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Vabljeni
na tržnico!
1

Močvirski oslad (Filipendula
ulmaria) je trajna večletna zelnata
rastlina, ki zraste do 2 m visoko in
spada v družino rožnic. Raste po
vlažnih travnikih in po bregovih
potokov. Pritegne nas prijeten in
zelo nežen vonj po medu, rastlina je
zdravilna in po sestavinah podobna
aspirinu. Močvirski oslad krasi
mnoge travnike in bregove potokov
tudi v naši občini.
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KOLOFON

ŽUPANOVA BESEDA
Delo za skupno dobro je častno!

NA PLAC
Zaživela je prva tržnica v Vojniku

DOMOFINAL D. O. O.
Ko dom dobi streho

IZZA (O)GLEDALA, Janez Karo
Improvizacija

NA PRAGU NOVEGA ŠOLSKEGA LETA
Prvošolci nas pozdravljajo

JAKA BOŽNIK
Šola in judo z roko v roki

Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja prispevka in fotografij ter
telefonsko številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo
do petka, 9. novembra 2018, v
elektronski obliki (na zgoščenki,
USB-ključu) ali po e-pošti na
naslov: vojnik.ogledalo@gmail.com.
Kontaktna oseba je Lea Sreš
(tel.: 051 664 280).
Volilna, 121. številka bo izšla
v petek, 2. novembra 2018.
Izid 122. številke bo v sredo,
12. decembra 2018.
Članke, prejete po 9. novembru 2018,
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.

UVODNIK

Nekaj zase
Kdaj ste nazadnje naredili nekaj samo zase? Naj mi predstavniki moškega
spola tokrat oprostijo, ker bo uvodni del malce bolj žensko obarvan kot
sicer. Razlog je v čveku, če hočete ženskem, vendar ne v slabšalnem
pomenu. Ja, čvek je za predstavnice nežnejšega spola kot bomba
vitaminov. In za moške, ki se nam vedno znova radi posmehujejo: »Pa kaj
si imate res toliko povedati?« No, tu se vse skupaj malce ustavi. Zadnjič
sem nehote poslušala na videz zelo resen moški pogovor (beri pogovor
o športu). Na moje začudenje, ker ženske baje res veliko govorimo,
ugotovim, da temu le ni tako. Moški so nam že dodobra za petami, če
nas že niso celo prehiteli. Roko na srce, vsi, ne glede na spol, imamo zelo
radi čvek. Pristen pogovor z ljudmi, ki so ti blizu. Ta šteje, brez prisiljenih
nasmeškov in »fake« odobravanja mnenj.

Izdajatelj:
Občina Vojnik

Odgovorna urednica:
Tjaša Podergajs

Uredniški odbor:
Sonja Jakop, Lea Sreš, Dragica
Jezernik, Lidija Eler Jazbinšek, Klara
Podergajs in Tanja Čretnik

Trženje oglasov:
Tanja Čretnik

Jezikovni pregled:
Nina Jekl

Naslovna fotografija:
Na tržnici v Vojniku
(Andraž iz kmetije Randl)

Pred nekaj dnevi sem imela spet čas za takšen čvek. Sobota zvečer,
tri prijateljice že mnogo let, se dobimo pri eni izmed nas, kar doma. V
trenerki, naravne in utrujene. V trenutku ko se zagledamo, smo neizmerno
vesele, ker smo še vedno takšne kot nekoč, le v drugačnih vlogah. Sicer
ne mlajše, ampak obdane z lepoto nekega drugega življenjskega obdobja
in polne prekrasnih skupnih spominov, ki so stkali takšno vez med nami,
da je ni moč pretrgati. Spomini nas ob takšnih srečanjih še kako družijo in
krepijo ter opogumljajo, ko nam je najtežje. Ob njih se zavemo mogočnosti
in tudi minljivosti življenja. Štejejo torej samo oni. Spomini.
Nekaj teh smo ustvarili tudi s to številko. Radovedno smo primerjali Janjo
in Miho v, za našo družbo, netipičnih poklicih. O tem, če so moški res z
Marsa in ženske z Venere, pa kdaj drugič. V tej številki kuhamo tudi z
energičnim Sinkejem, o improvizaciji nam piše Janez Karo, predstavljamo
prvošolce, praznujemo v krajevnih skupnostih, se veselimo športnih
uspehov in spremljamo novosti o projektih občinske uprave ter društev
in ostalih organizacij ter posameznikov. Prelistajte Ogledalo. Zanimivih
vsebin je več kot dovolj.
Naslednja številka bo že volilno obarvana, saj so v novembru 2018 lokalne
volitve. Udeležite se jih.

Fotografija:
Matjaž Jambriško

Naj bo barvita jesen. Ostanite dobri in večkrat naredite nekaj zase.

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

Tisk:
Grafika Gracer, d. o. o.
Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov
in je brezplačno.

odgovorna urednica
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ŽUPANOVA BESEDA

DELO ZA SKUPNO
DOBRO JE ČASTNO!
Tisti, ki stori kaj dobrega, naj molči,
tisti, ki mu je bilo dobro storjeno, naj
pripoveduje.
							(Seneka)
Mesec september je prelomnica, poletje se obrne
v jesen, dopust nadomestijo delovne obveznosti,
brezskrbne počitnice zamenjajo šolske skrbi.
V naši občini smo lahko veseli, da imamo zopet
večje število otrok, vključenih v predšolsko in
osnovnošolsko vzgojo. Tako imamo v Vrtcu Mavrica
Vojnik, Vrtcu Danijelov levček Vojnik in v Hiši
otrok Nova Cerkev vključenih okoli 500 malčkov,
v Osnovni šoli Vojnik in Frankolovo pa približno
900 osnovnošolcev. To seveda dokazuje, da je naša
občina vitalna in ima prihodnost. Vsem otrokom,
šolarjem, dijakom in učiteljem želim uspešno šolsko
leto. Vsi skupaj pa moramo poskrbeti, da bo tudi
varno, predvsem v prometu. Zahvaliti se želim vsem,
ki ste v prvem tednu poskrbeli, da so bili začetni
šolski dnevi še posebej varni; člani sveta SPV, člani
AMZS, gasilci, občinski redarji in policisti PP Celje.
Hvala vsakemu posebej za fizično prisotnost na
izpostavljenih mestih in pred šolskimi poslopji.
Vsi udeleženci prometa moramo paziti na varnost
skozi celo leto. Mimo POŠ Nova Cerkev smo za večjo
varnost otrok zgradili tudi novo cesto in promet
odmaknili od šolskih vrat.
September je tudi mesec, ko komisija za mandatna
vprašanja in imenovanje ter občinski svet izbereta
nagrajence občine Vojnik za tekoče leto. Tudi letos se je
pokazalo, da imamo veliko ljudi, ki so posebej dejavni in
zaslužni za kakovostno življenje v naših krajih.
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Izbranim bodo podeljena priznanja na prireditvi
v počastitev občinskega praznika 4. oktobra v
večnamenski dvorani v Vojniku. Na tem mestu se želim
vsem zahvaliti za vaše delo, čas in pozitivno energijo, za
vse, kar smo od vas prejeli v preteklosti in vas prosim,
da vztrajate pri svoji poti še naprej. Vsi predlagani, ki
niste mogli biti nagrajeni letos, čeprav bi si to zaslužili,
verjamem, da boste nagrajeni v prihodnje.
Jesen je tudi čas, ko se obirajo sadovi. Zelo sem
vesel, da nam je uspelo pridobiti dodatna sredstva z
ministrstva za okolje in prostor za sanacijo plazu v
Lipi in za sanacijo enega plazu v Črešnjicah. Skupaj je
vrednost obeh projektov okoli 400.000,00 EUR. Začela
se je tudi izgradnja mostu preko Hudinje v Polžah in
v jeseni še mostu preko Dobrnice v Hrenovi. Oboje v
vrednosti 250.000,00 EUR. Intenzivno potekajo dela na
obnovi cest in asfaltiranja.
Do novembra bo urejen tudi prostor za raztros pepela
na pokopališču v Vojniku. Po zasnovi arhitektke Fanike
Škorja bo dela izvedlo podjetje Isar, d. o. o. Končana je
obnova stavbe v Novi Cerkvi. Do konca leta bo končan
vodovod Razgorce 2 in če bodo sredstva dopuščala
tudi Brdce – druga faza. Tudi planirana kanalizacija na
Frankolovem je praktično zaključena.
Veselimo se lahko nove zunanje učilnice in fitnesa
na prostem. V Socki imamo nov pločnik, prostore za
društva in gasilci novo cisterno. K temu dodamo tudi
bogato bero društev in klubov.

Tudi skrb za najšibkejše je stalno prisotna in številni
prostovoljci v karitas in pri rdečem križu so vsak dan v
akciji. Ja, nekaj sadov se je tudi letos nabralo v košari
naše občine.
Pred nami je čas lokalnih volitev. Vabim vas, da si
vzamete čas in se jih udeležite ter tako sodelujete
pri oblikovanju skupne prihodnosti. Sodelovanje v
občinskem svetu in svetih KS ter različnih odborih
je priložnost za vaš dejavni prispevek k temu, da bo
življenje v naši občini čim bolj po meri naših ljudi. Delo
za skupno dobro je častno, udeležba na volitvah pa naša
pravica in dolžnost.

Ob koncu mi dovolite, da vas še enkrat povabim na
prireditev ob prazniku občine Vojnik. Zberemo se 4.
oktobra ob 19. uri v večnamenski dvorani v Vojniku. Ob
bogatem kulturnem programu se bomo s podelitvijo
priznanj za leto 2018 zahvalili nagrajencem za njihov
prispevek k razvoju občine Vojnik.
Iskreno dobrodošli vsi!
Vsem občanom želim obilo veselja in užitkov v
radodarni jeseni.
Vaš župan Branko Petre

Življenje ni narejeno iz želja, temveč iz dejanj vsakogar izmed nas.
						

(Paulo Coelho)

Vljudno vabljeni na osrednjo prireditev ob prazniku občine
Vojnik, ki bo v četrtek, 4. oktobra 2018, ob 19. uri v
telovadnici Osnovne šole Vojnik.					
							

Branko Petre, župan

Nastopajoči:
Trobilni kvintet CONCENTIO
Solista Brigita Petre in Matic Zakonjšek
Skozi večer nas bo popeljala Mojca Krajnc.

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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OBČINSKI PRAZNIK

LETOŠNJI OBČINSKI
NAGRAJENCI
Tekst: mag. Mojca Skale

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 119. številki Ogledala (21.
6. 2018), na uradni spletni strani www.vojnik.si in
v spletnem časopisu www.mojaobcina.si/vojnik
objavila javni razpis o priznanjih Občine Vojnik v
letu 2018. Komisija se je sestala na 17. redni seji,
3. 9. 2018, in je upoštevala vse predloge, ki so bili
posredovani na naslov občine do vključno petka, 17.
8. 2018.
Predlogi so iz različnih področij človekovega delovanja;
in sicer v: KS Frankolovo: 48 predlogov za 4 osebe in 1
skupino, KS Nova Cerkev: 11 predlogov za 4 osebe in 3
skupine, KS Vojnik: 187 predlogov za 14 oseb, 2 društvi,
1 zbor in 1 kolektiv, drugi kraji: 5 predlogov za 1 osebo in
1 podjetje.
Po vrsti priznanja so predlogi naslednji:
ZLATI GRB: 4 predlogi za 1 osebo,
SREBRNI GRB: 77 predlogov za 3 osebe, 3 društva, 1
podjetje, 1 kolektiv, 1 skupino,
BRONASTI GRB: 40 predlogov za 6 oseb, 1 klub, 1 zbor,
PRIZNANJA ŽUPANA: 128 predlogov za 14 oseb, 2
skupini.
Skupaj smo pravočasno prejeli 251 predlogov.
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 8. in 9. 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 25. redni seji,
13. 9. 2018, določil naslednje prejemnike priznanj Občine
Vojnik v letu 2018:
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Zlati vojniški grb:
MARJAN OPRČKAL (Višnja vas – Vojnik)
za ustanovitev in dolgoletno predano vodenje
Košarkarskega kluba Vojnik, popularizacijo košarke
med mladimi, zmago na 9. evropskem košarkarskem
prvenstvu veteranov ter za nesebično pomoč
sokrajanom kot predstavnik v svetu KS Vojnik in kot
podjetnik pokrovitelj.
Srebrni vojniški grb:
KARL KASESNIK (Vojnik) za dolgoletno delovanje v
PGD Vojnik in Gasilski zvezi Vojnik-Dobrna, za pomoč
pri ustanovitvi veteranskega ligaškega tekmovanja GZ,
za sojenje gasilskih športnih tekmovanj ter za skrbno
mentorstvo ekipam.
KM INŠTALACIJE, d. o. o., IN DRUŽINA KUGLER
(Škofja vas) za večletno uspešno vodenje družinskega
podjetja, za zagotavljanje delovnih mest občanom, za
prispevek k razvoju gospodarstva ter za sponzoriranje
društev in posameznikov v občini.
Bronasti vojniški grb:
TOMAŽ MAJCEN (Socka – Nova Cerkev) za uspešno
in ustvarjalno glasbeno pot doma in v tujini, za
dolgoletno dejavno članstvo in umetniško vodenje ter
dirigiranje Godbe na pihala Nova Cerkev ter promocijo
občine Vojnik.
JOŽEF SELČAN (Dol pod Gojko – Frankolovo) za
40-letno članstvo v Moškem pevskem zboru Prosvetnega
društva Anton Bezenšek Frankolovo, za dejavno pomoč
pri prireditvah in projektih v svojem kraju ter za
soustanovitev Seksteta Lindek.
VILJEM ŠPEGLIČ (Vojnik) za dejavno delo v
Planinskem društvu Vojnik in Katoliško-kulturnem
društvu Ivan Šopar Vojnik, za pomoč ljudem v okviru
župnijske Karitas ter za preteklo dolgoletno članstvo v
Moškem pevskem zboru KUD France Prešeren Vojnik.

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, 37/15) je župan Občine Vojnik določil naslednje
prejemnike priznanj Občine Vojnik v letu 2018:

KS Vojnik:

KS Frankolovo:

MARIJA GORENAK (Lešje – Vojnik) za delovanje v
okviru Društva podeželskih žena Meta in za velikodušno
pomoč sokrajanom v stiski ter za vsakoletno umetniško
urejanje cerkve sv. Jerneja in kraja ob dogodkih.

SEKSTET LINDEK (Frankolovo) za večletno
udejstvovanje na področju kulture z izvajanjem ljudskih,
narodnih in narodno-zabavnih pesmi ter za promocijo
občine.
KARL ČRETNIK (Stražica – Frankolovo) za prizadevno
dolgoletno udejstvovanje v Turističnem društvu
Frankolovo, za urejanje okolice cerkve in parka pred
šolo ter dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu
Frankolovo.
ANTON BRECL (Frankolovo) za 20-letno predanost
gasilstvu v svojem kraju, za pomoč pri urejanju in
obnovitvi gasilskega doma, za dejavno članstvo v
Turističnem društvu Frankolovo ter za prispevek k
razvoju kraja.
KS Nova Cerkev:
MAGDALENA KAJZBA (Nova Cerkev) za predano in
organizirano vodenje Krajevne organizacije Rdečega
križa v Novi Cerkvi, prostovoljno delo preko telefona
SOS za ženske in otroke v stiski ter za pomoč krajanom
v različnih življenjskih stiskah.
BOŽA PREVOLNIK (Hrenova – Nova Cerkev) za
več kot 10-letno dejavno delo v Turističnem društvu
Nova Cerkev, promocijo Nove Cerkve ter sodelovanje v
različnih dejavnostih.
ANSAMBEL KLATEŽI (Nova Cerkev) za delovanje
na področju kulture, sodelovanje na prireditvah in za
številne uspehe na festivalih za izvajanje narodnozabavne glasbe.

MAJDA BREŽNIK (Pot v Konjsko – Vojnik) za vodenje
Ljudskih pevk Taščic in prizadevno delo v Društvu
podeželskih žena Meta ter pomoč v različnih društvih v
kraju.

MARTIN GOLEŠ (Gradišče pri Vojniku – Vojnik) za
organizacijsko vodenje prireditve srečanja Gradiščanov
ter dejavno delo tajnika v Čebelarskem društvu Vojnik.
ŠTEFAN MAUH (Pot v Konjsko – Vojnik) za 50-letno
članstvo v Moškem pevskem zboru KUD France Prešeren
Vojnik, za dejavnost v cerkvenem pevskem zboru ter za
sodelovanje na krajevnih prireditvah in nastopih.
Zlati maturantje
Ob prazniku Občine Vojnik prejmejo posebno priznanje
in nagrado tudi zlati maturantje preteklega šolskega leta.
Letos bodo prejeli priznanje in nagrado:
TINKARA ŽNIDAR s Frankolovega, ki je na splošni
maturi (I. Gimnazija Celje) dosegla 32 točk;
ANJA ŽIBRET iz Vojnika, ki je na poklicni maturi
(Ekonomska šola Celje) dosegla 23 točk;
GAŠPER TRUPEJ iz Vojnika, ki je na poklicni maturi
(Šolski center Celje) dosegel 22 točk in
TOMAŽ NAREKS iz Novak – Nova Cerkev, ki je na
poklicni maturi (Šolski center Celje) dosegel 22 točk
Priznanje za študijske dosežke
Priznanje za študijske dosežke prejmejo občani in
občanke, ki so končali doktorat v letu 2017 in 2018, ter
mlajši od 30 let za študijske dosežke v tujini (končan
magisterij ipd.) v letu 2017 in 2018. Na podlagi poziva
župana, ki je bil 21. junija 2018 objavljen v 119. številki
Ogledala, na spletni strani Občine Vojnik ter na spletnih
omrežjih, bo letos podeljeno eno priznanje.
Priznanje prejme EDITA FIDLER iz Ivence – Vojnik, ki je
dokončala magisterij iz ameriških študij s specializacijo za
družbo in kulturo Iberoamerike na španski univerzi v Sevilli.

Vsem prejemnikom občinskih priznanj iskreno
čestitamo.

7

KS NOVA CERKEV

KRAJEVNI
PRAZNIK
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Slavnostna seja Sveta KS Nova Cerkev je bila
7. julija 2018 namenjena spominu na 4. julij 1944, ko
obeležujemo krajevni praznik. Dogodek je priložnost,
da opravimo pregled dela v preteklem letu, se
seznanimo z novimi projekti in se zahvalimo vsem,
ki so s svojim dejavnim delom izstopali v lokalni
skupnosti.
V času praznovanja krajevnega praznika se še posebej
pokaže prizadevno delo društev, saj s svojimi prireditvami
in dogodki obogatijo praznovanje krajevnega praznika
in ponudijo krajanom nemalo možnosti za druženje in
povezovanje. Za to se ob tem trenutku v imenu Sveta KS
zahvaljujem vsem društvom za dobro delo.
Pregled opravljenih del v KS Nova Cerkev v letih 2017
in 2018
Asfaltiranje in preplastitev javnih poti v letu 2017:
- Cesta Novake–Razdelj (513 m)
- Cesta Straža pri Novi Cerkvi–meja KS Frankolovo (190 m)
- Javna pot v Zlatečah, od Mlinarjevih do Hladinovih (200 m)
- Javna pot Straža, od Potočnikovih do Krnjavškovih (50 m)
- Javna pot Socka, Klanec do Švabovih (80 m)
- Javna pot Lemberg–Rupe (500 m)
- Javna pot Socka, naselje od Štravsovih do Pungartnikovih
(46 m)
- Javna pot Socka, od Zupanek do Iskrača (50 m)
- Javna pot Selce, Potočnik–Kotnik (610 m)
- Preplastitev ceste Lemberg–Trnoveljski hrib (140 m)
- Preplastitev ceste Straža, Strahovnik–Laubič (200 m)
Krajevni nagrajenci sveta KS Nova Cerkev 2018
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Asfaltiranje oziroma ureditev muld na javnih poteh v
letu 2018:
- Zlateče (80 m)
- Socka, od šole do Blazinšek–klanec (130 m)
- Nova Cerkev–Novake (260 m)
- Hrenova, Smrkolj–Škoflek (60 m)
- Čreškova, Švab – delna sanacija plazu in preplastitev
javne poti v skupni dolžini 15 m
Krpanje javnih poti v 2018:
- Socka–Selce, Nova Cerkev–Novake, Čreškova, Lemberg–
Vine, Polže
Dokončane investicije v letu 2017
Dokončna ureditev ograje na novem šolskem travnatem
igrišču POŠ Nova Cerkev, dokončna ureditev odra za
nastopajoče ob prireditvah v graščinskem parku Socka,
izvedla se je obnova lesenega mostu pri Samčevih v
Polžah.
Dokončane investicije v letu 2018
- Dokončana rekonstrukcija državne ceste Razdelj–Socka.
- Pripravljen idejni projekt in skoraj v celoti pridobljena
potrebna soglasja za kolesarsko stezo Celje–Vojnik–Nova
Cerkev–Dobrna.
- Poslana projektna naloga na DRI za izgradnjo pločnika od
Skoka (Polže) do avtobusne postaje Vizore – pločnik po
desni strani regionalne ceste v skupni dolžini 200 m ter
izgradnja pločnika Višnja vas do krožišča Nova Cerkev.
- V zaključni fazi je ureditev podstrešnih prostorov v POŠ
Socka za potrebe športnega in kulturnega društva.

- Pridobil se je idejni projekt za izgradnjo vodovoda
Trnovlje, zdaj se pridobiva gradbeno dovoljenje (rezervoar
in črpališče).
- Pri mrliški veži v Novi Cerkvi so se uredila harmonij vrata
ter celotno zagraditev pokopališča zaradi vdorov srn.
- V letu 2017 se je začela adaptacija stavbe Nova Cerkev 22
in bo dokončana v jesenskem času 2018.
- Pripravil se je popolni seznam vseh plazov v KS Nova
Cerkev, ki smo ga posredovali sektorju za odpravljanje
posledic za naravne in druge nesreče.
- V podjetju VO-KA Celje proučujejo možnost napeljave
javnega vodovoda na relaciji Hrenova–Lemberg.
- Občina Vojnik ima pridobljeno gradbeno dovoljenje za
izgradnjo kanalizacije Razdelj–Polže in pridobljeno vso
dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za del
Nove Cerkve – pod šolo.
- Urejen je idejni projekt za kanalizacijo Lemberg–Nova
Cerkev ter Socka–Nova Cerkev do čistilne naprave (idejni
projekti so za krajane možni na vpogled na Občini Vojnik
pri Boštjanu Švabu).
- V pripravi je regulacija Hudinje pri Jožu Štokovniku in
izgradnja novega mostu za Homec.
Načrt dela do konca leta 2018
- Izgradnja mostu Hrenova.
- Postavitev lesene utice na avtobusni postaji v Lembergu
iz smeri Dobrna–Celje.
- Pripravlja se projekt za izgradnjo avtobusne postaje v
Razdelju, smer Socka (financira občina).
- Pripravlja se projekt za izgradnjo avtobusne postaje
Zlateče v smeri Socka (financira DRI).
- Na vzhodnem delu pokopališča v Novi Cerkvi se bo
uredila služnostna pot ob obzidju.
- Ureditev parkirišča pri pokopališču – delna zamenjava
tlakovcev.
- Pripravlja se elaborat za prevzem vodovoda Čreškova.
- Izgradnja nove ceste pri šoli v Novi Cerkvi, izboljšana
prometna varnost, zazidalni načrt Nova Cerkev 6.
- Urejale se bodo odmere in odpisi javnih poti.
- Redno vzdrževanje lesenih mostov, ki jih imamo v svoji
krajevni skupnosti 12.
- Skozi celo leto smo in bomo redno vzdrževali
makadamske ceste, bankine ter čistili jarke in bankine.
- Nujno obrezovanje grmičevja ob javnih poteh, ki ovirajo
prevoznost na cestah.
- Asfaltiranje javnih poti ter preplastitev: javna pot
Koštomaj do meje KS Vojnik (220 m), cesta Nova Cerkev
- Vranc–Menart (80 m), javna pot Polže – Nagljič (350 m),
preplastitev ceste Krnjavšek – Straža (100 m).

Cerkev, Herman Felicijan za dolgoletno in dejavno delo
v KD Socka »Vrajeva peč« ter pri Moškem pevskem zboru
KUD Nova Cerkev in Mitja Gobec za pomoč društvom in
organizacijam v KS Nova Cerkev.
Ob praznovanju krajevnega praznika se zahvaljujem
Občini Vojnik, županu Branku Petretu, podžupanu
Viktorju Štokojniku ter svetnikom iz naše KS, članom
Sveta KS, podružničnima osnovnima šolama v KS, vsem
predsednikom društev in organizacij v KS ter župniji Nova
Cerkev za dobro sodelovanje. S skupnim delom nam bo
uspelo tudi v prihodnje veliko narediti za ljudi in kraj.

Udeleženci slavnostne seje

Dobitniki krajevnih priznanj v letu 2018
Letošnji prejemniki krajevnih priznanj so: Alojz Pušnik
za dolgoletno delo v PGD Lemberg, Slavko Vinder za
dolgoletno in požrtvovalno delo pri Moškem pevskem
zboru KUD Nova Cerkev, Andrej Ramšak za dejavno
delo v športnem društvu Mali Pariz Nova Cerkev, Štefka
Škoflek za dolgoletno in dejavno delo v Turističnem
društvu Nova Cerkev, Mitja Baumgartner za dolgoletno
operativno delo na področju gasilstva v PGD Nova Cerkev,
Stanko Majcen za dolgoletno in dejavno delo v PGD Nova
9

Ob prazniku KS Vojnik in kot del dejavnosti projekta »Na plac« so se ponudniki predstavili na tržnici za poslovno-trgovskim kompleksom v Vojniku.

