koga nis-
mo zapisali, naj nam bo oproščeno. Ni bilo namerno. 
Bo pa osnova in izhodišče za naslednjih dvajset …« je 
dodal predsednik, gospod Ivan Muzelj. 

 
Hvala vsem, ki ste pripomogli k dobri pogostitvi, 

vzdušju in zares lepemu praznovanju! 
 Zvonka Grum
 Foto: Srečko Sentočnik
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da je letos pridelano kakovostno vino. Kmečke žene 
društva Meta so poskrbele, da je bilo martinovanje 
sladko, saj so s peko palačink popestrile praznovanje. 
Tudi glasba in pesem sta doneli iz mladih grl in veselih 
src fantov ansambla Utrip. Dobra volja pri pokušanju 
društvenega vina je med obiskovalci pokazala, da je 
letos v kleti kletarjema uspelo pripraviti izjemno vino 
– belo Miranu Kovaču in rdeče vino Petru Martiču. Vsi 
člani VVD Vojnik smo na delo obeh kletarjev zelo po-
nosni, saj vino Vojničan promovira, tako naše društvo 
kot Občino Vojnik, blizu in daleč. Dobre letine si želimo 
tudi v prihajajočem letu.« 

Na tekmovanje v pripravi ričeta se je prijavilo deset 
ekip iz Vojnika in sosednjih krajev. Vsaka ekipa je ku-
hala po svojem preverjenem receptu in pod budnimi 
očmi komisije za ocenjevanje ričeta. Vodil jo je gospod 
Viktor Štokojnik. Prav vsi so se potrudili in pripravili 
dobro domačo jed, ki je teknila obiskovalcem. Po izbo-
ru komisije je prvo mesto osvojila ekipa Turističnega 
društva Vitanje (98,5 točke), drugo ekipa Turističnega 
društva Nova Cerkev (79,5 točke), tretje pa člani Pla-
ninskega društva Vojnik (78,5 točke). Hvala vsem, ki so 
sodelovali v pripravi ričeta in s svojo prisotnostjo po-
pestrili martinovanje v Vojniku. 

 
 Tekst in foto: Lea Sreš

Vinogradniško-vinarsko društvo Občine Vojnik je v 
soboto, 7. novembra, organiziralo peto tekmovanje v 
kuhanju ričeta v okviru martinovanja, 10. slovesnega 
krsta mošta, ki se je dogajalo pod šotorom v Vojniku. 
Lepo vreme in aktivni člani društva so pritegnili veliko 
obiskovalcev.

Gospa Albina Karmuzel, članica Vinogradniško-vinar-
skega društva Vojnik, je zapisala: »Vinogradniki in vi-
narji VVD Vojnik skrbijo za poslanstvo svetega Martina. 
Letos je v Vojniku potekalo že 10. martinovanje. Son-
čen dan je v šotor privabil lepo število obiskovalcev, ki 
so skupaj z vinogradniki delili zadovoljstvo in zahvalo 
za dobro letino. Za kulinarični del praznovanja svetega 
Martina so poskrbele ekipe s kuhanjem ričeta. Blagos-
lov vina in molitve zahvale je opravil domači župnik, 
gospod Anton Perger. Zahvala je bila namenjena pri-
dnim rokam vinogradnikov, ki skrbijo, da so vinogra-
di na vseh raztresenih gričih vzorno obdelani. Spomnil 
nas je na zdravo in spoštljivo uživanje zlate kapljice, ki 
naj med ljudi prinaša veselje in zadovoljstvo in ne nes-
reče ter trpljenja. Pokušanje društvenega vina Vojničan 
je med obiskovalci obudilo dobro voljo in spoznanje, 

Pri vinogradnikih 
so kuhali ričet 

Vinogradniki so za martinovanje lepo uredili Vojnik.

Turistično društvo Vitanje

Turistično društvo Nova Cerkev

Planinsko društvo Vojnik
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da. Voditeljica Polonca pa je postala že skoraj maskota 
prisrčne in preproste prireditve. V preteklosti so ljudi 
obveščali tudi z javnim nastopom »klicarja«, ki je bil po 
navadi občinski sluga. Z bobnom je pred cerkvijo po 
nedeljski maši privabljal ljudi ter prebiral razna obve-
stila takratnih oblasti. To je na šaljiv način že večkrat 
storil predsednik Mirko Krašovec. Ker je bilo dogodkov 
v društvu res veliko, zahval prizadevnim sodelavcem 
pa tudi, je svitek obvestil meril več kot meter. Dober 
vinogradnik, kletar mora za trgače prihraniti vino lan-
skega letnika – starino. In res, vina Vojničana je bilo za 
vse dovolj. 

Za popestritev prireditve pa so organizirali peto pri-
pravo – tekmovanje v praženju krompirja. Vodja tek-
movanja Viki Štokojnik je ob tej priliki zbrani publiki 
lepo razložil zgodovino in pomen pridelave krompir-
ja. Tekmovalo je pet ekip. Vsi so pripravili odličen ob-
rok, ki ga je tudi takoj zmanjkalo. Zmagovalci so bili: 1. 
Vinogradniško društvo Ritoznoj, 2. društvo Dobra vo-
lja, 3. Turist Frankolovo. Vojniški vinogradniki so veseli 
sodelovanja sosednjih društev. Letos so jih z obiskom 
presenetili vinogradniki iz Slovenske Bistrice s predse-
dnikom Brankom Brezovščkom na čelu. Organizatorji 
upajo, da so s prireditve in z obiska kleti na Dednem 
Vrhu ter vinograda v Črešnjicah odnesli lepe vtise o 
pokrajini in ljudeh. Ob tej priliki bi bilo morda vredno 
premisleka, da bi društva bolje planirala datume svojih 
prireditev – aktivnosti. Na isti sobotni dan so svoj izlet, 
pohod, prireditev izvedla kar štiri društva. To pa je za 
en dan res velika ponudba, posebej, ker posamezniki 
sodelujemo v več društvih. Verjetno je bil to tudi eden 
od motivov dobro zamišljene in organizirane priredi-
tve Predstavitev društev KS Vojnik, po ideji predsedni-
ce KS Vojnik Lidije Eler Jazbinšek. V slogi in sodelova-
nju je moč! 

 
Pij malo, pij dobro! 
 Pavle Leskovar 
 Foto: Miran Kovač

»Sonca dosti, znoja in skrbi, da trta dobrega rodi,« je 
vodilo vojniških vinogradnikov. Vse to vinogradniki pri 
delu še kako dobro občutijo. Letos jih je narava bogato 
nagradila. Bilo je dosti sonca, padavine pa v pravi meri 
in v pravem trenutku. Vinski strokovnjaki napovedujejo 
odličen, morda celo rekorden vinski letnik.

Deveta slovesna vinska 
trgatev pred trto in v šo-
toru je tako potekala v 
še bolj veselem vzdušju. 
Tudi potomka trta se je 
izkazala s prelepimi, pov-
sem zdravimi 45 grozdi in 
rekordno količino – 20 ki-
logramov ter veliko slad-
korno stopnjo – 82 OE. 
Skrbnemu viničarju Fran-
cu Dajčmanu gredo vse 
zasluge in pohvala. 

Tudi vinogradniki so se 
ponovno izkazali, saj so 

darovali 485 kg najboljšega grozdja. Največ, 49,5 kg, 
je prispeval Mirko Krašovec. Najslajše grozdje z 112 OE 
sorte chardonnay je bilo last Petra in Mateje Zajc. Naj-
večji grozd sorte kraljevina je tehtal 1,1 kg, last Mirana 
Kovača. Najslajši grozd (113 OE) pa je prinesel Oto Po-
točnik. Denar za kletarsko opremo in enološka sredstva 
je prispevalo15 vinogradnikov. Vsem se zahvaljujemo! 
Kletarja društva Kovač in Martič bosta grozdje done-
govala v društveno vino Vojničan. Prvič smo ga lahko 
pokusili 6. novembra na že 10. jubilejnem martinova-
nju – blagoslovu mladega vina, nato še na slovesni 
pokušini najboljših vin na prednovoletnem srečanju 
v mesecu decembru v lepi novi dvorani Jernejevega 
doma v Vojniku. Do takrat pa kletarje čaka še kako zah-
tevno delo v kleti. Vse vinogradnike iskreno vabimo na 
trinajsti kletarski večer, delovno pokušino mladih vin z 
mentorico Tadejo Vodovnik Plevnik, ki znova in znova 
ponavlja, da se samo iz zdravega tehnološko zrelega 
grozdja da pridelati odlično vino. 

