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Čas za poletje!
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ŽUPANOVA BESEDA

LOKALNO SREDIŠČE
Februarska, marčevska in majska seja
IZZA (O)GLEDALA
Gregor Oprčkal
URADNI DEL

NA MLADIH SVET STOJI
Vrtec Mavrica praznuje 20. rojstni dan
ŠPORTNE ZGODBE
Janez Krajnc

Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo
do petka, 25. avgusta 2017, v
elektronski obliki (na zgoščenki, USBključu) ali po e-pošti na naslov:
vojnik.ogledalo@gmail.com.
Kontaktna oseba je Lea Sreš
(tel.: 051 664 280).
Izid 116. številke bo v četrtek,
21. septembra 2017.
Članke, prejete po 25. avgustu 2017,
bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico
do krajšanja člankov in spremembe
naslovov in izbora fotografij po
lastni presoji. Za vsebino in točnost
podatkov odgovarja avtor prispevka.
Fotografije slabše kakovosti oz. v
velikosti manj kot 2 MB ne bodo
objavljene.

Prtljaga
Če mi le čas dopušča, vsak dan po jutranjih »akrobacijah«, najprej na
hitro pregledam novice iz Slovenije in sveta. Najprej zato, ker želim
vedeti, kaj se dogaja, in ne nazadnje zato, ker sem mnenja, da so nam
dandanes določene informacije resnično potrebne, čeprav moramo
mnoge preprosto zabrisati v koš, spet druge pa shraniti v poseben predal,
ker nam lahko vendarle koristijo. V dneh, ko smo dejavno ustvarjali 115.
številko Ogledala, so bile tudi moje misli ob branju novic osredotočene na
vsebine, ki bi lahko bile iztočnica za tokratni uvodnik. Ni bilo potrebno
veliko truda, da je moj pogled pritegnilo oglasno sporočilo na znanem
večpredstavnem portalu. Vsebina kot nalašč za poletne dni. Rešitve za
brezskrben oddih. No, da vidim, kaj bi to lahko bilo. Berem in nato dalje
brskam po spletu, če je še kaj podobnega. V trenutku se mi pred očmi
pojavi morje vsebin na to temo. Iz radovednosti brskam dalje in se čudim.
Pa kam gre ta svet? Ne, ne. To ni zame in se posvetim pomembnejšim
opravilom.

Izdajatelj:
Občina Vojnik
Odgovorna urednica:
Tjaša Podergajs
Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop, Lea
Sreš, Dragica Jezernik, Lidija Eler
Jazbinšek in Andreja Cigelšek
Trženje oglasov:
Andreja Cigelšek
Jezikovni pregled:
Nina Jekl
Naslovna fotografija:
Vrtec Mavrica Vojnik,
enota Nova Cerkev
Fotografija:
Matjaž Jambriško
Prelom in priprava za tisk:
Dinocolor, d. o. o.

KOLOFON / UVODNIK

UVODNIK

Čez nekaj dni, ko razmišljam o poletju, se mi kot film pred očmi odvrtijo
glavni naslovi ravno tistih novic izpred nekaj dni. Ustavim se pri prtljagi.
Pa ne pri tisti, s katero napolnimo kovček ali nahrbtnik, ampak pri
duhovni, čustveni prtljagi ipd. Če hočemo, da naša duhovna prtljaga ni
pretežka, se moramo znebiti odvečne nekoristne teže, ki nas upočasnjuje
in ustvariti prostor za novo, prijaznejšo in čistejšo, ki nas bo gnala naprej.
Morda je ravno poletni čas priložnost, ko to lahko naredimo. Kjer koli,
tudi doma ali na bližnjem hribu in travniku. Že samo poletje ima posebno
energijo, ki nas neizmerno polni, če le dovolimo. Prepričana sem, da
dobre vibracije za počutje in prtljago prinaša tudi Ogledalo.
Tokratno je resnično pestro in živahno. Že naslovnica otrok Vrtca Mavrica
Vojnik, iz enote Nova Cerkev, nam marsikaj sporoča. Vrtec Mavrica Vojnik
namreč letos praznuje 20-letnico. Če pozorno pogledate, opazite tudi, da
najmlajši v rokah ponosno držijo pokal. V ozaveščevalno-humanitarnem
projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo, je v tem šolskem letu ta ista skupina v
količini zbranih odpadnih plastenk, osvojila najboljše; 1. mesto. Pa smo
šele na začetku. Občinska uprava z županom nam sporoča ogromno
koristnih informacij. Preberite jih in ne izpustite uradnega dela, kjer so
objavljeni javni razpisi. V tej številki najdete utrinke praznovanj dveh
krajevnih skupnosti, Vojnik in Frankolovo. Poročamo tudi o prireditvi
Ostanimo prijatelji, predstavljamo bronasta nagrajenca in spoznavamo
življenje Ditke Fidler. Recept za lahko poletno solato s popečenimi
kruhki in s skutinim namazom, nam je predstavila gospa Greta s Kmetije
Župnek. Tudi na področju kulture, društev, gasilstva in športa se je
dogajalo marsikaj. Predstavljamo okrogli jubilej In spirita, najuspešnejše
osnovnošolce, podjetnike in nadgradnjo Zdravstvene postaje Vojnik.
Vsebin je toliko, da niti ne morem vseh našteti.
Tudi v poletnem času se bo marsikaj dogajalo. Kaj vse, najdete v Kažipotu
dogodkov. Dajte poletju priložnost, da se rešite odvečne duhovne prtljage.
Za ustvarjanje dobrih vibracij berite Ogledalo.
Čestitke tudi ob dnevu državnosti. Zanimivo razmišljanje o 26. rojstnem
dnevu naše domovine, vas čaka z Gregorjem Oprčkalom.

Tjaša Podergajs,
odgovorna urednica

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov
in je brezplačno.
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Uspešna prva
polovica leta 2017
V prihajajočem poletju svojim dragim podarite nekaj velikega.
Nekaj dragocenega in nepozabnega. Nekaj, kar jim bo narisalo
nasmeh na obraz in ogrelo njihova srca. Podarite jim svoj čas.
(Neznani avtor)

Za nami je prva polovica leta 2017 in zato želim
podati pregled dejavnosti, ki jih izvajamo v občini.
Imeli smo štiri seje občinskega sveta in opravili
delo, ki je bilo potrebno, da lahko življenje v občini
normalno teče. Tako so objavljeni vsi razpisi za
financiranje dela društev za šport, kulturo in ostala
društva ter za kmetijstvo in gospodarstvo. Prav
tako nam je uspelo uresničiti obljubo o nabavi
defibrilatorjev za vseh pet prostovoljnih gasilnih
društev v občini. Letos smo prenovili vse odloke o
javni gospodarski službi vzdrževanja lokalnih in
drugih cest v občini Vojnik. Obravnavali smo poročilo
o varnostnem položaju v občini s strani Policijske
postaje Celje in Medobčinskega inšpektorata in
redarstva Vojnik. Ugotovili smo, da je na področju
varnosti stanje ugodno in da se razmere glede na
lansko leto niso poslabšale. Na področju prometa sta
še vedno alkoholiziranost in prevelika hitrost glavna
povzročitelja nesreč. Nad tem se velja vsekakor
zamisliti.
Posebej bi želel poudariti organizacije, ki letos praznujejo
okrogle jubileje:
PGD Nova Cerkev – 110 let, Lovska družina Vojnik –
70 let, Društvo upokojencev Vojnik – 65 let, Skakalni
klub Vizore – 30 let, Ansambel Stanko Mikola – 30 let,
Balonarski klub Vojnik – 20 let, Vrtec Mavrica Vojnik –
20 let, Vokalna skupina In spiritu – 10 let, Medobčinsko
združenje za vrednote NOB Vojnik-Dobrna – 10 let.
Vsem izrekam pohvalo in priznanje za dobro delo ter jim
seveda čestitam ob jubileju. Hvala za to, da ste dejavni
in s svojim delom bogatite življenje v občini Vojnik.
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Kako pa je na področju naložb? Vsekakor čutimo izpad
razpisov za projekte iz sredstev državnega ali evropskega
proračuna. Nasloniti se moramo na lastne vire.
• Sanacija plazu Trnovlje na LC Socka–Frankolovo; izvajanje
je v teku, predvideno bo sanacija končana junija 2017,
izvajalec del je VOC Celje, sofinanciranje s strani MOP.
• Obnova lesenega mostu Polže pri kmetiji Samec je
zaključena.
• Ureditev dvorišča za občinsko stavbo v Vojniku in ureditev
odvodnjavanja na igrišču za košarko v Vojniku sta
zaključeni.
• Izgradnja nadstreška pri mrliški vežici v Vojniku; izbran
je izvajalec Gradbeništvo Škrablin. V času del bo oviran
poslovilni obred od pokojnika, zato svojce prosim za
razumevanje. Z izvajalcem del smo dogovorjeni, da bo
dela organiziral, kolikor bo mogoče, racionalno, vendar
gradbeni poseg zahteva svoj čas. V pripravi je tudi ureditev
prostora za raztros pepela.
• Ureditev podstrešja na OŠ Vojnik; pridobili bomo tri nove
učilnice in pomožne prostore, izbran izvajalec je podjetje
GES d. o. o. Celje. Začetek del bo konec junija, zaključek
septembra 2017. Naložba je nujna zaradi povečanega
števila oddelkov na šoli za šolsko leto 2017/18.
• Izbran je izvajalec za asfaltiranje za leto 2017, in sicer
podjetje VOC Celje. Izvedbe po planih KS bodo možne
takoj, ko bo urejeno lastništvo cest in pripravljena podlaga
za asfaltiranje.
• Kanalizacija Arclinska cesta; teče postopek izbire izvajalca.
• Vodovod Straža–Dol pod Gojko; v teku je postopek izbire
izvajalca.
• Kanalizacija Frankolovo III; pridobivanje gradbenega
dovoljenja.

Intenzivno pripravljamo dela skupaj z Ministrstvom za
infrastrukturo, Direkcijo RS za ceste:
• Sanacija državne ceste Razdelj–Socka; izbran je postopek
reciklaže, vrednost del je približno 700.000 EUR. Pred tem
bo na trasi podjetje VO-KA izvedlo prenovo vodovoda iz
leta 1908 v vrednosti približno 150.000 EUR.
• Na osnovi idejnega projekta pridobivamo predhodna
soglasja lastnikov zemljišč za izgradnjo regijske kolesarske
poti na relaciji Dobrna–Vojnik–Celje. Imamo kar nekaj

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

težav, zato se obračam na lastnike zemljišč, da prepoznajo
priložnost za razvoj občine na tem področju in nam
prisluhnejo ter podpišejo soglasja. Pogovori o odkupu ali
plačilu služnosti se bodo opravili, ko se bodo pripravljala
soglasja za izdajo gradbenega dovoljenja.
• V teku je projektiranje kolesarske steze in pločnika na obeh
straneh državne ceste za odsek Škofja vas–Vojnik. Projekt
PZI naj bi bil izdelan do jeseni in to nam bo omogočilo, da
se lotimo izgradnje po fazah že v letu 2018. V projektu bodo
vključeni tudi manjkajoči prehodi za pešce na tem odseku.
• Predvidena je preplastitev ceste Arclin–Ljubečna.
V mesecu juniju so zaključili osnovno šolo učenci devetih
razredov, rojeni v letu 2002. Vsem čestitam ob tej življenjski
prelomnici ter jim želim uspešno nadaljnje izobraževanje.
Hkrati jih vabim, da se dejavno vključijo v delo naših
društev in organizacij v občini. V maju, juniju in juliju
praznujejo svoj praznik tudi vse tri krajevne skupnosti:
Frankolovo, Vojnik in Nova Cerkev. Iskrene čestitke vsem
in hvala za dobro delo, ki ga opravljate predsedniki in člani
svetov. V občini so krajevne skupnosti dejaven in pomemben
člen lokalne samouprave in želim si, da tako tudi ostane, ne
glede na nekatere drugačne poglede vlade. Želel bi si, da
bi vlada bolj prisluhnila lokalnim skupnostim, tako bi bolj
poznala naše delo in verjamem, imela tudi manj težav pri
izvedbi projektov, če bi jih usklajevala tudi z občinami. V
Vojniku bi želel še posebej opozoriti na dejavnosti v letu, ko
obeležujemo obletnico umetnice Doroteje Hauser. Ob tem
bodite pozorni na novo podobo Vojnika. Čestitke glavnim
ustvarjalcem.

ŽUPANOVA BESEDA

• Izgradnja betonskega mostu na cesti v Homec; izvaja se
projektiranje.
• Vodovod Beli Potok; izbira izvajalca za projektiranje.
• Plaz na lokalni cesti pri Ivenčnikih v Bovšah; oddana je
dokumentacija za izvedbo na ministrstvo za okolje in
čakamo na pogodbo za začetek izvedbe. Izbran izvajalec je
podjetje PEOR, d. o. o.
• Za izgradnjo vodovoda Trnovlje pri Socki in Lindek teče
faza idejne zasnove projekta v sodelovanju z VO-KA iz
Celja.
• V Vrtcu Frankolovo je predvidena novogradnja in je v fazi
priprave idejne zasnove ter umeščanja v prostor. Projekt
bo zajemal tudi potrebno energetsko sanacijo OŠ Antona
Bezenška Frankolovo kot tudi izgradnjo novega igrišča za
potrebe vrtca, šole in kraja. Potreba po povečanju vrtca je
zaradi dotrajanosti starega in povečanega števila otrok,
ki potrebujejo predšolsko varstvo. Kljub temu, da smo
letos pridobili v občini dva nova oddelka vrtca po vzgojni
metodi Montessori v Novi Cerkvi, je vpis tako velik, da so
sicer vpisani vsi z izpolnjenimi pogoji za september, ni pa
prostora za naknadni vpis med letom.
• V mesecu juniju bo ponovno objavljen razpis za izbiro
izvajalca za ureditev stanovanjskega objekta Nova
Cerkev 22.
• Pločnik v Socki je v fazi izdelave projekta.
• Tečejo tudi priprave za ureditev prostorov v POŠ Socka za
potrebe športnega in kulturnega društva v Socki.
• V parku na Frankolovem je po pregledu arborista in po
odločbi ZVKD treba podreti pet dotrajanih dreves in jih
jeseni nadomestiti s posaditvijo novih.
• V parku v Socki pripravljamo ureditev prostora za kulturne
prireditve.

V tej številki je objavljen tudi razpis za prejemnike nagrad
občine Vojnik v letu 2017. Vabim vas, da podate svoje
predloge, da bodo člani komisije in občinskega sveta lahko
izbrali res najbolj zaslužne krajane.
Vsem občankam in občanom želim prijetne dopustniške
dni, da si naberete novih moči za drugo polovico leta, ki bo
delavna. Veselim se novih skupnih uspehov.

Branko Petre,
vaš župan

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
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Lokalno središče

OBČINSKI
SVET
Uredila: Tjaša Podergajs, foto: Lea Sreš

Februarska, marčevska in majska seja
Občinski svet Občine Vojnik je na 1. izredni seji
dne 16. 2. 2017:

- sprejel osnutek Odloka o gospodarskih javnih službah
Občine Vojnik;

- sprejel Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega
načrta Občine Vojnik;

- sprejel Odlok o spremembah Odloka o občinskih cestah v
Občini Vojnik;

- sprejel Poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta
LEK Občine Vojnik in njihovih učinkih za leto 2016;

- sprejel osnutek Odloka o načinu opravljanja rednega
vzdrževanja občinskih javnih cest in drugih prometnih
površin v Občini Vojnik;

- sprejel Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje
Letnega programa športa v Občini Vojnik in Letni program
športa Občine Vojnik za leto 2017.

- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik
za leto 2017;
- sprejel Sklep o avtorskih honorarjih uredniškega odbora;
- sprejel Sklep glede dokončanja gradnje pločnika in
kolesarske steze v Vojniku;
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave;
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.
Občinski svet Občine Vojnik je na 17. redni seji dne
18. 5. 2017:
- potrdil zapisnik 16. redne seje Občinskega sveta Občine
Vojnik;

Med razpravo Občinskega sveta

Občinski svet Občine Vojnik je na 16. redni seji
dne 30. 3. 2017:
- potrdil zapisnik 15. redne in 1. izredne seje Občinskega
sveta Občine Vojnik;
- sprejel Spremembe Sklepa o določitvi ekonomskih cen
za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, o
znižanju plačil staršem in počitniških rezervacij;
- sprejel Strategijo za mlade v občini Vojnik 2017–2022;
- sprejel informacijo o delu policijske postaje Celje za leto
2016;
- sprejel informacijo o delu skupne občinske uprave
Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Dobje,
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje,
Vojnik in Zreče za leto 2016;
- sprejel oceno izvajanja občinskega programa varnosti
Občine Vojnik za leto 2016 in cilje delovanja občinskih
redarjev v letu 2017;
- se seznanil s poročili Nadzornega odbora o opravljenem
nadzoru v letu 2016;
- sprejel zaključni račun proračuna Občine Vojnik za leto
2016;
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- se seznanil s Poročilom o izvajanju oskrbe s pitno vodo ter
odvajanju in čiščenju odpadnih voda za leto 2016;
- se seznanil s projektoma izgradnje podstrešja OŠ Vojnik in
nadstreška ob mrliški vežici Vojnik;
- sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka
organizaciji in delovnega področja Občinske uprave
Občine Vojnik;
- sprejel Odlok o gospodarskih javnih službah Občine
Vojnik;
- sprejel Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini
Vojnik;
- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja/
pridobivanja z nepremičnim premoženjem Občine Vojnik
za leto 2017 in Sklep o ukinitvi statusa družbena lastnina;
- sprejel sklepe v zvezi z urejanjem premoženjskih razmerij;
- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave;
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij.

Tanja Golec Prevoršek

Občina Vojnik v preteklem letu sicer naložb v večje
energetske sanacije objektov ni imela, razen ureditve
mansarde v objektu POŠ Nova Cerkev. Dejavnosti so bile
namenjene ozaveščanju občanov preko lokalnega časopisa
in s pomočjo energetskega svetovalca. Za objekte v lasti
občine smo izdelali energetske izkaznice.
Vključeni smo v program energetskega knjigovodstva,
kjer spremljamo porabo elektrike, vode in toplote na vseh
javnih objektih. Izdelamo letno poročilo in ugotovitve
posredujemo predstavnikom upravljavcev teh objektov
ter jih opozarjamo na odstopanja in skupaj iščemo rešitve
za dodatno varčevanje. V preteklem letu smo opazili
prihranek pri porabi energije, kar je bilo verjetno posledica
milejše zime. Zaradi izjemno hladnega januarja so stroški
za energijo posledično na začetku letošnjega leta precej
narasli. Na OŠ Frankolovo se objekt še vedno ogreva z
dragim energentom (UNP), zato bo treba razmisliti o
cenejšem zagotavljanju toplote, prav tako je vrtec na
Frankolovem v zelo slabem energetskem stanju. Za oba
objekta predvidevamo sanacijo oz. novogradnjo.
Glavne izvedene dejavnosti v letu 2016:
- Spremljanje in svetovanje fizičnim osebam o razpisih
Ekosklada za pridobivanje nepovratnih spodbud in
posojil za rabo obnovljivih virov energije, večjo energijsko
učinkovitost stanovanj.
- Naročanje energetskih izkaznic za objekte v lasti občine
oz. za stanovanja v lasti občine.
Sodelovanje in usklajevanje pri naložbenih odločitvah
občine.
- Priprava dokumentacije in izvedba prijave na razpis za
pridobitev finančnih sredstev na javnem pozivu Ekosklada
44SUB-EVPOL16, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
72/16.
Jelka Gregorc

Spremembe Sklepa o določitvi ekonomskih cen za
programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, o
znižanju plačil staršev in počitniških rezervacij
Vrtec Mavrica Vojnik je v mesecu marcu 2017 na podlagi
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03),
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 77/05/120/05 in 93/15)
ter usklajevanja plač v skladu z Dogovorom o ukrepih na
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju
naredil preračun ekonomskih cen za programe v vrtcu.
Izkazalo se je, da bi bilo treba cene programov za prvo in
drugo starostno obdobje povišati za 7 %. Cene programa
za kombinirano skupino ni treba spreminjati, saj ustreza

izračunom po metodologiji. Na podlagi izračunov je
Občinski svet Občine Vojnik na svoji 12. redni seji sprejel
Sklep o spremembah Sklepa o določitvi ekonomskih cen
za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik,
o znižanju plačil staršev in počitniških rezervacij, ki se v
prvem členu nanaša na cene programov. Cene vrtca so se
tako za prvo in drugo starostno obdobje zvišale za 7 %, kot
je bilo predlagano.
Urška Mužar

Občinski program varnosti

Lokalno središče

Poročilo o izvajanju lokalne energetske zasnove

Hierarhija potreb po Maslowu je razdeljena na osnovne
potrebe, pomembne predvsem za človekovo preživetje,
in višje potrebe po osebnostni rasti. Takoj za fiziološkimi
potrebami, kot so hrana in voda, je potreba po psihični in
socialni varnosti. Varnost v Sloveniji imamo velikokrat za
samoumevno, zato o njej ne govorimo dosti.
Občinski svet Občine Vojnik je tudi letos na marčevski seji
obravnaval Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata in
redarstva, Poročilo o delu Policijske postaje Celje in Oceno
izvajanja Občinskega programa varnosti za leto 2016 in
cilje delovanja občinskih redarjev v letu 2017. Dostikrat se
sicer jezimo, ko nam kdo od represivnih organov zaradi
nepravilnosti izda plačilni nalog, vendar se na ta način
praviloma vzpostavlja varnost na javnih prostorih. Občinski
program varnosti (v nadaljevanju: OPV) je temeljni
strateški dokument, v katerem so opredeljena izhodišča
za zagotavljanje varnega in kakovostnega življenja
prebivalcev občine Vojnik. Kakovosten javni prostor pomeni
zadovoljstvo občanov na območju, kjer živijo in delajo. To
vključuje tudi zadovoljivo stopnjo javne varnosti in javnega
reda, kar pomeni, da so občinske ceste, ulice, parki in drugi
odprti prostori varni, čisti in urejeni. OPV zato predstavlja
pomembni in izhodiščni dokument za področje delovanja
redarske službe ter sodelovanja s policijo. Predstavljena
je vsebina dela občinskih redarjev v preteklem obdobju
ter varnostne razmere Policijske postaje Celje na območju
občine Vojnik s pregledom stanja po posameznih področjih:
področje cestnega prometa, kriminalitete in javnega reda
in miru.
Strateški cilj delovanja občinskih redarjev na območju občine
Vojnik v letu 2017 je krovni cilj za zagotavljanje varnosti v
občini z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom v
sodelovanju s policijo in Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu občine Vojnik. Njegova vsebina izhaja
iz nacionalne varnostne politike, iz zakonskih določil,
nacionalnih programov varnosti, sprejetega občinskega
programa varnosti in splošnih varnostnih potreb, ki so
prisotne v občini Vojnik.
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Lokalno središče

Ukrepi za doseganje cilja:
- upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni
ravni urejajo varnost cestnega prometa, javnega reda in
miru ter naravne in kulturne dediščine;
- upoštevanje programskih usmeritev Ministrstva za
infrastrukturo glede varnosti v cestnem prometu,
Ministrstva za notranje zadeve in Policije glede varnosti
v cestnem prometu, varnosti javnega reda in miru,
preprečevanja kriminalnih pojavov ter varovanja ljudi in
premoženja;
- izvajanje operativnih ciljev;

- zamenjava strešne kritine z ureditvijo mansarde na POŠ
Nova Cerkev (299.000 EUR);
- investicijski transfer OŠ Frankolovo za nakup kombija za
prevoz učencev (16.000 EUR);
- ureditev in plastifikacija skakalnic v Vizorah v višini
16.300 EUR, sofinancirala jo je tudi Smučarska zveza
Slovenije v višini 22.800 EUR;
- asfaltiranje cest po vseh treh krajevnih skupnostih
(320.000 EUR) in ureditev muld (20.000 EUR);

- preprečevanje prekrškov in kaznivih dejanj;
- obvladovanje varnostnih tveganj;
- zmanjševanje posledic (škod in izgub), nastalih zaradi
izrednih dogodkov, kot so naravne nesreče, prometne
nesreče, onesnaževanje okolja, poškodovanje javnih
zgradb ter poškodovanje objektov s statusom naravne in
kulturne dediščine;
- uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi,
premoženja, javnega prostora, javnih zgradb, okolja ter
naravne in kulturne dediščine;
- spodbujanje in podpiranje vzgojnih in izobraževalnih
programov v šolah, ki se navezujejo na varnost v cestnem
prometu, javni red in mir, preprečevanje uporabe
nedovoljenih drog ipd.;
- vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih
redarjev, ki bo omogočalo pridobitev potrebnih znanj,
spretnosti in kompetenc za profesionalno izvajanje
pristojnosti redarske službe in pooblastil redarjev kot
pooblaščenih uradnih oseb.
Občinski program varnosti je na občinski spletni strani pod
Strateški in razvojni dokumenti (http://www.vojnik.si/
razvojni-program). Za varno okolje je seveda pomemben
tudi vsak posameznik, zato si želimo skupnega sodelovanja
z vami, da nas opozorite na morebitne nepravilnosti in
pojave, ki vam ali otrokom vzbujajo negotovost ali strah,
torej bi si želeli več varnosti.
Mojca Skale
Zaključni račun 2016
Občinski svet Občine Vojnik je na 16. seji sprejel Odlok
o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto
2016. Prihodki so realizirani v višini 6.973.000 EUR in
so v primerjavi z letom 2015 višji za 3,93 %. Realizacija
odhodkov znaša 6.385.000 EUR in je višja s predhodnim
letom za 11,67 %. V višini 279.000 EUR, je bilo odplačanih
glavnic dolgoročno najetih posojil, hkrati smo s strani države
prejeli brezobrestno posojilo v višini 136.000 EUR, ki je v
skladu s 23. členom Zakona o financiranju občin namenjen
za sofinanciranje naložb (namenili smo ga za ureditev
mansarde v POŠ Nova Cerkev in asfaltiranje cest). Pozitivni
rezultat v vseh treh bilancah skupaj oziroma povečanje
sredstev na računu občine znaša 513.000 EUR.

8

Za naložbe se je namenilo 26,47 %. Glavne naložbe so
naslednje:

- tlakovanje in asfaltiranje parkirišča nasproti pokopališča
v Vojniku (28.800 EUR) in urejanje parkirišča v okolici
občinske stavbe (9.000 EUR);
- izgradnja avtobusnih postajališč v središču Nove Cerkve
(47.800 EUR);
- izgradnja steze za pešce in kolesarje v Vojniku (52.700
EUR);
- novogradnja mostu na cesti Lemberg–Lanšperk (29.000
EUR);
- zaključek izgradnje kanalizacije primarnega voda na
Frankolovem (50.700 EUR);
- pridobitev dokumentacije za naložbe v kanalizacijo v
višini 12.700 EUR – projekt Ivenca, manjši projekt v
Arclinu v smeri Čepin–Elektro in idejni projekt izgradnje
kanalizacij, vezanih na čistilno napravo Nova Cerkev;
- obnovitvene naložbe v vodovode v višini 314.900 EUR;
med najpomembnejšimi so: obnova vodovoda v središču
Vojnika (Parmova in Prušnikova ulica), obnova cevovoda
v vodovodnem sistemu Kapelca (Rakova Steza) in
zamenjava vodovoda na Konjskem;
- obnovitvene naložbe v kanalizacije in čistilne naprave so
bile realizirane v višini 67.300 EUR; sredstva se nanašajo
predvsem na obnovo čistilne naprave v Škofji vasi ter
na obnovo kanalizacije v središču Vojnika (Parmova in
Prušnikova ulica);
- izgradnja vodovoda spodnje Brdce (50.500 EUR);
- dokončanje občinskega prostorskega načrta (24.000
EUR);
- nakupi zemljišč (19.500 EUR) ter nakup stavbe za
povečanje kapacitete obstoječe knjižnice v Vojniku
(45.000 EUR);
- rekonstrukcija stanovanjsko-poslovne stavbe Nova Cerkev
22 (27.200 EUR);
- investicijski transfer za gasilski avto za prevoz oseb PGD
Nova Cerkev (10.000 EUR) ter za prevoz oseb PGD
Frankolovo (10.000 EUR).
Celotno gradivo o zaključnem računu je dosegljivo na
spletni strani občine.
Irena Špegel Jovan

Občina podeli koncesijo za opravljanje lokalnih
gospodarskih javnih služb za:

Na zadnjih dveh sejah je Občinski svet Občine Vojnik
obravnaval sveženj odlokov s področja gospodarskih javnih
služb s poudarkom na vzdrževanju rednega vzdrževanja
lokalnih cest in javnih poti.

•dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega
plina;
•vzdrževanje občinskih javnih cest: lokalnih cest;
•pomoč, oskrbo in namestitev zapuščenih živali v zavetišču;
•24-urno dežurno pogrebno dejavnost.

Odlok o občinskih cestah iz leta 2012 (UGSO, št. 21/2012)
določa:
- občinske ceste na območju občine Vojnik in postopek
njihove kategorizacije;
- upravljanje, graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih
cest in prometa na njih;
- način izvajanja vzdrževanja občinskih cest kot obvezne
lokalne gospodarske javne službe;
- inšpekcijski in redarski nadzor.
Svetniki so na marčevski seji sprejeli dopolnitev 30. člena s
6. točko, ki določa, da morajo lastniki oziroma uporabniki
zemljišč v varovanem pasu občinske javne ceste ali pločnika,
ob občinski javni cesti ali pločniku, redno rezati veje
dreves, živih meja, trt in druge vegetacije ali poljščin, da
se ne zarastejo v prosti profil ceste in tako ne poslabšujejo
ali ne onemogočajo preglednosti ali drugače ne ovirajo
in ne ogrožajo prometa. V nasprotnem primeru je dolžan
upravljalec to urediti skladno z veljavno zakonodajo.
Na majski seji Občinskega sveta sta bila sprejeta:
1.) Odlok o gospodarskih javnih službah, ki je usklajen z
zdaj veljavno zakonodajo obveznih in izbirnih lokalnih
gospodarskih javnih služb
Občina opravlja v režijskem obratu lokalne gospodarske
javne službe:
• vzdrževanje občinskih javnih cest, javnih poti;
•urejanje in čiščenje javnih površin;
•vzdrževanje prometnih površin, objektov in naprav na,
ob ali nad vozišči državnih cest, ki so namenjene urejanju
prometne ureditve oziroma varnemu odvijanju prometa
skozi naselja.
Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske
javne službe:

Z novim odlokom določamo različno izvajanje vzdrževanja
občinskih javnih cest, in sicer: javne poti preko režijskega
obrata in lokalne ceste s podelitvijo koncesije, kar je
bistvena sprememba odloka. Odlok uvaja osnovna
izhodišča glede podelitve koncesije, javnega razpisa ter
izbire koncesionarja. V prehodnih določbah smo določili, da
koncesijske in druge veljavne pogodbe, sklenjene v skladu
s prejšnjimi predpisi, veljajo do njihovega izteka, razen če
se pogodbene stranke sporazumno ne dogovorijo drugače,
ter da se novi akti o načinu izvajanja gospodarskih javnih
služb sprejmejo oziroma doslej veljavni akti uskladijo s tem
odlokom v roku dvanajstih mesecev od veljavnosti odloka.

