
1

Glasilo Občine Vojnik

ZAČETEK 
GRADNJE VRTCA 

>> stran 11

Številka 127, 12. december 2019

OBČINA JE
PRAZNOVALA

    >> stran 18

PRAZNOVALE
SO 40 LET 

     >> stran 26

Poština plačana
pri pošti

3212 Vojnik

Srečno
2020



| OgledalO | 05 – 127 | 12. december 2019 | 

KOLOFON

Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do 
petka, 31. januarja 2020,
v elektronski obliki (na zgoščenki, 
USB-ključu) ali po e-pošti na 
naslov: vojnik.ogledalo@gmail.com.

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

Izid 128. številke bo v torek,
3. marca 2020.

Članke, prejete po 31. januarju 2020, 
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. 

KAZALO

4 ŽUPANOVA BESEDA

Naš pogled je usmerjen v prihodnost

6 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN
Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče

16 JAVNA NAROČILA 
Izvajanje zimske službe javnih poti v občini 
Vojnik

17 IZZA (O)GLEDALA, Andreja Preložnik
Čas: zmagovalec med izgubljenimi 
vrednotami današnjih dni

18 OBČINA JE PRAZNOVALA

Vi ste biseri našega kraja 

38 DUŠAN HORVAT 

Pomembne so besede: prosim, oprosti in hvala

Jesensko tkanje sreče (Darja Grdina)
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Izdajatelj:
Občina Vojnik 

Odgovorna urednica:
Lea Sreš 

Uredniški odbor: 
Nuša Lilija, Jože Žlaus, Nina Mlinar, 

Nenad Vranešević, Klara Podergajs in
Tanja Čretnik

Trženje oglasov:
Tanja Čretnik

Jezikovni pregled: 
Nina Jekl 

Naslovna fotografija:
Adventni venec, Vrtnarstvo in 

cvetličarna Piramida

Fotografija:
Matjaž Jambriško 

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

Tisk:
Grafika Gracer, d. o. o. 

Glasilo izhaja v nakladi 3550 izvodov 
in je brezplačno. 

V znamenju praznovanj 
in dobrih želja za 2020 
Za nami je praznik občine Vojnik, ki je letos dopolnila 25 let. Čas je 
relativen pri ocenjevanju procesa odraščanja in zorenja človeka, če pa 
ocenjujemo skupnost, ki se združuje v obliki, imenovani občina, je še 
težje. Po besedah župana in primerjavi, kaj vse imamo novega v občini, je 
bilo to obdobje čas rasti in napredka. Nismo dobili vsega, kar smo želeli, 
vsaj vsi ne, sta pa podoba naših krajev in kakovost življenja bistveno 
drugačni od vstopa na samostojno pot. 

Nova skupna občinska uprava, ki je začela delo 1. 12. 2019, je 
spremenjena in povezuje tri skupne občinske uprave, delujoče na 
območju osmih občin, ter področje urejanja prometa. Jasni cilji razvoja 
in planirani proračuni občine so porok, da zadovoljimo čim več potreb 
občanov. Predstavljamo prispevek o obravnavi proračuna za leti 2020 in 
2021, spremljamo občinske projekte, nove pridobitve, skratka vse, kar se 
je dogajalo v občini Vojnik. 

Praznovanje občinskega praznika je bila priložnost, zahvaliti se ljudem, ki 
so s svojim delom izstopali. Veliko število nominirancev za grbe kaže, da 
znate prepoznati posameznike in društva, ki si najvišja priznanja občine 
zaslužijo. Med izjemnimi posamezniki predstavljamo Dušana Horvata, 
prejemnika zlatega vojniškega grba. Vsem nagrajencem iskrene čestitke.  

Društveno življenje se odraža na naših straneh v rubriki Društveni 
vrtiljak. Okrogle obletnice kažejo, da ljudje v društvih resno delajo 
in vztrajajo. Tistim, ki niste praznovali z njimi, jih predstavljamo. Za 
TD Vojnik je delovno poletje in zato predstavljamo njihove poletne 
zgodbe. Predstavljamo drobce zgodovine z 210. obletnico rojstva dr. 
Karla Friderika Henna in 75. obletnico poboja borcev Domnove čete na 
Komelju. Predstavljamo zgodbe mladih na študijski izmenjavi, športnikov 
in drugih, ki segajo čez občinske »planke«, govorimo o zdravju, 
predstavljamo mlade gasilce in opozarjamo na varnost. Veliko uspešnih 
dogodkov najdete v skrajšani rubriki Fotovrtinec, v celoti pa si jih lahko 
preberete na www.mojaobcina.si/vojnik.

Pred nami so praznični dnevi. Naj nihče ne ostane osamljen, privoščite 
si razkošje dogodkov prazničnega decembra, obiščite Božični Vojnik, 
predstavljen na sredini Ogledala. Obiščite otroške bazarje, praznične 
sejme, napovedane kulturne prireditve. Naj bo december čas druženja, 
postorite, kar ste dolžni letu 2019, in vse dobro v letu, ki prihaja. Želim, 
da so vrednote, kot so strpnost, prijaznost in spoštovanje drugačnega 
mnenja vodilo za ravnanja v letu 2020. Vzemite si čas, ki je, kot pravi 
Andreja Preložnik v kolumni, zmagovalec med izgubljenimi vrednotami 
današnjih dni. Naj vrednote ne zapustijo naših src zaradi izgubljenega 
občutka za čas. 

Naj bo leto 2020 dobro za vsakega izmed vas in za vse skupaj. 

Lea Sreš,
odgovorna urednica

UVODNIK
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USMERJEN
V PRIHODNOST

Vsako jutro, ko se zbudimo, imamo pred sabo 
24 ur življenja. Kako dragocen dar. V sebi 
nosimo sposobnost, živeti tako, da bo teh 24 ur 
nam in drugim prineslo mir, radost in srečo.
       (Thich Nhat Hanh)  

Čas je zanimiva stvar. Občutek imamo, da nam 
ga vedno primanjkuje. Bolj ko hitimo, bolj nam 
gre na tesno. Pravijo, da bi moral človek vsak dan 
premišljevati pol ure, razen takrat, ko se nam 
zelo mudi, takrat bi moral meditirati celo uro. In 
vedno bi se morali zavedati, da je od nas odvisno, 
kako porabljamo čas, ki nam je na razpolago. In 
če ne delamo tako, da bo dobro nam in bližnjim, je 
potrebno, da v svoje življenje privedemo spremembe.

Stopamo že proti drugi polovici decembra. Čeprav se 
nam zdi, da je šele bilo novo leto, bomo čez nekaj tednov 
že v novem letu 2020. Zima je čas, ko se narava umiri in 
ne smemo pozabiti, da smo tudi ljudje del narave, zato 
potrebujemo svoj mir, čas za premislek in čas za nove 
načrte.

Tudi pri delovanju Občine Vojnik čas hitro teče. Občinski 
svet je na zadnji seji sprejel osnutek proračuna za leti 
2020 in 2021. Tako so začrtane glavne smeri dela za 
naslednji dve leti. Trudili smo se slediti sprejeti strategiji 
za obdobje 2020–30. Lahko pričakujemo, da se bo v 
naslednjih dveh letih v naši občini precej gradilo. Naj 
naštejem le nekaj pomembnejših projektov:

• Izgradnja vrtca Frankolovo skupaj z zunanjo ureditvijo 
je v polnem teku.

• Oddana je popona vloga za izgradnjo kanalizacije v 
aglomeraciji Vojnik in pričakovano je, da bo razpis 
za izvajalca objavljen na začetku naslednjega leta. 
Financiranje bo s kohezijskimi sredstvi EU. 

• Po fazah bomo začeli graditi kanalizacijo iz Nove 
Cerkve do Razdelja, za kanalizacijo Ivenca pa bomo 
lahko vložili zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. 
Dokončala se bo tudi gradnja kanala proti Gojki.

• V načrtu so obnove ulic: Kašova (teče izbor izvajalca), 
Keršova, Petelinškova in Cesta talcev, kjer začnemo 
takoj, ko se izvede gradnja kanalizacije v tej cesti.

• Začeli smo gradnjo vodovoda v Belem Potoku, kjer se 
bo v sodelovanju z Elektro Celje izvedlo tudi kabliranje 
elektroomrežja, kar bo izboljšalo oskrbo z električno 
energijo. V drugi polovici leta 2020 bomo začeli 
gradnjo vodovoda Trnovlje pri Socki in končno tudi 
vodovoda Hrastnik. Predvidena je druga faza v Brdcah. 
Glede na to, da smo odkupili zemljišča za rezervoar, 
bo podjetje VO-KA lahko prevzelo v upravljanje mali 
vodovodni sistem Lahka peč v Socki. Obnovljen bo tudi 
vodovod v Ilovci in sekundarni vodovod Razdelj–Nova 
Cerkev, ki poteka v državni cesti.

• Predvidene so nadaljnje obnove lokalnih cest; in sicer: 
Pristava–Bezovica, Socka–Vrba, Socka–Trnovlje, del 
Arclinske ceste, v delu je projekt Pristava–Razgor, 
kjer je treba urediti še del plazovitega terena. Nekaj 
sredstev bo za asfaltiranje makadamskih cest po načrtu 
krajevnih skupnosti. 

• Načrtujemo obnovo mostov čez Dobrnico in Rovski 
potok. Naročen je projekt za nov most čez Hudinjo v 
Kaplo.

• Prav tako bomo gradili nekaj pločnikov; in sicer odsek 
do Gmajne, v dogovorih z DRSI se premika tudi na 
odsekih Višnja vas–Nova Cerkev in Vizore–Polže. 
Odsek Vojnik–Arclin je v prioriteti državnih načrtov. 
Upam, da bodo zagotovljena ustrezna sredstva na 
ravni ministrstva. Naročen je projekt za pločnik od 
Arclina do Ljubečne.

• Zelo dobro kaže s sredstvi za izgradnjo regijske 
kolesarske poti Celje–Vojnik–Dobrna. Projektna 
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dokumentacija je zaključena. Pred nami je dogovor 
z lastniki zemljišč, s katerimi se bo sklenila 
pogodba o služnosti (z večino so bila podpisana 
predhodna soglasja). Po končani izgradnji bo 
na stroške DRSI izvedena odmera, parcelacija in 
odkup zemljišč glede na dejansko stanje v naravi. 
Skladno s podpisanim dogovorom med DRSI in 
občinami Celje, Dobrna in Vojnik bo vsa potrebna 
sredstva za izgradnjo kolesarske poti zagotovilo 
ministrstvo za infrastrukturo v letih 2020–22. 

Kolesarska pot je predvidena tako, da v večini trase 
ne bodo potekale ob državni cesti, temveč ob potokih 
Hudinja in Dobrnica. V čim večji meri se bodo 
uporabljale obstoječe javne poti, ki se bodo razširile 
na 3,5 m širine in bodo v souporabi kolesarjev in 
ostalih udeležencev v prometu. Kjer bo izvedena trasa 
na novo samo za kolesarje, bo dovoljena uporaba 
vsem lastnikom kmetijskih zemljišč za dostop 
do njihovih parcel s kmetijskimi stroji, ne bo pa 
dovoljen promet ostalih motornih vozil. Po končani 
izgradnji bo imenovan skrbnik poti, ki bo skrbel za 
vzdrževanje, red in čistočo. 

Lastnike zemljišč prosim za sodelovanje, ker je samo 
z vašim razumevanjem možno urediti 120 služnosti 
do konca aprila naslednjega leta. Gradnja se lahko 
začne pod pogojem, da se lahko zagotovi povezanost 
trase med Celjem in Dobrno, drugače gradnje ne 
bo. Potrudili se bomo, da bomo posredovali čim več 
informacij. Poleg kolesarske steze bomo pridobili 
tudi veliko na novo urejenih javnih poti in kar nekaj 
infrastrukturnih objektov. Celotna trasa v občini 
Vojnik je dolga 10 km. Upam, da bomo znali izkoristiti 
priložnost in ponujena sredstva.

Čakajo nas delovna leta in veselim se, saj to pomeni, da 
bomo tudi v prihodnje v občini Vojnik napredovali.

Ni pomembna samo gradnja, temveč je enako pomembno 
čim bogatejše družbeno življenje v naši občini. Zato vas 
prav vse prijazno vabim na Božični Vojnik, ki bo svoja 
vrata odprl 14. decembra in bo že peto leto na prav 
poseben način združil različna društva naše občine v 
skupnem projektu, ki zelo pozitivno odmeva po celi 
Sloveniji. K sodelovanju je povabljen prav vsak. Lahko 
kot jasličar, stojničar, nastopajoči, redar ali pa samo kot 
obiskovalec. Vsakdo je iskreno dobrodošel. Vsakemu sem 
iskreno hvaležen za njegov prispevek.

Ob koncu naj vam samo še izrečem voščilo ob novem 
letu. Leto 2020 je še posebej zanimivo, saj vstopamo 
v novo desetletje. Desetletje novih priložnosti, 
medsebojnega razumevanja, ljubezni in zadovoljstva. 
Ne bojmo se sprememb, ki jih prinaša čas, temveč jih 
izkoristimo nam v prid.

Naj nas spremlja Bianchijeva misel: »Če greš na dolgo 
potovanje, naj bo tvoja prtljaga čim lažja. Manj boš 
utrujen in bolj pripravljen sprejeti, kar ti bo darovano 
vsak dan.«

Srečno vsem tudi v novem letu 2020.

Branko Petre, 
 vaš župan
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V 25 letih se je občina Vojnik, 
tudi z vašo pomočjo, 

uspešno razvijala in rasla. 
Hvala vam za svoj prispevek. 

Tudi v novem letu naj bo vaš korak odmeven, 
vaša beseda pogumna, vaše življenje iskrivo, 

ustvarjalno in polno letih trenutkov. 
SREČNO 2020!

Župan in sodelavci Občine Vojnik 
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SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN 
DOBJE, DOBRNA, OPLOTNICA, 
SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR,
VITANJE, VOJNIK IN ZREČE
Pripravila: mag. Mojca Skale, foto: Lea Sreš

Občina Vojnik sledi učinkovitemu izvajanju svojih 
pristojnosti, zato je že v preteklosti del nalog izvajala 
v skupnih občinskih upravah. To pomeni, da javni 
uslužbenci opravljajo naloge za več občin. Javni 
uslužbenci so zaposleni na sedežni občini, zato druge 
občine soustanoviteljice sofinancirajo odhodke za plače 
in stroške delovanja skupne uprave. 
 
