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KOLOFON

Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo 
do srede, 15. novembra 2017, v 
elektronski obliki (na zgoščenki, USB-
ključu) ali po e-pošti na naslov:
vojnik.ogledalo@gmail.com. 

Kontaktna oseba je Lea Sreš           
(tel.: 051 664 280). 

Izid 117. številke bo v sredo,
13. decembra 2017.

Članke, prejete po 15. novembru 
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. 
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8 LOKALNO SREDIŠČE

Rebalans proračuna 2017

25 IZZA (O)GLEDALA

Sabina Majcen

32 KULTURNA RAZGLEDNICA

140 let vojniške slikarke

38 NA MLADIH SVET STOJI

Na pragu novega šolskega leta

51 ŠPORTNE ZGODBE

Venčeslav Zazijal

Modrijanova pot v Vojniku
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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:
Originalni škarjerezi

Doroteje Hauser

Fotografija:
Matjaž Jambriško 

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

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov 
in je brezplačno. 

Od Doroteje do viteza
Doroteja Hauser. Velika umetnica. Dobro opravljeno delo, smeli 
projekti in zahvala dejavnim. Novocerkolani veliko naredijo za 
skupnost. Stanje kmetijstva v občini. Glede na stanje in perečo 
problematiko v državi, me res zanima. Ureditev podstrešja OŠ 
Vojnik. Novi prostori za učence. Želim si več veselih ljudi. Se 
popolnoma strinjam. Palestinski Vojničan s podjetniško žilico. 
Uspešen podjetnik že vrsto let. Kapo dol. Konopljine proteinske 
ploščice. Kakšen je recept? Da bi imeli čas za svoje bogastvo. Že 
naslov me vabi k branju. Noben človek ni »kanta« za smeti. Še 
kako se strinjam. Na pragu novega šolskega leta. Učenke in učenci 
so zopet zakorakali v šolske stavbe. Kajakaš Lan Tominc znova 
izjemen. Občina Vojnik ima svetovnega (veteranskega) prvaka. 
Ožbej odlično tretji in ekipno prvi. Kako izjemne športnike imamo v 
svoji sredini! Vitez gostil viteze. Kje, kdo?

Samo nekaj naključno izbranih naslovov iz te številke in ogromno 
asociacij in želje po branju. Za lahkotnostjo in poigravanjem besed 
izžareva veličina vašega dela, truda in neomajna želja po odkrivanju, 
bistrenju in bogatitvi vsega lepega v občinski skupnosti in širše. 
Ogledalo ne bi rastlo brez vas, cenjeni pisci, snovalci in oblikovalci 
smo le jagoda na vrhu torte. 

Dnevi, ki prihajajo, bodo zaznamovani s spravilom pridelka in vsemi 
opravili ter dogajanjem, ki nam jih prinaša tetka jesen. Naj bodo ti 
dnevi namenjeni tudi branju Ogledala. Pestre vsebine kar vabijo. Z 
naslovnice nas pozdravljajo škarjerezi velike umetnice, o kateri lahko 
v tokratni številki resnično veliko preberete. Prav je, da se ji tudi na 
takšen način zahvalimo za neprecenljiv kulturni prispevek.

Kar koli počnemo in kamor koli nas vodi pot, se vedno vse začne 
doma. Ob domačem ognjišču je najlepše. Dom je srce vsega. Je učitelj, 
ki nas vzgaja, da zorimo v odgovorne člane skupnosti. Veseli me, da 
ima Ogledalo takšen topli dom in raste v občini, kjer zna sedanjost 
podajati roko tradiciji. V tej številki le delček tega dokazujeta Doroteja 
in vitez v družbi mnogih drugih.

Naj bo jesen samo vaša. Kmalu na snidenje do decembra in Božičnega 
Vojnika.

odgovorna urednica
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Čaka nas
delovna jesen

Na svetu, ki je postal otopel, so pozitivni 
ljudje, ki spodbujajo druge, nekaj 
izjemnega. Zelo jih potrebujemo!

Spoštovani sokrajani! 

Smo tik pred praznikom občine Vojnik, zato dovolite, 
da vas najprej povabim na osrednjo prireditev, ki 
bo 3. oktobra ob 19. uri v športni dvorani občine 
Vojnik. Prireditev je namenjena podelitvi priznanj za 
nesebično delo naših sokrajanov in tudi nam vsem, 
da lahko ponosno rečemo, da smo Vojničani, in se 
ob kulturnem programu zahvalimo nagrajencem ter 
skupaj veselimo novih pridobitev v svoji občini v času 
od zadnjega praznovanja. Seveda ta čas izkoristimo 
tudi za medsebojno druženje in priložnost, da z 
nasmehom pozdravimo prijatelja. Pridružite se nam!

Začelo se je novo šolsko leto, tako za naše malčke v vrtcih 
kot tudi za osnovnošolce in dijake. Vesel sem, da imamo 
polne skupine v vrtcih in osnovnih šolah. 

Tudi ena večjih naložb v tem letu je bila usmerjena v 
ureditev novih učilnic na OŠ Vojnik ter v oddelku v 
POŠ Šmartno v Rožni dolini. Nova pridobitev v občini 
s področja predšolske vzgoje je tudi zasebni vrtec po 
vzgojni metodi Montessori, ki ga je v Novi Cerkvi odprla 
krajanka Špela Oprčkal in ponuja staršem dodatno 
možnost izbire. Vsekakor moram tudi letos pohvaliti vse, 
ki so v prvih šolskih dneh poskrbeli za prometno varnost.

Čeprav je za nami poletje, smo bili delovni tako v 
občinski upravi kot tudi svetniki občinskega sveta. 
Za nami je rebalans proračuna, ki je uskladil načrte s 
spremenjenimi prihodki in seveda z odhodki, kjer je 
bolj jasno, kakšni so stroški za posamezne projekte. 
Na vseh začrtanih projektih se odvijajo dejavnosti, 
spet pa so se nam nekoliko povečali odhodki za socialo 
(domska oskrba, pomoč na domu in stroški predšolske 
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vzgoje). Nekaj projektov je že zaključenih; nove učilnice 
v OŠ Vojnik (210.000 EUR), sanacija plazu na cesti 
Trnovlje–Lipa (147.000 EUR), izvedeno je že več kot 
polovica asfaltiranja za to leto (skupaj letos 290.000 
EUR). Pomembno vlogo odigrajo tudi režijski odbori 
za pripravo tras. Intenzivno teče izgradnja nadstreška 
pri mrliški vežici Vojnik (100.000 EUR), nadaljevala 
pa se bo še obnova obstoječega poslovilnega prostora 
zunaj in znotraj (vredna 50.000 EUR). Pri vodovodih 
urejamo situacijo na vodovodu Brdce, pred pridobitvijo je 
gradbeno dovoljenje za vodovod Straža pri Dolu, začela 
se bo izgradnja prve faze vodovoda Razgorce. Naročen 
je projekt za vodovod Beli Potok, kasneje nadaljevanje 
v Lindeku, končujejo se projekti za Hrastnik, izdeluje se 
idejni projekt za vodovod Trnovlje. 

Na državni cesti Razdelj–Socka je pred začetkom izvedba 
sanacije 2 km vozišča po postopku reciklaže (vredna 
700.000 EUR), pred tem pa se bo obnovil vodovod 
iz sredstev najemnine (v vrednosti 160.000 EUR). 
Na področju pločnikov in kolesarskih stez je v teku 
projektiranje PZI za celotno traso državne ceste od Škofje 
vasi do Vojnika – obojestransko, urejajo pa se tudi uvozi 
in dodatni prehodi za pešce. Na novo se projektira tudi 
križišče v Arclinu proti Ljubečni. Vrednost projektov je 
75.000 EUR, končani bodo do decembra letos. Izdelan 
je tudi projekt za pločnik v Socki. Izvedbo načrtujemo 
še letos. Na področju kanalizacije je izbran izvajalec za 
3. fazo (vredno 120.000 EUR), začela pa se je gradnja 
kanalizacije na Arclinski cesti (42.000 EUR). Izdelan je 
projekt za kanalizacijo Ivenca, kjer se urejajo služnosti in 
želimo čim prej pridobiti gradbeno dovoljenje. 

V teku so dejavnosti za obnovo mostu v Homcu in 
ureditev poplavne varnosti v tem delu. Prav tako je v teku 
izbor izvajalca za ureditev stopnišča in podstrešja v POŠ 
Socka za potrebe društev. V rebalansu smo zagotovili 
nekaj sredstev za razširitev knjižnice v Vojniku. Uspešno 
smo prijavili projekt mobilne tržnice Na plac, ki se bo 
izvajal konec leta in v naslednjem letu iz sredstev LAS-a.

V drugem poizkusu nam je uspelo izbrati izvajalca za 
ureditev stanovanjske zgradbe za mlade družine v Novi 
Cerkvi. Na razpisu je bilo uspešno podjetje GES, d. o. o. 
iz Celja. Uvedba v delo bo na začetku oktobra, dela bodo 
trajala približno eno leto, zanje bo namenjeno 515.000 
EUR. Pred koncem je tudi izdelava idejne zasnove 
za vrtec na Frankolovem, tako da bo razpis za izbor 
projektanta izveden v kratkem.

Čeprav je do božiča še daleč, zelo intenzivno tečejo 
priprave na letošnji Božični Vojnik. Hvala vsem, ki se 
trudite, in povabilo vsem, ki še imate ideje in željo za 
sodelovanje.

Letošnje leto je bogato tudi z jubileji naših društev. Vsa 
so vzorno pripravila praznovanja in pokazala energijo za 
delo tudi vnaprej. Več si lahko preberite v nadaljevanju 
Ogledala. Iskrene čestitke vsem.

Tudi sveti krajevnih skupnosti in njihovi predsedniki so 
ves čas dejavni. Ne boste verjeli, vendar se je že začela 
organizacija zimske službe in priprava izhodišč za 
naslednje leto.

Kljub delovnemu poletju nas tako čaka delovna jesen. 
Pred nami je nov proračun za leto 2018 in seveda novi 
izzivi, ki se jih že veselim. Več o načrtih v naslednji 
številki.

Naj zaključim tako, kot sem začel; s povabilom na 
občinski praznik in z iskreno čestitko vsem izjemnim 
ljudem – našim nagrajencem.

Branko Petre, 
 vaš župan
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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

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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Praznik
obČine
Tekst: Mojca Skale

Letošnji občinski nagrajenci
Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine 
Vojnik (UPB1 – Uradni list RS, št. 66/09 in Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 37/15) je Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju komisija) v 115. številki Ogledala (19. 
6. 2017) objavila javni razpis o priznanjih Občine 
Vojnik v letu 2017. Komisija se je sestala na 13. redni 
seji, 4. 9. 2017, in je upoštevala vse predloge, ki so bili 
posredovani na naslov občine do vključno srede, 16. 8. 
2017. 

Predlogi so bili z različnih področij človekovega delovanja; 
in sicer v:

- KS Frankolovo: 68 predlogov za 9 oseb, 1 zavod; 

- KS Nova Cerkev: 16 predlogov za 7 oseb, 1 društvo; 

- KS Vojnik: 100 predlogov za 17 oseb, 4 društva, 2 skupini, 
1 kmetijo;

- drugi kraji: 8 predlogov za 4 osebe.

Pravočasno smo skupaj prejeli 192 predlogov za 37 
oseb, 5 društev, 2 skupini, 1 zavod in 1 kmetijo. 

Po vrsti so predlogi za priznanja naslednji:

ZLATI GRB: 22 predlogov za 3 osebe;

SREBRNI GRB: 43 predlogov za 5 oseb in 3 društva; 

BRONASTI GRB: 50 predlogov za 13 oseb, 1 društvo, 2 
skupini, 1 zavod in 1 kmetijo; 

PRIZNANJA ŽUPANA: 77 predlogov za 21 oseb in 1 društvo.

Komisija je proučila utemeljitve predlogov. Člani komisije so 

menili, da so predlagani občani, društva, podjetja, skupine 
idr. mnogo prispevali za razvoj krajev v občini Vojnik. 
Zaradi omejenosti števila priznanj so med predlaganimi 
izbrali ter poleg obrazložitev in utemeljitev upoštevali tudi 
območje delovanja (KS), število predlogov letošnjega in tudi 
predhodnih let. 

PREJEMNIKI OBČINSKIH GRBOV

Na podlagi 6. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 3/16) ter 7. in 8. člena 
Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 
– Uradni list RS, št. 66/09 in Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 37/15) je Občinski svet Občine Vojnik na 19. 
redni seji, dne 12. 9. 2017, določil naslednje prejemnike 
priznanj Občine Vojnik v letu 2017:

ZLATI VOJNIŠKI GRB: 

DR. VINKO KRALJIČ – Višnja vas, Vojnik: za duhovno 
vodenje in delo v župniji Črešnjice in v drugih župnijah, 
ohranjanje kulturne dediščine, avtorstvo na glasbenem 
področju ter vsestransko pomoč ljudem v stiski. 

SREBRNI VOJNIŠKI GRB:

SMUČARSKO DRUŠTVO VIZORE – Nova Cerkev: za 
30 let uspešnega dela z mladimi na športnem področju, 
organiziranje in sodelovanje na športnih prireditvah ter 
promocijo občine Vojnik po Sloveniji in v tujini. 

ČEBELARSKO DRUŠTVO VOJNIK: za 70 let uspešnega 
dela pri ohranjanju čebelarstva, vključevanje mladih v 
dejavnost ter promocijo občine Vojnik na širšem območju. 
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BRONASTI VOJNIŠKI GRB: 

MIHAELA HREN – Lemberg, Nova Cerkev: za dolgoletno 
dejavno delo v KUD Godba na pihala Nova Cerkev, delo 
v KO Rdečega križa Vojnik ter v drugih društvih in za 
prispevek k razvoju Nove Cerkve. 

DRAGICA MIRNIK – Višnja vas, Vojnik: za večletno 
dejavno delo v Medobčinskem društvu delovnih invalidov 
Celje, za pobudo in sodelovanje pri projektu »Občina po 
meri invalidov« ter vsestransko pomoč ljudem, ki so tega 
najbolj potrebni. 

FRANC RAVNAK – Stražica, Frankolovo: za 45-letno 
dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu 
Frankolovo, nesebično pomoč na gasilskih intervencijah ter 
vsestranski prispevek k razvoju Frankolovega. 

PRIZNANJA ŽUPANA

Na podlagi 4. alineje 2. člena in 3. odstavka 8. člena Odloka 
o podeljevanju priznanj Občine Vojnik (UPB1 - Uradni list 
RS, št. 66/09 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 37/15) 
je župan Občine Vojnik določil naslednje prejemnike 
priznanj Občine Vojnik v letu 2017: 

KS Frankolovo: 

1. Darja Flis – Frankolovo: za predsedovanje župnijski 
Karitas Frankolovo ter večletno dejavno delo v kraju in 
pomoč krajanom v različnih življenjskih stiskah. 

2. Jože Koštomaj – Polže, Nova Cerkev: za skoraj 20-letno 
petje v Moškem pevskem zboru Prosvetnega društva Anton 
Bezenšek Frankolovo, za predsedovanje zboru ter petje pri 
Kvartetu Frankolovo.

3. Marjan Vranc – Rakova Steza, Frankolovo: za 
večletno dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu 
Frankolovo, za promocijo Frankolovega ter ohranjanje 
starih običajev.

KS Nova Cerkev: 

1. Marija Gobec – Višnja vas, Vojnik: za večletno vodenje 
župnijske Karitas Nova Cerkev, vključevanje mladih v 
dobrodelno delo ter pomoč krajanom v različnih življenjskih 
stiskah. 

2. Milan Lončarevič – Landek, Nova Cerkev: za dejavno 
delo v Lovski družini Vojnik, donatorstvo ter prispevek k 
razvoju krajev in izvajanje podjetniške dejavnosti. 

3. Boštjan Selčan – Škofja vas: za več kot 30-letno članstvo 
in dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Nova 
Cerkev, uspešno sodelovanje na tekmovanjih ter različnih 
gasilskih intervencijah. 

KS Vojnik: 

1. Miran Kovač – Globoče, Vojnik: za prizadevno in 
strokovno delo v Vinogradniško-vinarskem društvu 
občine Vojnik ter za prislužene medalje in priznanja na 
ocenjevanjih vin. 

2. Nataša Kovačič Stožir – Vojnik: za dejavno delo v 
Turističnem društvu Vojnik, soorganizacijo prepoznavnega 
Božičnega Vojnika ter izvajanje podjetniške dejavnosti.

3. Aleksandra Vrbič – Vojnik: za dejavno delo v KO 
Rdečega križa Vojnik, v Prostovoljnem gasilskem društvu 
Vojnik ter v Združenju borcev za vrednote NOB KO Vojnik.

ZLATA MATURANTKA

Ob prazniku Občine Vojnik prejmejo posebno priznanje 
in nagrado tudi zlati maturantje preteklega šolskega leta. 
Letos bo prejela priznanje in nagrado LANA KUZMAN iz 
Vojnika, ki je na splošni maturi – Gimnazija Lava, dosegla 
31 točk. 

PRIZNANJE ZA ŠTUDIJSKE DOSEŽKE 

Priznanje za študijske dosežke prejmejo občani in občanke, 
ki so končali doktorat v letu 2016 in 2017 ter mlajši od 30 let 
za študijske dosežke v tujini (končan magisterij ipd.) v letu 
2016 in 2017. Na podlagi poziva župana, ki je bil objavljen 
od 16. avgusta 2017 na spletni strani Občine Vojnik ter na 
spletnih omrežjih, bo letos podeljeno eno priznanje. 

Priznanje prejme Klara Bojanovič Machado iz Vojnika, ki 
je dokončala doktorat na področju biotehnologije na danski 
tehnični univerzi (Technical University of Denmark). 

Grbi in priznanja jim bodo podeljeni na osrednji 
prireditvi ob občinskem prazniku, ki bo v torek, 3. 
oktobra 2017, ob 19.00 v telovadnici Osnovne šole 
Vojnik. 

Spoštovani občani in občanke vljudno vabljeni na prireditev. 

Vsem prejemnikom občinskih priznanj iskreno čestitamo.  
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Tekst: Irena Špegel Jovan 

Rebalans proračuna 2017
Občinski svet Občine Vojnik je na 19. seji, 12. 9. 
2017, sprejel prvi rebalans proračuna za leto 2017 in 
informacijo o izvedbi proračuna za prvo polletje 2017.

Prihodki so bili ob polletju realizirani v višini 3.179.384 EUR 
oz. 43,4 %, odhodki pa v višini 2.751.092 EUR oz. 33,2 
%. Vzrok za nižji odstotek odhodkov je v nizki realizaciji 
investicijskih odhodkov, saj so ti ob polletju znašali 
le 13,4 % od načrtovanih. Večina investicij bo imela 
finančni učinek v drugi polovici leta. 

Prihodki so z rebalansom nižji za 111.794 EUR in 
znašajo 7.207.309 EUR, odhodki pa so višji za 97.022 EUR 
in znašajo 8.375.975 EUR. Spremembe se nanašajo 
predvsem na naslednje investicijske odhodke, ki v celotni 
strukturi proračuna predstavljajo dobrih 36 % vseh 
odhodkov, tako bo za investicije skupaj namenjenih 
3.035.000 EUR. Z rebalansom so se uskladili določeni 
investicijski odhodki glede na znane vrednosti del, 
za določene pa so se namenila dodatna sredstva. 
Spremembe so predvsem: 
- za ureditev podstrešja OŠ Vojnik za potrebe izvajanja 

šolskega pouka se je vrednost investicije znižala iz 
300.000 EUR na 210.000 EUR;

- za ureditev dela podstrešja na POŠ Socka za potrebe 
društev so zagotovljena dodatna sredstva v višini 
48.000 EUR, skupaj torej 62.000 EUR;

- za urejanje dodatnih prostorov za knjižnico v Vojniku se 
je postavka povečala iz 12.000 EUR na 32.000 EUR;

- sredstva za investicijo in inv. vzdrževanje v mrliško 
vežico v Vojniku so z rebalansom višja za 50.000 EUR, 
skupaj torej 150.000 EUR;

- za asfaltiranje cest in preplastitve obstoječih je 
namenjenih dodatnih 120.000 EUR, skupaj torej 
290.000 EUR;

- sofinanciranje investicije ureditve križišča z avtobusno 
postajo v Arclinu ter prehoda za pešce v Arclinu – 
križišče pri Čepinu – z rebalansom ni predvideno, 
saj je soinvestitor Direkcija RS za ceste odločila za 
spremembo in dopolnitve obstoječih projektov (za 
68.000 EUR nižji odhodki);

- za izgradnjo pločnika v Socki (gostišče Koprivnik–
gasilski dom) planiranih 50.000 EUR;

- za izgradnjo prve faze sekundarne kanalizacije na 
Frankolovem se investicija povečuje iz 90.000 EUR 
na 120.000 EUR, prav tako povečanje izgradnje 
kanalizacije Arclinska cesta iz 30.000 EUR na 42.000 EUR;

- za izgradnjo prve faze vodovoda Razgorce dodatnih 
30.000 EUR, skupaj 35.000 EUR, ter za zaključek 
izgradnje vodovoda Brdce in možnost priključitve 
planiranih v višini 14.000 EUR;

- za izvedbo projekta »ureditev tematskih poti in parka v 
Vojniku« v višini 100.000 EUR nam ni uspelo pridobiti 
sredstev sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni 
razvoj, uspešni pa smo bili z drugim projektom, in sicer 
»ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev lokalnih 
ponudnikov LAS« v višini 50.000 EUR, za kar imamo 
polovico odhodkov predvidenih že v letu 2017, razliko 
in financiranje s strani sklada pa v letu 2018;

- odhodki za rekonstrukcijo poslovno-stanovanjske 
stavbe Nova Cerkev 22 se z rebalansom znižujejo iz 
470.000 EUR na 230.000 EUR, za razliko (240.000 EUR) 
so nižji tudi prihodki od prodaje štirih stanovanj 
Stanovanjskemu skladu RS, del sredstev za investicijo pa 
se bo zagotovil v proračunu za leto 2018 in

- dodatna sredstva za sanacijo plazu na cesti v Bovše pri 
Ivenčnikovih (54.000 EUR).

Pri tekočih odhodkih in transferih so nižji odhodki za 
zimsko službo (za 32.000 EUR), povečanje pa se nanaša 
predvsem na transferne odhodke, kot so: plačilo deleža 
ekonomske cene v vrtcih, pomoč na domu in domska 
oskrba (25.000 EUR). Največja proračunska porabnika 
sta področje družbenih dejavnosti in komunale. Za 
področje družbenih dejavnosti se nameni 39,5 % 
odhodkov proračuna oz. 3.306.000 EUR, za komunalo 
pa 28,5 % odhodkov proračuna oz. 2.387.000 EUR, od 
tega za investicijska vlaganja na komunalnem področju 
1.911.000 EUR. Podrobnejši podatki o proračunu so 
dosegljivi na spletni strani Občine Vojnik: http://www.
vojnik.si/obcina-vojnik/proracun-in-zakljucni-racun.
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dediŠČina
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lea Sreš

Nove poslikave, odprtje razstave in protokolarna darila
Pusti oporni zidovi pri Osnovni šoli Vojnik so v sodelovanju 
članov Turističnega društva Vojnik, Turistično-kulturnega 
društva Globoče in učencev OŠ dobili novo podobo. 
Krasijo jih motivi škarjerezov Doroteje Hauser, vojniške 
slikarke in umetnice. Obvladala je akvarelno in oljno 
slikarsko tehniko ter različne grafične tehnike, med 
njimi »vernis mou« in suho iglo, tudi risbo. Občudovanja 
vredno je njeno miniaturno slikarstvo, še bolj znana je 
po škarjerezih, posebni tehniki profilnega portretiranja. 
Motivi šestih njenih škarjerezov so bili ob 140. obletnici 
njenega rojstva upodobljeni in krasijo stene osnovne šole, 
leto prej pa sta bili poslikani dve garaži. 

Med ljudmi priljubljena umetnica Doroteja Hauser je živela 
in ustvarjala na Štalnerjevem hribu nad Vojnikom, žal pa o 
njenem življenju ne vemo veliko. V skrbi, da se spomin na njena 
dela in umetnico ohrani, so člani Turističnega društva Vojnik 
ob 70. obletnici njene smrti izpeljali komemoracijo in bili tudi 
pobudniki ideje, da življenje in delo umetnice približamo 
krajanom. Ideji o obuditvi spomina na zapuščino in osebnost 
Doroteje Hauser smo se pridružili tudi Turistično-kulturno 
društvo Globoče, KS Vojnik in Občina Vojnik. 

Lani sta bili z njenimi motivi poslikani steni dveh garaž in začeli 
smo načrtovanje dejavnosti v počastitev njene 140. obletnice 
rojstva. Veliko naporov in prizadevanj ob raziskovanju točnega 
datuma njenega rojstva ter življenja je vložil Marko Zdovc, 
ki je po večkratnih obiskih graških arhivov tudi našel iskani 
podatek. Tako po njegovi zaslugi poznamo njen točni datum 
rojstva; 25. 7. 1877. Letos smo se umetnice na ta dan spomnili 
z odprtjem spominskega obeležja nasproti Občine Vojnik ter s 
spominsko mašo v farni cerkvi sv. Jerneja. 

Razstava originalov in grafik po motivih Doroteje Hauser 

Po motivih škarjerezov je upodobil grafike Jože Žlaus, ki ima v 
svoji zasebni zbirki pomembne originale Doroteje Hauser. Na 

razstavi, ki je bila na ogled v Knjižnici Vojnik, je predstavljenih 
del originalnih škarjerezov in del grafik. 

Zbirka razglednic z motivi škarjerezov 

V letu obeležitve rojstva Doroteje Hauser se veselimo tudi 
nekaterih novosti, ki so nastale kot plod sodelovanja že prej 
omenjenih partnerjev v projektu in sodelujočih. Knjižica 
z motivi škarjerezov se lahko uporablja kot del pregleda 
umetnin Doroteje Hauser, lahko pa se posamezni motivi zaradi 
perforacije iztrgajo in uporabijo kot razglednice. Maša Kunej je 
poskrbela za oblikovanje, uvodno besedilo je prispeval Marko 
Zdovc. V sodelovanju z Miranom Skutnikom je nastal kovanec, 
s portretom in podpisom Doroteje Hauser, ki ju je priskrbel 
Marko Zdovc. Posodice s škarjerezi služijo kot promocijsko 
darilo in so delo VDC Dobrna, enote Višnja vas, ogledalca in 
magnetki pa so delo Sama Kuneja.