Lokalno središče

Uskladitve in spremembe odlokov

2.) Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrževanja
občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v občini
Vojnik
Redno vzdrževanje javnih cest je obvezna gospodarska
javna služba, ki obsega vzdrževalna dela v takšni meri,
da zagotavljajo varnost in prevoznost javnih cest, nadzor
nad stanjem javnih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev
prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
Z odlokom se določa:
- organizacijska
vzdrževanja;

in

prostorska

zasnova

opravljanja

- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev;
- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
- pravice in obveznosti uporabnikov;
- viri financiranja javne službe;
- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je
javno dobro, in varstvo, ki ga uživa;
- nadzor nad izvajanjem odloka.

•oskrbo s pitno vodo;
•odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne
vode;
•zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
•obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov;
•odlaganje ostankov predelave
komunalnih odpadkov.

ali

odstranjevanja

Odlok določa pravice uporabnikov, da lahko občinske javne
ceste in druge prometne površine splošnega pomena prosto
uporabljajo na način in pod pogoji, določenimi s predpisi,
ki urejajo ceste, in s pravili cestnega prometa. Poleg pravic
določa tudi obveznosti uporabnikov, ki morajo občini
oziroma krajevnim skupnostim sporočiti vsako poškodbo
ali spremembo na občinski javni cesti ali prometni površini,
ki lahko vpliva na varno odvijanje prometa.
Mojca Skale
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Prostorska vizualizacija nadstreška

Izgradnja nadstreška ob vežici Vojnik

Ureditev podstrešja OŠ Vojnik

Ob vežici Vojnik se že več let planira izgradnja nadstreška,
ki bo v oblikovnem smislu usklajen z obstoječo mrliško
vežico. Svetlobni pas med obema monolitnima deloma
nadstrešnice je oblikovno-funkcionalno sestavni element
celote. Objekt je pritličen, enoetažen. Predvidena izgradnja
naj bi se začela junija 2017 in končala v roku enega meseca.
Dolžina nadstreška bo 28,50 m, širina 15,85 m in višina
8,10 m. Za naveden projekt je bil izveden postopek NMV in
izbran izvajalec Gradbeništvo Jože Škrablin s. p. Vrednost
gradbenih del znaša 80.258,96 EUR. Za strokovni nadzor
in izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo je bil na
osnovi zbiranja ponudb izbran AZ Inženiring d. o. o. Celje.

Zaradi prostorske stiske na OŠ Vojnik želi Občina Vojnik izkoristiti
do zdaj neizkoriščeno podstrešje na vzhodnem delu šolskega
kompleksa. V zadnji etaži neizkoriščenega podstrešja se bodo
uredili naslednji prostori: tri učilnice, kabinet, sanitarije, prostor
za čistila, prostor za hišnika v predelu, kjer je dostop na streho s
sončno elektrarno, ter prostori za shrambo. Pridobljeno je bilo
gradbeno dovoljenje in odobreno sofinanciranje 23. člena ZFO.
Na podlagi zaključenega NMV za izbiro izvajalca je bil izbran
izvajalec GES d. o. o. Celje. Vrednost gradbeno-obrtniških
del znaša 161.707,00 EUR. Za strokovni nadzor in izdelavo
varnostnega načrta in koordinacijo je bil na osnovi zbiranja
ponudb izbran AZ Inženiring d. o. o. Celje. Predviden zaključek
projekta in pridobitev uporabnega dovoljenja je 31. 8. 2017.

Vesna Poteko
Vesna Poteko

Zaključek projekta
Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

Sanacija plazu Trnovlje pri Socki–Lipa pri Frankolovem

Dela bodo predvidoma zaključena v mesecu juniju.

Projekt sanacija plazu Trnovlje pri Socki–Lipa pri
Frankolovem je bil izveden na osnovi geodetskega
posnetka terena in geološko-geomehanskega poročila.
Plaz na območju desne brežine je bil evidentiran že
leta 2002. V letu 2011 pa se je razširil na območje
cestišča in leve brežine pod cestiščem.
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Sanacija brežine pod odlomom plazu na desni brežini
pod dovozno potjo bo podprt z dvema vkopanima
kamnitima drenažnima rebroma. Na predhodno
pripravljenem delovnem platoju za pilotiranje so se
označile lokacije in vgrajenih je bilo 25 pilotov. Za zaščito
levega roba cestišča se bo izvedla podporna pilotna stena
AB v dolžini 49 m. Pilotno steno sestavlja 25 pilotov
F 80 cm. Pilotna stena se sidra s trajnimi 3-vrvnimi
geotehničnimi sidri. Sanacija brežine med cestiščem
javne poti in dovozno potjo se izvede z dvema pobočnima
vkopanima kamnitima drenažnima rebroma dolžine
po 10 m. Na območju sanacije plazu je predvidena
odstranitev obstoječih zgornjih ustrojev na celotni širini
in vgraditev novih. Dela izvaja podjetje VOC Celje in bodo
predvidoma končana v mesecu juniju.

Ogled vozil in opreme PGD Frankolovo

Dan odprtih vrat Občine
Vojnik in PGD FrankolovO

Lokalno središče

Mojca Skale, direktorica občinske uprave

Tekst in foto: Lea Sreš

Novice o delu Občine Vojnik v letu 2016
in njenih investicijah iz prve roke
Občina Vojnik se vsako leto predstavi na dnevu odprtih
vrat. Dogodek se odvija v eni izmed treh KS, kjer
podrobneje predstavijo posamezne dejavnosti. Letošnji
dogodek je vodila Mojca Skale, delo v občini Vojnik in KS
Frankolovo pa so prikazali župan Branko Petre, predsednik
Gasilske zveze Vojnik-Dobrna Benedikt Podergajs, Drago
Brecl, predsednik PGD Frankolovo in Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo.

Letošnji dan so gostili v PGD Frankolovo. V kulturnem
programu so nastopili učenci OŠ Antona Bezenška
Frankolovo.

Izvedeli smo marsikaj zanimivega iz realizacije investicij v 2016.

Gasilska vozila so zanimala tudi dekleta.

Udeleženci srečanja

Otroci OŠ Antona Bezenška Frankolovo
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Krajevna
skupnost Vojnik
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lea Sreš

Praznik KS v raznolikih barvah
Po slavnostni seji, na kateri smo skupaj z gosti
ocenili delo in pridobitve preteklega obdobja, smo
praznik obeležili na kulturni prireditvi, kjer so
bila podeljena tudi priznanja zaslužnim krajanom,
društvom, skupinam.

Nekaj sivine
V mesecu oktobru se je začela težko pričakovana
izgradnja pločnika v Vojniku, ki pa žal kljub velikim
naporom župana zaradi ovir še ni dokončan in to je
dodalo nekaj sivine v našo sliko.

Paleta dosežkov
Ameriški igralec, pevec in komik Danny Kaye je nekoč
dejal: »Življenje je eno veliko platno, na katero je
smiselno nanesti čim več barv. Le tako bo pisano
in iskrivo.« Če bi lahko v prispodobi povzela barve
življenja naše skupnosti od lanskega praznika pa do
danes, lahko rečem, da smo na paleto nanašali raznolike
barve, pisane in vesele, ob izpeljanih projektih, kot so
posodobitve makadamskih cest in asfaltiranja. Na novo
so bile asfaltirane ceste: Rebevšek–Brezovšek, Ivenca–
Petrej, Gradišče–Klajnšek–Kovačič, Ilovca–Kolar–Pilko,
cesta proti planinskemu domu, cesta skozi hmeljišče. V
aprilu se je uredilo odvodnjavanje na igrišču v Vojniku,
asfaltirana je bila okolica občinske stavbe. Zaključena je
bila največja naložba v letu – saniran je bil plaz Bovše.
Za zimsko službo so bili odgovorni dosedanji orači: g.
Lipovšek, g. Landeker, g. Kukovič, g. Sitar, podpisali
smo pogodbo tudi z izvajalcem g. Kuglerjem. Vsi so
marljivo in odgovorno opravljali svoje delo. Sončne
barve so prispevali sokrajani v Ivenci, pri katerih bi
poudarila pozitivno naravnanost in naklonjenost
projektu izgradnje povezave s čistilno napravo.
Projektna gradbena dokumentacija je pripravljena,
zdaj jih prosim za konstruktivno sodelovanje pri
pridobivanju soglasij.

Načrti
Letos načrtujemo asfaltiranje novih odsekov
makadamskih cest v sodelovanju z režijskimi odbori, ki
so se do zdaj izkazali kot dobri partnerji pri pripravi cest
za asfaltiranje. Poleg tega sta bila vpeljana v delo oba
izvajalca večjih projektov na našem področju; in sicer
je bilo za rekonstrukcijo podstrešja v OŠ Vojnik izbrano
podjetje GES d. o. o. iz Celja. Po preureditvi podstrešja
bomo pridobili tri učilnice, saj je zaradi povečanega
vpisa otrok premalo učilnic za izvajanje pouka. V
tem mesecu načrtujemo tudi začetek izgradnje dolgo
načrtovanega nadstreška pri vežici. Projekt bo izvajalo
Gradbeništvo Jože Škrablin s. p.

Čistilna akcija
V pomladnem času se je narava odela v lepe zelene
barve, sodelujoči v čistilni akciji pa so jo osvobodili
zavrženih odpadkov, predvsem tistih, ki jih v naravo
odvržejo iz avtomobilov ali pa v velikih vrečah odložijo
ob cesti, namesto da bi jih odpeljali v zbirni center.
Slavnostna seja Sveta KS Vojnik
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Lidija Eler Jazbinšek,
predsednica Sveta KS
Vojnik

Skupno načrtovanje nas povezuje
V času praznovanja praznika KS smo v sodelovanju
s katoliškim društvom, Karitasom in Rdečim križem
pripravili srečanje starejših krajanov ter s KO ZB za
vrednote NOB spominsko slovesnost pri Olčjek. Izpolnili
smo tudi v lanskem letu obljubljeno zavezo, da bomo v letu
2017 obeležili 140. obletnico rojstva Doroteje Hauser. V
sodelovanju s TD Vojnik, Kulturno-turističnim društvom
Globoče in KS Vojnik smo pripravili izid publikacije z
motivi Doroteje Hauser, tudi ob pomoči učencev poslikali
oporne zidove pri OŠ Vojnik s šestimi novimi škarjerezi,
izdali spominski kovanec, posodico z njenimi motivi. V
Knjižnici Vojnik je odprta razstava njenih originalov in
grafik Jožeta Žlausa, ki so izdelane po njenih motivih.
Neizmerno sem hvaležna vsem, ki ste sodelovali z nami pri
pripravi prireditev. Hvala vsem, ki se trudite za lepšanje in
izboljšanje pogojev življenja in dela ter bivanja v Vojniku.
Osrednja kulturna prireditev ob krajevnem prazniku

Nagrajenci so ob prazniku Krajevne skupnosti Vojnik
prejeli simbolične zahvale za vse dobro, kar so storili za
dobrobit skupnosti:
- Vrtec Mavrica Vojnik za 20 let samostojnega delovanja
in odličnega sodelovanja s krajem;
- Vokalna skupina In spiritu za 10 let pevskega
ustvarjanja in umetniškega udejstvovanja ter
promocijo Vojnika v domovini in tujini;
- Peter Martič: za aktivno delo v VVD in PD Vojnik ter
pomoč pri obnovi sakralne dediščine;
- Kmetija Župnek za razvoj in aktivno delovanje na
področju turizma na kmetiji ter dobro sodelovanje s
krajem;
- Tomaž Marčič za zavzeto delo na glasbenem področju
ter dvig umetniške ravni v zborovski glasbi;
- Balonarski klub Vojnik za 20 let aktivnega delovanja
ter za promocijo kraja v domovini in na tujem;
- Lovsko društvo Vojnik ob 70. obletnici delovanja in

ohranjanja lovske tradicije;
- postavljavci butar ob 10. obletnici postavljanja butar
in ohranjanja tradicije.

Lokalno središče

Nagrajenci KS Vojnik v letu 2017

Iskrena hvala njim in vsem vam, ki dobrovoljno
sodelujete s krajevno skupnostjo (celotna zahvala je
objavljena na spletnem portalu).
Baloni in druženje pod šotorom
Sobota po prireditvi je bila namenjena druženju
pod šotorom, kjer se je odvijal ustvarjalni vrvež,
potekal kulturni program, društva na stojnicah so se
predstavljala, kuhale so se okusne jedi in zazrti v nebo
smo po 14 letih lahko zopet opazovali vzlet balonov nad
Vojnikom. Svojo 20. obletnico delovanja je Balonarski
klub Vojnik obeležil tudi na druženju pod šotorom in ko
se je spustila tema, je ogenj balonov razsvetlil pogled
nad igriščem.

Druženje
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lea Sreš

Srečanje starejših
Srečanje starejših krajanov Krajevne skupnosti Vojniku
je potekalo v prijetnem ambientu Jernejevega doma v
Vojniku. Veseli smo bili številne udeležbe sokrajanov,
ki so luč sveta ugledali v letu 1937 in prej. Najstarejša
udeleženca srečanja sta bila Katarina Kotnik in Jurij
Korošec.
Ko se ozrem nazaj, vidim, da začetki organiziranja
srečanj starejših krajanov ne sežejo tako daleč nazaj. Pred
sedmimi leti smo se v KS Vojnik odločili, da povabimo
najstarejše krajane na skupno srečanje, ki se je odvijalo pod
prireditvenim šotorom v Vojniku in tako je bilo kar nekaj
let. Zadnji dve leti smo za gostoljubje zaprosili OŠ Vojnik,
ki nas je gostila v jedilnici, letos pa so nam dobrodušno
priskočili na pomoč člani Katoliškega društva Ivana Šoparja
z župnikom, ki so srečanje gostili v njihovi lepi dvorani.

društvu Ivana Šoparja, KO Rdečega križa, Karitasu, da ste
skupaj s Krajevno skupnostjo Vojnik pripravili srečanje
prijateljev. Hvala tudi vsem svojcem, ki ste poskrbeli za
prevoze na srečanje.
Sokrajanom in sokrajankam so druženje s kulturnim
programom polepšali tudi pevci Moškega pevskega zbora
KUD France Prešeren ter solistka Urška Oprčkal. Poleg
predsednice krajevne skupnosti sta zbrane nagovorila
župan Branko Petre in župnik Anton Perger.
Srečanje je potekalo v prijetnem ambientu.

Če smo začetne korake ubirali sami, sem posebej hvaležna,
da v Vojniku živijo ljudje, ki znajo med seboj sodelovati
in »stopiti skupaj« za dobro skupnosti tako, kot smo si
pri izvedbi srečanja med seboj pomagali letos. Iskreno se
zahvaljujem župniku Antonu Pergerju ter dekanu Alojzu
Vicmanu za darovano mašo in maziljenje, Katoliškemu
13
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Ohranjanje
spomina
Tekst in foto: Lea Sreš

V Novi Cerkvi drevo za vsakega zlatega nagrajenca
Ob parkirišču pri POŠ Nova
Cerkev smo posadili štiri drevesa,
ki bodo trajneje spominjala na
ljudi, ki so prejeli zlata priznanja
za preteklo delo v občini Vojnik.
Namen zasaditve dreves je skrbeti
za naravno okolje, kajti drevesa
pomenijo življenje za vse nas.

Rdečecvetni divji kostanj in Slavko Jezernik
z vnukinjama

Fotografija za spomin po dogodku

Prireditev je povezovala Petra Pehar
Žgajner iz Občine Vojnik. Opozorila
je na pomen ohranjanja narave
za preživetje ljudi in življenja, na
spremembe v naravi. V nagovoru je
poudarila: »Drevo ostane za jutri, za
drugo leto, za veliko let in morda za
stoletje. Posadili bomo štiri okrasna
drevesa, za vsakega nagrajenca
svojega. Svoje drevo in spominsko
tablico bodo posadili Ivan Jezernik,
Alojz Vicman, brat in vnukinji za
Slavka Jezernika in Katica Pešak
za moža Antona Pešaka. Vsako
posajeno drevo ima svojo simboliko
in pripada posameznemu zlatemu
nagrajencu. Posadili bomo lipo,
turško lesko, hrast in rdečecvetni
divji kostanj.«
Izbira vrste drevesa kaže na
značajske lastnosti vsakega izmed
njih. Alojz Vicman je posadil hrast
(lat. Quercus), ki je mogočno drevo
iz družine bukvovk ali skledičnic
(Fagaceae). V naših gozdovih
raste več različnih vrst hrastov.
Ivan Jezernik je posadil turško
lesko (lat. Corylus colurna), ki je
listopadno drevo s koničasto krošnjo
in plutastim lubjem. Listi so dvojno
nazobčani, jajčasti in temno zeleni.
Dolge rumene mačice se pojavijo na
Ivan Jezernik med sajenjem
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Otroci Vrtca Mavrica Vojnik, enota Nova
Cerkev, med nastopom

rastlini zgodaj spomladi, sledijo pa
jim užitni plodovi – lešniki. Drevo,
ki ga je posadil Slavko Jezernik, je v
Sloveniji razširjen rdečecvetni divji
kostanj (Aesculus carnea 'Briotii').
Je manjše drevo kot navadni divji
kostanj, najbolj opazno se od njega
razlikuje po rdečih cvetovih in
manjših, temneje zelenih listih,
ima manj plodov in je primeren za
drevorede. Drevo gospoda Antona
Pešaka je malolistna lipa (lat.
Tilia cordata'Greenspire'), ki je
drevesna vrsta, razširjena v večjem
delu srednje in južne Evrope, na
severnejših zemljepisnih širinah
celine je ne najdemo več.
Župan Branko Petre je poudaril
pomen dela posameznikov v KS in
občini, pomen ohranjanja narave,
zasajevanja in tudi ohranjanja
spomina na delo ljudi v takšni obliki.
V kulturnem programu so se izkazali
učenci POŠ Nova Cerkev, otroci
Vrtca Mavrica Vojnik, enota Nova
Cerkev, učiteljice in vzgojiteljice.
Skrb za posajene rastline bodo
prevzeli šolarji in vsi mi, ki nas bodo
drevesa spominjala na nagrajence,
ki so delali v dobro ljudi v skupnosti
občine Vojnik.

Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Delovna pomlad
V mesecu aprilu in maju je bilo veliko padavin, ki so
povzročile kar nekaj poškodb na makadamskih cestah,
bankinah in vodotokih. Svet KS Nova Cerkev je v
mesecu maju opravil ogled vseh javnih makadamskih
poti v KS. Na osnovi ogleda so se z navozom materiala
sanirale najnujnejše poškodbe cest. S strani Agencije za
vode Celje je bil opravljen ogled vseh vodotokov v naši
krajevni skupnosti in bilo je ugotovljeno, da je prišlo v
času obilnega deževja do poškodb vodotokov, ki jih je
zaradi poplavne varnosti naših krajanov treba nujno
sanirati. Upamo, da se bodo zdaj našla finančna sredstva
na Agenciji za vode Celje za ureditev vseh poškodovanih
vodotokov.

Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS
Nova Cerkev

Nova Cerkev po čiščenju in urejanju okolja znova zasije v
vsej lepoti. Pa še prošnja za vse; poskrbimo, da kraj ostane
čist skozi vse leto!

Lokalno središče

KS
NOVA CERKEV

Godba na pihala Nova Cerkev je kot vsako leto tudi
letos poskrbela za budnice v Lembergu, Novi Cerkvi,
Socki, Frankolovem in Vojniku, kjer je tudi tradicionalni
prvomajski shod. Za celotno popestritev so poskrbeli še
Možnaristi Nova Cerkev-Lanšperg, ki so sekcija Godbe na
pihala Nova Cerkev.
Hvala vsem nastopajočim.

Svet KS in izvajalci del so pravili tudi ogled asfaltnih
cest, na osnovi katerega se bodo v mesecu maju in
juniju sanirale najnujnejše poškodbe asfaltnih površin.
Asfaltiranje javnih poti se bo izvedlo v mesecu juliju in
avgustu 2017; po seznamu za asfaltiranje KS Nova Cerkev.
Zahvalil bi se vsem izvajalcem zimske službe za korektno
in dobro opravljeno delo v zimskem času v sezoni
2016/2017. Zahvaljujem se tudi vsem krajanov za strpnost
in razumevanje, saj se moramo zavedati, da v času
močnih snežnih padavin in nizkih temperatur ni mogoče
komunalnih površin očistiti povsod hkrati.
Hvala vsem društvom, organizacijam in krajanom, ki ste se
tudi letos vključili v akcijo čiščenja okolja. Vsak izmed vas,
ki se udeležuje teh dogodkov, nosi v sebi zavest, da je to
delo potrebno in koristno.

Med čistilno akcijo v Socki
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Ni veselice brez Golice, Veseli Begunjčani in Die Mooskirchnerji.

26. koncert
Ostanimo prijatelji
Tekst: Sonja Jakop, foto: Dolfi Jakop

Vroče dlani in pospešen utrip
Ni bolezen niti policijsko poročilo. Dogajalo se
je 5. marca 2017 v dvorani OŠ A. Bezenška na
Frankolovem pod naslovom 26. koncert narodnozabavnih ansamblov Ostanimo prijatelji v organizaciji
Prosvetnega društva A. Bezenšek Frankolovo.
Polno dvorano obiskovalcev je navduševalo 8 slovenskih
ansamblov: Utrip, Stil, Vokalna skupina M.J.A.V., Murni,
Banovšek, Sekstakord, Klateži in Veseli Begunjčani.
Pod skupni imenovalec nastopajočih lahko brez dvoma
zapišemo, da glasbeno poslanstvo zelo dobro obvladajo.
Sekstakord, njihov zven je poseben in redek v tej glasbeni zvrsti.
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Vse to je nadgradil še gost prireditve, ansambel Die
Mooskirchner iz sosednje Avstrije, stand up komik Aleš
Novak pa je s svojim pogledom na svet dvorano iz srca
nasmejal. Rdečo nit prireditve o ljubezni in prijateljstvu
je spretno prepletala moderatorka Alja Tihle Hren.
Zadovoljno občinstvo je dokaz, da je imel vodja projekta,
Tone Gregorc, pri izbiri ansamblov zelo srečno roko. Za
piko na i je Avsenikova »Ostanimo prijatelji« v skupni
izvedbi Begunjčanov in Mooskirchnerjev prebudila malo
nostalgije po očetu narodno-zabavne glasbe. Obiskovalci
so dobili obilno porcijo glasbenih užitkov, ki so jih

Ansambel Stil

nagrajevali z bučnim ploskanjem in zapuščali dvorano
z vročimi dlanmi. Sproščeno ozračje je navdušilo tudi
župana Branka Petreta, ki je pohvalno nagovoril celoten
avditorij in v hudomušnem smislu voščil nežnejšemu spolu
za marčevske praznike.

Da je organizator uspešno spravil pod streho tudi
to prireditev, gre zahvala mnogim donatorjem in
podpornikom društva, ki s prispevki iz leta v leto
pripomorejo, da je prireditev na sceni že polnih 26 let.
Predsednik društva Dušan Horvat pa je tisti motor, ki
poganja članstvo, da se čim bolj polnoštevilno odzove pri
pripravi in izvedbi prireditve.

Za popestritev, Vokalna skupina M. J. A. V.

Ansambel Utrip iz Malih Dol in Ivence

Navdušena publika

Klateži, hitro vzpenjajoč ansambel iz sosednje Nove Cerkve

Moderatorka Alja Tihle Hren in Dušan Horvat, motor prireditve

Uspešni, zanimivi in nabrušeni Murni

Lokalno središče

Ansambel Banovšek, prvič na tem odru
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KS
Frankolovo
Tekst: Sonja Jakop, foto: Lea Sreš, Dolfi Jakop

Krajevni praznik brez »jamranja«
Ceste, oskrba s pitno vodo, kanalizacija, plazovi,
igrišče, vrtec in še in še – so področja v krajevni
skupnosti Frankolovo, s katerimi so se v minulih in se
bodo tudi v prihodnjih letih pridno ukvarjali krajevni
svetniki in predsednik KS Frankolovo Dušan Horvat.
Pregled že narejenega in predstavitev načrtovanega je
bil del osrednjega praznovanja krajevnega praznika, ki
smo ga Frankolovčani letos obeležili 19. maja.

leto napreduje, največji naložbi v prihodnosti bosta vrtec
in šolsko igrišče. Trenutno začenjamo z idejno zasnovo
projekta. Četudi nas omejujejo finance, bomo prišli z
manjšimi koraki do velikih pridobitev.«

Slavnostna seja sveta KS je minila praznično, brez
»jamranja«, da ni denarja. Krajevni svetniki, predstavniki
društev in organizacij v kraju, župan ter vabljeni gostje
so lahko prisluhnili predsednikovemu poročilu o skoraj
100-odstotni izvedbi planiranih dejavnosti. »Da ne bo
pomote, nismo uresničili vseh želja in potreb krajanov,
saj je teh vedno preveč za omejene proračunske finance.
Speljali smo le tiste, ki smo jih načrtovali, in tiste, ki
so bile z vidika ogrožanja ljudi in premoženja nujne. O
dejavnostih na posameznih področjih v kraju krajane
redno seznanjamo prek vsake številke Ogledala. Moram
pa poudariti složnost svetnikov pri naših odločitvah. Vsak
ima pravico do svojega mnenja, ampak na koncu vedno
najdemo skupni imenovalec, ki pripelje do najboljšega
možnega rezultata. Tako dobrega sodelovanja, kot smo
ga vzpostavili z vsemi društvi in organizacijami v kraju,
s šolo, z župnijama, občino in mnogimi posamezniki,
si želimo tudi v prihodnje. Prav je, da čutimo kraj in
ga vsak po svoje bogatimo«, je bil nad »sodelavci«
očitno zadovoljen Dušan Horvat. Optimistično zazrt v
prihodnost je bil tudi župan Občine Vojnik Branko Petre.
»Frankolovo je živa, dejavna krajevna skupnost s prijetno
noto bivanja in jasnimi načrti za razvoj kraja. Kraj iz leta v

Boris Podjavoršek – v moškem pevskem zboru prepeva
že skoraj četrtletje, je pevec kvarteta Frankolovo, dejaven
je pri vseh dejavnostih Prosvetnega društva A. Bezenšek
in ustanovni član Društva jadralnih padalcev Kajuh. Pri
obnovi sakralnih objektov je opravil veliko del kot mizarski
mojster, dejaven je še na več drugih področjih. Trenutno je
predsednik režijskega odbora za pridobitev asfaltne ceste
v Lipi.

Prejemniki krajevnih priznanj 2017 – Boris Podjavoršek, Dragica
Mlinar in Edi Mirnik
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Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS
Frankolovo

Svet KS Frankolovo vsako leto podeli krajevna priznanja
ljudem, ki jim je mar, da je življenje v kraju boljše. Letos so
jih prejeli:

Edi Mirnik – skoraj dve desetletji je dejaven član
Turističnega društva Frankolovo in njegovega upravnega
odbora. Izdatno pomaga pri organizaciji društvenih
prireditev, še posebej kot planinski vodnik pri pohodih
v organizaciji društva. Dejavno dela v Vinogradniškovinarskem društvu Vojnik. Pomemben je njegov delež pri
obnovi obeh frankolovskih cerkva, je član župnijskega
sveta Frankolovo in ključar na Gojki.
Dragica Mlinar – kot dolgoletna tajnica Društva Talon
to delo opravlja vestno in z veliko dobre volje. Redno
sodeluje pri vseh dejavnostih društva, s svojimi izkušnjami
veliko pripomore k njegovi prepoznavnosti in dobremu
delovanju. Redno sodeluje na čistilnih akcijah v kraju.
Ključni predstavniki lokalne oblasti

Tekst: Krajevna skupnost Frankolovo in Župnijska Karitas Frankolovo,
foto: Ines Novak

Srečanje starejših
krajanov na Frankolovem
Mesec maj je pregovorno najlepši mesec. Za krajane
Krajevne skupnosti Frankolovo je tudi mesec
praznovanj, srečanj in druženj.