S pomočjo vinske kraljice Slovenije Sandre Vučko (je 
že 10. vinska kraljica, ki je obiskala Vojnik) so trgači z 
gosti (župan, predsedniki krajevnih skupnosti) potr-
gali prelepo grozdje. Skrben viničar »sestrice« vojniš-
ke trte, ki raste v Novi Cerkvi, Viki Štokojnik, je poročal, 
da je njihova mlada trta Mihaela obrodila rekordnih 55 
popolnoma zdravih grozdov. Viki šaljivo pravi, da trta 
tako dobro uspeva, ker raste v blagoslovljeni zemlji 
poleg kapele svetega Mihaela. Zanimivo in predvsem 
poučno je bilo to, da so trto obrali osnovnošolci Nove 
Cerkve ter jo predelali v sok. Za veselo razpoloženje 
so poskrbeli pihalna godba z Ljubečne, trio mladih 
glasbenikov Utrip ter ljudske pevke iz Gornjega Gra-

Predsednik Mirko je 
zadovoljen z letino.

Potomka v vsej svoji lepoti.

Vinograd obdelovati Slovenec mora znati
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Tudi to jesen so člani Turističnega društva Nova Cerkev 
pripravili likovno razstavo v kapeli sv. Mihaela. Svoja li-
kovna dela je razstavljal domačin, likovni umetnik Boži-
dar Ščurek iz Vizor. Razstavljena likovna dela in čudovit 
prostor sta pričarala lep kulturni dogodek.

Odprtje razstave je bilo v nedeljo, 25. oktobra, pred 
kapelo sv. Mihaela. Mladi pevci podružnične osnov-
ne šole pod vodstvom gospe Sabine Penič in skupi-
na pevcev Moškega pevskega zbora iz Nove Cerkve so 
pripravili kratek kulturni program. Gospod Ščurek je v 
nagovoru predstavil svoj pogled na umetnost in pope-
ljal obiskovalce po razstavi. Krasen prostor kapele je le-
pim slikam dodal popoln umetniški užitek. Župan gos-
pod Branko Petre se je delavcem turističnega društva 
zahvalil za aktivno in raznovrstno dejavnost v kraju. 

Božidar Ščurek se je rodil 21. 12. 1948 v Celju, kjer je 
po osnovni šoli končal gimnazijo. Že zelo zgodaj je po-
kazal zanimanje za slikanje, ki ga je nedvomno pode-
doval po svojem očetu Jožetu. V Mariboru je končal 
študij tehnike in vseskozi ohranjal stik s slikarstvom. 
Božidar Ščurek je že vrsto let vpet v slovensko likovno 
dogajanje, je reden gost slovenskih slikarskih priredi-
tev, ex-temporov, taborov in strokovnih združenj. Nje-
gova dela mu prinašajo nagrade in priznanja, ki kre-
pijo njegovo samozavest. Pri slikanju je vztrajen, išče 
in tudi odkrije, kako zaokrožiti vse dele, vse elemen-
te v celoto. »Za Ščurkov ustvarjalni proces je zanimivo 
primerjati, v kolikšni meri si avtor dovoljuje in jemlje 
ustvarjalno svobodo. Njegove barve postanejo mnogo 
intenzivnejše, polne in žareče, obrisi manj ostri, oblike 
dinamične, rastlinje se rahlo približuje arabeski, čopič 

Likovna razstava domačina

Božidar Ščurek je predstavil svoj umetniški pogled.

pušča igrive in na videz spontane sledi, tako značilne 
za večino Ščurkovih platen. Božidar Ščurek prilagaja 
barve letnemu času, mestnim ali podeželskim razme-
ram, kadar je tema predpisana, ji disciplinirano sledi. 
Zadnja leta se je odločil za barvne izbruhe, za drzne, 
v realnem svetu nikoli videne kombinacije, ki njego-
ve slike napolnjujejo s posebno vizualno napetostjo v 
domala skrivnostnem razpoloženju,« je zapisala likov-
na kritičarka Marlena Premšak. 

Vsem, ki so sodelovali pri postavitvi dogodka, se zah-
valjujemo, posebej gospodu dekanu Alojziju Vicmanu, 
ki vsako leto široko odpre vrata kapele sv. Mihaela in 
nam omogoči postavitev razstave. Obiskovalci razsta-
ve so se po ogledu zadržali in poklepetali ob manjši 
pogostitvi Turističnega društva Nova Cerkev. 

 
 Lea Sreš 
 Foto: S. Ramšak

Snežinke naj tiho prekrijejo sledi minulega leta. 
Naj ohranijo trdno stkane vezi družinske topline 

in prijateljstva.
Med vinske griče naj natrosijo svetlobo znanja in 

blago roso, da bo ob letu v vinu polno ljubezni vi-
nogradnika in svetlobe sonca, ki razveseljuje ljudi.
 
Želimo vam ljubeče in blagoslovljene božične pra-

znike, v letu 2016 pa stopajte po poti ljubezni, od-
puščanja in sprejemanja – v hvaležnosti za vsak 
trenutek, ki vam ga podarja življenje. 

 Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik
Ob takojšnjem 

plačilu priznamo 15%
popust

www.mojaobcina.si/vojnik
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Končno smo dočakali nove prostore za potrebe dela v 
društvih. Svojo sobo so prevzeli člani KORK-a Nova Cer-
kev in takoj razširili področje svojega delovanja.

 V drugem nadstropju gasilskega doma v Novi Cerkvi 
je predsednik KS Slavko Jezernik predal delavcem Rde-
čega križa novo sobo. V zadnji fazi del so člani izvršne-
ga odbora pomagali pri urejevanju in tako pospeši-
li prevzem prostora, ki je nujno potreben za uspešno 
delo. Prostor je namenjen za srečanja članov, shranje-
vanje paketov pomoči in vsem aktivnostim, ki jih izva-
jajo. 

Poleg rednih mesečnih kontrol krvnega tlaka, ho-
lesterola in vrednosti sladkorja v krvi bodo v prihod-
nje poskrbeti za naše zdravje še drugače. Patronažna 
sestra gospa Karmen Senegačnik iz Zdravstvenega 
doma Vojnik bo izvajala individualne razgovore o zdra-
vstvenem stanju, zdravi prehrani, zdravem življenju in 
o težavah posameznika. Prvi dogodek je bil v četrtek, 
15. oktobra 2015, ob 11. uri. Zaradi zagotavljanja za-
sebnosti prosimo, da se predhodno naročite na telefon 
041 221 736 (Magda Kajzba). Oglasite se in pomagajte 
vdahniti novemu prostoru življenje, namenjen je po-
moči krajanov. 

 Lea Sreš 
 Foto: Magda Kajzba

Novi društveni 
prostori za Rdeči križ

Marjetka in Magda urejata društveno sobo.

Začetek jeseni je čas, ko se člani Turističnega društva 
Nova Cerkev odpravimo na izobraževalni in sprostitve-
ni izlet. V nedeljo, 13. septembra 2015, smo obiskali Pulj 
na Hrvaškem in svojo sokrajanko, gospo Skutnik, ki si je 
ustvarila nov dom pri Barbarigi.

 Na poti proti Pulju smo si ogledali slovensko in hrva-
ško Istro, v Pulju pa areno in ostale antične arheološke 
spomenike v mestu. Naša pot se je nadaljevala proti 
sv. Foški, romarski cerkvici, njeni najstarejši deli so iz 
7. stoletja. Spoznali smo zgodovino cerkve, ki je pos-
tavljena na močnem energetskem polju, kjer se doga-
jajo nepojasnjeni čudeži in ozdravitve. Po okrepčilu v 
Barbarigi nas je sprejela na obisk gospa Skutnik, ki živi 
v tipični istrski zgradbi, ki se imenuje kažun. Njena bo-
lezen v preteklosti jo je prisilila, da je spremenila način 
življenja. Odločila se je za izgradnjo kažuna v istrskem 
okolju. Kažun je majhna kamnita hiša, okrogle oblike, 
s stožčasto streho. Grajen je iz naravnega kamna in 
predstavlja izročilo stare kmečke arhitekture. Vreme 
nam je omogočilo, da smo se kljub poznemu poletju 
še okopali v morju in družili v pristnem istrskem okolju. 