NA PLAC

ZAŽIVELA JE PRVA
TRŽNICA V VOJNIKU
Tekst: Petra Pehar Žgajner, foto: Matjaž Jambriško

Rdeče lectovo srce, torbica iz džinsa, velika lesena
kuhalna žlica, pletene planike, posodica iz lepljenega
časopisnega papirja, dišeči medenjaki, domači
med … vse to je delo pridnih rok ponudnikov in
ščepca narave. Ob prazniku KS Vojnik in kot del
dejavnosti projekta »Na plac« so se ponudniki
predstavili na tržnici, ki smo jo Občina Vojnik in KS
Vojnik organizirali na sončno sobotno dopoldne za
poslovno-trgovskim kompleksom kmetijske zadruge v
Vojniku.
Z željo, da privabimo čim večje število obiskovalcev,
smo poskrbeli za kulturni program, in sicer so dopoldne
popestrili Joškova banda, Moški pevski zbor KUD
France Prešeren Vojnik, Vokalna skupina Kolorina,
Taščice in člani Komornega mešanega pevskega zbora
Društva upokojencev Vojnik. Vse skupaj je z besedo in s
posameznimi predstavitvami ponudnikov strnila Milena
Petek. Obiskovalci tržnice so se lahko tudi okrepčali pri
Mojci Lisec Zdolšek. Velika zahvala gre tudi Lidiji Eler
Jazbinšek, predsednici KS Vojnik, Irmi Blazinšek in
tehnični ekipi občinske uprave.
Akacijev med na stojnici Čebelarskega društva Vojnik
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Branko Petre, župan Občine Vojnik, je poudaril, da
imamo zelo ugodne pogoje za kmetijsko dejavnost in
glede na to, da gre vse v smeri samooskrbe in trajnostno
naravnanega okolja, je prav, da to izkoristimo. Kmetje
bi lahko ponudili višek pridelane zelenjave in sadja tudi
na tržnici. Imamo kar nekaj registriranih dopolnilnih
dejavnosti, ki si jih želimo videti z dobrotami na takih
dogodkih.
Vsi smo se zedinili z mislijo, da tržnica ne more biti
samo nekakšno nakupovalno središče lokalnih dobrot in
izdelkov, temveč mora to biti kraj, kjer se ljudje družijo
in kjer se od časa do časa tudi kaj dogaja. Že zgodovinski
zapisi govorijo o tem, da je bila Vojniku kot trgu
podeljena pravica štirih letnih sejmov.
Zdaj res še majhna tržnica, ampak tržnica velikih dobrot
in unikatnih izdelkov, ki bo, upamo, pridobila nove
ponudnike tako domače kot tudi sosednjih občin.
Se vidimo 22. septembra. V primeru slabega vremena
bo dogodek prestavljen.
Naravni materiali in ročno delo na stojnici Jožice Povše

VOJNIŠKO POKOPALIŠČE

PARK TISA – PROSTOR
ZA RAZTROS PEPELA
Tekst: Vesna Poteko, vir idejne zasnove: Fanika Škorja Pušnik

Občina Vojnik je na pobudo
občanov pristopila k izvedbi
prostora, namenjenega za raztros
pepela. Avtorica idejne zasnove
je Fanika Škorja Pušnik, u.d.i.a.
Park Tisa je umeščen v prostor
na zahodnem delu pokopališča v
Vojniku med protipoplavnim zidom
reke Hudinje in delom pokopališča,
namenjenega za žarne grobove.
Velikost področja za raztros pepela
pokojnika je okoli 380 m2. Prostor bo
enotna travnata površina z utrjeno
potjo iz posameznih kamnitih
nepravilnih oblik malih tlakovcev.
Okoli področja za raztros bo
zasaditev zimzelene žive meje. Ob
meji betonskega zidu reke Hudinje
bo nizka živa meja, med katero bodo
zasajena drevesa ali visoki grmi
tise. Ob obstoječi živi meji, ki meji
pokopališče s prostorom za raztros,
bodo nameščene kamnite plošče iz
temnosivega marmorja ali granita
z večno lučko in vklesanimi imeni v

dveh stolpcih. Park bomo predvidoma
začeli urejati v jesenskih mesecih
letos. Okvirna vrednost ureditve bo
znašala okoli 20.000,00 EUR. Z na

novo izgrajeno infrastrukturo za
raztros bo občanom omogočena nova
oblika izvajanja pokopa.

Idejna predstavitev parka

• PREGLED
TAHOGRAFOV (tudi na terenu)
• POLNIMO IN POPRAVLJAMO
KLIMATSKE NAPRAVE, prav tako
na OSEBNIH vozilih!
Kamenik, d. o. o.,
Socka 54, 3203 Nova Cerkev
+386 (0)41 48 21 86
+386 (0)3 78 18 045
martin.kamenik@siol.net
www.tahografi-kamenik.si

ja
Tradiciot
več k t
30-le

• NUDIMO POPRAVILA
ELEKTROINŠTALACIJ in montaže
dodatne opreme na osebnih vozilih
in avtodomih (tende, solarne celice,
grelce, nosilce za kolesa, vzvratne
kamere, postaje CB, radie idr.).
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NOVA PRIDOBITEV

ODPRTJE CESTE
TRNOVLJE–SELCE
Tekst: Režijski odbor, foto: Ines Novak

Uradno odprtje javne poti Selce (Blazinšek–Kotnik) v
dolžini 600 m je bilo 22. junija 2018 ob 16. uri. Cesto
je blagoslovil dekan Alojz Vicman.
Trak je slavnostno prerezal Metod Kroflič, ob prisotnosti
župana Občine Vojnik Branka Petreta, predsednika
Sveta KS Nova Cerkev Slavka Jezernika in ostalih članov
režijskega odbora. Odprtje so popestrili pevci Prijatelji
iz Nove Cerkve.
Cesta je simbol služnosti in zavedanja, da nas povezuje
in zbližuje. Posebej se zahvaljujemo Občini Vojnik,
Krajevni skupnosti Nova Cerkev za finančna sredstva pri
asfaltiranju, predsedniku režijskega odbora g. Metodu
Krofliču za njegovo potrpežljivost in g. Mitju Gobcu,
ki je cesto s svojim znanjem in izkušnjami pomagal
zgraditi.
Nove pridobitve so vsi zelo veseli.

PRIJETNO DRUŽENJE

SREČANJE
STAREJŠIH KRAJANOV
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Franc Kuzman

Prijetno okolje Jernejevega doma v Vojniku smo
ob prazniku KS Vojnik izbrali za prostor druženja
krajanov, ki so dopolnili 80 in več let.
Srečanje se je začelo z mašo, ki jo je daroval dekan Alojz
Vicman. Obred so s petjem obogatili pevci otroškega
pevskega zbora Hozana pod vodstvom Simona Jagra. S
petjem so nadaljevali tudi na druženju in pogostitvi v
Jernejevem domu, ki smo ju za naše krajane pripravili
KS Vojnik v sodelovanju s Katoliško-kulturnim društvom
Ivan Šopar, Karitas, KORK Vojnik in Društvom Dobra
volja.
Srečanje je potekalo v prijetnem vzdušju.
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S kitaro in lepim petjem sta popoldan polepšala tudi
Brigita Petre in Vinko Dobovičnik. Srečanje je potekalo
v prijetnem vzdušju in vesela sem, da se ga udeležuje
vedno več krajanov. Hvaležna sem vsem tistim, ki
poskrbite za prevoz tistih, ki svojega prevoza nimajo.

Skupna pogodbena vrednost interventnih in trajnih sanacijskih del znaša nekaj več kot 210.000,00 EUR.

V TEKU

SANACIJA PLAZU NA JAVNI POTI
KARO–ZALOŽNIK IN V KRIŽIŠČU
K HIŠI LIPA 12 A
Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

Na obravnavani asfaltirani javni
poti se je že v preteklosti aktiviral
zemeljski plaz na dveh območjih.
Prvo območje je na asfaltirani
javni poti, drugo na območju
križišča javne poti in asfaltirane
dovozne ceste k stanovanjski hiši
Lipa 12 A.
Na plazovitem območju so bile že
nekaj let vidne poškodbe na cestišču
in brežini. Po močnem neurju, ki
je bilo 27. in 28. aprila 2017, se
je stanje na plazovitem območju
močno poslabšalo. Na območju
križišča javne poti in dovozne ceste
je močno posedeno vozišče javne
poti v dolžini 25 m in dovozne ceste
v dolžini 15 m.
Vzroka nastanka plazu sta povečana
količina površinske vode, ki je
zatekala v območje plazu, in
zasičenost zemljin v brežini.
V sklopu izvedbe sanacije plazu
na obravnavanem območju se
izvaja ureditev odvodnjavanja
površinskih in pronicajočih vod
ter sanacija vozišča na celotnem
obravnavanem območju. Za
ureditev odvodnjavanja površinskih

vod je predvidena izvedba jarkov
(tlakovanih in zemeljskih),
asfaltnih muld, prepustov in
linijskih požiralnikov. Za ureditev
odvodnjavanja pronicajočih vod
je predvideno, da se vode iz
območja drenažnih reber preko
polnih plastičnih cevi in jaškov
kontrolirano vodijo do območja
odvodnje površinskih vod. Pri
sanaciji vozišča je predvideno, da
se novogradnja izvede na celotnem
območju izvedenih ukrepov,
dodatno pa pri izvedbi cestnih
prepustov izven območja sanacije
plazu. Gradbena dela na plazu
izvaja podjetje Peor, d. o. o., nadzor
pa podjetje Grading iz Maribora,
ki je hkrati tudi izdelalo projektno
dokumentacijo za izvedbo sanacije
plazu. Ob ugodnih vremenskih
razmerah pričakujemo dokončanje
del konec meseca oktobra.

Ministrstvo za okolje in prostor RS,
Sektor za zmanjševanje posledic
naravnih nesreč.

Skupna pogodbena vrednost interventnih
in trajnih sanacijskih del znaša nekaj
več kot 210.000,00 EUR. Del sredstev
(DDV, geološka poročila, projekt
izvedbe in nadzor) bo občina
zagotovila sama, drugi del v višini
165.690,00 EUR pa bo zagotovilo
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KS VOJNIK

SADOVI SO PLOD
SODELOVANJA IN ZAVZETOSTI
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Lea Sreš

Leto, ki je minilo od prejšnjega
praznika Krajevne skupnosti Vojnik,
nam znova postavlja zrcalo in
vprašanja: Ali so bili začrtani cilji
doseženi, kakšen je napredek …
Področja našega delovanja za razvoj
lokalne skupnosti so obrodila
sadove, ki so plod sodelovanja,
zavzetosti strokovnih sodelavcev
občinske uprave na čelu z županom.
Ko se zaključi en projekt ali
investicija, se v ozadju pripravljajo,
snujejo nove ideje, poudarjajo nove
potrebe in ali pa izvajajo dela.
O uresničenih investicijah so se
člani sveta KS Vojnik skupaj z gosti
pogovorili na slavnostni seji sveta KS
Vojnik, nato so se pridružili krajanom
na prireditvi ob prazniku KS Vojnik.

Z novimi asfaltiranji izboljšamo
kakovost prometnih povezav in
zmanjšamo stroške gramoziranj,
katerih izvajanje je zaradi številnih
vremenskih ujm pogosto in zaradi
močnih nalivov mnogokrat tudi zelo
kratkotrajno.
Z zmanjševanjem kilometrov
neasfaltiranih cest se povečuje potreba
po sanacijah že asfaltiranih. Redno
vzdrževanje s krpanjem je delna
rešitev, večje izboljšanje je bilo lani
uresničeno s preplastitvami dveh: LC
dela ceste Pristava–Bezovica–Jankova
ter del odcepa, ki meji s KS Šmartno v
R. D, in dela JP v Prušnikovi ulici.

Investicije
Naša velika skrb je urejenost
komunalne infrastrukture. V preteklem
letu, ki ga štejemo od prejšnjega
praznika KS, to je v našem primeru
od prazničnega junija 2017 do junija
2018, so bila planirana in izvedena
dela na področju asfaltiranja novih
odsekov cest: v Arclinu Kamenik–
Belak–Vodopivc; Vojnik–Konjsko do
Gobčevih; del ceste Kerš–Barukčič–
Šprah, asfaltiranje se bo zaradi
prestavitve dela trase nadaljevalo letos;

Pri pripravi cest za asfaltiranja je treba
poudariti dobro sodelovanje tudi z
režijskimi odbori, ki pripravljajo ustroj
ceste pred asfaltiranjem. Njihova
angažiranost in sodelovanje s KS
in strokovnimi službami občine je
pomemben del, saj je pred pripravo
samega cestišča treba urediti
odpise cest in zemljiškoknjižno
urediti razmerja. Direkcija RS za
infrastrukturo je financirala obnovo
RC Arclin–Ljubečna, ob tej obnovi so
bile podane pobude krajanov, da bi se

Dramski krožek OŠ Vojnik
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del ceste na Dobrotin. Načrtovana
ureditev ceste Javorič–Javnik nam iz
lanskega leta ostaja še za letos.

hkrati zgradil tudi pločnik (kar smo
si želeli tudi mi), vendar tega ni bilo
možno izvesti, ker se novogradnje na
direkciji financirajo iz drugega vira. Za
izboljšanje varnosti si tako krajani kot
mi želimo več pločnikov in kolesarskih
stez. Direkcija RS za ceste pripravlja
dokumentacijo za obojestranski
pločnik in kolesarsko stezo ob RC
Škofja vas– Vojnik in idejno zasnovo
križišča v Arclinu za Ljubečno. Na
javnih razgrnitvah so bili krajanom
predstavljeni idejni načrti in trase za
izgradnjo kolesarskih poti.
Pomembna pridobitev v kraju na
področju šolstva je rekonstrukcija in
sprememba namembnosti podstrešja
OŠ Vojnik, kjer je šola pridobila tri
učilnice, en kabinet, sanitarije in
spremljevalne prostore (prostor
za čistila, prostore za shrambo).
Prostorska stiska v knjižnici se bo
nekoliko zmanjšala z obnovljenim
prostorom, ki je bil pridobljen z
odkupom stanovanja ob knjižnici.
Na področju oskrbe z vodo je bil
izgrajen del vodovoda Razgorce,
katerega izgradnja se bo nadaljevala
tudi letos. Izpeljana je bila 2. faza
izgradnje primarne kanalizacije za
območje Arclinske ceste. Izgrajen je
bil tudi 114 m2 velik nadstrešek pri

Prejemniki priznanj Sveta KS Vojnik 2018 s predsednico in tajnico KS

mrliški vežici in opravljena investicijsko-vzdrževalna dela v
notranjosti vežice (beljenje, menjava oken, talne keramike,
obnova ozvočenja, menjava luči) .
Ljudje
Kakovost bivanja v nekem kraju se ne more meriti le z
izpeljanimi projekti in infrastrukturo. Za njegov utrip
so pomembni ljudje, ki s svojim delovanjem pomembno
soprispevajo k razvoju in snovanju novih idej, med seboj in
z nami pošteno sodelujejo, so konstruktivni kritiki in iskreni
soustvarjalci.
Takšni so tudi naši letošnji nagrajenci, ki smo jim s
podelitvijo priznanj izrazili svojo hvaležnost z iskreno željo
po nadaljevanju dobrega sodelovanja:
FRANCKA TANC: za njen trud in zgled pri ozaveščanju
sokrajanov o zdravem načinu življenja z gibanjem, delo v
TD Vojnik ter povezovanje s krajem.
LJUDSKE PEVKE TAŠČICE: delujejo pod okriljem KUD
France Prešeren Vojnik in negujejo in obujajo izvirno
ljudsko pesem.
PETER POČIVALŠEK: za uspešno delo v Teniškem klubu
Vojnik.
TOMAŽ GORENŠEK: za dolgoletno uspešno vodenje in
sodelovanje v sekcijah KUD France Prešeren Vojnik.
DRUŽINA JOŠT Z GRADIŠČA PRI VOJNIKU: za
povezovalno vlogo v kraju in nesebično pomoč pri
organizaciji srečanja Gradiščanov Slovenije.
BRANKO BREŽNIK: za pomoč pri delu društev, skrbno
urejanje in vzdrževanje prostorov Strelskega društva Bratov
Dobrotinškov Vojnik.
VRTNARSTVO PIRAMIDA: za dobro sodelovanje s krajem
in krasitve prireditvenih prostorov s cvetličnimi aranžmaji.

V Vojniku je mnogo delovnih članov različnih društev
in organizacij, posameznikov, podjetnikov, ki ste vedno
pripravljeni ponuditi roko sodelovanja in priskočiti na
pomoči pri izvedbi prireditev ali pri pripravi dogodkov,
varovanju, zaščiti, reševanju, krasitvi prireditev, pomoči
sokrajanom in ste pomembni gradniki skupnega
sodelovanja in truda za dobro našega kraja in življenja
v njem. Pomembne vezi so stkane tudi v naših različnih
generacijah sokrajanov in sokrajank. Tudi teh, ki so
sodelovali v kulturnem programu prireditve in nam
s svojimi raznolikimi nastopi tako kot že mnogokrat
polepšali praznovanje. Medsebojne vezi in prijazni
medčloveški odnosi so v času napredne tehnologije in
potrošniške družbe zelo pomembni. Ko obiskujem naše
devetdesetletnike, ki jih je v naši krajevni skupnosti 45,
ali pa se družim z mladimi, sem mnogokrat soočena z
osamljenostjo med posamezniki, mnogokrat pa hkrati s
hvaležnostjo in veseljem, ko lahko poklepetam z ljudmi, ki
so soustvarjali naše okolje. Hvaležna sem tudi vsem, ki se
udeležite prireditev.
Beseda hvala je mnogokrat izrečena, a v njej se skriva
mnogo globlja hvaležnost za dobro opravljeno delo,
iskreno sodelovanje, pomoč, lepo besedo, dobro idejo,
skratka za vse tisto, kar nesebično delite s skupnostjo.
Hvala tudi vsem nastopajočim, Urbanu, Petri, Irmi,
članom sveta KS Vojnik, županu s sodelavci, obema
predsednikoma sosednjih krajevnih skupnosti, izvajalcem
del in zimske službe, naši napovedovalki Mileni Petek, ki
nas je vodila skozi prireditev.
Ob prazniku KS Vojnik vsem krajanom in krajankam
iskreno čestitam.

Na novi lokaciji!

POPUST
NA SONČNA
OČALA

20 - 50 %
BRIGITA LEBAN S. P.

ODPIRALNI ČAS
08:00-13:00
14:00-18:00
sreda
08:00-15:00
sobota
08:30-11:00

ČUFARJEVA ULICA 2, VOJNIK

KONTROLA VIDA
KONTROLA
ZA KONTAKTNE LEČE
POPUSTI

041 851 468
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Tako velike množice verskih poglavarjev različnih verskih skupnosti v Vojniku še ni bilo nikoli.

»TI SI DUHOVNIK VEKOMAJ!«

DR. STANISLAV LIPOVŠEK –
ZLATOMAŠNIK
Tekst: Milena Jurgec, foto: Andraž Purg

Jernejeva ali lepa nedelja, kot jo imenujemo, je bila
26. avgusta 2018 za Vojničane in še marsikaterega
vernika s širšega slovenskega področja nekaj
posebnega. Svojo zlato mašo, torej 50 let mašništva,
je skupaj s sobrati, prijatelji in sorodniki slavil msgr.
dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof, doma iz Jankove
pri Vojniku.
Ob 10. uri so v slovesni procesiji vstopili v cerkev
zlatomašnik Stanislav Lipovšek, apostolski nuncij dr.
Juliusz Janusz, mariborski nadškof metropolit, dr. Alojzij
Cvikl, Andrej Glavan, novomeški škof, koprski škof dr.
Andrej Glavan, murskosoboški škof dr. Peter Štumf,
upokojeni linški škof Maximilian Aichen, upokojena škofa
dr. Marjan Turnšek, dr. Franc Kramberger, ljubljanski
pomožni škof dr. Franc Šuštar, Zlatko Koren, zagrebški
pomožni škof Ivan Šaško, dr. Porfirije Perič, zagrebškoljubljanski metropolit, dr. Nedžad Grabus, mufti islamske

verske skupnosti, celjski paroh Milan Dudukovič,
Aleksander Obradović, Savo Kosojević, Goran Šljivič,
Leon Novak, Nazif Topus, Ibrahim Malanovič, islamska
v. skupnost in še mnogi drugi duhovniki, ministranti
in verniki. Tako velike množice verskih poglavarjev
različnih verskih skupnosti v Vojniku še ni bilo nikoli.
Prisotni so bili tudi drugi gostje, predstavniki KS, občine,
društev, Gasilske zveze Slovenije …
Po procesiji je zlatomašnika pozdravil župan Občine
Vojnik, ki je poudaril dobro sodelovanje z občino
ter povedal, da imamo najboljšega škofa, ki pa je že
prejel posebno občinsko priznanje. Prijazne pozdravne
besede je namenil svojemu škofu tudi domači župnik
Anton Perger. Nato se je začela sveta maša, pri kateri
je apostolski nuncij prebral voščilo svetega očeta, v
katerem je povzel zlatomašnikovo delo in sodelovanje
med verskimi skupnostmi in skrbjo za duhovna opravila.
Ob zaključku je zapel pesem Povsod Boga, ki jo pojejo
tudi na Poljskem, kjer je doma, seveda v poljščini, tu
pa jo je zapel z vsemi prisotnimi v cerkvi, kar je bilo
posebno voščilo zlatomašniku. Slavnostni pridigar je
bil dr. Alojzij Cvikl. Sveto mašo so nadgradili pevci
Mešanega cerkvenega pevskega zbora sv. Jerneja in
Forte ob spremljavi glasbenikov in orgel. Po slovesni
sveti maši se je slavje nadaljevalo v Domu svetega
Jerneja. Vsi govorniki so potrdili in poudarili zelo dobro
sodelovanje. V popoldanskem času je škofa zlatomašnika
čakalo čudovito srečanje s sorodniki, sosedi, prijatelji in
duhovniki na domačiji v Jankovi. Dr. Stanislavu Lipovšku
želimo vse dobro, veliko zdravja in duhovne veličine.
Msgr. dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof, doma iz Jankove pri
Vojniku, je 50 let mašništva v svoji domači cerkvi slavil skupaj s
sobrati, prijatelji in sorodniki.
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IN MEMORIAM

POSLOVIL SE JE GLASBENI
MOJSTER IN ZLATI NAGRAJENEC
FRANCI ZEME
Tekst: Milena Jurgec, foto: Matjaž Jambriško

… Tam na tujem, sinko, sreča ne cvete,
saj domuje sredi rodne le zemlje,
sinko zlati, žuljave ti dam roke,
v njih je sreča, v njih drhti srce …
Franci Zeme se je poslovil 14.
junija 2018. Bil je velik ljubitelj
domače zemlje, domovine, družine
in vsega lepega, kar odseva v teh
verzih, ki jih je v svojih otroških
letih pel njegov sin Bojan, zdaj
pa vnuk Dominik. Rodil se je 21.
julija 1941 na Teharju. Harmonika
je bila instrument, na katerega si
je srčno želel igrati, a mu zaradi
pomanjkanja denarja to ni uspelo.
Kljub temu da je znal delati, tudi
z žuljavimi rokami, je moral na
ljubljeno harmoniko dolgo čakati.
Z zbiranjem starega železa in tako
prisluženim denarjem si je končno
lahko kupil prvo ljubljenko. Tega
trenutka ni nikoli pozabil.
Življenjska pot ga je zanesla na hrib
svetega Tomaža nad Vojnikom, kjer sta
si z ženo Faniko ustvarila prijeten dom.
Harmonika, glasba, dom … Zanj je to
bila neizmerna sreča, ki se je podvojila
s sinovoma Bojanom in Andrejem.
Že v zibel jima je položil ljubezen
do domače glasbe. Skupaj so peli in
zgodaj jima je omogočil glasbeno
izobrazbo. Glasbeno udejstvovanje
je postalo zanju velika ljubezen in
poklic. Na hribčku nad Vojnikom
je Franci ustvarjal glasbo, ki je z
njegovim ansamblom razveseljevala
ljudi. Poleg instrumentalistov je imeli
vedno zanimive pevske sestave, ki
so peli melodije, med katerimi jih je
nekaj postalo zimzelenih. Ustvaril je
sedemdeset skladb, med njimi mnoge
tudi za druge ansamble in jim na ta
način pomagal »rasti« na narodnozabavnem področju.