Na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče so delovali 
trije organi skupne občinske uprave (v nadaljevanju 
SOU), in sicer: medobčinski inšpektorat in redarstvo 
na območju vseh osmih občin (v nadaljevanju MIR) in 
SOU – proračunsko računovodstvo (v nadaljevanju PR) 
za območje občin Dobrna, Vitanje in Vojnik, s sedežem 
v občini Vojnik, ter medobčinski urad za območje občin 
Slovenske Konjice, Vitanje in Zreče (v nadaljevanju VO), 
s sedežem v občini Slovenske Konjice. Pravna podlaga 
za ustanovitev je 49. a člen Zakon o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, 94/07 – UPB s spremembami,), ki določa, 
da se lahko občine odločijo, da ustanovijo enega ali več 
organov skupne občinske uprave. Financiranje SOU določa 
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 s 
spremembami, v nadaljevanju ZFO-1). 

Zaradi spremembe ZFO-1 in posledično novih nalog, ki jih 
skupna uprava lahko opravlja, smo vse občine sprejele nov 
enoten ustanovitveni akt skupne uprave. Cilj je uskladitev 
poimenovanja in nalog z veljavno zakonodajo ter nemoteno 
sofinanciranje s strani države tudi v prihodnje. 

Osnovna izhodišča so bila, da povežemo dosedanje tri 
skupne občinske uprave, delujoče na območju osmih občin, 
ter dodamo še področje urejanje prometa. 
Nova skupna občinska uprava, ki je začela delo 1. 12. 2019, 
je sestavljena iz naslednjih notranjih organizacijskih enot:
• medobčinska inšpekcija in redarstvo
 (7 zaposlenih),
• skupna služba proračunskega računovodstva (4 

zaposleni za polni delovni čas, 2 za polovični delovni 
čas),

• skupna služba varstva okolja (3 zaposleni);
• skupna služba urejanja prometa (1 zaposlen).
Na podlagi predlagane organiziranosti SOU bo sedežna 
Občina Vojnik delodajalec 17 javnim uslužbencem.

Občina Vojnik ima v proračunu in zaključnem računu 
izkazane celotne odhodke za delovanje skupne občinske 
uprave, na prihodkovni strani pa imamo izkazane prihodke 
od občin soustanoviteljic, ki sofinancirajo delovanje v 
skladu s sprejetim odlokom. 

Sofinanciranje občin je razvidno iz spodnje tabele. 

Država tudi finančno podpira izvajanje pristojnosti 
občin na takšen način, zato Ministrstvo za javno 
upravo sofinancira odhodke občinam glede na število 
opravljanja nalog v skupni občinski upravi. Občina 
Vojnik opravlja pet vrst nalog, zato je sofinancirana v 
višini 50 %. 

V letu 2019 je sprejela Vizijo in strategijo občine Vojnik 
2020–2030, ki temelji na vrednotah ljudi. Z analizo 
vaših vrednot in ocen lani smo ugotovili, da ste z 
varnostjo v občini zadovoljni. Del teh nalog se izvaja v 
skupni občinski upravi osmih občin. 
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V nadaljevanju vam predstavljamo dve notranji 
organizacijski enoti skupne občinske uprave. 

MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

Mag. Nataša Kos, vodja:
 
1.Katere naloge ste izvajali v tem letu in kaj 
načrtujete v letu 2020?
 
Osnovna naloga našega organa je izvajanje nadzora 
nad občinskimi odloki občin ustanoviteljic in zakoni, 
ki določajo pristojnosti nadzora občinski inšpekciji in 
redarstvu. Nadzor inšpekcije je usmerjen predvsem 
v morebitne posege v cestno telo in varovalni pas 
občinskih cest, nadzor nad ravnanjem in ločenim 
zbiranjem komunalnih odpadkov, nadzor nad 
odvajanjem odpadne komunalne vode, nadzor nad 
turistično takso ipd. Nadzor občinskih redarjev je 
usmerjen v nadzor cestnega prometa na občinskih 
cestah in državnih cestah v naselju ter v vzdrževanje 
javnega reda in miru v skladu z občinskimi programi 
varnosti, ki so jih sprejele občine ustanoviteljice. 
 
V tej smeri bomo nadaljevali tudi v prihodnjem letu. 

2. Poleg teh nalog izvajate tudi upravne postopke.
 
Inšpektorji pri svojem delu izdajajo redne inšpekcijske 
ukrepe v obliki odločbe, s katero odredijo ukrepe za 
odpravo nepravilnosti, izvedejo prekrškovni postopek in 
izdajo plačilni nalog ali odločbo o prekršku. V primeru 
neizpolnitve naloženega z odločbo postopek nadaljujejo 
z izdajo ustreznega sklepa o izvršbi.
 
Občinski redarji pri svojih postopkih uporabljajo 
določila Zakona o prekrških in pooblastila na podlagi 
Zakona o občinskem redarstvu, ki so: opozorilo, ustna 
odredba, ugotavljanje identitete, varnostni pregled 
osebe, zaseg predmetov, zadržanje osebe, uporaba 
telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter 
plinskega razpršilca.
 
 

3. Katere so vaše največje težave oziroma izzivi pri 
delu?
 
Srečujemo se z neusklajenostjo zakonodaje med 
občinsko in republiško inšpekcijo, to bega tudi občane. 
 
4. Kaj vam vzame največ časa? 

Postopke je treba voditi skladno z veljavno zakonodajo, 
kar pomeni veliko administrativnega dela. S tem je 
seveda povezano tudi trajanje vodenja določenega 
postopka, s tem pa nemalokrat tudi nezadovoljstvo 
prijavitelja.

5. Kaj si štejete za največji uspeh pri svojem delu?
 
Vsekakor prepoznavnost našega dela, ne zgolj z 
izdajanjem odločb, temveč tudi s pomočjo ozaveščanja 
in preventivnega delovanja.

6. Kdaj ste najbolj zadovoljni?
 
Obisk inšpektorja je za stranko skoraj vedno stresen. Ko 
pa se stranka po zaključku obiska zahvali in ugotovi, da 
je res nekaj narobe storila in bo v primeru upoštevanja 
zakonodaje tudi njej lažje, vemo, da smo uspešni in smo 
res zadovoljni.
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Mag. Nataša Kos

Napačno parkirano osebno vozilo

Božidar Rezar, Miran Gorinšek, Nataša Kos, Damjan Vahter in 
Primož Teržan (odsotna Sonja Kramar)
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7. Katere ukrepe načrtujete za izvedbo nalog iz 
strategije 2020–2030?

V tem obdobju bomo ponovno preverili vsa 
gospodinjstva v občini glede vključitve v organiziran 
odvoz komunalnih odpadkov ter nevključena vključili 
in tako dvignili delež vključenih gospodinjstev. Prav 
tako bomo preverili priključitve gospodinjstev na javni 
vodovod in javno kanalizacijo.
Občinski redarji bodo nadaljevali delo predvsem na 
območju mirujočega prometa in meritev hitrosti ter 
nadzora nad vožnjo tovornih vozil. Tudi v prihodnje 
si želimo dobrega sodelovanja s sveti za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, kjer sodelujemo v skupnih 
akcijah, kot so: varna pot v šolo, bodi viden, bodi 
previden ipd.
Zelo je pomembno preventivno delo, ki mu bomo v 
prihodnje namenili še več časa. 

8. Veliko delate na terenu, kjer rešujete različne 
težave. Kaj želite še povedati našim občanom in 
občankam (morda kakšno anekdoto)? 
 
Velikokrat se znajdemo v svetovalni vlogi in smo veseli, 
kadar lahko pomagamo. Ko pa občani pričakujejo od 
nas, da rešimo več let trajajoči medsosedski spor, smo 
žal nemočni.
Vedno me nasmeji izjava občana ob našem prihodu: 
»Sem vedel, da boste prišli.«
 

SKUPNA SLUŽBA PRORAČUNSKEGA 
RAČUNOVODSTVA

 

 
Irena Špegel Jovan, podsekretarka za proračun in 
finance: 

1. Katere naloge ste izvajali v tem letu in kaj 
načrtujete v letu 2020? 

V skupni občinski upravi je notranja organizacijska 
enota proračunsko računovodstvo, ki opravlja 
operativne in strokovne naloge občin Dobrna, Vitanje 
in Vojnik. Občina Vojnik ima tri krajevne skupnosti, ki 

so samostojne pravne osebe, in tudi zanje se v skupni 
upravi opravljajo finančno-računovodske naloge. V svoji 
službi skupaj s sodelavkami pripravljamo proračune, 
spremembe proračunov, zaključne račune, letna 
poročila, polletna poročila, premoženjske bilance. 
Skrbimo za izvrševanje proračunov občin v skladu s 
predpisi, vodimo računovodstvo občin in krajevnih 
skupnosti, pripravljamo analize, finančna poročila, 
upravljamo z likvidnostjo, prostimi denarnimi sredstvi 
ter vodimo računovodstvo enotnih zakladniških 
računov, vodimo evidenco finančnega in stvarnega 
premoženja, sodelujemo pri finančnem spremljanju 
investicij, sodelujemo pri pripravi občinskih aktov, 
vodimo postopke zadolževanja, skrbimo za izvajanje 
notranje revizije in sodelujemo z njo, z Računskim 
sodiščem RS, nadzornimi odbori občin, občinskimi 
sveti in drugimi delovnimi telesi ter drugimi finančnimi 
institucijami. 
 
Občini Vojnik je kljub poznim lokalnim volitvam uspelo 
sprejeti proračun za leto 2019 še v letu 2018, torej 
občina ni imela začasnega financiranja. Občini Vitanje 
in Dobrna sta sprejeli proračun za leto 2019 v januarju 
oz. marcu. Pripravili smo zaključne račune občin za 
leto 2018, ki so jih vse občine sprejele v zakonskih 
rokih. Prav tako smo pripravili rebalanse proračunov 
za leto 2019 za vse tri občine. Občina Vojnik je imela 
v letu 2019 celostno revizijo Računskega sodišča RS 
za leto 2017, kar je tudi pomenilo nekaj več delovnih 
obveznosti. Zdaj smo vse tri občine v drugi fazi priprave 
proračuna za leto 2020, Občina Vojnik tudi za leto 2021, 
tako da imamo plan sprejeti te do konca leta. 
 

 

V občini Vojnik je bil sedež obeh skupnih občinskih 
uprav (inšpektorat in redarstvo, proračunsko 
računovodstvo), ki sta zdaj združeni pod eno. Tudi 

Osnutek odloka o proračunu občine Vojnik za leto 2020 



9

SK
UP

NA
 O

BČ
IN

SK
A 

UP
RA

VA

zanjo pripravljamo vse računovodske naloge in finančne 
dokumente, ki so zakonsko predpisani. V teh dveh letih 
smo sodelovali tudi pri združevanju skupne uprave.
Naloge in dela se v naši službi več ali manj ponavljajo, 
kar ne pomeni, da bo leto 2020 potekalo enako kot 
letošnje. Pred nami so novi projekti in investicije, 
pri katerih sodelujemo, npr. Občina Vojnik se bo v 
letu 2020 dolgoročno zadolžila za izgradnjo vrtca 
na Frankolovem, kar pomeni pridobitev soglasja 
Ministrstva za finance, ugodnega posojila itd. Vsako 
leto želimo kaj izboljšati, upoštevati priporočila 
notranje revizije, računskega sodišča.
 
2. Katere so vaše največje težave oziroma izzivi pri 
delu? 

Pri delu se srečujemo z velikim obsegom zakonodaje, 
ki jo je časovno zelo težko predelati, velikokrat pa tudi 
razumeti oz. pravilno izvajati. Za nas v financah se 
pravi, da smo »tečne« oz. če se kje kaj ustavi, je to v naši 
službi. Pomembno je sodelovanje z vsemi zaposlenimi, 
dajanje usmeritev pri izvrševanju proračuna in raznih 
finančnih vprašanjih, saj ne želimo, da prihaja do 
zaustavljanja zadev v naši službi. Delo je zelo raznoliko, 
za katerega se je treba strokovno poglobiti in iskati 
rešitve in dajati pravilne usmeritve. To nas je tudi 
vodilo, da smo leta 2011 ustanovili skupno občinsko 
upravo za svoje področje z Občino Vitanje in v letu 2013 
se je pridružila še Občina Dobrna. 
 
3. Kaj vam vzame največ časa? 

Največ časa zagotovo vzame priprava obsežnih gradiv, 
poročil in dokumentacije, ki jo moramo pripraviti v 
skladu s čedalje zahtevnejšo in obsežnejšo zakonodajo. 
Prav tako bi poudarila sodelovanje s sodelavci iz 
občinskih uprav in drugih služb (javna podjetja, javni 
zavodi idr.) in kontrolo, ki jo izvajamo v službi.

4. Kaj si štejete za največji uspeh pri svojem delu?

Vse tri občine smo imele revizijo računskega sodišča in 
nobena občina ni dobila negativnega mnenja. Občina 
Vojnik je za opravljeno revizijo računskega sodišča, ki 
se je začela konec leta 2018 in trajala do oktobra 2019, 
prejela pozitivno mnenje. Navedeno kaže, da se pri 
svojem delu trudimo delati zakonito in transparentno, 
seveda pa je rezultat odvisen od dela vseh zaposlenih v 
občinskih upravah. 
 
5. Kdaj ste najbolj zadovoljni?

Zadovoljni smo, da so proračuni sprejeti pred začetkom 
leta, da se tako izognemo začasnemu financiranju 
in lahko izvajanje nalog v občinah poteka tekoče, še 
posebej investicijska vlaganja. Pomembno nam je, da 
imamo delo opravljeno pravočasno in kakovostno ter da 
občani zaupajo v naše delo. 
 
6. Katere ukrepe načrtujete za izvedbo nalog iz 
strategije 2020–2030?

Osnova za pripravo načrtov razvojnih programov in 
posledično proračunov za posamezna leta so strateške 
usmeritve, opredeljene v sprejeti strategiji 2020–2030. 

7. Kaj še želite povedati svojim občanom in 
občankam (morda kakšno anekdoto)? 

Pri pripravi proračuna je veliko želja in načrtov, posebej 
še investicijskih, ki presegajo zmožnosti oz. prihodke 
občin, zato se v svoji službi rade pošalimo, da »če 
imamo kaj, imamo pa denar«. 
 
Nataša in Irena, z vajino predstavitvijo nalog in 
pristojnosti sta našim občanom in občankam omogočili 
vpogled v dejavnosti skupnih občinskih uprav, kjer za 
racionalno in učinkovito izvajanje nalog opravljajo 
zaposleni dela in naloge za več občin.