Spomenik Doroteji Hauser 

Ob prvih dveh poslikanih garažah, nasproti Občine Vojnik, 
je bilo 25. 7. 2017 slovesno odkritje spominskega obeležja z 
odlitkom portreta Doroteje Hauser. Obeležje je oblikovala 
Petra Pehar Žgajner, za postavitev pa so poskrbeli delavci 
režijskega obrata. Odlitek je po predlogi fotografije izdelal 
Miran Skutnik. O življenju in delu Doroteje Hauser je 
spregovorila tudi upokojena kustosinja gospa Milena Moškon, 
ki je prva raziskovala ustvarjanje in življenje vojniške umetnice 
škarjerezov. Odprtja so se udeležili številni Vojničani in gostje, 
v katerih še živi spomin na prijazno in srčno gospo Dorotejo, 
katere življenjska in ustvarjalna pot se je kruto končala.

Po odkritju spomenika je sledila spominska maša.

Z odprtjem razstave in odkritjem spomenika ter s predstavitvijo 
del in protokolarnih daril odstiramo del bogate dediščine 
Doroteje Hauser in jo na ta način približujemo vsem. 

Branko Petre, Nataša Kovačič Stožir in Franc Kuzman Del ekipe ustvarjalcev poslikave
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nova Cerkev
Tekst in foto: Lea Sreš

Dobro opravljeno delo, smeli projekti in zahvala dejavnim
Na slavnostni seji Sveta KS Nova Cerkev, 8. julija 2017, 
je predsednik Sveta KS Nova Cerkev Slavko Jezernik 
orisal delo v preteklem letu in poudaril največje 
projekte, ki jih nameravajo uresničiti v naslednjem 
obdobju. O naložbah, ki se dogajajo v Občini Vojnik in 
zadevajo tudi Novo Cerkev, je govoril župan Branko 
Petre.

Ob praznovanju krajevnega praznika so se tudi letos 
posebej zahvalili nekaj posameznikom, ki so se izkazali v 
preteklih letih. Za izjemne dosežke na različnih področjih 
dela jim je  Krajevna skupnost Nova Cerkev podelila 
krajevna priznanja.  Nagrajeni so bili: Boštjan Štante, 
Brigita Božnik, Nastja Kraljič, Marjan Mastnak, Franc 
Brložnik, Janez Čeperlin, Jakob Krajnc in Gojko Rihtar.  
Vsem iskrene čestitke.

Boštjan Štante je član PGD Nova Cerkev od leta 2000. 
V vsem tem času dejavno dela v društvu, zlasti na 
področju usposabljanja operative. Prav tako je dejavno 
sodeloval pri posegih na vseh področjih (poplave, 
žledolom, snegolom, reševanje ljudi in živali, v številnih 
požarih na stanovanjskih in ostalih objektih, travniških 
in gozdnih požarih idr.). Kot poveljnik gasilske enote pa 
ni le sodeloval, ampak tudi uspešno vodil in zaključil 
številne intervencije. Ob tem je skrbel tudi za osebno rast 

in izpolnjevanje. Je gasilski častnik II. stopnje, poveljnik 
gasilske enote v našem društvu, pomočnik poveljnika GZ 
Vojnik-Dobrna in član poveljstva GZ. Za svoje požrtvovalno 
in nesebično delo je dobil več priznanj in odlikovanja. 

Brigita Božnik je vstopila v gasilske vrste že zelo zgodaj 
in jim vseskozi ostaja zvesta. Je članica in gonilna sila 
tekmovalne ekipe A, s katero dosega vidne uspehe na 
meddruštvenih tekmovanjih, pa tudi na tekmovanjih 
Gasilske zveze Vojnik-Dobrna in tudi širše. V letu 2000 
je opravila tečaj za gasilko, v letu 2006  je pridobila čin 
nižja gasilska častnica, trenutno pa ima čin nižje gasilske 
častnice I. stopnje. V društvu je vseskozi zelo dejavna, 
opravljala pa je tudi vrsto funkcij. Bila je predsednica 
komisije za članice v društvu in članica komisije v GZ 
Vojnik-Dobrna, blagajničarka društva, podpredsednica 
društva, od leta 2013 pa je predsednica PGD Socka, članica 
upravnega odbora GZ Vojnik-Dobrna in podpredsednica 
GZ Vojnik-Dobrna. Pod njenim vodstvom PGD Socka 
uspešno deluje in dosega vidne rezultate na vseh področjih 
delovanja. Je tudi dejavna članica Športnega društva 
Socka. 

Nastja Kraljič je članica PGD Socka od leta 2006, vseskozi 
pa je operativna članica društva in dejavna članica ženske 
tekmovalne ekipe A, s katero dosega vidne rezultate.  

Nagrajenci leta 2017
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Pridobila je čin višje gasilke, opravila izobraževanje za 
mentorico mladine ter praktične vaje za nosilko IDA. 
Trenutno se izobražuje za specialnost »bolničarka«. Je 
predsednica komisije za mladino v društvu in članica 
komisije za mladino v GZ Vojnik-Dobrna. Zelo veliko dela 
na področju izobraževanja mladih, z ekipami pionirjev 
in mladincev pa dosega odlične uspehe na ravni GZ 
Vojnik-Dobrna, na regijskih tekmovanjih in tekmovanjih 
Gasilske zveze Slovenije. Dejavno sodeluje tudi pri drugih 
dejavnostih v društvu, prava tako je tudi dejavna članica 
Kulturnega društva Socka. 

Marjan Mastnak je član upravnega odbora Smučarskega 
društva Vizore in predsednik odbora za gospodarjenje v 
SD Vizore. S svojim resnim pristopom in odgovornostjo 
je vzor vsem članom društva, pod njegovim vodstvom 
pa se v skakalnem centru v Vizorah izvaja večina del. Je 
eden najbolj zaslužnih članov društva, da ima skakalni 
center v Vizorah danes podobo, na katero smo lahko vsi 
skupaj ponosni. Na samih skakalnicah je opravil nešteto ur 
prostovoljnega dela, tako pri izvedbi obnovitvenih del kot 
pri postavitvi brunarice ter urejanju in pripravi skakalnic v 
zimskem in letnem času. Marjan Mastnak je vsekakor eden 
tistih, ki predstavlja gonilno silo SD Vizore, kar omogoča 
uspešen razvoj mladih skakalcev. 

Franc Brložnik je član PGD Lemberg od leta 1999. Kot 
član je nepogrešljiv pri organizaciji vseh prireditev, ki 
jih organizira društvo. Produktivno deluje tudi v širšem 
prostoru. Gospod Franc »je dragocen« predvsem pri raznih 
akcijah za ureditev doma, saj je kot lesar nepogrešljiv pri 
mizarskih delih. Njegova dela imajo trajnostni značaj 
(kapelica sv. Florjana itd.). Nikoli ne odkloni sodelovanja 
in za svoje delo odločno odklanja protiusluge in ne 
pričakuje plačila. 

Janez Čeperlin je član PGD Lemberg od 15. 3. 2002. 
Kot operativni gasilec in šofer je zanesljiv in natančen 
pri vajah in pri realnih položajih. Brez njega ni nobene 
dejavnosti. V smislu pripadnosti gasilstvu vzgaja tudi svoje 
tri otroke. Poleg dela v PGD Lemberg je aktiven član tudi 
v župnijskem okolju. Ker Janeza Čeperlina poznamo vsi v 
krajevni skupnosti, posebej pa v Lembergu, menimo, da 
sama dela in njihov odsev govorijo dovolj zgovorno, da 
niso potrebna obširnejša pojasnila. 

Jakob Krajnc poje pri Moškem pevskem zboru KUD Nova 
Cerkev že od samega začetka delovanja zbora, to je več 

kot 40 let. Redno se udeležuje vaj ter sodeluje na nastopih, 
tako v domačem kraju kot drugje. S svojim prepoznavnim 
glasom daje moškemu pevskemu zboru prav posebno 
noto. S svojim petjem je tudi pospremil marsikaterega 
krajana na njegovi zadnji poti. Gospod Jakob je prav 
tako član turističnega društva in se redno udeležuje vseh 
dejavnosti. Hkrati opravlja naloge podpredsednika KUD-a.  

Gojko Rihtar je član moškega pevskega zbora že od 
njegove ustanovitve, leta 1974. Redno se udeležuje vaj 
ter nastopov zbora, tako doma kot drugje. Njegov glas 
med basi je še posebej lepo zveneč, s čimer pripomore k 
zagotavljanju ustrezne kakovosti zbora. Gospod Gojko 
je prav tako nepogrešljiv pri ureditvi not zboru in vedno 
pripravljen pomagati. Redno se udeležuje pogrebov, kjer z 
ostalimi pevci pospremi naše krajane na zadnji poti. 

Poklonili smo se spominu na žrtve druge svetovne 
vojne 

Prav gotovo razvoj v Novi Cerkvi pogojujejo tudi 
dogodki pretekle zgodovine. Krajevna skupnost Nova 
Cerkev praznuje na dan, ko so borci Tomšičeve brigade 
napadli nemško postojanko v Novi Cerkvi. Čeprav 
živimo v miru, se moramo zavedati, da ta ni dan vsem 
ljudem. Spoštovanje dogodkov iz preteklosti pomeni 
tudi poklon žrtvam. Na dogodku so za dejavno delo v 
borčevski organizaciji podelili visoko državno priznanje 
dolgoletnemu predsedniku in članu Jožetu Kadilniku. S 
podelitvijo »srebrne plakete« Jožetu Kadilniku so izrazili 
zahvalo in priznanje za njegov  prispevek k ohranjanju 
vrednot NOB in za opravljeno delo, ki ga je v času svojega 
aktivnega delovanja nesebično opravljal in ga dostojno 
opravil.

Udeleženci seje Župan in predsednik sveta KS

Branko Delčnjak je opozoril na pomen ohranjanja vrednot.
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svet
 Povzela: Tanja Golec Prevoršek 

Junijska seja
Občinski svet Občine Vojnik je na 18. redni seji,
dne 15. 6. 2017: 

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

-     se seznanil s Poročilom družbe za ravnanje z odpadki 
Simbio, d. o. o. Celje o izvajanju gospodarske javne 
službe zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih 
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov iz območja 
občine Vojnik za leto 2016; 

- sprejel Osnutek Odloka o predmetu in pogojih za 
podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne 
gospodarske javne službe rednega vzdrževanja 
občinskih lokalnih javnih cest v občini Vojnik; 

- sprejel Pravilnik o protokolarnih obveznostih občine 
Vojnik; 

- podal soglasje k imenovanju direktorice javnega 
zavoda Regijskega študijskega središča Celje; 

- sprejel sklepe glede spremembe prijave naložbe na 
podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin; 

- sprejel sklep o oblikovanju dodatne polovične skupine v 
Vrtcu Mavrica Vojnik od 3. 1. 2018 dalje; 

- sprejel predlog financiranja naložbe v poslovno-
stanovanjski objekt Nova Cerkev 22; 

- sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu (OPPN) za Poslovno območje Vojnik; 

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave; 

- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij. 

gradnja
nadstreŠka
Tekst: Vesna Poteko, foto: Matjaž Jambriško

Nova podoba vežice Vojnik
Gradnja novega nadstreška ob 
vežici Vojnik je v polnem teku. 
Zahtevno gradnjo nadstreška 
ob vežici spretno izvaja podjetje 
Gradbeništvo Jože Škrablin, s. p.

Nadstrešek, ki je v celoti pritličen, 
enoetažen in ima svetlobne 
pasove, je funkcionalni sestavni 
del celotnega objekta. Gradnja 
bo sicer potekala dlje časa, kot je 

bilo predvideno. Zaradi dobave 
določenih elementov nadstreška 
žal ne moremo natančno predvideti 
zaključka gradnje. Strokovni nadzor 
izvaja AZ Inženiring, d. o. o. Celje. 
Občina Vojnik skupaj pripravlja 
predlog sanacije za stari del vežice 
in okolico nadstreška. Če bodo 
vremenske razmere in finančna 
sredstva dopuščala, načrtujemo še 
ureditev dela sanacije stare vežice. 
Glede na to, da je zahtevna gradnja 
nadstreška presegla terminski načrt, 
se vsem obiskovalcem pokopališča 
opravičujemo in prosimo za 
razumevanje. 

Gradnja je v polnem teku.
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Cilji
 Tekst: Petra Pehar Žgajner, foto: Matjaž Jambriško

Stanje kmetijstva v občini
Po zadnjih pridobljenih uradnih podatkih imamo 
v občini Vojnik registriranih že 712 kmetijskih 
gospodarstev (podatek je pridobljen za namen 
priprave Prostorskega načrta občine Vojnik, RKG 
– MKGP), kar je 2485,69 ha kmetijskih zemljišč. 
Povprečna velikost kmetije je 4,29 ha (kmetijska 
zemljišča v uporabi, brez gozda), z gozdom 8,2 ha. 
Na kmetijah živi 2220 ljudi, od tega je 1692 (76 %) 
delovno dejavnega kmečkega prebivalstva, ki tudi dela 
na kmetijah.

Kmetijstvo reže kruh 30 % deleža teh ljudi, kot glavna 
dejavnost pa le 0,04 % deležu ljudi, kot stranska dejavnost 
je zanimiva za 37 % ljudi, 28 % sicer delovno dejavnega 
kmečkega prebivalstva pa predstavlja le občasno pomoč. 
Na kmetijah prevladuje mešano živinorejski tip kmetovanja 
42 %, pašna živinoreja 32 % ter rastlinsko-živinorejska 
proizvodnja 15 %, mešana rastlinska proizvodnja pa le 
še 6 %, ostali tipi (trajni nasadi, poljedelski, vrtnarski, 
prašičerejsko-perutninarski tipi) manj kot 5 % skupno. 

Obdobje od leta 1996 do 2006 

Občina Vojnik je do leta 2006 (tudi zaradi prehodnega 
obdobja 2004–2006) sredstva za razvoj podeželja in 
kmetijstva namenjala za naslednje ukrep: 

- ohranjanje podeželja (preprečevanje zaraščanja, ekološko 
in integrirano kmetovanje, spodbude za kmetije OMD, 
regresiranje semen idr.); 

- subvencije živinoreji in svetovanje (dežurna veterinarska 
služba, osemenjevanje, analiza krme in tal idr.); 

- urejanje zemljišč (regresiranje obrestne mere za najem 
posojila, agromelioracije, gozdne ceste idr.); 

- sofinanciranje delovanja društev s področja kmetijstva. 

Za omenjene ukrepe je Občina Vojnik od leta 1996 pa do 
2006 namenila skupno 525.790 EUR. 
  

Obdobje od leta 2007 do 2013  

Občina Vojnik je v tem obdobju sprejela nov pravilnik 
za finančno obdobje 2007–2013, ki je bil usmerjen v 
spodbujanje naslednjih ukrepov: 

- naložbe v kmetijska gospodarstva, 

- varstvo tradicionalnih krajin in stavb, 

- premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu, 

- vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete, 

- pomoč za plačilo zavarovalnih premij, 

- pomoč za ponovno delitev zemljišč, 

- pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih 
proizvodov, 

- zagotavljanje tehnične podpore, 

- naložbe v predelavo in trženje kmetijskih pridelkov 
(dopolnilne dejavnosti). 

  

Za omenjene ukrepe je Občina Vojnik od leta 2007 pa do 
2014 namenila skupno 461.900 EUR. 

Od leta 2015 naprej  
Občina je na področju razvoja kmetijstva sledila 
usmeritvam Skupne kmetijske politike Evropske 
unije. Skupaj z resornim ministrstvom smo sodelovali 
pri pripravi pravilnika, namenska sredstva za razvoj 
podeželja, zagotovljena v proračunu Občine Vojnik, pa 
bodo še naprej namenjena za spodbujanje konkurenčnosti 
naših kmetov oz. kmetijskih gospodarstev. 

Na podlagi potrjenega pravilnika so bili do zdaj uspešno 
izvedeni trije javni razpisi, in sicer so z naslova ukrepov: 

- posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 

- urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, 

- pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne 
dediščine na kmetijskih gospodarstvih. 

Za omenjene ukrepe je Občina Vojnik od leta 2015 pa do 
2016 namenila skupno 104.600 EUR. 

Javni razpis za leto 2017 še ni zaključen, predvidena 
višina razpisanih sredstev pa je 56.000 EUR. Odstotki 
sofinanciranja iz leta v leto variirajo glede na prispele 
vloge, je pa določena zgornja meja sofinanciranja; to je 
5.000 EUR. 

Cilji Občine Vojnik na področju kmetijstva so jasni: 
usmerjati sredstva v naložbe, varstvo tradicionalnih 
krajin in stavb; zagotavljati tehnično podporo kmetom in 
drugim organizacijam, ki zagotavljajo podporo kmetom 
pri izobraževanjih in druge ukrepe, priglašene z novim 
pravilnikom za kmetijstvo; pridobiti finančne spodbude 
s področja razpisov 4. osi – LEADER – in v proračunu 
zagotavljati delež sofinanciranja za razvoj kmetijstva. 

Cilji občine na področju kmetijstva so jasni.
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 Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner 

Virtualna panorama, informacijske table in izdelava strategije
Zaživela je turistična virtualna panorama znamenitosti 
občine Vojnik, obnovljene so tri informacijske table s 
karto Vojnika in pripravlja se Strategije za razvoj turizma 
občine Vojnik.

Turizem je pojem, pod katerim običajno razumemo potovanje 
zaradi razvedrila, oddiha ter njegove spremljajoče dejavnosti. 
Da bi tisti, ki potujejo, dobili čim boljše informacije tako na 
kraju samem kot tudi preko spleta, smo pristopili k izdelavi 
virtualne panorame, ki si jo lahko ogledate na naši spletni 
strani. Prav tako je podjetje, ki je pred tremi leti izdelalo 
oglasne in informacijske tabele na treh lokacijah v občini 
Vojnik, pristopilo k obnovi oglasov, posledično pa tudi dela 
tabel za turistične informacije. Ta del je zdaj posodobljen in 
opremljen z novimi fotografijami. Občina Vojnik bo konec 
leta in na začetku prihodnjega leta pristopila k izdelavi 
Strategije za razvoj turizma v občini Vojnik. 

Z željo, da bi dokument zastavil vizijo razvoja turizma 
na območju občine, si želimo, da kmalu določimo tudi 
konkretne dejavnosti, ki jih bo občina v prihodnje izvajala na 
področju pospeševanja turističnega razvoja. 

Mnogo let je turizem ena najbolj »pogonskih« gospodarskih 
dejavnosti na svetu, ki beleži najvišjo stopnjo rasti in je hkrati 
eden najbolj obetavnih temeljev vsestranskega razvoja 
celotne družbene skupnosti. Vlaganja v turizem se namreč 
ne odražajo le v pospeševanju razvoja tipičnih turističnih 
dejavnosti ali proizvodov, ampak dosegajo mnogostranske 
učinke in z razvojnim zagonom dodajajo dodano vrednost 
tudi drugi spremljajoči gospodarski dejavnosti, ki je s 
turizmom posredno povezana, od trgovine, transporta, 
servisnih dejavnosti do gradbeništva idr. Kot pri vsakem 
načrtovanju je tudi pri razvoju turizma nujna temeljna osnova 
– oblikovanje strategije razvoja in trženja turizma po načelu 
trajnostnega razvoja. 

Občina Vojnik potrebuje strategijo razvoja in trženja turizma, 
ki bo spodbudila uporabo turizma kot načina zviševanja 
kakovosti življenja prebivalcev, povečala učinek turizma 
na gospodarstvo, razvila partnerstva in blagovne znamke 
ter prepoznavnost območja tako, da bo v najboljši meri 
izkoriščala kulturno in naravno bogastvo območja ter 
skrbela za trajnostni razvoj – upoštevaje potrebe prebivalcev, 
gospodarstva in skupnosti. 

Bistvo trajnostnega razvoja je namreč prepoznati in ohraniti 
zakladnico kulturne, tehniške in naravne dediščine občine 
Vojnik in okolice ter jo strokovno predstaviti turistični javnosti 
in tržiti doma in na tujem. Strategija razvoja turizma občine 
Vojnik bo načrt, ki bo s svojimi smernicami pomagala pri tem, 
v katero smer si želimo iti in kakšni so glavni cilji. 

Informacijska tabla v Novi Cerkvi
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Tekst: Snežana Delakorda, foto: Gregor Katič 

 Prenovljena tudi Zdravstvena postaja Vojnik
V sredo, 14. junija 2017, so 
svečano odprli prenovljeno 
Zdravstveno postajo Vojnik, 
s čimer se uresničujejo želje 
njene 36-članske ekipe in ne 
nazadnje vseh občanov Vojnika 
in Dobrne. To je že druga v nizu 
dokončanih prenov, ki so se jih 
lotili v Zdravstvenem domu Celje v 
zadnjih dveh letih.

»V Zdravstveni postaji Vojnik smo 
osvežili prostore – jih na novo 
prepleskali, posodobili telefonijo 
in računalniško mrežo, uredili 
videonadzor, zamenjali 39 let staro 
ograjo na stopnišču, prenovili 
električne instalacije, uredili 
prostor za odpadke in kanalizacijo, 
pohištveni inventar in sanitarije v 
pritličju in prvem prostoru, uredili 
sanitarije za invalide, na novo 
uredili skupni prostor za zaposlene 
s kuhinjo, uredili novo zobno 

ambulanto z vso novo pohištveno 
in medicinsko opremo ter pridobili 
popolnoma nove prostore in 
opremo za fizioterapijo v mansardi 
stavbe. S tem smo dvigalo popeljali 
do drugega nadstropja. Občina 
Vojnik je poskrbela za preplastitev 
celotnega zunanjega parkirišča v 
vednosti okoli 5.000 EUR. 

Naložba v vrednosti skoraj 
310.000 EUR je bila izvedena 
v osmih mesecih. Zahvala gre 
prav vsem izvajalcem del, Občini 
Vojnik, celotni ekipi Zdravstvene 
postaje Vojnik z vodjo prim. Jano 
Govc Eržen, dr. med., in vsem 
uporabnikom zdravstvenih storitev, 
ki so v času prenove bili nadvse 
razumevajoči in potrpežljivi,« je 
povedala direktorica JZ ZD Celje 
mag. Alenka Obrul. »V Zdravstveni 
postaji Vojnik smo vedno skrbeli 
za urejenost prostorov, v katerih 

izvajamo zdravstveno dejavnost. 
Če so ljudje zadovoljni v svojem 
delovnem okolju in radi prihajajo v 
službo, se to odraža tako v dobrih 
odnosih do bolnikov kot tudi v 
odličnih medsebojnih odnosih. Prav 
zaradi tega se lahko pohvalimo, 
da nam ne primanjkuje zdravnikov 
družinske medicine, imamo dva 
specializanta družinske medicine in 
od januarja letos tudi pediatrinjo,« 
je ob odprtju povedala vodja ZP 
Vojnik, primarij Jana Govc Eržen, dr. 
med. 

Svečanega odprtja prenovljene ZP 
Vojnik sta se udeležila tudi župana 
občin Vojnik, Branko Petre, in 
Dobrne, Martin Brecl. Slavnostni 
program so s pesmijo popestrili 
prvošolčki OŠ Vojnik. 

Zadovoljna številčna ekipa
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zakljuČen Projekt
Tekst: Vesna Poteko, foto: Lea Sreš

Ureditev podstrešja OŠ Vojnik
Občina Vojnik je v času počitnic izvedla in zaključila projekt 
ureditve novih prostorov v mansardi Osnovne šole Vojnik. 
Izvajalec gradbeno-obrtniških del je bilo podjetje GES, d. o. o. 
Celje, dobavitelj opreme Eurodesig, d. o. o. Apače, strokovni 
nadzor je izvajalo podjetje AZ Inženiring, d. o. o. Celje.

 

V mansardi je šola pridobila tri učilnice, en kabinet, sanitarije, 
prostor za čistila, prostor za hišnika, v predelu, kjer je dostop 

na streho, sončno elektrarno ter prostori za shrambo. Novih 
prostorov se veselijo učenci petih razredov. 

Skupna vrednost projekta znaša 210.000,00 EUR. Tehnični 
pregled prostorov je bil izveden 31. 8. 2017. 

V kratkem času nam je uspelo zagotoviti nove prostore in 
izboljšati pogoje za izvajanje osnovnošolskega programa. 
Vsem učencem in zaposlenim želimo uspešen in varen 
začetek novega šolskega leta. 

Novih prostorov se veselijo učenci petih razredov. Vhod v prostore

ks vojnik
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek

Dejavno sodelovanje za skupne projekte
Življenje in delo lokalne skupnosti, 
kot jo zavzema območje Krajevne 
skupnosti Vojnik, odlikuje dobro 
sodelovanje z županom in občinsko 
upravo, društvi, podjetniki 
posamezniki, ki s svojimi idejami, 
delom in pomočjo sodelujejo v 
dejavnostih kraja in sooblikujejo 
razvoj in utrip domačega kraja. 

  

Tudi poleti posodobitve 

Rezultati dobrega sodelovanja se 
kažejo v novih pridobitvah. V času 
poletja so bili urejeni novi prostori 
za potrebe učencev na OŠ Vojnik, 
v sodelovanju z Občino Celje je bil 
rekonstruiran in razširjen odsek 
ceste iz smeri Šmartno do odcepa 
za Runtole. V juliju pa so se začela 
tudi gradbena dela za izgradnjo 

nadstreška pri vežici, v mesecu avgustu 
je bila opravljena preplastitev dela 
Prušnikove ulice. 

  

Krajani v režijskih odborih složno 
pripravljajo ustroje cest, ki bodo v 
jesenskem času asfaltirane. Brez 
zavzetega sodelovanja vseh lastnikov 
zemljišč in uporabnikov cest do 
načrtovanega asfaltiranja ne bi prišlo. 
Iskrena hvala vsem, ki ste se trudili 
pri pripravi cest, kakor tudi vsem 
lastnikom zemljišč, ki ste jih odstopili. 

  

Vojničani se družimo 

Rezultat delovnih in sodelovalnih 
posameznikov, ki se združujejo, 
so društva, ki so se ob prazniku 
Krajevne skupnosti Vojnik odzvala 

povabilu in pripravila predstavitev 
svojih dejavnosti. Tako je bilo junijsko 
sobotno popoldne in zvečer zanimivo 
spremljati predstavnike društev na 
stojnicah in na odru, ki so predstavljali 
svoje dejavnosti; peli, plesali, kuhali 
in se družili z obiskovalci. Prisluhnili 
smo sekcijam KUD Vojnik, ansamblom, 
glasbenikom, pokušali okusne jedi 
iz kotla, sladke dobrote in se večkrat 
zazrli v nebo, kjer smo opazovali 
balon Balonarskega društva Vojnik. 
Obiskovalci so se lahko preizkusili 
v vožnji z električnim kolesom, 
spremljali predstavitve vseh društev, 
zdravega načina življenja idr. 