Bil je zaposlen, saj se samo z glasbo ni
mogel preživljati, kar seveda ni čudno,
saj je na svoji glasbeni poti opravil
nešteto nastopov v dobrodelne namene
za različna društva, na dobrodelnih
prireditvah, koncertih, ozvočeval
prireditve, koncerte, pokopališče …
Sodeloval je na festivalih, najraje na
Ptujskem, kjer je bil rekorder s svojimi
24 udeležbami. Osvojil je različne
nagrade. Največ sta mu pomenila zlata
Orfeja. Na festivalu v Števerjanu so
leta 1987 njegov ansambel razglasili za
najboljšo glasbeno skupino. Bil je vodja
skupine Stari prijatelji petih harmonik
in klarineta. Kot član PGD Vojnik je
bil duhovni vodja ter začetnik revije
Ostanimo prijatelji, ki je celo desetletje
potekala na dvorišču gasilskega doma
Vojnik.
V občini Vojnik so se zavedali
njegovega pomembnega dela s
področja kulture in prostovoljstva, zato
so mu leta 2001 podelili zlati vojniški
grb. Francijeva značilnost je bila
skromnost, pri glasbi pa doslednost in
natančnost. Bil je zahteven najprej do
sebe, nato še do drugih. Zelo dobro
in predvsem vztrajno je sodeloval
z različnimi ansambli, vokalnimi
skupinami in ničkolikokrat je vedno
znova znal sestaviti svoj ansambel,
četudi je bilo treba repertoar vaditi
spet od začetka. Spletal je nova in
ohranjal stara prijateljstva. V zadnjem
času je s svojim ansamblom še posebej
sodeloval z Arclinskimi fanti ter na ta
način obudil tiste svoje prve melodije.
Andrej in Bojan sta bila in bosta
ponosna nanj, zato sta z največjim
veseljem skupaj z njim zaigrala kot
ansambel ali kot družina, ki se je
glasbeno razširila s snaho Danijelo ter
vnuki Matjažem, Laro, Dominikom in
Katarino. Nadaljevali bodo glasbeno

Franci Zeme

poslanstvo, ki ga je Franci s takšno
strastjo posredoval vsakemu posebej
kot tudi številnim učencem, ki so se
pri njem naučili igrati in spoštovati
slovensko glasbo.
Bil je človek, ki je pomagal. Lani je
bil ob požaru deležen pomoči tudi
sam. Njegovi glasbeni prijatelji so bili
pobudniki dobrodelnega koncerta ob
sodelovanju RK in Karitas. Na žalost
je kmalu po tem dogodku prišla vest
o njegovi resni bolezni. Poslednji
čas je preživel doma, v oskrbi žene
Fanike in ostalih domačih ob pomoči
zdravstvenega osebja. Izpolnili so
mu željo, da do konca živi doma, kjer
mu je bilo vedno najlepše. Dokler bo
ostajala lepa slovenska glasba, dokler
bo naša domovina Slovenija, dokler
bodo živeli njegovi potomci, bo živel
z njimi, predvsem v glasbi, ki jo je
ustvaril in jo pustil nam.
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DOMOFINAL D. O. O.

KO DOM
DOBI STREHO
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: arhiv podjetja

Podjetje Domofinal, ki je, po
besedah lastnika Ivana Robačerja
ml., bilo v Vojniku ustanovljeno v
želji po novih izzivih, je uspešno
že 27 let in deluje na področju
gradbeništva, še posebej pa so se
specializirali za ostrešja. Zadnjih
nekaj let ima podjetje sedež v
Pepelnem v Šmartnem v Rožni
dolini.
Domofinal se predstavi
»Naša dejavnost obsega praktično
vse, kar je povezanega s strehami
– izdelava ostrešij, montaža
strešnih oken, pokrivanje streh z
najrazličnejšimi kritinami, vključno
z ravnimi in zelenimi strehami, in
kleparska dela. Pred leti smo se
usposobili in pridobili dovoljenje
za varno odstranjevanje azbestnih
kritin. V zadnjem času nameščamo
tudi kolektorje za sončne elektrarne.
»Naše« objekte najdete znotraj
Slovenije in tudi v tujini. Med temi
V podjetju so se specializirali za ostrešja.
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so hiše, bloki, graščine, cerkve,
bolnišnice in večji industrijski
objekti,« predstavi podjetje Ivan
Robačer ml., ki ga vodi od vsega
začetka.
Kaj vas je vodilo v odločitev, da
stopite na samostojno poslovno
pot?
Splet okoliščin in želja po novih
izzivih me je vodila do odločitve
za samostojno poslovno pot. Naše
delo je razgibano in vsak objekt
potrebuje drugačen pristop rešitve.
Vsak zaključeni objekt je tudi moje
osebno zadovoljstvo in zadovoljstvo
zaposlenih.
Kakšni so bili začetki?
Zametki podjetja Domofinal
segajo v leto 1991. Na začetku je
bila dejavnost organizirana kot
popoldanska obrt. Z rastjo se je
podjetje kasneje preoblikovalo v

družbo z omejeno odgovornostjo.
Danes je v podjetju redno zaposlenih
6 do 7, občasno vključujemo tudi
pogodbenike.
S katerimi izzivi se soočate?
Sodobna arhitektura in materiali
zahtevajo individualne rešitve, za
kar je treba znanje vedno znova
nadgrajevati, zato zaposleni vsako
leto obiskujejo seminarje, praktične
prikaze in delavnice. V naši stroki je
prisotno pomanjkanje kadrov, zato
smo že mnogo zaposlenih priučili
veščin, ki so potrebne pri našem
delu.
Kako usklajujete posel z družino
in prostim časom?
V življenju je potrebnih mnogo
kompromisov in dogovorov, tako
je tudi pri usklajevanju mojih
obveznosti z družino in prostim
časom.

Improvizacija je, ko isto stvar, ki
si jo včeraj naredil tako, danes
narediš drugače, za jutri pa še
ne veš, kako … Vendar verjameš,
zaupaš in veš, da bo. Da bo skladna.
In tako tudi bo. Za to bo poskrbel
tudi pojutrišnji dan, ki bo odprl
prostor inovativnosti, skreiral nove
ideje in tako v življenju ne bo nikoli
dolgčas. In novo bo izpodrinilo
staro.

pozabiti na vsa naučena pravila
in se prepustiš čarobnosti otroške
spontanosti. Verjetno ste že
imeli kdaj priložnost opazovati,

Kadar se vprašamo, kdaj smo
nazadnje kakšno stvar napravili
prvič, v večini nismo zadovoljni z
odgovorom. Kljub temu, da vemo,
da so spremembe edina stalnica v
našem življenju. Mnogi prisegajo
na rutino, na ustaljene navade

je hkrati zelo star in zelo nov…
Lahko izbiramo, ali se bomo s tem
izvorom povezali ali ne. Lahko
začutimo, kako smo tudi brez
lastne volje odprti zanj ali od
njega odrezani. Vendar je ta izvor
vedno prisoten. To energijo lahko
z vajo in disciplino obogatimo,
lahko pa jo zaradi zanemarjanja in
strahu popolnoma zablokiramo …
Čeprav teče skozi nas, je nimamo
v lasti. Zdi se, da je ta energija
glavni dejavnik v umetnosti, pri
zdravljenju in v religiji.
Improvizacija nas razbremeni
stresa in treme in nas napravi
nepredvidljive. (P)ostanemo
unikatni. Vodi nas ustvarjalnost in

IZZA (O)GLEDALA

IMPROVIZACIJA
Tekst: Janez Karo, foto: Lea Karo

Improvizacija nas razbremeni
stresa in treme in nas napravi
nepredvidljive.

ter postajajo
(u)jetniki
starih navad
in razvad.
Enkratno je
stare navade
uporabljati,
večkratno pa je fraza, ki nas
zadovolji in (o)hrani v naši
coni udobja. Zanimivo je, da
improvizacija kot tehnika, oblika
in pristop ne potrebuje rekvizitov
in posebnih odrskih naprav ter
kostumov. Potrebuješ samo znanje
te tehnike in z njo greš lahko v
svet, delaš z njo na dvorišču, na
travniku, v gozdu. Nepogrešljiva
pa je pripravljenost mladostne
miselnosti, ki ne da samo upa,
temveč si tudi upa.
Ne glede na to, ali se ukvarjaš z
glasbo, s kuhanjem ali plesom,
je včasih pomembno, da znaš

kako otroci pozabijo na vse, ko
se prepustijo ustvarjalni igri in
odkrivajo svet. Ali pa ste doživeli
trenutek, v katerem ste se tako
vživeli v svoje početje, naj je bilo
to pisanje poezije ali okopavanje
vrta, da ste pozabili na čas, na hrup
okrog sebe, na vse motnje. Postali
ste eno s tistim, kar ste počeli.
Improvizacija je tudi tok naše
zavesti, reka naših spominov,
improvizacija so delčki melodij,
čustva, vonjave, jeza, stare
ljubezni, sanje. Vendar slutimo
še nekaj drugega, kar je onkraj
naše osebnosti, nekaj iz izvora, ki

smo deležni
vsega, kar nam
v življenju
pritiče. V tem
je čar. Za to se
vedoželjnost
povzpne nad
radovednost in drugačnost nas
prevzame, odpira se prostor, ki ga
domišljija napolni, tako da postane
razvada. Zdi se mi, da se ljudje še
najbolj razlikujemo glede na eno
samo, na videz bežno dejstvo:
živimo po navdihu ali pa ne oz.
moramo biti inspirirani, da smo,
ali pa mislimo, da so to le prazne
marnje, ki umrejo, še preden bi
lahko zaživele.

In na koncu je vse prav. Če
zdaj še ni vse prav, pomeni,
da še ni konec!
Mnenje avtorja ne odraža stališč uredništva.
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LANA KUZMAN

KAR BO,
PA BO!
Tekst: Dragica Jezernik, foto: Matjaž Jambriško

Turobnega avgustovskega dne sem se srečala z
gospodično Lano, punco, za katero lahko z gotovostjo
trdim, da ji optimizma, dobre volje in želje po uspehu
ne manjka! Lana je tudi zlata maturantka, zato ji je
Občina Vojnik na prireditvi ob občinskem prazniku lani
podelila posebno priznanje. S svojo nasmejanostjo in
pripravljenostjo k sproščenemu pogovoru me je takoj
pritegnila in stekel je sproščen klepet.

Na katera šolska priznanja ste še posebej ponosni?
Gimnazija Lava vsako leto podeljuje posebna priznanja,
imenovana vulkan, za posebne dosežke, in to priznanje
sem prejela za kombinacijo stvari, za prevod iz angleškega
jezika v slovenski (projekt Škotske pravljice). Prejela sem
tudi srebrno državno priznanje iz tekmovanja v angleščini
in osvojila zlato na literarnem natečaju. Sodelovala sem
tudi na različnih tekmovanjih, npr. iz logike, matematike
itd.
Čestitke Lana, to so res izjemni rezultati! Kam ste se
vpisali po končanem srednješolskem izobraževanju?
Na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, smer psihologija,
vendar sem spoznala, da to ni bila prava izbira zame
(težava ni bila v študiju), zato letos v mesecu oktobru
začenjam šolanje v Mariboru na Fakulteti za naravoslovje
in matematiko, smer biologija. Po diplomi, za katero
upam, da jo bom uspešno končala, imam veliko željo,
da bi se lahko vpisala magistrski študij v tujini, morda
na Nizozemskem. Na fakulteti v Mariboru si želim, če bi
se lahko udeležila kakšne izmenjave študentov, v smislu
raziskovalnih projektov.

Lana na lanski prireditvi ob občinskem prazniku

Lana, zelo ste mladi, koliko let imate, če si lahko
dovolim vprašati?
Sem letnica 1998 in nič ni narobe, če vprašate.
Povejte mi kaj o sebi; od kod prihajate, kje ste
obiskovali osnovno in srednjo šolo?
Doma sem iz Vojnika in imam tri leta starejšo sestro
Tajo. Osnovno šolo sem obiskovala v Vojniku, nato sem
šolanje nadaljevala na Gimnaziji Lava v Celju na splošnem
oddelku. V šolo sem vseskozi zelo rada hodila, po svojih
močeh sem pomagala sošolcem. Sem vesele narave, človek
s trdo voljo in značajem, kajti če si neko stvar zadam, bom
vsekakor naredila vse, da jo tudi izpeljem.
Slišala sem, da ste bili zelo uspešni v šolanju?
Drži, osnovno šolo sem vsa leta izdelala z odliko, prav
tako sem srednjo šolo v letu 2017 zaključila kot zlata
maturantka (bili sva samo dve), še posebej sem ponosna
na svoje ocene v 2., 3. in 4. letniku s povprečjem 5,0.

20

Zaznati je, da ste tudi raziskovalni tip, kar to vam bo
na izbrani fakulteti zelo koristilo. Kaj pričakujete od
fakultete, kjer ste vpisali biologijo?
Poleg napornega študija, predvsem še veliko prakse,
terenskega dela, vaj v odlično opremljenih laboratorijih
ter možnost izmenjav s študenti iz tujine. Tega si resnično
želim.
Prepričana sem, da boste pri študiju uspešni in da
boste znali uskladiti stvari in najti čas tudi za kakšen
konjiček?
Upam, da res. Trenutno zelo rada kvačkam, preberem
dobro knjigo, kadar imam malo več časa, grem teč, zelo
rada se ukvarjam z našim novim družinskim članom; to je
naš mali psiček.
Sanjsko potovanje?
O, vsekakor tja, kjer je narava skoraj neokrnjena –
Avstralija, Nova Zelandija.
In vaš življenjski moto?
Včasih se človek mora pustiti presenetiti, zatorej: Kar bo,
pa bo!

KAJ SKRIVA PODEŽELJE

»GEPL PRODAM. ČE GA
LE KDO HOČE.«
Tekst in foto: Rozmari Petek

Kmečki izum, ki ga je le še redkokje
videti, se skriva pod zapuščenim
marofom nad Vojnikom, lučaj stran
od ene najmanjših vasi v Sloveniji.
»No, to je gepl. Naredil ga je moj oče,
ko je bil star 15 let. Prav dobro se še
spomnim, kako je deloval. Zdaj je
njegovo delo zamenjal traktor. Pač,
tu ga še imam. Prodam ga, če ga kdo
kupi. Če bo kdo kupil kar celo našo
staro domačijo, ga bo pa lahko imel
za 'ringlšpil',« nenavadno kmečko
napravo, ki je s pomočjo vprežene
živine poganjala najrazličnejše reči,
kot je mlatilnica, slamoreznica in
podobno, opisuje Franc Tilinger iz vasi
Črešnjevec nad Vojnikom. Sam je že
skoraj pozabil, da to reč sploh še ima
na stari, zapuščeni domačiji, njegov
nekdanji sosed Martin Preložnik pa
vedno, ko se pelje mimo, nostalgično
pogleduje nanj. Tudi sam se natančno
spomni, kako je ta naprava delovala.
Pogled na stara orodja in naprave
ga spomni na otroštvo. Na dneve, ko
sicer v očeh sedanjega potrošnika
niso bili rožnati, sam pa na te čase
hrani izključno lepe spomine. »Samo
pomislite, kako so včasih kmečki
ljudje imel prav vse 'poštimano'. Že

pri nas je bila številčna družina, še
kak stric zraven, a je pri hiši bilo v
vsakem letnem času dovolj hrane,
čeprav so kupovali zgolj sol, vse ostalo
so pridelali doma in ustrezno shranili
brez uporabe hladilnikov,« poudari
Preložnik.
Kot dodaja, je tako lepo pogledati ta
stari gepl, saj naprave skoraj nikjer
več ni najti. Sploh ne takšne, ki bi,
če bi vanjo vpregli živino, še celo
delovala. Žal mu je, da gepl sedaj
zgolj sameva. Niti ni edini. Sameva
tudi kakšnih 130 let stara preša v kleti
stare hiše Tilingerjevih. Pa še kaj bi
se našlo. Navsezadnje sameva cela
vas Kladnart, v kateri je Preložnik
odraščal, saj premore vsega štiri hiše in
tri prebivalce. A to je že nova zgodba.
»Vesel sem, da je napravo zdaj vsaj kdo
zabeležil, da ne utone popolnoma v
pozabo. Otroke bi morali danes bolj
seznanjati s stvarmi, ki so krojile našo
preteklost. Nekaj časa nazaj so se na
moji domačiji ustavili otroci iz vrtca
in veliko stvari sploh niso poznali.
Eden me je celo vprašal, zakaj nimam
vijoličastih krav,« opiše Preložnik. Še
malo in ljudje, celo kmetje, ne bodo
več vedeli niti tega, kaj je puhalnik
za seno, saj jih večina seno zdaj le še

Franc Tilinger ob geplu

balira. Živina Franca Tilingerja ima
to srečo, da še ve, kaj je sočno seno.
Čili 81-letnik vsak dan poskrbi še
za svojo živino, ji postelje z listjem,
nagrabljenim iz bližnjega gozda,
mačkam, ki mu sledijo kot antene,
pa postreže z litri toplega, ravno
namolzenega mleka. Nostalgična idila,
ki izumira pred našimi očmi, še doda
Preložnik.

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

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

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

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

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

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

TEL.: 051 690 690
Možnost nakupa darilnih bonov.
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ŠPELA OPRČKAL

KLJUB NEIZKUŠENOSTI
JE SPREJELA IZZIV
Tekst: Sonja Jakop, foto: Ana Ravnak Majcen, Urška Golob

Špela Oprčkal je že v prvih letih osnovne šole »vedela«,
da bo vzgojiteljica in da se bo vpisala v »šolo za
vzgojiteljice«. Svoje otroške sanje je uresničila na
Gimnaziji Center - Celje, smer predšolska vzgoja, in
na Pedagoški fakulteti v Mariboru, v javnem vrtcu je
opravila pripravništvo in strokovni izpit. Med študijem
je začela razmišljati o drugačnem načinu vzgoje in
izobraževanja predšolskih otrok. V začetku lanskega
leta sta z možem Jernejem ustanovila Zavod Montessori
vsakdan, znotraj katerega je septembra zaživel zasebni
vrtec Hiša otrok Nova Cerkev.
Od kod ideja za lastni vrtec?
Ko sem se vpisala na »faks«, mi je sokrajan in lastnik
»Marofa« v Novi Cerkvi, Ivan Ravnak, bolj za šalo kot zares
omenil, da bodo do konca mojega študija uredili prostore
za vrtec, kjer se bom lahko morda zaposlila. To je ostalo v
meni nekje v ozadju in sem si od takrat dalje predstavljala,
da bom, če bo vrtec res nastal, tukaj delala. Splet okoliščin
je nanesel, da se je kasneje ponudila priložnost, da
ustanovim svoj vrtec. Ponudba me je izzvala in vedno bolj
sem si tega zares želela, po drugi strani pa me je bilo strah
odgovornosti, saj sem bila študentka in brez izkušenj.
Marof je dobival novo podobo, lastniki in moji najožji so
me vztrajno nagovarjali in spodbujali, naj »ugriznem v
to jabolko«. Po poroki leta 2013 sva se z možem odločila
sprejeti izziv in začela namensko varčevati za ureditev vrtca.
Vrtci montessori so v Sloveniji razmeroma redki in jih
ljudje šele spoznavamo. Kaj vas je pripeljalo do takšne
odločitve?
Sprva o programu nisem razmišljala, vendar sem si že v
osnovi želela, da bi bil vrtec domač in preprost. Pri svojih
Špela Oprčkal, vodja vrtca Hiša otrok Nova Cerkev
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dveh nečakih sem videla, da zelo rada čistita, kuhata in
počneta stvari, ki jih sicer počenjamo odrasli in prav to sem
želela vključiti tudi v vrtčevski program. To pa je v bistvu
že del principov pedagogike montessori, ki sem jo okvirno
spoznala na faksu in me je takoj navdušila. Po rojstvu sina
sem začela prebirati literaturo, dodatno pa mi je »pihala
na dušo« prijateljica Špela, ki je program montessori
podrobneje poznala in mi je kasneje pri nastajanju vrtca
veliko pomagala. V nekem trenutku sem si rekla: »To je to!«
Opravila sem leto in pol dolg študij pedagogike montessori
v Ljubljani, v septembru 2017 je vrtec odprl svoja vrata.
Pred tem sem imela varstvo na domu za pet otrok, ki je že
temeljilo na teh principih.
Kako ste si kljub mladosti upali narediti tako drzen
korak?
Čeprav sem se zavedala, da bo ogromno dela (dejansko ga
je še mnogo več, kot sem si predstavljala), sem imela močno
željo in zaupanje, da lahko naredim nekaj dobrega. Prav
tako sem čutila, da moji najbližji verjamejo vame in da si
tovrstni vrtec želijo »pripeljati« v naš kraj enako kot jaz. Res
sva se morala z možem sama odločiti, vendar si brez njihove
materialne in siceršnje podpore takšnega zalogaja ne bi
mogla privoščiti. Neizmerno sva jim hvaležna, da smo lahko
»stopili skupaj« in gradili naš vrtec večinoma v domači režiji.
Zlasti so nama moj oče kot mizar in Ravnakova družina
pri tem izdatno pomagali. Sama sem ves čas spremljala
zakonodajo, da smo na vseh ravneh zadostili predpisanim
merilom.
Danes vaš vrtec že na polno deluje?
Vrtec je polno zaseden, v dveh skupinah imamo 38 otrok.
Interesa je precej več, vendar je to zgornja meja. Vesela
sem, da tako glede opreme kot načina dela prejemamo
zelo pozitivne odzive s strani staršev, ministrstva, otroci so
nasploh navdušeni, saj je vse prilagojeno njihovi velikosti in
sposobnostim. Najpomembnejše je, da so starši pripravljeni
z nami sodelovati in da razumejo naš način dela. Mi že
npr. zelo zgodaj začnemo otroke odvajati od plenic in je
smiselno, da starši tudi doma počnejo isto, da otroka ne
zmedejo. Pri nas je ključno, da delamo na samostojnosti
in otroku dopustimo, da lahko sam naredi, kar že zmore,
in tako razvija svoje sposobnosti. Ker imamo individualni
pristop do otroka, ga opazujemo in si zapisujemo opažanja,
vsakega otroka dobro poznamo. Program je prilagojen
posamezniku, zajema pa vse, od vsakdanjega življenja
do matematike, tujega jezika, umetnosti do znanosti. Vse

delamo s t. i. materiali, ki jih otrokom
najprej predstavimo, otroci pa z njimi
potem samostojno delajo. Pri izbiri
materialov so svobodni, med delom
jih ne motimo, kar je pomembno za
koncentracijo, ki jo bodo potrebovali
kasneje v šoli. To ne pomeni, da pri nas
vlada anarhija, imamo zelo jasne meje.
Imate v načrtu še kakšne novosti?
S tem šolskim letom začenjamo s
šolanjem v 1. razredu devetletke.
Po šolski zakonodaji imajo namreč
vsi starši možnost, da se odločijo za
šolanje otroka na domu. Tako ga lahko
izobražujejo sami ali pa poučevanje
zaupajo komu drugemu – ena izmed
teh možnosti je naše osnovnošolsko
izobraževanje, ki je usklajeno s
programom zasebne OŠ montessori
v Ljubljani. V tem primeru je otrok
vpisan v javno šolo, kamor gre ob koncu
šolskega leta opravljat izpite, sicer pa
vsakodnevno obiskuje naš pouk. Vesela
sem, da se je sestra Jana odločila in
usposobila za pedagoginjo montessori
v prvih dveh triadah osnovne šole,
da imamo možnost nadaljevanja za
tiste, ki bodo to želeli. Izvajamo tudi
popoldanske dejavnosti za predšolske
in šolske otroke, ki niso vključeni v

Soba za otroke od 3 do 6 let

naš redni program. Te potekajo enkrat
tedensko po uro in pol. V načrtu imamo
usposabljanja za starše in družinski
vikend v naravi na kmetiji. Prvi bo
konec septembra v Logarski dolini s
programom posebej za starše in posebej
za otroke. Sicer v okviru programa
izvajamo tudi gozdno pedagogiko, da
so otroci čim več v naravi. Naša vizija je
skrb za dober in strokovno usposobljen
kader, celostni razvoj otrok ter zaupanje
in zadovoljstvo staršev.

Vam pri vsem delu in odgovornostih
ostane še kaj prostega časa?
Preprosto si ga vzamem. Je pa izziv,
ker je vrtec blizu doma in se delo doma
in v službi pogosto prepleta. Zavedam
se, da je družina prva in kot taka tudi
prvi prostor, kjer ljudje razvijamo čut
za sočloveka, tega pa pri svojem delu še
kako potrebujem.
Več informacij o Hiši otrok je na spletni
strani: www.montessori-vsakdan.si,
kontaktirate jih lahko tudi po
elektronski pošti:
info@montessori-vsakdan.si.
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JANJA V GRADBENIŠTVU, MIHA V VRTCU

POMEMBNO JE DOBRO
OPRAVITI SVOJE DELO
Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Kako je ženski delati v tipično moškem poklicu? Kako se
v tipično ženskem poklicu znajde moški? Preverili smo
pri Janji Košenina Ramšak, ki je direktorica gradbenega
podjetja Oder, torej dela v stereotipno tipično moškem
poklicu. Na drugi strani pa se nam predstavlja vzgojitelj
Miha Hliš. Obema smo postavili ista vprašanja.
Janja Košenina Ramšak dela v družinskem podjetju Oder od
leta 2001, direktorica je sedem let. Včasih se je ukvarjala z
motornim in jadralnim letenjem. Zdaj, ko ima družino, se
skupaj odpravijo na kolo, smučanje in so nasploh dejavni.
Zakaj ta poklic?
Poklic sem izbrala zaradi družinske tradicije. Doma smo
že imeli gradbeno podjetje. V bistvu sploh nisem nikoli
razmišljala o čem drugem. Že od malega sem živela v duhu
gradbeništva.
Kako ste se soočali z izobraževanjem?
V srednji šoli in na fakulteti je bilo razmerje 50 odstotkov
moških, 50 odstotkov žensk, nikoli se nisem srečevala s
težavami zaradi ženskega spola. Je pa dejstvo, da me je
gradbeništvo zanimalo.
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Moški predstavnik v tipično ženskem poklicu je
vzgojitelj Miha Hliš, ki svoj poklic opravlja že sedem let,
po novem je zaposlen v Hiši otrok Nova Cerkev.
Zakaj ta poklic?
Vedno sem se dobro počutil v družbi otrok. Njihova
iskrenost, preprostost in vse, kar so, je tako prvinsko in
pristno. Vedno se ponujajo priložnosti, da se ob njih učim
preprostosti, iskrenosti, veselja, žalosti, izražanja vseh
čustev na preprost, iskren način. Seveda se trudim biti
otrokom dober zgled v tem, kar sem, v tem, kar počnem.
Skušam jim biti v pomoč, kjer še sami ne zmorejo, hkrati pa
jim puščam kar največ možnosti, da naredijo sami. To jih
najbolj osreči, jim daje samozavest in veselje za nadaljnje
raziskovanje in učenje.
Kako ste se soočali z izobraževanjem?
Nisem imel posebnih težav. Kot vsak študij, nič posebnega ...