Obvestilo

Lokalno središče

Tradicionalno
druženje

Tekst in foto: Branko Petre, župan

Frankolovo v tem mesecu praznuje svoj krajevni praznik.
V okviru praznovanja se odvijajo različne prireditve in
druženja, ki jih organizirajo naša društva in organizacije.
Tudi srečanje starejših krajanov je tradicionalni dogodek,
na katerega smo letos povabili skoraj 200 krajanov,
starejših od 70 let. Našemu vabilu se je odzvalo 56
udeležencev, ki so prejeli priložnostna darilca od otrok
Vrtca Mavrica Vojnik iz enote Frankolovo.
Pred začetkom druženja je pater Branko Cestnik, kot
vsa leta do zdaj, daroval sveto mašo za starejše krajane.
Sledilo je tradicionalno druženje s pogostitvijo v Gostilni
Turist in kratkim kulturnim programom, ki so ga s
pesmijo, plesom in recitacijo izvedli učenci OŠ Antona
Bezenška Frankolovo in otroci Vrtca Mavrica Vojnik
iz enote Frankolovo s svojimi mentorji. Prisotne sta
pozdravila predsednik krajevne skupnosti Dušan Horvat
in župan Občine Vojnik Branko Petre. Ob prijetnem
druženju smo poklepetali, izmenjali svoje občutke in
videnja. Majhno pozornost smo namenili najstarejšemu
prisotnemu krajanu Jožetu Gregorcu (85 let) in najstarejši
krajanki Justini Fijavž (91 let) ter Emi Kroflič iz Dola pod
Gojko, saj je na ta dan praznovala svoj 84. rojstni dan.
Zahvaljujemo se patru Branku Cestniku za darovano
mašo, vsem nastopajočim ter Gostilni Turist za gostoljubje.
Iskrena hvala tudi članicam Župnijskega Karitasa
Frankolovo za pecivo. Organizatorji smo veseli vseh, ki so
se udeležili letošnjega srečanja v upanju, da se naslednje
leto ob enaki priložnosti zopet zberemo.
Najstarejša udeleženka srečanja Justina Fijavž (91 let)

Urejanje lastništva cest
v občini Vojnik
V občini Vojnik imamo še vedno veliko lastniško- in
zemljiško-knjižnih neurejenih odsekov javnih poti in
lokalnih cest. Dejavnosti v smeri urejanja že nekaj
let potekajo, vendar je sredstev za ureditev vseh cest
premalo. Sproti urejamo vse odseke, kjer se izvajajo
nove asfaltne prevleke ali večja sanacijska dela.
V tem postopku starih cest, ki so v uporabi že vrsto let, ne
odkupujemo, temveč prosimo lastnike zemljišč, da jih z
darilno pogodbo prenesejo v last občine. Občina Vojnik
plača vse stroške, povezane z odmero in ureditvijo v
zemljiški knjigi. Za vse primere, kjer potekajo stare trase
že odmerjene ceste drugje, kot je cesta v naravi, se lahko
izvede tudi zamenjava površin. Želimo si čim hitrejše
ureditve stanja v naravi s stanjem v katastru.
Za potrebe nove izgradnje cest ali pločnikov se potrebna
zemljišča odkupijo po ceni glede na vrsto in lego zemljišča.
In še opozorilo:
Posegi na kategorizirani cesti, s strani lastnika zemljišča,
ki cesto poškodujejo ali ogrožajo varnost prometa kljub
neurejenemu stanju lastništva zemljišča, niso dovoljeni.
Poseg, ki je na sliki kot primer, je nedovoljen. V takem
primeru mora ukrepati inšpekcija in s tem nastanejo tudi
stroški in kazni, ki bremenijo tistega, ki je posegel v cesto
ali javno pot. Pomislite tudi, da je neurejenega lastništva
cest v naši občini še veliko in da se tudi vi vozite po cestah,
ki so v lasti nekoga drugega.
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Lokalno središče

SPOMLADANSKA
ČISTILNA AKCIJA
Tekst: Lea Sreš, foto: Lea Sreš, Franc Lebič

Nekaterim je mar za naravo. Kaj pa vam?
Občina Vojnik in krajevne
skupnosti Vojnik, Frankolovo
in Nova Cerkev so s svojimi
društvi tudi letos izvedle uspešno
spomladansko čistilno akcijo. V
soboto, 1. aprila, so se udeleženci

Irena Krajnc pri čiščenju ob cesti Višnja vas–
Nova Cerkev

akcije zbrali pred sedežem občine
ali krajevnih skupnosti in po že
vnaprej pripravljenem razporedu
odšli na čiščenje okolja.
Delo je potekalo tekoče, med
udeleženci ni manjkalo dobre volje
in nikomur ni bilo težko pobirati
smeti, ki so jih v naravo odvrgli drugi.
Udeležba na akciji bi bila lahko boljša,
vendar raje pohvalim tiste, ki ste se
dogodka udeležili.
Druženje, pogovor, gibanje v
čudovitem vremenu in v naravi je
koristilo vsem. Resnično je, da samo
udeleženci čiščenja v akcijah gledajo
na ohranjanje čiste narave drugače
od tistih, ki se jim to delo zdi neumno
ali manjvredno. Gora smeti in drugih
odpadkov je bila v vseh treh krajevnih
skupnostih velika. Poudarek akcije
je bil na ločevanju odpadkov in
ugotovili smo, da je vedno več plastik
in odpadkov, ki jih ljudje odvržejo iz
avtomobila. Vreče, ki so jih napolnili,
bodo še danes odstranili za to delo
odgovorni.

urejenost okolja z drugačnimi očmi.
Želim, da bi bilo v prihodnjem letu
teh izkušenj še več; mislim na večje
število udeležencev in na zavedanje
ljudi, da skozi vse leto ohranjamo
naravo čisto (ne samo nekateri, vsi
prebivalci občine). Eno je lepo urejena
okolica lastne hiše in drugo je skrb
tudi za tisto okolje, ki je »naše«. Po
končanem delu je bilo poskrbljeno za
malico in napitek.
Hvala vsem udeležencem, društvom,
organizacijam, vsem osnovnim
šolam, vrtcem, Špesovemu domu,
vsem PGD v občini (Lemberg, Socka,
Nova Cerkev, Frankolovo, Vojnik) in
vsem, ki ste se danes izkazali. Tudi
čiščenje okolja lahko postane zabavno
in koristno opravilo, le malo volje in
zavesti pripadnosti je treba. Hvala v
imenu župana Branka Petreta, Irme
Blazinšek, koordinatorke akcije, in
vseh treh predsednikov svetov KS
Lidije Jazbinšek Eler, Dušana Horvata
in Slavka Jezernika.

Za vaš prispevek pri čiščenju okolja bo
hvaležna narava, zadovoljni pa boste
tudi vi, saj boste od zdaj gledali na
Člani PGD Socka med spiranjem prahu in
peska s cestišča v Socki

Akcije so se udeležili tudi zaposleni na Občini
Vojnik – Mojca Skale in Branko Petre pred
20 odhodom na čiščenje.

Čiščenje črnega odlagališča pod budnim nadzorom PGD Vojnik v tednu pred akcijo

Tekst: Gregor Oprčkal, foto: osebni arhiv

Slovenija, moja dežela, vse najboljše
za 26. rojstni dan! Naša domovina
vztrajno odrašča, z njo pa odraščamo
tudi Slovenci. V prihodnjih mesecih
se bo tako svojega 26. rojstnega dne
veselila tudi prva generacija Slovencev,
rojena v samostojni državi.
Število 26 je sicer nekoliko klavrno
število. Redko kdo se nanj spomni
in težko je kaj modrega zapisati o
njem. Kakor koli, zakonodajalec je
poskrbel, da je že tako osamljeno
število, zlasti med študenti, še
nekoliko bolj nepriljubljeno. Določil je
namreč, da z dopolnjenim 26. letom
dokončno preneha starševska dolžnost
preživljanja otrok, četudi nadaljujejo
šolanje. Glede tega lahko godrnjamo,
lahko pa to preprosto sprejmemo in
pritrdimo: »Drži, dozoreli smo. Čas
je, da se postavimo
na lastne noge in
uberemo svojo pot.«

ki ne razmišlja o lakoti in strehi nad
glavo, marveč lahko dneve, tedne,
leta premišljuje: »Kaj želim početi v
življenju? S kom se bom poročil? Kam
grem? Kdo sem?«

IZZA (O)GLEDALA

Živimo njihove
sanje

Vsi ti privilegiji so bili ideal naših
staršev in so še vedno sanje večine
svetovnega prebivalstva. Upam,
da se zavedamo, da ta blagor ni
nekaj samoumevnega, temveč
plod večtisočletnega trpljenja in
prizadevanja naših prednikov in da se
ta trenutek nekje sredi Sredozemlja
nekdo utaplja zanj. Še pomembneje
pa je, kaj bomo mi podarili prihodnjim
generacijam. Kakšne so naše sanje? V
kakšno Slovenijo se bodo rodili naši
potomci? Smo generacija, ki bo končno
spravila narod? Se bomo prihodnje
raje povezovali kot delili? Bomo
poskušali razumeti
drug drugega, preden
bomo obsojali?
Bomo politika, ki
bo obljubljal 1000
evrov pokojnine,
spravili raje v pokoj ali na borzo kot
pa v parlament? Bomo rekli korupciji
trikrat »NE«? Bomo sodelovali in
glasovali ter šli na ulice, če bo treba?
Bomo sprejeli nenehne spremembe
in raznoliko skupnost kot družbeno
dejstvo?

Kakšne so
naše sanje?

Vsaka generacija je
nekaj edinstvenega.
Zdajšnja se razlikuje od mnogih
predhodnih v tem, da so naši praočetje
in pramatere sanjali o prostosti in o
lastnem koščku zemlje, mi pa živimo
njihove sanje.

Smo generacija svobode in priložnosti.
Prva generacija Slovencev, ki se je
kadar koli rodila v demokratični
državi. Generacija, ki je subjekt.
Generacija, ki so ji dobro znane pravice
in nekoliko tuje dolžnosti. Generacija,
ki sproščeno vstane in preneha z
delom, ko ji neznanec potrka na
vrata. Generacija, ki se zgolj uči o
grozotah vojne. Generacija, ki lahko
mirne vesti reče: »Verujem,« ali »ne
verujem!« Generacija, ki lahko ljubi
kogar koli. Generacija, ki lahko brez
strahu vzklika svojemu poglavarju:
»Miro, legenda,« ali »Mirči, ti si ena
cmera jera!« Generacija, ki ji niti
malo ne zastane srce, ko vsako prvo
soboto v mesecu sliši gasilsko sireno.
Generacija, ki nima žuljev. Generacija,

Fantje in dekleta, smo odrasli?
Smo pripravljeni, da se borimo za
te ideale? Smo dozoreli dovolj, da
premagamo apatijo in vstanemo iz
udobnega naslanjača ali anonimnega
internetnega uporabniškega imena
in rečemo: »Zbogom oče, rušil bom
zidove. Nasvidenje mati, gradil bom
mostove. Čao sestra, ne bom samo
sanjal, temveč živel bom svoje sanje.«
Gregor Oprčkal iz Višnje vasi je leta
2016 diplomiral na Pravni fakulteti v
Ljubljani in istega leta vpisal magistrski
študij. Trenutno je na enoletni študijski
izmenjavi na Svobodni univerzi v
Berlinu (Freie Universität Berlin).
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Nagrajenci v objektivu

Ivan
Tratnik
Tekst: Lea Sreš , foto: Matjaž Jambriško

Prvi bas vse življenje
Predstavitev dobitnika bronastega
vojniškega grba pomeni, da moraš
človeku, ki ga poznaš, pogledati
malo pod kožo. Neverjetno koliko
podatkov, ki označujejo Ivana
Tratnika, je skritih pred očmi
javnosti. Na kratko: skromen,
aktiven društveni pevec in aktiven
krajan.
Ivan Tratnik, ki se je izučil za vrtnarja,
poklica ni nikoli opravljal, saj je bil
vse življenje voznik tovornjaka. Delo
je opravljal v podjetju Prevozništvo, v
Lik Savinji in pri Tobačni. Svoje delo je
rad opravljal, saj ga je cesta vabila že
od otroštva.
Danes živita s svojo ženo kot
upokojenca, poročena sta skoraj 54
let, imata odraslo hčer, zeta in dva
odrasla vnuka. Z ženo sta začela
skromno, znala sta obrniti vsak
dinar, zgradila sta hišo brez posojila,
vsako leto so odšli na morje. Po
odhodu v pokoj z ženo obdelujeta
Ivan Tratnik z županom in podžupanom
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vinograd, pridelujeta nekaj zelenjave,
gojita zajce in kokoši. Njegova
velika ljubezen so čebele. Osnov
čebelarjenja ga je naučil oče, preselil
je star čebelnjak in prideloval med
za domačo potrebo. Med pogovorom
se je nasmehnil: »Čebele te v coklah
najdejo in v njih pustijo.« V mislih je
imel, da s čebelarstvom ni mogoče
obogateti, seveda, če čebelariš
po starem, brez spomladanskega
dodajanja sladkorja. Je pa res, da veš,
kakšen med uživaš.
V času dejavne življenjske dobe se
je posvečal družini, službi in že od
leta 1954 petju v različnih zborih, bil
je član moškega cerkvenega zbora
v Novi Cerkvi. Po petdesetih letih je
petje v mešanem cerkvenem zboru
opustil, saj leta zahtevajo svoje. V
Moškem pevskem zboru KUD Nova
Cerkev poje od leta 1972, od prvih
začetkov. Petje mu pomeni veliko,
opaža pa, da je za petje vedno bolj
pomembna glasbena izobrazba. Za

uspeh zbora je pomembna disciplina
pevcev, dober zborovodja in izbira
pesmi, ki jih pevci zmorejo. V vsej
svoji pevski zgodovini je pel prvi bas.
In prav za petje je prejel bronasti
vojniški grb. Iz uradne obrazložitve
ob podelitvi priznanja: »Gospod Ivan
Tratnik poje pri Moškem pevskem
zboru KUD Nova Cerkev že od samega
začetka, to je več kot 40 let. Hkrati
poje tudi pri Mešanem cerkvenem
zboru sv. Lenarta v Novi Cerkvi.
Sodeluje na nastopih obeh zborov,
tako v domačem kraju kot drugje. S
svojim prepoznavnim glasom daje
moškemu pevskemu zboru prav
posebno noto. Gospod Ivan Tratnik je
dolgoletni blagajnik zbora.«
Z ženo rada sodelujeta v društvenem
življenju kraja, v turističnem društvu,
društvu upokojencev in invalidov.
Naj ju dejaven odnos do društvenega
življenja v Novi Cerkvi spremlja še v
prihodnje.

Nagrajenci v objektivu

Anica Lipičnik
Bronasta nagrajenka Anica Lipičnik; vsestranska in pri vsem nadvse vestna

Tekst: Rozmari Petek, foto: Matjaž Jambriško

Usoden je bil klavir

Nikoli ji ničesar ni bilo težko narediti za skupnost,
pa naj je šlo za pleskanje kulturnega doma ali za
prepisovanje zborovskih not.
Če bi me kdo vprašal, po čem najbolj poznam Anico
Lipičnik, bi izstrelila, da po njenem vedno zanesljivem in
prijetnem sopranu. Je ni pesmi, ki je ne bi znala (večinoma
kar na pamet), in skorajda ni vaje ali maše, pri kateri bi
manjkala. Kot drugo bi mi gotovo na pamet prišla njena
zgledna skrb za vnuke in vnukinje. Velikokrat jo spremljajo,
doma ali v cerkvi, babica pa v svoji mali torbici ob vsakem
pripetljaju vedno prav čudežno najde takojšnjo rešitev.
Enako zanesljiva je tudi pri drugih stvareh. Kot da ji je
poklicna pot v računovodskih vodah pustila pečat. »Jaz
se včasih malce pošalim in opišem, da sem svojo poklicno
pot začela v banki, nato pa sem šla za zapahe,« se nasmeje
Anica. Res je namreč nekaj let delala v banki, nato pa je šla
pod ključ. Dobesedno. Za pot do svojega novega delovnega
mesta v zaporu je potrebovala cel šop ključev, pojasni.
»Tam res nisem prav dolgo zdržala. Iz računovodstva
zaporov sem tako šla na Remont. Po nekaj letih sem želela
malce spremembe, zato sem nove priložnosti začela iskati
v Vojniku. Prvič sem poskusila v vrtcu, nato sem dvakrat
dala prošnjo na občino in v drugo bila sprejeta,« opiše svojo
poklicno pot.

dveh zborih jo je že spremljal tudi njen mož Ivo. »Veliko sva
takrat z oktetom prevandrala,« se spominja.
Dobitno kombinacijo, pridna pevka in računovodkinja, so
hitro izkoristili tudi v Kulturno-umetniškem društvu France
Prešeren Vojnik – postavili so jo za blagajničarko. Ni pa
delala le tega. Vestno je pomagala pri raznih prostovoljnih
akcijah, s katerimi so kulturni dom olepšali. »Takrat smo
skoraj vse naredili sami. Nabijali ladijski pod, pleskali.« Tudi
cerkveni zbor si je od nekdaj z njo lahko veliko pomagal.
Kadar je bilo treba na roke prepisati kakšne note, je to
velikokrat počela prav Anica. »In žena od našega zborovodja
Volaska,« hitro doda, da si, skromna, kot je, ne bi pripisovala
preveč zaslug. A vendar je lokalna skupnost lani njene
zasluge za kraj vendarle prepoznala in ji namenila bronasti
vojniški grb. Na še višji piedestal bi jo uvrstili njeni najbližji;
čeprav drobna, je za dom, okolico in onemogle svojce
naredila ogromno dobrega.

A ta pot je še zdaleč ni determinirala. Bolj jo je zaznamovala
poplava. »To je pa sestrina šala. Ko sem bila stara 14 dni, je
bila poplava. Starši so najprej mene odnesli k sosedu v višje
nadstropje in me položili na klavir. Zato, pravi sestra, se od
vseh petih preživelih otrok le jaz ukvarjam s petjem.« Pela je
v osnovni šoli, v srednji je pela celo v šolskem bendu, pa pri
mladinskem cerkvenem zboru in oktetu Lokvanj. V zadnjih
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Občani, ki sežejo čez planke

Mehika, Chichen Itza

Ditka Fidler
Tekst: Rozmari Petek, foto: osebni arhiv

Zaljubljena v Latinsko Ameriko
Pletla viseče mreže, učila, prevajala
španske nadaljevanke, vse to je
Ditka Fidler že počela, najraje pa bi
prevajala špansko-slovenske knjižne
uspešnice.
Prikupna, nasmejana, optimistična.
Takšen prvi vtis pusti na sogovorniku
mlada Ditka Fidler. Po tem prvem
vtisu bi človek težko napovedal, da se
za prikupnostjo ne skriva krhko bitje,
temveč ženska, ki je videla že veliko
hudega, ki se dogaja po svetu, hkrati
pa tudi veliko lepega. Pred njenimi
očmi so ustrelili človeka, v enem
najhujših obdobij je spala na drevesu
med drevesnimi žabami in ostalimi
manj prijetnimi sostanovalci, garala
v kuhinji in pletla viseče mreže. Po
drugi strani pa se zdaj dnevno sprehaja
po eni zgodovinsko najlepših mest v
Evropi, v španski Sevilli, in nadgrajuje
znanje o Latinski Ameriki, eni njenih
največjih ljubezni.
Decembra je magistrirala na univerzi
v Sevilli, zdaj upa, da bo lahko
dokončala še doktorat. Lepi časi, polni
pričakovanj. Pred tem pa ni bilo tako.
»V Ljubljani sem diplomirala in postala
profesorica španščine in angleščine.
Leta sem pošiljala prošnje. Postala
sem že malo apatična. Rekla sem
si, da je treba nekaj narediti. Našla
sem spletno stran, na katero sem se
prijavila kot prostovoljka za delo v
tujini. Pol leta sem tako delala v Mehiki
in Gvatemali,« pripoveduje.
In od tam izvirajo najbolj divji
spomini. Še zdaleč ni namreč le učila
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otrok angleščine, kot si je predstavljala.
Opravila so bila veliko bolj neobičajna.
»Delala sem v hostelih, na shujševalni
kliniki sem učila angleščino in izvajala
terapije s konji, na severu Gvatemale,
sredi ničesar, sem pletla viseče mreže,«
opisuje. »Nerada rečem, da so ljudje
nevarni, vendar … Ko si malo časa
tam, vidiš, da gre za boj za preživetje.
Ko vidijo, da si bel, vidijo samo denar.
Povsod bi te »okrog prinesli«, sploh
na tržnicah. Po drugi strani te, ko
te bolje spoznajo, povabijo domov
in ti postrežejo z najboljšim, kar
premorejo. In ko so mi v skromni
koči, sestavljeni iz pločevine, ponudili
piščanca, sem opustila svoje devetletno
vegetarijanstvo. Nisem imela srca
zavrniti ponujenega. V veliko položajih
imaš v sebi nekako nasprotujoča
si čustva. Ko slišiš njihove zgodbe,
denimo o tem, kako poskušajo iz
Gvatemale priti v Združene države
Amerike, kar ne moreš verjeti, kaj vse
jih ob tem doleti. Posilstva, umori so
na dnevnem redu. Kaj vse je treba, da
sploh prispejo živi do tja. Potem jih
pripeljejo tja, poberejo jim denar in jih
izročijo naravnost v roke policistov,
ki jih deportirajo nazaj ali strpajo
v zapor.« Tudi sama je bila priča
streljanju, v Mehiki je ostaja ujeta na
terminalu, ker so policisti ravno lovili
narkokartele, ki so ugrabljali avtobuse
in jih zažigali. »Mislim, da sem dobila
kar realno sliko Latinske Amerike. Ima
lepo naravo, živali, barvitost! Ima pa
tudi žalostno stran, ki je posledica še
kar hudega mačizma in dejstva, da
lahko ima vsak pištolo.«
Zadnje leto in pol je znova preživela

v Sevilli, mestu, ki ga je spoznala
že v času izmenjave študentov.
V zgodovinskem mestu, kjer
je najobsežnejši arhiv na temo
koloniziranja Amerike. V mestu, ki
slovi tudi po dobri hrani in zabavah.
»A iskreno, zanje ni časa. Štipendije
nimam, preživljam se le s prevajanjem
mehiških telenovel za POP TV.
Prevajam namreč lahko kjer koli. A raje
malce 'stisnem' pri denarju in sem v
Sevilli, kot da bi doma apatično čakala
na službo. Vendarle imam tukaj sonce
skoraj vsak dan v letu.«
Ko bo doktorirala (trenutno se za
mesto za doktorat še bori), bo čas
za pravo službo. Te najverjetneje v
Sloveniji zanjo ne bo. »Za zdaj sanjam
o literarnem prevajanju. A je težko priti
zraven, če nimaš vez. Pri nas je namreč
že nekaj uveljavljenih prevajalcev,
ki so res dobri. Če bom prišla do
doktorskega študija, imam možnost
zaposlitve tudi na univerzi, čeprav
v Španiji spet težko prideš zraven, v
Sloveniji še manj, ker za to ni ravno
zanimanja. Je pa ogromno možnosti
za zaposlitve po praktično celi
Latinski Ameriki. Glede na to, da sem
vagabund, bomo videli, kaj bo. Lahko
se zgodi tudi to,« napoveduje Ditka.
Pa čeprav je slovenska resničnost v
primerjavi z življenjem v nekaterih
latinskoameriških državah, kljub
splošnim nezadovoljstvom Slovencev,
vseeno rajska. A ljubezen pač ne deluje
po principu razuma, temveč jo poganja
srce. Ditkino pa je že od prvega obiska
Latinske Amerike zvesto prav slednji.

URADNI DEL
OBČINE VOJNIK

Javni razpis za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo malih
(individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne vode
•
Javni razpis o priznanjih Občine Vojnik v letu 2017
•
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov in projektov drugih društev, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2017
•
Javni razpis za uporabo telovadnice Osnovne šole Vojnik v sezoni 2017/2018
•
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev
s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2017
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Občina Vojnik na podlagi 14. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l.
RS. št. 38/11) in na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanja
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 61/08, 3/13)
objavlja:
JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo
malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za
komunalne vode
1.

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih naprav (v nadaljevanju MČN) za komunalne odpadne vode do 50
populacijskih enot (v nadaljevanju PE).
2.
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SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

•
•
•
•
•
3.

da je gradnja novega objekta izvedba del, s katerimi se
zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali nadzida
in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji
videz.
Lokacija postavitve mora omogočati dostop in neovirano praznjenje.
Upravičenec lahko pridobi sredstva za isto naložbo le
enkrat. Če je upravičenec že prejel javna sredstva za isti
namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.
Do sofinanciranja je upravičena le nabava in montaža
nove opreme.
MČN mora biti kupljena in vgrajena v tekočem letu objave razpisa 2017.
Investitor mora priložiti dokazilo o plačilu investicije o
vgradnji MČN.
VSEBINA VLOGE

a) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistilnih
naprav za komunalne odpadne vode na območju občine Vojnik. Sredstva so zagotovljena v proračun za leto 2017 v višini
do 30.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50 % vrednosti
posamezne investicije oziroma največ do 2.000 EUR, vključno
z DDV. Sofinancira se postavitev ene MČN za en stanovanjski
objekt, kot tudi postavitev ene MČN za več stanovanjskih objektov.

Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisana dokumentacija bo na razpolago
od dneva objave javnega razpisa v tajništvu Občine Vojnik,
Keršova 8, 3212 Vojnik in na spletnih straneh Občine Vojnik
(http://www.vojnik.si/) in na spletni strani Mojaobčina.si/Vojnik (www.mojaobcina.si/vojnik/razpisi/).

b) Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo fizične
osebe s stalnim prebivališčem v občini Vojnik.

Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave na
občinskem internetnem portalu Občine Vojnik.

c) Pogoji
•
Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o
skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti
parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o
emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/07, 30/10). Seznam
ustreznih čistilnih naprav, ki izpolnjujejo kriterije, je objavljen na spletni strani http://www.gzs.si/slo/panoge/
zbornica_komunalnega_gospodarstva/55005. Tipska
MKČN mora imeti izjavo o lastnostih in učinkom čiščenja
80 % glede na KPK (kemijska potreba po kisiku) ali MKČN,
ki dosega KPK pod 200 mg/l O2 (rastlinska ČN).
•
MČN mora biti na seznamu Gospodarske zbornice
Slovenije (Zbornica komunalnega gospodarstva).
•
Čiščenje komunalne odpadne vode v MČN mora biti
skladno z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15).
•
MČN mora biti izven agromelioracij, znotraj katerih se
predvideva izgradnja kanalizacij – pisno informacijo si
vlagatelj pridobi sam v gospodarski družbi Vodovodkanalizacija d. o. o., Lava 2 a, Celje.
•
Upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno
čistilno napravo, morajo vlogi priložiti podpisani medsebojni dogovor vseh uporabnikov MČN, ki ni časovno
omejen, in določiti osebo, ki bo zadolžena za upravljanje
MČN. V primeru izgradnje skupne MČN za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti,
na katerem zemljišču je MČN zgrajena.
•
Objekt, za katerega se je nabavila čistilna naprava, mora
biti legalno zgrajen.
•
Upravičenec mora razpolagati z lastninsko pravico
zemljišča, na katerem načrtuje postavitev MČN.
•
Ne velja za novogradnje, velja samo za stanovanjske objekte, ki so bili zgrajeni pred 10. decembrom leta 2002.
Novogradnja po Zakonu o graditvi objektov pomeni,

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti
na naslov: Občina Vojnik, Referat za okolje in prostor ter
komunalo, Keršova 8, 3212 Vojnik do 3. 11. 2017. Prijavni
obrazec z zahtevano dokumentacijo se odda v zaprti ovojnici
s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE
2017«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.

4.

5.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Odpiranje vlog ni javno. Vloge bo komisija obravnavala do
10. 11. 2017. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan
v roku 8 dni od odpiranja vlog, da jo dopolni. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku 8 dni, bodo
zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na podlagi meril za
izbor. Prednost bodo imele vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo skupni znesek sredstev, ki bi jih lahko vlagatelji
pridobili na podlagi razpisa, presegal znesek, ki je zato namenjen v proračunu za tekoče leto, se vsaki vlogi sorazmerno
zniža odstotek sofinanciranja. V tem primeru se vlagatelje ob
odobritvi sredstev pozove, da se izjasnijo ali bodo sredstva
koristili ali ne. V primeru, da se določni vlagatelji odpovedo
koriščenju sredstev, se ta sredstva razdelijo med ostale vlagatelje do maksimalne višine, določene s pravilnikom (50 %
upravičenih stroškov oz. do 2.000,00 EUR).
Vloga je popolna, če vsebuje:
1) izpolnjeno izjavo lastnika nepremičnine,
2) izpolnjeno izjavo dobavitelja/izvajalca,
3) izpolnjeno izjavo o zaključku naložbe,
4) vse z razpisom in razpisno dokumentacijo zahtevane priloge.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku 15
dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov
sredstev. Po izdani odločbi in predloženih dokazilih (računi,

potrdila o plačilih računov) o končani izvedbi bo z vsakim
upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev
se izvrši na transakcijski račun upravičenca v roku 30 dni od
predložitve popolnega zahtevka. Dodeljena sredstva morajo
biti porabljena do 30. 12. 2017.
6.

NADZOR IN SANKCIJE

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja
komisija, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega razpisa.

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 3/2016) ter 8. in 9. člena Odloka o
podeljevanju priznanj Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 66/09
– UPB 1 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/15) Komisija
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Vojnik
objavlja
JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK
V LETU 2017
I.
Priznanja občine, zlati vojniški grb, srebrni vojniški grb in
bronasti vojniški grb, bo podelil Občinski svet Občine Vojnik
ob občinskem prazniku na začetku oktobra.
II.
Priznanja občine se lahko podelijo posameznikom,
skupinam, organizacijam, podjetjem, društvom, zavodom
in drugim pravnim osebam.
Zlati vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno delo
in dejavnosti predstavljajo izjemen prispevek na katerem
koli področju človekove ustvarjalnosti, ki imajo trajen
pomen za razvoj, ugled in promocijo občine Vojnik.
Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo, za
vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled občine
Vojnik ali za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in
kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne uspehe v
zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno
delo. Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost,
hrabrost in človekoljubnost.
III.
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične
in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja ne
more predlagati samega sebe.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni
obliki in mora vsebovati:
- podatke o predlagatelju,
- podatke o kandidatu,
- naziv predlaganega priznanja (zlati, srebrni, bronasti
vojniški grb ali priznanje občine Vojnik),
- utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega opisa
uspeha ali dosežka,
- morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z drugimi
podobnimi uspehi,
- datum predloga.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na
podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil
druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati
vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik
bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi
za obdobje od dneva nakazila.
Občina Vojnik
Referat za okolje in prostor ter komunalo

IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s
posebnim sklepom.
Podeli se največ en zlati vojniški grb, dva srebrna vojniška
grba in trije bronasti vojniški grbi.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ul.
8, 3212 Vojnik vključno do srede 16. 8. 2017.
Številka: 094-0002-2017/1(2)
Datum: 7. 6. 2017
Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja Janko Čepin l. r.

Spoštovani!
Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 22.
občinski praznik. V preteklih letih smo priznanja že podelili
občanom in društvom na območju občine.
Želimo, da priznanja pridejo »v prave roke«, zato vas prosimo,
spoštovani občani in občanke, da nam posredujete svoje
predloge. Morda je vaš sorodnik, prijatelj ali sosed »tiho«
storil dobra, inovativna ali zanimiva dela, dosegel uspehe
oziroma dosežke, za katere ve le malo ljudi.
Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec in ga posredujete
na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
ZADNJI ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV je sreda, 16. 8.
2017. Lahko predlagate tudi več kandidatov, društev ali
organizacij ter obrazcu priložite daljšo obrazložitev.
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(Ime in priimek predlagatelja)
(Naslov predlagatelja)
(Poštna številka in pošta)

OBČINA VOJNIK		
Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Keršova ulica 8
3212 VOJNIK

Datum: _________ 2017

Predlog za podelitev priznanj občine Vojnik v letu 2017
Na podlagi javnega razpisa o priznanjih občine Vojnik (Občinsko glasilo, Ogledalo št. 115, uradna spletna
stran Občine Vojnik www.vojnik.si in spletni časopis www.mojaobcina.si/vojnik) predlagam, da prejme
priznanje občine Vojnik:
1.) (Ime in priimek, naslov kandidata/kandidatke)

2.) Utemeljitev predloga (opis dela, uspeha ali dosežka)
_________________________________________________________________
3.) Predlagano priznanje (obkrožite številko):
1.) Zlati vojniški grb
2.) Srebrni vojniški grb
3.) Bronasti vojniški grb
4.) Priznanje občine Vojnik

			
		
Podpis predlagatelja/predlagateljice:
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju
programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine
Vojnik in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2017
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 63/16) objavlja za leto
2017
JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
in projektov drugih društev, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2017
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov oziroma
projektov drugih društev, ki ne spadajo na področje turizma,
kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih dejavnosti (druga
društva).
2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja
vsebina:
•
dejavnost registriranih društev v občini Vojnik, ki ne
spadajo v področje turizma, kmetijstva, kulture, športa
in humanitarnih dejavnosti;
•
udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih,
območnih, medobčinskih prireditvah ali dejavnostih;
•
izobraževanje strokovnih kadrov za delo na področju
dejavnosti društva;
•
prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo
drugo društvo v svoji dejavnosti zastopa;
•
drugi programi in projekti društev, ki so vsebinsko
učinkoviti in koristni za občino Vojnik.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
•
da imajo sedež v občini Vojnik;
•
da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih
najmanj eno leto pred objavo razpisa;
•
da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske
in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih
dejavnosti;
•
da imajo evidenco o članstvu;
•
da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo
letna poročila o izvedbi programov ter načrt dejavnosti
za prihodnje leto;
•
izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih in na
javnih nastopih na primeren način predstavljati občino
Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 4.000 EUR.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter
za dodelitev sredstev
Pri izboru programov oziroma projektov drugih društev se
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1.
Sredstva za redno dejavnost društva:
• izvedba zastavljenega programa v preteklem letu
(5 točk),
• izdelan program dejavnosti za tekoče leto (5 točk),
• sodelovanje z drugimi društvi v kraju (5 točk),
• število članov:
• 10–20 članov (5 točk),
• nad 20 članov (7 točk).