Iskrena hvala vsem soustvarjalcem 
druženja pod šotorom in tudi 
obiskovalcem. 
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Tekst: Petra Pehar Žgajner, foto: Matjaž Jambriško

Uspešni pri prijavi operacije Ureditev mobilne tržnice in 
vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS
V občini Vojnik smo zaznali potrebo po vzpostavitvi 
mreže lokalnih ponudnikov z območja LAS, v okviru 
katere bi lahko kmetje, posamezniki, mladi, starejši, 
ženske, ki so doma na kmetijah, rokodelci, manjši 
obrtniki, brezposelni in podobni na organiziran način 
prodajali pridelke in izdelke.

Občina Vojnik ima zelo ugodne pogoje za kmetijsko 
dejavnostjo, vedno večji poudarek pa je tudi na samooskrbi 
in trajnostno naravnanem okolju. Zamisel za operacijo 
Na plac je nastala iz potrebe regeneracije trgov v Vojniku, 
Frankolovem in v Novi Cerkvi. 

Po analizi stanja in pregledu števila lokalnih ponudnikov 
ter ostalih ponudnikov storitev smo ugotovili, da za prodajo 
izdelkov in pridelkov nimamo ustrezne infrastrukture, 
oblikovane celostne podobe in še vedno je premalo 
ozaveščanja o lokalni samooskrbi in trajnostno naravnanem 
okolju. Že iz zgodovinskih dejstev, ki so znana za Vojnik, 
je bila Vojniku kot trgu podeljena pravica štirih letnih 
sejmov. Sejmi oz. »placi« sredi naselja so bila običajno 
stičišče ugodnih trgovskih poti in blagovnih izmenjav. Za to 
smo se odločili, da z operacijo Ureditev mobilne tržnice in 
vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS, z različnimi 
izobraževanji (KGZS – Svetovalna služba Celje, Zadruga 
Konopko in Center ponovne uporabe) in s promocijo 
dogodkov pritegnemo čim večje število potencialnih 
ponudnikov, hkrati pa skozi zanimive dogodke privabimo 
na različne lokacije, kjer bo mobilna tržnica z naslovom 
Na plac. Od tod tudi ideja o ureditvi mobilne tržnice, kjer 
bi lahko prodajali vsi z območja LAS, ki doma pridelujejo 
živila in izdelke domače obrti. Za potrebe operacije bomo 
na območju naselij Vojnik, Laško, Štore, Frankolovo in Nova 
Cerkev izvedli več motivacijskih delavnic, usposabljanj in 
srečanj za ponudnike in potencialne ponudnike na območju 
LAS, kupili prodajne hišice in stojnice, opremo za izvedbo 
promocijskih dogodkov (projektor, platno, ozvočenje, 
računalnik idr.), izdelali celostno podobo, vzpostavili 
spletno stran, ki bo omogočila kataloško prodajo, iz 
različnih materialov izdelali trajno nosilno embalažo za 
nakupljena živila in izdelke, izvedli tri večje promocijske 
dogodke (božična tržnica, cvetlična spomladanska tržnica 
in junijska tržnica ob obujanju šeg na podeželju, folklora na 
vasi). Promocijske dogodke bodo v okviru operacije izvedli 
Turistično društvo Vojnik, kot partner v projektu, Turistično 
društvo Frankolovo in Turistično društvo Nova Cerkev. 

Z operacijo Ureditev mobilne tržnice in vzpostavitev 
mreže lokalnih ponudnikov LAS želi Občina Vojnik 

spodbuditi povezovanje med različnimi segmenti, kot so 
ponudniki rokodelskih izdelkov, kmetijskih pridelovalcev 
in predelovalcev ter potencialnih novih ponudnikov. 
Operacija vključuje dejavnosti, ki bodo poleg izobraževanja 
in usposabljanja oblikovale mrežo ponudnikov z 
območja LAS. Številni dogodki, ki so predvideni v 
sami operaciji, so namenjeni neuradnemu druženju in 

spoznavanju obiskovalcev s ponudbo, ki je del območja 
LAS. Z operacijo bomo v partnerstvu izvajali programe 
dejavnega vključevanja ranljivih ciljnih skupin v družbo, 
izmenjavo medgeneracijskih izkušenj in dejavnosti učenja 
in usposabljanja. Povezali bomo obstoječe in prihodnje 
pridelovalce ter predelovalce v različne namene, inovatorje, 
raziskovalce in druge zainteresirane na področju. V samih 
vaških središčih Vojnika, Frankolovega in Nove Cerkve bo 
kot rezultat projekta zaživela mobilna tržnica z namenom 
popestritve ter povezovanja podeželja. Prodajne kioske 
bo v okviru dejavnosti pobarval Center ponovne uporabe 
in pri tem vključil mlade. Operacija vključuje partnerje iz 
vseh treh sektorjev (javni, ekonomski, zasebni), katerih 
namen je z inovativnim medsektorskim povezovanjem 
izvesti dejavnosti za izboljšanje sodelovanja na vseh ravneh 
deležnikov razvoja. V okviru operacije Ureditev mobilne 
tržnice in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov LAS je 
planirana ena faza. Začetek operacije je predviden meseca 
septembra, zaključek pa najkasneje 1. 10. 2018. 

Vpliv operacije na celotno območje LAS: zaradi dviga 
kakovosti življenja na podeželju in izboljšanja infrastrukture 
se posledično ohranjata podeželje in poseljenost zaradi višje 
kakovosti bivanja. 

Zamisel za operacijo Na plac je nastala iz potrebe regeneracije trgov 
v Vojniku, na Frankolovem in v Novi Cerkvi.
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Albina ob podelitvi grba

albina 
loČnikar
Tekst: Sonja Jakop, foto: Matjaž Jambriško 

Želim si več veselih ljudi
Prejemnico bronastega grba 
občine Vojnik, Albino Ločnikar, 
zanima veliko, po naravi različnih 
področij, vsem pa je skupen t. i. 
socialno-humanitarni naboj.

V gasilstvu se je preizkusila na 
vseh področjih 
Malo za šalo, malo za res, Albina je 
v PGD Frankolovo kot multipraktik, 
saj poprime za vsako delo. V članskih 
vrstah prostovoljnih gasilcev je 
ženska roka še kako potrebna, čeprav 
nežnejši spol na operativnih akcijah 
praviloma ne deluje v prvi »bojni« 
liniji. Ženskam so naložene zaledne 
dejavnosti in mnoga opravila, ki 
so nujna za delovanje društva. 
Albina se je preizkusila domala na 
vseh področjih v društvu. Njena 
osnovna naloga pa so upravno-
administrativna dela. Je kar 
trikratna gasilska tajnica, tovrstna 

dela opravlja za domače društvo, 
za Gasilsko zvezo Vojnik-Dobrna 
in regijo. Tem obveznostim je pred 
časom dodala še eno, njej ljubo 
vlogo predavateljice. Zaupano ji je 
zahtevno zakonodajno področje, s 
katerim seznanja člane gasilske zveze 
in pravno teorijo ponazarja s primeri 
iz prakse. Prizna pa, da jo je pisarna 
že začela utrujati, tudi zato, ker je 
poklicno kot računovodkinja vezana 
zgolj na pisarniški ambient. 

Gledališki oder – največja ljubezen  
Za domači kraj ji ni nič težko 
narediti, ima ga preprosto rada. Iz 
tega razloga je dejavno vključena 
še v več drugih društev v kraju in 
občini. Njena velika ljubezen, večja 
od gasilstva, pa so odrske deske. 
Temu delu kulture namerava dati v 
prihodnje več poudarka. V dramski 
skupini KUD Vojnik se je resnično 

našla. Veseli jo, da vsako predstavo 
delajo s profesionalnimi režiserji, 
ki večinoma prihajajo iz celjskega 
gledališča. Ljubiteljski igralci se ob 
njih učijo osnovnih pravil odrske 
dejavnosti, kar je za amaterska 
gledališča zelo dobrodošlo. Po 
predstavi, ki pri ljudeh »vžge«, 
so občutki neopisljivi, karikirano 
rečeno, igralce »nosi«, ko jim 
večmesečni projekt uspe. 

Zanima jo Hospic  
Vse dejavnosti dojema kot nekakšen 
način izražanja sebe in svoj način 
raziskovanja. Doda, da vzporedno 
s tem raziskovanjem naredi še kaj 
koristnega za kraj. Pri dejavnostih, 
kjer čuti, da je že dosegla cilj, nima 
namena več vztrajati. Priznava pa, da 
težko reče NE, kar se očitno odraža 
pri poslovilnih govorih za pokojne. 
Uradno je to »službo« že zdavnaj 
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zaključila, vedno pa se najde kdo, ko mu prošnje ne more 
odreči. Ob tem plemenitem poslanstvu se sama preveč 
čustveno odziva, kar jo izčrpava. Na drugi strani pa jo čut 
za sočloveka že dolgo »vleče« v Hospic. »Sama sem tam 
že iskala pomoč, ko sem se soočala z umirajočo sestro. 
Mučilo me je, kaj in kako govoriti s človekom, ki ve, da 
odhaja? Kako mu na primeren način izkazati sočutje? 
Ker so me takrat v Hospicu dobro podučili, želim tudi 
sama postati del tega multidisciplinarnega tima. Ne 
vem še, če bom uspešna, treba je poskusiti. Trenutno 
prebiram literaturo, čaka me izobraževanje v Ljubljani. 
Čutim pa, da moram projekt v prihodnje izvesti in po tej 
liniji priskočiti ljudem na pomoč. Iz izkušenj vem, da še 
bolj kot umirajoči, potrebujejo sočutje njegovi svojci«, 
pojasnjuje sogovornica. 

Prosti čas je relativen  
Prostega časa, vsaj takšnega, kot si ga ljudje 
predstavljamo, ima Albina malo. Zanjo je relativna 
kategorija, saj takrat opravlja dejavnosti, v katere je 
vpeta in jo veselijo. Delu za širšo skupnost so praviloma 
posvečeni večeri in zato proste ure težko opredeli. »Na 
čakanju« ima kar nekaj dobrih knjig, zato je ni strah, da 
bi se dolgočasila s preklapljanjem TV-programov. Tega 
Ločnikarjeva ne pozna, saj kot sama pravi, jo zanima 
preveč drugih stvari. 

Življenjska želja 
Malo se zamisli: »Želim, da bi ljudje drugače gledali 
na življenje. Da bi bolj začutili, kako dragoceni so 
drobni trenutki, ki se jih na žalost zavemo pri srečanju z 
minljivostjo. Vsakemu prija, če se prijazno pozdravimo, 
nasmehnemo. Prijetno je priti v službo med prijazne 
sodelavce, imeti opravka z nenaveličanimi prodajalkami 
in uslužbenkami za bančnim pultom, izmenjati nekaj 
besed z znanci. To pogrešam in si želim več veselih ljudi!« 

V Turističnem društvu Frankolovo smo se 
letos odločili, da pripravimo razpis za najlepše 
ocvetličene oz. ozelenjene balkone in cvetje na 
oknih. Ni nujno, da morajo biti okna in balkoni 
okrašeni samo s cvetočimi rastlinami, lahko 
so tudi z različnimi kombinacijami zelenih 
necvetočih in cvetočih rastlin in tudi z drugimi 
elementi.

Ob koncu avgusta in na začetku septembra, 
ko so zasaditve najlepše, si bodo člani našega 
društva ogledali vaše zasaditve.

Tudi sami lahko poslikate svojo ali sosedovo 
zasaditev in nam pošljete sliko do konca oktobra 
2017 po e-pošti: turisticnodrustvo.frankolovo@
gmail.com ali irma.blazinsek@gmail.com. 

Vse nosilce kmetijskih gospodarstev, ki so lani prejeli 
obvestilo Agencije RS za kmetijske trge in razvoj 
podeželja, pa ne oddajajo zbirnih vlog, pozivamo, da 
morebitne napake v Registru kmetijskih gospodarstev 
preverijo, bodisi na podlagi vpogleda v javni 
pregledovalnik MKGP bodisi v času uradnih ur pokličejo 
na po telefonu na št. 03 4265420 (Hermina Ogrizek), 03 
4265348 (Jan Vinkl) ali 03 4265382 (Mladen Balaško) 
ter se po potrebi dogovorijo za termin usklajevalnega 
sestanka. 

Več na: www.mojaobcina.si.

Poziv nosilCem 
kmetijskih 
gosPodarstev, 
ki ne oddajajo 
zbirnih vlog
Tekst: Damjan Vrečko
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Ustvarjalnik tudi v Vojniku
Ste že slišali za oddajo »Štartaj 
Slovenija« in voditelja Matijo 
Goljarja? Ste ustvarjalni in želite 
tudi vi uspeti s svojo idejo? Želite 
izvedeti zgodbe uspešnih poslov, 
ki so nastali z dobro idejo brez 
zagonskih sredstev? Morda pa že 
imate idejo in bi jo radi predstavili 
javnosti?
 

Potem si rezervirajte četrtek, 28. 
september 2017, od 17.00 do 20.00 
za promocijsko-motivacijski dogodek 
v Vojniku. Spoznali boste tri ključne 
lekcije za odkrivanje poslovnih idej: 
(1) da je danes lažje nekaj narediti, kot 
to prodati, (2) da se danes prodajajo 
predvsem zgodbe in doživetja in (3) 
da je naloga podjetnika odkriti čim bolj 
»boleč« problem, ki ga kupci ne znajo 
rešiti – podjetnik pa ga lahko. 

  

Prepogosto se dogaja, da mladi ne 
vidijo perspektive v svojem domačem 
kraju in zato odidejo drugam, tudi 
v tujino. Vendar imamo v Sloveniji, 
seveda tudi v Vojniku, ogromno 
možnosti za podjetniško udejstvovanje, 
če le znamo najti priložnosti. Delavnica 
– dogodek je namenjen vsem tistim, 

ki bi radi v domačem okolju ustvarili 
podjetniško idejo in s tem poskrbeli za 
svoj prihodek in za razvoj občine. 

Na delavnici se udeleženci naučijo, 
kako svojo idejo izvesti – jo pripeljati 
od prve zamisli, do prvega evra 
prihodka. Sledili bodo Ustvarjalnikovi 
šabloni za uresničitev ideje, ki je 
»kuharska knjiga« korakov, ki so 
potrebni, da nastane nov produkt ali 
storitev. Delavnica se bo zaključila s 
pogovorom in vprašanji udeležencev 
o konkretnih idejah in z napotki k 
njihovi uresničitvi. Udeleženci bodo 
imeli možnost sestaviti polletni načrt 
za izvedbo njihove ideje in prejeli 
napotke, kako pristopiti k relevantnim 
mentorjem in se vključiti v obstoječe 
podporno okolje za podjetništvo v 
domačem kraju. 

  

In za konec še nekaj besed Matije 
Goljarja: »Zato trdim, da je najbolj 
pomembno, da si zastavimo prava 
vprašanja, da najdemo kakovostne 
informacije in da si znamo o teh 
informacijah ustvariti lastno mnenje. 
In potem, da znamo iz teh informacij 

nekaj narediti. Da smo ustvarjalni, 
da si drznemo vse postaviti na glavo. 
George Bernard Shaw je zapisal: 
'Razumen človek se prilagodi svetu, 
nerazumen človek pa skuša svet 
prilagoditi sebi. Iz tega izhaja, da je 
ves napredek odvisen od nerazumnih 
ljudi.' Naš šolski sistem teh 
'nerazumnih' kreativcev ne razume. O 
tem je govoril že Picasso, ko je pred več 
kot petdesetimi leti izjavil, da se vsak 
otrok rodi kot umetnik, problem je le 
v tem, da umetnost večini izbijemo iz 
glave do tedaj, ko odrastejo.« 

  

Do brezplačnega dogodka, na katerega 
ste vabljeni ustvarjalci vseh generacij 
in tudi tisti, ki si to želite postati, je 
še dovolj časa, da vam dobre zamisli 
lahko padejo iz rokava. Se vidimo v 
četrtek, 28. 9. 2017, od 17.00 do 20.00 
v zbornici OŠ 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 s peskanjem.

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

Ultrazvočna samoplačniška ambulanta
MlADen MAlInAR, dr. med. spec. radiologije

Prim. IVAN ŽURAN, dr. med., specialist interne medicine

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

• trebušnih organov,
• dojk in pazduh,
• ščitnice in vratu,
• mod in dimelj,

TEL.:  051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.

Nudimo vam preglede:

Delovni čas po dogovoru
na tel. št. 031 745 927.
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Palestinski Vojničan s podjetniško žilico
Mohamed Jodeh se je ukvarjal z marsičem, tradicijo pa 
je zgradil na klimatskih napravah in toplotnih črpalkah.
 

Umirjeni, uglajeni in vedno prijazni Mohamed Jodeh je 
v kraju dobro poznan. Čeravno ga, tudi zadnja leta, ko se 
je pravzaprav upokojil in vodenje podjetja prepustil sinu 
Yasinu, veliko ni doma. Z ženo sta nekoč veliko potovala 
poslovno, zdaj sta si vzela več časa tudi za zasebna 
potovanja. Še vedno je s podjetjem, ki ga je ob izteku 80 let 
prejšnjega stoletja ustanovil, sicer povezan. »A ne na način, 
da bi komandiral. Le, da še kje kaj pomagam,« v izogib 
kakšnim nejasnostim vljudno doda sogovornik. 

Mohameda Jodeha, rojenega Palestinca iz danes tako zelo 
oblegane Gaze, je v Vojnik, kakopak, pripeljala ljubezen. 
Kot mladenič je pri svojih 17 letih zaradi nevzdržnih 
političnih razmer v Gazi zapustil domovino in odšel 
na šolanje v Zagreb. Tam je svoje ekonomsko znanje 
nadgradil tudi z magisterijem. Takrat se je še dalo oditi 
iz države v želji po novih priložnostih, danes Palestinci iz 
Gaze praktično ne morejo zapustiti ozemlja, na katerem v 
nevzdržnih razmerah živi dva milijona ljudi. Meje so zanje 
zaprte, kar posledično pomeni tudi, da ima Mohamed 
Jodeh izredno malo stikov s svojimi brati in sestrami, ki še 
danes večinoma živijo v Gazi. Ob oddihu ob slovenskem 
morju je takratni študent spoznal ženo, zapriseženo 
Vojničanko, zato se je sem sčasoma preselil tudi sam. 
»Prvo moje delo v Sloveniji je bilo v Gorenju. Potem sem 
bil samostojni zastopnik slovenskih podjetij za Irak in 
sem nekaj časa živel tudi tam. Ko sem se vrnil, sem začel 
organizirati sejme v tujini. V Tuniziji, Kuvajtu, Jordaniji. 
Predvsem severna Afrika mi je bila zelo zanimiva, v teh 
državah sem nato zastopal kar nekaj slovenskih podjetij 

in pomagal pri izvozu v te države. Še danes imam s temi 
ljudmi dobre poslovne stike,« pravi. 

Dobro poslovanje s severno Afriko je botrovalo tudi 
samemu imenu njegovega podjetja. Ime Atlas trading je 
podjetju namreč nadel po tamkajšnjem gorovju Atlas. 
»Ustanovil sem ga po letu 1989. Prej se ni dalo, po tem 
letu pa je tako imenovani Markovičev zakon to omogočal.« 
Priložnosti za posel je iskal povsod. Enako širok je bil tudi 
spekter izdelkov, s katerimi je trgoval; od računalniških iger 
do, končno, prenosnih klimatskih naprav. »S klimatskimi 
napravami smo začeli poslovati leta 1992. Postali smo 
zastopnik za znane in uveljavljene blagovne znamke 
klimatskih naprav. To prednost pred konkurenco imamo 
še danes. V tistem začetnem obdobju se spomnim, da 
smo zgolj na Hrvaškem prodali sedem tisoč prenosnih 
klimatskih naprav. Pred desetimi leti smo se začeli ukvarjati 
tudi s toplotnimi črpalkami in tudi na tem področju 
pridobili zastopništva največjih podjetij s tega področja.« 
Poleg zastopstev največjih podjetij ogrevalne tehnike in 
klimatskih naprav imajo v novih prostorih, ki so jih leta 
2010 zgradili v Vojniku, tudi servisne delavnice. Tudi te 
so nujne za poslovanje, skupaj pa njegovo podjetje danes 
zaposluje 12 ljudi. 

Na vprašanje, ali je bilo v njegovih mladih letih lažje najti 
dobro priložnost, kot jo je danes, Jodeh pravi: »V poslu 
je vedno bolj ali manj enako. Nikoli niso boljše ali slabše 
priložnosti. Treba je imeti predvsem znanje, pa gre. Zato 
je tako pomembno naše otroke dobro izobraziti. Morda si 
včasih lahko obogatel le s prodajo, danes zato potrebuješ 
znanje.«

Umirjeni, uglajeni in vedno prijazni Mohamed Jodeh je v kraju 
dobro poznan.
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Kmetija Vrhivšek leži v kotu idilične 
lindeške doline nad Frankolovim. 
Sedanja lastnika Rudi Ramšak in 
partnerica Alenka Zapušek sta se 
pred leti odločila, da bosta na njej 
gojila takšne kulture, ki pri svoji 
rasti ne potrebujejo pesticidov, ki jih 
divjad pusti pri miru in da s svojo 
dejavnostjo ne bosta onesnaževala 
okolja. Danes na njihovi zemlji 
ponosno raste slab hektar 
industrijske konoplje, pridelujejo 
tudi zelišča in stara žita.   
 

Zakaj odločitev za konopljo? 

Alenka in Rudi, magistra kemije 
in biolog, že zaradi svojih poklicev 
vesta, kako lahko določena sredstva 
vplivajo na naravo, pridelke, človeka. 
Svojo hrano sta začela gojiti, ker se je 
njuna druga hči rodila z alergijami. 
»Takrat sem začela raziskovati, kako je 
pomembno, kaj daješ vase in kaj daš 
nase. Pred šestimi leti pa sem  v Jani 
našla članek o konoplji in sva se brez 
oklevanja odločila, da jo bova gojila. 
Pogoji so pri nas, na 700 m nadmorske 
višine, odlični za pridelavo, sicer 
konoplja lahko raste povsod v Sloveniji. 
Rastlina ni zahtevna. V letu 2012 sva jo 
zasejala na desetih arih. Vest se je hitro 
razširila in med našim dopustom so celo 
odvzeli vzorce, a »učinka zadetosti« 
ni bilo. Ko sva raziskala, da je poleg 
semena uporaben tudi list in cvet, sva 
želela poskusiti tudi z izdelavo eteričnih 
olj. Od takrat vsako leto povečujeva 
posevek,« pojasnita zgodbo o »lindeški« 
konoplji. Vso konopljo sama predelata 
in jo tržita pod blagovno znamko 
Kmetije Vrhivšek. 
  

Razlike med industrijsko in indijsko 
konopljo 

Na videz je industrijska konoplja bolj 
razvejana pri vrhu, indijska pa od 

spodaj navzgor. Listi so pri industrijski 
ozki, suličasti, pri indijski pa bolj 
zaokroženi. Vonj je pri obeh podoben, 
vendar je pri indijski izrazito močnejši. 
Točna razlika se določa v laboratoriju 
z analizo. Pri nas je za gojenje 
dovoljena industrijska konoplja, ki ima 
manj kot 0,2 % THC-ja. Po novejših 
klasifikacijah se bodo sorte ločile glede 
na vsebnost THC-ja in CBD-ja. Ta dva 
kanabinoida sta najpomembnejša. 
THC-ja, ki zadene, je več v indijski, 
CBD-ja, ki deluje protivnetno in 
izboljšuje naš imunski sistem (prisoten 
je tudi v človeškem telesu), pa je več v 
industrijski konoplji.  
  

Zdravilna je cela rastlina 

Vsi deli konoplje so uporabni. Listi 
in cvetovi za čaj, izvlečke in eteriko, 
semena za olje, moko in proteine, stebla 
pa za vlakna. Seme vsebuje več kot 
75 % nenasičenih maščobnih kislin. 
Maščobne kisline omega 3, 6 in 9 se 
izločijo v olje in delujejo protivnetno, 
vitamin E deluje kot antioksidant. 
Pri stiskanju olja kot stranski produkt 
dobimo pogačo, ki jo lahko zmeljemo 
v moko. Ta se uporablja za kruh, 
testenine, »kukije«. »Zaradi teh 'kukijev' 
ni treba plezati na kozolec in klicati 
gasilcev,« se pošali sogovornica in 
doda, »ko se je zgodil Žalec, smo imeli 
vsi pridelovalci zaradi zavajajočega 
poročanja medijev zelo veliko škode.« 
O pozitivnih učinkih konoplje v obliki 
hrane, olj, kozmetike, gradbeništva … 
bi se lahko razpisali na dolgo in široko, 
toliko jih je. 
  

Konopko, zadruga za razvoj 
trajnostne pridelave in predelave 
konoplje, z. o. o. 