Naš izlet je bil poučen in hkrati zabaven. Druženje, 
spoznavanje novih krajev, novih ljudi in negovanje 
starih vezi nam je dalo občutek, da smo dan preživeli 
lepo. Polni nove energije iz sv. Foške smo se vrnili do-
mov v poznih večernih urah. Hvala Turističnemu dru-
štvu Nova Cerkev za povabilo. 

 
 Tekst in foto: Lea Sreš

Ogledali smo si kažun

Skupinska fotografija pred kažunom

 
Tisoč in tisoč zvezd je nad nami, 

tisoč in tisoč zvez med nami, 
da gre po svetu – rama ob rami – 

svetloba z nami. 
(Tone Pavček) 

Rdeči križ Nova Cerkev vam želi miren božič 
in srečno novo leto 2016. 
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Potomka stare trte, ki raste ob kapeli sv. Mihaela, je ob-
rodila enainpetdeset grozdov in s svojim sokom odžeja-
la otroke POŠ Nova Cerkev. Prireditev so izvedli skrbniki 
trte, člani Turističnega društva Nova Cerkev in Vinogra-
dniškega društva Vojnik. Viktor Štokojnik, skrbnik trte, je 
dobro opravljal svoje delo skozi vse leto, saj je bila rastli-
na zdrava in je imelo grozdje vrednost sladkorne stopnje 
72 °Oe. Zadnje škropljenje trte je bilo izpuščeno, tako da 
je bil sok neoporečen. 

 Prireditev je potekala ob Mihaelovi kapeli, kjer so 
učenci šole izvedli kulturni program in pomagali ob-
rati trto. Prvi grozd je utrgal gospodar, gospod dekan 
Alojz Vicman. Na prireditvi so sodelovali še Oton Sa-
mec, ki je prebral pismo botra Mihaele, gospoda Draga 
Medveda. Njegove besede so namenjene nam vsem, 
ne samo otrokom. 

»Že Slomšek je zapisal, da daje otrokom sladko 
grozdje, odraslim pa dobro vino. To je priložnost, da 
se skupaj veselimo pridelka in da uživate v tem le-
pem sadu. Grozdje je kot sadež zelo zdravo in uporab-
no na mnogo načinov. Seveda se veselimo tudi dob-
rega vina, ki nam ga da. To vam govorimo zato, da bi 
dovolj zgodaj spoznali lastnosti te pijače, ki jo mnogi 
obtožujejo za marsikaj hudega v družbi, toda to izvi-
ra iz neznanja in nerazgledanosti. Piti pijače, ki vsebu-
jejo alkohol, se je treba naučiti kakor poštevanko. Le 
tako se lahko izognemo težavam in nesporazumom s 
samim seboj. Zavzemam se za to, da bi v šolah uvedli 
predmet Kultura pitja in omizja. Gre za etični kodeks, 
kako se obnašati do pijače, ki vsebuje alkohol. Že sta-
ri kitajski modrec Konfucij je zapisal, da za pijanost ni 
krivo vino, ampak tisti, ki ga pije. V naših rokah je torej 
ključ, ki nas vodi v trezne presoje in nas vodi stran od 
prekomernega pretiravanja v vseh stvareh v življenju. 
Vino je bilo ustvarjeno, da človeka osrečuje in mu kre-
pi zdravje. Tega se je treba naučiti; učite se pa od svo-
jih starejših vzornikov, vendar nikar ne sledite tistim, 
ki pravijo, kako je tisti, ki lahko veliko pije in ni pijan, 

Trgatev v Novi Cerkvi

´cool´ in ´jack´ in ne vem, kaj še vse. Tak, ki preveč pije, 
ne more biti nikomur za zgled, najmanj pa vam, mla-
dim. Že blaženi Slomšek je napisal, da pijanec je nava-
den tat, ker dela iz vina trat. Kot boter te trte se iskreno 
zahvaljujem gospodu dekanu Alojzu Vicmanu, da jo je 
vzel pod svoje okrilje v tem našem lepem kraju, ki je 
tudi Slomškov kraj lepega spomina; gospodu Viktorju 
Štokojniku, viničarju Mihaele, ki je tudi sam častitljiv vi-
nogradnik in pridelovalec odličnega vina, da čez vse 
leto skrbi za to trto, da je zdrava in da obilno rodi; gos-
podu Otonu Samcu, ki kakor dobri duh bdi nad vsem, 
kar se dogaja okoli nje; Vinogradniškemu društvu Voj-
nik in predsedniku gospodu Mirku Krašovcu, Krajevni 
skupnosti Vojnik in gospodu Jezerniku, Turističnemu 
društvu Vojnik in gospe Zvezdani Stolec ter ne nazad-
nje vodstvu naše šole. Ko gledam te potomke po dru-
gih krajih, vidim, da so jih ogradili z visokimi ograjami 
in jih dali pod ključ, da jim nepridipravi ne bi škodili. 
V Novi Cerkvi tega nimamo, ker ljudje sami pazijo na-
njo. Naj ob tem spomnim na stara svetopisemska pra-
vila o trgatvi: v vinogradu je vedno moral ostati še kak-
šen grozd za vojne sirote in vdove. Veljalo je tudi, da ko 
gre zadnja brenta iz vinograda, roma prvi koš gnoja v 
vinograd. Gospodar grozdno jagodo natakne na roz-
go, da da trti spet piti. Skratka, vračamo ji to, kar smo 
ji vzeli. Kot vidite, nas lahko trta nauči mnogih mod-
rosti. Tako naj ostane, saj je to znak, da smo kulturni in 
spoštljivi drug do drugega in do svoje dediščine. Naj 
vam letošnji pridelek služi zdravju in vsemu dobremu! 
Lepo vas pozdravljam in sem v duhu z vami.« 

Prireditev se je nadaljevala s stiskanjem grozdja, pri 
delu so Ediju Tratniku pomagali učenci. Po opravlje-
nem delu smo se vsi okrepčali z dobrotami iz Markove 
kuhinje, ki so jih ponudili delavci TD Nova Cerkev, in 
drugimi jesenskimi dobrotami ter seveda s sveže stis-
njenim grozdnim sokom.

 Tekst in foto: Lea Sreš

Edi Tratnik je imel veliko mladih pomočnikov.

Posvet pred trgatvijo
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higienske pripomočke, knjige in zvezke. Vse, kar smo 
zbrali, bodo delavci KORK Nova Cerkev razdelili v prave 
roke. Hvala vsem, ki so nastopili in omogočili dobro-
delno prireditev, hvala za prispevke. Hvala tudi v ime-
nu organizatorice Milice Kočevar in Magde Kajzba, so-
organizatorice prireditve. Ostane nam topla misel, da 
bo zaradi dobrodelnega dogodka in naše prisotnosti 
na njem vsaj nekomu nekoliko lažje. 

 
 Tekst in foto: Lea Sreš

Ob desetem dnevu prijaznosti, ki ga vsako leto prip-
ravijo člani društva Izvir iz Nove Cerkve, so za letošnji 
dogodek združili moči s Krajevno organizacijo Rdeče-
ga križa in pripravili dobrodelni koncert Podari in osre-
či. Vsi nastopajoči so se odpovedali plačilu, vsa zbrana 
sredstva pa so namenili ljudem iz Nove Cerkve, ki živijo 
v socialni stiski.

 Na prireditvi so sodelovali Uroš Perić, Sandra Feketija, 
Mojca in Primož Hladnik ter mladi pevci Osnovne šole 
Vojnik pod vodstvom gospe Emilije Kladnik Sorčan. 
Glasbeni mojster Uroš Perić, ki je znan po svojih od-
ličnih interpretacijah skladb iz zlate dobe bluza, soula 
in džeza, je skupaj s Sandro Feketija izvedel niz zim-
zelenih skladb. Glasbena izvajalca, domačina Mojca in 
Primož Hladnik, sta izvedla paleto skladb, ki so obisko-
valce navdušile. Mladi pevci Osnovne šole Vojnik so s 
svojim ubranim petjem dodali svežino. Oba napove-
dovalca sta nas vodila čez deset let dela društva Izvir in 
predstavila pomen prijaznosti med ljudmi. Župan Ob-
čine Vojnik gospod Branko Petre je poudaril vrednote, 
ki jih moramo živeti, saj je danes potrebna prijaznost 
in solidarnost, vprašanje pa je, ali se tega zavedamo.