2.

3.

Prireditve lokalnega značaja:
• organizacija tradicionalne prireditve (30 točk),
• sodelovanje na tradicionalni prireditvi (10 točk),
• organizacija prireditve (20 točk).
Projekti društva:
• projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v
svoji dejavnosti zastopa (20 točk),
• projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za
občino Vojnik (30 točk),
• projekti, ki predstavljajo dejavnosti društva in občino
Vojnik navzven (10 točk).

Programi oziroma projekti drugih društev se ocenijo v skladu
z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se
izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov
oziroma projektov, prispelih na javni razpis.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2017.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 19. 7. 2017. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
•
izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul.
8, 3212 Vojnik, ali na spletni strani www.vojnik.si;
•
dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem
razpisu;
•
natančen opis programov;
•
poročilo o izvedbi zastavljenega programa v preteklem
letu;
•
načrt dela za leto 2017;
•
posebna dokazila o organizaciji oz. sodelovanju na
prireditvah in
•
dokazila o projektih.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS DRUGA DRUŠTVA 2017«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo
o sofinanciranju programov drugih društev po potrditvi
predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev
v času uradnih ur obrnejo na višjo svetovalko za družbene
dejavnosti, Urško Mužar, tel. 7800-623 in 7800-640, e-naslov:
urska@vojnik.si.
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JAVNI RAZPIS ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE
ŠOLE VOJNIK V SEZONI 2017/2018
Občina Vojnik vabi vzgojno-izobraževalne zavode, športna
društva, klube, rekreativne skupine in vse občane občine
Vojnik, da si za svojo športno dejavnost v sezoni 2017/2018
priskrbite termine za uporabo telovadnice Osnovne šole
Vojnik.
Vabimo vas, da predložite vlogo za uporabo prostorov, ki so
namenjeni športnim dejavnostim (igranju rokometa, košarke,
odbojke, badmintona, drugim različnim splošnim vadbam,
rekreaciji) in športnemu plezanju.
Objekt je energetsko in prostorsko nadstandardno zasnovan,
tako da se v njem lahko prirejajo tudi večja športna
tekmovanja, družabne in kulturne prireditve.
SEZNAM PROSTOROV ZA NAMEN UPORABE IN CENIK ZA
UPORABO
Uporabo telovadnice Občina Vojnik iz proračuna sofinancira
vsem društvom oziroma klubom s sedežem v občini Vojnik,
ki izpolnjujejo pogoje 19. člena (Uradno glasilo slovenskih
občin, št. 22/2014).

POVRŠINA:
1/3 telovadnice

CENA (v EUR/za sezono
od 4. 9. 2017 do 30. 6. 2018)
550,00 EUR (plačilo za celo sezono)
društva, klubi,
1 X 1 ura/teden
skupine in druge 825,00 EUR (plačilo za celo sezono)
pravne ter fizične 1 X 1,5 ure/teden
osebe
1.100,00 EUR (plačilo za celo sezono)
1 X 2 uri/teden
POVRŠINA:
1/3 športno plezanje
društva, klubi,
skupine in druge
pravne ter fizične
osebe
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CENA (v EUR/za sezono
od 4. 9. 2017 do 30. 6. 2018)
734,00 EUR (plačilo za celo sezono)
1 X 1 ura/teden
1.101,00 EUR (plačilo za celo sezono)
1 X 1,5 ure/teden
1.468,00 EUR (plačilo za celo sezono)
1 X 2 uri/teden

CENA ENKRATNE UPORABE (v
EUR/uro)

društva, klubi,
skupine in druge
pravne ter fizične
osebe

18 EUR (plačilo na uporabo) za 1 uro
18 EUR + 9 EUR = 27 EUR (plačilo na
porabo) za 1,5 ure
18 EUR + 18 EUR = 36 EUR (plačilo na
porabo) za 2 uri

Uporaba zajema zakupljeno površino, garderobo s tuši ter
možnost uporabe sanitarij.
Uporabo telovadnice za se iz proračuna Občine Vojnik
sofinancira vsem društvom oziroma klubom s sedežem v
občini Vojnik, ki izpolnjujejo pogoje 19. člena (Uradno glasilo
slovenskih občin, št. 22/2014).
Uporabo telovadnice za vsako »tekmo« zajema uporabo
celotne površine, uporabo dveh garderob s tuši ter možnost
uporabe sanitarij. Uporaba zajema tudi delovanje semaforjev,
ozvočenja, odprtih tribun, uporabe zapisnikarskih miz in
stolov, možnost priklopa na internet in garderobo za sodnika.

1.
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVODI ZA IZVEDBO
OBVEZNEGA PROGRAMA REDNE ŠOLSKE ŠPORTNE
VZGOJE
POVRŠINA
CENA (v EUR/uro)
cela telovadnica
24,00
2.
ZA VSA OSTALA DRUŠTVA, KLUBE IN SKUPINE
IZVEN OBČINE VOJNIK, DRUGE PRAVNE TER FIZIČNE
OSEBE
POVRŠINA
CENA (v EUR/uro)
cela telovadnica
48,00
2/3 telovadnice
32,00
1/3 telovadnice
18,00
umetna plezalna stena +
24,00
1/3 telovadnice

POVRŠINA:
1/3 telovadnice

•
•
•

•

UPORABA TELOVADNICE
ZA KOMERCIALNE NAMENE
PRIREDITVE

CENA (v EUR/dan)

cela telovadnica
2/3 telovadnice
1/3 telovadnice
uporaba in postavitev odra

500,00
400,00
300,00
100,00

Cena velja, če telovadnico pripravi upravljavec (položi
zaščitne panele, postavi stole na parter), za postavitev in
pripravo odra je dodatna postavka.
Cena za komercialno uporabo telovadnice oziroma
prireditve je izhodiščna in je izračunana za primer
minimalne obremenitve.
Cena se lahko spreminja glede na povečano
obremenitev, na posebne karakteristike prireditve,
zahtevnosti prireditve in druge parametre, ki bi lahko
vplivali na obračun uporabnine telovadnice.
Cena se določi individualno za vsakega uporabnika
posebej v »Pogodbi o uporabi telovadnice« in se
zaračunava po dejanski uporabi ter ne sme biti nižja od
izhodiščne.

DDV je vključen v ceno.
Rok za prijavo na javni razpis
Izpolnjeno prijavo (vlogo) na javni razpis nam pošljite na
naslov ali po faksu, najkasneje do petka, 18. 8. 2017.
Do 25. 8. 2017 vas bomo seznanili s prijavljenimi termini
oz. zasedenostjo telovadnice. S prijavitelji, ki se jim bodo
prijavljeni termini prekrivali, bomo termine uskladili in
nato sklenili ustrezne pogodbe o uporabi. Telovadnica bo
predvidoma v uporabi od 4. 9. 2017.

Pogoji in priprava urnikov
V skladu s 3. in 4. členom Pravilnika o uporabi telovadnice
Osnovne šole Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
22/2014) imajo pri najemu prostorov telovadnice v uporabo
prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:
a) Vzgojno-izobraževalni zavodi za izvedbo obveznega
programa redne šolske športne vzgoje:
•
redna športna vzgoja Osnovne šole Vojnik,
•
interesne dejavnosti Osnovne šole Vojnik,
•
redna športna vzgoja drugih vzgojno-izobraževalnih ali
vzgojno-varstvenih zavodov v občini Vojnik,
•
interesne dejavnosti drugih vzgojno-izobraževalnih ali
vzgojno- varstvenih zavodov v občini Vojnik,
•
občinski programi.
b) Športna in druga društva ali zveza društev s sedežem
v občini Vojnik:
•
program, vključen v občinski letni program športa,
•
razvrstitev v višjo kakovostno skupino (rangiranje
društev),
•
večje število kategoriziranih športnikov v vadbeni
skupini,
•
funkcionalnost telovadnice glede na vrsto in specifičnost
športne panoge.
c) Drugi izvajalci programov in športnih dejavnosti:
•
interesna športna vzgoja otrok in mladine,
•
programi športnih društev in drugih izvajalcev,
•
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni
in vrhunski šport,
•
vrhunski šport mladih,
•
šport invalidov,
•
kakovostni šport,
•
športna dejavnost študentov,
•
športna rekreacija.
č) Izvajalci športnih in drugih prireditev.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka upravljavec lahko:
•
kateremu koli uporabniku odpove posamezne termine
uporabe telovadnice ali prestavi na druge proste termine
(če so takšni termini na razpolago) zaradi izvedbe
športnih tekem, prireditev občine Vojnik ali oddaje
telovadnice v komercialne namene, rok za odpoved
terminov je 1 teden;
•
prednostno uporabo telovadnice imajo tisti, ki so jo
uporabljali že preteklo sezono.
PRILOGA
VLOGA ZA UPORABO TELOVADNICE OSNOVNE ŠOLE
VOJNIK je dostopna na spletni strani Občine Vojnik
www.vojnik.si in sport.vojnik.si.
KONTAKTI IN INFORMACIJE
Če na podlagi tega razpisa ne bodo zasedeni vsi termini, bo
Občina Vojnik sprejemala vloge za zasedbo teh do zapolnitve
terminov.
Občina Vojnik
Keršova 8
3212 Vojnik
Kontaktna oseba:
Urban Podergajs, upravitelj telovadnice OŠ Vojnik
Telefon: 031 327 160
Elektronska pošta: telovadnica.vojnik@gmail.com
Spletna stran: sport.vojnik.si, www.vojnik.si
Št.: 67136-0001/2017- 8					
Vojnik, 16. 5. 2017
Branko Petre,
župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje
programov organizacij in društev na področju socialnohumanitarnih dejavnosti in Odloka o proračunu Občine
Vojnik za leto 2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
63/16) objavlja za leto 2017

Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za
sofinanciranje:
• programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot
redne programe (zakonska ali pogodbena obveznost);
• naložb v prostore društev.

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
organizacij in društev s področja socialno-humanitarnih
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz
občinskega proračuna za leto 2017

3. Pogoji za prijavo na razpis

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in
društev s področja socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev
za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev
s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v
zakonsko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične
socialne potrebe občanom, društvom interesnih in
stanovskih dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez (v
nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih
na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja
Občina Vojnik iz sredstev proračuna.

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje, da:
• imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na
območju občine Vojnik oziroma ne glede na sedež, če
je program dela zastavljen tako, da dejavno vključuje
občane občine Vojnik;
• imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
• imajo urejeno evidenco o članstvu;
• vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine
Vojnik redno dostavljajo poročila o realizaciji
programov in plan dejavnosti za prihodnje leto.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 10.000,00 EUR.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter
za dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen
opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2016
in število občanov občine Vojnik, vključenih v programe.
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Poleg tega bo komisija pri izboru programov in projektov za
sofinanciranje upoštevala naslednje kriterije:
• program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali
zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin
občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz
potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje
programa pa je v interesu Občine Vojnik;
• program omogoča udeležencem lažje komuniciranje
z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost
onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in
enakovredno vključeval v vsakdanje življenje);
• priporočila izvajalca – program se izvaja že daljše
časovno obdobje oziroma izvajalec predlaganega
programa že več let uspešno deluje na območju
občine Vojnik;
• realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja
in druge dejavnosti v programu zagotavljajo dosego
zastavljenega cilja;
• program je namenjen pomoči družinam in
posameznikom izven organizacije;
• program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in
druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;
• program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov
oziroma vsebuje elemente javnih služb s področja
socialnega varstva;
• sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa
(možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega
usposabljanja).
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu
do 10 točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma
predvideno udeležbo:
a)
do 20 članov – 5 točk,
b)
od 20 do 40 članov – 10 točk,
c)
več kot 40 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani občine
Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem
interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80 %
doseženih točk.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti
porabljena v letu 2017.

7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 19. 7. 2017. Predlagatelji
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 11. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
• izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa
interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova
ul. 8, 3212 Vojnik, ali na spletni strani www.vojnik.si;
• dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v
tem razpisu;
• natančen opis programov;
• poročilo porabe sredstev za leto 2016 in
• načrt dela za leto 2017.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE
DEJAVNOSTI 2017«. Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v
roku 8 dni po roku za oddajo prijav v prostorih Občine Vojnik.
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog
odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene
dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o
sofinanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti
po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije
v zvezi z razpisom v času uradnih ur pri višji svetovalki za
družbene dejavnosti, Urški Mužar, tel. 7800-623 in 7800-640,
e-naslov: urska@vojnik.si.
Številka: 122-0007/2017-1
Vojnik, 19. 5. 2017

Branko Petre,
župan Občine Vojnik

Za vse, ki zbirate zamaške
Občina Vojnik obvešča, da se je zabojnik za zbiranje zamaškov, ki je bil pred občinsko stavbo v Vojniku,
prestavil na nasprotno stran ceste (na desno) pred teniško igrišče.
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Tekst: Milena Jurgec, foto: Edvard Fidler

Tine in Zinka Lorger na srečanju zakoncev
jubilantov 4. junija 2017

Neumorna učitelja in vzgojitelja
Ko sem pred štiridesetimi leti ponovno prestopila
prag Osnovne šole Vojnik, tokrat kot učiteljica, me
je na hodniku pozdravil nasmejan obraz. Spoznala
sem pomočnika ravnatelja Tineta Lorgerja. Kmalu
sem zagledala še drugi nasmejan in prijazen obraz,
in sicer obraz socialne delavke Zinke Lorger. To sta
bila zakonca, ki sta pustila na naši šoli, poleg Mira in
Marije Klančnik in še ostalih učiteljev, močan pečat. A
njuno življenje je bilo do takrat polno bridkih, pa tudi
lepih izkušenj.
Tine se je rodil kot kmečki sin leta 1924 v Šmarju pri
Jelšah. Končal je gimnazijo, želel se je vpisati v višjo
gimnazijo, pa mu je vojna to preprečila. Moral bi na delo v
Nemčijo, a se je zaposlil v trgovini. Šestega oktobra 1942
so ga vpoklicali v nemško vojsko in z njo je odšel na Češko,
kjer so ga pripravljali za odhod na fronto. Temu je sledilo
mučno obdobje, ki mu je ob koncu vendarle sledil konec
vojne. V Bambergu je čakal na vrnitev domov.
Prišli so jugoslovanski partizani in jih nagovarjali, naj se
vrnejo domov, kjer bodo zelo lepo sprejeti. Ko so prišli na
mejo, je občutil drugačnost, kot so jo obljubljali. Tine se je
tako pri 21 vrnil domov in začel iskati možnost zaposlitve
ali pa šolanja, vse življenje si je želel biti namreč učitelj.
Kmalu se je uspešno vključil v pedagoški tečaj in ga
skoraj dokončal, a zaradi služenja nemške vojske ni dobil
dovoljenja za pristop k izpitu, saj se ni želel vključiti v
mladinsko komunistično organizacijo SKOJ. Po napornih
prizadevanjih je v drugem roku končno smel delati in
narediti izpit.
Zinka, rojena 1925, je bila doma iz Celja. Med vojno je
obiskovala trgovsko šolo, v kraljevini Jugoslaviji pa štiri
leta meščanske šole in opravila malo maturo. Pred zadnjim
letnikom jo je zaprl gestapo, ker je že od 1943 zbirala
material za partizane. Po dveh mesecih zapora v Starem
piskru so jo marca 1944 odpeljali v Ravensbrück, kjer je
delala v tovarni letalskih delov. Domov se je vrnila 11.
avgusta 1945, točno na svoj 20. rojstni dan. Tudi Zinka
se je kot Tine vpisala na pedagoški tečaj in ga uspešno
končala pred Tinetom. Prvo službo je dobila v Šmartnem v
Rožni dolini, po poroki je 1947 šla za možem v Zágorje na
Kozjanskem.

Na odru življenja

Tine in Zinka
Lorger
Zágorje je bil kraj, kjer sta Tine in Zinka pustila del
svojega srca. Na kraj se je Tine tako navezal, da sta z
Zinko po poroki oba odšla tja. Tineta so že drugi dan po
poroki vpoklicali na služenje vojaškega roka. Ko se je
vrnil, sta ga pričakali žena in hčerka Irena. Zinka je bila
upraviteljica in učiteljica. A je zelo bolehala, v taborišču
začeta bolezen se je razvila v tuberkulozo. Po daljšem
zdravljenju jo je uspešno premagala. Osem mesecev
je bil Tine sam upravitelj in učitelj, po ženini vrnitvi
pa sta oba z velikim veseljem in vztrajnostjo vodila to
zakotno šolo, kjer sta sejala znanje z veliko ljubeznijo do
preprostih in njima dragih ljudi.
Tine in Zinka sta se zaradi oddaljenosti od redne
avtobusne proge in zelo slabe zveze s Celjem z družino
preselila v Šmartno v Rožni dolini, kjer se jima je
rodil še tretji otrok. Tine je poleg vsega postal še
kinooperater, žena je prevzela blagajno in prodajala
vstopnice in tako so v Šmartnem dobili leta 1960 svoj
kino. Zinka je mladim nudila razne tečaje RK, jih vodila,
režirala igre. Skrbela je za rože in posadila z otroki v
okolici šole rože in ciprese, skupaj z možem uredila
vodomet, bazenček z lokvanji, skalnjak, ob igrišču pa
so naredili ograjo. V letih 1960–63 so začeli s pripravo
na dozidavo. Zgradili so tudi vodovod. V prenovljenem
kulturnem domu so opremili šolsko telovadnico.
Leta 1970 je Tine postal ravnateljev pomočnik na OŠ
Vojnik. Zinka je prišla na šolo dve leti za njim. Ker so ji
odpovedovale glasilke, ni mogla več poučevati, zato je
zelo uspešno delala kot socialna delavka.
V letih 1969 do 1972 sta si Tine in Zinka zgradila hišo
na Prekorju, kjer sta postala Klančnikova soseda. Letos
15. aprila sta praznovala 70. obletnico poroke. Še vedno
sta zelo vitalna, dobrovoljna, delovna, imata izreden
spomin, ki ju veže na težke in lepe življenjske dogodke,
predvsem pa imata najlepše spomine na vse svoje
učence in sta ponosna nanje ter na učitelje, s katerimi
sta preživljala zadnja službena leta. Jaz, ki sem se ob
njiju učila prvih učiteljskih izkušenj, sem vesela, da sem
ju srečala na svoji življenjski poti. Tine in Zinka, hvala!
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Na odru življenja

Greta
Vene
Tekst in foto: Dragica Jezernik

Čudovit zeliščni vrt

Na Kmetiji Župnek je najboljše z domačega vrta!
Kmetija Župnek leži v bližini
Vojnika, vendar je dovolj
odmaknjena od prometnega
vrveža, da lahko rečemo, da je
sprehod po kmečkem dvorišču
edinstven. Narava je čudovita,
travniki prav tako, predvsem me
je navdihnil manjši, a izredno
lepo urejen zeliščni park ter pred
hišo travniški sadni vrt. Mojo
pozornost je pritegnil tudi umetni
ribnik, v katerem sem zasledila
kar nekaj živahnih rib: krapov,
klenov idr.
Posebnost in lepoto kmetije
dopolnjujejo živali, vsaka se na svoj
način oglaša, dajejo pa dušo domači
kmetiji. Na prostem ali v ogradi sem
se spoznala z »malimi in velikimi
prijatelji«: s čudovitima kobilama
Doro in Mico, poniji, z majhnimi
ovcami, ovnom, s kozlički, z racami,
goskami, s purani, kokošmi, z mladimi
mucki, velikimi psi, zajčki idr.
Med pripravo lahke solate s slastnimi kruhki
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Kmetija Župnek je registrirana kot
učna kmetija in nudi otrokom ogled
živali in rastlin. Veliko je obiskovalcev
iz šol, vrtcev, obiščejo jih tudi razne
skupine. Otroci spoznajo različno
oglašanje, navade in gibanje živali.
Poučno je spoznavanje različnih
zelišč, otroci se seznanijo z opravili
na vrtu, polju, v sadovnjaku in na
travniku v različnih letnih časih.
Gospa Greta zelo rada razloži tudi,
kako se rastline razvijajo, kdaj
počivajo, cvetijo in bogato obrodijo.
Okoli hiše je veliko grmičkov, kjer
bodo bogato obrodile maline,
kosmulje, josta ipd., ki so čudoviti za
oči in verjamem, da za želodec še bolj.
Kmetija nudi praznovanje rojstnih
dni na malo drugačen način, lahko pa
preprosto najamete prostor za piknik
zunaj ali v notranjem zelo domačem
prostoru z »noto« udobja, topline in
domačnosti.

Gospa Greta je zelo skrbna v pripravi
sokov (bezgovega, melisinega …),
dela razne namaze, kuha marmelade,
peče kruh, peciva itd., vendar sama
prisega na dejstvo: »Najboljše je z
domačega vrta!« Ob obisku me je
razveselila s pripravo lahke poletne
solate in s popečenimi kruhki s skutinim
namazom, sokom iz limete in melise ter
z domačim zavitkom. Gospa Greta je
imela ob sebi zelo pridnega pomočnika,
sina Miho, ki ji že zelo pridno pomaga
na kmetiji, kar je zares pohvalno.
Da so na kmetiji skrbni in tako zelo
pozitivni, je navdihujoče. Prijaznost,
predvsem pa čista spontanost ter
izredno urejena okolica, z rožami, ki
krasijo okenske police, ti že ob prihodu
povedo, da si dobrodošel. In tako
sem se tudi počutila. Gospe Greti sem
prebrala v očeh, da ima še veliko idej,
kako naprej, in verjamem, da ji bo vse
to uspelo izpeljati ob družini, ki jo ima
ob sebi!

Na odru življenja

Res mamljivo in okusno

Lahka poletna solata s popečenimi kruhki
in s skutinim namazom

Sestavine za solato:

- mlada solata
- rukola
- redkvica
- trdo kuhana jajca
- groba morska sol
- česen (poseben česen z izjemno aromo,
naravnost iz Haloz, podedovan od Gretine
stare mame)
- bučno olje/jabolčni kis

Sestavine za skutin namaz
(vse skupaj zmešamo):
- pasirana domača skuta
- na drobno sesekljana čebula
- maslo
- na drobno sesekljan peteršilj
- sol/poper

Postopek:
Male kruhke pokapamo z domačim oljčnim oljem, dodamo zelo na drobno sesekljan česen in
prekrijemo s skutinim nadevom. Zraven postrežemo poletno solato ter kozarec osvežujoče pijače z
dodano limeto in meliso!

»CEMENTNINARSTVO«

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

www.aksel.si

Damjan KORPNIK s. p.
SOCKA 6, 3203 NOVA CERKEV
Telefon: 041 714 114
www.cementninarstvo-korpnik.com
IZDELUJEMO:
betonske stebre, škarpnike, robnike, tlakovce,
cvetlična korita, pohodne plošče, vrtne poti, fontane,
vrtne umivalnike, betonske zidake, travne plošče ...
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Društveni vrtiljak

Najlepši na Sljemenu je pogled v Slovenijo!

Raziskovanje naravnih lepot
Tekst: Zvonka Grum , foto: Sreč Sentočnik

Planinski kotiček
Veliko nas je, ki se odločamo za dejavno preživljanje
prostega časa s pohodništvom. Gre za krajše ali daljše
pohode, v nam znano okolje ali za raziskovanje lepot
oddaljenih planin, gora. Potepi po sredogorju in
visokogorju so priložnosti, da se strmo vzpenjamo na
prelepe vršace, se nadihamo v strminah predalpskega
hribovja ali pa jo preprosto mahnemo čez zeleno
Pohorje. Planinstvo je postalo med ljudmi zelo
priljubljeno, saj je tesno povezano z uživanjem v
naravi, spoznavanju in raziskovanju. Ob tovrstni
sprostitvi, bodisi da gre za rekreacijo ali sistematičen
pristop k usmerjenemu planinarjenju, nam
predrami duha, napolni pljuča, razgiba telo in vodi k
spoznavanju …, tudi samega sebe.
Slovenija je prepredena z različnimi pohodniškimi potmi.
Te poti ne sodijo med adrenalinske športe, a vendar imajo
vse pridih tveganja. Še zlasti, če ne upoštevamo določenih
pohodniških, gorniških pravil. Še tako lahka pot oz. tura
zahteva predpripravo. Predvsem smo pozorni na telesno
pripravljenost, obutev, obleko in kako smo oprtani.
Obleka in obutev pohodnikov sta vedno bolj specializirani.
Uveljavil se je slojeviti način oblačenja. S tem omogočimo
odvajanje potu od telesa, a smo hkrati zaščiteni pred
mrazom, dežjem ali vetrom. Obutev je za pohodnika
ključnega pomena. Predstavlja oporo in zaščito gležnju,
pritisk na stopala, zlasti ob hoji navzdol pomagajo blažilci,

Elektro Kovačič
z vami že 25 let

n e s ko n č n a e n e rg i j a

elektroinstalacije
strelovodi
meritve
www.elektro-kovacic.si
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vgrajeni v podplat itd. Ko izbiramo pohodne čevlje, se
vedno vprašamo, kam nas bo pot vodila, kam želimo.
Seveda ob vsem povedanem ozavestimo, kaj spada v
nahrbtnik. Brez tekočine ne gre, pa energetske ploščice ter
drugih energetskih dodatkov, dodatnega oblačila in zaščite
pred vetrom in dežjem.
Ob prestopu v visokogorje se ture resno lotimo. Svet
dvatisočakov pozna sneženje tudi sredi poletja in
temperature, precej nižje kot v soparnih dolinah. Tako
nikoli ne pustimo toplotnega sloja oblačil doma. Dodati
moramo še tople rokavice, kapo, zaščito za glavo, kožo itd.
Če je na poti planinska postojanka – koča, lahko nahrbtnik
razbremenimo. Seveda odgovorni pohodniki dodajo k
opremi še svetilko, prvo pomoč, zaščitno alufolijo, čelado,
plezalni pas in samovarovalni komplet. Zimske ture
zahtevajo zimsko opremo!
O opremi, pripravljenosti in preverjanju razmer pogosto
beremo ali zasledimo v mnogih medijih, a vendar nas
preseneti ali razžalosti tragična novica z gora. Previdnosti
ni nikoli odveč.
In kam smo namenjeni planinci v poletnih mesecih? Sledi
prečenje Pohorja, ki bo potekalo od 30. junija do 2. julija.
Lepote zelenega Pohorja nas ne glede na letni čas vedno
znova vabijo. Nadaljujemo z Velikim Špičjem od 19. do 20.
avgusta.

Tekst in foto: Lea Sreš

Dan špargljev v Novi Cerkvi
Tudi letos je bil Dan špargljev na vasi zanimiv;
predstavitev kulinarične in prehranske vrednosti in
prodaja špargljev.

dovolj. Na stojnicah so ponudili tudi druge lokalno
pridelane in izdelane predmete, poskrbljeno je bilo tudi za
zabavo otrok.

Preteklo nedeljo so v sodelovanju Turističnega društva
Nova Cerkev in družine Rošer, lokalnih pridelovalcev
špargljev, pripravili dan, ki je namenjen seznanjanju ljudi
s to zdravo zelenjavo. Ponudba na stojnicah in odprta
kuhinja sta prikazovali uporabnost špargljev v različnih
jedeh. Okusno pripravljene hrane je bilo za vse obiskovalce

Robert Rošer je s svojimi kuharskimi mojstri pripravil
in predstavil šparglje na različne načine. Otrokom in
odraslim pa je šel v slast špargljev sladoled. Dogodek
je obiskalo veliko ljudi in po besedah predsednice Bože
Prevolnik pomeni še eno prireditev, ki oživlja vaško jedro
Nove Cerkve in druži ljudi.

Narava v stekleničkah iz Klučarjeve domačije

Pod lipo na vasi

Društveni vrtiljak

Predstavitev
raznolikih jedi

Vojniški vinogradniki in vinarji
Tekst in foto: Lea Sreš

XI. praznik vina, salam in kruha
Vinska kraljica v dobri družbi

V soboto, 13. maja, so člani
vojniškega Vinogradniškovinarskega društva pripravili XI.
praznik vina, salam in kruha.
Podelili so priznanja za vino letnik
2016, za najboljše salame in razstavili
kruh iz »mamine peči«. Po kulturni
prireditvi, ki jo je vodila gospa
Marijana Kolenko, so si obiskovalci
lahko ogledali in poizkusili nagrajene
dobrote. Letnik 2016 je bil odličen,
čestitke vsem nagrajenim vinarjem.
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Društveni vrtiljak

Visok
jubilej
Tekst: Marijan Kajzba, foto: Lea Sreš

Med nastopom

Društvo upokojencev Vojnik je praznovalo 65 let
V Društvu upokojencev Vojnik smo praznovali 65 let
delovanja društva. Visoko obletnico smo praznovali
v lepo urejeni večnamenski dvorani Osnovne šole
Antona Bezenška na Frankolovem.
Kulturni program se je začel z recitalom pesmi Ne počutim
se staro, ki jo je z občutkom za lepoto trenutka izvedla
naša upokojenka Tatjana Ravnjak. Sledil je pozdravni del
ter podelitev pohval in priznanj članom društva za njihovo
prizadevno in nesebično delo.
Najvišja priznanja, priznanja krovne organizacije Zveze
društev upokojencev Slovenije (ZDUS), so prejeli člani,
ki so skozi daljše obdobje največ prispevali k ugledu in
dobremu imenu društva; in sicer pisno priznanje Edmund
Buček, malo plaketo Ivanka Koprivnik in Pavle Leskovar
ter veliko plaketo, najvišje priznanje ZDUS, Hedvika
Trobiš. Hvale vredno priznanje sta kot prostovoljca
ZDUS sta prejela Martina Lugarič in Felicijan Herman.
V nadaljevanju je sledil bogat in raznovrsten kulturni
program. Osnovno noto mu je dajalo medgeneracijsko
sodelovanje med imenitno pripravo mentorjev ter izvedbo
učencev iz Osnovne šole Antona Bezenška s Frankolovega
ter Podružnične osnovne šole Nova Cerkev. V nadaljevanju
so nas očarali nastopi našega mešanega komornega
pevskega zbora pod taktirko zborovodkinje Katje Klinc

in ansambla Vižarji, ki je hkrati poskrbel za dober ton na
celotni prireditvi. Naša ušesa so božala melodije moškega
pevskega zbora Prijatelji in milo zveneče pesmi ljudskih
pevk Taščic. Glasbeni del je z imenitno interpretacijo
pesmi Nekdo, ki imel bi me rad ter Thank you for a music
zaključila gospa Brigita Petre. Kulturni program se je
končal z recitalom občutene pesmi Sreča v izvedbi moje
žene Magde Kajzba. Praznovanje so s svojo prisotnostjo
počastili številni ugledni gostje iz Občine Vojnik, z
županom Brankom Petretom na čelu, predsednica KS
Vojnik Lidija Eler Jazbinšek, predsednik KS Frankolovo
Dušan Horvat in ostali imenitni gostje. Prireditev je
odlično povezovala Janja Srebot Vdovič.
Sledilo je še prijetno druženje in kramljanje ob dobri
žlahtni kapljici našega vinogradnika Felicijana Hermana
ter ob slastnih dobrotah, ki so jih pripravile članice.
Za odlično prireditev gre zahvala vsem nastopajočim,
učiteljem in učencem Osnovne šole Antona Bezenška in
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev, Mirku Krašovcu za
okrasitev odra, Domnu Jevšenaku za tonsko spremljavo,
Francu Lebiču za sliko, Pavlu Leskovarju za koordinacijo,
članicam društva, ki so pripravile okusne slaščice, ter vsem
članom društva, ki so kakor koli pomagali pri pripravi te
prireditve.