Ob iskanju znanja o konoplji se je 
skupinici konopljarjev porodila ideja 
o ustanovitvi zadruge. »Z namenom 

združitve slovenskih pridelovalcev 
konoplje, oblikovanja baze znanja in 
delitve tega znanja se nas je v letu 2014 
zbralo 15 somišljenikov in ustanovili 
smo zadrugo Konopko s sedežem v 
Lindeku. Proizvodne enote imamo 
pri kmetih po Sloveniji, v Ljubljani pa 
imamo stiskalnico, kjer si lahko člani 
in nečlani sami stisnemo olje. V slabih 
treh letih je število članov desetkratno 
naraslo, poleg kmetovalcev so člani 
še predstavniki fakultet in študentje. 
Zadruga članom nudi določene 
ugodnosti — boljše odkupne cene, 
informacije, obveščanje o novostih, 
ugodnejši nakup semen, ki so vsa 
uvožena. Pri nas je možno sejati le 
semena iz evropske sortne liste. 
Stare slovenske sorte so trenutno na 
certificiranju in če/ko se bodo uvrstile 
na to listo, bo možno sejati tudi domače 
seme. Zadruga Konopko je v letu 
2015 sodelovala na razpisu Climate 
Launchpad, kjer so zbirali ideje, ki 
najbolj pripomorejo k zmanjšanju 
negativnih podnebnih sprememb. Ideja 
razvoja biogranulata iz konoplje nam 
je prinesla zmago na ravni Slovenije in 
zadovoljivo uvrstitev na vseevropskem 
razpisu. Idejo sedaj razvijamo v 
prototip, da bodo lahko proizvajalci 
plastike uporabljali konopljin 
biogranulat za brizganje izdelkov.« 

Ljudje so premalo ozaveščeni, a je 
interesa vedno več 

»Konoplja še vedno buri duhove. Eni 
zelo dobro vedo, zakaj konoplja – da, 
drugi pa te gledajo kot 'hašišarja'. 
Pridelavo konoplje so v 70 letih 
prejšnjega stoletja prepovedali zaradi 
uvrstitve konoplje na listo drog, vpliva 
lobijev ipd. Pred dvema desetletjema pa 
jo je pionir slovenskega konopljarstva 
Dejan Rangeo iz Goričkega posejal, 
da bi jo raziskoval v okviru svoje 
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Pridelovalca konoplje Rudi Ramšak
in Alenka Zapušek

lindeŠka 
dolina
Tekst: Sonja Jakop, foto: Alenka Zapušek, Sonja Jakop

Na kmetiji Vrhivšek raste konoplja
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Konopljine proteinske ploščice
Sestavine:
65 g konopljinih semen 
1 jedilna žlica konopljinih proteinov 
2 jedilni žlici medu 
1 jedilna žlica surovega kakava v prahu 
10 g kokosove maščobe 
80 g temne čokolade 

Postopek: 
60 g konopljinih semen zmešamo s 
konopljinimi proteini, medom, kakavom 
in stopljeno kokosovo maščobo. Maso 
za 30 min postavimo v hladilnik in jo 
nato razvaljamo med peki papirjem. 
Razvaljano maso nato narežemo na 
ploščice in jih za 30 min postavimo v 
hladilnik, da se strdijo. Oblijemo jih 
še s stopljeno čokolado in posujemo z 
oluščenimi konopljinimi semeni. 

diplomske naloge, vendar so mu policisti posevek poželi. 
Da bi pozitivne učinke konoplje in njeno uporabnost ljudje 
bolje prepoznavali,  prirejamo na kmetiji Vrhivšek in po vsej 
Sloveniji izobraževalne seminarje in delavnice. Interesa 
je vedno več. Udeleženci prihajajo od vsepovsod, tudi iz 
tujine, da si ogledajo našo kmetijo kot primer dobre prakse, 
le v lokalnem okolju zaenkrat še nismo zaznali posebnega 
interesa. Seveda lahko organiziramo delavnico ali kakšen 
drug dogodek za interesente naše občine, v kolikor bi na 
občini izrazili željo. Do leta 2015 se je pridelava eksponentno 
povečevala, lani pa smo zaznali majhen upad. Razlogi so 
verjetno v tehnologiji spravila konoplje, med drugim pa tudi 

v premajhni spodbudi države, ki po finančni plati tako na 
državnem kot lokalnem nivoju stori premalo ali skoraj nič za 
močnejši zagon te ponovno vzpostavljene kmetijske panoge«, 
potožita Rudi in Alenka. 
  

Če želite izvedeti več … 

Kogar zanima kar koli iz sveta konoplje, nakup in prodaja 
izdelkov, lahko na spletnih straneh: www.kmetija-vrhivsek.si  
in www.konopko.si najde vse podatke in se morda navduši za 
pridelavo te rastline, kot sta se pred leti navdušila gospodarja 
Vrhivškove kmetije. 

Okusna sladica je zaradi vsebnosti proteinov odlična za športnike in vse tiste,
ki potrebujejo veliko energije. 

Konopljini proteini so bogati z vsemi 20 aminokislinami, z minerali, kot so železo, kalij, 
magnezij in cink. Zelo pomemben del konopljinih proteinov predstavljajo tudi vlaknine, 
ki pomagajo pri izboljšanju prebave. Konopljini proteini delujejo alkalno in pomagajo pri 
izgorevanju maščob, razkisanju telesa in so zelo dobro prebavljivi. Zamešate jih lahko tudi v 
smutije, jogurte ali pripravite kakšen svoj napitek. 

Kulinarična delavnica na Kmetiji Vrhivšek v Lindeku Miza vabi – kruh, testenine, namazi in slaščice, vse na osnovi konoplje.
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viktor leČnik
Tekst in foto: Rozmari Petek

Včasih se je vsako uro splačalo popravljati
Zakonca Lečnik sta že pol stoletja Vojničana; včasih sta 
bila v »urni mehanizem« vpeta oba, danes Viktor ure 
popravlja za zabavo.
 
Nenavadno, a ob pogovoru z Viktorjem Lečnikom se 
poslušalcu zazdi, da se je ustavil čas. Jasno, da ob urarju 
se to že uri ne more zgoditi, a vendarle. Lečnik, upokojeni 
urar, o zlatih in tudi manj zlatih časih urarstva nekoč in 
danes govori tako doživeto, kot da je to najlepši poklic na 
tem planetu. Pa čeprav je to, na žalost, eden od poklicev, 
za katerega je tako malo zanimanja, da niti srednje šole ni 
več. »Ko sem bil še dejaven, smo v Celju poskušali ponovno 
zagnati šolo za urarje. Nabavili smo že orodje, a se na koncu 
ni izšlo,« se spominja Lečnik. Današnji urarji se morajo tako 
urarskega posla priučiti. Tako, kot to počne njegov vnuk, ki 
se na Poljskem specializira za popravilo štoparic. »Če bo tam 
ostal le pet let, bo dobil toliko znanja, da bo lahko delal kjer 
koli.« 
  
A dejstvo je, da se danes popravljajo le še dražje ure. »Včasih 
se je vsako uro splačalo popravljati, ker so bile nove drage, 
danes pa dobiš ure že zelo poceni. Sam sem tako delal 
na 'masi', sin, ki nadaljuje z Urarstvom Lečnik v Celju, na 
kakovosti. Le boljše, dražje ure se še popravljajo. V vsakem 
primeru moraš poleg znanja za popravilo ur imeti tudi pravi 
občutek. To je kot specialna kirurgija, le da je ne izvajaš na 
'živem',« slikovito opiše sogovornik. 

Podobno kot sedaj sinu in vnuku, je bilo tudi njemu urarstvo 
skorajda v zibel položeno. »Čez dve leti bo minilo sto let, 
odkar je stric s Koroške prišel v Celje in na takratnem 
Tomšičevem trgu za pet kilogramov zlata kupil hišo, v kateri 
je zrasla urarska delavnica. Zaposlenih je imel 25 urarjev, 
med drugim se je pri njem učil tudi moj brat. Sam sem 

kasneje šel k bratu za vajenca, stricu pa so leta 1948 vzeli 
delavnico in mu čez tri leta vrnili eno delavnico v Zidanškovi 
ulici. Takrat je tudi mene poklical k sebi za pomočnika. Tam 
sem bil do leta 1968, potem pa sem odprl svojo delavnico. 
To sem si od nekdaj želel. Še zdaj je na istem mestu, ob 
Aškerčevi ulici. Kasneje sem prostor dokupil. In sicer tako, 
da sem prodajalcu za nagrado poklonil 300 popravil ur,« se 
spominja vsake podrobnosti. 
  
Lečnik, ki je v naše kraje kar peš prišel iz Kotelj na 
Koroškem, je Vojničan že celih 50 let, leto več je poročen s 
svojo Olgo. »Spoznala sva se v Mariboru. Jaz sem nato šel v 
Celje, Olga pa je še leto dni ostala tam, ker še ni dokončala 
šole. A me je čakala. Tudi zato, ker imam to srečo, da sva se 
z Olgo našla, lahko rečem, da mi je v življenju bilo in mi je 
še lepo. Celih dvajset let je tudi delala z mano v delavnici. 
'Štancala' je stekelca za ure,« se nežno spomni na nekdanje 
dni. »Zadovoljen sem z življenjem, zato lahko ljudem dajem 
le pozitivne misli. Najbrž me imajo zato ljudje kar radi,« 
razmišljujoče doda. 
  
Med tiste, ki ga imajo radi, sodijo tudi nekdanji sošolci in 
sošolke. Okoli enajst je še takšnih, ki se vsako leto zberejo 
skupaj in obujajo spomine na mlade dni. »Prvič smo se 
dobili šele za 30-letnico zaključka šolanja. Potem se, kljub 
obljubam, da bomo redni, spet nismo dvajset let videli. 
Nato sem sam dejal, da zdaj je pa tega dovolj, in sklical 
vse še živeče sošolce in sošolke. Od takrat se res vsako leto 
srečamo pri kom drugem in tako obenem še spoznavamo 
Slovenijo, saj so sošolci v Celje hodili iz vseh koncev 
Slovenije. Edina šola za urarje je bila namreč v Celju.« Letos 
so se nekdanji sošolci in sošolke zbrali prav v Vojniku, sprva 
pri Lečnikovih doma, nato pa so skupaj spoznavali lepote 
Vojnika in okolice.

Urar Viktor Lečnik je letos v Vojniku gostil svoje nekdanje sošolke in sošolce.
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da bi imeli 
Čas za svoje 

bogastvo
Tekst: Sabina Majcen, foto: Urška Golob

September je tu in z njim spremenjen 
(ali med šolskim letom utečen) 
način življenja za osnovnošolce, 
srednješolce in njihove starše. Eni se 
tega veselijo, drugi bi raje ta čas še 
odložili.

V spominu se mi oglasi izpred let 
slišana izjava mladih staršev: »Komaj 
čakava, da gre (njun otrok) v šolo, 
da ga naučijo malo reda!« Ste se 
nasmejali, podoživeli čas, ko ste 
tudi vi tako mislili? Sama sem se ob 
tej izjavi zamislila in zasmilila sta 
se mi starša, saj bosta nedvomno 
razočarana, če pričakujeta, da jima 
bo otroka »v red spravila« šola, saj 
imata zdaj občutek, da bi moral 
otrok biti bolj »utirjen«, kot je. Šoli 
prepuščata tudi šolo za življenje, ki 
pa je predvsem njuna. Bojim se, da 
bosta med tistimi starši, ki svojega 
otroka ob koncu osnovne ali v srednji 
šoli naenkrat doživijo kot čisto 
drugačnega. Vedo sicer, da otrok 
odrašča, išče svojo pot, to je fino. 
A kdaj se je tako spremenil, kot da 
je dobil drugo glavo? Razmišljanje, 
ki je v družini čisto novo? In otrok 
gleda starše in jih ne razume. Kako 
sta čudna, želita (pričakujeta) nekaj 
nemogočega, neumnega … Bolečina, 

nerazumevanje in nesprejemanje je na 
obeh straneh. Pa ne iz ene ne iz druge 
strani ni (bilo) slabega namena. Še 
posebej za starše so običajno otroci 
največje bogastvo. Pa so res?

Sama rada merim vse, kar počnem, 
s časom, ki ga za to porabim. Koliko 
časa starši namenimo temu bogastvu? 
Tarnamo, saj ni časa. Kam gre čas 
staršev, čas otrok? Različno od 
družine do družine. Eden od uspešnih 
kradljivcev časa, še bolj pa prave 
pozornosti, so elektronske frekvence, 
ki imajo sicer mnoge zelo uporabne 
lastnosti. Starši želijo od otrok (včasih 
bi bilo dobro, da bi tudi od sebe) 
doseči, da bi bil otrok pri uporabi 
teh frekvenc razumen. A to je boj s/z 
(pre)močnim nasprotnikom.

Zato želim vsem staršem, da bi 
si vsakodnevno »izborili« čas za 
svoje bogastvo. Ja, izborili! Če zgolj 
čakajo, da bo, ko bo, ga gotovo ne 
bo. Predvsem čas za pogovor brez 
motilcev. Da bi zares slišali, kaj otrok 
doživlja, kaj ga veseli, žalosti, v čem 
je dober in kje potrebuje njihovo 
podporo. Pogovor (včasih še bolj 
prijeten) lahko teče tudi pri skupnem 
delu, naj bi tudi pri skupnem obedu. 

To dvoje marsikje na škodo celotne 
družbe izginja. Če bo pogovor utečen 
del vsakega dne, bodo starši bolj čutili 
otroka, vedeli bodo, da odrašča, da se 

spreminja in neprijetnih presenečenj 
bo manj. Ne samo to, v otroku bodo 
zares odkrili bogastvo njegove 
edinstvenosti. Ni lahko, a je vredno! 
In kaj je z lahkoto dosegljivo, kar je 
vredno?

Sicer sem daleč od zgleda, koliko časa 
naj bi starš namenil svojemu otroku, 
spomnim pa se telefonske ankete, 
ko so najini otroci bili še »šolski«. Na 
vprašanje: »Koliko časa namenite 
za spremljanje reklam, prejetih po 
pošti?« sem odgovorila: »Če nimam 
na dan pet minut časa, da »gledam« 
moža in vsakega od najinih otrok, 
si tudi ne vzamem pet minut za 
spremljanje reklam.« Glas na drugi 
strani telefona je za nekaj trenutkov 
onemel. Le zakaj? 

Koliko časa starši 
namenimo temu 
bogastvu? Tarnamo, 
saj ni časa. Kam gre 
čas staršev, čas otrok?
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Tekst in foto: Jernej Škoflek 

S sončnimi elektrarnami po poti energetske samooskrbe
Svet in razvoj novih tehnologij se dandanes spreminjata 
veliko hitreje kot kadar koli v zgodovini, ko se 
temu razvoju prilagodi še država s svojimi zakoni, 
to lahko obrnemo sebi v korist. Po novem lahko 
sončno elektrarno postavimo na streho svoje hiše in 
proizvedeno elektriko uporabljamo za lastne potrebe. 
Zakaj? Sončna elektrarna je izredno čist vir energije, 
vzdrževanja je malo in tudi ptičev menda ne moti.
 

Nova uredba o samooskrbi 
Na podlagi nove uredbe o samooskrbi po novem za potrebe 
izvedbe sončne elektrarne ni treba več ustanoviti podjetja, 
prav tako nam električne energije ni več treba prodajati. 
Poleti električno energijo kot višek brezplačno dajemo v 
omrežje, pozimi pa jo brezplačno jemljemo iz njega. Na 
ta način se gospodinjstvo znebi večine stroška električne 
energije.
 
Subvencija sončne elektrarne 
V aprilu 2017 so prišli novi svežnji subvencij Ekosklada. Tokrat 
država ne subvencionira vsake proizvedene kWh, temveč 
je subvencija vezana na velikost elektrarne in izplačana ob 
zaključku naložbe. Dodatno država »subvencionira« postavitev 
sončnih elektrarn s podelitvijo ugodnih posojil Ekosklada. 
Tako lahko gospodinjstvo na preprost način, brez hipotek 
in dodatnih zavarovanj, pridobi ugodno posojilo z 1,3 % + 
6-mesečno EURIBOR obrestno mero. 

Zakaj se gospodinjstva ponovno množično odločajo za 
sončne elektrarne?  
Preprost spodnji izračun hitro pokaže, da se nam naložba v 
elektrarno povrne v desetih letih. To pomeni, da prvih 10 let 
po naložbi plačujemo posojilo, ki smo ga plačali s posojilom 
iz Ekoskada, namesto da bi plačevali elektriko. Po 10 letih 
imamo elektriko, skupaj z omrežnino in ostalimi prispevki, 
vezanimi na porabo, zastonj. 
Če smo elektrarno poravnali iz lastnih sredstev, je finančna 
slika še boljša; namesto da kreditiramo banke, se nam 
zniža letni strošek elektrike v višini 1/10 stroška naložbe v 
elektrarno (10 % donos).  

Izračun elektrarne za povprečno gospodinjstvo  
Povprečni mesečni strošek elektrike: 150 EUR (vključno z DDV) 
Potrebna velikost elektrarne za samooskrbo: 11 kW 
Potrebna površina strehe, obrnjene proti J, JZ, JV: 65 m2    
Informativni strošek elektrarne (subvencija in DDV 
vključen): 12.000,00 EUR 
Informativni letni prihranek: 1.500 EUR
  
Primer posojila iz Ekosklada si lahko pogledate na http://
www.sonce.com/samooskrba ali 
https://www.ekosklad.si/fizicne-osebe.
Podjetje SONCE energija (www.sonce.com) vam svetuje 
pri izbiri velikosti elektrarne, za vas uredijo vso potrebno 
dokumentacijo za priklop, subvencijo in posojilo ter v 
končno fazi izvedejo projekt na ključ. Vse od A do Ž. 
Informacije na info@sonce.com ali 031 222 438. 
  
Kaj prinaša energetska samooskrba? 
- Lastno proizvodnjo električne energije. 
- Samooskrbo, proizvodnjo električne energije za lastno 

porabo brez vpliva na dohodnino in pokojnino. 
- Neodvisnost od sprememb politik in gibanja cen 

električne energije, davkov in omrežnin. 
- Korak bližje samozadostnosti, neodvisnosti. 
- Avtomatizirano delovanje sistema, minimalno 

vzdrževanje. 
- Čisto električno energija. 
- Okolju prijazen način življenja. 
- Prispevek k prihodnosti in kakovosti življenja zanamcev. 
- Po izplačilu naložbe: dodaten prihodek gospodinjstva v 

višini prihrankov zaradi lastne proizvodnje el. energije. 
- »2. pokojninski steber« na lastni strehi. 

Ena izmed prvih naprav za samooskrbo v Sloveniji (MFE Ceklin, 
Brezovica)
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Vojniški lovci so v nedeljo, 18. junija 
2017, praznovali 70 let plodnega dela 
pri ohranjanju naravnega ravnovesja, 
skrbi za divjad in gozdove, lova 
in druženja »zelene bratovščine«. 
Zahvalili so se dolgoletnim dejavnim 
članom in pripravili tradicionalno 
srečanje s kmeti.

Njihova osnovna skrb je ohranjanje 
naravnega ravnovesja med ljudmi in 
živalmi, skrb za odstrel prevelikega 
števila živali, za gozdove in sodelovanje 
s kmeti, ki živijo v območju lovišča LD 
Vojnik. Seveda so njihova ravnanja 
pogojena z navodili Ministrstva 
za kmetijstvo in gozdarstvo, ki 
administrativno določa pogoje za 
njihovo delo. Lovska družina Vojnik je 
bila ustanovljena 29. marca 1947, ko so 
se v novi državi spremenili lovski zakoni 
in organiziranost lovcev. Družina 
upravlja 4.200 ha veliko površino in 
šteje 31 članov. Predsednik je Janez 
P. Marin. Povprečna starost lovcev 
je 51 let in žal v svojih vrstah nimajo 
nobene ženske. Lahko pa se pohvalijo, 
da imajo dva lovca pripravnika, kar 
obeta pomladitev LD Vojnik. Ozemlje 
spada med nižja gorska lovišča, v njem 
pa živijo srnjad, gamsi, divji prašiči, 
jazbeci, kune, zajci in lovne ptice 
(vrane, srake, šoje, race). Za njihovo 
delo je pomembna izgraditev lovske 
koče, ki sega v leto 1953/54. Zemljišče 
jim je pod Kislico podaril lovec Stanko 
Laznik, postavili so majhno lovsko 
kočo. Kasneje so to zemljišče prodali 
in kupnino namenili izgradnji novega 
lovskega doma, ki ga upravljajo. Leta 
2002 so ob veliki podpori takratnega 

župana Benedikta Podergajsa dobili 
lastništvo zemlje na sedanji lokaciji, v 
Vojniku na Cesti talcev 51. Lovski dom 
so gradili v veliki meri s prostovoljnim 
delom, saj so v izgradnjo in ureditev 
okolice vložili več kot 5.000 ur 
prostovoljnega dela. Za lovce pomeni 
dom prostor za izobraževanja, srečanja 
in druženje. Lovci posvečajo pozornost 
sodelovanju s kmeti, dobri odnosi so v 
obojestransko korist.  

Delo lovcev v veliki meri z zakoni 
usmerjata država in Lovska zveza 
Slovenije, ki bedita nad številom 
odvzema živali iz narave in zakonodajo 
o skrbi za okolje. V lovišču lahko na 
leto odvzamejo največ srnjadi (125), 
od tega je bilo lani 30 živali povoženih 
v prometu. Sledijo jim gamsi in divji 
prašiči (od 0 do 10), dihurji in kune 
(2 do 4), zajci so v lovišču redki, race 
mlakarice in seveda sive vrane, ki 
delajo kmetom največ težav. Njihovo 
področje so tudi vodne živali. Za svoje 
delo so prejeli več priznanj, med njimi 
poudarjajo srebrni grb Občine Vojnik, 
priznanje za sodelovanje na Božičnem 
Vojniku in priznanje KS Vojnik. V Lovski 
zvezi Slovenije delajo njihovi lovci v 
več funkcijah, tudi izobražujejo lovce 
in posamezniki so prejemniki vseh treh 
redov lovskih priznanj. Na praznovanju 
70-letnice društva je za svoje aktivno 
delo LD Vojnik prejela več zahval in 
priznanj. 

Na dogodku so razvili nov društveni 
prapor, ki ga je izdelalo podjetje 
Ercegoj-vezenje.  Za pomoč pri nakupu 
se je Janez Marin v imenu vseh lovcev 

zahvalil vsem, ki so prispevali sredstva 
za razvitje prapora. Število trakov z 
imeni darovalcev je bilo veliko. Prapor 
je pomagal razviti Branko Petre, ki je 
njegov boter. Za aktivno delo so ob 
70-letnici delovanja podelili plakete 
Občini Vojnik, Benediktu Podergajsu, 
grafičnemu podjetju Četisk, Štajerskim 
rogistom, Janezu Marinu in Savinjsko-
kozjanski zvezi LD Celje. Zahvalili 
so se številnim članom s priznanji, 
odlikovanji in zahvalami. V kulturnem 
programu so sodelovali Štajerki rogisti, 
Družina Gregorc, KUD France Prešeren 
iz Vojnika s Finžgarjevim Lovom 
na divjega petelina in Oplotničani s 
Tinetom. 

Prireditev se je nadaljevala z druženjem 
in lovskim golažem. Vsekakor je 
poslanstvo lovcev danes bistveno 
drugačno kot nekoč. V prvi vrsti gre za 
varstvo narave, ohranjanje ravnovesja 
v njej, skrbi za zdravje živali in 
varovanje kmetijskih pridelkov in ne 
zgolj za odvzem živali. Vojniški lovci 
sodelujejo z otroki iz vrtcev, osnovnih 
šol, se udeležujejo akcij čiščenja okolja 
in še kaj. Njihov najstarejši član Vanč 
Keblič, ki je lovec že 52 let, rad pove 
katero izmed prigod iz svojega lovskega 
življenja. Lovske prigode so zanimive 
in poučne. V vsakoletnih druženjih 
jih oživljajo in skrbijo, da ne tonejo v 
pozabo. 

  

Ob visoki obletnici delovanja LD Vojnik 
vse čestitke in hvala za njihov prispevek 
pri skrbi za ohranjanje zdravega in 
čistega okolja in skrbi za živali.

visok jubilej
Tekst in foto: Lea Sreš

Uspešnih 70 let Lovske družine Vojnik

Janez Mavrin Razvitje prapora Prejemnik plakete za minulo delo 
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dogodek
 Tekst: Andreja Preložnik,  foto: arhiv SD Vizore

V Vizorah uspešno obeležili
30 let delovanja SD Vizore
V vizorski dolini v Novi Cerkvi se je za člane Smučarsko-
skakalnega društva Vizore v soboto, 24. 6. 2017, odvil 
pomemben športni dogodek, saj so praznovali 30 let 
delovanja.
Nadvse uspešen in sončen dan je zaznamoval slavnostni 
dogodek ob otvoritvi in blagoslovu prenovljenih skakalnic 
in društvenih prostorov, meddruštvena tekma različnih 
kategorij ter seveda veselica z domačim ansamblom 
Klateži, ki je trajala vse do jutranjih ur.

9. Pohod
 Tekst in foto: Roman Gračner

Vojniški vinogradniki
od kleti do kleti
Vojniški vinogradniki so svoj že deveti pohod od kleti 
do kleti začeli v Novi Cerkvi. Pohodnike so na startu 
pozdravili lepo sončno jutro, številna udeležba in veliko 
dobre volje. Tokratna pot jih je vodila po KS Nova Cerkev.
 
Na zbirališču jih je pozdravil predsednik društva, nato pa 
so krenili do potomke trte ob župnišču, kjer jih je pričakal 
podžupan Viktor Štokojnik. Ogledali so si rast trte in prihodnji 
pridelek ter po okrepčilu nadaljevali pot. Najprej do gospoda 
Kristana, pa do župana Branka Petreta. Po dveh odličnih 
postankih so krenili navkreber do gospoda Novačana, gospoda 
Medveda in na koncu poti prišli do razgledne točke na višini 
okoli 450 m. Na desni sta se v soncu bleščala Nova Cerkev 
in Lemberg, na levi pa sta se pokazala Frankolovo in grad 
Lindek. Pot navzdol se je ustavila pri gospodu Oprešniku, 
topel golaž pa je pripravil gospod Gobec. Skoraj ob zaključku 
tudi harmonika ni manjkala. Še nekaj kilometrov, postanek 
pri Slavku Jezerniku, predsedniku KS, in že se je pokazala 
Nova Cerkev. Vsak gostitelj – vinogradnik je dodal nekaj 
svojega, vsi pa so se izkazali za izjemno gostoljubne. Iskreno se 
zahvaljujemo gospodarjem, ki so odprli svoje kleti, in seveda 
tudi gospodinjam, ki so pogrnile mize. 

Čas trgatve se bliža.

Meddruštveni tekmovalci mlajših kategorij – cicibani

Slavnostni spusti članov po doskočiščih z zastavami in otvoritveni 
skok Davida Grma na skakalnici K 35

Gasilci, vozniki tovornjakov Simbio, reševalci, izvajalci zimske 
službe in drugi nas opozarjajo na poškodbe vozil, ki nastajajo 
zaradi poseganja vej na cestišče in v cestno telo. Zaradi 
nepreglednosti, ki je povzročena s tem, je povečana možnost 
nesreč. Do večjih poškodb vozil prihaja zlasti ob prevozih pitne 
vode in različnih intervencijah (požarih, poplavah, prometnih 
nesrečah ipd.), ko je treba hitro ukrepati.
Vljudno prosimo vse lastnike zemljišč ob krajevnih in lokalnih 
cestah, da poskrbijo za ustrezno prevoznost cest in do konca 
septembra 2018 obrežejo vsa drevesa, veje in ostalo rastje, ki 
sega v cestno telo, kar določa tudi 30. člen Odlok o občinskih 
cestah v občini Vojnik.  
Z vašim sodelovanjem bo izvajalcem javne službe omogočeno 
nemoteno opravljanje storitev.

obrezovanje ob 
kategoriziranih Cestah
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Prireditev
Tekst: Ivanka Koprivnik, foto: Jožica Kotnik, Lea Sreš 

Kulturni utrip tudi v Socki
Kulturno društvo Socka je v drugo spravilo prireditev 
pod streho. Dobesedno. Na dogodku so predali v 
uporabo nov, pokrit oder.
 