Mag. Tanja Čretnik, Mojca Vodušek, Milena Krušič, Vesna Slemenšek (zaposlena za polovični delovni čas), Matejka Verhovšek (zaposlena  
za polovični delovni čas od oktobra do marca)
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SVET 
Povzela: Tanja Golec Prevoršek, foto: Lea Sreš

Povzetka 7. in 8. redne seje Občinskega sveta
Občinski svet Občine Vojnik je 12. 9. 2019
na 7. redni seji:
 
- potrdil zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta 

Občine Vojnik,
- sprejel osnutek Vizije in strategije občine Vojnik 

2020–2030,
- se seznanil s polletnim poročilom o izvrševanju 

proračuna občine Vojnik za leto 2019,
- sprejel Odlok o rebalansu proračuna občine Vojnik 

za leto 2019,
- določil prejemnike priznanj občine Vojnik za leto 

2019,
- odločil o predlogih za imenovanja članov v Svet JZ 

Vrtec Mavrica Vojnik, v Uredniški odbor javnega 
glasila Ogledalo in v Odbor za gospodarstvo in 
turizem,

- sprejel Odlok o ustanovitvi organa Skupne občinske 
uprave občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske 
Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče,

- sprejel osnutek Odloka o ustanovitvi javnega 
lekarniškega zavoda Celjske lekarne,

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij, 
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

Občinski svet Občine Vojnik je 14. 11. 2019
na 8. redni seji: 
 
- potrdil zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta 

Občine Vojnik,
- sprejel Vizijo in strategijo občine Vojnik 2020–2030,
- sprejel osnutek proračuna občine Vojnik za leti 2020 

in 2021,
- sprejel občinski podrobni prostorski načrt za 

območje Gmajner v Novi Cerkvi (del prostorske 
enote EUP NC-5),

- sprejel kadrovski načrt Skupne občinske uprave 
občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, 
Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče ter kadrovski načrt 
Občinske uprave Občine Vojnik,

- sprejel Lokalni program kulture v občini Vojnik 
2019–2022,

- sprejel Sklep o odobritvi dodatne strokovne pomoči 
v zasebnem vrtcu Montessori v Novi Cerkvi,

- sprejel Sklep o določitvi prejemnika priznanja s 
področja kulture za življenjsko delo v letu 2020,

- odločil o predlogih za imenovanja kandidatov,
- sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu 

razpolaganja/pridobivanja z nepremičnim 
premoženjem občine Vojnik za leto 2019,

- sprejel sklep, s katerim je odobril pomoč pri obnovi 
po neurju,

- se seznanil s poročilom o delu občinske uprave,
- se seznanil s poročilom o delu odborov in komisij,
- obravnaval vprašanja in pobude svetnikov.

Delovno vzdušje na 8. redni seji Občinskega sveta
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OBČINSKI PROJEKTI  
Tekst in foto: Vesna Poteko

Začetek gradnje vrtca Frankolovo
Pogodbena vrednost izgradnje vrtca 
Frankolovo znaša 1.940.406,30 EUR. 
Vrednost zunanje ureditve vrtca 
je 410.0006,61 EUR. Projekt smo 
predstavili v eni izmed predhodnih 
številk Ogledala, zato vas bomo v 
prihodnje seznanjali z novostmi 
gradnje in potekom investicije.
 
Pogoj za začetek gradnje in nemoteno 
izvedbo gradbenih del je bil ureditev 
dela zunanje ureditve in prestavitve 
električnih vodov. Občina je morala 
zaradi organizacije in nemotene gradnje 
naročiti projekt začasne ureditve 
električnih vodov ter skleniti pogodbo s 
podjetjem Elektro Celje, d. d.

ODER, d. o. o. je na začetku del 
odstranil oder v telovadnici ter na strani 
telovadnice izvedel novo ločitveno 
steno iz armiranega betona. Nadaljnje 
je sledila rušitev dela objekta za odrom. 
Trenutno izvajalec nadaljuje dela z 
izkopom in ureditvijo zemeljskih del za 
temelje novega vrtca.
Podjetje PEOR, d. o. o., ki izvaja 
zunanjo ureditev vrtca, je začelo z 
ureditvijo vodotoka in odrivom humusa 
ob potoku. Nadaljevalo z zemeljskim 
izkopom in z odvozom zemljine 
obstoječe brežine. Izvedlo je zakoličbo 
vseh komunalnih vodov in nadaljevalo 
z začasno prestavitvijo TK in kabelske 
komunikacije.

Pri izvedbi projekta je treba 
poudariti, da je izgradnja zaradi 
usklajevanja terminskih planov 
vseh izvajalcev zelo zahtevna. 
Treba je upoštevati Sporazum 
o sofinanciranju Ministrstva za 
infrastrukturo, ki se nanaša na 
zamenjavo prepusta in vtočnega 
jaška na cesti R2-430, odsek 0281 
Stranice–Višnja vas. Vrednost 
sofinanciranja znaša 56.527,96 EUR. 
Kljub težavnosti izvedbe investicije se 
bomo trudili, da bomo vse dejavnosti 
izpeljali v roku terminskih planov in 
tako poskušali investicijo končati v 
naslednjem letu.

Ločitvena stena je iz armiranega betona.

INVESTICIJE  
Tekst in foto: Mateja Kozikar

Vodovod Beli Potok v KS Frankolovo
Na javnem razpisu za izbiro izvajalca za investicijo 
Razširitev javnega vodovodnega sistema v naselju Beli 
Potok v KS Frankolovo (JN006029/2019-W01, z dne 
28. 8. 2019) je bilo izbrano podjetje Brahigradnje, d. o. o., 
Podgorje 5, 3000 Celje, ki je ponudilo najugodnejšo 
ponudbo v višini 233.893,65 EUR z DDV. V sredini meseca 
novembra bomo začeli z izgradnjo omenjenega vodovoda 
v dolžini pribl. 982,36 m, na katerega se bo lahko 
priključilo pribl. 11 gospodinjstev. Oskrba z vodo bo možna 
s prečrpavanjem vode iz vodohrana Razgor po tlačnem 
vodu do novega vodohrana VH Beli Potok prostornine 

15 m2, ki bo lociran nad naseljem. Omenjeni vodohran je 
potencialno izhodišče za razširitev vodovodnega sistema 
za območje Lindek, zato je v vodohranu rezerviran prostor 
in odcep za možno montažo črpalk, kar pa ni predmet tega 
projekta.
Ker trasa vodovoda poteka v cesti (JP 964431, Beli Potok–
Štante) je podjetje Elektro Celje, d. d. izkazalo interes 
sopolaganja/kabliranja elektrovodov v dolžini 450 m, za 
kar bo izvedeno sofinanciranje s strani Elektra Celje, d. d.
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PROJEKT? 
Povzela: Lea Sreš

Želite postati PROSTOFER?
Prostofer je skovanka iz besed »prostovoljni« in »šofer«. 
Prostofer je projekt zavoda Zlata mreža in je trajnostni 
vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost 
starejših, ki povezuje starejše osebe, ki potrebujejo 
prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih in plačljivih 
prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi 
strani radi priskočijo na pomoč. Občina Vojnik želi 
izvedeti, ali ste med občani taki, ki bi bili pripravljeni 
sodelovati v projektu kot vozniki. Na osnovi podatkov, 
koliko ljudi je pripravljeno sodelovati, se bodo odločali 
o vstopu v ta projekt.  
 

Komu je namenjen PROSTOFER?
Številni starejši imajo velike težave s prevozi sploh, če so 
doma zunaj mestnih središč, kjer ni razvite avtobusne 
mreže. Prostofer je namenjen starejšim, ki ne vozijo sami, 
nimajo sorodnikov in imajo nizke mesečne dohodke, pa tudi 
slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi.
 
Kdo je lahko in kako postati PROSTOFER?
Prostovoljni šofer je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško 
dovoljenje in je v svojem prostem času pripravljen pomagati 

tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v 
resnici veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim 
sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti izstopijo iz 
avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo 
nanje med pregledom, pomagajo nesti vrečke iz trgovine 
in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah ... 
To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za 
samoumevno in častno dejanje. Vozilo je zagotovljeno s 
strani občine, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje tako 
voznika kot tudi sopotnikov. Vozniki, ki bi želeli postati 
prostoferji, to sporočite na Občino Vojnik (Urška Mužar, 03 
78 00 623, urska@vojnik.si).
 
Zakaj je PROSTOFER družbenokoristen projekt?
S projektom se povečuje udeležba starejših v cestnem 
prometu in izboljšuje njihova mobilnost. Poleg tega se 
izboljšuje varnost v cestnem prometu in povečuje socialna 
vključenost starejših na splošno, obenem pa povečuje 
cenovna dostopnost  prevozov.
Glede na to, da se dviguje starostna meja in povečuje število 
starostnikov, postajajo potrebe po skrbi za starejše vse večje. 
Prostofer je eden od projektov, ki na celovit način rešuje 
problematiko mobilnosti starejših občanov, zato k projektu 
v zadnjem času intenzivno pristopajo številne slovenske 
občine, ki želijo svojim starejšim občanom ponuditi možnost 
brezplačnih prevozov, ko jih nujno potrebujejo.

Čistilna naprava Škofja vas (ČN) 
je namenjena čiščenju mešanih 
odpadnih vod Vojnika, Arclina, 
Zadobrove, severnega dela 
Ljubečne in Škofje vasi. Očiščena 
voda se izliva v reko Hudinjo, 
predzgoščeno odvečno blato pa se 
odvaža na dehidracijo v Čistilno 
napravo Celje. 
Zadnja rekonstrukcija ČN je 

potekala od septembra 1999 do 
septembra 2000. Takrat je bila ČN 
razširjena na kapaciteto 4.000 PE. 
 
Ker je čistilna naprava že nekaj 
časa preobremenjena, je bilo treba 
pristopiti k postopni razširitvi na 
zmogljivost 10.000 PE. Ker se je 
pri rekonstrukciji ČN v letu 1999 
izkoristilo čim več obstoječih 

objektov, je bil razpored posameznih 
faz čiščenja nekoliko nelogičen, kar 
se bo z razširitvijo ČN popravilo.
 
V letu 2017 sta se Občina Vojnik 
in MO Celje odločili pristopi k prvi 
fazi razširitve čistilne naprave 
iz obstoječe kapacitete 4.000 PE 
na 10.000 PE; in sicer k izvedbi 
nove razširjene mehanske stopnje 

OKOLJE 
Tekst in foto: Roman Kramar

Čistilna naprava Škofja vas
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Občina Vojnik je bila 17. 4. 2019 
s strani Zdravstvenega doma 
Celje obveščena, da zaradi 
pomanjkanja zdravnikov ne 
bodo mogli več zagotavljati 
zdravstvene oskrbe v 
socialnovarstvenem zavodu 
Contraco – Špesov dom v Vojniku. 
Predlagali so nam, da za obstoječi 
program v domu starejših 
občanov razpišemo koncesijo 
v višini 0,55 programa kot to 
domu, glede na število postelj, 
pripada.

Občina Vojnik je takoj pristopila 
k reševanju nastalega položaja. 
Na podlagi Zakona o zdravstveni 
dejavnosti smo po prejetih soglasij 
Ministrstva za zdravje in Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije najprej sprejeli Odlok o 
podelitvi koncesije za opravljanje 
javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti v občini Vojnik s 
področja programa splošne 
ambulante v socialnovarstvenem 
zavodu. Nato smo v mesecu avgustu 
objavili javni razpis za podelitev 

koncesije s področja splošne 
ambulante v socialnovarstvenem 
zavodu Contraco – Špesov dom 
Vojnik. Na razpis je prispela ena 
prijava, ki je ustrezala razpisnim 
pogojem. Po pridobljenih soglasjih 
smo podjetju ZAVOD PROMEDICO 
PLUS, kjer je odgovorna nosilka 
zdravstvene dejavnosti Tanje 
Petkovič, dr. med., izdali odločbo 
o podelitvi koncesije. Z izbranim 
koncesionarjem je bila sklenjena 
koncesijsko pogodbo zadobo 15 let.

CONTRACO – ŠPESOV 
DOM V VOJNIKU 
Tekst: Urška Mužar

Koncesija s področja splošne ambulante 

čiščenja. Pogodbena vrednost 
investicije znaša 986.922,00 EUR 
brez DDV, pri čemer bo polovico 
zneska prispevala Občina Vojnik in 
drugo polovico Mestna občina Celje.
 
Izveden je bila nova 
mehanska stopnja čiščenja, 
ki je zdaj nameščena v nov 
objekt predčiščenja, kjer so 
združitveni jašek, grobe grablje s 
kompaktorjem, izravnalni bazen 
z razbremenilnikom, vhodno 
črpališče in kompaktna naprava za 
odstranjevanje odpadkov iz finih 
grabelj, peska in maščob. Odpadna 
voda v čistilno napravo Škofja vas 
doteka preko dveh dotokov (iz Vojnika 
in Prekorja) v skupni maksimalni 
količini pribl. 3.600 m3/h.
 
Novost je tudi ta, da se zdaj očiščena 
odpadna voda koristi tako za 
tehnološko vodo, kakor tudi za 
ogrevanje celotnega objekta preko 
toplotne črpalke.
 
Nova mehanska stopnja je začela 
poskusno obratovati 17. 7. 2019. 
Trimesečno poskusno obratovanje 

je zaključeno in objekt je pripravljen 
za tehnični pregled in izdajo 
uporabnega dovoljenja. Treba je 
poudariti, da je obstoječa čistilna 
naprava ves čas gradnje nemoteno 
delovala.

Celotno investicijo koordinira 
podjetje Vodovod-kanalizacija, 
javno podjetje, d. o. o., ki je 
izvajalec gospodarske javne službe 
oskrbe s pitno vodo, odvajanja 
odpadne vode in njeno čiščenja. 
 

Sodobna oprema v čistilni napravi
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PLAN 
Pripravila: Irena Špegel Jovan

Obravnava proračuna za leti 2020 in 2021
Občina Vojnik je letos prvič 
pristopila k pripravi proračun za 
dve leti. Osnutek proračuna za 
leti 2020 in 2021 je 14. 11. 2019 
obravnaval Občinski svet Občine 
Vojnik na 8. seji. Na začetku 
oktobra smo s strani Ministrstva 
za finance RS prejeli izračune 
primerne porabe za leti 2020 in 
2021. 
 
Izhodišče za izračun primerne 
porabe je povprečnina, ki za leto 
2020 znaša 589,11 EUR in je za 
15,61 EUR višja kot v letu 2019, 
v letu 2021 pa znaša 588,30 EUR 
in je za 0,81 EUR nižja kot v letu 
2020. Primerna poraba za občino 
Vojnik, ob upoštevanju števila 
prebivalcev (9.019 občanov na dan 
1. 1. 2019), starostne strukture, 
dolžine cest in površine občine v 
letu 2020 znaša 5.472.000 EUR, 
v letu 2021 pa 5.465.000 EUR. 
V osnutku proračuna so skupni 
prihodki načrtovani v letu 2020 v 
višini 8.837.000 EUR, odhodki pa v 
višini 10.233.000 EUR, v letu 2021 
pa prihodki v višini 8.482.000 EUR 
ter odhodki v višini 8.620.000 EUR. 
Predvideno je odplačilo dolgoročno 
najetih kreditov; in sicer v letu 2020 
v višini 249.000 EUR ter v letu 2021 
v višini 245.000 EUR. V letu 2020 
je predvidena zadolžitev v višini 
1.102.000 EUR za namen izgradnje 
vrtca na Frankolovem ter v letu 
2021 v višini 103.000 EUR za namen 
izgradnje vodovoda v Trnovljah.