Povezovanje ponudnikov in odjemalcev
Tekst in foto: Andreja Cigelšek

Lokalna oskrba v Kamrici, medgeneracijskem centru Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik, na Celjski
cesti 10, je namenjena prebivalcem lokalne skupnosti,
društvom, zavodom, pri čemer se ciljno izvajajo
dejavnosti, ki med seboj povezujejo različne generacije.
Z namenom spodbujanja k pridelavi zdrave hrane želimo
zagotovili možnost promocije lokalnih pridelkov tako, da z
izvajanjem pekovskih in kuharskih delavnic ob sodelovanju
društev in prebivalstva prikažemo možnosti samooskrbe, s
čimer želimo spodbujati podjetniški pristop trženja lokalnih
pridelkov. Cilj je povečati samopreskrbo prebivalcev s hrano,
pridelano v lokalnem okolju, in omogočiti, da lokalnim
vrtcem, šolam, domu starejših občanov in vsem ostalim
ljudem zagotovimo možnost oskrbe z lokalno pridelano
hrano. S promocijo lokalnih pridelkov želimo prispevati k
samooskrbi v lokalnem okolju s ciljem, da se pridelovalci
povežejo in postanejo skupen ponudnik zdrave hrane.
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Sodobni trendi v vsakdanjem življenju spodbujajo k promociji
lokalne samooskrbe, kjer želimo povezati »ponudnike in
odjemalce« v svojem prostoru. Na vprašanja vam z veseljem
odgovorimo preko telefona na številki 08 201 66 97.

Slovenska beseda
Tekst in foto: Elči Gregorc

Kulturna razglednica

Udeležba Frankolovčanov na prav posebnem dogodku

Družina Gregorc in predstavniki Frankolovega v Ljubljani
Pevci Družine Gregorc, predstavniki Prosvetnega društva
Anton Bezenšek in Osnovne šole Antona Bezenška s
Frankolovega so se prejšnji teden na povabilo Narodne
in univerzitetne knjižnice ter Veleposlaništva Republike
Bolgarije v Ljubljani udeležili prav posebnega dogodka.
V počastitev dneva slovanskih prosvetljencev Cirila in
Metoda in ob dnevu slovanske abecede ter bolgarske
prosvete in kulture so namreč v prostorih Narodne in
univerzitetne knjižnice pripravili predstavitev prevodov
knjig pesniške zbirke Erotika Ivana Cankarja ter Rapsodije
bolgarskega goslarja, to je zbornik bolgarsko obarvanih del
književnika Antona Aškerca.
Dela je prevedel prof. Ljudmil Dimitrov, ki je obenem velik
prijatelj Frankolovčanov in zelo ceni delo njihovega rojaka

Antona Bezenška. Prav prof. Ljudmil Dimitrov si je zaželel,
da bi v kulturnem programu ob predstavitvi prevodov zapeli
pevci Družine Gregorc, za kar so bili seveda zelo počaščeni.
Na koncu sta zbrane nagovorila in prof. Dimitrovu izročila
simbolično darilo predsednik Prosvetnega društva Anton
Bezenšek, Dušan Horvat, ter ravnateljica Osnovne šole
Antona Bezenška Frankolovo, Marjana Šoš.
Ob branju ter poslušanju pesmi in njihovih bolgarskih
prevodov se je v prostorih čitalnice, opremljene s starim
pohištvom in starimi portreti, vitrinami s starimi knjigami
in rokopisi, čas neopazno zavrtel nazaj; v čase, ko so se prav
v teh prostorih zbirali tisti, ki jim je bila ljuba slovenska
beseda ter so, tako kot danes mi, poslušali in občudovali
umetnost zlaganja besed v verze in to v dveh sorodnih,
slovanskih jezikih.

Sprostitev, delo in veselje
Tekst: Tomaž Majcen

Povabilo k vpisu
Glasba obstaja, odkar obstaja človeštvo. Slišimo jo lahko
na vsakem koraku, z njo smo povezani vsi ali pa nas ta
povezuje. Vsak jo lahko ustvarja in vsak občuduje.
Glasbena šola Majcen je na območju občine Vojnik in
sosednjih občin prisotna že nekaj let. Pet učiteljev izvaja
pouk individualno na sedmih lokacijah, in sicer v OŠ
Vojnik, POŠ Socka, POŠ Nova Cerkev, POŠ Šmartno
v Rožni dolini, OŠ Antona Bezenška Frankolovo, OŠ
Dobrna in OŠ Vitanje. Učitelji s svojim profesionalnim
delom skrbijo za kakovosten pouk, motivacijo in napredek
učencev. V glasbeni šoli se lahko naučite igranja trobente,
klarineta, baritona, saksofona, flavte, klavirja, bobnov,

kitare in baskitare. Raziskave so pokazale, da mladi kot
eno izmed najbolj priljubljenih popoldanskih dejavnosti
izbirajo kakršno koli glasbeno udejstvovanje. Če je
vaša želja, da se otrok nauči igranja katerega od zgoraj
navedenih glasbil, vas prijazno vabimo k vpisu v Glasbeno
šolo Majcen za šolsko leto 2017/2018. Vpis bo potekal v
času od 1. 9. 2017 do 29. 9. 2017.
Več informacij v zvezi izvajanjem programov lahko dobite
na telefonski številki 051 757 026 ali na elektronskem
naslovu glasbena.sola.majcen@gmail.com. Naj glasba in
njeno ustvarjanje postane sprostitev, delo in veselje vašim
otrokom.
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Okrogli jubilej
In spirita
Tekst: Sonja Jakop, foto: Veni Ferant

Ljubim daljave in upam
Začelo se je spontano. Iz preproste pesmi »Sijaj mi
sončece«. Pred desetletjem so jo v vojniškem starem
župnišču zapeli mladi Vojničani, takrat še srednješolci.
Nadeli so si ime In spiritu (v duhu) in do danes razvili
zgodbo v obsežen glasbeni opus različnih žanrov.
Ob prvem okroglem jubileju so več kot upravičili
pričakovanja publike, na »Sijaj mi sončece« pa tudi
tokrat niso pozabili.
Ob jubileju
Sedanji vodja vokalne skupine In spiritu, prof. David
Preložnik, o praznovanju 10-letnice: »Jubileja nismo
zastavili preveč na široko, želeli pa smo ga obarvati z
vsemi dogodki v tem letu. Uvod vanj je bil že festival In
spiritu canticum (v duhu pesmi) v februarju. Po kakovosti
je bil to eden boljših festivalov, uspelo nam ga je razširiti
celo na večdnevno dogajanje. Veseli smo tudi, da se je
takrat vabilu odzvala Slovenska filharmonija. Vrhunec
praznovanja je predstavljal jubilejni koncert v letošnjem
maju. Zamislili smo si ga kot nekakšen presek celotnega
delovanja. Premierno smo izvedli tudi lastno skladbo
Želja, ki jo je na besedilo Ferija Lainščka napisal Andrej
Makor, v svetovnem merilu zelo poslušan in izvedljiv
skladatelj. Pesem nosi podnaslov Ljubim daljave in upam,
in to je naš slogan ob 10-letnici.«
Prvi vodja skupine in avtor nepozabnih priredb
»Posebej v prvih letih po ustanovitvi so za mladimi pevci
stali določeni ljudje, ki so fantom dajali veliko podporo.
Med mnogimi je treba poudariti takratnega vojniškega
župana Bena Podergajsa, v prvi vrsti človeka z ogromno
zanosa in navdušenja, ki je tudi zaradi svoje takratne
funkcije v širšem merilu pripomogel k prepoznavnosti
In spiritu so mojstri v izvedbah črnsko-duhovnih pesmi.
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vokalne skupine. Sam vodim skupino zadnjih pet let, pred
menoj je bila za leto dni v tej vlogi moja žena Bernarda,
pevske temelje in rdečo nit skupine pa je začrtal že prvi
vodja Tomaž Marčič. Napisal je mnogo nepozabnih
priredb, ki vedno znova navdušujejo tako nas pevce kot
poslušalce. Nekatere smo vključili v jubilejni program in
jih poleg sveže naštudiranega materiala izvedli skupaj
z gosti, godalnim kvartetom Glasbene šole Risto Savin
Žalec, Jazz triom iz Ljubljane in ansamblom Kerlci, ki so
prišli z gorenjskega konca,« je povedal Preložnik.
Gonilna sila
Fantje so si enotni, da je njihov sedanji šef gonilna sila
skupine v več ozirih. Je neutrudljiv organizator dogodkov,
pronicljiv vir idej in resno zavzet po strokovni plati. In da
ga imajo preprosto radi. Najpreprostejša ljudska pesem mu
je enako ljuba kot zahtevna dela zvenečih imen. Pred vse
postavlja prijateljstvo in čut za človeka. David pa pojasni,
da ni bistvo v tem, da si všečen, ampak da te sprejmejo
takšnega, kot si.
Dosežki in ambicije
Inspiritujevci, vajeni domačih in tujih, malih in velikih
odrov, so nanizali že veliko zlatih in drugače bleščečih
priznanj, večino so osvojili v prejšnji zasedbi. V današnjem
sestavu skupina deluje od leta 2015, trije od njih pa
vztrajajo od ustanovitve dalje. Pri mladih sestavih so
namreč menjave pevcev skoraj pravilo in tudi tukaj je bilo
tako. Preložnik pravi, da je ta zasedba nekoliko drugače
usmerjena. Nimajo želje po tekmovanjih in udeležbah na
festivalih, ker so s tem osredotočeni na le nekaj skladb v
sezoni. Pevsko kilometrino želijo pridobivati na slovenskih
ljudskih pesmih in njihovih priredbah in s tem predstaviti
Zahvala obeh vojniških županov, nekdanjega Bena Podergajsa in
aktualnega Branka Petreta

Humanitarno delovanje
Tudi to je del poslanstva In spirita.
Trikraljevsko koledovanje je prav
gotovo ena takih akcij, pri čemer
manjši del zbranih prispevkov
namenijo za delovanje skupine, drugi,
večji kos, pa podarjajo v humanitarne
namene. Letos so npr. vsem trem
krajevnim Karitasom v občini Vojnik
darovali za pomoč družinam v stiski.
Nasploh se radi odzovejo vabilom
na različne humanitarne prireditve.
Poudarjajo, da niso komercialno
usmerjeni, na družbenih omrežjih so
prisotni le zato, da širša javnost ve, da
obstajajo.

Prihajajo časi, ko se bo treba tudi na
kulturni ravni za to boriti. Razvoj
kulturne dejavnosti je ob druženju
pevcev tudi eden primarnih pomenov.
Pevska pripadnost se po območjih
zelo razlikuje. V vojniški občini je
stanje pohvalno, v Celju in drugih
večjih mestih je že težje. Ne vem,
koliko se ljudje tega zavedajo. In
spiritu smo le eni izmed tolikih
delujočih pevskih sestavov v občini,
kar ni samoumevno. Namen ni, da
bi se hoteli eni postavljati nad druge,
ampak je pomembno povezovanje
in sodelovanje. Čuti se, da tukaj drži
slednje,« je mnenja Preložnik.

Zborovskemu petju so časi čedalje
manj naklonjeni
»Vedno se sprašujem, koliko je v nas
Slovencih še občutka slovenstva.

Kulturna razglednica

kulturno dediščino na bolj kakovosten
način. Ob tem njihov vodja poudarja:
»Skupina je ljubiteljsko obarvana,
največja nagrada in naš skupni ponos
je zadovoljno občinstvo. Do rezultata
pridemo, če smo skupaj pravi ljudje, ki
sprejemamo raznolikost drug drugega
in tako se lahko 'izdelamo' v dobre
pevce. Moramo se zavedati svojih
zmogljivosti, skupina se mora najti,
predvsem pa moramo imeti usklajene
cilje. Vse to ni vedno preprosto. Vsak
si mora vzeti čas, to je način življenja,
pri čemer je ključna tudi podpora
družine. Z našim repertoarjem se
vračamo h koreninam slovenske
glasbene dediščine in veseli nas, da
lahko s svojimi dogodki prispevamo
k ohranjanju tega narodovega
blagra. Prav zato nameravamo tudi v
prihodnje nadaljevati v teh okvirjih.«

Moški pevski zbor KUD
France Prešeren Vojnik
Tekst: Rozmari Petek, foto: Lea Sreš

Navdušili tudi ob 81-letnici
Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik, ki jih
že več kot dve desetletji vodi Emilija Kladnik Sorčan, je
minuli konec tedna pripravil svoj 81. redni letni koncert.
Potem, ko so lani svojo zvesto občinstvo ob visokem
jubileju (osem desetletij štejejo) popolnoma navdušili,
tako z izborom pesmi kot gostov, so se letos kar malce bali,
da bodo poslušalci nekoliko razočarani. Ampak z odličnim
izborom pesmi so tudi tokrat dokazali, da njihova pesem,
izpeta iz srca, najde prostor do vsakega srca. Prisrčno
vzdušje so sooblikovali tudi gostje, Oktet Podoglarji, v
katerem pojejo tudi trije člani Moškega pevskega zbora

Vojnik, s toplo besedo pa je koncert povezovala Greta
Kokot Rajkovič. Moški zbor iz Vojnika iz leta v leto
dokazuje, da je sodelovanje mladih kot že bolj dozorelih
pevcev ne le mogoče, temveč zvoku daje žlahten ton.
Ali, kot je lepo povzel predsednik zbora Franci Korošec, je
zbor sestav najrazličnejših »mizarskih orodij«, ki bi sama
zase bila preveč izstopajoča, morda celo moteča. Ko pa
prednje stopi »mizarka« Emilija, pa soustvarijo odličen
izdelek.

Med koncertom
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Letni koncert
Tekst: Sonja Jakop, foto: Dolfi Jakop

Doma koncert, na Poljskem tekmovanje
Letni koncert moškega pevskega zbora Anton
Bezenšek Frankolovo je vsako leto ena izmed osrednjih
prireditev ob praznovanju krajevnega praznika, tokrat
je bil tudi eden izmed dogodkov, ki so se odvijali v
okviru Tedna ljubiteljske kulture po vsej Sloveniji.
»Bezenškov« zbor, nekoliko pomlajen in številčnejši kot v
preteklih letih, deluje pod vodstvom mladega zborovskega
strokovnjaka Matevža Pušnika. V tokratni koncertni program
so fantje vključili tudi zahtevne tekmovalne pesmi, s katerimi

Pozdravni nagovor predsednika Sveta KS Frankolovo in Prosvetnega
društva Anton Bezenšek, Dušana Horvata, ob krajevnem prazniku
(v ozadju MoPZ Anton Bezenšek)

se bodo ob zaključku sezone podali na mednarodno pevsko
tekmovanje v Krakov na Poljskem. S tem namenom so v
iztekajoči se sezoni podvojili število vaj, da so izpilili vse zanke
tako, kot so si jih zamislili skladatelji in da so pesmi zazvenele,
kot je treba. Koncert je z vokalno-instrumentalnimi skladbami
popestrila vokalna skupina Škuorci. Skupino sestavljajo mladi
pevci iz omenjenega zbora, vključno z zborovodjem Matevžem,
ter dve dekleti. Ta, najmlajša sekcija prosvetnega društva, ki
svojo pevsko pot šele začenja, si je nadela malce hudomušno
ime. Vemo, da škorci večkrat delajo škodo, kradejo češnje in
druge sladke sadeže. So pa mojstri v posnemanju petja drugih
ptic. Za razliko od njih Škuorci niso prav nič škodljivi, ampak
z veseljem posnemajo izurjene pevce. Da je bilo praznovanje
še bogatejše, je zbor v goste povabil oktet Gallus iz Ribnice.
Prekaljeni pevski »mački« so brez dvoma najbolj navdušili z
ribniško »Sem Rib'nčan Urban …«, ki je njim najbolj lastna in v
njihovi izvedbi najbolj pristna.
Med kulturnim programom je predsednik sveta KS Frankolovo,
Dušan Horvat (tudi predsednik prosvetnega društva), podelil
krajevna priznanja trem zaslužnim krajanom, vse prisotne pa
je s čestitkami ob krajevnem prazniku nagovoril župan Branko
Petre. Kot že večkrat v preteklosti, je na večer krajevnega
praznika postala farna cerkev na Frankolovem velika pevska
dvorana, kjer kot radi povedo vsi pevci, se dobro poje in glasovi
izzvenijo lepše kot v kateri koli novodobni dvorani.

Ob 140-letnici
Tekst: Srečko Maček, foto: Loti Žlaus

Škarjerezi Vojničanke Doroteje Hauser v
Osrednji knjižnici Celje
Razstava Škarjerezi Vojničanke Doroteje Hauser
(1877–1946) in grafike po njenih motivih avtorja
Jožeta Žlausa je bila v Osrednji knjižnici Celje od
6. marca do 6. aprila 2017.
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Na razstavi, ki je bila posvečena 140-letnici umetničinega
rojstva, je bilo ob uvodnem pregledu njenega življenja
predstavljenih trideset originalnih škarjerezov in dvajset
Žlausovih grafik po njenih motivih. Dva originalna
škarjereza je k razstavi prispevala tudi prof. Majda Fischer
iz Celja; in sicer upodobitvi nje kot male deklice in njenega
očeta kot vojaka v prvi svetovni vojni. Razstavo je odprl
vojniški župan Branko Petre, seveda ob veliki udeležbi
mnogih nekdanjih in sedanjih Vojničanov, med drugim
tudi nekdanjega vojniškega župana Benedikta Podrgajsa.
V kulturnem delu odprtja so sodelovali pevci iz Vojnika.
V nadaljevanju je v Levstikovi dvorani v organizaciji
knjižnične Univerze za tretje življenjsko obdobje sledilo
izredno zelo zanimivo predavanje, podprto s številnim, s
fotografijami dokumentarnim gradivom Marka Zdovca in
avtorja razstave.

Tekst: Simona Žnidar, foto: Lea Sreš

Vrtec Mavrica praznuje 20. rojstni dan
Tam nekje daleč izza mavrice,
tam je sanjska dežela iz stare
pravljice …
Vrtec Mavrica je javni vrtec in je
bil ustanovljen marca 1997, mesec
marec namreč simbolizira družino
in materinstvo.
Montažna vrtca v Vojniku in na
Frankolovem sta bila zgrajena leta
1972 in sta skupaj z vrtcem na
Dobrni, ki je bil zgrajen leta 1984,
delovala pod Vzgojno-varstveno
ustanovo Tončke Čečeve Celje. S 1.
marcem 1997 je enota Vojnik prešla
pod upravo Občine Vojnik. V vseh
izobraževalnih institucijah se v tem
času odražajo značilnosti in dogajanja
v družbi, ki s sabo prinesejo tudi
specifična dejstva, katerih vpliv se
odraža na naših deležnikih. Kljub
vsem težavam in izzivom, ki jih
pred nas postavlja družbeno okolje,
in kljub dejstvu, da je vrtec stičišče
raznolikih družbenih, gospodarskih
in ideoloških interesov, vrtec je in
ostaja umirjen varovalni prostor, v
katerem imajo otroci ob toplih in
profesionalnih vzgojiteljih možnost
razvijati identiteto, pozitivno
samopodobo ter moralno in čustveno
dozorevati.
V luči vizije svoje delo opravljamo
z vso predanostjo in odgovornostjo
do otrok, staršev, zaposlenih,
ustanovitelja in ostalih sopotnikov

vrtca. Trudimo se skrbeti in ustvarjati
pogoje za zdravo in spoštljivo
sodelovanje med vsemi deležniki.
Skrbimo za načrtovanje, organizacijo,
spremljanje in evalvacijo pedagoškega
procesa ter povezovanje vrtca s starši
in lokalnim okoljem.

bila odprta razstava izdelkov otrok v
Knjižnici Vojnik, 18. maja pa je bila
v telovadnici OŠ Vojnik še osrednja
prireditev Kdor poje, pleše, se igra, je
v vrtcu Mavrica doma. V jesenskem
času želimo izdati še praznično
glasilo.

Spremembe v svetu in duh
konkurenčnosti tudi naš vrtec
postavljajo pred nenehen izziv
razmišljanja o tem, kako zagotavljati
kakovost vzgojnega dela, ki bo
upoštevala različnost in težila k
želenim vrednotam in načelom
kurikula. V času globalizacije, ki ne
prenaša statičnosti, se vedno bolj
zavedamo pomena medsebojnega
povezovanja, sodelovanja in s tem
soustvarjanja pogojev, v katerih
se bodo naši današnji otroci imeli
možnost oblikovati v strokovno
kompetentne in srčno bogate ljudi, ki
bodo skrbeli za naše življenje in usodo
v »zrelih letih« življenja.

Ostanite naši dobri prijatelji in skupaj
z nami stopajte po poti mavrice.

na mladih svet stoji

Vrtec Mavrica Vojnik

Ravnateljica Simona Žnidar v družbi najmlajših

Vizija vrtca: OTROKU DAMO
NAJBOLJŠI DEL SEBE, DA TUKAJ
IN ZDAJ RAZVIJA SVOJO LASTNO
IDENTITETO ZA PRIHODNOST!
Praznovanje rojstnega dne se je
začelo 1. marca 2017 z odprtjem
kronološke razstave v vetrolovu
vrtca in potem nadaljevalo v mesecu
marcu s slavnostno sejo Sveta zavoda
in Sveta staršev in srečanjem z
upokojenimi sodelavci. V maju je

Na osrednji prireditvi Kdor poje, pleše, se igra, je
v vrtcu Mavrica doma

WAHIBI D. O. O., zDRAvstvene stORItve, CeljskA CestA 26, 3212 vOjnIk

Zasebna samoplačniška zobna ambulanta
RAID WAHIBI, dr. dent. med.
Nudimo vam:

• estetske storitve konzervative in protetike,
• najsodobnejše tehnike zdravljenja z laserjem,
• implantate,
• zdravljenje zob in dlesni,
• ekstrakcije zob,
• čiščenje zob in oblog z UZ-čistilcem in peskanjem.

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

Ultrazvočna samoplačniška ambulanta
MlADen MAlInAR, dr. med. spec. radiologije
Prim. IVAN ŽURAN, dr. med., specialist interne medicine
Nudimo vam preglede:
• trebušnih organov,
• dojk in pazduh,
• ščitnice in vratu,
• mod in dimelj,

• vratnih žil,
• aorte trebušne votline,
• srca,
• ven in arterij okončin.

TEL.: 051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.
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Vrtec Danijelov levček Vojnik
Tekst in foto: Erika Jus

Medgeneracijsko druženje v vrtcu Danijelov levček
Povezovanje med generacijami prinaša sodelujočim
novo kakovost življenja, zagotavlja občutek sprejetosti
in varnosti, lajša osamljenost ter krepi duševno in
telesno zdravje.
Zmožnosti in znanje starejših so pomemben del človeškega
in družbenega kapitala, česar se v vrtcu Danijelov levček
dobro zavedamo. Prav zato v dejavnosti in življenje v vrtcu
radi vključujemo tudi babice in dedke svojih otrok. Drugi
februar oziroma svečnico že tradicionalno praznujemo
skupaj s starimi starši. Stari starši skupaj s svojimi vnuki

okrasijo svečko ali izdelajo svečnik, se skupaj družijo,
spoznavajo nove ljudi ter prisluhnejo otroški pesmi ali
deklamaciji. Letos smo to medgeneracijsko sodelovanje še
okrepili z mesecem odprtih vrat. Mesec marec je navadno
posvečen družini in tudi pri nas je bilo tako. Ves mesec so
se v dejavnosti in življenje v vrtcu lahko po svojih željah in
zmožnostih vključevali starši in stari starši otrok. Otroška
lica so še posebej žarela s ponosom, ko so ob sebi imeli
družinskega člana, ki se je z njimi igral, pripovedoval
pravljico, predstavljal svoj poklic, jih spremljal na
sprehodu, zaigral na kakšen instrument, govoril v nam
tujem jeziku …
Marec je kar prehitro minil ob tolikšnih različnih in
zanimivih dejavnostih in že se je bližal čas velike noči,
ki jo v vrtcu zelo radi praznujemo. Tudi tokrat smo svoje
znanje in spretnosti prepletli s starimi starši, ki so prišli v
vrtec, da bi svojim vnukom pripravili butarico za cvetno
nedeljo. Nekateri so se veščin izdelovanja rožic iz krep
papirja in povezovanja zelenja v butarice šele učili, drugi
pa so s svojim znanjem pomagali. Seveda pa so jih ves
čas opazovali in jim pomagali otroci, se stisnili k njim in
jim pokazali, kaj že znajo in zmorejo. Takšni trenutki so
v življenju otrok zelo pomembni in zato si želimo, da bi
se vezi med otroki in starimi starši v tem hitrem tempu
življenja lahko večkrat v miru prepletale.

Skupaj zmoremo več.

POVEZOVANJE IN SODELOVANJE
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: arhiv OŠ Vojnik

Mladi v letu 2016
Šolsko leto se zaključuje
Šolsko leto se izteka. Naši devetošolci so v telovadnici OŠ
Vojnik odplesali svoj osnovnošolski ples in z valeto simbolično
zaključili obdobje osnovnega šolanja. Iztekajoče se šolsko leto
je bilo uspešno. Učenci so pridobivali nova znanja, izkušnje,
šola je uspešno sodelovala v projektih, organizirala novoletno
in pomladno prireditev ter sodelovala na prireditvah v kraju.
Bili smo organizatorji državnega tekmovanja Vesela šola
ter področnega tekmovanja iz znanja fizike za Stefanovo
priznanje. Mnogi učenci so s tekmovanj prinašali usvojena
priznanja.
Ustvarjalne delavnice
Učenci matične in podružničnih šol skupaj sodelujejo v
delavnicah, v katere se vključujejo ob različnih priložnostih.
V aprilu so bile ustvarjalne dejavnosti namenjene razvijanju
ročnih spretnosti v povezavi s tradicijo. Pod spretnimi prsti
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učencev so nastali izdelki, primerni za okrasitev prostorov v
velikonočnem času.
Branje
Knjiga je prijateljica mnogih otrok, družin. V želji po
spodbujanju branja je za najmlajše organizirano branje v
okviru projekta Knjiga – prijateljica družine. Učenci razredne
stopnje so v letošnjem šolskem letu spoznavali vsestransko
ustvarjalko Svetlano Makarovič in ob branju njenih zgodb
Predstavitev Irske na OŠ Vojnik

Spodbujajmo prijateljstvo.

vstopili v čarobni svet književnih
junakov. Lutkovna igrica, v kateri so
pod vodstvom pravljičarke Renate
Brglez aktivno sodelovali tudi mladi
bralci, je bila nagrada za uspešno
sodelovanje in branje. Navdušenje nad
vsebino knjige Vinka Möderndorferja
Kit na plaži, ki so jo vsi sedmošolci
dobili v dar, je bilo povod, da je
bila knjiga izbrana za knjigo šolske
Noči branja, ki je letos sovpadal z
vseslovenskim projektom Noč knjige.
V bralno dejavnost Noč branja so se
vključevali učenci od 6. do 9, ki so ob
zaključku bralne dejavnosti podoživeli
vsebino te in drugih prebranih knjig z
avtorjem Vinkom Möderndorferjem, saj
je bil gost projekta na naši šoli.
Brali so tudi starši
Letošnje leto so bili k branju povabljeni
tudi starši, ki so brali knjige dr. Zorana
Milivojevića: Mala knjiga za velike
starše, Vinka Möderndorferja: Kit
na plaži in Toneta Partljiča: Moj ata,
socialistični kulak. Tudi starši so se
ob zaključku branja družili skupaj
z gostom večera Viljemom Ščuko,
zdravnikom, ki se je specializiral v šolski
medicini, psihoterapiji in raziskuje
bolezni, ki so posledica neustreznih
družbenih odnosov in življenjskega
sloga posameznika.
Odkrivanje maternega in tujih
jezikovnih svetov
Nadgradnja znanja jezikov in veselje
do branja se uresničujeta v sodelovanju
na tekmovanjih, v bralnih značkah.
Poleg knjig v maternem jeziku učenci
odkrivajo književni svet v nemškem
in angleškem jeziku ter tekmujejo v

Druži nas tudi petje in 20-letno
prijateljstvo z vrstniki iz Jirkova in
Chomutova
Tradicionalna revija vseh zborov,
ki delujejo na OŠ Vojnik in njenih
podružnicah, se je odvijala v dvorani
POŠ Nova Cerkev, kjer se je vsak zbor
predstavil s tremi pesmimi. Oder je bil
premajhen za zaključek koncerta, ko
so združili pevske moči vsi nastopajoči.
Posebno doživetje pa je za naše pevce
tradicionalno druženje z vrstniki iz
Češke, ki je letos potekalo v prvih
dneh junija. Pevsko prijateljstvo med
zborom OŠ Vojnik in zboroma Hlásek
iz Chomutova ter Slavíček iz Jirkova
traja že 20 let. V tem času se je stkalo
mnogo prijateljstev, tako med pevci in
njihovimi družinami kakor tudi med
zborovodkinjami.
Povezujejo nas tudi projekti
Šola se dobro vključuje v dejavnosti
krajev. Učenci radi sodelujejo na
prireditvah. Dobro je sodelovanje z
društvi. V Socki so učenci skupaj s
TD Nova Cerkev zasadili cvetlična
korita, dosadili cvetlice v skalnjaku in
dodali nekaj zelišč na zeliščni vrt. V
POŠ Nova Cerkev so posadili zelišča
skupaj s turističnim društvom na
visoko gredo, ki so jo pridobili pri
projektu Polepšajmo šolo. Skupaj s
turističnim društvom so po Hudinji
spustili gregorčke. Četrtošolci OŠ
Vojnik so se družili z lovci lovske
družine in spoznavali pester svet ptic
in drugih živali v naši okolici. Dobro je
sodelovanje s planinskimi vodniki, ki
skupaj z učitelji, mentorji planinskih
krožkov, vodijo naše mlade planince po
varnih poteh.
Evropska vas povezuje šole celjske
regije
V projektu smo letos spoznavali Irsko
– »zeleno deželo«, deželo škratov
in legend, morja, skalnatih pečin,
arhitekturne dediščine, ovc, barov, piva
in še bi lahko naštevali. Evropska vas
je bila 9. maja postavljena na celjskem
Krekovem trgu, kjer je na stojnicah
in odru sodelovalo več kot 20 šol,
med njimi tudi naša zeleno obarvana
stojnica in plesalci.