Kulturno društvo Socka je v nedeljo, 2. julija 2017, 
priredilo tradicionalno prireditev Socka poje, pleše in igra. 
Na prireditvi se je predstavilo domače kulturno društvo in 
mladi talenti iz Socke. Povabili smo tudi goste: Folklorno 
skupino z Dobrne, Ljudske pevce Prijatelje iz Nove Cerkve 
in, za dvig razpoloženja ter humor, ansambel Okajene 
muzikante z Dobrne. Prireditev je bila za kraj in KD Socka 
poseben dan. Imeli smo čast nastopati na novem odru 
v graščinskem parku, ki nam bo vedno na voljo. Slavko 
Jezernik, predsednik Sveta KS Nova Cerkev, in Viktor 
Štokojnik, podžupan Občine Vojnik, sta predala oder 
svojemu namenu. Prvi so na njem nastopali naši najmlajši 
iz POŠ Socka.

Veseli smo bili, da ste bili z nami v senci teh mogočnih 
dreves in bili del dobro razpoložene družbe. KD Socka vabi 
vse ljubitelje petja in glasbe, da se nam pridružite.

ElEktro kovačič
neskončna energ i ja
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 elektroinstalacije
 strelovodi
 meritve

www.elektro-kovacic.si

Podžupan Občine Vojnik Viktor Štokojnik in predsednica KD Socka 
Ivanka Koprivnik

Dobro razpoložena družba
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obolnar
Tekst: Sonja Jakop, foto: arhiv ČZP Delo

Noben človek ni »kanta« za smeti
Njen rojstni kraj je Frankolovo, od študentskih let 
dalje živi in dela v Ljubljani. Po poklicu novinarka in 
odgovorna urednica tedenske revije Ona (priloga Dela 
in Slovenskih novic) in Onaplus. Zasebno žena, mati, 
prijateljica, ki dom in odnose v družini in v družbi 
postavlja daleč na prvo mesto. Po duši ljubiteljska 
tekačica in velika ljubiteljica knjig. Vse to in še mnogo 
več je Sabina Obolnar (prej Pelin), ki vsak teden 
kritično, jasno in brez dlake na jeziku opozarja na 
krivice in težave današnje, prevečkrat razklane družbe.

 

Po prebiranju vaših uvodnikov v Oni in Oniplus 
sklepamo, da ste rojeni za novinarski poklic. 

Že zelo zgodaj sem vedela, da želim postati novinarka, 
čeprav sem zaradi varnosti pod možnost B vpisala študij 
prava. Na novinarstvu je bil usmerjevalni izpit in sem 
se bala, da ga brez izkušenj ne bom opravila. Na srečo 
se je zgodilo obratno. Sploh si ne predstavljam, da bi v 
življenju lahko počela kaj drugega. Verjetno bi bila še 
kje uspešna, zagotovo pa ne bi bila zadovoljna. Tudi po 
debelih dveh desetletjih novinarske in uredniške poti pri 
ČZP Delo si menjave službe ne želim, čeprav sem že kdaj 
doživljala trenutke, ko bi zaradi velikih pritiskov na delo 
odšla kam drugam. Imam posebno srečo ali milost, da so 
bili vsi moji dosedanji šefi zelo spoštljivi do mojega dela. 
Ocenjujem, da imam pri Delu, največji časopisni hiši v 
Sloveniji, največje možnosti, da lahko izrazim, kar se mi 
zdi pomembno. Še posebej zadnja leta, ko ustvarjamo tudi 
samostojno revijo Onoplus. Naklada te je vsako leto višja, 
bralke in bralci nam zaupajo, kar je bistveno. Težave, ki 
jih predstavljamo in obravnavamo, so tudi težave naših 
bralcev. 

  

Kateri novinar je po vašem mnenju uspešen in koliko 
se lahko družba skozi vaše poslanstvo spreminja v 
pozitivno smer? 

Vsako delo moraš opravljati s strastjo, pošteno, zelo 
pomembna je empatičnost. Čeprav izhajaš iz sebe, moraš 
vedeti, da ničesar v življenju ne delaš le zase, ampak za 
sočloveka. Če nekoga vodijo lastni egoistični interesi, je 
bolje, da novinarstvo pusti pri miru. Če pa vidiš, kje je 
srž težave v družbi in odpiraš te teme, jih na pravi način 
in strokovno obdelaš, verjamem, da se lahko tudi skozi 
novinarski žanr stvari v družbi obračajo na bolje. 

  

Na katerih področjih najpogosteje opozarjate, da se 
stvari ne vrtijo v pravo smer?  

Vsa leta je moja primarna tema nasilje nad žensko, otroci 
in v partnerskih odnosih. To so področja, kjer dobivamo 
ogromno vprašanj in klicev na pomoč in kjer bomo morali 
še vsi zelo veliko narediti, če se bomo hoteli ohraniti 
kot ljudje. Zadnje čase se ukvarjam s potrošništvom 
in težavami našega kapitalističnega sistema. Njegove 
posledice bomo čutili še zelo dolgo, pa če ta trenutek Kot znana Slovenka je Obolnarjeva sodelovala v kampanji 

»Ustavimo pasje borbe.«



31

O
B

Č
A

N
I,

 K
I 

SE
ŽE

JO
 Č

E
Z 

P
L

A
N

K
E

prenehamo s kopičenjem in 
hlastanjem po »več«. Naša dolžnost 
je, da se temu upremo. Pred časom 
se je mlajša kolegica jezila na čakanje 
v kolonah proti hrvaškemu morju. 
Potem sem napisala uvodnik: A 
moramo res vsak konec tedna leteti 
na morje? Je to nujno, če si želiš 
oddahniti? A ni dovolj, da imaš 
dom, knjigo, svoj mir? A ni to najbolj 
pomembno v življenju? Odziv bralk 
in bralcev je bil zelo velik z mnogimi 
pritrdilnimi komentarji, npr.: »Hvala 
bogu, tudi jaz imam možnosti iti 
na morje, ampak bolj uživam doma 
pod svojo jablano«. Današnji tempo 
življenja, sistem in vrednote, ki nam 
jih vsiljuje sedanji kapitalizem, so 
zelo krute in nevarne. Verjamem, 
da se ljudje ob vseh težavah, ki jih 
imajo, niti ne zavedajo, kako hitro 
jih to kolesje zmelje in potegne vase. 
Ni treba vsak konec tedna kam iti, 
si nakupiti ne vem koliko stvari, da 
boš srečen. Ne boš, kvečjemu boš slej 
ko prej nesrečen, ker delaš in potem 
zapravljaš za neumnosti. Od nas se 
zahteva, da vedno več kupujemo, 
da vedno več trošimo, kar je absurd. 
Precej se ukvarjam tudi z odnosom 
do narave in okolja. Trudim se biti 
čim bolj spoštljiva in suverena do 
njega in želim, da bi ljudje razumeli, 
da to ni samoumevno. Moramo se 
zamisliti, kaj počnemo z naravo, sicer 
bo naša kakovost življenja prej ko slej 
katastrofalna. 

  

Nemalokrat s prstom pokažete na 
krivca in s tem komu tudi stopite na 
žulj. Kako se odzivate na kritike? 

Z leti je postala moja koža bolj 
debela. Če sem se včasih odzvala na 
prvo žogo in zelo čustveno, si danes 
vzamem čas, premislim in se šele 
potem odzovem. Včasih pogledam 
na koledar in ugotovim, da je luna. 
Poslušam, da se ljudje spihajo, kdaj 
tudi odložim slušalko, ker noben 
človek ni »kanta« za smeti. Nihče 
na svetu ni dolžan zgolj poslušati, 
komunikacija mora biti dvosmerna. 
Obvezno poslušam, ko imajo 
prav, ekstremnih izpadov pa ne. 
Če obdelujemo politično temo, se 
zagotovo oglasijo privrženci druge 

strani. Ljudje se standardno jezijo 
na naše politike in tega smo vajeni. 
Večino člankov pred tiskom preberem, 
ker moram in hočem za vsebino 
revije stati. Nekatere tematike res 
zelo dobro poznam, sem suverena in 
vem, kaj hočemo bralkam in bralcem 
sporočiti. Nimam se pred kom 
zagovarjati in me to ne vznemirja. 
Ne spomnim se, da bi kdaj napisano 
obžalovala. Kvečjemu mi je žal, da 
česa nisem napisala, takrat ko je bilo 
aktualno, pa me je prehitela kakšna 
druga tema. Če začutim težavo in 
vidim, da se zgodi neka krivica, to 
jasno napišem. 

  

Vaše mnenje o družabnih omrežjih?  

To me sploh ne zanima in tudi o tem 
sem že večkrat pisala. Nimam nobene 
potrebe, da bi javnosti sporočala, da 
zdaj pečem »štrudl« ali odhajam na 
Šmarno goro. To je še eden izmed 
produktov današnje družbe, ko ljudje 
mislijo, da morajo ves čas sporočati, 
kaj počno, kje so, objavljati svoje 
fotografije – to je patologija. Redki 
uporabniki družabnih omrežij so 
zmerni, veliko je zasvojenih s to 
dejavnostjo in ti ljudje živijo v nekem 
vzporednem svetu. V Novi Gorici 
obstaja ambulanta za zdravljenje 
odvisnosti in psiholog dr. Kramli 
pravi, da dnevno prejme vsaj štiri 
klice zasvojencev z družabnimi 
omrežji ali njihovih staršev. To je 
grozno in nespametno. 

  

Ste politično opredeljeni? 

Vsak človek, če prizna ali ne, 
je politično profiliran. S tem se 
pretirano ne ukvarjam. Bližja mi 
je levica, čeprav imajo tudi desne 
ideološke usmeritve svoje kakovosti 
in dobre ideje. Če desni ali levi 
govorijo neumnosti, opozorim ene 
in druge. Predvsem pa mislim, da 
bo treba politično polarnost enkrat 
preseči. To ne pritiče sedanjemu času, 
na takšen način napredka ne bo. 
Osnovne vrednote in vizija bi morala 
biti enake tako levici kot desnici, vse 
ostalo so politične igrice, ki me ne 
zanimajo in me dolgočasijo, ker so sila 
predvidljive. 

  

Kaj uspešna poslovna ženska, kot 
ste vi, počne doma? 

Zelo rada sem doma, sem 
zapečkarica, gospodinjim in se tudi 
doma posvečam svoji službi. Sin 
je že odrasel, mož pa tudi (smeh). 
Lahko bi ob štirih ugasnila telefon 
in računalnik, ampak si ne znam 
predstavljati dneva brez poročil, 
knjige, dobrega časopisa. Kar 
zadeva moj prosti čas, sem pa precej 
pusta. Moja največja sprostitev je 
pes, popoldne hodim z njim na 
ljubljanski grad. V preteklosti sem 
bila še kar aktivna športnica, veliko 
sem se ukvarjala s tekom. Čedalje 
bolj potrebujem svoj čas in mir, 
potrebujem pa tudi rutino. Psiholog, 
dr. Andrej Perko, pravi, da lahko 
človek doseže napredek le z rutino 
(mora zjutraj vstati, iti v službo ipd.). 
V njej mora najti smisel življenja, 
katerega trdno jedro so družina, širša 
družba in delo. Znotraj te rutine se 
mora vsak dan truditi, da je čim boljši, 
uspešen. Tudi sama sem učinkovita 
le, kadar imam načrtovan dan, 
strukturiran, torej ustaljen ritem. Če 
imam svoj mir, dobivam tudi ideje, 
sicer izgubljam čas in energijo. 

Sabina Obolnar, odgovorna urednica revij 
Ona in Onaplus



32

K
U

LT
U

R
N

A
 R

A
ZG

L
E

D
N

IC
A doroteja 

hauser
Tekst: Marko Zdovc, foto: zbirka avtorja

140 let vojniške slikarke
Doroteja Hauser, s polnim imenom Dorothea Johanna 
Hauser, se je rodila 25. julija 1877 v mestu Gradec v 
Avstriji. Krščena je bila 15. avgusta 1877 v župnijski 
cerkvi sv. Lenarta v župniji sv. Lenarta pri Gradcu, ki 
je danes del mesta Gradec. Krstil jo je župnik Franc 
Reinhofer, krstna botra pa je bila njena stara mati 
Johanna Stallner, po kateri je Doroteja dobila eno 
izmed imen.

 

V zakonu so se očetu inženirju Alfredu Antonu in materi 
Mariji Hauser (dekliško Stallner) rodili štirje otroci; in 
sicer sin Pavel (Paul) in hčere Doroteja (Dora), Elizabeta 
(Lili) in Renata (Renater). Družina je stanovala v ugledni 
meščanski hiši na ulici Glacisstrasse 53 v Gradcu, nedaleč 
vstran od graškega mestnega parka. Dorina mati je bila 
sestra od pobudnika izgradnje vojniške hiralnice Moritza 
Stallnerja. Zato je s svojo družino iz Gradca veliko zahajala 
v njegovo vilo v Vojnik, še posebej v poletnih mesecih. 

  

Žal o zgodnjih letih življenja in o odraščanju Doroteje ni 
veliko poznanega. Tudi redki, še živeči daljni sorodniki 
v Avstriji in v Švici, s katerimi sem bil v stiku, o njej žal 
ne znajo povedati ničesar. Prvi dokumentirani zapis 
o Dorotejinem delovanju v Vojniku je mogoče najti v 
časopisu iz leta 1898, kjer je Doroteja ob koncu šolskega 
leta obiskala šolarje, takratne nemške šole v Vojniku. 

Njen brat dr. Pavel Hauser je bil zaposlen kot referent v 
avstrijskem ladjarsko-trgovskem podjetju Lloyd. Zanimiv 

je podatek, da je bil v prvi svetovni vojni kot poveljnik 
topniške baterije 14. septembra 1914 težko ranjen v bojih 
pri Poljskem mestu Sandomierz. S strani sovražnika je 
bil ujet in odpeljan v ujetništvo v Rusijo. Dorina sestra 
Elizabeta je bila po poklicu agronom in se je poročila 
lastnikom papirnice v Višnji vasi Alfredom Wokaunom. 
Družina Wokaun je imela svojo vilo nedaleč stran od 
Stallnerjeve vile. 

Doroteja se ni nikoli poročila in ni imela svojih otrok. 
Njen izbranec je bil mornariški častnik nadporočnik 
Georg S. Faber iz graščine Frankolovo. Bil je najstarejši 
izmed devetero otrok družine Faber in nekoliko starejši 
od Doroteje. Zaradi njegove službe, kjer je kot mornar 
veliko potoval, ga je Doroteja dolga leta čakala, da se vrne 
in upokoji. Na željo njene matere se je z njim poročila 
njena najmlajša sestra Renata, razlog pa je bil ta, da je bila 
edina izmed Hauserjevih otrok, ki še ni bila preskrbljena 
za življenje. Zaradi tega je prišlo v družini do hudega 
spora. Nedaleč vstran od Stallnerjeve vile si je Doroteja 
nato zgradila svojo hišo, v kateri je imela tudi slikarski 
atelje. Hiša je bila lepo urejena in v kmečko alpskem 
slogu napravljena ter pokrita s slamo. Ob hiši je imela 
skalni alpinet, zraven hiše pa gospodarsko poslopje, 
za katerim je bil sadovnjak. Tam gori nad Vojnikom je 
Doroteja v samoti ustvarjala odmaknjena od celega sveta. 
Bil je to njen svojevrstni raj na zemlji. Hrepenenje po 
ljubezni in neizpolnjen materinski čut je opaziti tudi v 
njenem umetniškem delu, predvsem v škarjerezih, kjer je 
največkrat upodabljala otroke, pravljične in pa ljubezenske 
motive. Doroteja je velikokrat za veliko noč in tudi za 
druge večje praznike k sebi rada povabila vojniške otroke. 
Predvsem so bili to otroci njenih prijateljev in znancev 
z vojniškega trga in okolice: Tanškovi, Gorenškovi, 
Švajgerjevi, Otorepčevi, Ratejevi, Jeklovi, Kokaljevi, 
Ovčakovi, Špindlerjevi in drugi. 

  

Na slavnostno gostijo so bili otroci povabljeni s pisnim 
povabilom. Starši so otroke »pražnje napravili« in jih 
napotili na Štolnerjev hrib k slikarki. Otroke je vedno 
obravnavala kot sebi enake. Obdarovala jih je z raznimi 
darili, kot so bile pisane vetrnice iz papirja, ki jih je sama 
napravila. Po njenem posestvu pa so otroci iskali dobrote, 
ki jih je zanje pri njej skril velikonočni zajec. Pogostila 

Originalni motiv škarjereza iz leta 1943 s stilizirano črko H, ki ga je 
naredila slikarka Doroteja Hauser.



33

K
U

LT
U

R
N

A
 R

A
ZG

L
E

D
N

IC
A

jih je z raznimi dobrotami, s pisanimi keksi, šarkljem in 
sladkim kakavom. Na koncu pa so otroški obisk ovekovečili 
še s fotografijo za trajen spomin. Dogodek se je otrokom za 
vedno vtisnil v spomin. 
  

Njeno življenje se je tragično končalo v požaru v njeni hiši 
v mesecu januarju 1946. Danes njene lepe hiške na rahli 
vzpetini Štolnerjevega griča ni več in le redki so sprehajalci, 
ki danes hodijo tam okrog. Slikarka pa še živi v spominu 
Vojničanov, njenih prijateljev in predvsem otrok, ki so 
jo poznali. Naj bo ta skromni zapis moj mali prispevek k 
ohranitvi spomina na znamenito slikarko. 

V župnijskem domu sv. Jerneja v Vojniku bomo 
v petek, 29. septembra 2017, ob 18. uri člani TD 
Vojnik v organizaciji s KS Vojnik, z Občino Vojnik, 
domoznanskim oddelkom OKC Celje, s KKD Ivan 
Šopar Vojnik, TKD Globoče in z Galerijo Piros izvedli 
predavanje in pogovor o vojniški slikarki Doroteji 
Hauser ob obeležitvi 140. obletnice njenega rojstva. 
Pred predavanjem bo odprtje razstave originalnih 
miniaturnih škarjerezov Doroteje Hauser in grafik po 
njenih motivih iz zbirke Jožeta Žlausa iz Globoč. 

Partnersko 
sodelovanje
 Tekst in foto: Lea Sreš 

Češko priznanje Jožetu Žlausu
Sredi meseca maja je Žlausa 
presenetila novica, da je v češkem 
mestecu Česka Skalice nominiran 
za dobitnika častnega priznanja, 
ki ga v tem mestu podeljujejo 
vsako tretje leto. Gre za podelitev 
priznanja v okviru dneva občanov 
mesta Česka Skalice za dolgoletno 
sodelovanje na področju kulture 
med Čehi in Slovenci. Največji delež 
pri nominaciji je imela ravnateljica 
osnovne šole v Česka Skalice, 
doktorica Zdenka Vitova, ki pa je 
žal 16. maja letos umrla v šele 54. 
letu in za sabo pustila neizbrisno 
sled.
 
Sledilo je uradno povabilo za prevzem 
visokega priznanja 24. junija 2017 v 
mesto Česka Skalice, kamor je Žlaus 
odpotoval skupaj z Joškovo bando. V 
spomin na našo prijateljico Zdenko 
Vitovo smo dopoldan posadili lipo s 
spominsko tablo in kratkim glasbenim 
programom, popoldne pa je bila 
slavnostna podelitev priznanja za 
Žlausovo delo s področja kulture 
in predstavitve čeških pisateljev v 
Galeriji Piros v Globočah. Na prvem 
mestu je Božena Nemcova, saj je v 
galeriji razstavljenih več kot 300 knjig 
o njenem življenju in delu, sledijo pa 

še ostali avtorji, kot so Karel Čapek, 
Alois Jirasek, Karel Macha idr. Velika 
zbirka češke literature je zanimiva 
tudi za študente katedre za češčino 
na Filozofski fakulteti v Ljubljani, saj 
galerijo večkrat obiščejo in se čudijo 
nad bogato zbirko knjig.
 
Posaditev lipe ima tudi simboličen 
pomen in pomeni začetek sodelovanja 
med občinama Vojnik in Česka 
Skalice, morda pa tudi zametek 
slovensko-češkega prijateljstva, ki 
je bilo nekoč zelo razvito, najbolj 
pa med obema vojnama, takrat 

so bile popularne češkoslovaške- 
jugoslovanske lige in društva v 
Ljubljani, Mariboru in tudi Celju. 
Nad Žlausovo idejo o sodelovanju 
med obema bratskima narodoma 
je navdušen tudi nekdanji češki 
veleposlanik v Sloveniji, doktor Petr 
Voznica, ki je obljubil vsestransko 
pomoč pri partnerskem sodelovanju.

Visoko priznanje za našega občana
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tekmovanje
Tekst: Sonja Jakop, foto: Patricija Jakop 

Bezenškov zbor osvojil mednarodno lovoriko 
V dneh od 8. do 11. junija 2017 se je Moški pevski 
zbor Prosvetnega društva Anton Bezenšek Frankolovo 
pod vodstvom zborovodje Matevža Pušnika udeležil 
mednarodnega tekmovanja pevskih zborov Cracovia 
Cantans v Krakovu na Poljskem. Domov so se pevci 
vrnili bogatejši za novo mednarodno izkušnjo; 
osvojili so 3. mesto v kategoriji ljudskih in popularnih 
pesmi.

 

Bezenškovi fantje, željni novih izzivov, so se lani prijavili 
na omenjeno pevsko tekmovanje. Kot pravijo poznavalci, 
je velik uspeh že to, da so bili sprejeti na tekmovalni 
oder, ki po zahtevnosti presega marsikatero sorodno 
tekmovanje mednarodnega značaja. Pomerili so se v 
široki konkurenci z moškimi, mešanimi in ženskimi zbori 
iz Evrope in Azije, celo iz daljne Indonezije. Slovenske 
barve sta v drugih kategorijah v Krakovu zastopala še 
Akademski zbor France Prešeren iz Kranja in Akademski 
pevski zbor Univerze na Primorskem iz Kopra, ki sta 
se prav tako vračala domov z osvojenimi odličji. To je 
dokaz, da slovenski ljubiteljski zbori dosegajo kakovost, 
ki se uspešno kosa z najboljšimi v mednarodnem merilu. 
Čeprav frankolovski pevci v prvi vrsti pojo za lastno 

veselje, so si tokrat znova zastavili visok cilj. Osvojena 
lovorika je rezultat zavzetega dela minule pevske 
sezone, bolj zgoščenih pevskih vaj od običajnih sezon, 
piljenja tekmovalnih partitur ter korajže in strokovnosti 
zborovodje. Najnovejši dosežek bronastega sijaja zdaj 
izpopolnjuje »osebno« izkaznico Bezenškovega zbora, v 
kateri so že usidrana pred leti pridobljena mednarodna 
priznanja. Frankolovski pevci so tudi poskrbeli, da je 
ob razglasitvi priznanj vseh treh slovenskih zborov 
v dvorani krakovske filharmonije ponosno plapolala 
slovenska zastava. Veselje nad doseženim je ob koncu 
ceremonialnega dela prepričljivo okronal še zborovodja 
Matevž: »Fantje, zmagali smo!« 

Ob vseh pevskih obveznostih je bilo v štirih dneh življenja 
v Krakovu dovolj priložnosti za druženje in ogled 
turističnih zanimivosti. Če je koncentracijsko taborišče 
v Auschwitzu na vse vrglo kruto podobo človeške zlobe, 
bo ostal prijeten spomin na vse drugo videno, slišano in 
doživeto. Ob vsem tem pa lahko spregledamo nekatere 
organizacijske pomanjkljivosti izven samega tekmovanja, 
te obveznosti pa gostiteljem niso šle najbolje od rok. 

Prešerno razpoloženje po tekmovalnem nastopu
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konCert
Tekst: Nina Gale, foto: Jernej Marolt 

Poletna noč z Vokalno skupino Kolorina
Na lep poletni večer, v soboto, 17. junija 2017, se je 
v cerkvi Svete trojice na Gojki zgodil letni koncert z 
naslovom Poletna noč.
 
V prvem delu smo zapele pesmi: Dekletom, Čarni kus, 
Adam in Eva, Rož, Podjuna, Zila in Fsi so venci bejli. 
Za popestritev svojega koncerta smo k sodelovanju 
povabile fante iz Frankolovskega kvarteta, ki so odlično 
opravili svojo nalogo. Za sodelovanje se jim še enkrat 
iskreno zahvaljujemo. Po bolj ljudsko obarvanem 
uvodu smo nadaljevale z manj domačimi melodijami, 
in sicer: Nocturno, Nora misel, Only you in vsem dobro 
poznani Yesterday. Naš koncert smo zaključile s pesmijo 

Le verjemi in verjele, in tako nam je uspelo pričarati 
lepo poletno noč. Prvič smo se pokazale v svojih novih 
oblekah, za katere je poskrbela oblikovalka Renata 
Meh, ki deluje pod imenom Grushka design. Glede na 
komentarje, ki smo jih prejele po nastopu, verjamemo, 
da vam je naša nova podoba všeč. Po koncertu smo se 
vsi zbrani družili ob jedači in pijači. Vsega tega pa ne bi 
bilo brez prijaznih in dobrih ljudi, ki so nam pomagali pri 
izvedbi zakuske, zato hvala Tatjani in Dušanu Horvatu. 
  
Hvala tudi vsem vam, ki ste si vzeli čas in nas počastili s 
svojim obiskom. 

Kolorina se je na koncertu prvič predstavila v novih oblekah. Kvartet Frankolovo

obletniCa dogodka
Tekst in foto: Albin Apotekar 

V spomin in opomin
Iz banovinske hiralnice v Vojniku so 9. junija 1941 
v okviru evtanazijskega programa T 4 odpeljali 92 
oskrbovancev v bolnišnico Feldhof, od tam pa v grad 
Hartheim, kjer so bili evtanazirani. Lani so v kapeli 
Psihiatrične bolnišnice Vojnik odkrili poimenski 
seznam odpeljanih, ki ga je pripravil Marko Zdovc in 
opravili mašo zadušnico – simbolični pokop.
 
Dan pred obletnico dogodka sta predstavnik Psihiatrične 
bolnišnice Vojnik, Albin Apotekar in raziskovalec Marko 
Zdovc, obiskala grad Hartheim, ki je zdaj preurejen 
v učno-spominski center in tam prižgala tri sveče 
(simbolno tri, ker so bili odpeljani v treh avtobusih). 
Po pooblastilu direktorja Marjana Javornika so bili 
direktorju centra mag. Florianu Schwannigerju v imenu 
Psihiatrične bolnišnice Vojnik izročeni: monografija ob 

50-letnici psihiatrične dejavnosti ter zračni posnetek 
kompleksa psihiatrične bolnišnice ter fotografija in 
prevod napisa na stavbi Mrtvašnica, kar bodo spravili v 
njihov dokumentarni fond spomina. Naj počivajo v miru.