Verjamem, da smo bili vsi prisotni po končanem do-
godku zadovoljni, saj smo prispevali z namenom, da 
bo nekdo, ki to potrebuje, lažje prebrodil kakšno sti-
sko, plačal položnico ali otroku izpolnil željo. Organiza-
torji so zbirali materialne dobrine: hrano, igrače, čistila, 

Dobrodelni koncert

Mojca in Primož Hladnik

Pevke Osnovne šole Vojnik pod vodstvom gospe Emilije Kladnik Sorčan
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»Nikoli, nikoli, nikoli ne obupaj,« je znan rek misleca. 
Tudi mi smo na neki način misleci, saj pogosto pade-
mo, smo večkrat zaskrbljeni in obupani, potisnjeni v kot 
družbe, pozabljeni, osamljeni …

Pomembno je, da hodimo po hribu navzgor in se ved-
no poberemo. Smo kot ptice z bolnimi, s polomljenimi 
krili in vedno potrebujemo nekoga, da nam pomaga 
vzleteti in se pobrati. Potrebujemo drug drugega. Smo 
heroji, vendar nič drugačni kot drugi občani, državlja-
ni. Prav je, da vsake toliko časa opozorimo nase, da smo 
tu, da ne želimo nečesa nemogočega, ampak da smo 
enaki kljub svoji invalidnosti, drugačnim potrebam. 
Nismo krivi, da smo bolni, da nam je življenje naložilo 
nekaj več ovir, preprek, s katerimi se srečujemo vsak 
dan. Prevečkrat govorimo o slabih, neugodnih časih. 
Prevečkrat je invalidnost preprosto izgovor, da invalid 
izgubi službo in jo težko, če sploh še kdaj, dobi. Mno-
gi so svoje zdravje pustili v tovarnah, danes pa živijo s 
slabimi 300 evri pokojnine za dolga leta trdega dela. 
Kako? S takšnim razmišljanjem smo na dnevu odprtih 
vrat 23. septembra 2015 v počastitev mednarodnega 
dneva invalidov opozorili nase. Z razstavo ročnih del 
in s svojimi čudovitimi izdelki so nas počastile Zvonč-
nice. Obiskali so nas tudi predstavniki sosednjih dru-
štev in številni naši člani s prijatelji. Posebno čast pa so 
nam izkazali: župana Vojnika, Branko Petre, in Štor, Mi-
ran Jurkošek, celjska podžupanja, mag. Darja Turk, in 
direktorica CSD Celje, Olga Lalič Bezenšek. V pozdrav-

Dan odprtih vrat ob 
dnevu invalidov

nih govorih so poudarili pomen druženja s sebi enaki-
mi, pomen opozarjanja na težave, za katere je včasih 
treba le malo in jih rešimo ali vsaj omilimo. Veliko naših 
članov je starejših in samih, zato so taka druženja po-
membna, saj imajo polepšan in popestren dan, ko se 
lahko pogovorijo in razvedrijo. Ob takih srečanjih člani 
dobijo informacije in napotke za težave, ki jih vsako-
dnevno tarejo. 

Pomen medsebojnega sodelovanja in pomoči pri 
reševanju problematike invalidov je izpostavil župan 
Branko Petre, ki je poudaril, da je sodelovanje z dru-
štvom in Občino Vojnik pohvalno. Z občino skupaj vo-
dimo projekt »Občina po meri invalidov«, kjer skupaj 
opozarjamo in rešujemo ovire, ki so pomembne za vse 
občane in za dolgoročen dobrobit vseh občanov. Sle-
dil je kulturni program; ob zvokih harmonike smo za-
peli in zaplesali, s svojim angelskim glasom ob zvoku 
kitare pa nam je polepšala dan prijateljica Brigita. Njen 
mili glas boža dušo in za trenutek se nam je čas ustavil. 
Zbrani so strmeli in poslušali njene pesmi in marsika-
tero oko se je zalesketalo. Ob okusnem pecivu in rujni 
kapljici smo si bili enotni, da smo preživeli skupaj še en 
lep, nepozaben dan. Biti invalid, ni lahko, a breme je 
lažje, če ga nosimo skupaj. 

Hvala vsem, ki ste na kakršen koli način pripomogli, 
da nam je bilo skupaj, ob okusni hrani in dobri kapljici, 
s prijetnim kulturnim programom, lepo. Hvala, spošto-
vani gostje, da ste si vzeli čas in se družili z nami. 

 
 Dragica Mirnik
 Foto: arhiv društva

Želimo vam blagoslovljene božične praznike 
in vse dobro v prihajajočem letu.

V upanju na boljše čase ponosno praznujmo dan 
samostojnosti in enotnosti.

Srečno!
Občinski odbor Nove Slovenije Vojnik
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Od 2. novembra dalje je v Slovenji zaživelo predpiso-
vanje in izdajanje zdravil preko elektronskih receptov in 
za zdaj poteka na primarnem zdravstvenem nivoju. Se-
kundarni in terciarni nivo zdravstva, kamor sodijo speci-
alistične ambulante in bolnišnice, naj bi se elektronske-
mu predpisovanju receptov priključile najkasneje do 2. 
februarja 2016. Sicer gre za enega od projektov Ministr-
stva za zdravje, ki v okviru krovnega projekta Nacional-
nega projekta eZdravje združuje različne elektronske 
rešitve za slovenski zdravstveni sistem (eNaročanje, eTri-
aža, spletni portal zVem itd.). 

Uvedba e-recepta pomeni, da pacient po obisku zdrav-
nika predpisana zdravila prejme v kateri koli lekarni ob 
predložitvi kartice zdravstvenega zavarovanja. S po-
močjo te lekarniški farmacevt dostopa do podatkov 
o e-receptih, ki jih v sistem elektronske izmenjave po-
datkov vnese zdravnik. Kljub e-receptu papirni recept 
še vedno ostaja, saj je za določene primere še možno 
predpisovanje zdravil na papirni obrazec. Tega je treba 
predložiti tudi v primeru nujne izdaje zdravil. Pravila ča-
sovnega dviga zdravil na e-recept ostajajo enaka, to po-
meni, da je treba prvi dvig zdravila opraviti najkasneje v 
30 dneh po predpisu zdravila, tako v primeru zelenega 
kot tudi belega samoplačniškega recepta. Izjema so an-
timikrobna zdravila – antibiotiki, ki jih lahko izdamo v 
lekarni najkasneje v treh dneh po predpisu, ter zdravila s 
posebnim režimom predpisovanja (dvig se mora opravi-
ti v petih dneh po predpisu). Še vedno lahko zdravnik v 
primeru kroničnih terapij predpiše zdravila na obnovlji-
ve e-recepte, pri katerih označi število ponovitev. V času 
veljavnosti receptov pacient zdravila dviguje v lekarni, 
kontakt z zdravnikom v tem času ni potreben. Prvi dvig 
zdravil na obnovljivi recept je treba opraviti najkasneje 
v 30 dneh po predpisu, ponovljene izdaje pa najhitreje 

Elektronski recept
v 60 dneh od prejšnje. Ena od prednosti e-receptov je 
tudi možnost predpisa e-recepta na daljavo, to pomeni 
brez prisotnosti pacienta oziroma njegove KZZ, kar e-re-
cept tehnično omogoča, vendar je odločitev za tak na-
čin predpisa zdravil stvar dogovora z zdravnikom in je 
bolj izjema.

Zaradi elektronskega prenašanja podatkov med zdrav-
niki in lekarnami se lahko pri izdajanju zdravil pojavijo 
tudi težave, ki so povezane z nedelovanjem sistema (na 
primer zaradi izpada električnega toka, težav z interne-
tno povezavo). V tem primeru branje e-receptov in s tem 
izdaja zdravil ni mogoča, treba je počakati, da se sistem 
ponovno vzpostavi. Izdaja bo v takih primerih mogoča 
le za nujne primere na podlagi papirnatega receptnega 
obrazca. Izdaja zdravil v lekarni ni mogoča tudi v prime-
ru, če e-recept ni izpolnjen pravilno.

Z uvedbo e-recepta naj bi se zmanjšal obseg admi-
nistrativnih opravil med izdajo zdravil tako, da bomo 
lekarniški farmacevti lahko več časa posvetili sveto-
vanju o pravilni, varni in učinkoviti uporabi zdravil.