 
Graf: Struktura odhodkov v 
osnutku proračuna za leto 2020 po 
proračunskih uporabnikih
 

Obe leti sta precej investicijsko 
naravnani, v letu 2020 znaša delež 
za investicijske odhodke in transfere  
43,5 %, v letu 2021 pa ta znaša 
32 %. Glavna investicija, ki se je 
začela že letos, je v teh dveh letih 
novogradnja vrtca na Frankolovem, 
katere vrednost je ocenjena na 
2.865.000 EUR. Naslednja večja 
investicija je izgradnja kanalizacije v 
Vojniku, ocenjena na 971.000 EUR. 
Proračuna v fazi obravnave osnutka 

še nista bila uravnotežena, kar pa je 
predvideno z oceno ostanka sredstev 
na računu na dan 31. 12. 2019. 
Druga obravnava je predvidena na 
naslednji seji občinskega sveta, ki bo 
19. 12. 2019. 
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Tekst: mag. Mojca Skale

Knjiga Pomembne osebnosti občine Vojnik
Ob 25-letnici občine Vojnik je izšla 
knjiga Pomembne osebnosti občine 
Vojnik, v kateri predstavljamo vse 
prejemnike zlatih vojniških grbov 
in priznanj za življenjsko delo 
s področja kulture ter nekatere 
pomembne osebnosti območja 
občine Vojnik iz preteklosti in 
sedanjosti. Knjigo boste lahko 
kupili v Medgeneracijskem centru 
Kamrica, na Celjski cesti 10 v 
Vojniku.

Pred vami je naslovnica knjige. 
»Razglednica Vojnika iz leta 1917 
ponazarja obrise krajev. Drevo, ki 
sega v višave, je kot vsak posameznik, 
predstavljen v tej knjigi, ki je s 
svojim delom stopil iz anonimnosti 
v prepoznavnost. Je odsev nas in 
pokrajine, ki nas obdaja. Voda kot 
vir življenja je mozaik kapljic. Vsaka 
od njih je pomembna, da je reka 

takšna, kot je. Reka Hudinja v Vojniku 
združuje vse tri krajevne skupnosti, 
saj teče skozi Novo Cerkev, pri Višnji 
vasi se ji pridruži Tesnica, ki priteče 
skozi Frankolovo. Z naslovnico 
določamo tako obrise časa in ljudi kot 
obrise krajev občine Vojnik, ki letos 
praznuje 25 let.«
 
Obširnejše biografije osebnosti, 
predstavljene v knjigi Pomembne 
osebnosti občine Vojnik, so objavljene 
tudi na portalu Celjskozasavski.si – 
spletni biografski leksikon celjskega 
območja in Zasavja (CZBL; www.
celjskozasavski.si/), s katerim 
upravlja Osrednja knjižnica Celje. 
V letu 2020 bo zaživel nov spletni 
biografski leksikon Obrazi slovenskih 
pokrajin, ki bo pod svojim okriljem 
združil več regionalnih in lokalnih 
biografskih leksikonov – v njem bodo 
predstavljena tudi vsa biografska 

gesla s portala Celjskozasavski.si.
 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
uredniškemu odboru in vsem 
avtorjem za natančno izvedeno 
raziskovalno in tehnično delo.

SANACIJA PLAZU
Tekst in foto: Petra Pehar Žgajner

Frankolovo–Črešnjice–Peskokop
Na obravnavani asfaltirani javni poti se je že v 
preteklosti aktiviral zemeljski plaz na dveh območjih. 
Prvo območje je na sami asfaltirani lokalni cesti, drugo 
pa na območju travnate površine pod cesto.
 
Na plazovitem območju so bile že nekaj let vidne poškodbe 
na cestišču in brežini. Po močnem neurju, ki je bilo 8. junija 
2018, se je stanje na plazovitem območju močno poslabšalo. 
V letu 2018 smo tako sanirali prvi del lokalne ceste in plazu, 
letos smo dela dokončali v celotnem območju plazov.
V sklopu izvedbe sanacije plazu na obravnavanem 
območju se je izvedla ureditev odvodnjavanja površinskih 
in pronicajočih vod ter sanacija vozišča na celotnem 
obravnavanem območju. Poleg izgradnje kamnite zložbe in 
drenažnih reber so dela vključeval tudi postavitev odbojen 
ograje in preplastitev dela cestišča. Gradbena dela na 
plazu je na podlagi javnega naročila izvedlo podjetje Nizke 
gradnje Kladnik, Anton Kladnik, s. p., nadzor pa podjetje 

Grading iz Maribora, ki je hkrati tudi izdelalo projektno 
dokumentacijo za izvedo sanacije plazu.

Skupna pogodbena vrednost interventnih in trajnih 
sanacijskih del znaša nekaj več kot 174.000 EUR. Del sredstev 
(DDV, geološka poročila, projekt izvedbe in nadzor) bo 
občina zagotovila sama, drugi del, v višini 140.821,36 EUR, 
bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor RS, Sektor za 
zmanjševanje posledic naravnih nesreč.

Obnovljeno vozišče omogoča varno vožnjo.
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NAROČILA  
Tekst: Ines Novak

Izvajanje zimske službe javnih poti v občini Vojnik 
Občina Vojnik je letos izvedla javno naročilo 
male vrednosti za izvajanje zimske službe javnih 
poti na območju občine Vojnik za zimske sezone 
2019/2020, 2020/2021 in 2021/2020. Javno 
naročilo je bilo razdeljeno na 8 sklopov:
 
sklop 1: javne poti, parkirišča in pločniki v KS Vojnik;
sklop 2: javne poti Novake, Straža pri Novi Cerkvi, del 
naselja Polže, Razdelj in parkirišča v Novi Cerkvi;
sklop 3: javne poti naselje Nova Cerkev, novo naselje 
Nova Cerkev, del vasi Homec;
sklop 4: javne poti v Socki, Trnovlje pri Socki, Selce, 
del vasi Čreškova in Zlateče;
sklop 5: javne poti v Lembergu, del vasi Polže, 
Hrenova Vizore, Vine, Landek, del vasi Straža pri 
Novi Cerkvi, del vasi Čreškova, Velika Raven;
Sklop 6: javne poti Frankolovo–Stražica, Bezenškovo 
Bukovje, Kuretnica, Beli Potok, del vasi Dol pod 
Gojko, Lipa pri Frankolovem, Lindek, Zabukovje, 
Rakova Steza–Straža pri Dolu;
sklop 7: javne poti Rakova Steza–Stražica, del vasi 
Dol pod Gojko, Trnovlje–Straža pri Dolu, parkirišča in 
pločniki v centru Frankolovega;
sklop 8: javne poti naselje Frankolovo, Frankolovo–
Verpete, Črešnjice, Podgorje pod Čerinom, Rove, 
Brdce in parkirišča v Črešnjicah.
 
Na podlagi pravočasno prejetih ponudb na portalu za 
javna naročila so bili izbrani naslednji izvajalci:

• Krajevna skupnost Vojnik:
 - Za sklop 1: podjetje KM inštalacije, d. o. o.,  

Višnja vas
 
• Krajevna skupnost Nova Cerkev:
- Za sklop 2 in 5: podjetje Iglavci, d. o. o., 

Nova Cerkev 54, Nova Cerkev (sodelovanje s 
podizvajalcem)

-  Za sklop 3: podjetje Slikopleskarstvo Rajko 
Sentočnik, s. p., Zlateče 2, Nova Cerkev

-  Za sklop 4: podjetje Gozdarstvo BT, d. o. o., 
Lendavska 11, Murska Sobota

 
• Krajevna skupnost Frankolovo:
-  Za sklopa 6 in 7: podjetje Iveco transport, Ivan 

Pivec, s. p., Toneta Melive 4, Slovenske Konjice 
(sodelovanje s podizvajalci)

- Za sklop 8: podjetje GSP, Gradbeno podjetje, d. o. o., 
Podgorje pod Čerinom 15, Frankolovo

 
Zimska služba oziroma vzdrževanje javnih poti v 
zimskem času predstavlja eno izmed pomembnejših 
nalog pri vzdrževanju cestne infrastrukture. 
Predvsem nepredvidljivi pogoji, ki nastanejo ob 
poledici, žledu, veliki količini snega in snežni zameti, 
lahko povzročijo težave pri optimalni prevoznosti 
cest.
Občina Vojnik prosi vse udeležence v prometu, da so 
v zimskih razmerah strpni in potrpežljivi, ob enem 
pa se zahvaljuje za razumevanje, sodelovanje in 
upoštevanje predpisanih ukrepov.

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

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

SREČNO 2020

Naj praznični božični čas upočasni vaš korak za 
uživanje v drobnih presenečenjih in iskrenih druženjih. 

Naj leto 2020 uresniči vaše želje 
in vsa vaša prizadevanja spremeni v velike dosežke. 

  
Doživete čarobne božične praznike ter mnogo sreče, 

zdravja in vsega dobrega v letu 2020. 
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Če misliš, da so prave vrednote 
zapustile ljudi ter da jih ni mogoče 
najti, najbrž pomeni, da so 
vrednote zapustile tudi tvoje srce. 
Še preden so zapustile tvoje srce, 
si najverjetneje izgubil občutek za 
čas.
 
Včasih upravičeno pomislim, da so 
se temeljne življenjske vrednote, 
kot so družina, zdravje, prijatelji, 
sožitje z naravo, delo, skrbno 
pripravljeno domače kosilo, zaveza 
partnerju in dani besedi, zvestoba 
sebi … kar nekam izgubile, 
neslišno poniknile. Kot da bi 
zastarele in ne bi več sodile v ta 
moderni – instant, hitri svet.
 
Družino, zbrano ob domačem 
ognjišču, je izpodrinila službena 

ali kakšna druga virtualna 
družina. Zdravje je »načeto« od 
pomanjkanja časa in skrbi zase. 
Pristne prijateljske vezi smo v 
naglici in hitenju zamenjali za 
»on-line« prijatelje, ljudi, potrebne 
resnične pomoči, prevečkrat 
prezremo. Zavezo partnerju tako 
zlahka in brez truda prekinemo ali 
pa se partnerju zaradi pomanjkanja 
časa ne posvečamo. Otroci so 
igro v naravi zamenjali za igre 
v virtualnem svetu. Delo se je 
sprevrglo v neusmiljen boj, kjer bi 
vse moralo biti narejeno že včeraj, 
čas zase pa … Kaj to sploh je? Kako 
si upaš brez slabe vesti pomisliti na 
kaj takega, če »nimaš časa« niti za 
vse ostale obveznosti?

Vem. Bila sem točno tam.
V ponorelem svetu se je težko 

slišati. Ni miru. Ni časa. Vse je 
treba narediti takoj. Vsi nekaj 
pričakujejo od tebe. A še nisi? Kaj 
čakaš? Občutek za čas je izginil … 
in za njim so se kot domine podrle 

tudi ostale vrednote. 
Ti pa živiš kot na avtopilotu. Kot 
marioneta v rokah drugih. Cena? 
21 dni dopusta na leto (če). Iz 
dneva v dan. Iz leta v leto. Od 
zgodnjega jutra do poznega večera. 
Da bodo »drugi videli«. Da ti to 
zmoreš. Da si predan. Da si garač. 
Da delaš. Da nikoli ne greš na 
bolniško. Da lahko odplačaš še to 
posojilo. Da je avto bleščeč. Da je 
stanovanje brezhibno. Da so otroci 
oblečeni po zadnji modi. Da imajo 
nešteto dejavnosti … da se »vidi«!!!
 
Ljubi človek, kje je meja? Kdaj se 
boš ustavil in razmislil? Katere 
so zares tvoje vrednote? Kaj je 
vredno-te-be? Tvojega dragocenega 
časa? Kaj je tisto, za kar je res 
VREDNO živeti? Si kdaj poslušal 
svoje srce? Daj, prisluhni mu. Srce 

je namreč pravičen in nezmotljiv 
sodnik.
 
In nikar (več) ne reci, da ni časa. 
Dejstvo je, da imamo na voljo 
vsi isto količino časa. Le stvar 
tvoje odločitve je, kako ga boš 
razporedil. Čemu boš dal prednost? 
Da! Tako preprosto je! Stvar 
odločitve. Danes lahko izbereš: 
čas je moja vrednota. In ko boš 
to prepričanje začel živeti, bodo 
zaživele tudi vse druge vrednote 
tvojega srca. Preizkušeno. 
In nikar (več) ne reci, da ni 
časa. Dejstvo je, da imamo na 
voljo vsi isto količino časa. Le 
stvar tvoje odločitve je, kako ga 
boš razporedil.  Čemu boš dal 
prednost? Stvar odločitve. Najprej 
si vzemi si čas zase. Ko boš to 

naredil, boš napolnil sebe in tako 
bo prišel čas tudi za vse 
drugo. Čas za partnerja. Čas za 
otroke. Čas za družino. Čas za 
prijatelje. Čas, da se nasmeješ.  
Čas, da prisluhneš. Čas za delo, 
ki ga s srcem opravljaš. Čas za 
telo. Čas za dušo in srce. Čas za 
hvaležnost Ja! Tako enostavno je! 
Danes lahko izbereš: čas je moja 
vrednota. 
Čas je moja super moč! Imam se 
rad. Zaslužim si. Vreden sem. 
In ko boš to prepričanje začel 
živeti, bodo zaživele tudi vse druge 
vrednote tvojega srca. Preizkušeno.

O vrednotah današnjega časa sem 
razmišljala Andreja Preložnik – 
mami je doma. 

Mnenje avtorja ne odraža stališč uredništva.

ČAS:
ZMAGOVALEC MED 

IZGUBLJENIMI VREDNOTAMI 
DANAŠNJIH DNI 

 Tekst in foto: Andreja Preložnik
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PRAZNOVALA 
Tekst: Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško

Vi ste biseri našega kraja
Pred osrednjo prireditvijo ob prazniku občine Vojnik, 
ki je bila 3. oktobra 2019 v telovadnici Osnovne šole 
Vojnik, je potekala slavnostna seja, na kateri so župan, 
svetnice in svetniki, delavci občinske uprave in gostje 
spregovorili o preteklem delu in predstavili cilje za 
prihodnje obdobje. Prireditev je povezovala Saša Pukl, 
popestrila pa sta jo glasbena zasedba Sekstakord in 
Moški pevski zbor KUD France Prešeren Vojnik. 
 