Kakšne posledice čutite kot ženska v tipično moškem
poklicu?
Menim, da je včasih to, da sem ženskega spola, celo
prednost. Res je, da se nekateri z mano sploh ne želijo
pogovarjati, ampak neprestano čakajo in iščejo »šefa«.
Prednost imam, da mi prav pridejo tipične ženske vrline, kot
so natančnost, skrb za urejenost ...

Kakšne posledice čutite kot moški v tipično ženskem
poklicu?
Ne bi rekel, da čutim kakšne posledice. V svojem poklicu
sem moški, kar otroci zelo potrebujejo, kajti danes so očetje
zaradi poklicev veliko časa odsotni. Tudi moderna družba
je dodobra izrinila pravo vlogo moškega, v družini in v
družbi nasploh. Menim, da je zelo dobrodošlo, da smo
moški prisotni v celotnem izobraževalnem procesu. Najbolj
bistveno se mi zdi v prvih šestih letih, ko otrok osvoji večino
vrednot in spretnosti, ki ga bodo oblikovale v odraslega
človeka.

Kaj bi bili po poklicu, če ne bi bili direktorica
gradbenega podjetja?
»Na stara leta« razmišljam še o geografiji. Naslednja
možnost bi bila cvetličarka ali aranžerka.

Kaj bi bili drugače po poklicu, če ne bi bil vzgojitelj?
Nikoli nisem posebej razmišljal, veseli me delo z lesom.
Obdelovanje lesa z ročnim orodjem, na tradicionalen način,
brez pomoči elektrike, tehnologije.

Janja Košenina

Miha Hliš

EVA OKORN IN ANDY SMUK

V EKOARSU ODPADKU
DODAJO DUŠO
Tekst in foto: Lea Sreš

Zagovorniki trajnostnega ravnanja
z odpadki v odpadkih ne vidijo
neuporabnih smeti, marveč
uporabne snovi in predmete, ki jih
je mogoče spet uporabiti, predelati
ali reciklirati. V EkoArsu papir
ponovno uporabijo, predmet ima
nov namen in obliko.
Unikatni uporabni izdelki iz
odpadnega časopisnega papirja z
ročno poslikavo
Pred petimi leti je Eva Okorn začela
spoznavati, da je odpadni papir
mogoče ponovno uporabiti in izdelke
predstaviti na trgu. Vsi začetki so
težki, tudi njen. Začelo se je z darili
za domače, izkušnje so prinesle
vedno lepše in bolj uporabne izdelke.
Eva in Andy sta par, ona Vojničanka,
on iz Kopra. Oba sta diplomirala na
Fakulteti za logistiko in postala težko
zaposljiva. Začela sta orati ledino in
spoznavati ponovno uporabo papirja.
Mreženje po spletu, predstavitve
na sejmih, prepričevanje ljudi, da
so njuni izdelki del krožnega in
trajnostnega gospodarstva, vse to je
prineslo začetek EkoArsa. Odpadki
so odraz našega današnjega načina
življenja. Proizvodnja izdelkov
se še vedno večinoma začenja s
pridobivanjem surovin iz naravnih

virov in ob koncu njihove življenjske
dobe postanejo nekaj, kar danes
imenujemo odpadek. Posamezniki
lahko prispevamo k izboljšanju stanja
na področju ravnanja z odpadki,
ključ rešitve te težave je v vsakem od
nas. Če se odločimo za nakup izdelka
iz odpadnega papirja, ki ima dušo,
je uporaben in lep, prispevamo k
varovanju okolja. Danes Eva in Andy
obvladata, kako ponovno uporabiti
časopisni papir, mu dati novo
obliko in namembnost. Izdelujeta
podstavke, šatulje, sklede, košare,
pladnje, okrasne krožnike, ure,
torbice, skulpture in nakit.
Krožno in trajnostno ravnanje z
odpadnim papirjem v EkoArsu
Papir je ena od snovi, ki jih je najlaže
predelati in znova uporabiti. V
krožnem gospodarstvu se razmišlja
o tem, kako odslužen izdelek rešiti
pred dokončnim uničenjem. Pri
tem nam koristijo inovacije v smeri
trajnosti, preoblikovanje izdelkov
in ponovna uporaba. Eva in Andy
dokazujeta, da se je mogoče vrniti h
korenom besed EKO-nomija in EKOlogija. »Eko« izhaja iz grške besede
»oikos«, ki pomeni dom. Kaj pa če
krožno gospodarstvo ni nič drugega
kot vrnitev domov?

Časopisni papir, ki je osnovni
material za njune izdelke, dobita tudi
od sosedov, ki ga zanju zbirajo. Papir
narežeta na trakove, jih s pomočjo
palice oblikujeta v tulce in jih
sploščita s prsti, da so enakomerno
široki in debeli, simetrični in estetsko
lepi. Trakove zlepita, pobarvata ali
lakirata, dekorativno poslikata in
uporaben izdelek je gotov. Seveda je
ključnega pomena tudi izbira pestrih
barv papirja. V njunih izdelkih je 90
odstotkov »odpadka«, predmeti so
uporabni in plod ponovne uporabe
papirja. Njuno delo ni »ročno« delo,
ni reciklaža, je ponovna uporaba in
prispevek k zmanjšanju odpadkov. Ko
se bomo naslednjič sprehajali med
stojnicami in si ogledovali tudi njune
čudovite izdelke, verjamem, da ne
bo več dileme, kupiti ali ne. Cene
izdelkov so poštene, naravnane tako,
da si želeno stvar lahko privoščiš in
še dober občutek imaš.

Uporabni izdelki iz odpadnega papirja
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SINIŠA VASILJEV

USTVARJALEC NA
VEČ PODROČJIH
Tekst: Klara Podergajs, foto: Klara Podergajs, osebni arhiv

Siniša Vasiljev, z vzdevkom Sinke, je
23-letnik iz Trnovelj pri Socki. Svojo
delavnico ima v Celju, kot pravi, pa
deluje po vsej Sloveniji. Bil je drugi v
oddaji Masterchef, v njegovi obleki
je Lea Sirk zmagala na letošnji Emi.
Iz vojniških šolskih klopi je šolanje
nadaljeval na srednji elektrotehnični
šoli in se kasneje prepisal na
srednjo gostinsko-turistično šolo.
Je nasmejan, pozitiven in zagnan.
Ve, kaj hoče v življenju, kaj ga dela
srečnega in v čem je dober.
Spoznali smo te lahko kot izjemnega
kuharskega mojstra v oddaji
Masterchef. Kakšna je bila ta izkušnja?
Bila je predvsem nepozabna in
svojevrstna. Stres, panika, napor,
žalost in sreča ... vsa možna čustva sem
doživel.
Kdaj se je sploh začela ljubezen do
kuhinje?
Ko sem prvič občutil lakoto brez
mamine prisotnosti (smeh).
Katera jed ti dela največ preglavic,
da nikakor ne uspe, kot bi morala?
Vedno mi vse uspe. Če ne uspe,
popravljam, dodajam ... Spremenim
idejo, vse dokler nisem zadovoljen z
rezultatom.
Na začetku
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Kaj najraje daš v lonec, ko si doma,
in kaj, ko si na dopustu?
Najraje pripravljam sladice, juhe,
omake, solate in golaže. Na dopustu
imam najraje, če kdo drug da kaj v
lonec (smeh).
Pred nekaj leti si začel tudi s
šivanjem. Tega se ne naučiš ravno
čez noč, kako se je rodila tvoja
znamka oblačil Cvirntrybar?
Osnov šivanja sem se dejansko naučil
čez noč (smeh). Kar Sinketa zanima,
se Sinke nauči. Veselje in potencial
do šivanja in kreiranja je v meni
opazila zelo uspešna celjska modna
oblikovalka SoloMila in tako se je
začela moja »cvirntrajbarska« pot.

Kot otroka me je mama velikokrat s
seboj vzela »v gobe«. Najraje sva šla na
Štancerjev hrib, kjer je med potjo vse
dišalo po timijanu. Na okolico imam
zelo lepe spomine. Na ljudi žal malo
manj. Je bilo pa neprecenljivo jesti
domača jajca, kruh iz krušne peči,
sosedovo govedino in omino solato. Se
loviti »po turšci«, »robutat« sosedine
češnje in se na traktorski gumi spuščati
po zasneženem hribu. In vse ostalo je
bilo odveč (smeh).

Kdo je tvoja modna muza? Za kakšno
žensko/moškega rad ustvarjaš?
Najraje ustvarjam za ljudi. Za ljudi,
ki se imajo radi in jim »outfit« ni le
maska, pod katero se skriva nemočna
oseba, formirana s strani okolice. Za
ljudi, ki cenijo brezčasni dizajn in
vsestransko uporabnost. Ja, za takšne
ljudi ustvarjam z veseljem in ljubeznijo.

Kaj bi svetoval vsem mladim v naši
občini, tistim, ki šele raziskujejo
življenje znotraj občine, in tistim, ki
že prestopajo njene meje?
Dovolite si! Dovolite si biti srečni in
neomejeni. Početi tisto, kar vas veseli
in se ne sramovati, česar ne znate.
Ljubiti, kar želite in koga želite. Bodite
pomembni samemu sebi in ne drugim.
Izpopolnjujte se v najboljšo različico
samega sebe. Ker, roko na srce, lepota
in denar zbledita, znanje, sreča in
predvsem trenutki pa ostajajo. In tega
vam nihče ne more vzeti. Samo hrabro
v življenje! Toliko lepega vas, nas še čaka.

Kateri je tvoj najljubši kotiček naše
občine in česa se najraje spominjaš
iz otroštva?

Kdo sploh je Siniša Vasiljev - Sinke
poleg kuharskega mojstra in
modnega ustvarjalca? Kakšnega bi

Biskvitno testo prelijemo čez karameliziran
ananas.

Prelivanje čez pečen biskvit.

Sladica je prišla kmalu na mizo.

ga morali poznati v domači občini?
V domači občini me verjetno poznate
kot Sinišo Vasiljeviča, krščenega kot
Martina, po svojem dedku, ki ga žal
nikoli nisem poznal. Fanta s pohorskobalkanskimi koreninami. Čudaka,
ki obožuje pralne stroje in ve res vse
o njihovem delovanju. Fanta, ki se
ni zmenil zato, da mu niso bili všeč
avtomobilčki in nogomet, pretep
in prerekanje. Fanta, ki se je raje
pogovarjal z odraslimi, kot da bi se
igral z otroki. Fanta, ki so ga v mali

Masterchef je bil za Sinišo nepozabna in svojevrstna izkušnja.

vasici Trnovlje z ljubeznijo, mirom in
razumnostjo vzgajali starši, ki so bili v
vasi nesprejeti. Fanta, ki je dandanes
srečen in nikomur ni nič dolžan.
Fanta, ki spi z mirno vestjo in se
veseli vsakega novega dne. Fanta, ki z
veseljem pomaga in pristopi vsakomur,
ki potrebuje pomoč. Ja, takšnega bi
me, vsaj mislim, da morali poznati v
domači občini.
Kje se vidiš čez pet, deset let? S šivanko
ali kuhalnico v roki ali kar z obojim?

Kuhal bom, dokler bom živ (smeh).
Vsekakor šivanke ne bom zavrgel.
Cvirntrybar je moj otrok in nanj sem
zelo ponosen. Glede na to, da sem
zelo znanja željna oseba, se ne bom
omejeval na eno vrsto dela. Še naprej
bom kreiral ideje in raziskoval nova
področja, ki me bodo osrečevala in
izpopolnjevala. Cilje imam jasno
začrtane, ob sebi imam ljudi, ki jim
zaupam, da mi jih bodo pomagali
doseči.

Recept za ananasovo torto na glavo
Sestavine:

1 pločevinka ananasovega kompota v kolutih
100 g sladkorja za karamel
5 jajc
5 žlic sladkorja
1 vaniljev sladkor
5 žlic moke

1/2 zavitka pecilnega praška
1 mala kisla smetana
1 mala smetana za kuhanje, lahko je tudi sladka
2 jajci
1 vaniljev sladkor ali burbonska vanilja

Priprava:
1. Pekač obložimo s papirjem za peko in nanj položimo kolute ananasa.
2. Sladkorju dodamo 1 dl kompota, ki nam je ostal, in kuhamo – evaporiziramo do temne karamele.
3. Karamelo enakomerno polijemo po kolutih.
4. Jajca, sladkor, vaniljev sladkor penasto stepamo, da masa naraste vsaj za dvakrat. Masi dodamo
presejano moko s pecilnim praškom in narahlo zamešamo v biskvitno testo.
5. Prelijemo čez karameliziran ananas in pečemo pribl. 15–17 min do rahle zapečenosti, na 180 0C
(ventilacijska pečica).
6. Na hitro zamešamo kislo in navadno smetano, jajce in vaniljev sladkor v homogeno zmes. Prelijemo čez
pečen biskvit in pečemo do zlato rumene zapečenosti.
7. Pekač vzamemo iz pečice in hladimo pribl. pol ure.
8. Pekač obrnemo na ravno podlago – pladenj, odstranimo papir za peko in ... tadaaaaaaa … torta končana.
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UKREP KMETIJSKO–OKOLJSKO–PODNEBNIH PLAČIL
(KOPOP) IN EKOLOŠKEGA KMETOVANJA (EK)

NAJAVA IZVEDBE OBVEZNEGA
INDIVIDUALNEGA SVETOVANJA
Povzela: Petra Pehar Žgajner

Ob vstopu v ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebnih
plačil (KOPOP) ste se upravičenci zavezali, da boste
v prvih treh letih trajanja obveznosti najmanj enkrat
uporabiti storitev svetovanja (za KMG–Kmetijsko
gospodarstvo, ki ste v KOPOP vstopili v letu 2015, je
bilo to obdobje podaljšano na štiri leta).
Prav tako ste se, vključeni v ukrep Ekološko kmetovanje
(EK), ob vstopu v ukrep obvezali, da boste storitev
svetovanja uporabili vsaj enkrat v obdobju petletnega
trajanja obveznosti. Z javnima naročiloma je bila izvedba
teh svetovanj dodeljena Kmetijsko-gozdarski zbornici
Slovenije in KGZS – Kmetijsko-gozdarskim zavodom.
Svetovanje je za vse vključene v ukrep KOPOP in EK
brezplačno. Kmetijski svetovalci pri KGZS so na kmetijskih
gospodarstvih že začeli z izvajanjem svetovanj in jih
morajo v okviru teh javnih naročil zaključiti do 31. 12.
2018. Za KMG, ki so vključena hkrati v ukrepa KOPOP in
EK, je treba svetovanje izvesti ločeno za vsak ukrep (ne na
isti dan). O izvedbi svetovanja na vašem KMG vas bodo
obvestili kmetijski svetovalci in se z vami dogovorili za
termin izvedbe. Lahko se za izvedbo svetovanja pri vašem
kmetijskem svetovalcu prijavite tudi sami.

na KMG ter pripravite osebni dokument. Kot nosilec/-ka
imate možnost, da lahko za prisotnost pri individualnem
svetovanju pooblastite drugo opravilno sposobno osebo
(pravne osebe lahko pooblastijo zaposlenega na KMG).
V tem primeru morate podpisati dva izvoda navadnega
pooblastila, ki ga pooblaščenec obvezno predloži
svetovalcu ob izvedbi individualnega svetovanja na KMG.
V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil
se vam v primeru, da v času trajanja obveznosti (glejte prvi
odstavek) ne boste uporabili storitve svetovanja, znesek
plačila zniža do 100 %.
Dodatne informacije lahko dobite na vaši izpostavi
kmetijske svetovalne službe.

Prosimo vas, da za izvedbo svetovanja pripravite vso
dokumentacijo, povezano z ukrepom KOPOP ali EK
(oddane zbirne vloge, odločbe, morebitni zapisniki o
pregledu na kraju samem, analize tal in gnojilne načrte, če
gnojite z mineralnimi gnojili, zapisnik kontrole EK ipd.),
predvsem, da uredite in pripravite evidence, ki se vodijo

NAGROBNI SPOMENIKI
Kamnoseštvo Franc Kramar s. p.
(prej Marjan Amon s. p.)
iz Šmartnega v Rožni dolini
vam nudi nagrobne spomenike
po ugodnih cenah.
Naročila po tel.: 041 428 471
15% gotovinski popust
Naročila napisov po tel.: 041 611 087
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Celjska cesta 53
3212 Vojnik
+ 386 (0)3 780 06 80
kargo.trade@kargotrade.si

MEDNARODNI PREVOZI / VULKANIZERSTVO ZA OSEBNA VOZILA, TOVORNA
VOZILA IN TRAKTORJE
/
PREKLADI IN SKLADIŠČENJE

OD IDEJE DO PENINE

PRVA PENINA POTOMKE STARE TRTE
Z LENTA PRIDELANA V VOJNIKU
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Petra Pehar Žgajner

Miran Kovač, večkratni zaporedni vinar leta, je
človek, ki zna poskrbeti za presenečenja. S svojim
izrednim čutom skrbi za urejen in negovan vinograd,
v katerem dozoreva več sort grozdja, ki jih predela v
okusna in kakovostna vina.

»MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: PREKOMERNO
PITJE ALKOHOLA ŠKODUJE ZDRAVJU!«

Ob delu snuje nove ideje, njegov raziskovalni duh ga
žene tudi v vedno nove posodobitve. Tako je v letu 2013
začel s pripravo prve vojniške penine – Penine z Dednega
Vrha, ki jo je predstavil leta 2015, na tradicionalnem VII.
prednovoletnem srečanju članov društva, in presenetil
tako člane kot tudi vinskega strokovnjaka mag. Antona
Vodovnika. Spomladi leta 2016 se je rodila ideja o penini
iz potomke stare trte z Lenta, saj se mu je njeno vino z
višjo kislino, nizko stopnjo alkohola, saj grozdje kljub
lepi jeseni ne doseže visoke sladkorne stopnje, zdelo
primerno za pripravo penine.
Od ideje do penine potomke stare trte
Miran Kovač: »Lepo donegovano vino potomke sem
v strogi tajnosti pripravil s sekundarno oz. drugotno
fermentacijo, napolnil stekleničke po 0,375 l in začelo se
je … Penina iz potomke stare trte je izdelana po klasični
(šampanjski) metodi, pri kateri poteka sekundarna
fermentacija v steklenicah. Po tej metodi je pripravljena
tudi Zlata radgonska penina, medtem ko pri tankovski
ali (charmat) metodi poteka sekundarna fermentacija
v tanku. Tako je izdelana Srebrna radgonska penina.
Priprava penine iz potomke stare trte je potekala po
klasični šampanjski metodi. Po končani fermentaciji
so steklenice več kot leto in pol odležale na drožeh
(kvasovke najprej porabijo snovi iz vina, nato se po
dolgem ležanju na drožeh vrnejo v penino).«
Po letu in pol mirovanja je skoraj pozabljene steklenice
vinar Miran Kovač skoraj dva meseca vsakodnevno stresal
in obračal in pri tem opravilu vztrajal, dokler se vse drože
niso preselile v vrat steklenice.
»Pa dela po tem še zlepa ni bilo konec. Sledilo je tehnično
zahtevno opravilo, odstranjevanja drož. Pri tem postopku
se steklenica odpre, pritisk (ki se ustvari pri fermentaciji,
doseže 5–6 barov), izvrže drože iz vrata steklenice,
zamenja se zamašek, s katerim se zapre steklenica
med fermentacijo z zamaškom s košarico, dodata se še
kapica in etiketa. Teoretično in po korakih izvedljivo,
vendar kako to izvesti doma, je zahtevalo še kar nekaj
neprespanih noči.«

Etiketo je oblikovala Petra Pehar Žgajner, izdelalo pa podjetje VPC.

A Miranu je uspelo, saj si je zadal nalogo: Penina
potomke mora ugledati luč sveta! Vse to je uresničil
ob 15. obletnici VVD Vojnik, ko jo prinesel penino na
ocenjevanje letnika 2017.
Penina potomke je presenečenje
Na ocenjevanju je penina presenetila člane komisije
priznanih enologov z mag. Antonom Vodovnikom,
župana Branka Petreta, člane društva in predsednika
Mirka Krašovca in tudi samega avtorja celotnega
presenečenja Mirana Kovača, ko je bil njena kakovost
ocenjena z visoko oceno 18,30 in ji je bilo podeljeno zlato
priznanje.
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120. OBLETNICA

IŠČEMO STARODOBNA
KOLESA
Tekst: KS Vojnik in TD Vojnik, foto: Marko Zdovc

10. uri pred Občino Vojnik odkrili spominsko obeležje.
V ta namen bo izdana tudi jubilejna razglednica in
znak kolesarskega društva, ki bo narejen na osnovi
originalnega kolesarskega znaka iz leta 1898.
Po odkritju se bomo izpred Občine s starodobnimi in
novodobnimi kolesi popeljali na krajšo panoramsko vožnjo
po vojniških ulicah. Pod šotorom na igrišču bo potekala
tudi razstava starodobnih koles, otroški poligon in otroška
ustvarjalna delavnica. Dogajanje bo spremljal bogat
kulturno-umetniški program, lokalna ponudba izdelkov in
pogostitev.

Obujanje preteklosti

V soboto, 6. oktobra 2018, se bomo zbrali v Vojniku vsi
ljubitelji kolesarstva. V času evropskega leta kulturne
dediščine bomo obeležili 120. obletnico ustanovitve
Kolesarskega društva Vojnik, ki je bilo ustanovljeno
leta 1898. V spomin na ustanovitev društva bomo ob

V ta namen vabimo vse lastnike starodobnikov in
novodobnih koles, da se nam pridružite na panoramski
vožnji ali s sodelovanjem na razstavi svojega kolesa. Za
sodelujoče je brezplačna pogostitev. Še vedno iščemo tudi
najstarejše kolo v občini Vojnik. Za prijave in sodelovanje
nas kontaktirajte po telefonu na številki 041 216 882
(Marko Zdovc), preko e-pošte marko_zdovc@hotmail.com
ali profila FB TD Vojnik. Vabljeni vsi občani občine Vojnik,
prijatelji, znanci, sorodniki!

USTVARJALNO IN ZABAVNO DRUŽENJE

JESENSKI GOLAŽ NA
FRANKOLOVEM
Tekst: Irma Blazinšek, foto: Lea Sreš

Kljub napovedanemu slabemu
vremenu se je na Frankolovem
zbralo enajst ekip in vsaka izmed
njih se je odločila, da skuha najboljši
golaž. Na Frankolovem smo glede
kuhanja golaža postali pravi
tradicionalisti. Letos smo ga kuhali
že osmič. Kdo bi si mislil, da je
druženje ob kotlih tako zanimivo.
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Všeč mi je, ko se kuharji sučejo okoli
svojih kotlov, kar naprej nekaj režejo,
mešajo, pokušajo, urejajo mizo, v kotlih
pa veselo brbota. Letos jim vsaj vroče ni
bilo, so pa bili veseli, da so ostali suhi.
Nenadoma se je stemnilo, ulilo kot iz
škafa, nato pa ponehalo. No, k sreči smo
imeli streho (šotor), tako da nam tudi
dež ni prišel do živega.

Enajst ekip je bilo zbranih, vsi so bili
dobre volje in kjer je dobra volja, je
tudi golaž dober. Če za dobro voljo
skrbijo tudi mladeniči Ansambla
Posluh, je še toliko boljše. Vsaka
od ekip se je nadvse potrudila,
kar je opazil tudi podžupan Viktor
Štokojnik. Kuhali so predsedniki
KS, PD Anton Bezenšek, PGD

Frankolovo, DJP Kajuh, Društvo
Talon, predstavnice društva s
celiakijo iz Celja, ki so skuhale
brezglutenskega, strankarskega pa
skupina SDS, občinski odbor Vojnik,
I. in II. ekipa Gostilne Turist, Društvo
Dobra volja in ekipa Bogdana Lilije.
Vse je bilo skrbno nadzorovano,
Slavica Javornik, Branko Špes in
Helena Planko so budno spremljali
delo ekip.
Medaljo za tretje mesto je osvojila
I. ekipa Turist Frankolovo, drugo
skupina predsednikov – Dušan,
Slavko, Lidija – in prvo mesto DJP
Kajuh Frankolovo. Pri nagradah so
nam priskočili na pomoč domači
in okoliški gostinci: Gostilna Turist
Frankolovo, Gostilna Triglav Dobrna,
Gostišč Fink Slovenske Konjice,
Gostilna Kolar, Gostilna Medved iz

Škofje vasi, Picerija MC, Gostišče
Ulipi, ki so podarili toliko bonov za
kosila in malice, da bo vsak izmed
tekmovalcev prejel kakšen bon. In
buteljko Tončkovega vina. Hvala za
kruh Jožici Čretnik, Jožici Kuzman,
Zdenki Brecl, Mariji Železnik, Marini
Ulipi, Alenki Šnabl, Vanji Potočnik,
Anici Senegačnik, Lojzki Operčkal,
Hildi Goršek in Bernardki Kračun.
Hvala darovalcem Tončkovega vina
Dušanu Horvatu, Andreju Horvatu,
Ediju Mirniku, Jožetu Železniku in
Domnu. Hvala tudi Ediju Mirniku, ki
je od vinogradnikov zbral vino.