 Mateja Kadilnik, mag. farm.
 Lekarna Vojnik

Informativni kotiček
Sporočamo vam, da je Lekarna Vojnik odprta 

vse dni od 8. 00 do 18. 00, ob sobotah od 8. 00 do 
12. 00.

Dne 24. 12. 2015 in 31. 12. 2015 bo lekarna odprta 
od 8. 00 do 15. 00.

V skrbi za vaše zdravje vas lepo pozdravlja 
kolektiv Lekarne Vojnik.
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“Ne veš, kam it’? Pridi migat s POSTANI. FIT!”

Že od malih nog živi v sožitju s športom, saj je že pri 
dveh letih začela obiskovati Športno društvo Gaberje. 
V mladosti se je ukvarjala z različnimi športi, kasneje 
se je vpisala tudi na Fakulteto za šport, ki jo je uspešno 
zaključila. Letos je ustanovila podmladek POSTANI. FIT, 
v sklopu katerega trenutno poteka vadba fitkampa, ki 
je namenjena tako mladim kot starejšim, ženskam in 
moškim, saj jo prilagodi vsakemu posamezniku. Na-
men vadbe je, da si ljudje pridobijo splošno kondici-
jo, izboljšajo imunski sistem in splošno počutje, krepijo 
mišične skupine celotnega telesa ter se na vadbi spro-
stijo in pozabijo na vsakodnevne težave. 

Z mesecem decembrom se je vadba začela na novi 
lokaciji na Ljubečni, in sicer so uvedli še dodatne vrste 
vadb, kot so fitkamp (funkcionalna vadba, namenje-
na moškim in ženskam), fitritke (vadba ob glasbi za 
zadnjico, noge in trebuh), fitseniorke (vadba za zdra-
vo hrbtenico, sprostitev in dobro počutje) ter pilates 
(vadba za krepitev in sprostitev mišic). 

Urnik vadb: 

FITKAMP: ponedeljek ob 19.00
 torek in četrtek ob 19.00 in 20.00
 petek ob 9.00 in nedelja ob 18.00 

FITRITKE: ponedeljek ob 18.00 

FITSENIORKE: sreda ob 18.00 

PILATES: ponedeljek in sreda ob 10.00 
 

Lepo vabljeni vsi, ki si želite postati fit. Za dodatne in-
formacije pokličite na telefonsko številko 040/191–559 
ali pišite na e-naslov: sara@postani.fit. Prav tako Saro 
najdete na strani Facebook Postani.fit s Saro. 

 Tjaša Podergajs
 Foto: Sara Kokotec, Rok Tržan

Vedno bolj se zavedamo, kako pomembno za naše zdravje je gibanje, zato se vsakodnevno poslužujemo različ-
nih športnih aktivnosti. Lansko leto je z redno rekreativno vadbo začela Sara Kokotec, profesorice športne vzgoje.
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Državna viceprvakinja Strelsko tekmovanje ob 
občinskem praznikuKaja Urbanija Čož, devetošolka OŠ Vojnik in obetavna 

smučarska skakalka iz Vojnika, je tudi v poletni sezoni 
pokazala, da je v odlični formi. Njene uvrstitve so več 
kot odlične, saj je na vseh sedmih tekmah, na katerih je 
tekmovala, stala na »podiumu«, na stopničkah.

 Njena prva tekma v poletni sezoni je bila organizira-
na na domačem terenu v Kisovcu (kjer večinoma treni-
rajo skakalci iz štajersko-koroške regije) in stopila je na 
najvišjo stopničko. Naslednja tekma je bila v Sebenjah, 
kjer se je uvrstila na drugo mesto, v Mostecu je bila tre-
tja, na državnem prvenstvu v Kranju je postala vicepr-
vakinja, zadnjo tekmo v njeni kategoriji (deklice do 15 
let) pa je zopet zabeležila z zmago v Žireh na 60-metr-
ski skakalnici in tako ubranila lanskoletno zmago, ko je 
na tej skakalnici lani postala državna prvakinja. 

 Kaja se je preizkusila tudi v višji kategoriji – mladin-
ke do 20 let, in sicer na skakalnici v Planici (K 72), kjer 
je bila tretja. Prvič se je preizkusila tudi na 100-metrski 
skakalnici v Kranju (Bauhenk), kjer je le z dvema trenin-
goma pred to tekmo pristala na tretjem mestu. Na tek-
mi je dosegla svoj osebni rekord, in sicer 85 metrov, v 
poskusni seriji pa je skočila 91 metrov. 

 Kaja je s svojimi res odločnimi rezultati znova doka-
zala, da lahko v prihodnosti nanjo še računamo, saj je 
v seštevku vseh petih tekem za vseslovenski pokal Slo-
venije v kategoriji deklice do 15 let na drugem mestu. 
Ne nazadnje pa velja pohvaliti sodelovanje med klu-
boma SSK Šmartno na Pohorju (kjer Kaja trenira) in do-
mačim klubom SD Vizore, saj sta si kluba medsebojno 
večkrat pomagala, tako pri organiziranju treningov kot 
pri tekmah, pri tem pa prihranila marsikatere stroške, 
ki nastanejo. Oba trenerja, Vlado Ačko (SSK Šmartno 
na Pohorju) in Stanislav Grm (SD Vizore), sta dokazala, 
da je v slogi moč in da se lahko s pomočjo dobre ko-
munikacije in dogovarjanja uresničijo cilji in želje. 

 
 Liljana Čož
 Foto: Marjan Zupančič

V počastitev praznovanja 20. občinskega praznika 
smo v Društvu upokojencev Vojnik organizirali razna 
tekmovanja. Člani strelske sekcije DU Vojnik, ki je se-
stavni del Strelskega društva bratov Dobrotinšek Voj-
nik, smo v sredo, 30. septembra 2015, ob počastitvi 
praznovanja občinskega praznika izvedli strelsko tek-
movanje v streljanju z zračno puško. Tekmovanja se je 
udeležilo šest ekip DU: Vitanje, Dobrna, Hudinja, Ostro-
žno, Ljubečna in Vojnik.

 
Izidi ekipnega tekmovanja: 
1. mesto: DU Vojnik – 497 krogov, 
2. mesto: DU Ljubečna – 491 krogov, 
3. mesto: DU Hudinja – 461 krogov. 

Najboljši strelci tekmovanja: 
1. mesto: Jože Jeram, DU Ljubečna – 182 krogov, 
2. mesto: Dušan Ravnikar, DU Hudinja – 173 krogov, 
3. mesto: Šandor Patkanj, DU Vojnik – 169 krogov. 

Zahvaljujemo se predsedniku DU Vojnik, Ivanu Roba-
čerju, za pogostitev in udeležbo na tekmovanju. Zah-
vala gre tudi vojniškemu županu Branku Petretu, za 
pomoč pri podelitvi pokalov ob zaključku tekmovanja. 
Hvala tudi vsem, ki ste se udeležili tekmovanja! 

 
 Franc Kuzman 
 Foto: Dušan Ravnikar

Državna viceprvakinja Kaja Urbanija Čož

www.mojaobcina.si/vojnik

Vsi aktualni dogodki
se nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
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so rezervirani za tekme. V letošnjem šolskem letu je 
bila Teja tudi kapetanka na tekmi s Celjem. Tekmuje 
tudi za OŠ Vojnik, kjer je ekipa dosegla odličen rezul-
tat, saj so dekleta zmagala na vseh štirih tekmah in se 
uvrstila na področno tekmovanje, kjer si Teja nadeja 
dobro ekipno uvrstitev.

Uvrstitev v reprezentanco
Za največji uspeh šteje uvrstitev v žensko državno ko-

šarkarsko reprezentanco, saj je uvrstitev dosegla pre-
ko selekcij, kjer potekajo treningi in testiranje karakte-
ristik udeležencev. Zadnji trening je bil izbirni, saj so 
na njem odločali, katera izmed igralk se bo uvrstila na 
kamp, selekcijske tekme pa so pripomogle k povabi-
lu nanj. Posebna preizkušnja za vse košarkarice v kam-
pu, ki je trajal cel teden, so bili treningi, ki so potekali v 
času vročinskega vala. Večerne tekme, na katerih so se 
udeleženke pomerile med seboj, so spremljali trenerji 
slovenske košarkarske reprezentance, z namenom iz-
bora tekmovalk. Zadnji dan je bila tekma All star, na 
kateri je Teja dosegla štiri točke.