Albin Apotekar in Marko Zdovc na gradu Hartheim
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Praznovanje 110-letniCe
Pgd nova Cerkev
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Matjaž Jambriško

Prostovoljno gasilsko društvo 
Nova Cerkev je v mesecu juliju 
praznovalo 110-letnico delovanja. 
Praznovanje se je začelo s 
slavnostno sejo, ki je bila v sredo, 
5. 7. 2017, ob 18.30 v dvorani PGD 
Nova Cerkev. Kulturni program sta 
pripravila Godba na pihala Nova 
Cerkev, Štajerski rogisti in mlade 
pionirke gasilke. 

 

Slavnostne seje so se udeležili visoki 
gostje: g. Darko But, generalni direktor 
uprave RS za zaščito in reševanje, 
tovariš Franci Petek, poveljnik GZS, 
tovariš Janko Cerkvenik, namestnik 
predsednika GZS, tovariš Bojan 
Hrepevnik, poveljnik celjske regije, g. 
Branko Petre, župan občine Vojnik, 
g. Viktor Štokojnik, podžupan 
občine Vojnik, mariborski nadškof in 
metropolit msgr. Alojz Cvikl, celjski 
škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek, 
g. dekan Alojz Vicman, član PGD 
Nova Cerkev, kaplan g. Gregor 
Majcen, tovariš Benedikt Podergajs, 
predsednik GZ Vojnik-Dobrna, tovariš 
Ivan Jezernik, poveljnik GZ Vojnik-
Dobrna, predstavniki pobratenega 
PGD Jugorje, tovariš Franc Zepuhar, 
častni predsednik PGD Jugorje, 
predstavniki GZ Radeče, GZ Celje, 
GZ Šmarje pri Jelšah, GZ Šentjur, 
GZ Slovenske Konjice, GZ Zreče-
Vitanje, GZ Žalec, GZ Vojnik-Dobrna 
ter predstavniki sosednjih PGD 
(Vojnik, Dobrna, Lemberg, Socka in 
Frankolovo). V pozdravnem govoru je 
Slavko Jezernik, predsednik PGD Nova 
Cerkev, predstavil tudi zgodovino 
in dosežke društva. Po slavnostnem 
govoru so sledili pozdravi gostov ter 
podelitev državnih gasilskih odlikovanj 
ter društvenih zahval. Po končani 
slavnostni seji je sledilo družabno 
srečanje vseh prisotnih. 

V soboto, 8. 7. 2017, ob 17.00 
smo obletnico društva počastili z 
veliko gasilsko parado s svečanim 
mimohodom gasilcev in vozil 
domačega in sosednjih društev ter 
PGE Celje. V paradi so sodelovali 
tudi gasilski veterani PGD Dobrna in 
PGD Nova Cerkev z gasilskim vozom 
s konjsko vprego, gasilsko lestvijo iz 
leta 1930 in kombiniranim vozilom 
TAM pionir, last Jožeta Fajdige. Po 
slavnostni paradi so pod šotorom 
sledili slavnostni govori predsednika 
GZ Vojnik-Dobrna Benedikta 
Podergajsa, Janka Žuntarja, člana 
UO GZS, in predsednika PGD Nova 
Cerkev Slavka Jezernika. Sledilo 
je veselo druženje z ansamblom 
Poskočni muzikanti in dalmatinsko 
klapo Kampanel. 

Nagovor predsednika PGD Nova Cerkev 
Slavka Jezernika

Čelo parade: gasilski znak jubilanta. Nosili 
so ga Jaka Legvart, Maruša Boršič, Martina 
Marovšek. 

Veterani PGD Nova Cerkev z gasilskim 
vozom iz leta 1930

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

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

www.aksel.si

»CEMENTNINARSTVO«
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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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

za veČjo varnost
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu občine Vojnik se 
uspešno udeležuje preventivnih 
akcij, ki jih pripravlja Javna 
agencija Republike Slovenije 
za varnost prometa. V okviru 
nacionalne akcije Začetek šole 
potekajo različne dejavnosti ter 
ukrepi, ki jih je treba izvesti pred 
začetkom šolskega leta 2017/2018.

 

Že v mesecu juliju so bili s strani 
Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu in predstavnikov 
šol opravljeni pregledi varnih 
šolskih poti. Na osnovi ogleda so 
se določila mesta za postavitev 
prometnih znakov šolska pot, ki 
opozarja voznike na izpostavljeno 
mesto na šolski poti, kjer lahko 
pričakujejo otroke na poti v šolo 
in iz nje. Poleg tega se vsako leto 
organizira (prvih 14 dni) varovanje 
otrok na šolskih poteh. Varovanje 
otrok na zaznamovanih prehodih 
za pešce poteka vsako leto na 
mestih, kjer je ogroženost večja. Kot 
prostovoljci so vanj vključeni člani 
občinskih SPV, člani ZŠAM Celje, 
člani prostovoljnih gasilskih društev, 
učitelji, starši ter drugi. Prostovoljci 
pomagajo učencem prečkati cesto 
na nevarnejših odsekih in s svojo 
prisotnostjo opozarjajo voznike na 
še previdnejšo vožnjo. Ob začetku 
šolskega leta se izvajajo tudi učne 
ure z otroki, kjer se predstavi in 
obravnava tudi varnost otrok v 
prometu (načrti šolskih poti, pravila 

varnega sodelovanja v prometu, 
priporočila itd.). Skupaj s policistom 
učenci z učiteljico prehodijo varne 
poti do šole in jih sproti opozarjajo 
na nevarne točke. Na uvodnih 
roditeljskih sestankih na varnost v 
prometu opozorimo tudi starše. 

  

SPV občine Vojnik se je v mesecu 
maju 2017 prijavil na javni poziv 
lokalnim skupnostim za sodelovanje 
pri razvijanju in pospeševanju 
preventivnih programov ter izvajanje 
nacionalnih akcij na lokalni ravni v 
letu 2017, ki ga je razpisala Javna 
agencija Republike Slovenije za 
varnost prometa. Na prijavo smo 
dobili pozitivni odgovor in v ta 
namen prejeli naslednje: 

- digitalizacijo šolskih poti za OŠ 
Vojnik in OŠ Antona Bezenška 
Frankolovo, 

- štiri (4) triopane »šolska pot«, 

- 24 odsevnih brezrokavnikov za 
kolesarje in 

- 6 kolesarskih čelad. 

  

Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu občine Vojnik 
prosi voznike in ostale udeležence 
v cestnem prometu k strpnosti, 
saj bomo le tako zagotavljali večjo 
varnost svojih otrok. Z zglednim 
ravnanjem vseh udeležencev v 
prometu bomo najmlajše naučili, da 
postanejo odgovorni udeleženci v 
prometu, ki bodo znali poskrbeti za 
svojo varnost in varnost drugih. 

Na prehodu za pešce na Celjski cesti v Vojniku

OŠ Vojnik
PON. in ČET.: 1600–1730

POŠ Nova Cerkev
SRE.: 1530–1700

OŠ Ljubečna
TOR.: 1530–1700

OŠ Dobrna
PON. in SRE.: 1615–1730

OŠ Vitanje
ČET.: 1240–1330 in
        1330–1415

OŠ Frankolovo
PET.: 1420–1505

KOŠARKARSKOŠOLO
KOŠARKARSKEGA KLUBA VOJNIK
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Drage učenke in učenci! 

Pred nami je novo šolsko leto. Leto 
novih doživetij, novih priložnosti in 
tudi novih nalog. Skupaj z vami bomo 
iskali poti in priložnosti, da bo leto čim 
uspešnejše. Uspeh, sreča in zadovoljstvo 
so vedno tesno povezani z delom. Zato 
je pomembno, da nove naloge, ki so 
pred vami, sprejmete odgovorno in jih 
poskušate po svojih najboljših močeh 
vedno dobro opraviti. Tega namesto 
vas ne morejo opraviti starši ali učitelji. 
Učenje je vaša naloga, ki jo zmorete, če 
si to želite in si postavite jasne cilje. Pri 
tem boste imeli našo pomoč in oporo. 
  
Verjemite vase in pogumno stopite v 
novo šolsko leto.

 Olga Kovač,
 ravnateljica OŠ Vojnik s sodelavci

Osnovna šola Vojnik, 1. a–razred

Osnovna šola Vojnik, 1. b–razred Osnovna šola Vojnik, 
Podružnična osnovna šola Socka, 1. razred

Olga Kovač

NA prAgu 
N vegA

olsKegA 
leTA
Foto: Matjaž Jambriško
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Drage učenke in učenci!

Počitnic je konec in znova so se 
odprla vrata šole. Za nekatere prvič 
in ste vstopili z velikimi pričakovanji 
in željami, drugi ste spet v družbi 
prijateljev in sošolcev, za nekatere 
pa se je začelo samo še eno dolgo 
šolsko leto. Prav vsem polagam na 
srce – vsako leto ste modrejši in 
modrost je kot drevo, ki raste v srcu, 
in z vztrajnostjo in potrpežljivostjo 
vedno zacveti in obrodi. Ob letu vselej 
poberite sadove – okusni in sladki so. 
  
Želim vam prijeten začetek šolskega 
leta in uspešno leto.

  
 Marjana Šoš,

 ravnateljica OŠ Antona Bezenška 
Frankolovo

Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo, 1. razred

Marjana Šoš

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

Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna šola Nova Cerkev, 1. razred
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vojnik
 Povzela: Lidija Eler Jazbinšek, foto: arhiv OŠ Vojnik

Generaciji 2002 in 2011 povezuje vstop na novo pot
Poleti še devetošolci, jeseni dijaki 

Še nedavno, v sredini meseca junija, 
smo generacijo devetošolcev, rojenih 
leta 2002 in ki so prestopili šolski prag 
jeseni 2008, z gromkim ploskanjem 
pospremili na prizorišče starši, 
družinski člani in učiteljski zbor. V 
programu valete so učenci najprej 
prikazali vrsto plesnih figur, ki so jih v 
preteklih mesecih trenirali z učiteljem 
Urhom Potekom. Predstavili so se 
tudi po oddelkih ter zapeli, zaigrali in 
pripovedovali duhovite odlomke po 
predlogi knjige Dese Muck, Blazno 
resno o šoli. Nad organizacijo in 
vsebino je skupaj z razredniki bdela 
Marjana Rojc. Ravnateljica Olga 
Kovač je podelila učencem priznanja 
za izjemne dosežke.

 

Posebna županova priznanja so 
prejeli tudi tisti devetošolci, ki so 
vsa leta šolanja dosegali najboljši 
uspeh. Tokrat jih je bilo v generaciji 
treh oddelkov z 72 učenci kar 22. 
To so: Jakob Ban, Marko Hadler, 
Tia Krhlanko, Mia Marguč, Nika 

Paradižnik, Jaka Samec, Maja Sivka, 
Laura Šarlah, Kamil Wahibi in Lana 
Zupanc Rojc iz 9. a; Sara Boršič, Nuša 
Gobec, Kaja Jezernik, Timotej Kroflič, 
Nejc Špeglič, Urška Špes in Maša Turk 
iz 9. b ter Primož Petek, Vid Pikelj, 
Tadeja Pogladič, Eva Potočnik in Tjan 
Vinder iz 9. c. 

Vsem devetošolcem je ravnateljica 
med drugim namenila tudi te besede: 
»Prihodnost, ki je pred vami, je 
neznanka in se skriva v odtenkih 
različnih barv. Poti, ki nas peljejo 
vanjo, je veliko. Vaša prihodnost 
je odvisna od mnogih stvari, toda 
predvsem je odvisna od vas samih. 
Želim vam, da tudi v prihodnje pišete 
zgodbe uspeha in se z veseljem 
spominjate lepih zgodb, ki so nastale 
skupaj z nami.«

Župan Branko Petre je zadnji šolski 
dan obiskal naše devetošolce in 
ob tej priložnosti podelil priznanji 
uspešnima učenkama Kaji Jezernik 

in Nuši Gobec, ki sta bili na valeti 
pomotoma spregledani. 

  

Generacija 2011 v šolskih klopeh OŠ 
Vojnik 

Danes, sredi septembra, so naši 
devetošolci že dijaki, ki v prvih 
letnikih pridobivajo nova znanja: Po 
njihovih stopinjah pa stopa generacija 
prvošolcev šolskega leta 2017–18, 
rojenih v letu 2011. Njihov vstop 
v Osnovno šolo Vojnik je bil prav 
tako svečan in obarvan s pisanim 
dogajanjem. Uvodnemu kulturnemu 
programu je sledil slovesen sprejem 
v šolsko skupnost, ki ga je opravila 
ravnateljica Olga Kovač. Prvošolci 
pa so se nato v razredih ob sladkem 
presenečenju spoznali še s sošolci, 
sošolkami ter s svojo učiteljico in 
vzgojiteljico. 

  

Novi prostori 

V času poletnih počitnic so bila na 
matični šoli in na POŠ Šmartno v Rožni 
dolini opravljena pomembna gradbena 

Županovi nagrajenci na valeti
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in druga dela. Po dokončanju je na OŠ Vojnik na podstrešju 
matične šole pridobila tri nove učilnice, ki so zmanjšale 
prostorsko stisko. Na POŠ Šmartno pa so bili posodobljeni 
prostori za potrebe vrtca in šole..

Vsem šolarjem želimo uspešno novo šolsko leto ter 
varno pot na vseh poteh.

Županova nagrajenka Nuša Gobec Županova nagrajenka Kaja Jezernik

oratorij
Tekst: Klara Podergajs, foto: Anja Špegelj

Skupaj z Marijo do dotika nebes
Otroški smeh, petje in igranje 
so se med 21. in 25 avgustom 
slišali na oratoriju okoli župnijske 
cerkve svetega Jerneja v Vojniku. 

 

Vsaj dva meseca se je 19 animatorjev 
pripravljalo na enotedensko 

druženje z otroki. Letos se je 
vojniškega oratorija udeležilo 
111 otrok. Otroci in animatorji 
so čez teden spoznavali življenje 
Marije. S pogovorom v katehezah 
so dobili odgovore na razna 
vprašanja in spoznavali zgled 

vere v življenju Jezusove matere. 
Delavnice so pripomogle, da so se 
otroci razmigali in izrazili svojo 
ustvarjalnost. Teden so zaključili 
s sveto mašo v podružnični cerkvi 
Device Marije. 

Oratorija se je udeležilo 111 otrok.
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JI vrteC mavriCa 
vojnik
Tekst in foto: Martina Ošlak 

Planinski tabor
V petek, 2. 6. 2017, se je 23 Mavričnih planinčkov iz 
Vrtca Mavrica Vojnik odpravilo na planinski tabor 
v naravi. V najboljši učilnici na svetu, v naravi, smo 
preživeli nepozabne tri dni.

 

Na planinskem taboru smo se veliko naučili. Spoznali 
smo osnovne značilnosti orientacije v naravi in se podali 
na pravi orientacijski pohod. Odpravili smo se na pohod 
ob državni meji z Avstrijo. Zvečer smo si zakurili taborni 
ogenj in prepevali taborniške pesmi in plesali. Veliko časa 
smo namenili raziskovanju gozda, živali in rastlin v njem. 
Obiskali smo tudi škratovo deželo in svoje spretnosti 
pomerili na Škorpijonovi olimpijadi.  Naučili smo se streljati 
z lokom. Po planinski poti smo se odpravili do Žavcarjevega 
vrha. 

Otroci so se domov vrnili polni novih doživetij in spoznanj. 
Vse strokovne delavke smo ponosne na naše mlade 
planinčke, ki so pokazali veliko mero samostojni in poguma. 
Bilo nam je zelo lepo in radi se bomo spominjali te izkušnje. 

vrteC
danijelov levČek
 Tekst: Erika Jus, foto: Irena Plohl

 Potujemo po deželah sveta
Vsi v Vrtcu Danijelov levček se skozi celo šolsko leto 
trudimo, da se otroci v vrtcu čim bolje počutijo, 
zabavajo in vedno znova kaj novega naučijo oz. 
spoznajo. Med poletnimi počitnicami je kar nekaj otrok 
s starši na počitnicah v tujini ali doma. Tistim otrokom, 
ki poletje večinoma preživijo v vrtcu, smo želeli delček 
sveta prikazati s spoznavanjem različnih držav.

Tako smo preko aktivne igre, ogledovanja slik, poslušanja 
pesmi, igranja na instrumente, risanja zastav, plesanja, 
ogleda risank v tujih jezikih, izdelovanja značilnih stavb 
iz odpadnega materiala, okušanja hrane idr. otrokom 
skušali čim bolje predstaviti značilnosti posamezne države. 
»Potovali« smo po Rusiji, Španiji, Franciji, Nemčiji, Italiji, 
»odpravili« pa smo se tudi v daljno Avstralijo in v Šrilanko. 
Ko je bila poletna vročina na vrhuncu, smo se hladili z 
vodnimi igrami in ledom v senci dreves med »potovanjem« 
na Antarktiko in Islandijo. 
Star rek pravi: »Povsod je lepo, doma pa najlepše.« Po 
počitnicah ali potovanju se vedno radi vrnemo domov, zato 
smo pred začetkom novega šolskega leta spoznavali tudi 
svojo prelepo Slovenijo. Polni novih spoznanj, izkušenj in 
vtisov se že veselimo ponovnega snidenja s prijatelji, ki se 
bodo vrnili s počitnic v vrtec in nam pripovedovali, kaj vse 
so počeli in doživeli. 

V naravi smo preživeli nepozabne dni.

Otrokom, ki poletje večinoma preživijo v vrtcu, smo želeli delček 
sveta prikazati s spoznavanjem različnih držav.
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Tekst in foto: Betka Hutinski 

Počitnice v Knjižnici Vojnik
Uvod v letošnje poletne počitnice smo v Knjižnici Vojnik 
preživeli v družbi osnovnošolcev. V sodelovanju s 
Kamrico Vojnik smo organizirali ustvarjalni delavnici, 
kjer so otroci pripravili in okrasili cvetlične lončke ter 
udeleženci pripravili odlične presne sladice. Delavnici 
sta potekali v prijetnih ustvarjalnih prostorih Kamrice, 
medgeneracijskega centra Vojnik.
 

V sodelovanju z Občino Vojnik smo pripravili tečaj 
preživetja v naravi pod vodstvom inštruktorjev šole 
preživetja Laris. Otroci so se naučili nekaj osnovnih tehnik 
preživetja v naravi in se hkrati zabavali ob postavljanju 
bivaka, spuščanju po vrvi in streljanju s pihalnikom in z 
lokom. Za pripravljenost in sodelovanje pri organizaciji 
delavnic bi se radi zahvalili Občini Vojnik in Kamrici Vojnik 
ter udeležencem delavnic, ki so tako dejavno preživeli nekaj 
dni počitnic. 

Poletno ustvarjanje

oŠ antona bezenŠka 
Frankolovo
Tekst: Kaja Senegačnik, foto: Dani Landekar

Poslovila se je številčna generacija
Devetošolci smo se od osnovne šole in, pregovorno, 
najlepših let poslovili z valeto in zaključno ekskurzijo. 
Šli smo na Gorenjsko; na rafting, paintball, v 
adrenalinski park in diskoteko. Agencija Funtura nas 
je najprej odpeljala na rafting. Spustili smo se po Savi 
Dolinki in preveslali 13 kilometrov, na koncu poti pa 
ni nihče ostal suh. Na paintballu je igro popestril dež 
in tako smo postali pravi vojaki, ko smo se po travi 
in blatu plazili do nasprotnikov. Sledilo je gorenjsko 
kosilo ob Blejskem jezeru in nato adrenalinski park. 
Tam se je pokazal naš strah pred višino, ki nam je 
dvignil adrenalin, da smo si nabrali moči in se zagugali 
na »gujsnici«. Zvečer smo se sprostili v disku, kjer 

smo spoznali nove prijatelje in spustili vso preostalo 
energijo, da smo pot nazaj prespali. Imeli smo se super 
in tega dneva ne bomo pozabili.

Uradno smo se poslovili 15. junija na valeti. Vse zbrane 
v telovadnici šole smo popeljali po vseh naših skupnih 
letih od vrtca do konca osnovne šole, zaplesali, zapeli in 
izrekli besede zahvale. Ravnateljica Marjana Šoš, župan 
Branko Petre in predstavnica staršev Marjetka Esih 
Pinter so nas s spodbudnimi besedami pospremili novim 
izzivom naproti.

Županovi nagrajenciNovim izzivom naproti
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V soboto, 3. junija 2017, smo bili člani TD Vojnik s svojimi 
prijatelji na izletu v Grebinju (Griffen) na avstrijskem 
Koroškem. Obiskali smo znamenito kapniško jamo pod 
grajskim hribom in cerkev sv. Petra in Pavla. Povzpeli 
smo se na grajski hrib, kjer smo si ogledali razvaline 
grebinjskega gradu. Odpeljali smo se do grebinjskega 
samostana oz. kloštra (Stift Griffen), ki stoji nedaleč 
stran, zahodno od Grebinja. Obiskali smo Djekše (Diex) 
na 1152 m, si ogledali župnijsko cerkev sv. Martina ter 
obrambni zid in križev pot s slovenskimi napisi. Na poti 
domov smo se ustavili še v kraju Suha (Neuhaus) v muzeju 
Liaunig. 

Tekst in foto: Marko Zdovc

Turistično 
društvo 
Vojnik širilo 
svoja obzorja

01

Tudi letos smo KS Vojnik in KO Združenje borcev za 
vrednote NOB organizirali spominsko slovesnost v 
počastitev dogodkov, ki so se zgodili daljnega leta 1941 
pri Olčjek v Arclinu. Na sestanku 22. junija 1941 so bile 
postavljene osnove organizacije OF na našem področju. 
Dogodek predstavlja tudi podlago za praznovanje 
krajevnega praznika KS Vojnik. Lidija Eler Jazbinšek je 
poudarila: »Čas je za odgovornost do soljudi, spoštovanje, 
zaupanje, ljubezen in mir do našega planeta.« Slovesnost 
je potekala v sodelovanju učencev OŠ Vojnik, s pesmijo 
Arclinskih fantov in z osrednjo govornico go. Lidijo Eler 
Jazbinšek. Delegacija je položila venec.

Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lea Sreš 

Spominska 
slovesnost pri 
Olčjek

02

Na domačiji Mettana v Rakovi Stezi smo 21. junija 
praznovali poletni solsticij. Praznovanje je bilo del 
mednarodne mladinske izmenjave »Back to nature, back to 
yourself«, s katero smo počastili mati Zemljo in se ponovno 
povezali s svojimi koreninami. Projekt je potekal v okviru 
programa Erasmus+ in je združil 30 mladih iz Slovenije, 
Italije, Romunije, Češke in Madžarske. Nabirali in uživali 
smo divjo hrano, spoznavali zdravilna zelišča in dišavnice, 
izdelovali naravno kozmetiko … V enajstih dneh druženja 
in prijetnega soustvarjanja se nam je uspelo odklopiti 
od vsakodnevnega hitenja ter obnoviti stik z naravo in s 
samim seboj.

Tekst: Tinka Hernavs, foto: Denis Stramšak 

Nazaj k 
naravi! 

03

V nedeljo, 4. 6. 2017, je bila v Vojniku, v cerkvi svetega 
Jerneja, slovesna sveta maša, pri kateri so sodelovali 
zakonci jubilanti, ki so praznovali okrogle obletnice 
poroke, od 10 do 70 let skupnega življenja. Sveto mašo je 
vodil domači župnik Anton Perger, ki je vsem čestital in 
jim zaželel, da vztrajajo. Ob zaključku svete maše je vsak 
par ob stisku roke in čestitki dobil spominsko knjižico. Po 
maši so jubilanti in njihovi sorodniki nadaljevali prijetno 
družabno srečanje v Domu svetega Jerneja, kjer so 
predstavniki Karitasa pripravili pogostitev. 

Tekst: Milena Jurgec, foto: Edvard Fidler 

Slovesno 
srečanje 
zakoncev 
jubilantov  

04
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Za konec sezone sta 28. maja 2017 na mednarodnem 
turnirju v Pordenonu v Italiji ob močni konkurenci 
nastopila tudi člana Judo kluba Shido, podružnice Socka. 
Dosegla sta odlične rezultate: v kategoriji do 50 kg Lenart 
Oprčkal 1. mesto in Anita Kramar 3. mesto v kategoriji do 
48 kg. Iskrene čestitke! 

Tekst in foto: Judo klub Shido 

Čestitke 
uspešnima 
športnikoma

05

Letošnje 17. srečanje Gradišč Slovenije je organiziralo 
Športno-kulturno društvo Gradišče v občini Slovenj 
Gradec. Po sestanku predstavnikov Gradišč Slovenije 
smo vojniški Gradiščani prejeli od letošnjega gostitelja 
simbolni ključ, ki odpira vrata naslednjega, 18. srečanja 
Gradiščanov Slovenije 2. junija 2018 pri nas na Gradišču. 
Letošnje srečanje je potekalo z obilico pozitivne energije 
in v lepem vremenu. Gostitelju smo predali graviran 
krožnik s svojim gradiškim grbom z zahvalo po dobrem 
sodelovanju in za dobro izpeljano srečanje. Hvala za 
podporo Občini Vojnik. 

Tekst in foto: Martin Goleš 

Srečanje 
Gradiščanov 
Slovenije je za 
nami  

06

V juniju smo strelci Strelskega društva bratov Dobrotinškov 
Vojnik v Doliču v čast praznika svoje krajevne skupnosti 
organizirali 4. krog lige v streljanju z malokalibrsko puško 
za vsa sosednja društva. Sodelovali so strelci iz Celja, 
Zreč, Doliča, Špitaliča in Vojnika. Zaradi izpada nekaterih 
tekmovalcev smo pristali na sicer še odličnem 3. mestu 
ekipno. Žal nam ni uspelo ponoviti lanskega uspeha, 
ko smo bili prvi. Do septembra bomo uživali zaslužene 
počitnice, čeprav imamo težave z organizacijo treningov. 
Do lani smo trenirali na Petričku, vendar so se zdaj njihove 
(SD Celje) zahteve zelo povečale. Upamo, da se bomo 
lahko dogovorili in trenirali v Vitanju. Kljub težavam se 
bomo tudi v naslednji sezoni pri doseganju rezultatov 
potrudili. 