Prvo mesto za Kajuhe

glav več ve, so združili moči in vsem
je uspel odličen golaž, kar je tudi
smisel prireditve.

Domače skupine so prireditev
vzele kot prijetno druženje, čeprav
nekateri niso največji strokovnjaki za
kuhanje, so pa vseeno zbrali pogum,
zbrali ekipo in prišli. Po načelu več

OBČINSKI ODBOR SDS VOJNIK

HVALA ZA VAŠ GLAS
Tekst in foto: Bogdan Stopinšek

Slovenska demokratska stranka
se volivcem občine Vojnik
iskreno zahvaljuje za podporo
kandidatki Karmen Kozmus
na državnozborskih volitvah.
Dobila je 1263 glasov od 3374
volilnih udeležencev. To je 37,4%
vseh glasov, vendar ji zaradi
proporcionalnega volilnega sistema
ni uspelo priti v državni zbor.

Po volitvah konec julija smo se člani
in simpatizerji stranke SDS družili v
Bovcu, na letnem srečanju mestnih
in občinskih odborov stranke iz vse
Slovenije. Udeležba je bila, tako
kot vsako leto, številčna. V sklopu
srečanja je bilo organiziranih več
tematskih dejavnosti, ki so potekale

tudi v dneh po srečanju. Družilo nas
je prijateljstvo in zaupanje v lepo
prihodnost Slovenije.
Galerija slik je na ogled v knjigi
obrazov, kjer imamo svojo stran
https://www.facebook.com/
VojnikSDS/.

Ko to pišem, že imamo mandatarja,
vendar bi kljub vsemu poudaril izjavo
vodje poslanske skupine SDS Danijela
Krivca: »Sestavljanje vlade mimo
zmagovalca volitev povečuje apatijo
med volivci in znižuje zaupanje v
demokracijo.«
Priprava na volitve in kampanja
v vojniški občini je potekala pod
vodstvom novega predsednika OO
SDS Vojnik Antona Brecla in ob močni
podpori predsednika Slovenske
demokratske mladine Vojnik Damjana
Muzla.
Naročnik plačljive objave je Občinski odbor SDS Vojnik.
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V okviru programa za aktivno življenje in delo smo pripravili delavnico »domača marelična marmelada.

PROGRAM ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO

KUHALI
SMO MARMELADO
Tekst: Dragica Mirnik, foto: Gorazd Mesarič

Dogovorila sem se z branjevko na tržnici, ki mi je
pripravila lepe, zrele marelice. Zbrali smo se v pisarni
društva. Tudi napovedane visoke temperature nas niso
odvrnile od namere. Kar nekaj članic in dva člana smo se
v uvodu seznanili s sadežem in recepti, v katerih lahko
porabimo marelice, ki niso le zelo okusne, ampak so pravi
zaklad vitaminov. Dobro vplivajo na vid, kožo, presnovo,
nohte in lase. So tudi naravni diuretik.
Za marmelado, s katero se menda radi sladkajo tudi
astronavti, smo uporabili preprost recept svojih babic,
le sladkorja smo dodali manj. Delo smo si razdelili in
si ob pogovoru o različnem načinu priprave marelične

»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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marmelade izmenjali recepte. Napolnili smo lepo število
kozarčkov, ki jih bodo še posebno veseli člani, ki bodo ob
različnih priložnostih obdarjeni. Na delavnici se nam je
pridružil tudi gospod Emil iz društva upokojencev, ki je
pomagal pri zapiranju kozarčkov. Veseli smo bili vsakega,
še posebej pa težje pomične članice in najmlajšega
udeleženca Urbana. Z veseljem smo čestitali svojemu
članu Ljubiši ob praznovanju visokega rojstnega dne in mu
zaželeli zdravja z željo o ponovnem srečanju.
Malo volje, malo časa je treba, da smo zadovoljni, da
smo srečnejši. Verjamem, da smo v delavnici združili
prijetno s koristnim. Pogovorili smo se o prihodnjem delu
in druženju, ki je zelo pomembno za invalide. Hvala,
spoštovani člani, da se odzovete mojim idejam in volji, ki
mi jo prav vi vlivate. Ugotavljamo, da nam taka srečanja
veliko pomenijo in tkejo prijateljske vezi.

ELEKTRO KOVAČIČ

n e s ko n č n a e n e rg i j a

z vami že 25 let

V društvu MDDI se trudimo izvesti čim več dejavnosti.
Članom je zelo pomembno druženje. V okviru
programa za aktivno življenje in delo smo pripravili
delavnico »domača marelična marmelada«.

elektroinstalacije
strelovodi
meritve
www.elektro-kovacic.si

BOGATA KULTURNA TRADICIJA

KD SOCKA IN VRAJEVA PEČ
PRAZNOVALA
Tekst: Jožica Kotnik, Ivanka Koprivnik, foto: Jožica Kotnik

Člani Kulturnega društva Socka smo zadnjo junijsko
nedeljo, 24. junija 2018, praznovali. Nismo se zbali
malo slabše vremenske napovedi in smo vztrajali. Na
začetku prireditve nas je pozdravil rahel dež, a so nam
drevesa dala zavetje in tako smo v prijetnem zelenem
okolju parka graščine v Socki uspešno izpeljali našo že
21. kulturno prireditev Socka poje, pleše in igra.
Na prireditvenem odru v parku so nas pozdravili Klateži,
program so nadaljevale ljudske pevke Dekleta treh
vasi. Naša etnoglasbena skupina Vrajeva peč, ki letos
praznuje 35 let ustvarjanja, je nastopila tudi skupaj z
učenci POŠ Nova Cerkev. Zaplesali so plesalci Folklorne
skupine Šmartno v Rožni dolini. Kot vsako leto smo tudi
letos gostili mlade talente: domačina Nejca Škrbota na
harmoniki in mlado pevko Hano, ki poje ob spremljavi
mame Ksenije. Za konec so nam zapele še Ljudske pevke
domačega kraja in Štirje fantje iz Socke. Prireditev je
zaokrožil domači Trio Vrč. Z izbranim besedilom je
prireditev povezovala domačinka Jerneja Kompan.
Letošnjo prireditev smo posvetili 20. obletnici ustanovitve
Kulturnega društva Socka, ki nadaljuje bogato kulturno
tradicijo v Socki. V preteklih desetletjih se je kulturna
dejavnost v Socki odvijala pod okriljem drugih društev,
leta 1998 je bilo na novo ustanovljeno Kulturno društvo
Socka. V prvih letih so v okviru društva delovale sekcije:
etnoglasbena skupina Vrajeva peč, ljudske pevke
Oglarke, plesna skupina Grofje in otroška folklorna
skupina, pozneje tudi skupina starejših plesalk Kankan. Etnoglasbena skupina Vrajeva peč je ves čas jedro
kulturnega društva in je bila ena od prvih tovrstnih skupin
v tem delu naše domovine. Prepoznavna je po igranju na
priročna in doma izdelana glasbila. V okviru društva so
delovali Grofje, skupina Kan-kan in Folklorna skupina
Socka. Zadnja leta deluje v KD skupina Ljudske pevke
domačega kraja.

V letu 2018 smo v KD Socka praznovali 20 let, v
etnoglasbeni skupini Vrajeva peč pa 35 let. Obletnici smo
proslavili na vsakoletni prireditvi Socka poje, pleše in igra.
Članom, ki so aktivni 20 ali več let, smo podelili priznanja.
Priznanja za dolgoletno delo smo podelili Franciju in Jožici
Klinc, Slavici in Jožetu Jeseničniku, Hermanu Felicijanu,
Ivici Švab, Nastji Kraljič in gonilnima silama društva Ivanki
in Vladu Koprivniku. Za dobro sodelovanje so prejeli
priznanja še: POŠ Socka, POŠ Nova Cerkev, PGD Socka
in PGD Nova Cerkev. S pomočjo Občine Vojnik smo si
privoščili tudi majice z našim znakom. Prireditev je lepo
uspela. Počaščeni smo bili s priznanjem Občine Vojnik, ki
nam ga je podelil župan Branko Petre, in priznanjem KS
Nova Cerkev, podelil ga je Slavko Jezernik, predsednik
Sveta KS Nova Cerkev. V imenu KD Socka se vsem prav
lepo zahvaljujem, kakor tudi vsem vam, ki ste bili z nami
na prireditvi.

Zbrani gostje

Prireditev je bila kljub slabšemu vremenu dobro obiskana.
Hvala delavcem Občine Vojnik, da pred prireditvijo
pokosijo in očistijo park graščine Socka, ki je naša skupna
občinska last, in lastniku graščine, ki nam omogoči priklop
na elektriko. Hvala tudi pokroviteljem, ki ste denarno
podprli prireditev, in vsem, ki ste z delom ali na drug način
pripomogli, da je prireditev uspela.
Še na mnogo uspešnih let!
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CELJSKOZASAVSKI.SI

SPLETNI BIOGRAFSKI LEKSIKON
CELJSKEGA OBMOČJA IN ZASAVJA
Tekst: Janja Jedlovčnik, vir: arhiv Osrednje knjižnice Celje

Na domoznanskem oddelku Osrednje knjižnice Celje
se knjižničarji že vrsto let srečujemo z uporabniki,
ki povprašujejo po raznih biografskih informacijah.
Z namenom, da bi zamudno iskanje podatkov po
najrazličnejši literaturi in drugih virih olajšali, se je
porodila ideja o pripravi biografskega leksikona in
projekt je leta 2004 na spletu zaživel pod imenom
Celjski biografski leksikon. Tega je naposled leta 2013
nadomestil regionalni spletni biografski leksikon
Celjskozasavski.si, ki pokriva širše celjsko območje in
Zasavje.
Portal Celjskozasavski.si v sodelovanju s še devetimi
splošnimi knjižnicami s celjskega območja in iz Zasavja
upravlja Osrednja knjižnica Celje, pri čemer vsaka
knjižnica za svoje območje sama prispeva biografska gesla.
V leksikon je trenutno vključenih več kot 460 osebnosti,
ki so na omenjenem območju rojene ali so tukaj živele,
se šolale in delovale ter s svojim delom zaznamovale
tukajšnje kraje.
V Osrednji knjižnici Celje vnašamo v leksikon osebe,
katerih življenjska pot je povezana z območjem današnjih
občin Celje, Dobrna, Štore in Vojnik, vanj pa smo do
zdaj prispevali več kot 220 zapisov, nekaj tudi z območja
občine Vojnik, med katerimi najdemo umetnico Dorotejo
Hauser, duhovnika Friderika Kolška, jezikoslovca Janeza
Žigo Valentina Popoviča in (so)ustanovitelja zdravilišča
Radenci Romana Alexandra Henna.
Zapis o posamezni osebnosti, včasih le malo (po)znani,
vsebuje praviloma krajši življenjepis, morebitne nagrade
in priznanja, navedbo literarnih oz. drugih del, slikovno
gradivo in spletne povezave, na katerih lahko poiščemo
dodatne informacije.
Mnogih posameznikov (in rodbin), zbranih v tem
biografskem leksikonu, ki so vsak na svoj način
zaznamovali naše kraje, ne najdemo v nacionalni
biografiji. Portal Celjskozasavski.si z objavo njihovih
biografij tako pomembno prispeva k ohranjanju spomina
nanje in boljši zgodovinski zavesti ter se nasploh trudi
biti zanesljiv in koristen pripomoček, ki je obenem
»rastoča knjiga«, saj nam spletna oblika omogoča sprotno
posodabljanje obstoječih in ustvarjanje novih biografskih
gesel. Poznate zanimivega Vojničana/-ko, ki bi po vašem
mnenju moral/-a biti vključen/-a v leksikon? Svoje
predloge lahko pošljete po elektronski pošti na info@
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celjskozasavski.si ali nam jih posredujte preko spletnega
obrazca, ki je dostopen na portalu Celjskozasavski.si
(http://www.celjskozasavski.si/).
Zbrani gostje

Na motorju sedita Maks Korošec in Darja Korošec, v ozadju vrtna
uta ob stari kaplaniji.

Vrtna uta v mesecu maju 2018

NEKOČ IN DANES

ZGODOVINA NAŠE
VRTNE UTE
Tekst: Jožica Korošec, foto: arhiv Turističnega društva Vojnik in družine Korošec

Nekoč je v Vojniku stalo kar nekaj
vrtnih ut, ki se jih zelo dobro
spominjam iz svojega otroštva.
Ena redkih, danes še ohranjenih
stoji pred našo hišo ob starem
mogočnem kostanju na naslovu
Murnova ulica 1.

bil vodnjak oziroma štirna. Tam
smo se otroci večkrat ustavili in si
»nacigali« vodo, da smo se odžejali.
Nasproti je stalo mogočno župnijsko
gospodarsko poslopje in kozolec.
Do šole je pot vodila skozi šolski
sadovnjak.

V tej hiši, ki stoji nedaleč vstran od
starega župnišča, so nekoč stanovali
kaplani in ji domačini pravimo stara
kaplanija. Leta 1953 sem začela
hoditi v osnovno šolo, kamor so že
hodili tudi sestra Roza, brat Maks
ter sosedovi otroci iz Arclina. Takrat
še ni bilo veliko avtomobilov in smo
otroci v šolo hodili peš. Pot nas je
vodila od naše domačije v spodnjem
Arclinu, kjer se je po domače reklo
pri Jakl, skozi gozd po poti mimo
Goropičjekove kapele ter mimo
domačije Podlogarjevih in kmetije
in kapele Poličevih, mimo Pušnega
mlina, čez most, pod katerim je
žuborela reka Hudinja. Nato mimo
Lebanove domačije in kapele po
poti mimo njiv in polj do domačije
Župnjekovih. Prečkali smo glavno
cesto in po drevoredu hrušk prišli do
kaplanije. Nato mimo farne cerkve
sv. Jerneja in starega župnišča,
na koncu katerega je bila najprej
vrtna uta. Ob mogočni stari lipi je

V tistih časih je bila cesta
makadamska, ob njej je raslo sadno
drevje. Njive so bile na spodnji in
zgornji strani ceste za gospodarskim
poslopjem. Nekje v sedemdesetih
letih so v Vojniku začeli graditi novo
bivalno naselje, kjer so se gradile
hiše in kasneje tudi stanovanjski
bloki. Tako je bilo treba razširiti
tudi cesto. Zaradi širitve ceste je
bilo treba vrtno uto podreti ali
prestaviti. Da ta imenitna vrtna uta
ne bi storila svojega konca, je tedanji
župnik Martin Lupše predlagal naši
družini, da bi vrtno uto prestavili
k naši hiši, v katero smo se s starši
preselili že leta 1968. Predloga smo
se zelo razveselili. Leta 1972 smo
se z gospodom Edijem Marčičem
dogovorili in smo uto prestavili na
jugozahodno stran hiše. Na tistem
mestu je uta stala kakšna tri ali štiri
leta. Ker pa smo kasneje potrebovali
prostor za garažo, smo uto prestavili
h kostanju nad vodnjak pred hišo,

kjer stoji še danes. Moja starša, Jože
in Roza Lebič, pa tudi župnik gospod
Lupše so na stara leta velikokrat
zahajali v senco vrtne ute, kjer
so radi poklepetali ob kavici ali
čaju. Večkrat so se tudi mimoidoči
ustavili in z njimi spregovorili
kakšno prijazno besedo. Ob raznih
priložnostih so se tudi moji otroci
velikokrat slikali ob uti. Pri mnogih
slovesnostih v farni cerkvi je veliko
ljudi iskalo senco pod kostanjem
in v uti, saj je bilo v njej prostora
za klopco in kar nekaj ljudi. Iz
vodnjaka, katerega betonski pokrov
pokriva naša vrtna uta, črpamo vodo
za zalivanje gredic pri cerkvi, korita
z rožami in vrt.
Zadnja tri leta smo na prireditvi
Božični Vojnik v uti, ki smo jo
uporabili za hlev, na razstavo
postavili dvojne jaslice. Vse smo
lepo okrasili in osvetlili. Mnogi
obiskovalci so si pogledali božični
čudež v naši uti in tudi zelo pohvalili
našo postavitev in domiselno
izvedbo. Upam, da bo naša stara
vrtna uta kraju in prostoru, na
katerem stoji, vedno v ponos in
da bo ta stari arhitekturni biser še
dolgo služil svojemu namenu.
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SPOZNAVAMO DOMAČE OKOLJE

ODKRIVANJE KULTURNE
DEDIŠČINE V OGLEDALU
PRETEKLOSTI
Tekst: mag. Mojca Skale, foto: Jože Žlaus

Občina Vojnik bo skupaj s šolami,
z vrtcem, s Turistično-kulturnim
društvom Globoče ter z Zavodom
za varstvo kulturne dediščine
OE Celje v septembru in oktobru
raziskovala in odkrivala stavbno
kulturno dediščino. Z zbiranjem
starih fotografij, s fotografiranjem
današnjega trenutka, z risbami in
zgodbami bodo otroci ter odrasli
spoznavali in nato predstavili
na skupnem dogodku kulturno
dediščino v domačem okolju.
Na razstavi bo tudi maketa
mlina v merilu 1 : 6, ki nazorno
prikazuje, kako deluje mlin, ter
velika maketa potoka Tesnica z
vsemi mlini in žagami (pribl. 22
objektov).
Vabljeni vsi občani in občanke, ki
imate fotografije svojih domačij
izpred 50 ali več let ter fotografije
obnovljenih domačij, da jih delite z
nami. Lahko jih posredujete skupaj
s svojimi kontaktnimi podatki
(ime, priimek, naslov, telefon) na
naslov Občine Vojnik, Keršova ulica
8, 3212 Vojnik ali jih prinesete
osebno v glavno pisarno (Lidija

Kolar) najkasneje do ponedeljka, 8.
oktobra 2018. Vključili jih bomo v
razstavo.
Odprtje razstave bo v sredo, 17. 10.
2018, ob 17.00 v Jernejevem domu
Vojnik, Murnova ulica 4, Vojnik.
Ob tej priložnosti bo sodeloval
tudi restavrator Zavoda za varstvo
kulturne dediščine s prikazom
restavriranja.
Razstava bo na ogled v soboto, 20.
10. 2018, od 9.00 do 12.00 in od
15.00 do 17.00 ter v nedeljo, 21. 10.
2018 in 28. 10. 2018, od 8.00 do
12.00 in od 15.00 do 17.00. Možen
je tudi ogled v drugih terminih po
predhodnem dogovoru po telefonu
na št. 041 677 686 (Mojca).
Predstavniki Zavoda za varstvo
kulturne dediščine bodo na
razpolago v sredo, 17. 10. 2018, od
15.00 do 16.30 na Občini Vojnik
(sejna soba v 1. nadstropju) za
svetovanje glede obnove kulturne
dediščine. Priporočamo, da se
predhodno naročite po telefon na št.
03 78 00 640 ali po
e-pošti obcina@vojnik.si.

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

www.aksel.si
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Maketa mlina (avtor: Jože Žlaus)

Vabljeni na dogodke, ki se izvajajo v
okviru dni kulturne dediščine.

OGREVANJE

ŠTEDILNIKI
NA DRVA
Za vgradnjo se ob adaptaciji ali novogradnji odloča vse več gospodinjstev.

drv, časopisa… Kurišča so obložena s šamotnimi
opekami, zunanje površine štedilnika pa so emajlirane, kar predstavlja veliko prednost pri čiščenju.
Ker verjamemo v naše štedilnike, vam ne ponujamo
samo 1 leto, ampak kar 2 leti garancije.
Vaš novi štedilnik na drva vam BREZPLAČNO dostavimo (dostavljamo po celi Sloveniji).
SLEM, servis in trgovina, d.o.o., 3203 Nova Cerkev
031 893 761 www.moravia.si

ODLIČNA
CENA

Zakaj? Ker so praktični, novi dizajni nudijo odličen
estetski videz in prijeten občutek domačnosti. Sodobni štedilniki na drva opravljajo prav vse funkcije
kamina in štedilnika.
Štedilnik v barvi
Štedilnike Moravia lahko dobite v različnih barvah:
bela, rjava, krem rjava, krem, bordo rdeča, črna,
antracit (grafitno siva)....po naročilu tudi zelena in
modra. Na voljo je široka ponudba modelov, zato
najdejo svoj prostor tudi v povsem modernih kuhinjah. Štedilniki so na voljo tudi v izvedbi visokega
sijaja z možnostjo vgradnje steklokeramične
kuhalne plošče ali brušene železne kuhalne plošče. Ponudba zajema več širin štedilnikov od 40,
50, 51, 81, 92 cm.
Ostale kvalitete
Štedilniki MORAVIA imajo lahko nastavljivo kurišče z
dvema rešetkama, zelo prostorno pečico s steklom
in termometrom, prostoren predal za shranjevanje

Klasičnega ali rustikalnega
izgleda.
Rešitev 3v1omogoča dogrevanje prosotorov
v prehodnih obdobjih, kuhanje in pečenje.
Kuhalne plošče so lahko tudi steklokeramične ali brušene železne.

VISOKI JUBILEJ

BISERNA MAŠA FRANCA BRECLA
Tekst in foto: Elči Gregorc

V teh dneh duhovnik Franc Brecl, naš stanovalec že
vse od leta 2003, praznuje bisernomašni jubilej, to
pomeni, da je minilo 60 let, odkar je bil posvečen v
duhovnika.
Ob tej priložnosti smo mu tudi zaposleni in stanovalci
Špesovega doma pripravili kratko slovesnost z mašo,
somaševala sta domači župnik Anton Perger in celjski
škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek. Direktor Špesovega
doma je gospodu Breclu v spomin na ta visoki jubilej
izročil simbolično darilo in mu zaželel še veliko zdravih
let v naši sredini. Slovesnost so popestrili tudi pevci,
člani cerkvenega pevskega zbora iz Vojnika.
Franc Brecl je bil rojen v Vinski Gori, nato je kot župnik
služboval po številnih krajih v Sloveniji. V Vojniku je
poznal veliko ljudi, zato se je po zadnjem službovanju, v
sv. Jerneju pri Ločah, odločil za bivanje v našem domu.
Pove, da se pri nas dobro počuti, rad se udeležuje vseh
domskih dejavnosti. V domu ohranja svoje poslanstvo
duhovnika, saj v domski kapeli vsak dan daruje sveto
mašo, obhaja stanovalce po sobah, tiste, ki zaradi
bolezni ne morejo k maši. Prav tako se redno udeležuje
nedeljskih maš v vojniški farni cerkvi in med tednom

večkrat pomaga pri spovedovanju.
Želimo mu predvsem zdravja ter da bi lahko še dolgo
opravljal poklic, ki mu je posvetil svoje življenje.
Čeprav je čas poletja, ko tudi s prireditvami v domu za
dva meseca malo obmirujemo, vseeno ob dopoldnevih
potekajo dejavnosti, ki nam krajšajo čas, večkrat nas
obišče kdo, ki nam nenapovedano dan naredi lepši.
Tako so nas v minulih dneh, kot vsako leto, obiskali
udeleženci oratorija iz Nove Cerkve, ki so nam s pesmijo
in z glasbo popestrili dopoldne in se jim za to gesto v
imenu naših stanovalcev iskreno zahvaljujem.
Čestitke direktorja Žoharja Francu Breclu za visok jubilej
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PGD LEMBERG PRAZNUJE 70 LET
Tekst in foto: Lea Sreš

V petek, 20. julija 2018, so na praznični seji gasilci
PGD Lemberg podelili priznanja vsem zaslužnim
gasilcem in njihovim podpornikom. Slavnostna seja
ob praznovanju plodnih 70 let je bila priložnost, da
so se ozrli po vseh preteklih letih in pregledali svoje
delo. Pavel Božnik, namestnik predsednika PGD
Lemberg, je poudaril delo dolgoletnega predsednika,
pokojnega Franca Medveda, se poklonil njegovemu
spominu ter opisal pridobitve društva v zadnjih
desetih letih. Delo Franca Medveda, ki je 25 let skrbel
za delo PGD Lemberg, je vidno tudi danes. Njegova
skrb za pridobivanje mladih v vrste gasilcev se vidi v
podmladku. Kulturni program na slavnostni seji so
pripravili mladi iz Lemberga.

Prejemniki priznanj so vsi dolgoletni člani PGD Lemberg.

Bilten PGD so prejeli vsi nagrajenci.