Po zaključku kampa se je pridružila družini na morju, 
kamor je tudi prejela razveseljivo novico, da je izbrana 
v reprezentančno ekipo. Ženska košarkarska ekipa ka-

Teja Tržan je mlada košarkarica, ki je na prvi tekmi 
ženske košarke KK Vojnik dosegla prvi dve točki, je bila 
v letošnji sezoni izbrana v slovensko košarkarsko re-
prezentanco v kategorijo U-14.

Starost: 13 let 
Klub: KK Vojnik 
Trener: Mateja Oprčkal
Cilji: igrati za slovensko žensko člansko reprezentan-

co in v španski košarkarski ligi 
Hobiji: rokomet, gasilstvo, branje
Vzorniki: Juan Carlos Navarro
Sanjsko potovanje: Maldivi, Jamajka
Vidnejši uspehi v sezoni 2014/15:
 - najmlajša igralka na tekmi All star v Novem mestu, 
 - najboljša igralka KK Vojnik v sezoni 2014/15, 
 - uvrstitev v izbor selekcije letnika 2001, 
 - udeležba na mednarodnem kampu FIBA, 
 - uvrstitev v žensko državno košarkarsko reprezen-

tanco v kategoriji U-14.
Zakaj košarka? 
»Pravzaprav je k odločitvi za košarko botrovala po-

škodba zapestja, zaradi katere sem morala za kratek 
čas opustiti treninge rokometa pri Rokometnem klu-
bu Celje, kjer sem trenirala štiri leta. V tistem času sem 
imela več prostega časa, zato sem pogosteje spremlja-
la mlajšo sestro Tjašo na treninge košarke, tam pa me 
je Mateja Oprčkal povabila, naj se jim pridružim. Ker 
sem žogo zelo pogrešala, sem najprej začela s trenin-
gi v ekipi šolske košarke in z njo sodelovala v ŠKL. Po 
sanirani poškodbi zapestja sem eno sezono igrala pri 
Athlete Celje, potem pa v letu 2014/15 postala del no-
voustanovljene ženske ekipe KK Vojnik,« poudari mla-
da športnica.

Teja je že od rosnih let članica PGD Vojnik, kjer sode-
luje na gasilskih tekmovanjih, v aktivnostih društva ter 
v krožku Mladi gasilec. Večino časa je njen dan zapol-
njen s košarko, ki jo trenira petkrat tedensko. Vikendi 

Teja Tržan

Na parketu je najsrečnejša.

Poškodba botrovala navdušenju nad košarko
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tegorije U-14 je s tekmovanjem začela avgusta v Slo-
venj Gradcu, kjer pa je Teji poškodba kolena preprečila 
sodelovanje na parketu, zato je svojo ekipo spodbujala 
s klopi.

Teja v novi sezoni upa, da bodo s šolsko ekipo doseg-
le čim boljše rezultate. Zase pa si še želi, da bi bila po-
novno izbrana v ekipo reprezentance in zanjo odigrala 
uspešno in brez poškodb.

 Lidija Eler Jazbinšek
 Foto: arhiv družine Tržan

2. pokal
OSO Savinjska

Potrdila za 
kategorizirane 
športnike za klube 
in društva

V športni dvorani OŠ Vojnik je 18. in 19. septembra 
potekal 2. pokal OSO Savinjska. Dogodek se je izvajal 
na podlagi sodelovanja Društva košarkarskih sodnikov 
Savinjska (navzočih 30 sodnikov) in Košarkarskega klu-
ba Vojnik. Tudi na novo sezono so se sodniki kakovo-
stno pripravili. Izvedli so obnovitveni seminar košar-
karskih pravil in opravili letni fizični test. 

Na igrišču se je predstavilo šest ekip v dveh različnih 
kategorijah. V spomin na turnir so bili vsi udeleženci 
obdarjeni s spominskimi majicami. Udeležba za ekipe 
in gledalce je bila brezplačna, sponzorji so prispevali 
praktična darila. Zahvala gre tudi Občini Vojnik in KK 
Vojnik, ki sta izdatno pomagala. Poleg rednega progra-
ma sta bili povabljeni tudi dve prvoligaški ekipi: držav-
ni podprvak Rogaška in novinec v 1. slovenski ligi Ško-
fja Loka. Prvi sodniški met je na finalni tekmi tudi letos 
izvedel Jani Močenik, ki je leta 1991 Slovenijo odlično 
zastopal na specialni olimpijadi v Minnesoti v vadbe-
nih elementih košarke. 

Za domače je pesti stiskal tudi župan Branko Petre, 
ki si je vzel čas in spremljal zanimiv športni dogodek. 
Na zaključku je čestital mladim vojniškim košarkarjem 
U-13, ki so v prejšnji sezoni osvojili odlično 3. mesto v 
državi. Letošnji prvaki so postali KK Nazarje. Vsi udele-
ženci so bili zadovoljni nad kakovostno izvedbo špor-
tne prireditve, ki je povezala različne generacije košar-
karskih navdušencev, igralcev, trenerjev in sodnikov. 

 
 Tekst in foto: Gregor Oprčkal

Obveščamo vas, da je v skladu s pogodbo o delovanju 
regijskih pisarn tudi celjski regijski pisarni bilo izdano-
pooblastilo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združe-
nja športnih zvez o izdajanju potrdil za kategorizira-
ne športnike za vse klube in društva, ki imajo sedež v 
celjski regiji. Regijska pisarna Celje pokriva naslednje 
občine: Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Laško, Radeče, 
Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Šentjur, Dobje, Šmar-
je, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Bistri-
ca ob Sotli, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in 
Vransko. Za vsa potrdila, ki se nanašajo na kategoriza-
cijo, se obračajte na e-naslov: celje@olympic.si. 

 
 Hasan Ibrić, 
 vodja OKS-ZŠZ Regijske pisarne Celje
 

 Informacije: 
Regijska pisarna Celje, Športna zveza Celje

 Dečkova cesta 1, 3000 Celje 
www.olympic.si

Začetek finalne tekme na članskem turnirju

Prva točka na prvi tekmi ženske košarke KK Vojnik

www.mojaobcina.si/vojnik
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Projekt Dnevnikova turistična izvidnica je vsesloven-
ski izbor turistom najprijaznejšega kraja. Gre za projekt 
družbe Dnevnik, d. d., ki želi preveriti trenutno stanje 
na področju turizma v Sloveniji. V okviru letošnje-
ga projekta so tuji in domači gostje od maja do sep-
tembra obiskali 16 slovenskih občin. Na sklepni prire-
ditvi, ki je potekala 21. oktobra 2015 na ljubljanskem 
Gospodarskem razstavišču, so tudi uradno podelili pri-
znanja županom, katerih občine so pri gostih, bralcih 
Dnevnika in strokovni komisiji pustile najmočnejši pe-
čat. Prireditve, ki je letos potekala vzporedno z vinskim 
sejmom, se je udeležil podžupan Občine Vojnik Viktor 
Štokojnik. Vojnik je v kategoriji Turistom najbolj prija-
zen kraj po izboru tujih državljanov s Kostanjevico na 
Krki zasedel drugo mesto, prvo mesto v tej kategoriji 
sta zasedli Radovljica in Vrhnika.

»V želji preveriti dejanski položaj na področju turiz-
ma je družba Dnevnik, d. d. junija 2012 začela projekt 
Dnevnikova izvidnica. Namen izvidnice je vse do da-
nes ostal nastavljati ogledalo slovenskemu turizmu in 
ga seveda spreminjati na bolje. Vseh letošnjih 16 izvi-
dnikov z vseh petih celin sveta je skupaj s slovenskimi 
16 tednov zapored preverjalo turistično ponudbo ob-

čin. Na svojih potovanjih so izvidniki preverjali ureje-
nost in videz kraja, javni prevoz, označenost turističnih 
znamenitosti, odpiralni čas TIC, skratka vse, kar bi kraj 
moral ponuditi in pokazati naključnemu gostu, ki ga 
obišče za dan ali dva. Po končani, skoraj štiri mesece 
trajajoči, akciji je izvidnica pokazala, kdo smo in kakšno 
je naše mesto v industriji turizma,« navaja Vesna Levič-
nik na Dnevnikovi spletni strani v prispevku Dnevniko-
va poletna izvidnica: turizem je posel z ljudmi. 