Tekst: Franc Lebič, foto: Dušan Ravnikar 

Tretji v 
Doliču ob 
praznovanju 
Krajevne 
skupnosti 
Vojnik  

07

V nedeljo, 18. 6. 2017, je Športno-kolesarsko društvo Nova 
Cerkev že deseto leto zapored organiziralo tradicionalni 
blagoslov koles. Udeležilo se ga je 45 kolesarjev. Letos 
smo se po blagoslovu podali na dve različni poti. Prva 
proga je bila v dolžini 15 kilometrov, druga pa v dolžini 
30 kilometrov. Na koncu smo vse pogostili z malico in 
pijačo, podeli smo tudi spominske pokale za najmlajšega, 
najstarejšega, najtežjega in polžka. Med vse otroke smo 
razdelili manjše nagrade. 

Tekst: Boštjan Selčan, foto: Srečko Sentočnik 

ŠKD NC 
in deseti 
blagoslov 
koles 
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Od 26. do 30. 6. 2017 so potekale dejavnosti programa 
Fitkoti v Fitnes centru Vojnik. Akcija je namenjena 
osnovnošolcem – Fitkotom. Na svojevrsten in za njihovo 
razvojno stopnjo primeren način smo predstavili pester 
izbor dejavnosti iz široke palete vaj, kjer otrok sam 
razvija čut za odgovorno spoprijemanje z vajami in s 
pripravljanjem pripomočkov zanje. Bistveno je, da otroke 
naučimo, da tekmujejo sami s sabo, kar je še posebej 
značilno za Fitkote. Sami pripravijo igralni teren, kar je 
tudi glavni razlog za nas in kompetenca za otroka, da se 
ukvarja s športom. Hvala staršem za pomoč. 

Tekst in foto: Štefan Zabret

Teden športa 
za Fitkote v 
Fitnes centru 
Vojnik 

09

Nuša Detiček in Eva Mlakar, članici Twirling in 
mažoretnega kluba Pet elementov Slovenska Bistrica, 
sta kot članici državne reprezentance zastopali Slovenijo 
v Italiji na evropskem prvenstvu v twirling športu. 
Tekmovanja sta se udeležili pod vodstvom trenerke Nastje 
Keršič in spremstvom staršev. Sodelovali so najuspešnejši 
športniki Evrope iz 14 držav. Eva je z odličnim nastopom 
presegla vse meje in zasedla fantastično 5. mesto 
izmed 44. tekmovalk v Evropi! Na slavnostni podelitvi 
polfinalistk je svojo diplomo dobila Nuša, Eva pa je na 
podelitvi finalistk za svoj dosežek prejela plaketo. Izredno 
smo ponosni na Evo in Nušo, saj sta presegli zastavljene 
cilje! Hkrati za dosežene rezultate čestitamo tudi 
preostalim članom reprezentance. 

Tekst: Nastja Keršič, foto: arhiv TMK5E 

Med 
najboljšimi v 
Evropi 

10

Jadralni padalec Dušan Orož, član DJP Kajuh Frankolovo, 
je skupaj z reprezentančnimi kolegi osvojil drugo mesto 
na 15. svetovnem prvenstvu v jadralnem padalstvu v 
Italiji. Tekmovanje se je odvijalo od 1. do 15. julija v 
Monte Aveni v Italiji. Prvo mesto je zasedla reprezentanca 
Francije, tretja pa je bila ekipa iz Švice. Dušan Orož iz 
Zreč je bil posamično uvrščen na odlično 5. mesto. Ostali 
reprezentanti so dosegli naslednje uvrstitve: Jurij Vidic 
3. mesto, Tilen Ceglar 26. mesto in Primož Suša 49. mesto. 

Tekst in foto: Slavko Kok  

DJP Kajuh 
Frankolovo 
drugi na 
svetovnem 
prvenstvu 

11

Članice Društva podeželskih žena Meta smo se na junijsko 
nedeljo odpravile na pohod na Kunigundo. Pridružili 
so se nam družinski člani in prijatelji. Pot smo začeli v 
Šmartnem v Rožni dolini. V lepem vremenu in ob uživanju 
v lepi naravi smo prispeli na Goro, si malo odpočili, kdor 
pa je želel, se je lahko udeležil svete maše. Po maši smo 
se odpravili proti turistični kmetiji Razgoršek, kjer je naša 
članica ga. Kugler pripravila okusen golaž ter domači 
kruh. Gospodar nam je povedal o začetkih razvoja turizma 
na kmetiji. Zanimiva je obnovljena farovška zidanica. Pri 
vrnitvi smo si ogledali razstavo lesenih kipov pri rezbarju. 

Tekst in foto: Irena Šelih 

Pohod 
Društva 
podeželskih 
žena Meta 

12
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»Bilo je super«, so po poletni počitniški delavnici Šola 
preživetja v naravi, ki sta jo prvo sredo v juliju na Lovskem 
domu v Vojniku organizirali Občina Vojnik in Knjižnica 
Vojnik, odgovarjali otroci. Na delavnici z bolj prepoznavno 
tujko »Survival school« so se spoznali z osnovami 
preživetja v naravi in se pri tem neizmerno zabavali ter 
pozabili na pametne telefone in videoigrice. Naučili so 
se: orientirati v prostoru, zgraditi bivak, s primitivnimi 
tehnikami prižigati ogenj, tehnike prekuhavanja vode 
v naravi, spuščanja z vrvjo, skratka pridobili so znanja, 
ki jim bodo prišla prav v vsakodnevnem življenju in še 
posebej v nepričakovanih položajih. 

Tekst in foto: Danijel Tomažič

Poletna 
počitniška 
delavnica 
Šola 
preživetja v 
naravi 

13

Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik svojo 
sezono vsako leto krona še z nekoliko lahkotnejšim rednim 
opravilom – izletom, na katerega vedno povabijo tudi svoje 
spoštljive dame. Malo zato, da se tudi ženam zahvalijo za 
potrpežljivost, malo pa tudi zato, ker oddih po polni sezoni 
že res prija. Tokrat so jo ubrali na Gorenjsko. Predsednik 
zbora Franci Korošec je namreč tudi izvrsten turistični 
vodič, zato zna izbrskati zanimive kraje naše (in sosednje) 
pokrajine. Pevci so tako obiskali cerkvico udarjene Marije v 
Ljubnem na Gorenjskem, Planinski muzej Slovenije in novo 
Planico. Hvala zvestim pokroviteljem.  

Tekst: Rozmari Petek, foto: Marjan Adamič 

Vojniški 
moški zbor 
obiskal 
Gorenjsko 

14

Naše izhodišče je bilo v Borovju. Gozdna pot do Stolpnika 
je bila prijetno hladna in v senci, tako da smo uživali 
v vzponu proti vrhu, ki je trajal uro in dvajset minut. 
Nekateri smo se povzpeli na razgledni stolp in smo imeli 
kaj videti. Pogled nam je odtaval do Rogle, Boča, Kuma, 
Šmohorja in še v Savinjsko dolino. Pred nami je bilo 
Šmartinsko jezero in seveda celotna Celjska kotlina in 
šentjurski del. Seveda šoštanjske kotline ni mogoče zgrešiti 
zaradi dima iz termoelektrarne. Pot v dolino je bila v senci, 
samo na določenih ovinkih poti smo občutili vroče poletno 
sonce. Veseli smo bili, da smo del dneva preživeli v prijetni 
družbi in v prelepi naravi. Pa vabljeni na prihodnji pohod 
v jeseni. 

Tekst in foto: Štefka Naglič 

Pohod članov 
Društva 
upokojencev 
Vojnik na 
Stolpnik

15

Skupaj z društvom Trbuhovica in Kmetijsko izobraževalno 
skupnostjo Gorski kotar so člani v soboto, 22. julija 2017, 
organizirali proslavo in druženje. Dogajanje se je začelo 
že zjutraj; in sicer s pohodom okoli Prezida, po energetski 
stezi Trbuhovica. Popoldne je bila slavnostna seja društva, 
po njej pa se je nadaljeval kulturni program. Tega so 
popestrili tudi gostje iz Kulturno-umetniškega društva 
France Prešeren iz Vojnika. Na slavnost so prav tako prišli 
predstavniki slovenskih kulturnih društev na Hrvaškem 
in različni drugi gostje, ki so pohvalili delo in trud 
Slovenskega kulturnega društva Gorski kotar. 
 

 Povzeto: spletni portal Moja Slovenija, foto: Damijan Malnar

Slovensko 
kulturno 
društvo 
Gorski kotar 
je praznovalo  

16
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V nedeljo, 13. 8. 2017, smo imeli prekrasen izlet v 
Logarsko dolino. Naš prvi postanek je bil na Razpotju, kjer 
smo si ogledali Pravljični gozd. Naši najmlajši so uživali 
v zgodbicah škrata Nejka, ki nas je popeljal skozi svet 
pravljic. Sledilo je slastno kosilo, ki so nam ga pripravili 
na Razpotju; in sicer gobovo juho z ajdovimi žganci ali 
pa golaž, za sladico pa smo dobili pecivo z borovnicami. 
Popoldne smo izkoristili za raziskovanje doline, se 
sprehodili do slapa Rinka in Orlovega gnezda, nekateri so 
se odpravili na Okrešelj. Preživeli smo čudovit in sproščen 
dan v prelepi naravi.  

Tekst in foto: Marjana Bobik 

Društvo 
Dobra volja 
v Logarski 
dolini 

17

Vodniki reševalnih psov smo se družili na 4. mednarodni 
vaji reševalnih psov občine Vojnik in CZ Vojnik. Vaja 
se je začela v petek, 23. 6. 2017, in končala v nedeljo, 
25. 6. 2017. Iskanja so potekala med ruševinami na 
gradu Lemberg ter v stari sušilnici v Vojniku. Glede na 
»peklensko« vročino smo delo prilagodili psom. V petek 
zvečer smo imeli nočno vajo, ki je potekla od OŠ Vojnik, 
proti Dobrotinu do LD Vojnik. Vse skupine so odlično 
opravile z orientacijo in prišle varno na cilj. V soboto smo 
si ogledali Celjski grad in se zvečer družili v Sorževem 
mlinu. V nedeljo smo naredili zaključno iskanje v stari 
sušilnici. Hvala vsem, ki ste nam pomagali. 

Tekst in foto: Valentina Kolman

4. 
mednarodna 
vaja reševalnih 
psov občine 
Vojnik in CZ 
Vojnik 
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V organizaciji Čebelarskega društva Vojnik in podjetja 
Mika dom gradnje, d. o. o. ter z dvižno uslugo znanega 
podjetnika smo 23. avgusta 2017 prestavili ogrodje 
prihodnjega čebelnjaka z dvorišča tesarskega mojstra 
gospoda Ivana na za to določeno mesto, na vrt cerkve sv. 
Martina v Šmartnem v Rožni dolini. Čebelnjak bo služil 
za usposabljanje v praktično delo osnovnošolske mladine 
s čebelami, ki se bodo izobraževali za mlade čebelarje. 
Čebelarski krožek bo postal zanimivejši, saj bodo otroci 
bolj dojemali teorijo, jo v naravi videli in preizkusili!  

Tekst in foto: Martin Goleš  

Kmalu 
pripravljen 
učni čebelnjak 
v Šmartnem v 
Rožni dolini  
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Tretji vikend v avgustu smo pohodniki Planinskega društva 
Vojnik, poleg Doline Triglavskih jezer, v vsej lepoti in 
veličini občutili Veliko Špičje. Prvi dan nas je zanimiva pot 
vodila iz doline Blata preko Planine pri jezeru in Dednega 
polja do Prehodavcev. Naslednji dan je ena skupina odšla 
po Dolini Triglavskih jezer druga proti Velikemu oz. 
Lepemu Špičju. Večina nas še ni prehodila grebena, zato je 
bil to izziv, ki je hkrati kazal spoštovanje do tega gorskega 
kraljestva. V Koči pri Triglavskih jezerih sta se obe skupini 
zbrali, napravili smo skupno fotografijo in jo mahnili proti 
Planini pri jezeru in nato proti Dednem polju. Bili smo 
dobra družba z odličnim vodenjem! 

Tekst in foto: Zvonka Grum 

Veliko 
Špičje je del 
triglavskega 
kraljestva

20
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obetavne uvrstitve
 Tekst: Tatjana Tominc, foto: Nina Jelenc (arhiv Kajakaške zveze Slovenije)

Kajakaš Lan Tominc znova izjemen
Konec aprila in na začetku maja so potekale izbirne 
tekme za mladinsko državno reprezentanco do 18 let. 
Med vsemi slovenskimi kajakaši, ki se potegujejo za 
enega od treh mest, se je Lan Tominc v reprezentanco 
uvrstil kot drugi. Uspešen športnik je v poletnih 
mesecih v Bratislavi uspešno prestal tudi »krst« v 
slovenski mladinski reprezentanci in se udeležil 
evropskega prvenstva.
 
Poznavalci kajakaškega športa pravijo, da se v zgodovini 
slovenskega kajakaštva na divjih vodah še ni zgodilo, da bi 
kaj takega uspelo tako mlademu kajakašu. Lan je namreč 
deset dni po izbirnih tekmah dopolnil 15 let. 
 
Z dobrimi rezultati je nato v poletnih mesecih nadaljeval 
v Bratislavi kot član slovenske mladinske reprezentance. 

Kot prvi izmed trojice slovenskih kajakašev mladincev si je 
polfinalni nastop zagotovil že po prvi preizkušnji – dosegel 
je 20. čas vožnje (na startu je bilo 81 čolnov). V polfinalni 
vožnji je bil v zgornjem delu med najhitrejšimi, nato imel 
nekaj težav pri vstopu v vrata številka 12, tako da je tam 
izgubil precej dragocenega časa. Na koncu je njegova 
vožnja zadostovala za 25. mesto. Prikazal je dve lepi vožnji 
in vsekakor več kot izpolnil pričakovanja – kot najmlajši je 
šel nabirat izkušnje. V ekipni vožnji (na progi so hkrati trije 
čolni) je ekipa zasedla 5. mesto med 19 ekipami.
 
Na evropskem prvenstvu v Hohenlimburgu v drugi 
polovici avgusta je moral Lan v kvalifikacijah na progo 
dvakrat in se s tretjim časom uvrstil v polfinale. Na koncu 
se je uvrstil na 30. mesto. V ekipni vožnji so slovenski 
kajakaši dosegli odlično četrto mesto.

Lan je deset dni po izbirnih tekmah dopolnil 15 let.

svetovno Prvenstvo
 Tekst in foto: Špela Oprčkal

Občina Vojnik ima svetovnega (veteranskega) prvaka
V prvih dneh meseca julija je v priljubljeni italijanski 
pokrajini Toskani potekalo 14. svetovno prvenstvo v 
veteranski košarki. Pri tokratni izvedbi tekmovanja je 
sodelovalo 367 ekip (približno 5800 udeležencev) iz 
več kot 45 držav, ki so se preizkusili v več starostnih 
kategorijah. 
Na prvenstvu je kazal svoje košarkarske vrline tudi 
predsednik Košarkarskega kluba Vojnik Marjan Oprčkal. 
S celo kopico nekdanjih reprezentantov (Slavko Kotnik, 
Dušan Hauptman, Marko Slokar idr.) je eno za drugim 
premagoval svetovno velesile veteranske košarke. V 
finalu je selekcija Slovenije 55+ premagala še domačine 
in donedavne svetovne prvake Italijane ter se tako prvič 
v zgodovini veselila zlate medalje. Vojničan je prikazal 
svojo najboljšo predstavo ravno, ko je bilo najbolj treba. 

V izredno napeti polfinalni tekmi je njegovih 18 točk 
odločilno prevesilo tehnico v korist Slovenije.   
Kot vse kaže, ne bo veteranov uspavala niti najžlahtnejša 
medalja, saj jih naslednje poletje čaka še en velik izziv. 
Slovenija bo namreč v Mariboru gostila evropsko 
veteransko prvenstvo.

Zmagovalci
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Tekst: Lea Sreš, foto: Iztok Bedrač

Ožbej odličen tretji in ekipno prvi
Nemški Ruhpolding je v juliju gostil otroško veliko 
nagrado v smučarskih skokih, imenovano FIS Schüler 
Grand Prix. Mladi skakalec je dosegel velik uspeh in 
pridobival skakalne izkušnje tudi poleti.
 
V nemškem Ruhpoldingu se je 22. in 23. 7. 2017 odvijalo 
tekmovanje FIS Schüler Grand Prix v smučarskih skokih. 
Tekmovanje je potekalo na 40-metrski skakalnici, v dveh 
letnikih, in sicer dečki letnik 2005, deklice letnik 

2005, dečki letnik 2006 in deklice letnik 2006. V kategoriji 
dečkov letnik 2006 je slovenske barve zastopal tudi član 
SD Vizore Ožbej Vačovnik Kotnik. Na posamični tekmi je 
v soboto, 22. julija, dosegel odličen rezultat, saj je med 30 
skakalci iz 12 držav osvojil 3. mesto. Nastopila je tudi Tia 
Kodrnja iz NSK Toper Celje, njen uspeh je med deklicami 
do 12 let s 3. mestom dopolnila Urša Vidmar iz ljubljanske 
Ilirije. V kategoriji dečkov do 12 let sta tik pod vrh skočila 
Benjamin Bedrač iz SSK Mengeš z 2. in Ožbej Vačovnik 
Kotnik iz SD Vizore s 3. mestom. 

Dan kasneje, 23. julija, pa je skupaj, še z dvema 
skakalcema in eno skakalko iz drugih slovenskih klubov, 
slovensko ekipo ponesel na najvišji stopničko (Urša 
Vidmar, Anej Razpotnik, Ožbej Vačovnik Kotnik in 
Benjamin Bedrač). S suvereno zmago so za sabo pustili 
najbližje zasledovalce iz Češke za kar 30 točk, nemški 
skakalci pa so zaostali še dodatnih 20 točk. 
  
Čestitke Ožbeju in seveda trenerju Stanislavu Grmu, ki mu 
gre pripisati zares veliko zaslug za ta uspeh in za odlično 
delo z našimi mladimi člani in članicami SD Vizore. Za 
uspešno športno rast gre zahvala celi družini, ki Ožbeja 
podpira in mu omogoča treniranje in dela v SD Vizore. Več 
o tekmovanju in rezultatih najdete na: http://www.sloski.si

ŠPortna zabava
 Tekst: Tina Lončarevič, foto: Zoran Borovšak 

Prve Frankolovske ovire 
Prvo junijsko soboto, 3. 6. 2017, si bomo udeleženci 
Frankolovskih ovir zelo dobro zapomnili. Zabavali 
smo se na razgibanem poligonu, ki je bil postavljen po 
parku pri graščini Frankolovo. Ovire so pokazale, kdo 
ima hitre noge, mirno roko, se ne boji blata, zna drseti 
in še kaj. 

V prvem teku smo progo premagovali po skupinah, kjer 
smo si medsebojno pomagali, saj je morala vsaka skupina 
skupaj priti skozi cilj. V drugem teku pa smo merili čas 

posameznikom. Udeleženci so se najbolj veselili zadnje 
ovire, saj so se lahko na njej osvežili, kar pa je ob tako 
vročem in sončnem dnevu ter ob dejavnem preživljanju 
prostega časa tudi zelo prijalo. Po končani prireditvi 
smo se vsi strinjali, da moramo poskrbeti za izvedbo 
in udeležbo še na drugih Frankolovskih ovirah, saj je 
bila športno obarvana zabava res enkratna. Za izvedbo 
Zdravega življenjskega sloga je poskrbela OŠ Antona 
Bezenšeka Frankolovo.

Športno obarvana zabava je bila enkratna.Premagovanje ovir

Ekipa mladih, ki je zastopala slovenske barve.
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Ko človek stopi skozi vrata in se vate zazrejo oči, ki 
odsevajo poseben žar in toploto, veš, da se nisi zmotil. 
In tako sem se počutila, ko sem obiskala prijetno in 
izredno lepo urejeno stanovanje pri Zazijalovih.

Sin Venčeslav oz. Venči, kot ga radi kličejo domači in 
prijatelji, s svojo materjo živi na Frankolovem, vsako jutro 
pa se z veseljem odpravi v službo, za katero pravi, da jo rad 
opravlja, čeprav je zaslužek nizek. Mati Marija pravi: »Zelo 
mi je v pomoč in zelo je priden. Res mi veliko pomaga, 
brez njega sama ne bi zmogla!« 

Še posebej pa je mati ponosna na uspehe, ki jih eden za 
drugim niza Venčeslav, saj je tudi zelo uspešen športnik. 
Venčeslav je varovanec Centra za varstvo in delo Golovec, 
njegov mentor pri doseganju tako dobrih rezultatov pa je 
tudi Leon Štanberger. 

Športne discipline: kolesarjenje, metanje vorteksa 
(žogice) in metanje teniške žogice. 

Pomembni rezultati: 

Leto 1995: poletne igre posebnih olimpijskih iger v ZDA 
(New Havn): zlata medalja v kolesarjenju na 5 km in na 10 km, 
na 25 km dolgi progi pa je bil peti. 

Leto 1993: zelo veliko zlatih medalj v metu vorteksa (20. 
regijske igre SOS – celjsko-koroška regija, Šentjur, 2013; 
srebrna medalja v metu vorteksa (Atletski miting Maribor 
2013). 

Leto 2017: 13. atletski miting Maribor 2017 in še bi lahko 
naštevali. 

Razvade: pitje prave turške kave. 

Konjički: Poleg tega, da se Venčeslav tako zelo posveča 
športu, mi je zaupal tudi, da rad ustvarja za lesom; in sicer 
»žge« na les tako, da pod njegovimi prsti nastajajo res lepe 
slike, ki pritegnejo pozornost! 

Želje za prihodnost: »Ena in edina; da bi le bila zdrava – 
to si želiva,« sta povedala v en glas. 

Gospodu Venčeslavu je Športna zveza Celje podelila 
zasluženo priznanje in čudovit pokal za športne dosežke 
v letu 1995. V zbirki, ki jo Venčeslav hrani, je nanizanih še 
veliko zlatih in srebrnih medalj tudi iz tekmovanj v metu 
teniške žogice. Izmed vseh medalj je bila za Venčeslava 
udeležba v Ameriki največje doživetje, tekmoval je s 
kolesom, ki so mu ga posebej za tekmovanje izdelali 
na Koroškem. V daljni Ameriki je takrat praznoval tudi 
rojstni dan. Tega se dobro spominja, saj so mu pripravili 
presenečenje, pa tudi vrnitev domov je bila zelo ganljiva. 
Zasluženo, seveda! Cilj tekmovanja v Ameriki je bil, da bi 
športniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju bili 
enaki drugim, kar je bilo doseženo. Uspeh je bil popoln 
in udeležba po poročanju izjemna. Kar ne moreš verjeti, 
koliko lepih medalj se svetlika v omarici in opominja na to, 
da je pri hiši zelo uspešen in prizadeven človek, ki ima tudi 
neomajno voljo! 

Človek se zave, kako malo je treba, da je nekdo srečen; 
dan, ko sem se pogovarjala z Venčeslavom in njegovo 
materjo, me je napolnil z energijo, počutila sem se prijetno 
in zadovoljno, saj take sreče v očeh in prijaznega sprejema 
pač ne doživiš vsak dan!

venČeslav 
zazijal
Tekst: Dragica Jezernik, foto: Dragica Jezernik, osebni arhiv

Skromen, a uspešen športnik 

Venčeslav Zazijal, ponosen na svoje dosežke Met vorteksa
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Znamenja, mali pomniki, so 
bogato posejani po slovenskih 
tleh. Predstavljajo del slovenske 
kulturne krajine, so naša preteklost 
in značilnost. Tudi Ivenca ima svojo 
lepo kapelo. Ivenca je strnjeno 
naselje, ki leži ob cesti Slovenske 
Konjice–Celje, v ozki dolini, ob 
izlivu Drežnice v Tesnico. V vasi je 
bila nekoč kovačnica, obratoval je 

Skamnov mlin. V povodnji leta 1954 
sta Skamnova žaga in Vriskov mlin 
obstala. Leta 1728 so pri obnavljanju 
ceste odkrili devet rimskih miljnikov, 

na katerih je zapisana oddaljenost 
do Celeie (Celja). Zdaj so vzidani v 
Dvorni knjižnici na Dunaju (Slovenski 
krajevni leksikon, 1976).
 

Vsako leto  junija imamo v Ivenci 
večernice pri kapelici. Letos pa 
je bilo še posebej slovesno, saj 
smo praznovali 100 let kapelice. 
Pri iskanju odgovora, zakaj je 

bila postavljena, si pričevanja 
nasprotujejo, ve pa se, da je bilo to 
daljnega 1917. Zob časa in preurejanje 
ceste sta jo načela, zato je bila prvotna 

kapelica porušena in pred desetimi 
leti postavljena nova. Za spomin in kot 
dokaz smo ohranili del stare kapele. 
  

Svečane večernice je vodil celjski 
škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek, naš 
rojak, ki je v mladosti neštetokrat šel 
mimo kapelice. Pridružila sta se mu 
še rojak mag. Tone Vrisk, župnik v 
Črni na Koroškem, in vojniški župnik 
Anton Perger. Veseli smo bili, da sta 
se pridružila tudi župan Branko Petre 
in Lidija Eler Jazbinšek, predsednica 
Sveta KS. Peter Vrisk je predstavil, 
kako je kapela nastajala. Hvaležni 
smo Franciju Skamnu, ki skrbi za 
kapelico, Darku Doklerju, ki ureja 
okolico, Mirku Krašovcu, ki poskrbi 
za rože, in Jožetu Grilcu, ki vedno 
priskoči na pomoč. 

  

Po blagoslovu je sledilo prijetno 
druženje, za katero sta z odlično 
pripravljeno hrano poskrbela Boža 
in Stane Zottl. Pridne gospodinje so 
poskrbele za kruh in pecivo, moški 
del pa za pijačo. Dež nam je zmotil 
začetek, a si je na koncu premislil in 
posijalo je sonce. Da je bilo vzdušje še 
bolj veselo in da smo lahko zaplesali, 
je poskrbel Franci Pogladič s svojo 
harmoniko. 

naŠa
Preteklost
Tekst in foto: Branka Šket 

100 let kapele v Ivenci

041 851 468

Z vami Ze 18 let  

KUPON ZA

20 % 
POPUSTA OB NAKUPU
KOREKCIJSKIH OČAL
ob 18. obletnici
delovanja optike!