Na osrednji proslavi so podelili občinske grbe in županova 
priznanja. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je obravnavala kar 181 predlogov, prejetih 
pravočasno, in 7 prepoznih, 16 neveljavnih predlogov za 
2 osebi, ki nista podali soglasja za obravnavo in morebitni 
prejem priznanja. Med pravočasno prejetimi predlogi 
(zlati grb: 22 predlogov za 2 osebi in 1 skupino; srebrni 
grb: 24 predlogov za 3 osebe in 3 društva; bronasti grb: 
71 predlogov za 7 oseb, 2 društvi in 1 kolektiv; priznanje 
župana: 58 predlogov za 12 oseb, 1 skupino, 1 kolektiv 
in 1 društvo in neopredeljeni: 6 predlogov za 4 osebe in 
1 društvo) je   Občinski svet Občine Vojnik 12. 9. 2019 
na 7. redni seji obravnaval predlog komisije in odločal o 
prejemnikih letošnjih priznanj. 
 
Vodilo je želja po razvoju in blaginji občanov in ne 
politični ali lastni interesi
»V sodobnem času pogosto živimo, kot da ne potrebujemo 

nikogar. Ne znamo se umiriti, počakati, prisluhniti naravi, 
sočloveku, sebi. Vendar v občini Vojnik živimo lepo in 
bogato zaradi dejavnih ljudi, ki se angažirajo v številnih 
društvih in organizacijah in jim je mar za sočloveka. 
Kultura, šport in turizem so področja, kjer je delovanje 
zelo plodno. Uspešno delujejo vrtci in šole, urejena je 
zdravstvena, bogata je tudi duhovna oskrba. Nikakor pa 
ne morem mimo naših izjemno predanih gasilcev, saj so 
motor dogajanja v kraju in steber delovanja civilne zaščite. 
Ko Občina Vojnik letos praznuje 25 let samostojnega 
delovanja, smo lahko ponosni in veseli, da sta v teh letih 
razvoj in napredek opazna praktično povsod v našem 
kraju. Nove šole, telovadnice, javni zavodi, skrb za 
odpadke in zbirni center, gradnja kanalizacije, obnova 
vodovodov, novi mostovi, sanirani plazovi, prenovljene 
ceste, protipoplavnimi ukrepi, športne površine, trajnostni 
razvoj občine, kmetijstva, podjetništva in turizma, 
sprejeti razvojni načrti, sodelovanje. Zahvala velja tudi 
upokojenemu županu Benediktu Podergajsu, ki je 20 let 
uspešno vodil našo občino.« 
 
Priznanje zlati maturant so prejeli: Karin Cerovšek, 
Nastja Zupanc, Tija Pilih, Jernej Oblonšek, David 
Polenek in Primož Blazinšek. 
Posebno priznanje za študijske dosežke je prejel Jaka 
Marguč.
 

Nagrajenci v kategoriji zlati maturant in posebno priznanje za študijske dosežke
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Županova priznanja za trud posameznikov v lokalnem 
okolju
Irma Blazinšek (Lipa pri Frankolovem) – za prizadevno 
dolgoletno udejstvovanje v kraju, 10-letno predsedovanje 
Turističnemu društvu Frankolovo ter dolgoletno petje v 
cerkvenem pevskem zboru župnije Frankolovo. 
Alojzija Operčkal (Lindek, Frankolovo) – za izvajanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji, delovanje v Društvu 
podeželskih žena Meta ter pomoč društvom v kraju z 
domačimi dobrotami. 
Peter Rupnik (Frankolovo) – za 35-letno predanost 
gasilstvu v svojem kraju, pomoč pri urejanju in obnovitvi 
gasilskega doma, dejavno članstvo v Društvu Talon 
Frankolovo ter prispevek k razvoju kraja.
Vili Furlan (Lemberg, Nova Cerkev) – za 50-letno 
delovanje v Prostovoljnem gasilskem društvu Nova Cerkev 
in Lemberg, mentorstvo mladim gasilcem ter nesebično 
pomoč sokrajanom. 
Jurij Jakop (Razdelj, Nova Cerkev) – za skoraj 40-letno 
dejavno delo v Prostovoljnem gasilskem društvu Nova 
Cerkev ter predsedovanje Športnemu društvu Mali Pariz 
Nova Cerkev. 
Marijan Kajzba (Nova Cerkev) – za večletno dejavno 
delo in predsedovanje v Društvu upokojencev Vojnik ter 
motiviranje članov društva za zdrav način življenja in 
športno udejstvovanje.
Glasbena šola Celje – za 110-letno delovanje in 10. 
obletnico dislociranega oddelka v Vojniku, glasbeno 
izobraževanje številnih otrok iz našega območja, med 
njimi nekaterih znanih glasbenikov v Sloveniji in tujini. 
Vokalna skupina Kolorina (Vojnik) – za 10. obletnico 
delovanja, uspešne nastope v Vojniku in okolici ter 
promocijo ženskega petja z njihovim vodilom, da s pesmijo 
barvajo življenje in z življenjem barvajo pesem. 
Marko Zdovc (Vojnik) – za večletno dejavno delo v 
Turističnem društvu Vojnik, sodelovanje z drugimi društvi 
v kraju in na kulturnih prireditvah v Sloveniji in tujini 
ter raziskovanje in ohranjanje zgodovinske, kulturne in 
tehnične dediščine. 
 

Prejemniki bronastih vojniških grbov so bili dejavni na 
več področjih
Pavel Božnik (Hrenova, Nova Cerkev) – za dolgoletno in 
dejavno delo kot član vodstva Prostovoljnega gasilskega 
društva Lemberg, sooblikovanje društva, nesebično pomoč 
ljudem ter sokrajanom v raznih naravnih nesrečah in 
stiskah ter delovanje v Svetu KS Nova Cerkev. 
Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje 
– za uspešnih 50 let delovanja, pomoč invalidom in 
ljudem v stiskah, delovanje na zdravstvenem področju, 
organiziranje številnih predavanj in izobraževanj ter za 
dejavno delo v občini Vojnik. 
Športno društvo Frankolovo – za več kot 20-letno 
dejavno delovanje na športnem področju, širjenje športne 
dejavnosti med krajani, mladino in otroki ter organizacijo 
številnih športnih prireditev v kraju.
 
Srebrni grb za množično organizacijo in društvo
Gasilska zveza Vojnik-Dobrna – za uspešno 20-letno 
sodelovanje in povezovanje gasilskih društev občine Vojnik 
in Dobrna, usposabljanje gasilcev na visoki ravni in širjenje 
gasilstva med mladimi, doseganje odličnih rezultatov na 
različnih tekmovanjih ter nesebično pomoč ljudem v stiski.
Kulturno umetniško društvo »France Prešeren« Vojnik 
– za uspešno dolgoletno delovanje na kulturnem področju, 
spodbujanje in razvijanje ljubiteljske kulturne dejavnosti 
v občini, popestritev dogajanja v občini in po Sloveniji z 
raznimi koncerti in nastopi ter dramskimi igrami.
 
Zlati grb za delo v lokalni skupnosti, društvih, 
organizacijah 
Dušan Horvat (Dol pod Gojko, Frankolovo) – za 
večletno zavzeto vodenje Sveta KS Frankolovo, dejavno 
delo predsednika Prosvetnega društva Anton Bezenšek 
Frankolovo in sodelovanje pri organizaciji odmevne 
prireditve »Ostanimo prijatelji«, nesebično pomoč 
sokrajanom ter drugim društvom in organizacijam v kraju.
 
Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo.

Županovo priznanje za dobro delo v lokalni skupnosti
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Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS 
Nova Cerkev

KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV
Tekst: Slavko Jezernik

Dejavnosti Sveta Krajevne skupnosti
Člani Sveta KS Nova Cerkev so imeli v mesecu oktobru 
2019 peto redno sejo, na kateri so sprejeli in potrdili 
finančni načrt za pripravo proračuna občine Vojnik 
za leti 2020 in 2021. Na sestanku so pripravili tudi 
predlog plana investicij v KS Nova Cerkev za pripravo 
osnutka proračuna občine Vojnik za leti 2020 in 2021.
 
V mesecu avgustu smo pri Podružnični osnovni šoli Socka 
uredili parkirišče s krožno potjo za boljšo varnost vseh 
otrok, saj je bilo nujno potrebno.
 
Zimska služba
V zimskem času na cestah seveda ni možno pričakovati, 
da bodo prometne površine v takem stanju, kot smo jih 

vajeni v toplem in suhem vremenu. Zato je v tem času 
zelo pomembno tudi sodelovanje udeležencev v prometu, 
ki lahko v času sneženja in nizkih temperatur tudi sami 
poskrbijo za varno udeležbo v prometu s primerno 
obutvijo, s predpisanimi zimskimi pnevmatikami oz. z 
uporabo verig v primeru obilnejšega sneženja. Krajane 
prosimo, da so v času zimskih razmer potrpežljivi in strpni, 
saj izvajalci delajo s polno zmogljivostjo, vendar vsega 
hkrati ne morejo splužiti in posipati.
 
Lastnike zemljišč prosimo, da poskrbijo za odstranitev 
vej, ki segajo v cestno telo, in za odstranitev avtomobilov 
z obcestnih površin, da bodo izvajalci zimske službe svoje 
delo lahko opravljali nemoteno.

Tradicionalno srečanje starejših krajanov v Novi Cerkvi
Tekst: Tanja Čretnik

Župnijska Karitas, Rdeči križ in 
Krajevna skupnost Nova Cerkev 
so v soboto, 12. 10. 2019, v 
dopoldanskih urah organizirali 
tradicionalno srečanje starejših 
krajanov v Novi Cerkvi. Srečanje 
se je začelo s sveto mašo v domači 
cerkvi, nadaljevalo pa s kulturnim 
programom v telovadnici osnovne 
šole v Novi Cerkvi. 
V uvodu sta nastopila Primož in 

Jakob Hladnik, nastop so nadaljevali 
Moški pevski zbor Nova Cerkev, 
učenci iz POŠ Nova Cerkev in POŠ 
Socka, ki so ob koncu svojega 
nastopa vsakemu krajanu razdelili 
kamenčke z dobrim sporočilom, 
ter Mešani pevski zbor Društva 
upokojencev Vojnik. Zbrane sta 
pozdravila predsednik Sveta 
Krajevne skupnosti Nova Cerkev 
Slavko Jezernik in župan Občine 

Vojnik Branko Petre. Ob koncu 
je sledilo druženje krajanov s 
pogostitvijo, ob kateri je s harmoniko 
zaigral Rajko Sentočnik. Prav 
posebno doživetje je opazovati ljudi, 
ki se z veseljem snidejo, zato gre 
posebna zahvala organizatorjem, 
ki so odlično pripravili srečanje. 
Verjamem, da se starejši krajani 
že veselijo ponovnega srečanja v 
prihodnjem letu.
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Dušan Horvat, 
predsednik Sveta KS 
Frankolovo

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst: Dušan Horvat

Finančni načrt in načrt investicij 
V mesecu oktobru 2019 smo člani Sveta Krajevne 
skupnosti Frankolovo imeli 5. redno sejo, na 
kateri smo pregledali in potrdili finančni načrt 
KS za pripravo proračuna občine Vojnik za leti 
2020 in 2021. Obravnavali in uskladili smo tudi 
natančen načrt investicij za pripravo osnutka 
proračuna občine Vojnik za leti 2020 in 2021 in ga 
posredovali Občini Vojnik.
 
Zimska služba
Zimska služba predstavlja eno izmed 
najpomembnejših dejavnosti pri vzdrževanju 
javnih poti. Zimsko obdobje formalno traja od 15. 
novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega 
leta. V tem času se izvajajo vse dejavnosti zimske 
službe: pripravljenost, dežurstvo, zimski pregled 
cest, zaščitno posipanje, strojno in ročno posipanje, 
strojno in ročno odstranjevanje snega. Zavedati se 
je treba, da prevoznost cest v zimskih razmerah ne 
pomeni, da so ceste popolnoma kopne in prevozne 
kot v drugih letnih časih. V času obilnega sneženja 
je namreč nemogoče pričakovati, da bodo v istem 
trenutku vse ceste dosledno očiščene. Podobno je v 
primeru poledice in žleda, zato je v takšnih razmerah 
zelo pomembno potrpljenje in sodelovanje vseh 
udeležencev v prometu.
Posamezniki v takšnih razmerah poskrbijo za varno 
udeležbo v prometu s primerno obutvijo, vozniki 
pa s predpisanimi zimskimi pnevmatikami oziroma 
uporabo verig v primeru obilnejšega sneženja.
 

Posek in odstranitev zarasti ob javnih poteh
V Krajevni skupnosti Frankolovo veliko težavo 
predstavljajo drevesa in veje, ki rastejo tik ob 
nekaterih javnih poteh in segajo v cestno območje. 
Lani v jesenskem času in letos spomladi smo očistili 
nekaj kritičnih odsekov. Čiščenje zarasti nameravamo 
nadaljevati tudi letos v mesecu novembru. Lastnike 
teh parcel pozivamo, da razraščene krošnje dreves in 
veje nad cestiščem odstranijo. V primeru, da lastniki 
zemljišč tega ne bodo uredili sami, bo to izvedla 
Krajevna skupnost Frankolovo s svojim izvajalcem. 
 
Sanacija obstoječih asfaltiranih javnih poti
Asfaltirana cesta je še marsikje velika želja naših 
krajanov. Res je, da nam je v preteklih letih uspelo 
asfaltirati nekaj kritičnih odsekov, ker so nam pri 
vzdrževanju makadama povzročila veliko stroškov 
in negodovanja. Vse te odseke cest so do asfaltiranja 
pripravili krajani v okviru režijskih odborov. Kakovost 
priprave je bila odvisna od razpoložljivih sredstev in 
strokovnih odločitev.

Čas je naredil svoje, bolj obremenjene ceste so 
marsikje v zelo slabem stanju. Zaradi optimalne 
prevoznosti in varnosti v prometu nam je letos uspelo 
sanirati in pokrpati najbolj kritične poškodbe in 
asfaltirati tudi nekaj prepotrebnih asfaltnih muld 
za odvodnjavanje. S takšnim načinom dela želimo 
nadaljevati tudi v prihodnje, v želji, da bo za to na 
razpolago dovolj sredstev v proračunu občine Vojnik.

božično-novoletni 
koncert

FRANKOLOVČANI  
FRANKOLOVČANOM
v sredo, 25. decembra 2019,
ob 18. uri v cerkvi sv. Jožefa

V prazničnih dneh 
ustavimo korak, 
obogatimo jih 

s pesmijo in radostjo, 
v prihajajočem letu 

pa ovrednotimo 
vsak mesec in vsak dan, 

da ne mine zaman.

Prisrčno vabljeni!

PROSVETNO DRUŠTVO
ANTON BEZENŠEK 

FRANKOLOVO VABI NA

Notranja mir in harmonija naj vas spremljata v 
prazničnih dneh, prihajajoče leto pa naj bo leto 

izpolnjenih sanj, sreče, veselja, velikih uspehov, dobrih 
del in dobrih ljudi. Vesele božične praznike ter zdravo 
in srečno novo leto 2020 vam želi Svet KS Frankolovo. 