Strokovno žirijo so sestavljali etnolog prof. dr. Janez 
Bogataj, Marjana Grčman, urednica oddaje Na Lepše, 
Dnevnikov novinar Vito Avguštin in direktor E-laborata 
in eden največjih poznavalcev spletnega turizma Pri-
mož Žižek. 

 
Turistična izkušnja Erica v Vojniku in bližnjih krajih 
Eric Dogbatsey iz Gane se je minuli konec tedna v 

peklenski vročini odpravil na lastno pest odkrivat Voj-
nik in bližnje kraje v istoimenski občini. Parkiral je pred 
občinsko zgradbo in se takoj odpravil na lov za turistič-
no-informacijskim centrom (TIC). Namesto prijazne 
informatorke ali informatorja ga je v mestu pričakalo 
mrtvilo, značilno za poletni sobotni dan. Med spreho-

Dnevnikova turistična izvidnica v Vojniku

Domačina Sandi Petrej in Marko Zdovc v družbi Erica iz Gane



TU
RI

ZE
M

7911. december 2015 | OgledalO 108/2015

dom po mestu je prepoznal informacijsko točko, žal 
zaprto, tako da se je iskanje informacij o turistični po-
nudbi Vojnika v soboto izkazalo za jalovo početje. 

Na srečo so vlogo TIC-a odigrali prijazni domačini. 
Najprej mlad fant Matija, ki ga je Eric v lokalni trgovini 
Tuš povprašal po znamenitostih, ki jih ne gre izpustiti. 
Srečanje se je končalo s triurnim zasebnim ogledom 
kraja in okolice, med katerim ni manjkal niti postanek 
pri Matijevi domači hiši. Med prijetnim pogovorom sta 
naključna prijatelja z Matijevim avtom kraj prečesala 
po dolgem in po čez – Eric se je med našim pogovo-
rom neprestano spominjal novih in novih stvari, ki mu 
jih je pokazal nenavadni gostitelj. 

Prvi postanek na njunem popotovanju od Vojnika do 
Nove Cerkve je bila cerkev na vrhu hriba s prekrasnim 
razgledom na okoliške griče in doline. Po treh urah pri-
jetnega druženja se je Matija poslovil, saj ga je čaka-
lo delo na laškem festivalu Pivo in cvetje. Na izvidnika 
je čakal že drugi zasebni vodnik, tokrat uradni pred-
stavnik turističnega društva in tudi lokalni glasbenik. 
Gospod Sandi, čigar hiša se je tudi znašla na seznamu 
oglednih točk, je Erica najprej peljal do groba Karla 
Henna, najditelja izvirov slatine v Radencih in ustano-

vitelja tamkajšnje prve polnilnice. Peljala sta se mimo 
še več cerkva, dvignjenih nad mestom, in si ogledala 
dve turistični kmetiji. Najprej turistično kmetijo Žup-
nek, ki jo je Eric zaradi možnosti ogleda številnih živa-
li opisal kot idealno za otroke. »Imeli so celo pegatke, 
ptice iz družine kur, ki izvirajo iz Afrike. Bil sem navdu-
šen, saj jih v teh krajih še nisem videl,« pove Ganec. 
Ponudbo kmetije mu je predstavila gospa, ki si je zanj 
vzela ogromno časa in mu ponudila sok. »Gostoljubje 
domačinov se je vnovič izkazalo za glavni atribut kra-
ja,« je prepričan Eric. 

Druga kmetija, ki si jo je tisti dan ogledal zvedavi izvi-
dnik, je bila kmetija Soržev mlin, ki ga je prav tako nav-
dušila. »Prijazni lastniki so mi razkazali njihovo posest 
in mi razložili način tradicionalnega ekološkega kme-
tovanja, ki še danes spominja na davne čase,« Eric zač-
ne pripoved o najzanimivejšem doživetju svojega izle-
ta. »Še vedno imajo mlin in žago na vodni pogon, ki ju 
danes upravlja že četrta generacija. Prav vse je še ved-
no kot pred 400 leti,« kar ni mogel verjeti Eric. Po teme-
ljitem spoznavanju naravno-kulturne dediščine kraja 
je bil čas za malo družabnosti. Sandi je Erica zapeljal 
do Nove Cerkve, kjer so v okrepčevalnici Stolec z dve-
ma zvezdicama preživeli prijetno popoldne z lastnico 
in predsednico tamkajšnjega turističnega društva. Go-
spa je Ericu izkušnjo kraja pričarala še tako, da je pok-
licala svojega sina, ki s svojim ansamblom Klateži po-
gosto vadi v baru okrepčevalnice, in fantje iz ansambla 
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Pri graščini Tabor
87/100 – tako je Eric ocenil Vojnik: 

1. urejenost, videz kraja, čistoča – 9 
2. promet, javni prevoz, kažipoti, označevanje 

znamenitosti – 10 
3. namestitev – 10 
4. kulinarična ponudba (lokalne jedi, lokalna pi-

jača) – 7 
5. ponudba kulturnih vsebin (na dan obiska in 

nasploh) – 9 
6. ponudba športnih dejavnosti, rekreacije, za-

bave – 9 
7. ponudba na področju spominkov, kaj lahko 

obiskovalec kupi značilnega za kraj/pokrajino 
– 8 

8. spletne strani kraja in znamenitosti – 10 
9. TIC – odpiralni čas, profesionalnost, prijaznost 

ipd. – 5 
10. gostoljubnost, splošni vtis – 10 

 
Plusi: 
 - prijaznost in odprtost domačinov 
 - razgled s hriba nad mestom 
 - zeleno in čisto okolje z lepimi hišami 
 - turistična kmetija Soržev mlin 
 
Minusi: 
 - nezmožnost najema koles 
 - TIC zaprt za konec tedna 
 - borna kulinarična ponudba 
 - zaprtost cerkva
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so izvidniku rade volje zaigrali nekaj slovenskih na-
rodnih viž. »Izkušnja je bila nepozabna, saj je to glas-
ba, ki jo v prostem času sam rad poslušam,« pove Eric. 
Srečanje s predsednico društva je izvidniku rešilo še 
vprašanje prenočišča, saj ga zaradi oddaljenosti vseh 
hotelov, ki jih je našel na spletu, ni rezerviral vnaprej. 
»Vsi hoteli, ki sem jih našel na medmrežju, so bili ali v 
Celju ali v Dobrni. Za Vojnik ni bilo niti enega zadet-
ka, jaz pa sem želel spati prav tu in sem vedel, da ima 
kraj gotovo vsaj nekaj prenočišč, ki jih ne oglašujejo na 
spletnih straneh.« Njegovo predvidevanje se je izkaza-
lo za pravilno, saj mu je gospa predsednica ponudila 
sobo v svojem gostišču nad okrepčevalnico. »Svojega 
prenočišča za tisto noč ne bi mogel dobiti na elegan-
tnejši način. Soba je bila zelo čista in urejena, sploh za 
majhno ceno, ki sem jo plačal. Počutil sem se varno in 
zelo dobrodošlo,« pove Eric, ki pa je imel pred počit-
kom še druge načrte. 

Ker je prišel v Vojnik ravno v času znanega festivala 
Pivo in cvetje v Laškem, za katerega je izvedel od do-
mačinov, se je odločil izkusiti festivalsko ozračje. Ko se 
je v nedeljo po živahni noči zbudil, si je v gostišču pri-
voščil okusen zajtrk in se nato sprehodil do umetnega 
jezera, ki mu ga je dan prej pokazal Matija. Pripoved o 
izletu je sklenil z naslednjimi mislimi: »Predstavniki tu-
rističnih društev so mi povedali, da se turisti v Vojniku 
praviloma ne ustavljajo, pač pa se samo peljejo skozi. 
To je škoda, saj kraj ponuja osupljivo naravno in kultur-
no dediščino, ki bi turistom morala biti zanimiva. A ker 
jih večina kraj le prečka, si v Vojniku na primer ne mo-
reš izposoditi koles in gostinska ponudba, ki šteje eno 
picerijo, kraju gotovo ne naredi usluge.« Tipična pripo-
ved o kuri in jajcu. 

Povzeto po spletni strani www.dnevnik.si; Dnevnikova 
izvidnica: po poteh Vojnika v spremstvu domačinov, Pe-
tra Petan. 