Ob zaključku šolskega leta še beseda
ravnateljice
Olga Kovač, ravnateljica OŠ Vojnik: »Ko
se ozremo nazaj, smo lahko ponosni.
Vsak zase na skupen in svoj dosežek v
tem letu. Vsak je na svoj način cvetel
v tem letu. Eni na učnem, drugi na
športnem ali glasbenem področju.
Nekateri so bili uspešnejši pri delu v
oddelčni skupnosti, drugi so blesteli v
spoštljivem odnosu. Ne glede na to, kaj
vse smo v tem letu dosegli, smo pri tem
potrebovali pomoč staršev, učiteljev in
tudi drugih, ki so soustvarjali pogoje za
naše uspešno delo. S hvaležnostjo zato
danes gledam nazaj in se zahvaljujem
vsem za pomoč pri delu in napredku v
tem letu ter vam vsem želim brezskrbne
in sproščujoče počitnice.«

na mladih svet stoji

poznavanju vsebin prebranih del. V
tradicionalnem angleškem vikendu pa
potekajo vse dejavnosti v angleškem
jeziku.

Z vami Ze 18 let

V ZDRAVSTVENEM DOMU VOJNIK

KONTROLA VIDA
KONTROLA
ZA KONTAKTNE LEČE
POPUSTI

KUPON

20 %

ZA

POPUSTA OB NAKUPU
KOREKCIJSKIH OČAL
ob 18. obletnici
delovanja optike!

041 851 468
BRIGITA LEBAN S. P.
KERŠOVA ULICA 1, VOJNIK
ODPIRALNI ČAS
08:00-13:00, 14:00-18:00

Z vami Ze 18 let
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Osnovna šola
AntonA BezenškA Frankolovo
Tekst: Kaja Senegačnik, Tamara Pinter, Ana Turk, Eva Brecel, foto: arhiv šole

Dogajalo se je ...
Gledališka predstava Tesla
»Vsi mi smo eno. Ljudje smo med seboj povezani z
nevidnimi silami.« Nikola Tesla
Nikola Tesla, po državljanstvu Srb, je v svojem življenju
naredil več kot 700 izumov, ki so predvsem povezani
z elektriko. Najznamenitejši so večfazni indukcijski
elektromotor, Teslov transformator, turbina brez lopatic
in pa tudi Teslov električni avtomobil. In ker je bil Tesla
za svet pomemben, so v Cankarjevem domu v Ljubljani
priredili gledališko predstavo z naslovom Tesla. Govori
o devetih poglavjih njegovega življenja, skozi katere s
pomočjo glasbe, poskusov, citatov predstavijo njegove
izume, znanstvenika in izumitelja ter tudi vsestranskega
umetnika. Predstava se je začela z močnimi toni, ki so
z elektriko osvetljevali napis Tesla. Njegovo življenje je
bilo opisano preko radia, vse pa je glede na dogajanje
spremljala glasba. Na glasbila, ki jih je izdelal sam, nam je
igral fizik in instrumentalist. Po Teslovem načrtu je izdelal
motor, ki je igral na bobne. Spoznali pa smo tudi robota
Naota, ki je znal govoriti, plesati in na ukaz sesti in se
prikloniti. Ta nam je bil najbolj všeč. Želimo si še več tako
zanimivih predstav.
Obisk železarne v Štorah in železniškega muzeja v
Šentjurju
Železarstvo je na Slovenskem prisotno že več kot 160
let. Marca smo si ogledali celotno železarno Štore
Steel in muzej železarskih izdelkov. Videli smo delo v
železarni, kjer nam je bilo zelo vroče in zanimivo, saj smo
ugotovili, kje je vse to železo uporabljeno. Bili pa smo
malo razburjeni, saj je bilo po tleh polno črnega prahu,
mnogo pa nas je imelo bele čevlje. Nato smo se odpeljali
še v Šentjur, kjer smo si ogledali železniški muzej. Vodi
ga gospod Miha Bučar, ki je več desetletij zbiral različne
predmete, povezane z železnico. Muzej je zelo zanimiv. Na
Obisk železarne v Štorah
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koncu nam je podaril vozovnice, kakršne so bile včasih.
Vsako je žigosal, preluknjal in se nanjo podpisal.
Evropska vas
Naša šola že vrsto let sodeluje v projektu Evropska
vas. Glavni cilj projekta je spodbuditi medkulturno
razumevanje, spoznavanje drugih narodov in držav ter
hkrati spodbuditi zavedanje lastne kulturne identitete.
Naša letošnja izbrana država je Italija, zato smo
organizirali tehniški dan, na katerem smo spoznavali
Italijo. Učenci smo bili razdeljeni v različne delavnice, kjer
smo peli, poslušali italijansko glasbo, plesali, spoznavali
italijanske športnike, pekli pice, se učili italijanščine,
izdelovali makete vulkanov in spoznavali dela italijanskih
umetnikov. Ob koncu dneva pa smo se zbrali v telovadnici,
predstavili svoje izdelke ter pripravili razstavo. Zelo nam
je teknila italijanska pica. Na zanimiv način smo spoznali
Italijo ter ugotovili, kako raznolika država je.
Ekskurzija na Avstrijsko Koroško
V sodelovanju z OŠ Pod Goro smo učenci izbirnega
predmeta nemščina pod vodstvom profesorice Petre
Jager Čakš v soboto, 22. 4. 2017, odšli na ekskurzijo
v Avstrijo. Dan se je izvrstno začel, saj smo zajtrkovali
čokolado v čokoladnici Zotter v mestu Riegersburg.
Presenečeni smo bili nad različnimi okusi čokolade.
Nato smo obiskali grad Riegersburg, kjer smo si ogledali
predstavo z orli. V času kosila smo obiskali McDonald's
in se preizkusili v naročanju jedi v nemščini in ugotovili,
kako koristno je učenje tujih jezikov. Popoldne smo
preživeli v Celovcu. Obiskali smo Minimundus in tako svet
prehodili po dolgem in počez. Vse svetovne znamenitosti
so pomanjšane v merilu 1 : 25. Imeli smo se odlično in
upamo, da bomo podoben izlet še kdaj ponovili.

Tekst: Danijel Tomažič, foto: Lea Sreš

Strategija za mlade
Občinski svet Občine Vojnik je v
mesecu marcu potrdil Strategijo za
mlade v občini Vojnik 2017–2022.
Strategija za mlade je pomemben
strateški dokument, namenjen
dolgoročnemu razvoju mladinskih
dejavnosti v občini Vojnik. Z njo želi
Občina Vojnik vzpostaviti celovito
mladinsko politiko na področju
življenja in dela mladih. Nastala je
pod koordinacijo Občine Vojnik v
sodelovanju z mladinskimi društvi
in posamezniki iz občine Vojnik.
Strategija za mlade v občini Vojnik
2017–2022 je odziv na realne potrebe
mladih in naslavlja področja, ki so
ključna za razvoj mladih in doseganje
njihove avtonomije, in sicer:
zaposlovanje, stanovanjska politika,
šport, mobilnost, izobraževanje

in zdrav način življenja. Dodano
vrednost dokumenta predstavljajo
jasno določeni kazalniki uspešnosti,
ki omogočajo spremljanje rezultatov
izvajanja ukrepov. Celoten dokument
je na voljo na spletni strani Občine
Vojnik.
Načrtno urejanje področja mladine,
ki ga lokalne skupnosti dosežejo
s sprejetimi programi za mlade
(strategijami), je ključno za
ustvarjanje mladim prijaznejšega
okolja za življenje in razvoj ter
zagotavljanje pogojev za uspešno
integracijo mladih v posamezne dele
življenja lokalne skupnosti, predvsem
pa za spodbujanje čim hitrejšega
osamosvajanja mladih in njihove
aktivne družbene participacije v
lokalnem okolju. Aktivna participacija

mladih v lokalnem okolju namreč
zagotavlja uspešno in učinkovito
oblikovanje ter sprejemanje lokalnih
mladinskih politik.
Pred nami je nova naloga – zagotoviti,
da se strategija uresniči in preseže!

na mladih svet stoji

Mladinska
politika

Med 16. sejo občinskega sveta

Aktivno preživljanje prostega časa
Tekst: Simona Matko

Počitniško varstvo za otroke v času šolskih počitnic
Društvo Most mladih organizira
počitniško varstvo za otroke v času
poletnih šolskih počitnic v dveh
terminih:

- julij: od ponedeljka, 10. 7. 2017,
do petka, 14. 7. 2017, vsak dan od
8. ure do 15. ure;
- avgust: od ponedeljka, 7. 8. 2017,
do petka, 11. 8. 2017, vsak dan od
8. ure do 15. ure.

Poskrbljeno bo za kosilo ob 11. uri
in malico ob 13. uri ter za zabaven
športno-igralen in ustvarjalen
program. V primeru dežja imamo na
razpolago telovadnico. Organizirano
varstvo bo potekalo v prostorih
Kulturnega doma Vojnik in na
športnem igrišču Vojnik. Predviden
je tudi krajši pohod. Prispevek za
tedensko varstvo je 65 EUR za enega
otroka. Število otrok je omejeno.
Potrebna je predhodna prijava
preko elektronskega naslova
društva most.mladih@gmail.com
ali mobilne številke 031 878 547
(Simona Matko).
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naJuspešneJši
deVetošolci
Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo
mnogih generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke,
je dediščina, ki jo spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto
prenesite na svoje otroke.
Albert Einstein

oš VoJnik
Uredila: Simona Šarlah, Lidija Eler Jazbinšek,
foto: Matjaž Jambriško
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Mia
Marguč

kaMil
WaHibi

laura
šarlaH

Osnovno šolo bom ohranila v lepem
spominu. Udeleževala sem se različnih
tekmovanj, rada sem prepevala v pevskem
zboru in preživljala dejavne konce tedna. V
tem času sem končala tudi nižjo glasbeno
šolo. Najbolj bom pogrešala smeha polne
ure s prijatelji in sošolci, pa tudi potovanja
na Češko s pevskim zborom. Ker še nisem
čisto odločena, kaj želim postati, bom
šolanje nadaljevala na Splošni gimnaziji
Lava.

V vseh letih šolanja na osnovni šoli
sem bil odličnjak in dosegel veliko
dobrih dosežkov. Čeprav je bilo za vse
to potrebnega veliko učenja, sem vse
opravil z veseljem in kljub temu še vedno
našel čas za sprostitev. Ob šolanju sem
treniral tenis in igral klavir. Svoje šolanje
bom nadaljeval na I. gimnaziji v Celju na
splošnem oddelku.

Sem bolj umetniški tip človeka. Rada imam
glasbo, klavir igram že osmo leto in vseh
devet let že prepevam v mladinskem
pevskem zboru. Obožujem živali, še
posebej konje. Jahanje treniram že sedem
let. V šoli sem obiskovala gledališki krožek,
se udeleževala raznih ustvarjalnih delavnic
in plesala folkloro. Vseh devet let imam
odlično povprečje. Rada imam tudi tuje
jezike, se posebej angleščino in španščino,
zato ju bom študirala.

Vid
KačičniK

nika
ParadižniK

lana
Zupanc roJc

Sem vesel, zgovoren in družaben fant.
Prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini.
Vsa leta sem se trudil za lep uspeh.
Obiskoval sem Glasbeno šolo Celje in
uspešno zaključil nižjo stopnjo diatonične
harmonike. Rokomet treniram že osem
let. Osvojili smo veliko uspehov na
mednarodnih turnirjih, tekmovali smo tudi
v tujini. Zaigral sem v reprezentančnem
dresu proti reprezentanci Katarja. Šolanje
bom nadaljeval na Srednji zdravstveni
šoli. Moje sanje so postati profesionalen
rokometaš.

Osnovno šolo si bom zapomnila po
mnogih lepih trenutkih. Dala mi je veliko
znanja, ki mi bo v prihodnosti zagotovo
koristilo. Vpisala sem se na I. gimnazijo
v Celju. Sem odlična učenka in redno
se udeležujem različnih tekmovanj.
Letošnje šolsko leto sem osvojila srebrno
priznanje na državnem tekmovanju v
znanju matematike za Vegova priznanja.
V prostem času poslušam glasbo in se
družim s prijatelji.

Stara sem štirinajst let in živim v Vojniku.
V prostem času rada plešem, poslušam
glasbo in nakupujem. Ples treniram že od
malih nog, in sicer od tretjega leta. V šoli
mi gre zelo dobro, vsa osnovnošolska leta
sem bila odlična učenka. Moj najljubši
predmet je angleščina, takoj za njo pa
ostali jeziki. V osmem in devetem razredu
sem osvojila srebrno priznanje iz sladkorne
bolezni, postala sem tudi zlata bralka.
Šolanje bom nadaljevala na gimnaziji Celje
- Center.

Marko
Hadler

lan
toMinc

Jakob
ban

Vsa leta v osnovni šoli sem bil odličen
učenec, kar sem si tudi želel. Vpisal pa
sem se na 1. gimnazijo v Celju. Osnovno
šolo si bom zapomnil po zabavnih in
lepih trenutkih, dobrih prijateljih ter raznih
norčijah. Spoznal sem nove prijatelje in si
pridobil veliko novega znanja. Rad igram
nogomet in se družim s prijatelji.

Treniram veslanje na divjih vodah.
Tekmoval sem že na veliko mednarodnih
in državnih tekmovanjih. Na treninge
hodim vsak dan. Zaradi priprav in tekem
veliko izostanem od pouka, ampak so mi
prijazni učitelji vedno ponovno razložili
snov in odgovorili na moja vprašanja. Zato
se bom osnovne šole spominjal prav po
njih in po dobrih prijateljih, s katerimi smo
počeli vragolije med odmori. Svoje šolanje
bom pa nadaljeval na I. gimnaziji v Celju v
športnem oddelku.

Med šolanjem na Osnovni šoli Vojnik sem
se udeležil različnih tekmovanj, predvsem
s področja naravoslovja in plezanja, s
čimer se ukvarjam v prostem času. Vsa leta
sem bil odličnjak, za dosežke pa je bilo
potrebno veliko učenja in dela, ampak je
bilo vredno. Svoje šolanje bom nadaljeval
na Gimnaziji Lava.
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Jaka
saMec

MaJa
siVka

tia
krHlanko

Vseh devet let šolanja je minilo kot bi
mignil. Bolj ali manj sem v šolo hodil rad,
še posebej zaradi sošolcev in prijateljev. V
novem obdobju, ki je pred mano, se želim
uspešno izšolati in še naprej napredovati v
košarki. Upam, da bo prihodnost uspešna
za vse sošolce, ki jih bom zelo pogrešal.

Prihajam iz Socke. Sem nasmejana in
pozitivna oseba. V svojem prostem času
se rada družim s prijatelji in poslušam
glasbo. Rada bi postala zdravnica, zato
bom svoje šolanje nadaljevala na Gimnaziji
Slovenske Konjice. V osnovni šoli sem bila
zelo uspešna in mi bo ostala v zelo lepem
spominu, saj sem tukaj spoznala veliko
dobrih prijateljev in doživela veliko lepih
trenutkov.

V prostem času berem, pišem in poslušam
glasbo. Po poklicu si želim postati
umetnica, še posebno me zanima igra.
Med svoje vidnejše uspehe štejem dve
srebrni Cankarjevi priznanji in srebrno
priznanje iz znanja o sladkorni bolezni.
Šolanje nameravam nadaljevati na
I. gimnaziji v Celju.

nuša
Gobec

tiMoteJ
Kroflič

neJc
ŠPeglič

Osnovna šola mi bo ostala v lepem
spominu zaradi prijateljev in sošolcev,
s katerimi smo doživljali nepozabne
dogodivščine čez vsa leta šolanja. Med
šolanjem sem se udeležil veliko tekmovanj,
na katerih sem osvojil nekaj priznanj. Vsa
leta sem bil odličen in v zadnjih letih še v
programu nadarjenih učencev. Vpisal sem
se v program tehnik računalništva, saj me
stroka računalništva zanima.

Vseh devet let sem bil odličen učenec,
sodeloval sem na tekmovanjih iz
matematike in astronomije, kjer sem
osvojil več priznanj. Končal sem nižjo
glasbeno šolo, igram kitaro. Vsa leta
šolanja sem pel v pevskem zboru.
Prejel sem priznanje Zlati bralec. Moji
konjički so astronomija, kemijski poskusi,
fotografiranje in računalništvo. Zanima
me naravoslovje. Jeseni bom nadaljeval
šolanje na I. gimnaziji v Celju. Moj moto
je: »Vse naše sanje se lahko uresničijo, če
le premoremo pogum, da gremo za njimi.«

Osvojila sem zlato bralno priznanje
pri slovenskem in angleškem jeziku,
obiskovala sem pevski zbor v vseh letih
šolanja, letos pa sem naredila raziskovalno
nalogo, ki sem jo uspešno predstavila na
državnem tekmovanju v Murski Soboti.
Šolanje bom nadaljevala na Gimnaziji Celje
- Center.
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Vid
pikelJ
V osnovni šoli sem obiskoval mnogo
krožkov, bil sem tudi na več tekmovanjih
in dosegel razna priznanja. Treniram v
Košarkarskem klubu Vojnik, s katerim smo
osvojili že nekaj turnirjev in bili tretji v
državi. Šolanje bom nadaljeval na Šolskem
centru Celje, smer strojni tehnik, saj me
zanima tehnika in upravljanje različnih
strojev. Osnovna šola mi bo ostala v
lepem spominu, saj smo se s prijatelji imeli
čudovito.

tJan
Vinder
V prostem času treniram košarko, igram
pozavno in sem dejaven tudi pri Štajerskih
rogistih. Vse dejavnosti mi vzamejo zelo
veliko časa, a ga vseeno najdem nekaj,
da se lahko družim s prijatelji. Osnovna
šola mi bo ostala v dobrem spominu, kajti
spoznal sem veliko novih prijateljev ter
se veliko novega naučil. Vpisal sem se na
srednjo šolo za računalništvo.

andreJ
beleJ

tadeJa
Pogladič

Obiskujem Avsenikovo glasbeno šolo v
Štorah. To leto sem tekmoval na regijskem
tekmovanju, osvojil zlato priznanje in se
tako uvrstil na državno. Tam sem prejel
bronasto plaketo. Šolanje bom nadaljeval
v strojni šoli in vzporedno hodil v srednjo
glasbeno šolo v Celju. S prijatelji smo se
imeli lepo, zato mi bo šola ostala v lepem
spominu.

Prihajam iz Šmartnega v Rožni dolini.
Skozi celotno osnovno šolo sem se trudila
pridobiti čim lepše ocene in to mi je tudi
uspevalo. Vsa leta sem obiskovala pevski
zbor. V prostem času rada pojem in se
družim s prijatelji. Šolanje bom nadaljevala
na Gimnaziji Lava (evropski oddelek), ker
bi se rada naučila čim več jezikov in veliko
potovala.

PriMož
petek

Jaša
aMbrož arh

Stanujem v Vojniku. Vsa leta sem bil
odličen učenec. Sodeloval sem pri krožku
robotike, s katerim smo se uvrstili na
državno tekmovanje. Sodeloval sem tudi
na matematičnih tekmovanjih. Letos
sem se udeležil tekmovanja iz angleščine.
Od šestega razreda dalje igram v Šolski
košarkarski ligi. Včlanjen sem tudi v
Košarkarski klub Vojnik. Šolanje bom
nadaljeval na srednji šoli za mehatroniko
v Celju.

Prihajam iz številčnejše vojniške družine,
saj sem drugi od petih otrok. Moje največje
veselje sta gibanje in šport. Tako sem se
že pred osnovno šolo začel ukvarjati z
judom. Doma imam številne medalje z
raznih tekmovanj, 3. mesto na državnem
prvenstvu mlajših kadetov do 60 kg in 5.
mesto med kadeti do 60 kg. Šolanje bi rad
nadaljeval na Gimnaziji Celje - Center, smer
predšolska vzgoja.
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oš antona
beZenška
FrankoloVo
aMadeJa škrinJar

Uredila: Branko Dragar, Lidija Eler Jazbinšek,
foto: Branko Dragar

Kaja SenegačniK
V osnovni šoli sem tekmovala iz znanja
matematike, slovenščine, angleščine,
nemščine, geografije, logike in osvojila
angleško, nemško in slovensko bralno
značko, plesala na Šolskem plesnem
festivalu ter tekmovala v atletiki, kjer sem
osvojila bronasta, srebrna in zlata priznanja.
Sodelovala sem pri raziskovalni nalogi
in pri oblikovanju novega logotipa šole.
Treniram twirling, s katerim sem se uvrstila
na svetovno prvenstvo. Vpisala sem se na
Gimnazijo Celje - Center, v prihodnosti pa
se vidim v medicini ali igralstvu.
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Moj pozitiven in discipliniran značaj se
kaže v odličnem uspehu vseh devet let.
V prostem času najraje berem, igram
klavir in se učim novih jezikov, trenutno
španščino. Lani sem s sošolkama
zagovarjala raziskovalno nalogo in prejela
bronasto priznanje. Uvrstila sem se na
državno tekmovanje iz znanja kemije in
prejela bronasto priznanje. Rada bi postala
psihologinja, zato sem se vpisala na
Gimnazijo Celje - Center.

leon koVše

luka podrZaVnik

V osnovni šoli sem se udeležil veliko
tekmovanj, najbolj uspešen pa sem bil v
znanju zgodovine, kjer sem dvakrat osvojil
bronasto priznanje. Aktiven sem v športu
in sem šolo zastopal v atletiki in košarki. V
prostem času se ukvarjam z glasbo, igram
baskitaro in bariton, zato sem vsa leta
sodeloval na šolskih prireditvah. Šolanje
bom nadaljeval na Šolskem centru Celje –
smer tehnik mehatronike.

Vsa leta sem bil zelo uspešen učenec in
sem sodeloval na različnih tekmovanjih.
Najuspešnejši sem bil v športu. Bil sem
športnik šole, saj sem lansko šolsko leto na
področnem tekmovanju dosegel 1. mesto
v skoku v daljino, letos pa 1. mesto v skoku
v višino in 1. mesto v štafeti. Šolanje bom
nadaljeval na Gimnaziji Celje Center, saj si
želim postati zdravnik.

Maša štante
Sem zelo dejavna v šolskih in zunajšolskih
dejavnostih. Vsa leta sem bila odličnjakinja.
Več let sem obiskovala plesni, čebelarski,
pevski in bralni krožek in sodelovala
pri tekmovanjih iz znanja matematike
(srebrno priznanje), logike, s sošolkami pa
smo se letos z raziskovalno nalogo uvrstile
na državno tekmovanje. Pod mentorstvom
ravnateljice Marjane Šoš sem sodelovala
pri raziskovalni nalogi Apiterapija, ki
je na državnem tekmovanju prejela
zlato priznanje. Treniram twirling in
plešem srednjeveške plese. Šolanje bom
nadaljevala na gimnaziji, saj želim postati
zobozdravnica.

pia sterMecki
V času šolanja sem obiskovala pevski
zbor in nekaj let tudi Šolski plesni festival,
oblikovala sem logotip šole in tekmovala
na različnih tekmovanjih iz znanja. Pod
mentorstvom ravnateljice Marjane
Šoš sem sodelovala pri raziskovalni nalogi
Apiterapija, ki je na državnem tekmovanju
prejela zlato priznanje. V prostem času
se ukvarjam s twirlingom. Letos sem se
s parom in skupino uvrstila na svetovno
prvenstvo. Šolanje bom nadaljevala na I.
gimnaziji v Celju v športnem oddelku.

MaruŠa žerjav

Matevž birK

Že devet let sodelujem v pevskem
zboru, sem čebelarka in na čebelarskem
tekmovanju sem osvojila bronasto in
srebrno priznanje. Letos smo s sošolkami
prejele zlato priznanje na državnem
tekmovanju za raziskovalno nalogo
Apiterapija, pod mentorstvom Marjane
Šoš. Šest let treniram twirling in dosegam
dobre rezultate – dvakrat bronasto, petkrat
srebrno in desetkrat zlato medaljo. Rada
pojem in igram sintesajzer. Šolanje bom
nadaljevala na Srednji zdravstveni šoli
Celje, želim namreč postati kozmetična
tehnica.

Vsa leta snovne šole sem bil odličnjak.
Udeležil sem se več tekmovanj iz znanja,
kjer sem dosegel srebrno priznanje iz
fizike. Uspešen sem tudi v športu, saj
smo se z odbojkarsko ekipo uvrstili na
državno tekmovanje. V prostem času sem
kapetan ekipe Košarkarskega kluba Vojnik.
To sezono smo zasedli odlično 5. mesto.
Šolanje bom nadaljeval na gimnaziji Celje
- Center. V prihodnosti se vidim v športu ali
medicini.

tJaša petek

uroš sodin

Vsa osnovnošolska leta sem bila odlična
učenka, sodelovala sem na raznih
tekmovanjih in pela v šolskem pevskem
zboru. Vestno sem prebirala knjige
za bralno značko in osvojila bronasto
priznanje iz angleške bralne značke. V
prostem času najraje berem in pišem.
Osnovno šolo bom pogrešala, vendar se
veselim novih izzivov in osvajanja novega
znanja na Gimnaziji Slovenske Konjice. Po
končani gimnaziji želim študirati forenziko.