  

Predsednik Sveta KS Frankolovo 
Dušan Horvat
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SKUPNOST VOJNIK
Tekst in foto: Lidija Eler Jazbinšek 

Načrtovanje pomeni dobro delo

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica Sveta KS 
Vojnik

Svet Krajevne skupnosti Vojnik je v jesenskem obdobju 
pripravljal pogoje za izvajanje prihodnjih projektov. 
Upoštevane so bile tudi pobude krajanov.
 
Finančni načrt in načrt investicij
Na 6. seji Sveta Krajevne skupnost Vojnik smo potrdili 
finančni načrt ter načrt investicij za vključitev v proračun 
občine Vojnik za leti 2020 in 2021. Hvala vsem krajanom, 
ki ste se odzvali na poziv in oddali pobude. Tudi v 
prihodnje si želimo ustvarjalnega sodelovanja vseh, ki 
opozarjate na potrebe, pomanjkljivosti in pomagate pri 
najrazličnejših dejavnostih našega kraja, in vseh tistih, ki 
opazite spremembe in izrazite zadovoljstvo.

Povzetek del v jesenskem času
- Mulčenje zazidljivih površin na Štolnerjevem hribu in ob 

javnih poteh.

- Krpanje javnih poti: Konjsko, Male Dole, Plate, Kladnart, 
Devica Marija.

- Zamenjava svetilk javne razsvetljave v Ivenci.
- Priprava za preplastitev in izgradnja pločnika v 

Preložnikovi ulici.
- Ureditev odvodnjavanja pri kulturnem domu.
- Sanacija travnih plošč in ureditev odvodnjavanja na 

velikem parkirišču pri pokopališču.
- Gramoziranje javnih poti – nujne sanacije ter izgradnja 

nekaj muld.
 
Zimska služba
Izvajanje nalog zimske službe je ključno na področju 
vzdrževanja javnih poti v zimskem času. Zimska služba 
na javnih poteh vključuje celoto opravil, ki omogočajo 
prevoznost javnih poti, javnih površin, parkirišč in 
pločnikov na področju naše KS. Za občinske lokalne 
ceste skrbi koncesionar – VOC Celje, d. o. o., medtem 
ko so za izvajanje na javnih poteh zadolženi izvajalci, ki 
so se odzvali na javni razpis. Za čiščenje in vzdrževanje 
dovoznih poti do posameznih stanovanjskih objektov 
poskrbijo občani sami.
 
Izvajanje zimske službe lahko otežujejo razne ovire ob 
cestišču, kot so nepravilno parkirani avtomobili, kupi 
peska, zemlje in hlodovina ter poškodovano drevje in 
vejevje, ki se močno nagiba nad cestišče. Vse lastnike 
zemljišč pozivamo, da pravočasno odstranijo morebitne 
ovire, udeležence v prometu pa prosimo za potrpljenje 
ter da v času zimskih razmer poskrbijo za varno udeležbo 
v prometu. Pešci s primerno obutvijo, vozniki pa s 
predpisanimi zimskimi pnevmatikami oziroma uporabo 
verig v primeru obilnejšega sneženja.

Ponosno se oziramo na našo 20-letno skupno 
prehojeno pot.Vsako leto je prinašalo 

nov začetek, nove cilje, nov zagon.  In tako 
bodo dobra dejanja naš čas plemenitila tudi v 
prihodnje,  skupaj z vami, ki nam stojite ob strani 
in nas vztrajno bodrite. 

  Naša želja je ista za nas in vas, naj prihajajoče 
leto ponudi nove priložnosti in uspehe, v 

dlan pa naj natrosi srečo, spokojnost in zdravje.  
Želimo vam vse radosti božičnih praznikov in 
veliko lepega v letu 2020.

Gasilska zveza Vojnik-Dobrna
 

S Prostovoljnimi gasilskimi društvi 
Vojnik, Dobrna, Nova Cerkev, 
Frankolovo, Lemberg, Socka

Predsednik Sveta KS Nova Cerkev
Slavko Jezernik

Sreča je tisto, kar bomo ob stiku rok ob 
prihajajočih praznikih najpogosteje želeli 
drug drugemu. Kjer koli jo boste iskali, 

iskreno upamo, da jo boste v prihajajočem 
letu tudi našli. 

Vesele božične praznike in srečno 2020. 

Ko božični zvončki ustvarjajo pravljično melodijo, se lučke na okrašenih 
drevesih čarobno zableščijoin nam okolico prijazno razsvetlijo. Le ljudje 

pa smo pa tisti, ki skozi vse leto lahko življenje lepo naredimo, če s soljudmi 
prijazno živimo in za prijetno bivanje v kraju vsak zase in skupaj skrbimo. 

Mirne božične praznike in veliko dobrega sodelovanja v letu 2020 
vam želi Svet KS Vojnik:

Lidija Eler Jazbinšek, Irma Blazinšek, Karli Turk, Miran Skutnik, 
Ksenija Pristovšek, Jure Ferlež, Dragica Mirnik, Marjan Lipovšek,

 Karli Brezovšek, Martin Jošt.
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EDNEVI EVROPSKE 
KULTURNE DEDIŠČINE
Tekst in foto: Nuša Lilija

Ljudska pesem še živi
Ljudska pesem je tista, ki jo je 
narod po ustnem izročilu in s 
petjem po spominu sprejel za svojo, 
jo čez stoletja spreminjal in jo tako 
prilagodil svojemu okusu in slogu.
 
Pisemska kultura se je širila tudi 
med preprostimi ljudmi. Pojavili so 
se posamezniki, ki so ljudske pesmi 
zbirali, zapisovali in jih prenašali v 
svoje kraje. Velik vpliv na ohranjanje 
ljudske pesmi iz naših krajev so 
imeli Anton Martin Slomšek, kaplan 
v Novi Cerkvi, ter ljudska pesnika 
Jurij Vodovnik iz Skomarja in Gregor 
Gorenšek iz Lipe pri Frankolovem.
Slovenci imamo na tisoče ljudskih 
pesmi, ki govorijo o lepih in 
manj lepih trenutkih. Prvi, ki je 
sistematično zbiral slovenske ljudske 
pesmi, je bil dr. Karel Štrekelj. V štirih 
obsežnih knjigah je zbral in uredil 
8686 ljudskih pesmi.
Vse štiri knjige dr. Karla Štreklja 
ter več kot petdeset knjig slovenske 
ljudske pesmi je vrsto let zbiral, 

arhiviral in hranil Jože Žlaus iz 
Globoč pri Vojniku. Bogato zbirko 
ljudskih pesmi, ponatisov in rokopisov 
je gospod Jože razstavil v svoji Galeriji 
Piros. Uradno odprtje razstave je 
bilo 9. 10. 2019. Zaradi velikega 
zanimanja si jo mogoče ogledati še 
danes.
 
Pod okriljem Sveta Evrope in Evropske 
komisije s področja kulture, v kateri 
sodeluje petdeset držav podpisnic, 
so se odvili dnevi evropske kulturne 
dediščine. V okviru tega se je zvrstilo 
po Evropi kar 80.000 dogodkov 
in eden od teh se je zgodil tudi 
11. 10. 2019 v gostišču Turist na 
Frankolovem. Zaključno prireditev 
»Ljudska pesem še živi« so pripravili 
člani Turistično-kulturnega društva 
Globoče, na njej pa so sodelovali 
učenci OŠ Antona Bezenška 
Frankolovo, Mladi Skomarjani, 
Kitarakon in Joškova banda. Po 
prireditvi smo si ob dobri družbi, 
hrani in pijači ogledali še razstavo 

pastelnih risb Jožeta Žlausa o življenju 
Jurija Vodovnika. Stene dvorane 
gostišča Turist bodo slike krasile tudi 
v prihodnje, zato vljudno vabljeni, da 
si jih ogledate.

Zbirka ljudskih pesmaric v Galeriji Piros

POGLED UPORABNIKOV
Tekst: Darja in Lovro Belak, foto: Katarina Belak

Odprtje obnovljene ceste v spodnjem Arclinu
V soboto, 31. 8. 2019, je bilo 
svečano odprtje lokalne ceste v 
spodnjem Arclinu v dolžini pribl. 
400 m, v smeri domačije Paulič–
Goropičjek. Na slovesnosti so 
bili prisotni župan Branko Petre, 
predsednica Krajevne skupnosti 
Vojnik Lidija Eler Jazbinšek, tajnica 
KS Vojnik Irma Blazinšek, župnik iz 
Šmartnega v Rožni dolini in Ljubečne 

Janko Ivančič ter ostali občani, ki 
uporabljajo lokalno cesto.
 
Naši predniki so lahko samo 
sanjali o cesti, kot jo imamo zdaj. Z 
nekdanjega kolovoza, bolje rečeno 
globače, ki je bila težje prevozna za 
konjsko ali volovsko vprego, je pred 
približno 60 leti, po prizadevanju 
nekaterih posameznikov, nastala 

prevozna cesta, sprva posipana s 
cinkarniškim lešem, kasneje se s 
peskom. Vsa leta pa je bila cesta 
potrebna rednega vzdrževanja 
in popravil, saj jo je vsako leto, 
tudi po večkrat, razdejalo že malo 
obilnejše deževje. Pri teh popravilih 
in vzdrževalnih delih so običajno 
sodelovali le nekateri, vedno isti 
posamezniki.
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Kar dolgo smo poskušali in si prizadevali, da bi dobili 
asfaltno prevleko, a žal neuspešno. 
Pred nekaj leti pa smo lahko pozdravili ponovno pobudo 
za asfalt. Tokrat je stvar vzel v roke sosed Andrej 
Pražnikar. Ob podpori žene Vesne so se stvari začele 
premikati. Bila sta tudi gonilo, da je prišlo do dogovora 
z Občino Vojnik oz. Krajevno skupnostjo Vojnik, ki je 
zagotovila potrebna sredstva za asfaltiranje. Zemeljska 
dela in stroške teh del pa so morali uporabniki kriti 
sami. Treba je bilo najti in se dogovoriti tudi z izvajalcem 
zemeljskih del, kot tudi najti stik z uporabniki ceste, tj. z 
lastniki gozdov in zemljišč, ki ležijo ob cesti ali na koncu. 

Kar nekaj truda in časa je bilo potrebnega, da je prišlo do 
sporazuma o delitvi stroškov za zemeljska dela.
Novembra leta 2017 so končno zabrneli stroji. Dela 
je prevzela firma PEOR, d. o. o. Zemeljska dela so 
sorazmerno hitro napredovala in bila zaključena
4. 12. 2017. Tega dne je bila položena še asfaltna 
prevleka. Cesta je bila asfaltirana.
 
Na koncu se zahvaljujemo vsem, ki so omogočili 
asfaltiranje ceste: Občini Vojnik, KS Vojnik ter lastnikom 
in uporabnikom zemljišč.

HUMANITARNO DELO
Tekst in foto: Marija Čretnik

Pestro delo v KO RK Frankolovo
KO RK Frankolovo je v letu 2019 
pomagala lajšati socialne stiske 
prebivalcev naše KS. Posluh 
je imela zlasti za starejše in 
onemogle, ki živijo na kmetijah z 
majhnimi kmečkimi pokojninami 
ali celo brez njih ali mlajše družine 
z minimalnimi dohodki. 

Skupaj z župnijsko Karitas in KS 
smo pripravili srečanje starejših. Ob 
rojstnih dnevih pa obiščemo tiste, 
ki so praznovali 80, 90 ali več let, 
jim čestitamo in jih razveselimo s 
skromnim darilcem. Večkrat obiščemo 
tudi Frankolovčane, ki jesen življenja 
preživljajo v Špesovem domu v 
Vojniku. Skupaj popijemo kavico in 
obudimo spomine na rojstni kraj. 
Občasno članom merimo tudi pritisk 
in krvni sladkor, starejše članice pa 
se enkrat tedensko srečamo tudi pri 
telovadbi in tako poskrbimo za svoje 
zdravje.

V novem letu 2020 pa vsem vam 
želim, da bi vas obkrožali iskreni in 
prijazni ljudje, da bi vas dobra volja, 

zdravje in ljubezen spremljali vseh 
366 dni ter naj vas čarobnost božične 
noči spremlja vse leto.

Druženje starejših na Frankolovem
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Nemščina me spremljala že od malih nog, saj sem 
se nemških besed preko risank učil skoraj hkrati kot 
svojega maternega jezika. Prav zato so bile nemško 
govoreče države zame kot obljubljena dežela, kamor 
sem si vedno želel na več kot le nekajdnevni izlet. 
Svojo srečo sem poskusil s prijavo na FH Aachen, 
ki je do takrat sicer nisem kaj dobro poznal. Zdaj 
vem, da je bila ta odločitev odlična, saj sem nehote 
pristal na eni izmed najboljših univerz za strojništvo 
v Nemčiji.
 
Čas odhoda je prišel hitro, skoraj prehitro. Misli so mi 
nenehno uhajale k novemu obdobju, ki me je čakalo, 
vendar sem se moral še malo zbrati in se »pregristi« 
čez zadnje študijske obveznosti zimskega semestra, 
kar je bil precejšnji izziv. Nekaj dni pred odhodom so 
se prikradli tudi tisti bolj negativni občutki, predvsem 
strah, kako bom to zmogel in ali mi bo težko, ko tako 
dolgo ne bom videl svoje družine. Tako hitro, kot so 
prišli, pa so občutki tudi pojenjali in zamenjalo jih je 
vznemirjenje pred odhodom v neznano. 
 
Moram priznati, da sem imel srečo, saj sem že na prvem 
dogodku spoznal skupino ljudi, s katerimi sem ostal 
nerazdružljiv do konca izmenjave in s katerimi sem 
preživel najlepše trenutke izmenjave. Četudi smo bili 
iz različnih univerz in razkropljeni po vsem Aachnu, 
smo skupaj preživeli skoraj vsak dan. Raziskovali smo 
skrite kotičke Aachna, se udeleževali raznih dogodkov, 
še največ časa pa smo prebili v sobi, imenovani »media 
room«, ki je bila v kleti enega izmed študentskih domov. 
Tam smo neutrudno igrali biljard, mučili svoje glasilke 
na karaokah, predvsem pa skozi resne in malo manj 
resne pogovore tkali vezi, ki jih bo težko predreti. 
Postali smo družina, ki se je skupaj smejala, pritoževala 
ter na koncu, ob času odhoda, neutolažljivo jokala. 
 