KONTROLA VIDA 
KONTROLA 
ZA KONTAKTNE LEČE
POPUSTI

V ZDRAVSTVENEM DOMU VOJNIK

BRIGITA LEBAN S. P.               KERŠOVA ULICA 1,  VOJNIK

ODPIRALNI ČAS
08:00-13:00
14:00-18:00

LEBAN OGLAS LEZECI.indd   1 06/09/17   14:13

Letos je bilo še posebej slovesno, saj smo praznovali 100 let kapelice. 
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Poletje in visoke temperature nas preženejo v senco, 
kjer ob hladnih napitkih počakamo, da se malo ohladi, 
in se šele nato podamo na kratek sprehod okoli doma. 
Z mesecem junijem smo končali spomladanski del 
prireditev in tudi tokrat smo se zabavali ob dobrih 
»muzikantih«, poslušali mnogo kakovostnih vokalnih 
skupin, ali pa se zavrteli s plesalci katere od folklornih 
skupin.

 

Junijske prireditve smo začeli s pevci Moškega pevskega 
zbora KUD France Prešeren Vojnik. Seveda ne gre 
izgubljati besed, kako zadoni pesem iz številnih moških 
grl pod taktirko Emilije Kladnik Sorčan. Prireditev je z 
izbranimi besedami v šopek povezal Beno Podergajs. 
Zelo smo jim hvaležni, da nobeno pomlad ne pozabijo 
razveseliti stanovalcev našega doma! Naslednjič, ko smo 
se zbrali na svojem prireditvenem prostoru, so bili z nami 
člani ansambla Francija Zemeta in Arclinski fantje, ki so 
nas popeljali v svet narodno-zabavne glasbe in narodnih 
pesmi. Večino smo jih zapeli skupaj z njimi. 

  

Kar se tiče ostalih družabnih dogodkov, moramo 
poudariti športne igre, v katerih so se naši stanovalci 
pomerili z varovanci VVZ z Dobrne, s katerimi že dlje časa 
dobro sodelujemo. Imeli smo tudi druženje, piknik pod 
kozolcem, kjer smo se zabavali ob zvokih frajtonarice in 
si privoščili slastne čevapčiče, ki jih je izvrstno pripravil 
naš Slavko. Obiskali so nas še pevci Otroškega cerkvenega 
zbora iz Nove Cerkve, ki so pod Mojčino taktirko in ob 
spremljavi klavirja zapeli nekaj lepih skladb. Vmes so se 
predstavili še mladi glasbeniki na različnih instrumentih. 
Pripravili so nam res lepo sobotno dopoldne. 

  

V poletnih mesecih, ko se nas je večina podala na zaslužen 
odmor, kljub vsemu družabnih dogodkov ni manjkalo. 
Obiskali so nas mladi, ki  so med počitnicami obiskovali 
oratorij, čas pa smo si krajšali tudi z glasbo našega 
zborčka in domačih harmonikarjev, se hladili na kakšnem 
sladolednem srečanju v senci našega kozolca. In tako je 
poletje kaj hitro minilo ... 

ŠPesov
dom
Tekst in foto: Elči Gregorc  

Utrinki Družabnih dogodkov v Špesovem domu ne manjka.

Na dan državnosti je bil Dvorec 
Tabor poln čisto pravih vitezov. Od 
pomladi letos je namreč lastnik 
dvorca Matjaž Založnik tudi sam 
član Viteškega reda svetega Jurija, 
zato je na tradicionalni državniški 
piknik k sebi povabil še ostale člane. 
Med njimi niso le vitezi, temveč tudi 
dame in tako imenovani tretjeredniki 
oziroma nekakšni viteški pripravniki.
 
Pred piknikom so se člani Viteškega 
reda sv. Jurija udeležili slovesne 
nedeljske sv. maše za domovino in v 
čast članom viteškega reda, ki jo je 
daroval dekan Alojzij Vicman. Vitezi in 
tretjeredniki so skupaj z dekanijskim 

zborom tudi sami oblikovali sv. mašo. 
Sledil je sprejem pri dekanu ter piknik.
 
Kot je povzel prior Silvester Likar, 
prvi mož tega viteškega reda pri nas, 
so ob pikniku opravili tudi kapitel 
viteške province svetega Jurija, »ki 
živi v aktivnih in spreminjajočih 
časih, ki terjajo od vsakega svojega 
člana pokončno in pogumno držo 
za izvrševanje svojega pomenljivega 
poslanstva v domovini in svetu. 
Vitezom so se uradno predstavili tudi 
letošnji novi viteški kandidati. Bratje 
vitezi, sestre in tretjeredniki so danes 
še veliko bolj odločeni nadaljevati svojo 
pot v smeri kar najbolj dejavne drže 

pri negovanju in ohranjanju svojega 
kulturnozgodovinskega, socialnega 
in dobrodelnega poslanstva v regiji in 
domovini,« je še dodal.

dvoreC tabor
 Tekst: Rozmari Petek, foto: osebni arhiv

Vitez gostil viteze

Slovesna nedeljska sv. maša za domovino in 
v čast članom viteškega reda
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Erna Ternovšek Kolar je arhitektka, ki ljubi oblikovanje 
že od malih nog. Poleg arhitekture in oblikovanja v  
INGSO BIRO po mamini upokojitvi nadaljuje družinsko 
tradicijo in je prevzela Cvetličarno Rožmarin, ki je še 
vedno na prvotni lokaciji v Novi Cerkvi 64.

 

Erna poskrbi za vse 

Erna izraža svoj odnos do cvetja, aranžiranja in izbire 
vrste cvetja v misli: »S podarjenim cvetjem oziroma 
njegovo simboliko izrazimo svoja čustva in tako osrečimo 
osebo, ki ji bomo cvetje podarili.« Cvetličarna Rožmarin 
je dobila novo podobo in nove vsebine. Tradicija se 
nadaljuje tudi v ponudbi, vendar je k vsakemu izdelku 
dodana osebna nota, ki se odraža v drugačnosti, izvirnosti 
in s pridihom modernosti. V cvetličarni uredijo celostno 
podobo poročnih dekoracij: od vabil, izdelajo dekoracijo in 
cvetja, poročne in naprsne šopke, dekoracijo avtomobilov, 
cerkve, pogostitvenih prostorov do zahval. Naročite lahko 
dekoracijo poslovnih in prireditvenih prostorov (cerkva, 
gostinskih in drugih poslovnih lokalov), z veseljem vam 
zavijejo darilo in naredijo šopek.

 

Simbolika cvetja ob različnih priložnostih 

Tudi v najtežjih trenutkih, ko nas zapustijo naši najbližji, 
ko nas napolni žalost, brez cvetja, nagrobnih sveč in toplih 
besed ne gre. Ob smrti pokažemo spoštovanje do umrlega 
in njegovih. Slovo z rožico je lažje. V Rožmarinu ponujajo 
žalno floristiko: vence, ikebane, sveče in vse brezplačno 
pripeljejo v vežico.

Sodobni pristopi, estetika in naravni materiali 

Erna svoje strokovno znanje tankočutno vpleta v 
cvetličarski posel. Rada pripravlja vse potrebno za 
poroke: »Cvetje je že od nekdaj sestavni del poroke 
in poročnega slavja. Nevestin poročni šopek ni zgolj 
modni dodatek, ampak je mnogo več. Izbrane barve, 
oblika in slog poročnega šopka odražajo življenjski slog 
mladoporočenca. Vedno je treba prilagoditi slog nevestini 
obleki in vsem ostalim podrobnostim, ki zaznamujejo 
nepozaben poročni dan. Vsak poročni šopek je unikaten, 
pogosto je šopek tudi osrednji element poroke in rdeča nit, 
ki se navezuje na vse ostale izdelke iz cvetja in dekoracijo. 
Ne pozabijo pa tudi na vse dodatke: od sedežnih redov, 
menijev, zahval do drugega, kar pripomore, da je dan 
popoln. Zahteve sodobnih nevest so drugačne, vedo, kaj 
želijo, strmijo k naravnemu in vintage slogu.

Že danes si lahko zagotovite cvetje za poroko v prihodnji 
sezoni ali ikebano za 1. november. Vsa naročila sprejemajo 
preko telefona na številkah 041 710 227 ali 031 234 
816 ali 03 5772 914, lahko obiščete tudi Facebook stran 
Cvetličarna Rožmarin Nova Cerkev.

CvetliČarna 
rožmarin
 Tekst in foto: Lea Sreš

Tradicija z novimi vsebinami

Smeli poslovni načrti Erne Ternovšek Kolar Poročni šopki so velik izziv.
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Življenje se z našo usodo včasih poigra. Lepo zastavljeni 
cilji postanejo nedosegljivi, ko udari gospodarska 
kriza, ko ni varna nobena zaposlitev. Vsak, ki je močna 
osebnost, ki zna gledati naprej in želi delati, najde 
možnost in rešitev. Pomembno je, da človek ne dvomi o 
uspehu in ima polno mero potrpežljivosti.
 

V takšnih razmerah se je znašla tudi Helena Kuzman iz 
Socke. Po izgubi zaposlitve je opravljala začasna dela in 
obremenitve niso bile normalne. Z možem Tomijem sta se 
odločila za podjetniško pot, natančneje, svoje podjetniško 
delo iz gradbeništva sta razširila. V Celju, na Hudinji, sta 
v Ulici frankolovskih žrtev 44 sta odprla trgovino Klopka, 
kjer Helena prodaja volno in z ročnimi deli povezane 
izdelke. Izbrala je področje, ki ga pozna, saj je sama 
navdušena »štrikarica«, rada kvačka in dela s tekstilom. 
V trgovini najdete lepo ročno izdelana otroška oblačila, 
dodatke, copatke. 
  

V Klopki prodaja predmete, ki jih potrebujemo v vsakem 
gospodinjstvu. Ponuja veliko volne, različnih barv in 
kakovosti, zadrge, trakove, gumbe, sukance, bombažno 
blago, nogavice iz naravnih materialov, volnene blazine, 
predloge za gobeline, darilca, copate in še kaj. V trgovini 
lahko tudi fotokopirate. V Klopki so se odločili, da ponudbo 
razširijo še na druženje z izmenjavo znanj s področja ročnih 
del. Družili se bomo vsak četrtek od 1. septembra 2017 
dalje, od 16.00 do 18.00. Zaželene so predhodne prijave. 
  

Vsaka nova poslovna odločitev pomeni celega človeka. Z 
novo poslovno odločitvijo ima čas tudi za družino in za 
društveno delo v TD Nova Cerkev. Vabi vas, da se oglasite 
v njeni trgovini Klopka, ker vam bo svetovala in s svojimi 
prodajnimi artikli poskrbela, da vam ne bo manjkalo 
drobnih, a za gospodinjstvo pomembnih stvari. Izberete 
lahko tudi praktična darilca, ki polepšajo dom.

kloPka
 Tekst in foto: Lea Sreš

Ste za eno levo in eno desno?

V podjetju Fizioart fizioterapija poteka vadba joge 
že četrto sezono. V ta namen smo uredili dvorano, 
opremljeno z jogijskimi pripomočki. Vadbo vodi 
delovna skupina certificiranih učiteljev joge, 
pod vodstvom diplomirane fizioterapevtke in 
učiteljice joge Vesne Tajnšek. Na podlagi večletnega 
izobraževanja in raziskovanja na tem področju smo 
razvili unikatno celostno jogijsko vadbo, ki spoštuje 
tradicijo in upošteva potrebe sodobnega človeka. 
Premalo gibanja, vedno večje zahteve na delovnem 
mestu in stres se odražajo v sodobnih psihosomatskih 
obolenjih; mišične čezmerne napetosti, težave s 
hrbtenico, glavoboli, občutki izgorelosti, motnje 
spanja, motnje koncentracije, občutki nemira idr.

 

Za vse, ki bi želeli vaditi jogo z nami, smo poleg 
ustaljenega urnika, pripravili še nekaj novosti: 

Terapevtska joga (ponedeljek, 17.15–18.45); vodila jo bo 
Vesna Tajnšek. Je prilagojena vadba joge za ljudi, ki zaradi 
kakršnih koli omejitev (stanje po operaciji, bolečina, 
prekomerna teža, omejena gibljivost, slabša kondicija 
ipd.) ne morajo na klasično jogo, a si željo vaditi. 

Začetni tečaj joge (ponedeljek, 19.00–20.30); vodil ga bo 
Emsud Kazaferovič, ki je tudi učitelj karateja in nosilec 
mojstrskega pasu 3. dan. 

Gong joga (enkrat mesečno, vsak prvi četrtek v mesecu, 
18.00–20.00); vodila jo bo Adriana Dellapicca Vučer. 
Vadba bo potekala tako, da najprej izvajamo jogijsko 
prakso in pripravimo telo za globoko sproščanje z vibracijo 
gonga. 

  

Nov dopoldanski termin joge za upokojence bo potekal 
ob sredah od 9 do 10.30, vodila ga bo Adriana Dellapicca 
Vučer. Vadba joge poteka v centru Kmetijske zadruge 
Vojnik (pri trgovini Tuš). Prijave sprejemamo po telefonu 
na številki 040 60 60 37. 

Klopka, trgovina na Ulici frankolovskih žrtev 44

Fizioart
 Tekst in foto: Lea Sreš

Celostna jogijska vadba

Rdeča nit jogijske vadbe je v pravilni drži, ki vodi v zdravo hrbtenico.
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obramba
 Tekst: Mateja Kadilnik, foto: svetovni splet

Ukrepanje ob pojavu vročine pri otrocih
Povišana telesna temperatura 
oziroma vročina je stanje, s katerim 
se ljudje pogosto srečujemo, 
in predvsem pri malih otrocih 
predstavlja enega najpogostejših 
razlogov, zaradi katerega se 
starši obrnejo na zdravnika ali 
farmacevta. Vročina ni bolezen in 
sama po sebi običajno ni nevarna, 
predstavlja obrambni mehanizem 
našega organizma. Lahko pa 
je nevarna bolezen, ki vročino 
povzroči.

 

Pogosto je pri otrocih to akutna 
virusna okužba, lahko pa so vzroki 
tudi drugi (bakterijske okužbe, 
reakcija na cepljenje, poškodbe tkiv, 
rast zob in drugo). Povišana telesna 
temperatura zavre razmnoževanje 
bolezenskih klic in okrepi obrambni 
imunski sistem, kar je posebej 
pomembno pri virusnih okužbah. 
Prezgodnje zbijanje povišane 
temperature zato ni priporočljivo, 
vpliv ima lahko tudi na kasnejše 
prepoznavanje vzroka bolezni, lahko 
tudi na podaljšanje časa zdravljenja. 
Temperaturo pri otrocih začnemo 

zbijati nad 38,5 °C, če otrok nima 
posebnih težav (ne joka pretirano, 
deluje zadovoljno, se normalno 
odziva), saj se nad to vrednostjo 
poveča verjetnost za pojav neželenih 
učinkov (povečana izguba tekočin, 
soli, pospešeno bitje srca). Pri zelo 
visoki temperaturi (nad 41 °C) pa 
obstaja velika nevarnost možganskih 
poškodb. 

Temperaturo merimo z različnimi 
termometri (klasični, digitalni, 
ušesni in čelni) in na različnih 
mestih, vendar se vrednosti meritev 
glede na mesto razlikujejo. O 
povišani temperaturi govorimo, 
ko je ta izmerjena pod pazduho 
nad 37,2 °C, v zadnjiku nad 38 °C, 
v ustih nad 37,5 °C in v ušesu nad 
38 °C. Klasični termometri so za 
merjenje temperature pri otrocih 
manj priporočljivi, saj potrebujejo 
za izvedbo meritve več časa in se 
lahko razbijejo. Najbolj primerni 
so elektronski termometri za pod 
pazduho in ušesni termometri, 
pri katerih pa je pogosto težava, 
da se meritve ne izvajajo pravilno 
(termometra se ne potisne dovolj 
globoko v uho). 

  

Ob povišani temperaturi pri otroku 
pred začetkom zbijanja temperature 
z zdravili izvedemo nekaj splošnih 
ukrepov. Otroku ponudimo več 
tekočine (voda, lipov čaj, sok rdeče 
pese) oziroma mu omogočimo 
dodatno dojenje. Oblečemo ga v 
zračna oblačila in pokrijemo le z 
lahko bombažno odejo. Prostor 
zračimo in temperaturo prostora 
vzdržujemo med 20 in 22 °C. Otroka 
lahko hladimo z mlačno vodo (v 

mlačni kopeli, z vodo prepojeno 
in ožeto rjuho, v katero zavijemo 
otroka, z mlačnimi obkladki, ki jih 
položimo na čelo, pod pazduhi in 
na dimlje). Če nam s temi ukrepi 
ne uspe znižati temperature, 
uporabimo farmakološke ukrepe, 
pri čemer je zdravilo izbora 
antipiretik paracetamol. Če ta 
ni dovolj učinkovit, uporabimo 
močnejše pripravke z nesteroidnim 
antirevmatikom ibuprofenom, vendar 
je treba poudariti, da zdravil ne 
doziramo hkrati in ju ne izmenjujemo 
rutinsko zaradi nevarnosti 
predoziranja. Odmerjamo ju v skladu 
z navodili farmacevta ali zdravnika. 
Lahko pa temperaturo zbijamo tudi s 
homeopatskimi pripravki, ki vam jih 
svetuje farmacevt z dodatnimi znanji 
iz homeopatije. To storitev nudimo 
tudi v Lekarni Vojnik in nekaterih 
drugih enotah našega zavoda. 

V primeru, da se ob povišani 
temperaturi pojavijo znaki, kot 
so bleda, sivomodrikasta koža, 
pospešeno dihanje, izsušenost, slaba 
odzivnost in slaboten jok, je lahko 
življenje ogroženo in takrat svetujemo 
obisk zdravnika. Obisk oziroma 
posvet z zdravnikom svetujemo na 
splošno pri otrocih, mlajših od treh 
mesecev, z vročino nad 38 °C; pri 
otrocih, mlajših od 6 mesecev, z 
vročino nad 39 °C in pri vseh otrocih 
z vročino nad 40 °C, pri čemer so 
te podane vrednosti izmerjene pod 
pazduho. Obisk svetujemo tudi v 
primeru, ko vročina traja dlje časa 
(več kot 5 dni), če se otrok ne odziva 
na zdravljenje z zdravili in se njegovo 
stanje slabša, ob prisotnosti vročinskih 
krčev in znakih dehidracije.

Vročina je stanje, s katerim se ljudje pogosto 
srečujemo.
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i Lekarna je odprta od ponedeljka 
do petka od 8.00 do 18.00, ob 
sobotah pa od 8.00 do 12.00.

V skrbi za vaše zdravje vas lepo 
pozdravlja kolektiv 
Lekarne Vojnik.

InformatIvnI 
k o t i č e k 

kljuČni 
kazalniki
Povzela: Lea Sreš

Nekaj dejstev o zdravju v občini Vojnik
Prikaz Zdravje v občini Vojnik 2017 je namenjen 
pregledu ključnih kazalnikov zdravja v občini 
v primerjavi s slovenskim in regionalnim 
povprečjem. Okolje, v katerem ljudje bivamo in 
delamo, pomembno vpliva na zdravje. S prikazom 
zdravstvenega stanja želi Nacionalni inštitut za javno 
zdravje spodbuditi deležnike na lokalni ravni, zlasti 
odločevalce, pri njihovih dejavnostih za promocijo in 
krepitev zdravja svojih prebivalcev.

 

Zdravstveno stanje in umrljivost 

• Bolniška odsotnost delovno dejavnih prebivalcev je 
trajala povprečno 16,2 koledarskega dneva na leto, v 
Sloveniji pa 14,5 dneva. 

• Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega 
krvnega tlaka, je bil višji od slovenskega povprečja, za 
sladkorno bolezen blizu slovenskemu povprečju. 

• Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 
2,3 na 1000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji 
pa 2,0. 

• Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja 
bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 2,4 na 
1000, v Sloveniji pa 6,3. 

• Delež uporabnikov pomoči na domu je bil blizu 
slovenskemu povprečju. 

• Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 29 na 
100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 21. 

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva 

 • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. 

• Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v 
transportnih nezgodah je bila 1,9 na 1000 prebivalcev, 
v Sloveniji pa 1,6. 

• Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi 
povzročitelji je bil višji od slovenskega povprečja. 

• Odzivnost pri programu Svit – presejanju za raka 
debelega črevesa in danke, je bila 56,2 %, v Sloveniji pa 
59,7 %. 

• Odzivnost v programu Zora – presejanju za raka 
materničnega vratu, je bila 72,0 %, v Sloveniji pa 71,5 %. 

Podatke za ostale slovenske občine, dodatne grafične 
prikaze in definicije kazalnikov najdete na spletni 
strani http://obcine.nijz.si. in na https://podatki.
nijz.si. 

Krajevna skupnost Nova Cerkev obvešča, da so, zaradi 
rekonstrukcije poslovno-stanovanjskega objekta v Novi 
Cerkvi 22, poslovni prostori krajevne skupnosti na 
lokaciji Gasilskega doma Nova Cerkev od 1. 10. 2017 do 
predvidoma 30. 9. 2018.

obvestilo
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Oktober 

22–24
800–2000

SLOMŠKOVI KULTURNI DNEVI v Novi 
Cerkvi
Župnija Nova Cerkev

23
800

30 LET TENIŠKEGA KLUBA VOJNIK 
na teniškem igrišču v Vojniku
Teniški klub Vojnik

23
900

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV v 
Novi Cerkvi
Župnijska Karitas, Krajevna skupnost in Rdeči križ 
Nova Cerkev

23
1000

TRGATEV POTOMKE STARE TRTE 
pred Občino Vojnik, ZBIRANJE 
GROZDJA ZA VINO VOJNIČAN 
in TEKMOVANJE V PRAŽENJU 
KROMPIRJA pod šotorom na igrišču v 
Vojniku
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik 

23
1700

PREDAVANJE IN DRUŽABNO 
SREČANJE MLADIH OB GLASBI v 
Domu sv. Jerneja Vojnik
KKD Ivan Šopar Vojnik

27
1200–1700

DELAVNICA REPAIR CAFEJA v 
Kamrici, medgeneracijskem centru Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

28
1700

ŠTARTAJ VOJNIK v zbornici OŠ Vojnik
Občina Vojnik in Klub podjetnikov občine Vojnik

29
1800

PREDAVANJE IN POGOVOR O 
SLIKARKI DOROTEJI HAUSER v 
Domu sv. Jerneja Vojnik
TD Vojnik, KS Vojnik, Občina Vojnik, Osrednja 
knjižnica Celje, KKD Ivan Šopar Vojnik, TKD 
Globoče, Galerija Piros

29
1930

VOJNIŠKI GLASBENI VEČER: 
KLARINET KVARTET »AUS 
SALZBURG« v Kulturnem domu Vojnik
Filip Brezovšek in Občina Vojnik

30
1000

5. VOJNIŠKI KROG – TEK ZA VSE 
GENERACIJE pred Občino Vojnik
Športno-rekreativno društvo Postani.fit Vojnik

September 
K

A
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2
900

TEKMOVANJE V PIKADU v prostorih 
društva
Društvo upokojencev Vojnik

3
900

TEKMOVANJE V STRELJANJU Z 
ZRAČNO PUŠKO na strelišču SD Bratov 
Dobrotinškov Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik

3
1900

OBČINSKI PRAZNIK OBČINE VOJNIK 
v telovadnici OŠ Vojnik
Občina Vojnik

5
1200

NOSTALGIČNA PEKA PECIVA  v 
Kamrici
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

4
900

TEKMOVANJE V RUSKEM KEGLANJU 
v prostorih društva
Društvo upokojencev Vojnik

6
1930

KONCERT CITRARKE TANJE ZAJC 
ZUPAN v Kulturnem domu Vojnik
Tanja Zajc Zupan z gosti

7
1730

8. KONCERT MARIJINIH PESMI v 
cerkvi Device Marije Vojnik
KKD Ivan Šopar Vojnik

10
800

VZPON NA ŠENTJUNGERT pred 
cerkvijo sv. Jerneja Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik

10
1600

HITRA POPRAVILA OBLAČIL v Kamrici
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik 

15
1500

DEKANIJSKO SREČANJE CERKVENIH 
PEVSKIH ZBOROV v cerkvi sv. Jerneja 
Vojnik
KKD Ivan Šopar Vojnik
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Oktober 
9

1200

OSTANKI HRANE NAZAJ NA 
KROŽNIK v Kamrici
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

11
1000

MARTINOVANJE Z BLAGOSLOVOM 
MLADEGA VINA IN TEKMOVANJE 
V PRIPRAVI RIČETA pod šotorom v 
Vojniku
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik 

12
1500

ŽEGNANJE KONJ pri graščini na 
Frankolovem
Turistično društvo Frankolovo

14
800

POHOD NA PLANINSKI DOM NA 
KALU pred cerkvijo sv. Jerneja Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik

23
1500

IZDELAVA ADVENTNE DEKORACIJE v 
Kamrici
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

29
1200

DELAVNICA REPAIR CAFEJA v Kamrici
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

1
1800

IZDELAVA VENČKOV v dnevnem baru 
Grilček Pristava
Društvo Dobra volja

5
1000

PEKA PIŠKOTOV ZA MIKLAVŽA v 
Kamrici
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

7
1200

PLETENJE IN KVAČKANJE ZA MRZLE 
DNI v Kamrici
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

9
1700

MIKLAVŽEVANJE pod šotorom pred 
dnevnim barom Grilček Pristava
Društvo Dobra volja

12
700

VZPON NA GORO OLJKO pred cerkvijo 
sv. Jerneja Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik

14
1300

IZDELAVA DARIL v Kamrici
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

November

December 

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.

Obvestila
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 po telefonu na št. 041 
663 395 (Nikolaj Torkar).

Organizatorji dogodkov si pridružujejo pravico do 
sprememb.
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16
1200

MLETJE ŽITA v Kamrici
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

19
1830

PREDAVANJE JURETA SEŠKA
v Domu sv. Jerneja Vojnik
KKD Ivan Šopar Vojnik

21
1900

GLEDALIŠKA KOMEDIJA ISKRENA 
SPOVED v Kulturnem domu Vojnik
Društvo Most mladih Vojnik

22
1400

POHOD PO TONČKOVI POTI  pred OŠ 
Antona Bezenška Frankolovo
Turistično društvo Frankolovo

25
1200

DELAVNICA REPAIR CAFEJA v Kamrici
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

27
1800

ODPRTJE RAZSTAVE ŠKARJEREZOV 
D. HAUSER IN GRAFIK J. ŽLAUSA
na dvorcu Strmol v Rogatcu
TIC Rogatec in Jože Žlaus



JESENSKO VESELJE V NOVI CERKVI

Jeseni se veselijo mnogi, verjetno pa najbolj kmetje, vrtnarji, sadjarji ... Če je pridelek dober, 
prinaša veliko zadovoljstva, saj je trud skozi vse leto poplačan. 