Vsa leta šolanja sem bil odličnjak.
Tekmoval sem iz znanja angleščine,
fizike, slovenščine in matematike. Aktiven
sem tudi v športu, s sošolci smo namreč
nanizali dobre uspehe v odbojki in košarki.
Z odbojko smo se uvrstili na državno
prvenstvo. Po osnovni šoli se bom vpisal
na Gimnazijo Celje - Center. V prihodnosti
se vidim kot fizioterapevt ali radiolog.
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foto
vrtine c

Pomlad se prebuja,
vinogradniki tudi
Člani VVD Vojnik so 13. februarja pripravili
strokovni prikaz spomladanske rezi
na potomki najstarejše trte ob občinski
zgradbi v Vojniku. Čeprav so vinogradniki
skozi vso zimo spremljali dogajanje v svojih
sodih in se pripravljali na rastno sezono, je
bil ta dogodek opozorilo vsem, da je čas za
odhod v vinograd. Praktični prikaz rezi je
opravil gospod Roman Štabuc, najprej na
stari trti, nato so vinogradniki nadaljevali
delo v vinogradu gospoda Marka Vozliča v
Šmartnem v Rožni dolini.
Tekst in foto: Lea Sreš

foto
vrtine c
Strelsko društvo bratov
Dobrotinškov zmagovalec
dopisne lige
V četrtek, 23. februarja 2017, smo
sodelovali na finalu dopisne lige
sosednjih društev. Na domačem strelišču
smo streljali pet krogov, zaključni
šesti krog za skupinsko uvrstitev pa v
Doliču. Ekipno smo osvojili 1. mesto. Za
uvrstitev posamično smo prvič tekmovali
po pravilih državnega prvenstva. Ekipno
so 1. mesto dosegli Matjaž Žgajner,
Janez Pintar, Saška Nerat in rezerva
Jernej Obad, ki je vskočil v finalu.
Posamično je v kategoriji strelcev do
60 let 1. mesto osvojil Janez Pintar, v
kategoriji nad 60 let 3. mesto Dušan
Ravnikar, med ženskami pa je 1. mesto
osvojila Saška Nerat. Vsem čestitke, saj
vstajamo, čeprav plačujemo startnine
sami, zato ste vsi, ki bi želeli prispevati
našemu društvu, vljudno vabljen.
Tekst: Franc Lebič, foto: Dušan Ravnikar
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Bil je en lep večer
V četrtek, 2. marca 2017, ob 19.30
je bilo v Kulturnem domu Vojnik
Območno srečanje malih pevskih
skupin. Nastopile so pevske skupine
občin Celje, Dobrna, Štore in Vojnik
z največ 11 pevci, vsaka s tremi
pesmimi: s slovensko ljudsko v
izvirni obliki ali obdelavi, z umetno
slovenskega avtorja ter s pesmijo
po lastnem izboru. Nastope je
spremljala strokovna selektorica
Tadeja Vulc. Nastopili so: Sekstet
Lindek Frankolovo, Kvartet Grmada
Celje, Štorsko pevsko društvo Osti
Jarej, Nonet Gimnazije Celje - Center,
Kvartet Frankolovo in Vokalna
skupina »In spiritu« Vojnik.
Tekst: Lea Sreš, foto: Tomaž Črnej

Jožefa Grilec je praznovala
93. rojstni dan
Zadnjo februarsko soboto je v krogu
svojih domačih praznovala svoj 93.
rojstni dan mati, Jožefa Grilec, po
domače Moravčeva Pepca. Kot pridna
kmečka ženska je bila »steber« družinske
kmetije oziroma tista oseba, kot pravi star
ljudski pregovor, »ki podpira tri vogale pri
hiši«. Njen delovni dan je bil razpet med
delom na kmetiji in v gospodinjstvu in ni
vseboval osemurnega delovnika. Ostajala
je »nevidna«, saj sta bili njeni vlogi
matere in gospodinje ne le samoumevni,
temveč sta imeli še neločljivo sestavino
vloge kmetice kot delovne moči na
kmetiji. Vsem nam je zgled, kako z vero,
delavnostjo in močno voljo doživiš toliko
let.
Tekst in foto: Branka Šket

Čaroben večer z »gregorčki«
Učenci POŠ Nova Cerkev in otroci Vrtca
Mavrica Vojnik, enote Nova Cerkev, so
s svojimi učiteljicami, vzgojiteljicami,
starši in starimi starši s spustom
»gregorčkov« pričarali čaroben večer.
Izdelali so plovila najrazličnejših oblik,
velikosti, barv in pri delu izkazali veliko
domišljije. Seveda je bilo pri izdelkih
videti tudi pomoč staršev, ki v projektu
dejavno sodelujejo. Dogodek se je tudi
tokrat odvijal v kanalu Hudinje pri
Sorževem mlinu v Polžah. Poleg otrok so
sodelovali Oton Samec, člani TD Nova
Cerkev in člani PGD Nova Cerkev, ki so
poskrbeli za varnost in okolje.
Tekst in foto: Lea Sreš

Prostovoljstvo v skrbi
za zdravje
Prostovoljstvo je dejavnost, ki temelji
na odločitvi posameznika, ki želi
delovati v dobro vseh ljudi. Med
naloge KO RK Nova Cerkev sodijo tudi
mesečne meritve vrednosti sladkorja,
holesterola in krvnega tlaka. Vsak
izmed nas ima priložnost, da z rednim
spremljanjem teh vrednosti nadzoruje
svoje zdravje in počutje. Meritve v RK
Nova Cerkev opravljajo vsako prvo
nedeljo v mesecu in je za člane RK
brezplačno. Na nedeljskem merjenju
je bila tokrat rezervna ekipa KO RK,
ki so jo sestavljali Sabina Pekošak,
Marjetka Blazinšek in Karli Kerner.
Tokrat jih je obiskalo 20 krajanov, ki
ozaveščeno skrbijo za zdravje.
Tekst in foto: Lea Sreš
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Pohod članov DU Vojnik na
sv. Tomaž nad Vojnikom
Na valentinovo jutro, 14. februarja, smo
se upokojenci podali na prvi letošnji
pohod. Veseli lepega vremena in z
dobro voljo se nas je vseh sedemnajst
pogumno podalo k sv. Tomažu. Pot
nas je vodila mimo cerkve sv. Florjana
in naprej po lepo urejeni Modrijanovi
učni gozdni poti do vrha. Vmes smo
se večkrat ustavili, ker je bil pogled
na Vojnik, Celje in okolico prelep. Po
uri in pol smo prispeli do vrha, kjer se
nam je ponovno odprl pogled vse do
kamniških planin; prelepo za uživalca
narave. Naredili smo skupinsko
fotografijo in se napotili malo nižje v
dom vojniških planincev, kjer sta gospa
Olga in Viktor prevzela delo natakarja
in nam pripravila čaj, kavo in tudi kaj
»kratkega« ni manjkalo. Iz nahrbtnikov
smo vzeli malico in se po oddihu
zadovoljni, da smo izkoristili čudovit
dan, vrnili v dolino.
Tekst in foto: Štefka Naglič

80 let Matilde Majcen
Ob jubileju smo člani KO RK Nova
Cerkev obiskali gospo Matildo Majcen,
za prijatelje in sosede Tilčko, saj je
praznovala 80 let svojega življenja.
Nasmejana in razigrana nas je povabila
v svoj dom, kjer živita s svojim
življenjskim sopotnikom Stankom.
Praznovala sta tudi biserno poroko.
Bila sta nas vesela in v zanimivem
pogovoru je čas hitro minil. Njuna
največja želja je ohranitev zdravja.
Ponosna sta na svoje otroke, nečake,
vnuke in pravnuke, ki ju radi
obiskujejo. Še na mnoga in zdrava leta.
Tekst: Magda Kajzba, foto: Špela Majcen

Ura za Zemljo tudi v
Občini Vojnik
Ura za Zemljo je največji svetovni
okoljski dogodek. Ob njem
razmislimo o ukrepih, potrebnih za
preprečevanje podnebnih sprememb.
Slovenija pri projektu sodeluje že
deveto leto. Občina Vojnik se je tudi
letos pridružila projektu Ura za
Zemljo. V soboto, 25. marca 2017,
smo ugasnili luči med 20.30 in 21.30
pri cerkvi sv. Jerneja v Vojniku, pred
bloki v Vojniku; v Keršovi, Prušnikovi,
Preložnikovi, Škoflekovi ulici in v
Ulici Stanka Kvedra. Projektu so se
pridružili tudi številni ozaveščeni
prebivalci naše občine, ki jim je mar
za Zemljo in prihodnost.
Tekst in foto: Lea Sreš

Ohranjanje običajev ob
veliki noči
Letos so že desetič pred cerkvijo
sv. Jerneja v Vojniku postavili tri
velikonočne butare. Vojnik je dobil
v predprazničnih dneh še lepšo
podobo. Butare je izdelovalo dvajset
prostovoljcev pod budnim očesom Mirka
Krašovca. Pomembno je zavedanje, da
se z nabranim zelenjem ne dela škoda
naravi in da vojniške butare nimajo
tekmovalnega značaja glede velikosti
oziroma dolžine (5,5 metra, 7,5 metra in
9 metrov). Postavljene so v treh nivojih
in imajo tradicionalni simbolični pomen
ter so del praznovanja velikonočnega
časa. Butare bodo podrli 50 dni po veliki
noči, za binkošti, in jih zažgali v tako
imenovanem binkoštnem ognju ob
cerkvi Device Marije v Vojniku.

Prvo srečanje in blagoslov
motociklov v Razgorju
Na materinski dan je bil v Razgorju
shod motociklistov. Ljubitelji Tomosovih
»mopedov« – nekateri člani Športnega
društva Bovše, skupaj s predsednikom
g. Dejanom Liscem – so si po
samoplačniškem dogovoru dali izdelati
usnjene motoristične telovnike in se
poimenovali Vinske mušice. Skupaj z
vodjo City Bara, Mojco Zdolšek Lisec,
so organizirali shod, ki ga je vodil g.
Ciril Golčman. Sledil je blagoslov, ki ga
je opravil p. Ivan Arzenšek, župnik in
rektor bazilike iz Petrovč, ki je tudi po
duši motorist. Za dobro enolončnico
je poskrbela Mojca. Stopili so skupaj
… Te tri besede … ni veliko! Je pa
veliko, da ideja preraste v resničnost,
ki sprosti napetost in duha, nam daje
moč in sprostitev, druženje in veselje in
vsi se zato bolje poznamo in smo drug
drugemu bolj naklonjeni. Tako izničimo
negativnost! Hvala vsem.
Tekst in foto: Martin Goleš

Športno-kolesarsko
društvo Nova Cerkev na
pohodu
Člani Športno-kolesarskega društva
Nova Cerkev smo se tokrat družili na
pohodu. Novo Cerkev smo si ogledali z
obronkov hribov v okolici. Udeleženci
pohoda smo bili vseh starosti,
pomembni nista bili niti hitrost niti
dolžina proge, šlo je za druženje.
Razgibani in veseli smo dogodek
zaključili v Novi Cerkvi.
Tekst: Aleš Stolec, foto: Boštjan Selčan

Tekst: Lea Sreš , foto: Franc Kuzman
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Oči so bile zazrte v nebo
Pomlad je tu, tudi za ljubitelje
balonarstva. V soboto, 8. aprila, so
nebo nad Celjem in Vojnikom zavzeli
baloni; srečanje starih prijateljev
na nebu in na tleh. Poleteli so z
letališča v Levcu, preleteli v Celje in
pristali med Arclinom, Proseniškim
in Vojnikom. Družabno srečanje
balonarjev se je zaključilo v Vojniku.
Tekst: Andreja Cigelšek, foto: Jernej
Bojanovič
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Cvetlični sejem na
Frankolovem
Še v prejšnjem stoletju je bil
običaj, tudi pri nas, da pridejo na
belo nedeljo, to je prva nedelja
po veliki noči, na obisk k svojim
krščencem botri in prinesejo darilo
– pisanko. Tudi Turistično društvo
Frankolovo je dalo pisanko svojim
krajanom, saj je vsak član in vsako
gospodinjstvo, seveda tisti, ki so
obiskali prireditev, prejel po eno
rožico, kajti rože delimo samo ta dan.
Iskrena hvala vsem, ki ste se na to
hladno nedeljo na kakršen koli način
trudili z nami pričarati zanimivo,
zabavno in poučno popoldne vsem
obiskovalcem.
Tekst: Irma Blazinšek, foto: Lea Sreš

Velikonočno jajce na
Frankolovem
Tudi na Frankolovem so poskrbeli za
praznično podobo kraja v dneh pred
veliko nočjo. Člani PGD Frankolovo,
pod vodstvom Draga Brecla, TD
Frankolovo in Društva Talon so izdelali
dve veliki butari, ki merita 21 metrov, in
jih ob pomoči ostalih društev postavili
pred vhodom v cerkev. Velikonočno
jajce so v velikosti 150 x 85 centimetrov
izdelali člani PGD Frankolovo, poslikal
pa ga je Igor Rotar, st. Na jajcu so
upodobljeni trije svetniki, ki domujejo
na Frankolovem. Poudarili so sv.
Ambroža, zavetnika čebelarjev.
Tekst in foto: Lea Sreš

Joškova banda in bučman
Konec marca je Joškova banda
dvigala razpoloženje in dobro voljo
na Radovici, v občini Metlika, v
tamkajšnji Osnovni šoli Bistra buča,
ki domuje v dvesto petdeset let stari
stavbi. Učno uro o značilnostih Bele
krajine obiskujejo skupine starejših
kot tudi mlajših. V Beli krajini je
Joškova banda nastopila že nekajkrat:
na pohodu po poteh soseske zidanice
v Drašičih, na metliški vinski vigredi.
Prav tako so v Beli krajini na pobudo
Jožeta Žlausa nastopile Vesele
Štajerke. V Metliki je Jože pred leti
pripravil zelo odmevno razstavo
svojih grafik, belokranjske pisanice
pa predstavlja na štajerskem koncu.
Mirne duše lahko zapišem, da je Žlaus
posrečena povezava med Belo krajino
in Štajersko in kadar koli se pojavi v
krajih med Gorjanci in Kolpo, je lepo
sprejet. Tudi vi boste, če le pridete.
Tekst: Toni Gašperič, foto: Branko Babič
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Naučile smo se izdelati
kremo za torto
V letu, ki je že dobro zakorakalo v
poletje, smo si kljub obilo dela na
kmetijah podeželske žene Meta vzele
čas in si pripravile tečaj krem za torte
in jogurtovo strnjenko. Ker je bilo
zanimanje veliko, smo tečaj obiskale
v dveh skupinah; v starem župnišču
v Vojniku smo se zbrale 13. 5. 2017
in 20. 5. 2017 na Dobrni v društvenih
prostorih. Spretni članici ga. Gorenak
in Dobrotinšek sta nam prikazali, kako
naredimo kreme za torte in strnjenko.
Vse smo se posladkale in domov vrnile
polne novih idej.
Tekst in foto: Irena Šelih

Njegov dom je cesta
Skozi Vojnik je potoval sodobni
popotnik Bala´zs, ki je že deset
let doma na cesti. Družino ima na
Madžarskem, sam pa vsa leta potuje
po Evropi. Po prihodu v Višnjo vas,
kjer se je utaboril, je najprej poskrbel
za živino; madžarsko sivo govedo, dva
psa in petelina. Za en dan je bil njegov
dom travnik, pašo mu je prijazno
odstopil lastnik. Blaž pravi, da smo
Slovenci gostoljubni in nima na poti
posebnih težav. Hrano si pripravlja
sam, sam živi in potuje, a vseeno najde
povsod prijatelje, ki mu pomagajo.
Posebno vesel je pomoči slovenskih
konjenikov, ki mu priskočijo na pomoč.
Na vprašanje, kam je namenjen, je
odgovoril: »Naprej, v nove kraje in
med nove ljudi!«
Tekst: Lea Sreš, foto: Maja Šolman
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VIII. salamijada
Komisija je ocenjevala kakovost
salam in podelila točke glede na
zunanji videz, prerez, barvo, vsebino,
vonj in okus. Maksimalno število
točk je bilo 20, večino salam je
komisija ocenila med 16,0 in 17,0.
Člani komisije so opravili svoje
delo strokovno, tehnični del ekipe
se je trudil za nemoteno izvedbo.
Posebna zahvala gre v imenu
VVD Vojnik strokovni komisiji:
predsedniku Edvardu Kužnerju in
članom Radu Jonaku, Mitji Dimecu
ter Franciju Korošcu, ki si vsako leto
vzamejo čas in s svojo strokovnostjo
in objektivnostjo ocenijo vse
vzorce salam. Za gostoljubnost se
zahvaljujemo ge. Poloni in g. Domnu
Jevšenaku.

Obudili Florijana
Fantje z Gmajne in s Konjskega so
na predvečer praznika sv. Florijana
obudili staro šego ter s pesmijo in
kipom svetnika obiskali vse hiše v
naselju. Idejo za obuditev običaja
je pred šestimi leti podal Grega
Blazinšek s Konjskega. Od takrat
si vsaj pol ducata fantov vsako
leto vzame čas in razveseli sosede
z obiskom. Kot veleva običaj, so v
zameno za obisk fantje zbirali jajca
in slanino, domačini pa so jim radi
stisnili še kak evro, da so kasneje
jajca lažje »dol splaknili«.

Vseslovenska čebelarska
ekskurzija na Slovaško
V petek, 21. aprila, se nas je šest
članov Čebelarskega društva Vojnik
s predsednikom g. Petrom Babnikom
in s preostalimi slovenskimi čebelarji
odpravilo na obisk k čebelarjem na
Slovaško. Spoznali smo čebelarja
Moravčika in si ogledali njegovo
čebelarstvo. V kraju Myjava smo si
ogledali muzej starin na prostem,
obiskali trgovino s čebelarskimi
proizvodi in opremo ter si ogledali
proizvodnjo satnih osnov ter se
srečali s predstavniki tamkajšnje
čebelarske organizacije. V Smolnicah
smo si ogledali vrhunsko proizvodnjo
medovine najbolj znanega slovaškega
čebelarja in proizvajalca medenih pijač
Včelco s. r. o.

Obisk drugošolcev POŠ
Nova Cerkev in Socka
V tednu, ko smo praznovali
mednarodni dan Rdečega križa, smo
predstavniki KO RK Nova Cerkev
obiskali drugošolce podružničnih
šol Nova Cerkev in Socka. Otroci
so nas veselo in nestrpno pričakali,
saj so jim že učiteljice povedale, kaj
pomeni RK, kako pomaga soljudem v
stiskah, naravnih nesrečah, skrbi za
krvodajalstvo in prvo pomoč. Razvile
so se vesele »debate«, vprašanj in
odgovorov je bilo veliko. Učence smo
obdarili z majhnimi darili. Hvala
prijaznim učiteljicam!

Urbani sprehod po Vojniku
V Sloveniji sprehode podpira Inštitut
za politike prostora in letos je
napovedanih 23 sprehodov v 18
mestih in mestecih. V Vojniku smo
se sprehodili skozi urbani del kraja,
ki ga povečini poznamo. Ali res
poznamo svoj kraj? Mnogokrat
hitimo mimo znanih stavb, ne vemo,
kdaj so bile zgrajene, kdo je v njih
živel in kako pomembne so za naš
kraj. Spoznali smo nekaj nekaj lepih
vojniških kotičkov in obogatili znanje
o domačem kraju.
Tekst in foto: Andreja Cigelšek

Tekst in foto: Rozmari Petek

Tekst: Roman Gračner, foto: Miran Kovač

Budnice ob 1. maju
Mednarodni praznik dela 1. maj je
v Sloveniji od leta 1948 uzakonjen
kot državni praznik. Praznujemo ga
od leta 1890 in predstavlja simbol
mednarodne solidarnosti vseh
delavcev. Budnice so v naši občini
tradicionalen dogodek, ki ga ohranja
KUD Godba na pihala Nova Cerkev.
Na praznično jutro so nas razveselili
v Lembergu, Socki, Novi Cerkvi, na
Frankolovem in v Vojniku.
Tekst: Lea Sreš, foto: Dušan Horvat

Tekst in foto: Magda Kajzba

Tekst in foto: Martin Goleš
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Naša varnost

Kvalifikacije za
gasilsko olimpijado
Tekst: Ivan Jezernik, foto: Tomi Mastnjak

Članice ekipe B PGD Nova Cerkev so se zopet pomerile v
gasilskih kvalifikacijah za gasilsko olimpijado, ki bo na
začetku julija v Avstriji. Kvalifikacije so bile 23. aprila
2017 na športnem stadionu v Slovenski Bistrici, kjer
so bile prisotne vse najboljše ekipe iz Slovenije, mnogi
trdijo, da tudi najboljše ekipe v Evropi, saj so rezultati
naših ekip na olimpijadah preprosto najboljši.
Ravno zaradi tega je sito skozi kvalifikacije močnejše
kot nastop na sami olimpijadi. Pot do kvalifikacij je bila
dolga štiri trda delovna leta skozi člansko ligo in državno
tekmovanje, kjer je bilo treba biti uvrščen med tri najboljše
ekipe v Slovenji. Vse to je članicam ekipe B iz Nove Cerkve
tudi uspelo. Na samih kvalifikacijah so bile med drugim
tudi ekipe z večkratnim naslovom olimpijskega prvaka in
biti konkurenčen in celo koga premagati v takšni eliti, je

Regijska gasilska
sveta maša
v Vojniku
Tekst: Milena Jurgec, foto: Aleš Mlinar

Gasilci na poti v cerkev

V nedeljo, 7. maja 2017, je v
Vojniku potekala slovesna gasilska
maša, ki jo je že šestindvajsetič
organiziralo PGD Vojnik.
Letošnje leto so se je udeležili tudi
predstavniki GZ Slovenije, GZ
Celje, Laško, Zreče-Vitanje, Šmarje,
Šentjur, Slovenske Konjice ter člani
domačih in sosednjih društev. Vsako
leto sodeluje tudi PGD Dragomlja vas
iz GZ Metlika, ki je pobrateno s PGD
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Pred izvedbo vaje

bilo veliko dejanje za članice ekipe B PGD Nova Cerkev.
Ekipa je namreč na teh kvalifikacijah dosegla odlično drugo
mesto, presegla tudi olimpijsko normo, vendar je bilo treba
za potrditev na uvrstitev za olimpijado poleg norme doseči
tudi prvo mesto, kar pa je bilo na žalost za ekipo članic B
PGD Nova Cerkev v tem trenutku nedosegljivo. Pravijo,
da je upanje tisto, ki umira zadnje, in tako tudi za to ekipo
upanje ostaja v naslednjem obdobju, saj kot pravijo, še niso
rekle zadnje besede. Kjer je volja, je tudi moč.
Iskrene čestitke vsem, ki ste bili del te zgodbe.

Vojnik. Tako je bilo prisotnih 135
uniformiranih gasilcev, ki so se zbrali
na športnem igrišču in v sprevodu
v spremstvu Godbe na pihala Nova
Cerkev odšli v cerkev svetega Jerneja.
Čeprav je v Vojniku tudi podružnična
cerkev svetega Florjana, je bila
slovesna maša v župnijski cerkvi, ker
je dovolj velika, da je poleg gasilcev
sprejela vse navzoče. Sveto mašo je
opravil domači župnik Anton Perger,
ki je poudaril pomembno vlogo
gasilcev v vsakdanjem življenju, saj
z ljubeznijo pomagajo bližnjemu v
nesreči. Pri maši so sodelovali člani
različnih društev. Slovesnost so
polepšali pevci Moškega pevskega
zbora KUD France Prešeren Vojnik.
Na zaključku sta vse prisotne
pozdravila župan Občine Vojnik
Branko Petre in predsednik
GZ Vojnik-Dobrna Benedikt
Podergajs. Druženje po sveti maši
se je ob golažu in sladkih dobrotah
nadaljevalo v Domu svetega Jerneja.
PGD Vojnik se zahvaljuje vsem
gasilkam in ostalim ženam, ki so
spekle veliko dobrega peciva za
pogostitev.

Zahvala
Iskreno se zahvaljujemo vsem
gasilcem, ki so se v tako množičnem
številu nesebično odzvali na klic
na pomoč pri gašenju požara
na gospodarskem objektu pri
Majgerjevih v Pristavi ter ga hitro
omejili in pogasili. Prav tako se
zahvaljujemo vsem sosedom in
prijateljem ter županu za vso
nudeno pomoč. 		
Družina Majger

NAGROBNI
SPOMENIKI
Kamnoseštvo Marjan Amon
iz Šmartnega v Rožni dolini
vam nudi nagrobne spomenike
po ugodnih cenah.

Ob takojšnem
plačilu priznamo
15 %
popusta.

Naročila na tel.: 041 611 087

Razgledi
Pozdrav Danila Bojanoviča

Kapela

Evharistična slovesnost
Tekst: Milena Jurgec, foto: Matjaž Jambriško

10 let ekumenske kapele pri Bojanovičevih na Platah
V soboto, 20. 5. 2017, so bile ob 17. uri na Platah
v Malih Dolah pri Vojniku slovesne šmarnice ob
10-letnici ekumenske kapele edinosti kristjanov, ki jo
je Danilo Bojanovič postavil v spomin na svoje starše.
Slovesnost je vodil domači župnik Anton Perger ob
sodelovanju salezijanca Slavka Pajka, pravoslavne pa sta
zastopala pop Predrag iz Bosne in pomočnik celjskega
popa, pop Goran z Dobrne. Prisotnih je bilo približno 200
ljudi, od tega 40 pravoslavnih prijateljev, ki živijo v teh
krajih, in tudi Danilovi sorodniki iz Bosne. Slovesnosti se je
udeležil župan Branko Petre. Zmolili so rožni venec, člani
Moškega pevskega zbora KUD France Prešeren Vojnik

so odpeli Litanije Matere božje, pravoslavna popa pa sta
odpela slavospev vsem trem ikonam na kapeli.
Kapela je razdeljena na štiri kvartale. Prvi je posvečen
mami Mariji s podobo lurške Matere božje, v drugih so po
ena katoliška podoba in ena ikona; in sicer je v eni podoba
sv. Jurija, posvečena očetu Juriju, v drugi je zavetnik
njihove družine sv. Štefan, v četrti ikona Bogorodice
in podoba sv. Tomaža, posvečena prejšnjemu lastniku
zemljišča. Po končani slovesnosti je pozno v noč sledilo
prijetno druženje in agape ob harmoniki Tineta Lesjaka in
petju slovenskih nabožnih pesmi.

Jernejev dom
Tekst in foto: Lea Sreš

Pisanice in pirhi na razstavi
Nekoč smo ob veliki noči prijateljem napisali voščilnico ...
Ob veliki noči so Jelka in Jože Žlaus, Društvo upokojencev
Škofja vas in Katoliško društvo Ivan Šopar iz Vojnika
pripravili razstavo pisanic in pirhov. Na ogled so bila
postavljena ročna dela z velikonočno tematiko: prtički
v različnih tehnikah šivanja, ikone, košarice in pirhi.
Jelka Žlaus se je predstavila s pirhi v tehniki batik, Jože
Žlaus pa z zbirko velikonočnih voščilnic iz različnih
časovnih obdobij in držav. Odprtje razstave so popestrili s
kulturnim programom, nastopili sta pevski skupini Taščice
in Kitarakon. Razstava je bila zanimiva, saj je obujala
kulturno dediščino in predstavila ustvarjalnost naših
sokrajanov.

Društvo kmečkih žensk Meta iz Vojnika je v prazničnih
dneh s svojimi izdelki dopolnilo razstavo. Na ogled je
društvo postavilo ročna dela in kulinarične izdelke z
motivi velike noči.
Članice Društva Meta so bile ustvarjalne.
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ŠPESOV
DOM VOJNIK
Tekst in foto: Elči Gregorc

Častitljivih 105 let
Franca Peniča
V sredo je bilo v Špesovem domu
še posebno slavnostno, saj je naš
stanovalec Franc Penič praznoval
105. rojstni dan. Gospod Penič je
še v odlični formi, bistrih misli in
pravi leksikon zgodovine, rad se
spominja dogodkov iz preteklosti
in prijetno je pokramljati z njim.
Skupaj s svojci smo zaposleni in
stanovalci pripravili kratek kulturni
program, ki ga je povezovala Estera
Štante, zapel je domski zborček
stanovalcev, točko je pripravila
domača tolkalna skupina »Žoga
band«, zaplesali so otroci vrtca

Praznovanja rojstnega dne Franca Peniča se je udeležil tudi
predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Mavrica iz Vojnika, zdravico pa je
slavljencu zapel baritonist Andrej
Bremec, ob spremljavi harmonike
Vikija Ašiča – starejšega.
Čestitkam so se, poleg direktorja
Špesovega doma Dragana Žoharja,
pridružili še župan Občine Vojnik
Brane Petre, župan Občine Vitanje
Mirko Polutnik ter ravnateljica Vrtca
Mavrica Vojnik Simona Žnidar.
Seveda smo se najbolj razveselili, ker
se je nekoliko kasneje praznovanju
pridružil predsednik Republike
Slovenije Borut Pahor. Slavljencu je
pomagal pri prižiganju svečk na torti,

z njim poklepetal, nazdravil, nato pa
pozdravil še navzoče ter obljubil, da
se prihodnje leto, ko bo gospod Penič
praznoval 106. rojstni dan, zopet vrne
med nas.
To je že peto praznovanje sto ali
več letnice, odkar je Špesov dom
odprl svoja vrata, na vsako posebej
smo izredno ponosni in slavljencem
poleg praznovanja namenimo tudi
poseben trajen prostor na steni,
imenovan »naši stoletniki«, kjer so vsi
predstavljeni s fotografijo in letnico
praznovanja.

Defibrilator
rešuje življenja
Tekst in foto: Rozmari Petek

Veste, kje so, ko jih potrebujete?
Vreme in zdravstvene težave, dve najpogostejši temi
vsakdanjih pogovorov. A če na vreme res nimamo
vpliva, je pri zdravju drugačna pesem.
Vsak od nas lahko kdaj pride v položaj, ko bi lahko (bo
lahko!) nekomu rešil življenje. Skorajda vsak je že slišal za
primer, ko je nekdo umrl zaradi nenadnega zastoja srca. Po
statističnih podatkih je v Sloveniji takšnih smrti letno dva
tisoč; med pet in sedem ljudi naj bi vsak dan umrlo zaradi
srčnega zastoja. Osebi, ki ima srčni zastoj, srce pravzaprav
ne neha popolnoma biti, temveč bije neenakomerno in
hitro (fibrilira), kar je navzven videti, kot da človek nima
več srčnega utripa. Takojšen električni sunek, ki ga ustvari
defibrilator, je v teh primerih edini odrešilen, saj prekine
srčni zastoj. Statistični podatki pravijo še, da je v teh
primerih hitrost reševanja ključna. Prihod nujne medicinske
pomoči vzame v povprečju med 10 in 20 minut časa,
možgani pa lahko brez kisika preživijo največ 10 minut.
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Revolucija v reševanju človeških življenj, poimenovana
defibrilator, je skrita v majhni prenosni torbi. Lokacij,
kjer so postavljena, je po podatkih zgolj enega dobavitelja
teh naprav v Sloveniji že več kot 1360. Po dostopnem
zemljevidu posameznih dobaviteljev sodeč je takšnih lokacij
v Celju med 20 in 30, v Vojniku pa zgolj dve; eden naj bi stal
v notranjih prostorih Psihiatrične bolnišnice Vojnik, drugi,
ki je 24 ur na dan na razpolago vsem, pa v Pristavi 6 a, v eni
najbolj odmaknjenih naselij Vojnika. Iz lastnih sredstev ga
je kupil dolgoletni podjetnik Srečko Lipnik in ga vgradil na
zunanjo steno njegove delavnice. Zakaj, je prvo vprašanje,
ki se pri tem pojavi. »Od tukaj do Celja je daleč. Rešilni avto
potrebuje za to pot kakih 15 minut, kar je lahko v nekaterih
primerih že prepozno,« pravi sam. A vendar, zakaj je
napravo kupil iz lastnih sredstev? »Če bi čakal na druge, ne
vem, kdaj bi Pristava kakšnega dobila. Sploh pa, če naprava
reši zgolj eno življenje, je že vredna tistega denarja, kolikor
sem zanjo odštel.«

Kje v Vojniku še imamo defibrilatorje? »Enega imamo poleti
na bazenu Frankolovo, ves ostali čas je v novi telovadnici
v Vojniku. Lani smo kupili še dva; eden je v prostorih
Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Frankolovo, drugi
v PGD Nova Cerkev. Ravno tečejo postopki za nakup še treh,
ki jih bomo postavili v gasilske domove v Socki, Lembergu
in Vojniku,« je pred časom pojasnil župan Branko Petre.
En defibrilator je tudi v Zdravstveni postaji Vojnik, saj sodi
v obvezno opremo ambulante za nujne primere. Vodja
Zdravstvene postaje Vojnik, prim. dr. Jana Govc Eržen,
meni, da bi bilo dobro kakšnega imeti tudi ob trgovskem
centru. Župan je prepričan, da ti naprava bore malo koristi,
če je ne znaš ali ne upaš uporabiti, zato so v ta namen
izobrazili gasilce. »Sam na primer ga ne znam uporabljati.
Pomagal le, da imaš čim večje število usposobljenih ljudi.

Razgledi

Defibrilator je namenoma vgradil na zunanjo steno
svoje ključavničarske delavnice. »Zato, da je namenjena
vsem, ne glede na to, ali smo doma ali ne. Preprosto jo
uporabnik zgolj vzame iz omarice in poskuša z njo rešiti
življenje. Pomembno je le, da nas po uporabi obvesti o
tem, saj je treba potem zamenjati baterijo in elektrodi na
defibrilatorju.« Ali kje v občini še stoji kakšen defibrilator,
ne ve. »Najbrž je kakšen v zdravstvenem domu, drugje ga
nisem zasledil.«
Takole na zunanji zid nameščen defibrilator je na voljo vsem, ki bi
ga v nuji potrebovali.

Vedno ima več gasilcev ključ do gasilskega doma, tako da
lahko v nujnih primerih pridejo do njega. Če bi ga imeli
zunaj, bi ga nam lahko ukradli,« razmišlja župan.
A dejstvo, ki ga pove tudi Lipnik, je, da te naprava sama vodi
skozi postopek oživljanja. Skorajda človek nima kaj zgrešiti.
Je pa res, da večina ljudi ne zna nuditi prave masaže srca,
ki je tudi eden od korakov oživljanja. »Podjetje, kjer sem
kupil defibrilator, je pri nas pripravilo tečaj oživljanja in
uporabe defibrilatorja. Ni namreč dovolj, da zgolj namestiš
defibrilator na sočloveka, temveč ga moraš med elektrošoki
tudi oživljati, ampak občani za tečaj niso pokazali nobenega
zanimanja,« je razočaran Lipnik.