Da pa ne bom zapostavil študijskega dela izmenjave, 
naj nekaj besed namenim tudi temu. Najbolj so me 
presenetili profesorji, saj jih je velika večina delala v 
velikih, priznanih podjetjih, kot so Amazon, Porsche, 
in so zato imeli velik nabor izkušenj, ki so jih delili z 
nami. Prav zato so bila predavanja precej bolj zanimiva, 
kot sem sprva pričakoval. Peljali so nas tudi na izlet 
do muzejev in do različnih elektrarn, kjer smo v praksi 
lahko spoznali, kar smo obravnavali pri predmetu. 
Največji izziv v študijskem procesu je bil, kljub svojemu 
predhodnemu znanju nemščine, da je bilo nekatere 
besede zaradi narečja in strokovne naravnanosti težko 
razumeti, zato sem več časa porabil za prevajanje in 
utrjevanje predelane snovi. Veliko več zahtevajo pri 
preizkusih znanja, torej izpitih, ki so bili precej bolj 

obsežni, kot sem tega vajen od matične fakultete in kot 
sem pričakoval. Ker sem vse izpite uspešno naredil, 
lahko zdaj rečem samo: »Konec dober, vse dobro!«
 
Težko je vsa doživetja tega obdobja strniti v en članek, 
saj je izkušnja veliko več, kot lahko opišejo besede – 
je izkušnja, ki ti spremeni življenje. In še za konec, 
doživeta Erasmusova izmenjava mi pomeni dokaz, da 
si meje postavimo le mi sami ter da se nam za obzidjem 
znanega okolja odpira nov svet, ki si ga moramo le upati 
doživeti.

ERASMUSOVA IZMENJAVA
Tekst in foto: Gorazd Stolec

1, 2, 3, na izmenjavo se mi mudi!

Na izmenjavi si je ogledal kulturne znamenitosti.



26 | OgledalO | 05 – 127 | 12. december 2019 | 

NA
 O

DR
U 

ŽI
VL

JE
NJ

A DRUŠTVO PODEŽELSKIH 
ŽENA META 
Tekst: Nenad Vranešević, foto: Lea Sreš

Praznovale 40 let delovanja
V soboto, 19. oktobra 2019, so v 
Kulturnem domu Vojnik članice 
Društva podeželskih žena Meta 
praznovale 40 let svojega delovanja. 
V ta namen so pripravile pester 
kulturni program, ki je vključeval 
dobršno mero humorja in glasbenih 
vložkov, ne nazadnje pa so podelile 
tudi priznanja za preteklo delo, 
saj je v oktobru priznanje župana 
dobila njihova članica Alojzija 
Operčkal. Tako so nastopili dramska 
skupina Društva podeželskih žena 
Meta, Arclinski fantje, Folklorna 
skupina iz Šmartnega v Rožni dolini, 
mlada Ana Marguč s harmoniko 
ter Ljudske pevke Taščice. Na 
prireditvi ni manjkalo gostov, saj 
so navzoče pozdravile članice 
sosednjih društev, župan Branko 
Petre, podžupanja Občine Celje, 
podžupanja Občine Dobrna in 
predsednica Sveta KS Vojnik.
 
Društvo podeželskih žena Meta se je 
ob svojem začetku imenovalo Aktiv 
kmečkih žena, svoje sedanje ime pa 
je dobilo na 25. obletnici delovanja. 

Navdih za ime društva pa ni žensko 
ime Meta, ampak je ime dobilo po 
zelišču meti oz. melisi, kot jo poznajo 
nekateri. V društvu so zbrane članice 
treh različnih občin (Vojnik, Dobrna 
in Celje) in skupaj jih društvo šteje 
okoli 120. Večina članic je starejših, 
povprečno med 60 do 70 let, čeprav 
najmlajša članica šteje nekaj čez 20 
let. Vse skupaj povezuje predsednica 
društva Marija Žerjav.
 
Njihov osnovni namen je ohranjanje 
ljudskega izročila in običajev naših 
prednikov; promocija domače hrane 
in tradicionalne slovenske kulinarike; 
prirejanje predavanj in prikazov 
strokovnjakov s področja zdravstva, 
vrtnarstva, zeliščarstva; prirejanje 
kulinaričnih in ustvarjalnih delavnic 
(peka peciva, tort, izdelovanje krem 
ipd.). Redno se udeležujejo srečanj in 
razstav s sorodnimi društvi (regijsko 
srečanje kmetic celjske in koroške 
regije, velikonočna razstava idr.) ter 
že od začetka sodelujejo na Božičnem 
Vojniku. Svojega delovanja niso 
predstavile le v domači občini, ampak 

tudi na celjski televiziji in še več, 
sodelujejo tudi izven meja Slovenije, 
predvsem na Hrvaškem in v Avstriji. 
Samo letos so tako sodelovale na 
razstavi pisanic v Hrvaškem Gudovcu, 
na razstavi v Jernejevem domu v 
času velike noči s predstavitvijo 
običajev (butare, kulinarika) ob cvetni 
nedelji, organizirale so rokodelske 
in kulinarične delavnice, obiskale 
srečanje kmetic v Oplotnici in še …
Ker so tako delavne in dejavne, se 
zavedajo pomena sprostitve in v ta 
namen vsako leto organizirajo kakšno 
ekskurzijo in tradicionalni pohod po 
poteh v okolici Vojnika. Letos so se 
sprehodile okoli Šmartinskega jezera 
in se odpravile na ekskurzijo v Goriška 
brda.
Kljub vsemu kar so že naredile in 
uresničile, še niso pripravljene na 
počitek. Bliža se namreč Božični 
Vojnik, kjer so dejavne vsako leto in 
priprave nanj že potekajo. Ob vsem 
tem dogajanju so vedno vesele novih 
članic (za več informacij v zvezi s 
članstvom se lahko obrnete na Ireno 
Šelih (041 353 228)).

Številne gostje iz sosednjih društev so potrdile dobro sodelovanje.
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FOTOGRAFSKA 
RAZSTAVA 
Tekst: Nina Mlinar, foto: osebni arhiv

Darja Grdina – Med nebom in zemljo
»Med nebom in zemljo se dogajajo čudesa. Lepa, 
globoka, široka … in polna mnogočesa. Med nebom 
in zemljo smo vsi.« S temi besedami se je meseca 
oktobra odprla fotografska razstava Med nebom in 
zemljo, avtorice Darje Grdina, doma iz Šmartnega 
v Rožni dolini. Sicer je to njena prva razstava v 
Knjižnici Vojnik, a ker je bil odziv na fotografije tako 
zelo lep, se bo v naše konce z veseljem vrnila.
 
Darja Grdina je umetnica, ki se je nad fotografijo 
navdušila že v osnovni šoli pri fotokrožku, resneje pa se 
ji je posvetila v času študija, saj si je takrat kupila prvi 
zrcalnorefleksni fotoaparat. In kot sama pravi, je prav 
fotoaparat njen pogosti spremljevalec. Fotografira za 
lastno veselje in zadovoljstvo, včasih tudi priložnostno, 
če ji čas dopušča. V objektiv rada ujame naravo v 
domačem okolju in utrip življenja v kulturah, ki jih ima 
možnost spoznavati med popotovanjem. Darja nikoli 
ne počiva, saj jo zanima veliko področij, poleg tega pa 
ima zadanih še veliko ciljev, ki bi jih rada uresničila. 
Razstava v Vojniku je bila dobro obiskana in je Darji 
dala motivacijo za naprej, obiskane so bile tudi njene 
druge razstave. V okviru Društva za medkulturno 
sodelovanje Gallus je razstavljala na OŠ Lava, v Laškem, 
in sicer na dveh lokacijah, skupaj kar devet mesecev, 
prav tako tudi v domačem kraju. Razstavljala pa ni samo 
na domačih tleh, ampak je lepote Slovenije predstavila 
tudi na Češkem. 
 
Darja si je vedno želela ustvarjati predstave za otroke 
in sodelovanje s češkimi lutkarji ji je prineslo prav to. 

Njene prve lutkovne predstave so bile češke ljudske 
pravljice, ki so bile sprva lepo sprejete na Češkem, 
kasneje tudi v Sloveniji. Med otroki, starši in vsemi 
ljubitelji pravljic je bila lepo sprejeta tudi slovenska 
Zvezdica zaspanka, ki jo je Darja s skupino Smolički 
Slovenija odigrala za otroke kot tudi zgolj za odrasle. 
Obe predstavi sta bili odigrani tudi v Knjižnici Vojnik. 
Darja je prav tako dejavna v KUD Šmartno v Rožni 
dolini, kjer sodeluje v gledališki skupini, s katero v 
tem času pripravljajo novo komedijo. In ne samo, da 
je igralka, večkrat se znajde tudi v vlogi povezovalke – 
moderatorke. 
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Izbira motivov je pri Darji stvar trenutnega občutka in okolja.

Odbor 
Liste za pomoč krajanom

Prisrčno vam voščimo lepe božične praznike in 
srečno 2020. Želimo, da jih preživite v osrečujočem 

okolju, da jih posvetite svoji družini in najbližjim. 

ZAUPANJE, d. o. o., CELJE
… med najboljšimi že tri desetletja …

Lešničarjeva ulica 5,
3000 Celje, SI79075886
041 610 681

www.zaupanje-celje.si
dgn.celje@siol.net

Invalidsko podjetje za zaključna gradbena
in obrtna dela:

- slikopleskarstvo
- parketarstvo in tlakarstvo
- izvedba suhomontažnih sistemov
- izvedba fasadnih sistemov
- keramičarska dela
- adaptacije stanovanj in kopalnic

Zaupanje Celje
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A MARIJA
ČAKŠ 
Tekst: Nenad Vranešević, foto: osebni arhiv

Dejavna v TD Vojnik
Marija Čakš veliko svojega časa 
in truda vloži v promocijo našega 
kraja in pripravo prireditev 
ter koncertov pod okriljem 
Turističnega društva Vojnik. Ker 
se bliža za naš kraj največji in 
najodmevnejši dogodek, Božični 
Vojnik, sva se med prazniki dobila 
na prijetnem klepetu o tem, kaj 
nas čaka letos, ko Božični Vojnik 
praznuje jubilejno peto obletnico.

Kako ste začeli sodelovati s 
Turističnim društvom Vojnik?
Decembra 2015 sta me predsednica 
Turističnega društva Vojnik Nataša 
Kovačič Stožir in Beno Podergajs 
povabila k sodelovanju za prvi 
projekt Božičnega Vojnika. Name so 
se obrnili, ker so iskali osebo, ki bi 

v obeh ulicah, tako v Preložnikovi 
kot Žlavsovi ulici, pomagala 
pri pripravah in obveščanju 
stanovalcev, okrasitvi z razsvetljavo 
in postavitvi jaslic na njihovih 
dvoriščih. V društvu smo zaradi 
lažje delitve nalog ustanovili sekcije 
in meni so zaupali turizem.
 
V Turističnem društvu Vojnik 
ste zadolženi za več projektov 
oz. dogodkov. Kateri so najbolj 
odmevni? 
V času Božičnega Vojnika sem 
sprejela organizacijo pop-rock 
koncerta, kjer se predstavijo 
pretežno domači vojniški glasbeniki, 
organizacijo koncertov na zunanjem 
odru, odgovorna sem za program 
uličnega ozvočenja in pomagam 
pri razstavi jaslic in okrasitvi ulic 
s svetlobnimi telesi. Marca 2019 
sem prvič v okviru TD organizirala 
gregorjevo za otroke (vrtec, šola) 
ob reki Hudinji, junija pa sprejela 
organizacijo za prvi dogodek 
Srednjeveški dnevi, ki se je odvijal 
septembra na dvorcu Tabor v Višnji 
vasi. Več o tem si lahko preberete 
in ogledate v prejšnji in tej številki 
Ogledala.
 
Omenili ste organizacijo za vas 
»posebnega koncerta«. Kaj je tako 
posebno?
Prvi dve leti so bili manjši koncerti v 
šotoru Božičnega Vojnika, nato smo 
se 2017 s pomočjo Občine Vojnik, ki 
poskrbi za ozvočenje in razsvetljavo, 
prestavili v veliko dvorano OŠ 
Vojnik in tudi letos bo 28. 12. ob 
19. uri dvorana zasijala v vsej svoji 
lepoti glasbe, plesa in medsebojne 
povezanosti glasbenikov in 
poslušalcev. Koncert pripravijo 
vojniški glasbeniki, ki največje 

svetovne in slovenske uspešnice 
predstavijo na velikem odru tako 
profesionalno, da so nekateri celo 
boljši od originala, vsaj zame.
 
Kaj vas usmerja pri izbiri 
nastopajočih?
Mladim ponudimo priložnost, da 
tudi v domačem kraju pokažejo, 
česa so sposobni (večina od njih 
že to uspešno počne na drugih 
odrih doma in v tujini). Gre za 
ambiciozne glasbenike, na začetku 
glasbene kariere, ki za svoj nastop 
ne postavljajo pogojev, temveč 
želijo sodelovati in si s tem pridobiti 
dodatne izkušnje. Od drugod 
povabim glasbenike, umetnike in 
plesalce, ki jih potrebujemo za veliki 
spektakel, število nastopajočih pa 
bo letos preseglo 100. 
 
Za pripravo takšnega spektakla je 
potrebne kar nekaj energije. Kako 
se lotite vsega? Kje začnete?
Pri načrtovanju prevzamem vso 
organizacijo pred in po koncertu, 
vključno z režijo, s sceno, 
kostumi, kar mi s tako briljantnimi 
glasbeniki res ni težko. Zavedam 
se odgovornosti, da lahko poleg 
zaposlitve vse skupaj gladko steče, 
začnem planirati pravočasno. 
Že od marca naprej vabim 
nastopajoče in načrtujem celotno 
organizacijo. Koncertni program 
izdelam po načelu: »Kaj bi si jaz 
kot poslušalka želela videti na 
odru?« Nato izberemo in potrdimo 
skladbe različnih žanrov, za vse 
okuse in generacije, strokovni del 
med pevci in instrumentalisti pa 
prevzameta prof. glasbe in študent 
na Akademiji za glasbo v Zagrebu 
Matic Zakonjšek in Erik Brezovšek, 
ki prav tako študira glasbo v 

Marija Čakš ima največ dela v decembru.
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Avstriji. Povabim še umetnike in plesalce, da se vse 
zaključijo v lepo celoto. Brat mi že vrsto let pomaga 
pri videoprojekciji, kostume si izposodim v butikih, 
česar nimamo, zašije mami, prav tako si od podjetja 
Cenex izposodim ozvočenje za vaje v šoli in poprosim 
vizažistke in frizerke za pomoč v zaodrju, da poskrbijo 
za nastopajoče. 
 