Ob praznovanju so izdali bilten, ki sta ga pripravila
Marija Aubreht Medved in Martin Božnik. V teh letih je
društvo obnovilo gasilski dom: dvižna garažna vrata,
obnovljena fasada, sanitarije, stopnišče, muzejska niša,
asfalt na delu dvorišča, zamenjava dela stavbnega
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pohištva, uvedba programa Vulkan, sistem obveščanja
ASK. Posodobili so garažo, pridobili črpalko Rossenbauer
Fox III, uredili gasilsko dežurno sobo, kupili 70 stolov,
uredili brunarico in opravljali vsa redna dela na objektu.
Vsa leta so posvečali skrb izobraževanju in izpopolnjevanju
operativcev, vzgoji mladih gasilcev, sodelovanju med
društvi. Vse pridobitve so izboljšale pogoje dela za gasilce,
ki so dejavno sodelovali v vseh akcijah. Posebna zahvala
gre vsem tistim, ki so donirali in društvu materialno
pomagali pri obnovi in opremi.
70 let PGD Lemberg in njihovo uspešno poslanstvo
so v svojih nagovorih poudarili: Branko Petre, župan
Občine Vojnik, Slavko Jezernik, predsednik Sveta KS
Nova Cerkev, dekan Alojz Vicman, Beno Podergajs,
predsednik GZ Vojnik-Dobrna, in predsedniki vseh
sosednih društev. Na seji so podelili priznanja vsem
zaslužnim gasilcem in njihovim sodelavcem. Zahvale,
ki jih je bilo 70, so prejeli člani PGD Lemberg za
vzorno delo in povabljeni gostje. GZ Vojnik-Dobrna je
podelila 10 priznanj I., II. in III. stopnje za dolgoletno
vzorno delo v PGD Lemberg, GZ Slovenije pa priznanja
Mariji Škoflek, Francu Škofleku, Viliju Furlanu, Jožetu
Hrenu, Aleksandru Škofleku in Damijanu Najdeniku
za dolgoletno uspešno delo v PGD Lemberg in v okolju,
kjer živijo in delajo.
Predsednica Marija Aubreht Medved je opisala še
nekaj drugih uspešnih projektov, ki omogočajo lažje
delo v PGD Lemberg. Med njimi je obnova gasilskega
doma: »V PGD Lemberg smo si že zelo dolgo želeli in
načrtovali dežurno sobo za gasilce. Kar nekaj let smo
zbirali denar in kovali načrte za preureditev kleti in
kurilnice v enovit prostor. V letu 2017 nam je uspelo
želje tudi udejanjiti. Težja in zahtevnejša dela smo
prepustili podjetju Remont, d. d., Celje. V preureditev
je bilo vloženega zelo veliko prostovoljnega dela in
truda.
Delo je vodil in koordiniral naš poveljnik Simon
Božnik. Pridobil je tudi dovolj donatorjev, ki so nam
nesebično pomagali z delom, materialom in idejami.
Svetovalno funkcijo pri projektu je imel namestnik
predsednika Pavle Božnik. Uradno odprtje dežurne
sobe smo imeli 10. 5. 2018, ko smo se še enkrat iskreno
zahvalili vsem donatorjem, izvajalcem in seveda
gasilcem PGD Lemberg za res dobro opravljeno delo.
Lemberškim gasilcem želimo, da jim nova pridobitev
da še več elana in vztrajnosti pri njihovem delu. Še
enkrat iskrena hvala vsem za uspešno sodelovanje
pri projektu, mladim gasilcem in njihovi mentorici se
zahvaljujemo za kratek in prikupen kulturni program
ter kvartetu SVIT za zapete pesmi. Seveda si dobre
stvari zapomnimo tudi po dobri hrani, za kar se
moramo zahvaliti Petru Oprčkalu.«

POKALNO TEKMOVANJE ZA STAREJŠE GASILKE IN GASILCE
Tekst: Barbara Suholežnik Kugler, foto: Tomaž Pekovšek

V soboto, 16. junija, je bilo v Vojniku v športnem
parku pri igrišču tekmovanje za pokal Gasilske zveze
Slovenije starejših gasilk in gasilcev ter pokal Krajevne
skupnosti Vojnik.

Nagrade za najboljše so donirali Martin Golež, Oton
Samec iz Sorževega mlina ter Vinogradniško-vinarsko
društvo občine Vojnik. Ob tem se jim tudi na tem mestu
najlepše zahvaljujemo.

Tekmovalo je 37 ekip starejših gasilk in gasilcev, od tega
je bilo devet ekip starejših gasilk. Pri gasilkah je 1. mesto
osvojila ekipa iz PGD Dobračeva, 2. mesto PGD Gaberke
ter 3. mesto PGD Grajska vas. Naše gasilke so osvojile 5.
mesto. V kategoriji starejših gasilcev je 1. mesto šlo v roke
PGD Ponova vas, 2. mesto PGD Hajdoše in 3. mesto PGD
Kotlje. Na tekmovanju so razglasili tudi najstarejšo gasilko
(Sonja Papež iz PGD Polje) ter najstarejšega gasilca (Jože
Godunc iz PGD Teharje). Oba sta stara krepko čez 80 let.
Pokale trem najboljšim ekipam so podeljevali tovariš
Ivan Jezernik, župan Občine Vojnik Branko Petre ter
predsednica Krajevne skupnosti Vojnik Lidija Eler
Jazbinšek. Nagrado najstarejšemu gasilcu in gasilki je
podelil Avgust Čerenak, ki je v PGD Vojnik zadolžen za
delo z veterani.

Tekmovalo je 37 ekip starejših gasilk in gasilcev, od tega je bilo devet
ekip starejših gasilk.

Terapevtski center Tamara
Celjska cesta 21
3212 Vojnik

+386 040 525 139
info@center-tamara.si
www.center-tamara.si

TERAPEVTSKI CENTER

Filozofija našega centra temelji na prepričanju, da
smo vsi edinstveni. Ekipa usposobljenih strokovnjakov je tukaj, da vam svetuje in pomaga na poti do
popolne sprostitve. Prepustite se skrbno izbranim
tretmajem in neprekosljivim storitvam.
Zakup SPA-studia (za 2 osebi)
Bi se radi prepustili intimnemu vzdušju vaše lastne
SPA-oaze? Ekskluzivni zasebni SPA-studio je sestavljen
iz prostora za sprostitev ter opremljen z masažno kopeljo in zasebno finsko savno. V ceno je vključen šampanjec, zeliščni čaji in sadje. SPA-studio lahko istočasno
uporabljata največ dve osebi in ga lahko rezervirate za
najmanj dve uri (120 min/55 € in 180 min/65 €).
Darilni boni
Odlična
priložnost,
da razvajate svoje
ljubljene s popolno sprostitvijo v
zasebnem
SPAstudiu, sproščujočo masažo ali z ostalimi vrhunskimi
tretmaji za telo.

Mineralogram
Vrhunska tehnologija analize las, ki temelji na bioresonanci, nam natančno pove, kaj telesu primanjkuje, česa
ima preveč in kaj se ne absorbira pravilno. V lasu je
shranjen sleherni dogodek v celici za zadnje tri mesece,
medtem ko v krvi vidimo le zadnjih nekaj ur. Kaj vidimo?
Vidimo neravnovesja, povezana z imunskim sistemom,
vnetji, osteoporozo, nepravilnim delovanjem ščitnice,
nadledvične žleze, prebave, dihalnih, sklepnih in še
mnogih drugih funkcij. Posvet traja eno uro in stane 90 €.
Masaže
Da bi dosegli zdravo telo, notranje ravnovesje in živahno
energijo, smo v terapevtskem centru Tamara razvili masaže telesa, ki združujejo najučinkovitejše tehnike za
razvajanje in za dosego fizičnega ravnovesja.
Terapevtska masaža
(30 min/18 €, 45 min/25 €, 60 min/31 € in 90 min/42 €)
Masaža stopal
(30 min/20 € in 60 min/35 €)
Masaža za nosečnice
(30 min/18 €, 45 min/25 € in 60 min/31 €)
Drenažne tehnike
(30 min/28 €, 45 min/33 €, 60 min/38 € in 80 min/53 €)

Vesele božične praznike in srečno novo
leto 2018!
39

FOTOVRTINEC

FOTOVRTINEC

01

02

V Novi Cerkvi
uspešna
predstavitev
folklornih
skupin

15. pohod
Vojnik–sv.
Uršula nad
Dramljami

Na tradicionalni prireditvi Folklora na vasi, ki jo
organizira TD Nova Cerkev, se je v nedeljo, 3. junija 2018,
na vasi v Novi Cerkvi predstavilo devet folklornih skupin.
Plesalci so prišli iz Socke, Nove Cerkve, Vojnika, Dobrne,
Šmartnega v Rožni dolini, Ptuja. V spremljajočem
programu so se predstavili etnoglasbena skupina Vrajeva
peč iz Socke, Klateži in plesalke plesne skupine Irry
dance. Na stojnicah so svoje proizvode predstavili lokalni
ponudniki.

V soboto, 9. junija, je PD Vojnik, v sklopu prireditev ob
prazniku KS Vojnik, organiziralo pohod iz Vojnika v
Dramlje, natančneje k sv. Uršuli. To je bil tudi dogodek,
ko smo ponovno potrdili, kako je sodelovanje in druženje
v tem zanimivem času pomembno. V planinskem domu
so nas prijazno sprejeli. Pod krošnjo smo se spočili,
okrepčali, zapeli in zaplesali, izmenjali dobre misli in
želje. Nastala je še »gasilska« fotografija in dan je bil
popoln! Hvala vam, prijatelji iz Dramelj, hvala tudi vsem,
ki sta nam obogatili pohod in nas presenetili z dobrotami.

Tekst: Lea Sreš, foto: Srečko Sentočnik
Tekst in foto: Zvonka Grum

03

04

Pohod
na Goljavo

Dobrodošlica
kolesarjem
v Novi Cerkvi

Zvesti pohodniki Društva upokojencev Vojnik smo se
v četrtek, 14. 6. 2018, zbrali v Vojniku. Naš cilj je bil
hrib Goljava, ki leži nad Preboldom. Visok je 704 m. Po
zmerni hoji skozi gozd smo bili v uri in pol že pri Lovskem
domu na Goljavi. Pot je res bila prijetna in pogled na
Savinjsko dolino in v daljavi na savinjske gore – Ojstrico,
Raduho – čudovit. Minilo je še eno prijetno druženje
pohodnikov in prijateljev narave.
Tekst in foto: Štefka Naglič
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Tudi letos so mladi iz Nove Cerkve pozdravili kolesarje
na dirki po Sloveniji. Navdušeni navijači, od vrtca
do osnovne šole v Novi Cerkvi, so jih bodrili ob trasi.
Transparente in zastave so izdelali učenci ob pomoči
svojih učiteljic in staršev, združili so medgeneracijsko
sodelovanje, ročne spretnosti in šport.
Tekst in foto: Ida Grobelnik
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06

Blagoslov
traktorjev
v Rovah

Tekmovanje
v streljanju s
serijsko zračno
puško

V juniju smo imeli v Rovah pri Frankolovem blagoslov
traktorjev in traktoristov. Ker smo v pretežno hribovitem
kraju in je delo bolj nevarno, je blagoslov še toliko bolj
dobrodošel. Namen dogodka je prositi sv. Izidorja,
zaščitnika traktoristov in poljedelcev, za varnost pri delu
s traktorji in kmetijsko mehanizacijo. »Hkrati je tudi lep
dogodek, ko se kljub hitremu tempu in pomanjkanju časa
krajani zberemo, se poveselimo,« pravita organizatorja
Dušan Javorič in Roman Keblič. Slavnostni blagoslov je
daroval pater Branko Cestnik. Vsem voznikom traktorjev
želim srečno, predvsem pa varno delo.
Tekst in foto: Polona Javorič

Društvo upokojencev Vojnik je v torek, 12. 6. 2018,
organiziralo meddruštveno, medobčinsko tekmovanje
v streljanju s serijsko zračno puško. Tekmovanje
smo izvedli na strelišču Strelskega društva bratov
Dobrotinškov Vojnik na Celjski cesti 17. Na tekmovanju
so sodelovali strelci DU sosednjih občin: Celje,
Dobrna in Vitanje. Tokrat je strelski sekciji DU Vojnik
uspel vrhunski rezultat v dolgoletnih meddruštvenih
tekmovanjih. Tudi na pokrajinskem strelskem
tekmovanju smo ponovno dosegli tretje mesto.
Tekst: Franc Kuzman, foto: Dušan Ravnikar

07

08

Dobra
volja
v Beli krajini

Slomškov
pohod
ob dnevu
državnosti

V soboto, 16. 6. 2018, smo se ob 6. uri odpeljali z
avtobusom proti Beli krajini. Najprej smo se ustavili
v Metliki, kjer smo si ogledali Belokranjski muzej, se
sprehodili po starem mestnem jedru in si ogledali cerkev
sv. Nikolaja in galerijo Kambič. Nato nas je pot vodila proti
Radovici. Na izletniški kmetiji Bajuk so nam pripravili
okusno kosilo in degustacijo vin ter pogač v njihovi kleti.
Obiskali smo šolo Bistra buča in se vrnili v leto 1957, kjer
so nam na zabaven način prikazali, kako je bilo v šoli v
tistih časih. Za konec smo si privoščili sproščujoč oddih
ob Kolpi, si privoščili kavo in malico ter se v večernih urah
vrnili proti domu.

Naše izhodišče je bila Nova Cerkev, kjer nas je prijazno
pozdravil dr. Kraljič, gospod župnik iz Črešnjic. Kljub
dežnim kapljam in nič kaj lepemu obetu za sonce sta
miren pogovor in klepet spremljala zanimivo pot preko
Novak, Frankolovega, Črešnjic, Brdc do Žičke kartuzije.
Slavnostni govornik je bil konjiški župan gospod Miran
Gorinšek, mašo je vodil msgr. dr. Stanislav Lipovšek.
V imenu vseh pohodnikov bi se rada zahvalila za vse
dobrote ob poti in hvala vsem, ki ste skrbeli za naš varni
korak.
Tekst in foto: Zvonka Grum

Tekst in foto: Marjana Bobik
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Strelsko
tekmovanje
v počastitev
Občine
Vitanje

TMK5E:
Svetovno
prvenstvo
v twirling
športu

Tudi letos so našo strelsko sekcijo DU Vojnik povabili
v Vitanje in 21. junija smo se udeležili tekmovanja v
streljanju z malokalibrsko puško, ki je bilo namenjeno
v počastitev občinskega praznika. Tekmovanja so se
udeležile ekipe DU sosednjih občin. Prizorišče je bilo
tudi tokrat na strelišču v soteski »Žimpret« v Vitanju.
Tekmovanje je potekalo v prijetnem vzdušju pod
vodstvom Damjana Fijavža in pomočnikov, Franca
Grčarja in sodnika Franca Lebiča. Izidi tekmovanja:
1. mesto: DU Vojnik, 2. mesto: DU Vitanje, 3. mesto:
DU Dobrna. Hvala vsem, ki ste sodelovali pri izvedbi
tekmovanja.

Eva Mlakar, članica Twirling in mažoretnega kluba
Pet elementov, se je kot reprezentantka Slovenije
udeležila 34. svetovnega prvenstva v twirling športu
pod organizacijo svetovne twirling zveze – World Baton
Twirling Federation, ki je med 2. in 5. avgustom 2018
potekalo v športni dvorani Silver Spurs Arena v mestu
Kissimmee v zvezni državi Florida v ZDA. Športniki iz kar
šestnajstih držav so se potegovali za najboljše uvrstitve.
Polfinalni krog ji je prinesel končno uvrstitev, odlično 17.
mesto v kategoriji freestyle elite junior!
Tekst in foto: Nastja Keršič

Tekst: Franc Kuzman, foto: Dušan Ravnikar

11

12

Srečanje
invalidov na
Kopah

Klopotec
oznanja
trgatev

Letos je bil ta dogodek še posebej slaven, saj ZDIS
praznuje 50-letnico delovanja. Letošnje geslo je
»praznujemo preteklost in izboljšujemo prihodnost«. Za
nami je 50 let in s tem res dolga prehojena pot z enim
ciljem: izboljšati položaj invalidov! Naše društvo se
vseslovenskega srečanja invalidov na Kopah udeležuje že
vrsto let. Prisotne so pozdravili Stanka Tamše, Vladimir
Kukovica, Andrej Čas, Bojan Borovnik, sama sem se
zahvalila v imenu koordinacije celjske regije. Vezi, ki
jih tkemo, so še kako potrebne, da lažje prenašamo in
sprejemamo invalidnost in vsakodnevne tegobe.
Tekst in foto: Dragica Mirnik

Na dan praznika Marijinega vnebovzetja je že četrtič zapel
društveni klopotec VVD Vojnik. Vojniški vinogradniki so
postavljanje klopotca pospremili s pesmijo Jožkove bande
in s toplimi besedami spodbude in z željami za dobro
trgatev in kletarjenje župana Branka Petreta. V veliko
tehnično pomoč pri postavitvi nam je bil tudi gospod
Melanšek, ki je z dvigalom pripomogel k varni in hitri
postavitvi klopotca, za kar se mu iskreno zahvaljujemo.
Vinogradniki smo preostanek večera izkoristili za
družaben klepet ob kozarcu Vojničana v želji, da bo
jesen darežljiva z vremenom in bogata s pridelki. Trdo
in zahtevno delo naj bo poplačano z bogato trgatvijo in s
kakovostnimi vini v naših kleteh.
Tekst: Albina Karmuzel, foto: Lea Sreš
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Prvi
vizorski
piknik

Pohod na
Špičasti vrh

Prebivalci Vizor smo se 16. junija 2018 zbrali na
pikniku pri družini Podgoršek. To je bilo prvo srečanje
prebivalcev Vizor. Spoznali smo svoje nove sosede,
obudili spomine s starimi in si obljubili, da se naslednje
leto spet dobimo. Tako je sklenila Marija s svojo ekipo
organizatorjev. Hvala vsem, ki ste se trudili in nas
povezali.
Tekst in foto: Alenka Prebičnik Sešel

ŠD Socka je pohod lepo pripravilo in dobro organiziralo.
Po pozdravu Ivana Muzlja smo se odpravili proti
Strnadovemu travniku in Špičastemu vrhu. Vsako leto nas
je več, pohod nam pomeni druženje in udeležbo na sv.
maši na Strnadovem travniku, na največji cerkveni Marijin
praznik. Na ta dan so ljudje v preteklosti veliko romali
in romanje ima globlji pomen. Pravzaprav je celotno
naše življenje romanje, potovanje … In še nekaj, kar je
pomembno ob tem prazniku; z njegovim praznovanjem
se poudarjata dostojanstvo in poklicanost vsake žene,
tudi geslo Slomškove nedelje: Delo z mladimi – delo za
prihodnost.
Tekst in foto: Zvonka Grum

15

16

Tuš odprl
market v Novi
Cerkvi

Izlet na
Primorsko

Tuš je 22. avgusta 2018 odprl nov market v Novi Cerkvi.
V privlačni podobi, s prilagojeno nakupno potjo, se novi
market razprostira na nekaj več kot 120 kvadratnih metrih
in ponuja vsakodnevne ugodnosti na oddelkih kruha, sadja
in zelenjave, pakiranega mesa in v delikatesi. Delovni čas
poslovalnice, namenjen hitrim in priročnim nakupom, je
prilagojen kupcem, od ponedeljka do petka med 8.00 do
18.00, ob sobotah pa med 8.00 in 17.00.
Tekst: Lea Sreš, foto: arhiv Tuša

Članice Društva podeželskih žena Meta smo se odpravile
na ekskurzijo na Primorsko: v Novo Gorico, na ogled
samostana Kostanjevica ter vrtnarije z vrtnicami, v
Štanjel in Portorož. Povsod so potekale prireditve v čast
najlepši roži – vrtnici (Festival vrtnic v Novi Gorici in
prireditev Rose & rose (rože in vino) v Portorožu). Veliko
smo videle, se veliko novega naučile in maksimalno
uživale. Doživele smo veliko lepega in škoda, da se izleta
ni udeležilo več članic, kajti toliko vrtnic, kot smo jih
videle, jih ni možno videti daleč naokoli.
Tekst in foto: Irena Šelih
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OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

ZAKLJUČEK ŠE ENEGA
ŠOLSKEGA LETA
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: arhiv OŠ Vojnik, Matjaž Jambriško

Ob zaključku šolskega leta so se
v mesecu juniju poleg rednega
šolskega dela zaključile tudi
številne že tradicionalne dejavnosti,
ki so se izvajale na šoli in njenih
podružnicah.
Zbiralna akcija papirja
Z zbiranjem odpadnega papirja učenci
pripomorejo k varovanju okolja. Tudi
letos so nagrado Simbia za največ
zbranega papirja na učenca prejeli na
POŠ Socka. Šolska zmagovalca sta
bila 2. a in 7. b-razred. Zbiralne akcije
je skozi celo šolsko leto koordinirala
Metka Klinc.
Zaključne ekskurzije
Junij je tudi čas zaključnih ekskurzij.
Učenci v času šolanja spoznajo
dobršen del Slovenije, saj so
ekskurzije pripravljene tako, da si
učenci v vsakem razredu ogledajo del
naše domovine.
Valeta 2018
S septembrom so za seboj zaprli
osnovnošolska vrata učenci, ki so
v juniju zaključili osnovnošolsko
izobraževanje. Z nastopi in s plesom
so se predstavili na valeti ter se
na simboličen način poslovili od
osnovne šole. Najuspešnejšim

devetošolcem so razredničarke
Polona Bastič, Amalija Kožuh, Vilma
Ošlak in ravnateljica Olga Kovač
podelile priznanja, župan občine
Vojnik Branko Petre in svetovalka za
družbene dejavnosti Vesna Poteko pa
sta podelila priznanja vsem, ki so vseh
devet let dosegali najboljši uspeh. V
nagovoru devetošolcem so njihove
razredničarke zapisale: »Razmišljajte
o uspehih, poraze, ki so prav tako del
življenja, preprosto imejte za izkušnjo,
iz katere se da kaj naučiti. Verjemite
v svoje sposobnosti, sledite svojim
ciljem in sanjam. Vzemite si čas za
smeh, prijatelje, družino in ljudi, ki so
pomoči potrebni. Tako boste ustvarjali
vzdušje, v katerem se boste vi in vaši
bližnji počutili dobro in sprejeto. V
svoje življenje vnesite vztrajnost,
pogum, prijaznost in poštenje. S
temi vrednotami v sebi boste v
prihodnosti lahko odprli mnoga
vrata. Torej, preostane nam le še, da
vam zaželimo: 'Razširite svoja krila,
poletite v prihodnost in miren let!
Postanite uspešni jadralci življenja.'«
Na POŠ Socka v znamenju priznanj
Na mednarodnem likovnem natečaju
v Turčiji, ki ga organizira Mizyal
Gallery Museum, sta tretješolca Jaka
Božnik in Staša Markič iz POŠ Socka

Nagrajenci priznanj za najboljši uspeh z Brankom Petretom in Vesno Poteko

44

Jaka Božnik, Staša Markič, dobitnika
mednarodnega priznanja, z mentorico
Suzano Jelenski Napotnik

dosegla izjemen uspeh. Na natečaj
je prispelo 6500 likovnih del iz 18
držav z vsega sveta. Jaka Božnik je
v kategoriji od 4 do 12 let osvojil
zlato priznanje, poleg priznanja je
prejel tudi zlato medaljo. Risbica
Staše Markič je bila izbrana v posebni
kategoriji likovnih del, ki bodo krasila
otroško galerijo. »Vsi smo bili zelo
veseli pošte, ki je prispela iz Turčije, v
kateri so bila priznanja in medalja. To
je odlična spodbuda za nadaljnje delo,
ustvarjalnost in iskanje novih idej,
ki jih otrokom nikoli ne zmanjka,«

je poudarila mentorica Suzana Jelenski Napotnik, ki
je s svojimi učenci in z njihovimi deli sodelovala tudi
v likovnem natečaju »Moja domovina – poznam tvojo
kulturno dediščino?« S tretješolci so se pri predmetu
spoznavanje okolja seznanjali z dediščino, svoje znanje pa
nadgradili z ustvarjanjem risb s slamo kritih hiš. Priznanja
so prejeli Tinkara Štravs, David Travnik, Staša Markič in
Jaka Božnik.
Zadnji šolski dan in obeleženje dneva državnosti
V počastitev dneva državnosti je otroški pevski zbor
pod mentorstvom Emilije Kladnik Sorčan zapel himno
in dve pesmi. Gospa Marjana Rojc je z učenci pripravila
predstavitev dneva državnosti, ogledali smo si kratek
film o slovenski zgodovini, prisluhnili mislim o domovini
in domoljubju ter zvokom harmonike. V drugem delu
prireditve je ravnateljica Olga Kovač z razredniki
najuspešnejšim učencem podelila priznanja. Po
ravnateljičinem nagovoru je prireditev s pesmijo zaključil
otroški pevski zbor.

Valeta 2018

OSNOVNA ŠOLA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO

DEVETOŠOLCI,
POGREŠALI VAS BOMO!
Tekst: Petra Jager Čakš, foto: Danijel Landekar

V petek, 15. junija 2018, so telovadnico napolnili
nastopajoči devetošolci in na drugi strani občinstvo:
starši, sorodniki, predstavniki Občine Vojnik, učitelji in
ostali strokovni delavci.
Od osnovnošolskega izobraževanja se je poslovila generacija
devetošolcev. Predstavili so se s plesnimi in glasbenimi
točkami ter predvajali razredni film. Spomnili so se vseh,
ki so v devetih letih šolanja prispevali k njihovi vzgoji in

izobraževanju. Prav tako so se s predajo ključa poslovili
od generacije osmošolcev. Predstavniki Občine Vojnik so
najuspešnejšim devetošolkam podelili knjižne nagrade.
Gospa ravnateljica je zbrane nagovorila ter devetošolcem
zaželela uspešno nadaljnje izobraževanje in vse dobro v
življenju.
In da, dragi devetošolci, pogrešali vas bomo.