Družinsko podjetje
z dolgoletno tradicijo
Tekst in foto: Tjaša Podergajs

Optika Rožič tudi v Vojniku
V trgovsko-poslovnem objektu v centru Vojnika je 8. aprila
vrata odprla nova optika, Optika Rožič.
Optika Rožič slovi po dolgoletni družinski tradiciji na Celjskem.
»Oče se je odločil za samostojno pot že davnega leta 1972. V
tistih časih je bila naša zasebna optika prva v celjskem okolišu,«
o bogati družinski tradiciji pripoveduje njegov sin Jaka Rožič,
solastnik podjetja. Tako Jaki kot bratu Primožu, ki je prav tako
solastnik podjetja, je bila tovrstna dejavnost položena v zibel.
Po toliko uspešnih letih je zato danes odgovornost še večja. S
posluhom in z razvito poslovno žilico tako skrbno nadaljujeta
uspešno pot družinskega podjetja. Danes ima optika kar tri
poslovalnice. V Celju, od koder prihaja družina, je matično
podjetje, v Šmarju pri Jelšah je poslovalnica v prostorih
zdravstvenega doma in zdaj še v Vojniku, kjer so lokacijo iskali
kar nekaj časa. »Po spletu naključij se je pojavil prostor, ki nam
je bil lokacijsko idealen, zato nismo dolgo oklevali. Opravili
smo tudi analizo trga, pri kateri se je izkazalo, da je delež
prebivalcev na »enega optika« na tem območju zelo velik, kar
je pomenilo, da je bila nova optika v tem okolišu potrebna,«
pripoveduje Jaka Rožič, sicer po poklicu očesni optik.

zavarovanje Slovenije, kar pomeni, da lahko pri njih
uveljavljate naročilnico, za npr. korekcijska očala, kontaktne
leče ipd., na osnovi katere imate popust, ki vam ga prizna
zavarovalnica. Enkrat tedensko oz. po predhodnem naročilu je
prisoten tudi okulist, ki izvaja preglede. Vrata optike so odprta
vsak dan od 8.30 do 13. ure ter od 14. do 18. ure, ob sobotah
pa od 8.30 do 12. ure.
Novo optiko so ljudje dobro sprejeli. »Vsi so zelo prijazni.
Prav tako je tudi sam kraj zelo prijazen, vse imaš na dosegu
roke. Pozna se tudi, da je oče imel veliko poznanstev, zaradi
česar nama ogromno ljudi še dodatno želi vse dobro. Prijazno
vabljeni, da nas obiščete v novih prostorih, mi pa vam bomo z
veseljem na voljo.«
Jaka Rožič v novih prostorih optike v Vojniku

Na vseh treh lokacijah izvajajo okulistične preglede, svetujejo,
prodajajo korekcijska, sončna očala ter kontaktne leče. Izvajajo
t. i. servis očal, storitev pregleda za podaljšanje vozniškega
dovoljenja in so pogodbeni partner Zavoda za zdravstveno
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Nadgradnja Zdravstvene
postaje Vojnik
Tekst: Rozmari Petek, foto: Rozmari Petek, Lea Sreš

Vse, kar imajo veliki
Razkošna fizioterapija, nova zobozdravstvena
ambulanta in nova pediatrinja; le nekaj novosti, ki
jih je v zadnjih mesecih dobila vojniška zdravstvena
postaja.
Če ste bili zadnjih nekaj mesecev zdravi kot dren, potem
sploh še niste opazili, da se je Zdravstvena postaja Vojnik
v preteklih mesecih znova popolnoma prenovila. Pridobila
je skorajda celo novo nadstropje, v katero se je (tokrat
razkošno) preselila fizioterapija (brez skrbi, tudi dvigalo
so uredili), stare prostore fizioterapije pa je zasedla
zobozdravstvena ambulanta zobozdravnice Jerice Kovač.
»Ta možnost se nam je odprla, ker smo pridobili nekaj
stanovanj v drugem nadstropju,« opisuje dolgoletna
predstojnica Zdravstvene postaje Vojnik–Dobrna,
prim. Jana Govc Eržen, ki je lani za svoje delo s strani
stanovskega Združenja zdravnikov družinske medicine
prejela laskavi naziv častne članice zaradi dolgoletnega
prispevanja k razvoju družinske medicine. To še zdaleč ni
edino priznanje, ki ga je za svoje delo, tako v boju proti
raku kot na področju preventive, prejela. Najbolj je vesela,
da je kljub že pregovornemu pomanjkanju zdravnikov za
vojniške paciente zelo dobro poskrbljeno.
Spet vam je uspelo pripeljati pediatrinjo v Vojnik?
»To je bila spet ena velika sreča. Barbara Zupančič je že ves
čas kazala naklonjenost samostojnemu dispanzerskemu
delu. Trenutno je najbolj pomembno, da pridobimo
zaupanje staršev in seveda zaupanje malih pacientov, tudi
šolskih otrok in mladine, da si jo bodo izbrali za osebno
zdravnico. Prisotnost specialistke pediatrije in njenega
tima v kraju je koristna tudi zato, ker lahko bolj dejavno
Prim. Jana Govc Eržen
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sodelujejo z vrtci, šolami, problematiko se da reševati ne
samo z individualnim pristopom, ampak tudi širše. Pri
nas je še veliko otrok vpisanih pri specialistih družinske
medicine, kar pomeni, da nam zaupajo, saj imamo
dolgoletne izkušnje. Je pa sedaj to tudi za nas priložnost,
da se posvetujemo in skupaj lažje rešujemo zdravstvene
težave naših malčkov.«
Koliko zdravnikov je zdaj v Zdravstveni postaji Vojnik?
»Imamo tri specialiste družinske medicine, pediatrinjo in
dva specializanta. Ponosna sem, da smo postali učna baza
za mlade zdravnike. Zdaj specializanti družinske medicine
sem kar radi prihajajo in se vključujejo v delo, ki je mogoče
malce drugačno kot v večjih zdravstvenih domovih, saj
je pri nas populacija bolj raznolika po starostni strukturi.
Kar zadeva zdravniškega kadra, ni težav. Ena težava je le
Špesov dom, saj tam nimamo zdravnika oziroma v domu
deluje upokojeni zdravnik dr. Hrušovar. Kadar v kakšni
dislocirani enoti (sem sodi tudi Dobrna) zdravnika ni, ga
moramo nadomeščati znotraj obstoječega kadra. Lažje je
nadomeščati v eni hiši kot pa da se moraš fizično prestaviti
na drugo mesto in pustiti svojo opredeljeno populacijo, da
jo pregleduje nekdo drug, ti pa zadeve rešuješ drugje. To
pa so zagate, ki so lahko neprijetne. Tako za zdravnika kot
za njegove paciente, ki potem večkrat očitajo, da njihovega
zdravnika spet ni.«
Tudi glede čakanja je včasih kar nekaj pritožb slišati v
čakalnici.
»Saj tudi jaz ne čakam rada. Zlasti mi je nerazumljivo, če
mi nihče ne obrazloži, zakaj moram čakati. A povprečje, da
imaš v obravnavi pacienta sedem minut, je zelo relativna
Prenovljeni del sodobne fizioterapije

Ste nove naložbe izpeljali sami?
»Da, vse z lastnimi sredstvi. In tudi posodobili medicinsko
opremo. Smo pa zelo veseli, da smo skupaj z občino
postopoma pristopili tudi k ureditvi parkirišča, uredili
modro območje in omejili parkiranje na dve uri. Vsi skupaj
pa si želimo, da bi kdo kam prišel tudi peš ali s kolesom, da
se ne vozimo povsod z avtomobilom.«

v prostore nekdanje fizioterapije, uredili za to, ampak je
njene nekdanje prostore zasedla mlada zobozdravnica,
kar je seveda zelo dobrodošlo. Sicer pa sem z delom
zadovoljna, saj imam ob sebi izjemne sodelavke in
sodelavce, brez katerih prav gotovo ne bi uspela uresničiti
vseh zastavljenih ciljev. In izzivov za še boljšo skrb za naše
bolnike nikoli ne zmanjka.«

Zdravje je bogastvo

številka. Če pride starejši pacient, s katerim se nekaj časa
nisva videla, zraven pa prinese vse izvide, ki jih je medtem
zbral, doda še aktualne težave … V tem primeru, če imamo
srečo, tak pacient zapušča ambulanto po 20 minutah ali
pol ure, kar daleč presega povprečje. In če je takrat nekdo
naročen, ne bo vesel. Če pride na ta dan več takšnih, pa še
kakšen, ki ni naročen, a si je težko uredil prevoz in mu ne
moreš reči, naj pride jutri, je še huje. V teh primerih se vse
podaljša. To so težave, ki so za nekoga povsem razumljive,
za drugega ne. Slednji pa potem včasih malo zaropotajo.«

Zdrav način življenja je sploh nekaj, kar poskušate, vi
osebno že desetletja, ljudem vcepiti v glavo. Zadnje čase
opažam vedno večjo ponudbo delavnic na to temo, kar je
sploh dobro. Kot tudi, da se izvajajo tudi v Vojniku.
»Na mojo pobudo in ob izjemni podpori vodstva
Zdravstvenega doma Celje in sodelavcev smo se leta
2014 vključili v projekt Skupaj za zdravje in v okviru
tega projekta smo, skupaj še z dvema zdravstvenima
domovoma iz Sevnice in Vrhnike, v Celju pridobili Center
za krepitev zdravja. Predstavlja nadgradnjo prejšnjih
zdravstveno-vzgojnih centrov, v njem je zaposlenih
šest diplomiranih medicinskih sester, psihologinja, dva
fizioterapevta in patronažna medicinska sestra. Se pravi,
da je naša lokalna skupnost pridobila nekaj vrhunskega.
Center ima razširjeno ponudbo zdravstveno-vzgojnih
delavnic; imamo delavnice za določene bolezni (denimo
za sladkorne bolezni, zvišan krvni tlak), za gibanje,
za zdravo prehrano, debelost, še za duševno zdravje.
Sedež ima sicer v Celju, imamo pa tudi tukaj zaposleno
eno diplomirano medicinsko sestro, ki skrbi za izvajanje
delavnic in individualna svetovanja. Bistvena prednost
centra je v tem, da gredo izvajalci delavnic tudi v
delovne organizacije, šole, lokalno okolje. Posebno skrb
namenjamo ranljivim skupinam prebivalstva (brezposelni,
socialno ogroženi, migranti, kronični bolniki, starejši idr.).
Na vzpostavitev Centra za krepitev zdravja sem še posebej
ponosna. Je kot češnja na vrhu torte za vse, kar sem na
področju preventive naredila.«
Po teh nadgradnjah je sploh še kaj, kar dom potrebuje?
So še kakšne želje?
»Vedno smo bili korak pred drugimi, če se lahko malo
pohvalim, saj smo prvi v Zdravstvenem domu Celje začeli
z delom v referenčnih ambulantah. Zdaj bi radi uredili
še prostore za delo diplomiranih medicinskih sester
v referenčnih ambulantah, saj si zdaj delita prostor v
sejni sobi. Tako smo vedno malo v stiski, ko načrtujemo
strokovna izobraževanja, sestanke. Računali smo, da bomo
staro zobno ambulanto, iz katere se je Kovačeva preselila
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Tudi v sončnih žarkih
se skriva zdravje
Tekst: Mateja Kadilnik in Andrej Grobin (študent farmacije), foto: svetovni splet

Vitamin D
V maščobi topni vitamin D je
ključnega pomena za pravilen
razvoj, rast in ohranjanje zdravja
skozi celo življenje. Nanj velikokrat
pozabimo, saj so primeri hudih
pomanjkanj v sodobnem času
redki. Toda novejše raziskave
kažejo na to, da ima več kot
polovica otrok in starejših v krvi
prenizko koncentracijo vitamina
D, kar lahko pripomore k pojavu
nekaterih resnih bolezenskih stanj.

V maščobi topni vitamin D je ključnega
pomena za pravilen razvoj, rast in
ohranjanje zdravja skozi celo življenje.

Njegova vloga pri ohranjanju zdravih
in močnih kosti je že dolgo znana
in dobro raziskana, saj je vitamin D
odgovoren za natančno vzdrževanje
ravni kalcija v krvi. Kalcij je potreben
tudi za normalno delovanje mišičnih
in živčnih celic. Če ga je v prehrani
dovolj, mu vitamin D omogoči, da se
ga iz tankega črevesja vsrka ravno
toliko, kot ga potrebujemo. V primeru,
da kalcija v telo ne vnesemo dovolj
ali da v telesu ni dovolj vitamina D, se
kalcij izplavlja iz kosti in te posledično
postanejo krhke. To pomeni, da se po
daljšem času pomanjkanja vitamina D
ali kalcija lahko razvijeta osteopenija
ali osteoporoza. Največja nevarnost
osteoporoze so padci, ki vodijo v
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osteoporozne zlome. Ti so pogostejši
pri ženskah v menopavzi, saj pride v
tem obdobju do upadanja hormonov,
ki vplivajo na trdnost kosti. Dodajanje
vitamina D lahko preprečuje tudi
sarkopenijo, bolj poznano kot
izgubo mišic nadlahti in stegen, ki
jih uporabljamo, kadar se pri padcu
skušamo ujeti. Tako vitamin D
preprečuje tako padce kot tudi zlome.
Danes se uporaba vitamina D
raziskuje tudi pri številnih drugih
boleznih. Pomemben vpliv ima na
imunski sistem. Zadostne količine
vitamina D tako predstavljajo
pomembno zaščito pred razvojem
gripe. Njegova zadostna količina v
telesu prav tako zmanjšuje razvoj
avtoimunih bolezni, kot so multipla
skleroza, sladkorna bolezen tipa I
in revmatoidni artritis, zato je pri
teh bolnikih dodajanje vitamina D
priporočljivo. Več raziskav je tudi
potrdilo, da ljudje, ki imajo dovolj
vitamina D, redkeje zbolijo za
nekaterimi oblikami raka, kot so rak
debelega črevesja, dojke, prostate in
nekaterimi drugimi oblikami. Vitamin
D je pomemben tudi za zdravje
srčno-žilnega sistema. Dokazano
pomaga uravnavati krvni tlak. V teku
pa je tudi več študij, ki raziskujejo
pomen vitamina D pri zmanjševanju
depresije.
Vitamin D se tvori v našem telesu
iz holesterola pod vplivom sončnih
žarkov UVB. V našem podnebnem
pasu nastaja ob povprečni izpostavitvi
soncu dovolj vitamina D le od
marca do oktobra. Dovolj vitamina
bo v telesu nastalo, če boste soncu
izpostavili roke in obraz med enajsto
uro dopoldne in četrto uro popoldne
trikrat na teden po 15 minut. Toda
pozor! Da lahko žarki UVB prodrejo

v kožo, ta ne sme biti namazana
s kremami z zaščitnim faktorjem.
Zaradi povečane nevarnosti razvoja
kožnega raka nas dermatologi
opozarjajo, da se soncu v teh urah čim
bolj izogibamo, zato se tudi zavoljo
nastanka vitamina D v tem času ni
pametno sončiti.
Vitamina D v nepredelani hrani
najdemo bolj malo. Največ ga je v
mastnih ribah, nekaterih vrstah gob,
kot sta kukmak in velika zraščenka,
nekaj ga najdemo tudi v jajčnem
rumenjaku. Za primeren vnos bi
morali dnevno pojesti več kot 100
gramov lososa, kar je v vsakdanjem
življenju težko izvedljivo. Vitamin
D se zaradi tega veliko dodaja
k funkcionalni prehrani, kot so
predelana žita, mleko in mlečni
izdelki z dodatki vitaminov in
mineralov.
V večjih odmerkih najdemo vitamin
D v številnih prehranskih dopolnilih.
Tam je prisoten v dveh različnih
oblikah; in sicer kot vitamin D2
(ergokalciferol) in vitamin D3
(holekalciferol), učinkoviti pa naj bi
bili obe. Pomembno je, da so izdelki z
vitaminom D kakovostni. Največkrat
se pridobivajo s koncentriranjem
ribjega olja navadne trske, ki pa
je lahko onesnaženo s težkimi
kovinami, ki se v maščobah dobro
topijo. Za zaščito kosti potrebujemo
dnevno 800–1000 mednarodnih
enot vitamina D, kar ustreza 20–25
mikrogramov vitamina D. Za dobro
delovanje imunskega sistema,
zmanjševanja raka in drugih bolezni
svetujemo vnos 2000 mednarodnih
enot dnevno. Lahko ga uživamo
vsakodnevno ali 1-krat tedensko v
sedemkratni dnevni količini.

Športne zgodbe

Tek trojk v Socki
Tekst in foto: Lea Sreš

Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za štafete
Tek trojk v Socki
Športno društvo Socka je tudi
letos uspešno izvedlo tekmovanje
prvenstva v gorskih tekih za štafete.
Lepa proga, lepo vreme, dobra
organizacija in veliko udeležencev.
Tekmovanje, ki je bilo 2. aprila 2017,
so izvedli po pravilih Atletske zveze
Slovenije – Združenja za gorske
teke. Tekmovalci so se preizkusili v
kategorijah: deklice – letnik 2002 in

mlajše, dečki – 2002 in mlajši, mešana
ekipa tekačev 2002 in mlajši, mladinke
– 1998 do 2001, mladinci – 1998 do
2001, mešana ekipa tekačev letnik
1998 do 2001, članice letnik 1997 in
starejše, člani letnik 1997 in starejši,
mešana ekipa 1997 in starejši. Dolžina
proge za pionirje je bila 1,3 km z
višinsko razliko 60 metrov, za člane pa
2,5 km z višinsko razliko 100 metrov.

Krožna proga je bila speljana po
pobočjih Socke, s startom in ciljem
pred gasilskim domom. Potekala je po
travnikih in kolovozih, bila je dobro
označena. Start in cilj sta bila na 330
metrov nadmorske višine, najvišja
točka vzpona je bila na 400 metrih
nadmorske višine.
Rezultati: www.sd-socka.si

Turnir futsal Vojnik 2017
Tekst in foto: Sara Kokotec

Športno-rekreativno društvo Postani.fit
V nedeljo, 21. 5. 2017, je športno-rekreativno društvo
Postani.fit organiziralo futsal turnir na asfaltnem
nogometnem igrišču v Vojniku, kjer so se zbrali igralci
iz ožje ter širše okolice, saj sta dve ekipi prišli iz
ljubljanske kotline.
Turnir se je začel ob 9. uri z razigravanjem ekip po
skupinah, v poznih popoldanskih urah pa so zaključili s
finalnimi boji. Finale je bil zelo napet, po uradnem delu
se je tekma končala z 0 : 0, po prostih strelih pa so prvo
mesto osvojili domači "TURISTI", katerih člana sta bila
tudi naša krajana Marko Padarič in Anze Kraljič, ki je tudi
član zmagovalne ekipe letošnjih prvakov slovenske lige
futsal. Pokrovitelj zmagovalne ekipe je bila Gostilna Turist
Frankolovo. Drugo mesto so osvojili Celjani – Smrkci,
Ograjni sistemi Klips d. o. o., tretje mesto je zasedla ekipa
Korekt Bau iz Velenja.

Društvo se zahvaljuje donatorjem Občini Vojnik, Kovi d. o. o.,
Optiki Rožič, Mobilni telefoniji mobi – AZ, Benjaminu Verbiču,
Firaxu d. o. o., GDL financam, GSP gradbenemu podjetju d. o.
o, Squash caffeju, Dejanu Joštu s. p. iz Malih Dol ter vsem, ki so
kakor koli pomagali, da je turnir potekal brez težav.
Na turnirju so sodelovale ekipe iz bližnje in daljne okolice.
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Športne zgodbe

Janez
Krajnc
Tekst: Rozmari Petek, foto: Matjaž Jambriško

Janez na županovem novoletnem sprejemu decembra lani

»Pajek«, fotograf, kitarist in še kaj bi se našlo
Starost: 16 let
Klub: Športno društvo Pajki
Trener: Karli Pintarič
Največji dosežek: državni prvak v kategoriji starejši dečki
Konjički: fotografiranje, petje, igranje kitare, modeliranje
Želeni poklic: nekaj, pri čemer bo imel opravka z lesom;
zelo dobra alternativa bi bila tudi delo poklicnega
fotografa
Želja: da bi lahko v srednji šoli pogosteje treniral
Cilji: uspešno zaključeno šolanje in nadaljevanje športne
kariere
Janez, pravzaprav pogosteje sliši kar na ime Jan, že po svoji
konstituciji nakazuje, da mu svojega telesa ni ravno težko
obvladovati. Pa četudi to pomeni, da zgolj na prstkih visi
s kakšnega trama, ki mu je slučajno prišel na pot. Pot med
plezalce je bila po seriji njegovih raznovrstnih dejavnosti
tako popolnoma naravna. Jana je namreč že od nekdaj
zanimalo sila veliko stvari. V enem trenutku je sestavljal
majhne električne naprave, potem je rezljal iz lesa, sestavljal
kakšne obeske, nato letala, tudi rakete. Igral je harmoniko,
pa jo čez čas zamenjal za kitaro. Hodil je k zboru, potem se
je začel ozirati tudi za solopetjem. Kot nekdanjega skavta
ga zanima tisoč in ena stvar, najresneje pa je v osnovni šoli
vzel plezalne treninge. Kmalu je bil njegov trud poplačan

na tekmah, glavno lovoriko je odnesel lani na državnem
prvenstvu, ko je postal državni prvak.
Trenutno njegovi treningi ne potekajo tako, kot bi si želel.
Lani, ko je končal osnovno šolo, si je namreč srednjo šolo
izbral v Mariboru. Le tam je našel program, ki dijakom
ponuja ogromno praktičnega znanja obdelave lesa, ki je
Janezu zelo blizu. Smola pa je, da v bližini nima primernega
plezalnega kluba, kjer bi lahko tudi med tednom pridno
vadil. »Bom videl, kaj bom storil zdaj. Po eni strani me mika,
da bi našel sorodno srednjo šolo v Celju, saj bi tako lahko
spet nemoteno treniral pri Pajkih,« razmišlja Jan.
Kljub temu, da je s sedanjo šolo sicer zelo zadovoljen,
vseeno vidi, kakšne bi še lahko bile prednosti izbire šole v
bližini doma. »Potem bi lahko hodil še na ure solo petja,«
razmišlja neustrašen fant. V tem primeru bi lažje našel
tudi čas, da bi se izpopolnjeval v fotografiji. Že zdaj zna
najti izredno zanimive motive in jih na unikaten način
predstaviti, zato bi bilo res škoda, da te svoje žilice ne bi še
naprej negoval.
Talentov Janu vsekakor ne primanjkuje, nekatere pa zna
zelo zanimivo kombinirati. Tako si je denimo pred kratkim
sam z lesom okrasil kitaro (tako imenovani pickguard, del,
ki se namesti na prednji del kitare). Plezalni dar pa je lani
prepoznal tudi župan in mu decembra podelil posebno
priznanje za športne dosežke.

Mladi plezalci v Vojniku
Tekst: Karli Pintarič, foto: Mark Škoflek

Zaključek vzhodne lige
V Vojniku smo v nedeljo, 23. aprila, še zadnjič v sezoni
2017 na tekmah vzhodne lige navijali za svoje mlade
plezalce. Tekme se je udeležilo kar 282 tekmovalcev iz 26
klubov iz vzhodnega dela Slovenije. ŠD Pajki smo se spet
izkazali z organizacijo in izvedbo tekme, najboljši med
tekmovalci so se razveselili tudi bogatih nagrad.
Tekmovalna sezona v letu 2017 je bila letos v marsičem
prelomna. Prvič je bila izvedena tekma v hitrostnem plezanju;
in to zelo uspešno. Po vsej verjetnosti ne bo zadnja. Na novo
smo uvedli tudi netekmovalno kategorijo mlajših cicibanov in
cicibank. S tem poskušamo otrokom predstaviti plezanje kot
igro in želimo preprečiti, da se otroci na tekmah iztrošijo, še
preden pridejo v starejše kategorije. Prav tako smo najmlajšo
66

kategorijo skrčili na dve leti, kljub temu je bila udeležba na
tekmah blizu rekorda. Rezultati so objavljeni na spletnem
portalu MojaObčina.Si/Vojnik.
Najboljši tekmovalci
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IZDELAVA NARAVNEGA MILA
Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

30-LETNICA SMUČARSKEGA
DRUŠTVA VIZORE
Smučarsko društvo Vizore v
Skakalnem centru Vizore

SOCKA POJE, PLEŠE IN IGRA

Kulturno-umetniško društvo Socka v
Graščinskem parku v Socki

26-30 TEČAJ TENISA ZA OTROKE
8.00

3–7
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4

10.00

6

10.00

6

18.00

Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

8

USTVARIM SI FILCANO MILO

28

DELAVNICA REPAIR CAFE

12.00

JULIJ 2017

Teniški klub Vojnik na teniškem
igrišču v Vojniku

26
15.00

Kdaj
KdoKaj
Kje

Kamrica, medgeneracijski center
Vojnik

Zaradi nemotenega zagotavljanja upravnih storitev na
sedežu upravne enote v času poletnih šolskih počitnic in
dopustov (v času od 3. julija 2017 do 31. avgusta 2017)
krajevna urada na območju Upravne enote Celje, to sta
KU Vojnik in KU Dobrna, ne bosta poslovala.

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje ima vsako
sredo od 9. do 10. ure v prostorih Planinskega društva
Vojnik uradne ure. V tem času je mogoče merjenje
krvnega tlaka in enkrat letno holesterola v krvi. Za
člane je merjenje brezplačno. Dobrodošli so prostovoljni
prispevki.
Občina Vojnik organizira vsak četrtek od 16. do 18.
ure svetovanje na področju izvedbe in financiranja
energetsko učinkovite gradnje oziroma adaptacije.
Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik
po predhodni najavi na tel. št. 041 663 395 (Nikolaj
Torkar).
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TEČAJ TENISA ZA OTROKE
Teniški klub Vojnik na teniškem igrišču
v Vojniku
DELAVNICA Poslikajmo in
zasadimo si cvetlične lončke
Knjižnica Vojnik, Občina Vojnik in
Kamrica, v Kamrici Vojnik
delavnica naredimo presno
sladico
Knjižnica Vojnik, Občina Vojnik in
Kamrica, v Kamrici Vojnik
SLAVNOSTNA SEJA OB 110-LETNICI
DRUŠTVA PGD NOVA CERKEV, PGD
Nova Cerkev v dvorani gasilskega doma
v Novi Cerkvi
OSREDNJA PRIREDITEV OB
KRAJEVNEM PRAZNIKU KS NOVA
CERKEV
v dvorani gasilskega doma Nova Cerkev
TEČAJ TENISA ZA OTROKE
Teniški klub Vojnik na teniškem igrišču
v Vojniku
POČITNIŠKO VARSTVO ZA OTROKE
Društvo Most mladih Vojnik v
Kulturnem domu Vojnik in na športnem
igrišču Vojnik
POHOD NA STOLPNIK
DU Vojnik s parkirnega prostora pred
cerkvijo sv. Jerneja Vojnik
GASILSKA PRIREDITEV V
LEMBERGU, PGD Lemberg pred
gasilskim domom v Lembergu
OTVORITEV SPOMINSKEGA
OBELEŽJA DOROTEJE HAUSER
Krajevna skupnost Vojnik, nasproti
Občine Vojnik, ob 18.30 sv. maša v
spomin Doroteje Hauser v cerkvi sv.
Jerneja Vojnik

KAŽIPOT DOGODKOV

Kdaj
KdoKaj
Kje

DELAVNICA REPAIR CAFE
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
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KAŽIPOT DOGODKOV

Kdaj
KdoKaj
Kje

AVGUST 2017

7–11
8.00

13
8.00

POČITNIŠKO VARSTVO ZA
OTROKE, Društvo Most mladih
Vojnik v Kulturnem domu Vojnik in na
športnem igrišču Vojnik
POHOD V LOGARSKO DOLINO
Društvo Dobra volja Vojnik pred
dnevnim barom Grilček

Kdaj
KdoKaj
Kje

SEPTEMBER 2017
GOLAŽ ŽUR NA FRANKOLOVEM
2 7.Turistično
društvo Frankolovo v
graščinskem parku na Frankolovem

9.00

2

19.30

3

15

POHOD NA KISLICO
Športno društvo Socka pred gasilskim
domom v Socki

8.00

19

POHOD VELIKO ŠPIČJE IN DOLINA
TRIGLAVSKIH JEZER
Planinsko društvo Vojnik na
parkirnem prostoru pred cerkvijo sv.
Jerneja Vojnik

9

8.00

6.00

22
10.00

DELAVNICA IZDELAM SI BROŠKO
Knjižnica Vojnik, Občina Vojnik in
Kamrica, v Kamrici Vojnik

MEDDRUŠTVENO GASILSKO
TEKMOVANJE, PGD Socka pred
17.00 gasilskim domom v Socki
VOJNIŠKI GLASBENI VEČER
KONCERT JAZZ DUO
Filip Brezovšek in Občina Vojnik na
20.00 gradu Lemberg

26
26
27

POLETNI KRAMARSKI SEJEM
Društvo Talon Frankolovo v
graščinskem parku na Frankolovem

29

DELAVNICA PREDELAM SI
IZDELEK, Kamrica, medgeneracijski
center Vojnik

8.00

10.00

30
12.00

DELAVNICA REPAIR CAFE, Kamrica,
medgeneracijski center Vojnik
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19.00
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20.00

12
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12
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16
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22–24

8.00

23
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27
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VOJNIŠKI GLASBENI VEČER –
KONCERT SARE BREZNIKAR IN THE
BUSY QUINTET, Filip Brezovšek in Občina
Vojnik v Kulturnem domu Vojnik
DOBROVOLJČKOVA REKREACIJA
Društvo Dobra volja, dnevni bar Grilček
POHOD VELIKI NABOJS V ZAHODNIH
JULIJSKIH ALPAH
PD Vojnik na parkirnem prostoru pred
cerkvijo sv. Jerneja
14. ROK ŽUR NA FRANKOLOVEM
Mladinsko društvo Frankolovo v
graščinskem parku na Frankolovem
KONCERT NA GRADU LEMBERG –
GORAN BOJČEVSKI KVARTET
Občina Vojnik in Franci Zidarj na gradu
Lemberg
POHOD NA REŠKO PLANINO
Društvo upokojencev Vojnik na parkirnem
prostoru pred cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
ZAČETNI TEČAJ ŠIVANJA
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
PIKNIK S SREČoLOVOM POD
ŠOTOROM, Društvo upokojencev Vojnik na
igrišču v Vojniku
SLOMŠKOVI KULTURNI DNEVI V NOVI
CERKVI, Župnija Nova Cerkev v Novi
Cerkvi
SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV
V NOVI CERKVI, Župnijski Karitas, KS
Nova Cerkev in Rdeči križ Nova Cerkev v
večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev
DELAVNICA REPAIR CAFE
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

28

štartaj vojnik
Občina Vojnik in Klub Podjetnikov Občine
Vojnik v zbornici OŠ Vojnik

30

5. VOJNIŠKI KROG
Športno rekreativno društvo Postani.fit
Vojnik pred Občino Vojnik

17.00

10.00