Mnenja strokovnjakov o turistični ponudbi Vojnika 
najdete na spletni strani www.dnevnik.si (Dnevnikova 
izvidnica: strokovnjaki o turistični ponudbi Vojnika). 

 
 Tjaša Podergajs
 Foto: Sandi Petrej in Marko Zdovc

Turistična zveza Slovenije je v torek, 13. oktobra 2015, 
v hotelu Perla v Novi Gorici podelila priznanja najbolj-
šim v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna 2015. 
Akcija je potekala pod častnim pokroviteljstvom pred-
sednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. V akci-
ji sodeluje več kot dve tretjini vseh slovenskih občin, 
na tekmovanje pa se je uvrstilo 143 mest in krajev, se-
dem kampov in 11 mladinskih prenočišč, pet bencin-
skih servisov in 16 tematskih poti. Akcija je prerasla v 
vseslovensko gibanje, k vedno lepši urejenosti pa velik 
delež prispevajo turistična in ostala društva ter mnogi 
sodelavci s prostovoljnim delom.

V kategoriji vaška jedra je 3. mesto zasedlo Franko-
lovo. V obrazložitvi Turistične zveze Slovenije, ki letos 
praznuje 110 letnico, je Frankolovo opisano kot vas na 
križišču poti Vojnik–Slovenske Konjice, ki svojo zgodo-
vino piše od leta 1955, ko sta se združili Loka in Stra-
žica. Opazen napredek se čuti z ureditvijo cerkve in 
njene okolice, kulturne poti ter grajskega parka za pri-
reditve. Prireditve sta se udeležila župan Občine Vojnik 
Branko Petre in predsednik sveta Krajevne skupnosti 
Frankolovo Dušan Horvat.

Frankolovo 
med najlepšimi 
vaškimi jedri

Župan Branko Petre in predsednik sveta KS Frankolovo 
Dušan Horvat

www.mojaobcina.si/vojnik

Vsi aktualni dogodki
se nahajajo na spletni strani
www.mojaobcina.si/vojnik
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Frankolovo

Najbolje ocenjeni v posameznih kategorijah: 

Večja mesta: Velenje, Ljubljana, Celje 
Srednja mesta: Nova Gorica, Slovenj Gradec, Postojna 
Manjša mesta: Žalec, Ljutomer, Črna na Koroškem 
Turistični kraji: Bled, Piran, Kranjska Gora 
Zdraviliški kraji: Rogaška Slatina, Čatež ob Savi, Dolenjske Toplice 
Izletniški kraji: Mozirje, Olimje, Ribčev Laz v Bohinju 
Mestna jedra: Kamnik, Idrija, Krško 
Vaška jedra: Kog, Marezige, Frankolovo 
Trška in druga urbana jedra: Zgornji trg Šentjurja, Mežica, Podsreda 
Mladinska prenočišča: Hostel Pliskovica, YH Postojna Proteus, MC hostel Ajdovščina 
Kampi: Kamp Koren, Camping Bled, Kamp Danica 
Naj tematska pot: Solčavska panoramska cesta, Pot kulturne in naravne dediščine Razkriški kot, Pot skozi Zalo 
Bencinski servisi Petrol: BS Kranj Labore, BS Cerknica, BS Pragersko 
Spletno glasovanje: Kranj (večja mesta), Rogaška Slatina (zdraviliški kraji), Cerkno (turistični kraji), Zdravilni 
park Sveta Trojica (naj pot) 

Povzeto po spletni strani www.turisticna-zveza.si (Moja dežela -– lepa in gostoljubna 2015). 
 
 Tjaša Podergajs
 Foto: arhiv občine, Iztok Pipan
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Foto: Matjaž Jambriško
Občina je praznovala

Kitarist Urh ČeperlinFlavtist Matic Marčič

Del občinske uprave Pred začetkom slavnostne seje občinskega sveta

Častni konzul Nepala Aswin Kumar ShresthaSprejemanje gostov

Dejan Pehar, direktor Zavoda za ribištvo Slovenije, s so-
progo Petro Pehar Žgajner, zaposleno na Občini Vojnik

Franc Lebič je prejel bronasti vojniški grb v imenu Strels-
kega društva bratov Dobrotinškov.



Egidij Čretnik, prejemnik srebrnega vojniškega grba Drago Brecl, prejemnik srebrnega vojniškega grba

Bernarda Majcen, prejemnica bronastega vojniškega grba Vaclav Jakop, prejemnik bronastega vojniškega grba

Vokalna skupina In spiritu Urška Mužar si je po uspešno izpeljani prireditvi 
nasmejano “oddahnila”.

Trio Pogladič Skavti Rakova steza 1
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petek, 11. december, ob 18. uri Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik organizira prednovoletno srečanje 
v Domu sv. Jerneja.

torek, 15. december, ob 17. uri Učenci in učitelji POŠ Socka ter otroci in vzgojiteljice enote Vrtca Mavrica 
Vojnik organizirajo novoletno prireditev v telovadnici POŠ Socka.

torek, 15. december, ob 18. uri Občina Vojnik organizira »Županov novoletni sprejem« v večnamenski 
dvorani Osnovne šole Anton Bezenšek Frankolovo.

sreda, 16. december, ob 9. uri Kamrica – medgeneracijski center Vojnik organizira »Božično stojnico« 
pred trgovskim centrom v Vojniku.

sreda, 16. december, ob 17. uri
Učenci in učitelji POŠ Nova Cerkev in otroci ter otroci in vzgojiteljice Vrtca 
Mavrica Vojnik prirejajo novoletno prireditev v večnamenski dvorani POŠ 
Nova Cerkev.

četrtek, 17. december, ob 14. uri Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo prireja praznični sejem v 
telovadnici Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo.

četrtek, 17. december, ob 17. uri Učitelji in učenci Osnovne šole Vojnik organizirajo novoletno prireditev v 
dvorani Kulturnega doma Vojnik.

četrtek, 24. december, ob 23.30 uri
Društvo Talon Frankolovo prireja tradicionalni pohod z baklami k 
polnočnici na Frankolovem. Odhod izpred prireditvenega paviljona na 
Frankolovem.

petek, 25. december, ob 18. uri
Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo prireja novoletni koncert 
z naslovom »Frankolovčani Frankolovčanom« v večnamenski dvorani 
Osnovne šole Antona Bezenška Frankolovo.

sobota, 26. december, ob 8.30 uri Planinsko društvo Vojnik organizira »Srečanje planincev na Stolpniku«. 
Odhod izpred Osnovne šole Črešnjice.

sobota, 26. december, ob 17. uri Planinsko društvo Vojnik organizira nočni pohod na sv. Tomaž. Odhod 
izpred Zdravstvenega doma Vojnik.

sobota, 26. december, ob 18. uri

Mešani cerkveni zbor sv. Lenarta Nova Cerkev prireja božični koncert v 
cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi. Nastopajoči: mešani cerkveni zbor pod 
vodstvom Darinke Stagoj, otroški cerkveni zbor pod vodstvom Mojce 
Hladnik in Bend Ocean.

sobota, 26. december, ob 18. uri Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik organizira blagoslov vina v cerkvi 
sv. Tomaža nad Vojnikom.

nedelja, 27. december, ob 16. uri KUD Godba na pihala Nova Cerkev organizira božično-novoletni koncert v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.

petek, 1. januar, ob 16.45 uri
Turistično društvo Frankolovo prireja 18. novoletni nočni pohod po poteh 
grajskih pravljic na grad Lindek. Ob 16.45 uri bo kratek kulturni program, 
ob 17. uri pa odhod na pot.

petek, 8. januar, ob 17. uri Planinsko društvo Vojnik organizira tradicionalni pohod na Kunigundo. 
Odhod izpred Zdravstvenega doma Vojnik.

petek, 5. februar, ob 18. uri Občina Vojnik organizira proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku v 
večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev.

sobota, 6. februar, ob 14.30 uri Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev prireja 29. tradicionalni pustni 
karneval v Novi Cerkvi.

ponedeljek, 22. februar, ob 15. uri Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik organizira prikaz zimske rezi vinske 
trte v vinogradu Male Dole.

četrtek, 25. februar, ob 18. uri Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik organizira predavanje varstva 
vinske trte v Kulturnem domu Vojnik.

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

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