Najuspešnejši so prejeli knjižne nagrade.
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NA PRAGU
NOVEGA
ŠOLSKEGA
LETA
Foto: Matjaž Jambriško

Osnovna šola Vojnik, 1. a–razred

Olga Kovač

Drage učenke in učenci!
Spet je tu september in z njim se
počasi poslavlja poletje. Upamo, da
so vas počitniška doživetja napolnila
in ste vrnitev v šolske klopi že težko
pričakovali. Čaka vas neskončno
priložnosti, vsak dan nova doživetja,
prijateljstva in nova spoznanja. Z roko v
roki bomo korak za korakom iskali poti,
da dosežete svoje cilje.
Prvi korak ste ob pomoči staršev
opravili naši najmlajši učenci. Pokukali
ste v šolski svet in postali ste naši
učenci. Naj vam bo vloga učenca všeč
in naj vam bo med nami vedno lepo.
Vsak izmed vas ima dve roki tudi zato,
da se z eno lahko oprime druge – naša
vas bo vedno čakala.

Osnovna šola Vojnik, 1. b–razred

Srečno in uspešno leto vsem
Olga Kovač,
ravnateljica OŠ Vojnik s sodelavci
Osnovna šola Vojnik, 1. c–razred
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Marjana Šoš
Osnovna šola Vojnik, Podružnična osnovna šola Nova Cerkev, 1. razred

Drage učenke in učenci!
Začetek novega šolskega leta je
vedno nekaj posebnega, še posebej za
najmlajše – prvošolčke. Vonj ima po
jesenskih listih, poln je pričakovanj
in vznemirjenja, novi učbeniki so še
brez zavihanih ušes in zvezki so še
nepopisani. Vse se začne od začetka in
znova si lahko zastavimo, da je pred
nami najboljše šolsko leto.
Želim vam uspešno šolsko leto,
predvsem pa, da bi šolanje doživljali
kot radost odkrivanja.

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

Marjana Šoš,
ravnateljica OŠ Antona Bezenška
Frankolovo

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

Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo, 1. razred
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POČITNIŠKA PUSTOLOVŠČINA

OBISK PUSTOLOVSKEGA PARKA
CELJSKA KOČA
Tekst in foto: Betka Hutinski

V Knjižnici Vojnik smo v sodelovanju z Občino Vojnik
tudi letos za svoje pridne mlade bralce pripravili pravo
počitniško-adrenalinsko pustolovščino. Odpravili
smo se v Pustolovski park Celjska koča, kjer so nas
inštruktorji opremili z vso varnostno opremo, nas
poučili o varnosti na poligonu, nato pa – akcija!
Park ima tri poligone različnih težavnostnih stopenj in kar
35 različnih elementov. Povzpeli smo se na modro in rdečo
progo, kar je bilo sila zabavno.
Otroci so pri plezanju spoznavali svoje sposobnosti in ob
premagovanju ovir pridobili samozavest in zaupanje vase.
Kljub temu, da so se nam na trenutke zašibila kolena, smo
premagali strah in pogumno osvojili oba poligona. Preživeli
smo čudovito dopoldne v dobri družbi!

Otroci so preživeli čudovito dopoldne v dobri družbi!

ZAVOD MONTESSORI VSAKDAN IN FOTOGRAFSKI STUDIO

ODPRTJE PROSTOROV
Tekst: Lea Sreš, foto: Feri Kropec

Hišo otrok Nova Cerkev in Fotografski studio so odprli
in blagoslovili 1. septembra 2018.

Odprtje je velika pridobitev za kraj in še večja za otroke.
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Zavod Montessori vsakdan je zaživel septembra 2017 in
sprejel prve otroke v zasebni vrtec Hiša otrok Nova Cerkev.
Vrtec je polno zaseden, program pa je povsem prilagojen
posamezniku. S tem šolskim letom začenjajo tudi z
osnovnošolskim izobraževanjem v 1. razredu devetletke.
Po šolski zakonodaji imajo starši možnost, da se odločijo,
da otroka poučujejo sami ali poučevanje zaupajo komu
drugemu – ena izmed teh možnosti je osnovnošolsko
izobraževanje. Izvajajo tudi popoldanske dejavnosti za
predšolske in šolske otroke, ki niso vključeni v njihov redni
program. Več informacij: www.montessori-vsakdan.si.,
info@montessori-vsakdan.si.
Ob prostorih Zavoda Montessori vsakdan pa je zaživel tudi
fotografski studio Ane Ravnak Majcen (ana.ravnak@gmail.
com) in Urške Golob (pravposebnamama@gmail.com),
namenjen ustvarjanju spominov za nosečnice, novorojenčke,
otroke in družinice ter poslovne portrete. V studiu je za
fotografiranje na voljo tudi izposoja oblačil za mamice in otroke.

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU

STOJI UČILNA … NA PROSTEM
Tekst in foto: Lea Sreš

Osnovna šola Antona Bezenška
Frankolovo postaja središče,
kjer bodo v poletnih mesecih
našli Frankolovčani prostor za
druženje. Učilnica na prostem,
za šolo, ponuja odlično mesto,
kjer bo mogoče izvajati manjše
prireditve, se rekreirati in
družiti. V rokah uporabnikov
prostora je, da opremo ohranijo
nepoškodovano in jo varujejo
pred vandalizmom. Učilnico
in fitnes na prostem so dali v
uporabo v ponedeljek, 18. junija.
Pripravili so kulturni program in
demonstrirali telovadna orodja,
ki so primerna za vse starosti,
seveda ob poznavanju lastnega
telesa in zmožnostih posameznika.
Pridobitev bo na Frankolovem
krepila zdrav duh in telo.
Marjana Šoš, ravnateljica OŠ Antona
Bezenška Frankolovo: »Projekt
nam je uspel s sofinanciranjem
Republike Slovenije in Evropske
unije, iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, in s podporo
glavnih partnerjev – Občine Vojnik,
Prosvetnega društva Anton Bezenšek
in župnišča Frankolovo. Med nami je
tudi krajan, ki me je lansko leto 2017
spodbudil, da bi morda šola lahko
pristopila k projektu. Vsem vpletenim
se v imenu vseh zaposlenih, učencev
in staršev šole iskreno zahvaljujem.
Glavni razlog za izvedbo tega
projekta je bila športna in turistična
okrnjenost kraja, ki mladim, ženskam
in drugim ranljivim skupinam
ne ponuja dejavnega preživljanja
prostega časa in medgeneracijskega
druženja. Izboljšati smo želeli pogoje
za zagotavljanje visoke kakovosti
življenja in razvitost območja,
primerljivega z drugimi regijami.
Z operacijo je OŠ Antona Bezenška
Frankolovo želela skupaj s partnerji
v projektu, društvi in posamezniki
narediti območje, prepoznavno
kot območje izrednih naravnih
danosti, ki ponuja odlične možnosti

za rekreacijo in izobraževanje na
prostem.
Lokaciji – učilnica in fitnes – sta
zelo blizu in sta povezani z nedavno
postavljeno potjo »Tončkova pot«,
tako bomo lahko uresničili idejo
projekta »od učenja k vadbi in po
učni poti naprej«. V prihajajočih
tednih bo organizirano tudi
brezplačno izobraževanje in vadba
na prostem za območje LAS, projekt
je tudi podlaga za izvajanje šolskih
dejavnosti, promocije zdravja na
delovnem mestu, tako za zaposlene
učitelje na šoli kot za ostala podjetja
in organizacije iz območja LAS.
Projekt je bil vreden okoli 17.000,00
EUR in ena tretjina sredstev bo
sofinancirana iz Evropske unije iz
Evropskega sklada za regionalni
razvoj. Vlagatelji so: OŠ Antona
Bezenška Frankolovo, Občina Vojnik,
Prosvetno društvo Anton Bezenšek
Frankolovo, Župnija Frankolovo.
Naj središče kraja postane
izobraževalni in kulturni prostor, a
ne smemo pozabiti, da ga moramo
ohranjati in vzdrževati skupaj.
Objekt so predali namenu župan
Branko Petre, Dušan Horvat, v vlogi
predsednika Sveta KS Frankolovo,
in predsednika Prosvetnega društva
Antona Bezenška Frankolovo ter
ravnateljica Marjana Šoš.

Odprtje učilnice na prostem

Otroški pevski zbor OŠ Antona Bezenška Frankolovo

Fitnes krepi telo in duha.
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ORATORIJI PO NAŠI OBČINI

ENO JE POTREBNO
Tekst: Klara Podergajs, foto: Jakob Turnšek

To je bilo geslo letošnjega oratorija. Izhaja iz
škofovskega gesla misijonarja Friderika Ireneja
Barage. Njegovo življenje so to poletje spoznavali
otroci na oratorijih po vsej Sloveniji, tudi v naši
občini.

Otroci pred kipom Barage (foto: arhiv Oratorija Frankolovo)

Obisk misijonarja Toneta Kerina na Frankolovem (foto: arhiv
Oratorija Frankolovo)

Baraga je bil rojen blizu Trebnjega, bil je graščak, ki se je
odločil za študij prava na Dunaju. Tam je bilo zanj usodno
srečanje z duhovnikom Dvoržakom. Baraga je začutil klic
v duhovniški poklic in se mu je tudi odzval in zato razdrl
zaroko z Anico. Bog je imel zanj drugačne načrte. Kmalu
po mašniškem posvečenju ga je poslal čez lužo med
severnoameriške Indijance k Velikim jezerom. Tam je kot
misijonar tamkajšnje domačine učil o božjih milostih in
ljubezni. Naredil je dolge kilometre s krpljami po snegu,
da bi krščeval in širil vero. Na koncu je bil imenovan tudi
za škofa.
Pogovor in ustvarjalne delavnice
Njegovo zanimivo življenje je spoznavalo 59 otrok in 10
animatorjev na Frankolovem, ki so se družili med 13. in
17. avgustom. Veliko je bilo dogodkov, ki so zaznamovali
letošnji frankolovski oratorij. Udeležence je obiskal
misijonar Tone Kerina z Madagaskarja, odpravili so se na
izlet z vlakom v Baragovo Trebnje, niso se ustrašili niti
blatnih iger z blatnim bazenčkom. V četrtek so zakurili
velik kres in zadnjo noč na oratoriju celo prespali, kot je
povedala ena izmed vodij Jasna Pinter. V istem tednu se
je v Vojniku z Baragom spoznavalo nekaj več kot 90 otrok
in 19 animatorjev. Njihovo druženje so zaznamovale
ustvarjalne delavnice, vodne igre in obisk misijonarke
sestre Gražyne Mech, ki je deset let preživela v Kongu.
Udeležence in animatorje na oratoriju je naučila zapeti
tudi afriško pesem. Otroci so se preko življenja Barage v
skupinah pogovarjali o temah, kot so odločitve, kultura,
krst, nenavezanost in gorečnost. Spoznavali so, kaj
pomeni biti plemeniti in se kdaj tudi žrtvovati za druge.
Zaključni dan vojniškega oratorija
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AKTIVNI IN USPEŠNI

VIZORSKI ORLI MED
NAJBOLJŠIMI V DRŽAVI
Tekst: Andreja Preložnik, foto: Gregor Vačovnik

Nadpovprečni rezultati v zimski sezoni 2017/2018
V maju 2018 se je končala zimska sezona, ki so jo Vizorčani
zaključili z odličnimi rezultati – tako v skokih kot v nordijski
kombinaciji. V smučarskih skokih so osvojili dvakrat naslov
državnega prvaka, enkrat naslov državnega podprvaka. V
skupnem seštevku pokala Cockta so dosegli dve prvi in eno
drugo mesto. V štajersko-koroški regiji so v skupnem seštevku
osvojili trikrat prvo, enkrat drugo in dvakrat tretje mesto.
V nordijski kombinaciji so osvojili dvakrat naslov državnega
prvaka in trikrat tretje mesto v državi. V skupnem seštevku
pokala Cockta so dosegli trikrat prvo mesto, enkrat drugo in
tretje mesto. V NK so po zaslugi SD Vizore končali na četrtem
mestu v državi, dekleta pa na tretjem.
Špela Mastnak (do 15 let)
1. mesto pokal Cockta skoki in NK, državna prvakinja v
skokih (do 15 let), 6. mesto DP skoki (do 16 let), državna
prvakinja v NK (do 15 let) in 3. mesto DP v NK (do 18 let)
Ožbej Vačovnik Kotnik (do 12 let)
1. mesto pokal Cockta NK, 2. mesto pokal Cockta skoki in
regijski podprvak v skokih, državni prvak v skokih (do 12 let),
državni prvak v NK (do 12 let)
Mai Zakelšek (do 10 let, do 11 let (NK))
1. mesto pokal Cockta skoki, 3. mesto pokal Cockta NK in
regijski prvak v skokih, 2. mesto DP skoki (do 10 let)
Alja Preložnik (do 11 let)
1. mesto pokal Cockta NK, regijska prvakinja v skokih, 3.
mesto DP NK (do 12 let)
Matic Preložnik (do 13 let)
2. mesto pokal Cockta NK, regijski prvak v skokih, 3. mesto
DP NK (do 13 let), 6. mesto DP NK (do 14 let)
Timon Brglez (do 9 let)
3. mesto v regiji v skokih, 4. mesto DP skoki (do 9 let)
Tine Goršek (do 11 let)

3. mesto v regiji v skokih
Martin Mastnak (do 18 let)
5. mesto DP NK (do 18 let)
Ekipno državno prvenstvo (do 11 let)
5. mesto ekipno na DP v skokih: Tine Goršek, Jakob Mužar,
Mai Zakelšek, Jaka Krajšek
*NK: nordijska kombinacija, *DP: državno prvenstvo
Vizorsko-slovenske barve so bile zastopane tudi na
mednarodnih tekmovanjih. Največkrat nas je predstavljala
Špela Mastnak, pa tudi Matic Preložnik in Ožbej Vačovnik
Kotnik. Slednji nas je pred kratkim, že drugo leto zapored,
uspešno zastopal v nemškem Ruhpoldingu. Za dobro delo
velja čestitati vsem, še posebej pa trenerjema Stanislavu
Grmu in Davidu Grmu.
Zimsko sezono so poleg odličnih uvrstitev zaznamovale
še druge dejavnosti. Člani, sokrajani ter otroci so poleg
skakalnih smuči lahko zaradi debele odeje naravnega snega
»zajahali« tudi alpske smuči, sanke in deske. Delovala je
vlečnica, urejena je bila 600 m dolga tekaška proga, učenci
POŠ Nova Cerkev so v Vizorah preživeli športni dan. Prav tako
so člani društva priskočili na pomoč organizatorjem tekme
na Ljubnem. Izvedli so kar dve tekmi – regijsko tekmo in
pokalno tekmo v skokih in nordijski kombinaciji, na začetku
poletne sezone so prav tako izvedli meddruštveno tekmo za
pokal KS Nova Cerkev. Z akcijo »Skoči z nami« so poskrbeli
za promocijo skokov in podmladek v društvu, se udeležili
tradicionalnega ogleda planiških skokov, na koncu sezone
pa še slavili zmago v Mercatorjevi akciji. Uspešno delovno
leto so člani zaključili z občnim zborom, ki je potekal v
znamenju volitev. Do večjih sprememb ni prišlo, saj kapitan
ladje še vedno ostaja dosedanji uspešni vodja Felix Skutnik,
le podporna posadka se je nekoliko spremenila. Tudi glavna
trenerska ekipa ostaja ista – Stanislav Grm kot glavni trener in
David Grm kot trener pomočnik.
Vsem skakalcem in skakalkama želimo uspešno izvedbo
poletne skakalne sezone, vas, cenjene bralke in bralci, pa
vabimo, da nas spremljate na naši Facebookovi strani #SD
Vizore, kjer redno objavljamo vse svoje dejavnosti.
Avgustovske priprave v Planici

Po vročem poletju se zdi, da je zimska skakalna sezona
za Vizorske orle že daleč za njimi, pa vendar so spomini
nanjo in na uspehe še zelo sveži. Po krajšem premoru
po zimski sezoni so se odpravili na intenzivne priprave v
Planico, ta trenutek pa so ravno v zaključni tekmovalni
fazi poletne sezone.
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JAKA BOŽNIK

ŠOLA IN JUDO
Z ROKO V ROKI
Tekst: Tjaša Podergajs, foto: osebni arhiv

Starost: 9 let
Klub: Judo klub Shido
Trener: Ivi Knafelc
Največji dosežki: 2. mesto na (neuradno) državnem
prvenstvu na Ptuju leta 2016 v kategoriji U 8, 3. mesto na
mednarodnem tekmovanju na Krku na Hrvaškem leta 2016
v kategoriji U 10, in 3. mesto na (neuradno) državnem
prvenstvu na Ptuju leta 2018 v kategoriji U 10
Konjički: kolesarjenje, risanje, rolanje
Želeni poklic: poklicni gasilec
Želja: veliko uspehov v judu in v šoli
Vzorniki: Adrijan Gomboc
Sanjsko potovanje: Hongkong
»Ko sem bil v vrtcu (trenirati sem začel pri štirih letih),
sem vsako sredo opazoval, kako prihajajo judoisti z
velikimi torbami v našo telovadnico ravno, ko sem jaz
odhajal domov. Šel sem pokukat skozi vrata, kaj se tam
dogaja, in takrat sem vedel, da hočem biti kot oni – zdaj
moji prijatelji judoisti. Začele so se jesenske počitnice.
Bil sem neučakan in vsak dan sem spraševal mamico,
kdaj bo kontaktirala s trenerjem, če lahko treniram.
Skupaj sva poiskala naslov trenerja in mu poslala
prošnjo,« o svojih začetkih in prvem srečanju z judom
pripoveduje devetletni Jaka Božnik iz Socke.
Mladi judoist posveča svoj čas športu in šoli.

Jaka trenira dva- do trikrat na teden, največ tekem pa ima
med šolskim letom, od septembra do junija. Vadba juda
pri mladih otrocih temelji na druženju, vadbi osnovnih
telovadnih prvin in spoznavanju osnov juda preko iger.
Velik poudarek pri najmlajših judoistih dajejo vadbi padcev.
Učenje varnega padanja in kotaljenja je ena od specifičnih
značilnosti juda. Poudarek je na varovanju glave, vratu,
komolcev in hrbta. Otroci pridobijo znanje, s katerim lahko
sami preprečijo možne poškodbe, ki lahko nastanejo pri
padcih s kolesa, rolanju in igri nasploh.
»Otroci po devetem letu starosti začnejo psihično in fizično
dozorevati, zato takrat začnemo z nekoliko bolj zahtevno
vadbo juda, kot so meti, borbe in začetki tekmovanj. V
vadbo vključimo težje gimnastične elemente in borilne
elemente juda, s čimer razvijamo njihovo motorično
sposobnost (koordinacija, gibljivost, moč, hitrost in
vzdržljivost). Veliko se govori o igrah. Znano je, da se
preko igre otroci lažje učijo in zabavajo. Vendar ni vsaka
igra »dobra igra« in pravih iger včasih ne poznamo veliko
oz. dovolj. Trener si jih mora pogosto izmisliti sam ali pa
mora dobro opazovati otroke, kako se na treningu igrajo.
Seveda morajo imeti otroci na treningu možnost ustvarjalne
svobode, da lahko pridejo do novih odkritij. Trener si lahko
izmisli igro – predvajo za določen del vstopa v tehniko,
kontrolo … Pomembno je le to, da ve, kaj želi z določeno
igro doseči. Stvari, ki dosežejo želeni učinek, si je treba
zapisati in jih še izboljševati,« je poudaril njegov trener Ivi
Knafelc.
Mladi judoist je vedno dobre volje, odločen, prijazen in
zgovoren fant, njegova največja želja je biti uspešen v judu
in tudi v šoli. Njegovi največji podporniki so najbližji, ki
so prepričani, da Jaka z judom pridobiva samozavest,
vztrajnost in odgovornost, predvsem pa se uči spoštovanja,
delovnih navad, sposobnosti za delo v skupini, razvijati
psihomotorične sposobnosti ipd. »Moja največja podpornica
je sestrica, ki komaj čaka, da s septembrom prav tako začne
z vadbo juda,« še poudari prejemnik občinskega priznanja
za športne dosežke v letu 2017.
Četrtošolec Podružnične osnovne šole Socka si želi, če ne
bo profesionalni judoist, postati poklicni gasilec. »Judo in
šola mi za zdaj pomenita vse, zato se trudim, da na obeh
področjih pridno delam,« poudari in doda, da bi se rad
zahvalil svojemu trenerju Iviju Knafelcu, za ves njegov trud
in vse njegove spodbude, ter Lenartu Oprčkalu in Aniti
Kramar za dodatne treninge, nasvete in pomoč.
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Mladi so bili navdušeni!

Napihljiva igrala privabljajo najmlajše.

TRETJE LETO V VOJNIKU

VETER V LASEH
Tekst in foto: Simona Matko Počivalšek

»Veter v laseh – s športom proti
zasvojenosti je nacionalna
športno-družbena akcija, ki letos
poteka že 23. leto zapored, v
Vojniku pa že tretje leto zapored.
Njen namen je ponuditi mladim
celodnevni športno-družabni
program in predstaviti športno
dejavnost kot zdrav in zabaven
način preživljanja prostega časa
ter kot alternativo vsem oblikam
sodobnih zasvojenosti. Želimo,
da mladi poseganje po alkoholu
ali drogah, pretirano gledanje
televizije in igranje računalniških
igric zamenjajo za šport in gibanje
– zdravo in zabavno dejavnost.
Nacionalni organizator akcije je
Športna unija Slovenije, akcija pa
poteka v sodelovanju z društvi,
organizacijami, ki sodelujejo kot
lokalni izvajalci prireditev.

Slogan akcije je: S športom
proti zasvojenosti! Mlade
želimo ozavestiti, da vse oblike
zasvojenosti negativno vplivajo na
posameznikovo življenje, na drugi
strani pa imajo športne dejavnosti in
redno gibanje velik pozitiven učinek
na splošno počutje in uspešnost
na vseh področjih. Zato želimo z
bogatim celodnevnim športnim in
spremljevalnim programom doseči,
da bi mladi preživeli dan ob športu
in druženju s svojimi družinami in
sovrstniki ter spoznali, da je šport
v prvi vrsti zabava, sprostitev,

druženje s prijatelji, veselje in
smeh. Izvedbo programa Veter v
laseh je omogočilo sofinanciranje
Ministrstva za zdravje RS, Fundacije
za šport in Športne unije Slovenije.
Program je del prizadevanj Dober
tek Slovenija za več gibanja in bolj
zdravo prehrano.«

Na prireditvi so dejavno sodelovali
predstavniki športnih društev iz
občine Vojnik. Zahvaljujem se vsem
predstavnikom društev in jih vabim,
da naslednje leto ponovimo športni
dogodek, saj so bili otroci zelo
navdušeni. Društva, ki so dejavno
sodelovala s svojim programom, so:
Teniški klub Vojnik, Društvo Most
mladih Vojnik, Judo Jaka Vojnik,
Alpska šola, Košarkaški klub Vojnik,
Nogometni klub Vojnik, Teniški klub
Hribček, Plesni val, Postani.fit s
Saro.
Športno dogajanje je povezoval
Tomaž Pančur, ki smo ga že
rezervirali za naslednje leto. Obiskal
nas je policist s svojim motorjem, z
njim so se otroci lahko tudi slikali.
Za dodatno zabavo smo poskrbeli
z napihljivim igralom družbe
Napihljiva igrala Celje. Za zdrav
zajtrk so poskrbele Zelene doline.
Veter v laseh bo ponovno naslednje
leto prvo soboto v juniju.

VABIMO TE V

KOŠARKARSKOŠOLO
KOŠARKARSKEGA KLUBA VOJNIK

2018/19
PREDVIDEN URNIK

OŠ Vojnik

PON. in ČET.: 1600–1730

POŠ Nova Cerkev
SRE.: 1530–1645
OŠ Ljubečna
TOR.: 1530–1700
OŠ Dobrna

PON. in SRE.: 1530–1730

OŠ Vitanje
PET.: 1330–1415
OŠ Frankolovo
TOR.: 1540–1630

VPISUJEMO CELO LETO

051 227 315
031 564 115
kkvojnik@siol.net

INFO:
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OHRANJANJE VREDNOT

PADLIM ZA SVOBODO
Tekst in foto: Lea Sreš

Predsednik ZB za ohranjanje
vrednot NOB Nova Cerkev Branko
Delčnjak je v slavnostnem nagovoru
opisal in ovrednotil polpretekle
dogodke slovenske vojaške
zgodovine.

Polaganje venca pri spominskem obeležju

Pozval je k soustvarjanju in odzivanju
na dogodke v kraju, ki vodijo k
ohranjanju vrednot. Prihodnost je v
inovativnosti, v socialno pravični in
varni državi. Varni v vseh pogledih
in v vseh obdobjih življenja. Izrazil

je nujnost povezovanja, solidarnosti,
pravičnosti in poštenja. Kulturni
program je povezovala Marijana
Kolenko. V njem so nastopili KUD
Godba na pihala PGD Nova Cerkev,
KUD MPZ Nova Cerkev z Janjo Belej,
Možnaristi Lemberg–Majšperk in
učenci POŠ Socka in Nova Cerkev.
Dogodka se je udeležilo veliko
krajanov.

PRI »OLČJEK«

SPOMINSKA SLOVESNOST
Tekst in foto: Lea Sreš

KO ZB za vrednote NOB Vojnik je
13. 6. 2018 organizirala spominsko
slovesnost pri »Olčjek«.
V kulturnem programu so sodelovali
učenci OŠ Vojnik in Taščice. Zbrane
na dogodku sta ob nagovoru popeljala
v polpreteklo zgodovino Albin Cocej
in Lidija Eler Jazbinšek.
Zbrani na spominski slovesnosti

VESELJE ZA NAJMLAJŠE

RDEČI KRIŽ NOVA CERKEV RAZVESELIL
Tekst in foto: Magda Kajzba

Vsako leto Rdeči križ Nova Cerkev
priskrbi učencem družin, ki so
socialno ogrožene, ter učencem, ki
so ostali brez enega starša, delovne
zvezke, zvezke ter šolske torbe. Lani
so bili to šolarji iz POŠ Socka, letos so
iz POŠ Nova Cerkev.
Vseh učencev, ki so prejeli delovne
zvezke, je bilo deset, zvezke jih je
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prejelo dvanajst, trije učenci so dobili
nove šolske torbe. Veselja in dobre volje
je bilo veliko, pa tudi obljub, da se bodo
pridno učili. Hvala vsem krajanom iz
Nove Cerkve, ki nas podpirate, saj lahko
tako uresničimo želje in razveselimo
naše najmlajše, pomoči potrebne.
Hvala, lepo je deliti!

MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE

ZAKAJ STAREJŠI V KAMRICO?
Tekst in foto: Lea Sreš

Medgeneracijski center Vojnik
– Kamrica na Celjski cesti 10 v
Vojniku povezuje generacije že od
leta 2014. Kamrica je namenjena
prebivalcem lokalne skupnosti,
društvom, zavodom, pri čemer
se ciljno izvajajo dejavnosti, ki
med seboj povezujejo različne
generacije. Medgeneracijski
center Vojnik je nastal v
sodelovanju s Centrom ponovne
uporabe in Občino Vojnik. Kot
pravna oseba deluje kot socialno
podjetje, saj izvaja dejavnosti
socialnega podjetništva in
zaposluje ranljive skupine, hkrati
izvaja socialno in zaposlitveno
rehabilitacijo.
Sodobni trendi v vsakdanjem
življenju spodbujajo k promociji
lokalne samooskrbe, pridobitvi
in izmenjavi praktičnih znanj s
področja šivanja, popravil oblačil,
prenovi manjših kosov pohištva
in ponovni uporabi, s ciljem
zmanjšanja obremenjevanja okolja
in ustvarjalnega načina življenja.
Prostor je spet oživel, v njem je
izključno nostalgična, uporabna
oprema s pridihom sodobne
umetnosti, ki postaja trend. Tudi
posoda in drugi izdelki so zbrani v
centrih ponovne uporabe, tako da je
to prvi medgeneracijski center, ki je
opremljen izključno z izdelki, ki bi
postali odpadki. To je tudi dodana
vrednost trškega jedra Vojnika,
kajti z medgeneracijskim centrom
se je vrnila nostalgija, retroizdelki
in z njimi želja po ustvarjalnosti in
medgeneracijskem druženju.
V uspešnih medgeneracijskih
programih se krepi samopodoba
obeh generacij
Dr. Marinka Vovk, vodja MC Vojnik,
vidi priložnost za razvoj lokalne
skupnosti: »MGC Vojnik razvija
novo paradigmo medgeneracijskega

učenja, kot sta strokovno opredelila
to področje Newman in Hatton - Yeo,
saj gre za načrtovane dejavnosti,
ki namerno povežejo različne
generacije, da izmenjujejo svoje
izkušnje, ki prinašajo obojestransko
korist. To definicijo lahko zasledimo
v opredelitvi dela v Kamrici, ki v
medgeneracijsko učenje vključuje
izmenjavo informacij, razmišljanj,
občutenj in izkušenj med dvema
generacijama, kar obogati vse
vključene. Cilj medgeneracijskega
učenja je povezati ljudi v namenske,
vzajemno koristne dejavnosti, ki
spodbujajo večje razumevanje in
spoštovanje med generacijami in
lahko prispevajo tudi k izgrajevanju
kohezivnejših skupnosti. V
uspešnih medgeneracijskih
programih se krepi samopodoba
obeh generacij ter medsebojna
zavest in razumevanje mlajše
in starejše generacije. V takšnih
programih, kjer sta vključeni
vsaj dve sosedsko in družinsko
nepovezani generaciji, imajo
medsebojne koristi vsi udeleženci;
mlajši in starejši udeleženci se
uvajajo v nove družbene vloge,
razvijajo se medgeneracijski odnosi.
Opažamo, da ima vse več mladih
redke stike s starejšimi člani svojih
družin, ki bi jim lahko s svojimi
izkušnjami in modrostjo nudili
oporo pri njihovem odraščanju in
učenju ter brezpogojno ljubezen
in razumevanje. Zaradi omejenih
stikov z mlajšimi družinskimi
člani so tudi stari starši prikrajšani
za neposredno seznanjanje s
sodobnimi družbenimi dogajanji
ali novimi tehnologijami, za
vitalnost in pripadnost, kar bi jim
lahko nudili mlajši, če bi živeli
prostorsko bližje. Obe skupini
izgubljata zanesljivo podporo, ki
jo lahko nudijo družinski člani z
nasprotnega konca življenjskega
kontinuuma. Raziskovalci in

Dr. Marinka Vovk

praktiki, ki preučujejo področja
družine, odraščanja, staranja in
izobraževanja, ugotavljajo, da
je treba ustvariti priložnosti za
medgeneracijsko učenje, ki bi
združevale nebiološko povezane
otroke, mladino in starejše odrasle.
Rezultati raziskav so pokazali, da
se starejši z veseljem udeležujejo
učenja v starostno mešanih
skupinah, saj radi delijo svoje
izkušnje z mladimi in se od njih
učijo.«
Vloga medgeneracijskega
sodelovanja v skupnosti, ki ga
izvaja Kamrica
Dr. Marinka Vovk: »Medgeneracijsko
sodelovanje se lahko tesno povezuje
z učenjem v prostorih, ki bi sicer bili
prazni ali bi izvajali zgolj trgovsko
dejavnost in so v občinski lasti.
Takšni prostori, kot je Kamrica,
lahko ogromno prispevajo k
povezovanju lokalne skupnosti.
Interesi so na primer: skupna
tradicija, kulturna dediščina, skupna
identiteta, pripadnost in zvestoba
kraju, socialne vezi v soseski
ali kraju, solidarnostna pomoč,
prizadevanje za skupno moč,
skupno delovanje za spremembe
in podobno. Načrtovalci modelov
blaginje, zaradi demografskih
trendov sodobnih družb, opozarjajo
na potrebo po ponovnem premisleku
o našem razumevanju staranja
in starih ljudi. V času, ko se
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upokojuje generacija 'baby boom', moramo spoznati,
da lahko stari ljudje postanejo pomembni viri učenja
in bogastva njihovih skupnosti. To je tudi razlog, da
bi morali načrtovalci javnih politik zagotoviti okvire,
znotraj katerih bi promovirali dejavno staranje vseh
starejših državljanov. V času, ko se podaljšuje delovna
doba, lahko starejši delavci prevzamejo dejavno vlogo
pri nudenju podpore mlajšim sodelavcem, s tem pa
prispevajo tudi k razvoju uspešnega in vzdržljivega
gospodarstva. V času, ko nenehno naraščata pomen
izobraževanja za konkurenčnost gospodarstva in hkrati
zaskrbljenost glede deleža osipnikov med mladimi
ljudmi, lahko starejši igrajo pomembno vlogo kot
mentorji in svetovalci mladim pri njihovem doseganju
boljših učnih rezultatov in oblikovanju pozitivne
samopodobe, s tem pa predstavljajo tudi pomembne
dodatne vire v izobraževalnih sistemih. V družbi,
ki se nenehno spreminja zaradi novih tehnologij in
povečane mobilnosti ljudi, je izredno pomembno,
da imajo ljudje možnost svojo prihodnost zasnovati

na razumevanju preteklosti. To vključuje kulturo kot
pomemben del naše identitete. Pri tem bi bilo treba
okrepiti vlogo starejših kot pomembnih prenašalcev
kulture na mlajše generacije. Ker postajajo lokalne
skupnosti vse bolj raznolike glede sestave prebivalstva,
lahko starejši v medgeneracijskem učenju spodbujajo
medkulturno razumevanje. Raziskave potrjujejo,
da starejši pomembno prispevajo k rasti socialnega
kapitala v skupnosti in sodelujejo v razvoju skupnosti,
kjer se visoko cenijo civilni angažma, prostovoljstvo,
solidarnost in sodelovanje vseh posameznikov.
Starejši s svojo prisotnostjo v skupnostih in bivanjskih
soseskah igrajo pomembno vlogo kot izobraževalci in
svetovalci pri krepitvi samozavesti in samopodobe ter
pri pridobivanju moči mladih v družbi. Ta prispevek
k lokalni skupnosti uresničuje Kamrica z izvajanjem
številnih dejavnosti, ki so programsko razporejene med
celim letom in nudijo celovito možnost vključevanja
različnim generacijam.«

EUROPA DONNA

ROŽNATI OKTOBER 2018
Tekst: Polona Marinček, foto: Jernej Prelac

Rožnati oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o
raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah.
V Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli skoraj 1300
žensk in okoli deset moških. To pomeni, da vsak dan
nekje v Sloveniji vsaj tri ženske izvedo za diagnozo,
to pa niso samo številke, to so žene, mame, hčere,
prijateljice in sodelavke. Vedeti moramo, da je rak dojk
dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj.
Zato je za zmanjševanje umrljivosti pomembno predvsem
ozaveščanje, zgodnje odkrivanje bolezni in takojšnje
učinkovito zdravljenje. V Združenju Europa Donna
Slovenija že vrsto let oktobra pripravimo številne
dejavnosti, s katerimi želimo obeležiti rožnati oktober,
ozaveščati širšo javnost o raku dojk in opozoriti na pomen
zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja bolezni.
Zavedati se moramo, da lahko za svoje zdravje veliko
naredimo že sami. Po podatkih svetovne zdravstvene

organizacije bi lahko z zdravim načinom življenja
preprečili od 30 do 50 odstotkov primerov raka. Poskrbimo
za zdrav življenjski slog z zdravo prehrano, uravnavanjem
primerne telesne teže in redno telesno dejavnostjo. Ne
pozabimo na redno mesečno samopregledovanje in se
odzovimo povabilu na zaščitne presejalne programe za
zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb DORA, ZORA
in SVIT. Naučimo se poslušati in opazovati svoje telo ter
ob spremembah ne odlašajmo z obiskom zdravnika, ki bo
presodil, ali je sprememba nevarna ali ne. Predvsem pa
cenimo življenje in se veselimo vsakega trenutka!
Če pa do bolezni pride, vedite, da niste sami. Združenje
Europa Donna Slovenija povezuje več kot 3.600 članic in
članov, med njimi so zdrave ženske, bolnice z rakom dojk
ali rakom rodil ter podporniki in prijatelji, ki podpirajo
naše poslanstvo. Že več kot 20 let si prizadevamo za
celostno obravnavo bolnic ter za učinkovito in vsaki bolnici
prilagojeno zdravljenje ter bolnice podpiramo na poti k
okrevanju. V sklopu svojih dejavnosti pripravljamo številne
programe psihosocialne podpore za bolnice in njihove
svojce, različne športne dejavnosti in družabne dogodke.
Poskrbite za svoje zdravje in spremljajte dejavnosti
Združenja Europa Donna Slovenija v rožnatem oktobru na
spletni strani www.europadonna.si in družbenih omrežjih.
Rožnate pentlje
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STRES JE LAHKO POVZROČITELJ RAZLIČNIH BOLEZNI

ZDRAVLJENJE DEPRESIJE
IN ANKSIOZNOSTI
Tekst: mag. Mateja Kadilnik, avtor slike: Maja Juhant

Depresija in anksioznost (tesnoba)
sta zaradi stresa, ki smo mu zaradi
hitrega tempa življenja podvrženi
na vsakem koraku, najpogostejši
duševni motenji.

Čeprav se morda komu zdi, da je dovolj
psihično stabilen in se pri njem bolezen ne
more razviti, je to prepričanje zmotno.

Čeprav se morda komu zdi, da je
dovolj psihično stabilen in se pri
njem bolezen ne more razviti, je to
prepričanje zmotno. Za depresijo in/
ali anksioznostjo lahko zboli kdor
koli, še posebej so izpostavljeni tisti,
ki se soočajo s kroničnim stresom.
Pogosto se bolezni pojavljata pri
starostnikih, pri katerih sta velikokrat
neprepoznani in neustrezno
zdravljeni, kar vpliva na zmanjšanje
kakovosti življenja ter zvečanje
tveganja za smrt, saj se starostniki,
zlasti moški, pogosto zatekajo k
samomoru kot izhodu iz stiske.

Depresija in anksioznost se razvijeta,
ko pride do pojava motenj v
ravnovesju kemičnih prenašalcev
(predvsem serotonina, noradrenalina,
dopamina) v možganih. O
anksioznosti kot motnji govorimo,
ko se ob namišljenem ali dejanskem
dražljaju pojavi pretirano izražanje
strahu ali strah, ki traja predolgo.
O depresiji pa takrat, ko se pri
posamezniku dlje časa pojavljajo
utrujenost, melanholija, pomanjkanje
zanimanja za dejavnosti in pretirano
odzivanje (jok) na dražljaje. Mnogi
simptomi so prisotni pri obeh
motnjah, eden takih je bolečina, ki
se največkrat pojavlja v vratu, prsih,
trebuhu, sklepih, križu, pogost je tudi
glavobol ter gastrointestinalne težave.
Anksioznost in depresija se velikokrat
pojavljata tudi sočasno, pogosto tudi
v kombinaciji z drugimi kroničnimi
obolenji (npr. s sladkorno boleznijo, z
obolenji ščitnice, možgansko-žilnimi
boleznimi itd.).
Obe motnji zdravimo z enakimi
zdravili, anksiolitiki in antidepresivi.
Antidepresivi so zdravila, ki ne
povzročajo odvisnosti, njihov učinek
pa na začetku jemanja navadno
nastopi z zamikom (po 4–6 tednih).
V prvih tednih zdravljenja se lahko
stanje poslabša, pojavijo se lahko
neželeni učinki (prebavne težave,
slabost, anksioznost, utrujenost,
tremor), ki po 3 do 4 tednih navadno
izzvenijo, zato je pomembno, da
pacient z jemanjem zdravila vztraja.
Za uspešno zdravljenje bolezni je
treba antidepresive jemati redno in
daljši čas (1 leto ali dlje, glede na
presojo zdravnika), da se izognemo
ponovitvi bolezni. V primeru
jemanja antidepresivov se odsvetuje
jemanje pripravkov, ki vsebujejo

šentjanževko. Poleg antidepresivov
se za zdravljenje uporabljajo tudi
anksiolitiki (pomirjevala), ki jih
zdravnik predpiše kot dodatek za
lajšanje simptomov, ko antidepresiv
še ne učinkuje. Učinek teh zdravil
nastopi hitro, povzročajo pa
odvisnost in toleranco, zato so
namenjeni (običajno) le kratkemu
času zdravljenja (do 4 tedne). Njihov
glavni neželeni učinek je povečana
sedacija (umirjenje), zato se je
treba izogibati sočasnega jemanja
anksiolitikov z zdravili, ki prav tako
delujejo sedativno (nekatera zdravila
proti bolečini, lokalni anestetiki) ter
uživanju alkohola.
Poleg zdravljenja z zdravili so za
uspešno zdravljenje obeh motenj
potrebni tudi drugi ukrepi. Zelo
pomemben je zdrav način življenja,
pri čemer se svetuje mediteranska
dieta (poudarek na polnozrnatih žitih,
sadju, zelenjavi, oreščkih, stročnicah,
pustem mesu, piščancu, morskih
sadežih), odsvetuje pa se pretirano
uživanje sladkih pijač, kofeina in
alkohola. Pomembna je telesna
dejavnost (študije so dokazale njen
pomen v preprečevanju ponovitev
depresije) ter izvajanje različnih
tehnik sproščanja. K boljšemu
terapevtskemu izidu pripomore
tudi dodaten vnos B-vitaminov
(zlasti B 6, B 12 in folne kisline),
kalcija, magnezija, kroma (potencira
delovanje antidepresivov), maščobnih
kislin omega 3 (povečajo odzivnost
možganskih celic na serotonin) in
D-vitamina. Več informacij glede
zdravljenja obeh motenj z zdravili pa
lahko dobite tako od farmacevta v
lekarni kot tudi zdravnika.
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22
9.00

22

10.00

September

Oktober

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV V
NOVI CERKVI, na POŠ Nova Cerkev
Krajevna skupnost Nova Cerkev,
KO RK Nova Cerkev in Karitas Nova
Cerkev

2

DR. BOGDAN KOLAR: REDOVNIŠTVO
NA SLOVENSKEM TER AKADEMIJA,
Dom sv. Jerneja
KKD IŠ Vojnik

4

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

5

ODPRTJE RAZSTAVE UMETNIŠKIH
DEL v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

6

OBELEŽITEV 120-LETNICE
KOLESARSKEGA DRUŠTVA VOJNIK,
pred Občino Vojnik
Turistično društvo Vojnik

8

PREDSTAVITEV SLIKANICE IN
PRAVLJICE DEŽNI ŠKRAT IN
NEZADOVOLJNI PTIČ v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

9

VZPON NA ANDREJEV DOM NA
SLEMENU, zbirališče pred cerkvijo sv.
Jerneja v Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

TRGATEV POTOMKE NAJSTAREJŠE
TRTE NA SVETU, ZBIRANJE
GROZDJA ZA VINO VOJNIČAN IN
PRAŽENJE KROMPIRJA,
na igrišču pred Občino Vojnik
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

19.00

19.00
18.00

23

6. VOJNIŠKI KROG, pred Občino Vojnik
Športno-rekreativno društvo
Postani.fit

23

ISKANJE IZGUBLJENEGA ZLATEGA
PRSTANA NA LINDEŠKEM GRADU,
v graščinskem parku na Frankolovem
Društvo Talon Frankolovo

26

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

27

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE
V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO,
strelišče v zadnji stavbi društva
Društvo upokojencev Vojnik

11

28

PRIREDITEV GRAJSKA POROKA
v Kulturnem domu Vojnik
KUD France Prešeren Vojnik

9.00

DRUŠTVENO TEKMOVANJE V
PIKADU v prostorih društva
Društvo upokojencev Vojnik

13

29

PIKNIK S SREČELOVOM IN NASTOP
PEVSKEGA ZBORA,
šotor na igrišču pred OŠ Vojnik
Društvo upokojencev Vojnik

8.00

KOSTANJEV PIKNIK PD VOJNIK
zbirališče pred ZD v Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

13

18.30

9. KONCERT MARIJINIH PESMI
v cerkvi Device Marije
KKD IŠ Vojnik

15

17.00

DELAVNICA ZA OTROKE,
v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

17

DAN KULTURNE DEDIŠČINE –
SVETOVANJE OBČANOM
v prostorih Občine Vojnik
Občina Vojnik

9.00

14.00

12.00–17.00

9.00

19.00
13.00

ORGANIZATORJI DOGODKOV SI
PRIDRŽUJEJO PRAVICO DO SPREMEMB.

10.00

17.00

8.00

15.00–16.30

Obvestila
Občina Vojnik organizira vsak četrtek od 16. do 18.

17

17.00

DAN KULTURNE DEDIŠČINE –
ODPRTJE RAZSTAVE IN PRAKTIČNI
PRIKAZ KONZERVATORJA ZVKD
v Domu sv. Jerneja
Občina Vojnik

18

Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik

18.00

po predhodni najavi po telefonu na št. 041 663 395

JURE SEŠEK: MISIJONSKO
PREDAVANJE O UKRAJINI v Domu sv.
Jerneja
KKD IŠ Vojnik

19

IZDELAJMO BUREK ZA VSE
GENERACIJE v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

ure svetovanje na področju izvedbe in financiranja
energetsko učinkovite gradnje oziroma adaptacije.

(Nikolaj Torkar).

12.00–14.00

Oktober
22

PRAVLJIČNO-USTVARJALNA URICA
v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

23
7.00

IZLET PO KOZJANSKEM zbirališče
pred cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

27
6.00

IZLET UŠESA ISTRE zbirališče pred
cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

30

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

17.00

12.00–17.00

November
6

ŠIVAMO OB TORKIH: UPORABNI
UNIKATNI IZDELKI v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

10

MARTINOVANJE S KUHANJEM
RIČETA na igrišču pred Občino Vojnik
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

10

VEČER SLAVILNE GLASBE
v Domu sv. Jerneja
KKD IŠ Vojnik

12

PRAVLJIČNO-USTVARJALNA URICA
v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

13

VZPON NA DONAČKO GORO, pred
cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

10.00–14.00
10.00
17.00
17.00
9.00

16

JESENSKE DEKORACIJE
v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

17

IZLET V NEZNANO PLANINSKEGA
DRUŠTVA VOJNIK, zbirališče pred
cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Planinsko društvo Vojnik

26

PRAVLJIČNO-USTVARJALNA URICA
v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

28

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

10.00–14.00
7.00

17.00
12.00–17.00

4

10.00–14.00

December
ŠIVAMO OB TORKIH – UPORABNI
UNIKATNI IZDELKI v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

6

TRADICIONALNA KRASITEV JELKE
v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

6

10.00

PEČEMO NAJBOLJŠE PIŠKOTE ZA
MIKLAVŽA v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

7

18.30

ODPRTJE DECEMBRSKE RAZSTAVE
v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

10

17.00

PRAVLJIČNO-USTVARJALNA URICA
v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

11

POHOD NA SV. ANO NAD
TEHARJAMI, zbirališče pred cerkvijo
sv. Jerneja v Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

9.00–12.00

9.00

LOKALNE VOLITVE
2018 – VOLILNO GLASILO
Obvestilo organizatorjem volilne kampanje
Na podlagi Zakona o volilni in referendumski
kampanji (ZVRK) vas obveščamo, da bomo v
volilnem glasilu Ogledalo, ki bo izšlo 2. novembra
2018, vsem organizatorjem volilne kampanje
zagotovili enake pogoje pri propagandni
predstavitvi kandidatov in njihovih programov.
Pravila (obseg, pogoje in način) volilnih
propagandnih sporočil v občinskem glasilu je na svoji
zadnji redni seji sprejel Občinski svet Občine Vojnik.
Več informacij o pravilih in roke za oddajo gradiv
najdete na spletni strani www.vojnik.si v zavihku
Lokalne volitve 2018.
Tjaša Podergajs

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.

59

V Vrtcu Mavrica Vojnik so si pridno
zapisovali iskrive in duhovite komentarje otrok
in nam jih nekaj »posodili«.
Uredila: Loti Žlaus

Sprehod v gozd

Otroci raziskujejo, opazujejo: »Nina, glej
školjko.« Vzgojiteljica gleda po tleh, kje je
kakšna školjka (iskala je morsko školjko).
»Tukaj no, glej!« Pokaže na štor na katerega
sede (štor je v obliki toaletne školjke).

Vročina

Benjamin: »Jaz si bom dal tudi kratke hlače
gor, ko potem, ko zažge, nimaš kaj.«

Sladoled

Med igro v kotičku se sliši pogovor dveh otrok:
»Janez pridi, mi smo nehal sladoled pojest.«

Čarunalnik

Otroci v knjigah iščejo fotografije travniških živali.
Žan dobi dobro zamisel: »Pomaga nam lahko samo
še čarunalnik.«

Ali lahko?

Ob koncu počitka: »Vesna,
ali se že lahko zbudim?«

Počitek
Ne spodobi se

Po približno pol ure počivanja na ležalniku triletna
Maja pove vzgojiteljici: »Sem že spočivana.«

Otroci se urejajo v garderobi. Vzgojiteljica
ima oblečeno jakno z našitkom smrtne glave.
Fantek pristopi in jo vpraša:« A ti imaš pa
moško jakno?«
Vzgojiteljica: »Zakaj pa misliš, da je to moška
jakna?«
Fantek: »Ja, ker imaš smrtno glavo na njej!«
Vzgojiteljica: »Kje pa piše, da ženske ne smejo
imeti smrtne glave na oblačilih?«
In sta končala. Na sprehodu fantek pristopi k
vzgojiteljici in ji šepne na uho: »Sam veš, se pa
ne spodobi.«

Deklica potoži vzgojiteljici

»Lucija, mene je pa Emma stran vrgla.«

Penzija

Pri kosilu

Pri serviranju kosila Eva prosi:
»Jaz bom samo peškete.«

Zasedeno je odsedeno

Gašper: »Nina, a lahko grem na stranišče?«
Nina: »Malo počakaj, trenutno je zasedeno.«
Gašper (čez minutko): »Ninaaa, je že odsedeno!«

Sodelavka se je odpravljala v pokoj.
Otrokom je povedala, da se bodo videvali
še kakšen mesec, potem pa gre v penzijo.
Čez nekaj časa neki fantek zaskrbljeno
vpraša: »Nina, a je penzija daleč?«
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Avto

Na sprehodu se mimo skupine otrok pelje starejši
gospod z novejšim avtomobilom.
Ciril pove:« Moj ati je mlad in ima starejši avto, ta
gospod pa je starejši in ima mlajši avto. To je ravno
obratno.«