Kaj bi jih želeli sporočiti bralcem?
Najprej se zahvaljujem svoji družini in prijateljem, ki 
me podpirajo pri opravljanju poslanstva na osebnem in 
poslovnem področju. Prav tako hvala županu Branku 

Petretu in predsednici TD Nataši Kovačič Stožir in 
članom odbora za zaupanje pri delu in nalogah v 
skupnosti. V imenu TD Vojnik vabim v društvo tudi 
nove dejavne člane in skupaj bomo naredili veliko 
lepega v svojem kraju. Še enkrat pa velja povabilo na 
veliki novoletni koncert Božičnega Vojnika, ki bo 28. 
12. 2019 ob 19. uri, kajti polna dvorana ob jubilejnem 
peti obletnici bo zame in za nastopajoče lepo novoletno 
darilo.

ARCLINSKI FANTJE 
Tekst: Peter Marguč, foto: Franc Lebič

Koncert ob 35-letnici 
Res je hitro minilo, od lepe majske noči leta 1984, ko 
smo se takrat mladi možje zbrali na podoglariji. Ob 
odhodu domov smo sklenili, da se še kdaj dobimo 
in veselo zapojemo. Tako se je tudi zgodilo in začelo 
se je petje na godovih, rojstnih dnevih, blagoslovih, 
odprtjih objektov, izletih, planinskih turah ipd.
 
Število pevcev se je zaradi različnih vzrokov manjšalo. 
Ostali smo štirje člani, ki smo se vključili v KUD France 
Prešeren kot sekcija. Obseg našega petja se je povečal 
z raznimi nastopi na srečanjih pevcev, občnih zborih, 
sodelovanjih z domačimi društvi, sodelovanjih pri 
ohranjanju ljudskih običajev, proslavah, odprtjih, 
posneli pa smo tudi zgoščenko in prirejali letne 
koncerte. 
Enega takšnih smo izvedli skupaj s povabljenimi gosti 
v soboto, 26. oktobra 2019, v Kulturnem domu Vojnik. 
Pevski sestav Prekmurci s Tišine, Holcerji iz Vitanja, 
Ljudske pevke iz Socke, Tamburaši z Milko iz Šmartnega 

na Pohorju, harmonikar Peter Jagodič, pevka Brigita 
Petre, humorist Pohorski klatež – Gojko Jevšenak in 
voditeljica Katja Žvikart so nam pomagali pri izvedbi 
koncerta in tako smo ob polni dvorani poslušalcev 
dostojno proslavili naših 35 let prepevanja. Na koncertu 
smo se spomnili tudi glasbenikov, ki jih ni več med 
nami: Tineta Lesjaka, Francija Kmetca in našega 
Francija Zemeta. Njemu v spomin smo zapeli, skupaj s 
pevko Milko Pristovnik, pesem Slovo, ki jo je Franci tako 
rad zaigral. Tokrat pa nas je na harmoniki spremljal naš 
dobri prijatelj harmonikar Peter Jagodič.
 
Vsem, ki ste nam pri izvedbah koncertov kakor koli 
pomagali, in pa svojim zvestim poslušalcem se še enkrat 
iskreno zahvaljujemo. Prav posebna zahvala pa gre Petri 
Pehar Žgajner za njeno pomoč pri pripravi in izvedbi 
koncertov.
 
Naj še naprej zveni lepa slovenska pesem.

Ubrano petje Arclinskuh fantov navdušuje poslušalce.
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ŠPORT JE NJENO 
ŽIVLJENJE 
Tekst: Saša Brezovnik, foto: osebni arhiv

Športna Sara Padarič in društvo Postani.fit
Sara Padarič, včasih poznana kot 
Sara Kokotec, trenerka, zaradi katere 
so naporni treningi lažji, učiteljica, 
ki mlade spodbuja k športnim 
dejavnostim, oseba, polna energije, 
pripravljena na izzive in zelo dobra 
prijateljica. 

Šport ni samo tvoj način življenja, 
ampak je tvoje življenje. Zakaj?
Že kot dvoletno punčko me je oče vpisal 
v športno društvo Gaberje v Celju in 
od takrat dalje sem iskala v športu 
takšne in drugačne izzive. Dneve in 
dneve sem kot mala punčka preživela 
na nogometnem igrišču in opazovala 
očeta pri nogometnih podvigih, kasneje 
sem se sama podala v tekmovalne vode, 
preizkusila sem se v marsičem, a na 
koncu izbrala poklic profesorice športne 
vzgoje. Menim, da mi je to najbolj 
pisano na kožo.

Zakaj si se odločila, da postaneš 
profesorica športne vzgoje?
V osnovni šoli sem kot skoraj vsak 
športnik tudi jaz imela željo, da bi 
postala poklicna športnica in živela od 
tega. Ampak sem kaj hitro ugotovila, 
da se pri nas v Sloveniji od ženskega 
rokometa ne da živeti. Zato sem se 
odločila, da se vpišem na Fakulteto 
za šport in ni mi žal. Mislim, da imam 
žilico za podajanje znanja in učenje. 
Otrokom želim šport zasidrati v srce, 
dijakom v srednji šoli spodbuditi 
željo po rekreaciji in gibanju ter vsem 
odraslim, ki obiskujejo moje vadbe, 
popestriti življenje in narediti treninge 
zabavne, polne smeha, »švicanja« ter 
želim, da odidejo domov polni energije 
in zadovoljstva.
 
Pomeni, da si zaposlena v šoli, hkrati 
pa vodiš tudi svoje športno društvo?
Tako je. Z letošnjim šolskim letom 
sem dobila redno službo na Šolskem 
centru Celje, na Srednji šoli za kemijo, 
elektrotehniko in računalništvo. V 
svojem delu zelo uživam. Hkrati pa 
bo naslednje leto 10 let od nastanka 
mojega društva. Športno-rekreativno 
društvo Postani.fit je tako rekoč moj 
otrok. V društvo sem vložila zelo veliko 
truda, časa in energije in sem zelo 
ponosna, da delamo kakovostno in da 
od nas ljudje odidejo zadovoljni. Zato 
vsako leto obiščem kakšen seminar ali 
izobraževanje, da izpopolnjujem svoje 
znanje. 
 
In kakšne vadbe izvajaš?
Na Ljubečni, kjer ima športno društvo 
svoje prostore, se za vsakega najde 
nekaj. V dopoldanskem času imamo 
vadbe za seniorje, za mamice in 
dojenčke ter funkcionalno vadbo. 
Popoldne imamo različne skupinske 
vadbe za odrasle (pilates, jogo, fit camp, 

fit step), vsesplošno vadbo za otroke 
od 2. do 5. leta starosti ter gimnastiko 
za otroke od 5. do 8. leta. Izvajamo 
tudi vadbo v manjših skupinah, kjer se 
vadba prilagodi vsakemu posamezniku 
glede na njegov cilj, ter individualne 
treninge za začetnike za športnike.
 
Je tudi vojniška tekaška prireditev 
tvoje delo?
Seveda, na Vojniški krog sem še posebej 
ponosna. Letos smo ga organizirali že 7. 
leto po vrsti. Seveda ne smem pozabiti 
pohvaliti in se zahvaliti vsem, ki mi 
vsako leto pomagajo pri organizaciji, 
ter seveda vsem tekačem, ki se teka 
udeležijo.
 
Kot vemo, si tudi žena in mamica. 
Kako usklajuješ vse svoje »poklice« 
in kaj počneš v prostem času, če ga 
sploh imaš?
Smeh. V prostem času med drugim 
tudi »športam«. Predvsem pa prosti 
čas izkoristim za druženje z možem, 
Žakom in prijateljicami. Mogoče me 
marsikdo ne razume, ampak jaz nikoli 
ne rečem, da grem v službo, vedno 
povem, da grem v telovadnico oziroma 
grem v šolo uživat, se imet lepo in dajat 
nekaj od sebe – predvsem pozitivno 
energijo. Imam najlepšo službo na svetu 
in resnično uživam v poučevanju. Glede 
na to, da ljubim šport, sem se poročila s 
sebi podobnim. Moj mož Marko je prav 
tako športnik po duši, najini zmenki 
niso bili v gostilni, vse zmenke sva 
preživela na igrišču z igro ena na ena v 
nogometu, tekla ter neštetokrat skupaj 
štela stopnice na Devico Marijo nad 
Vojnikom. Tudi Žaka poskušava vzgajati 
v športnem duhu. Sari želimo vse 
najboljše in predvsem uspešno športno 
pot še naprej.
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PEVSKI ZBOR 
FRANKOLOVO 
Tekst: Elči Gregorc

Velik uspeh v Dravogradu
Velik uspeh Moškega pevskega zbora PD Anton 
Bezenšek na regijskem tekmovanju odraslih pevskih 
zborov v Dravogradu.
 
Čeprav je bil naš moški pevski zbor že večkrat predlagan 
za regijsko tekmovanje, se je tokrat prvič odločil, da se 
ga udeleži. Pod vodstvom zborovodje Matevža Pušnika 
smo pripravili pester in zahteven program, ki je v zadnjih 
dveh mesecih zahteval tudi mnogo odrekanja, saj so 
pevske vaje potekale večkrat tedensko. Sledila sta tudi 
dva pripravljalna koncerta skupaj z Mešanim pevskim 
zborom »Zarja« iz Šentvida pri Planini, ki se je prav tako 
kot naš zbor pripravljal za regijsko tekmovanje. Tudi 
njihov zborovodja je Matevž, ki si je s tem zadal zahtevno 
preizkušnjo, saj sta zbora tekmovala v konkurenci s 
štirinajstimi zbori od Celja do Koroške. 
Pri tem gre velika pohvala našim pevcem, ki so zadevo 

vzeli resno in so se pevskih vaj ter priprav udeleževali 
redno. Na tekmovanju nas je spodbujalo še nekaj naših 
zvestih članov, ki so se kot spremljevalci udeležili 
tekmovanja.
Večerne razglasitve rezultatov se je udeležila delegacija 
zbora skupaj s predsednikom društva Dušanom Horvatom. 
Ne da se opisati občutkov, ko so razglasili, da je naš zbor 
od tričlanske komisije prejel zlato priznanje, pa še posebno 
priznanje za izvedbo pesmi »Nos«, naš zborovodja pa 
priznanje za najobetavnejšega mladega zborovodjo. Tudi 
zbor iz Šentvida pri Planini je prejel zlato priznanje, tako 
da smo se skupaj veselili velikega uspeha.
 
Na Frankolovem je še pozno v nedeljo zvečer odmevala 
pesem pevcev s Frankolovega in Šentvida, ki so skupaj 
z Matevžem, ki ni skrival zadovoljstva nad doseženim, 
proslavljali uspehe obeh zborov.

10 LET  
Tekst: Nina Mlinar, foto: Urška Mužar

Dislocirani oddelek Glasbene šole Celje v Vojniku
Trenutke sreče je lahko občutil 
vsak obiskovalec do zadnjega stola 
napolnjene dvorane Kulturnega 
doma Vojnik, ko so se predstavili 
učenci dislociranega oddelka 
Glasbene šole Celje.
 
Slavnostni koncert ob 10-letnici 
delovanja je potekal 19. novembra v 
Kulturnem domu Vojnik. Predstavil 
se je trio trobent, ob spremljavi na 
klavir, sledil pa je nagovor Simona 
Mlakarja, ravnatelja Glasbene šole 
Celje. Sledila je glasba, ki je prihajala iz 
glasbil, ki jih je na šoli mogoče vaditi. 
Predstavile so se flavtistke, učenci na 
diatonični harmoniki, klarineti, oboi, 
baritonu, kontrabasu, trobenti in 
evfoniju. Manjkala nista niti kitara in 

klavir, predstavila pa se je tudi citrarka. 
Čudovito glasbo sta z besedami 
pohvale in zahvale dopolnila nagovora 
ravnateljice OŠ Vojnik Olge Kovač 
in župana Branka Petreta. Na koncu 
prireditve se nam je predstavila še 
skupina Flavtissimo, ki je pod vodstvom 
mentorice zaigrala Offenbachov Galop 
Infernal. Da pa gresta petje in igranje na 

glasbila z roko v roki, so dokazali učenci 
Mladinskega pevskega zbora OŠ Vojnik, 
pod vodstvom zborovodkinje Emilije 
Kladnik Sorčan, in Projektni orkester 
dislociranega oddelka, pod vodstvom 
umetniške vodje, prof. Tine Ostruh. 
Vsi skupaj  se že veselimo prireditve ob 
naslednjem okroglem jubileju. 
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V občini Vojnik deluje več kot 400 podjetnikov, ki 
zaposlujejo preko 1000 prebivalcev. Klub podjetnikov  
občine Vojnik je v 2019 izvedel kar nekaj dogodkov, 
tudi za  približanje podjetništva mladim, saj so z 
učenci izvedli  tehniški dan  za 8. razrede OŠ Vojnik. 
Tehniški dan je potekal v obliki delavnic v različnih 
vojniških podjetjih in ustanovah, med njimi tudi v AH 
Čepin. 

Avtohiša Čepin iz Vojnika je družinsko podjetje in se lahko 
pohvali s svojo 32-letno tradicijo, saj so ostali zvesti svoji 
viziji, ki je bila zagotoviti in utrditi položaj enega vodilnih 
podjetij za prodajo in servisiranje motornih vozil svetovno 
priznanih znamk v naši regiji. AH Čepin je pooblaščeni 
partner avtomobilskih znamk Ford, Honda, Škoda, 
Mercedes-Benz in motornih koles Honda in ravno vozila 
teh znamk so pripeljana v Vojnik iz vseh kontinentov 
sveta, saj tam poteka njihova proizvodnja. Podjetje 
svojim strankam nudi tudi avtokleparske, avtoličarske in 
vulkanizerske storitve. Pri njihovi raznovrstni ponudbi ne 
manjka ponudba tehničnega programa, kot so kosilnice, 
agregati, motorni kosi blagovne znamke Honda.

 

V podjetju se želijo čim bolj prilagajati svojim kupcem in 
strankam. Zelo so veseli, da imajo v svojem krogu kupcev 

blaga in storitev tudi občane iz občine Vojnik, predvsem 
pa zelo lepo sodelujejo tudi z nekaterimi podjetji in društvi 
kot tudi z občinsko upravo. Da bi se čim bolj prilagodili 
zahtevam trga, svoje zaposlene redno pošiljajo na dodatna 
šolanja in izobraževanja, saj z znanjem, ki ga pridobijo, 
kakovostno izboljšajo življenje svojih strank in kupcev 
s področja mobilnosti. Velik pomen v podjetju dajejo 
tudi mlademu kadru, ki se izobražuje v smeri poklica 
avtomehanik, avtoklepar in avtoličar. Pravijo, da radi sami 
vzgajajo svoj podmladek zaposlenih in se pohvalijo s tem, 
da se ta kader po končanem šolanju zaposli in ostane prav 
v njihovi »družini«.

 

Danes podjetje daje zaposlitev 35 osebam. Vsi se počutijo 
dobro, kar kažejo dobri odnosi med zaposlenimi, dvakrat 
letno se celoten kolektiv dobi na t. i. »team buildingu«, 
za najmlajše otroke (stare do 10 let) svojih zaposlenih je 
še posebno čaroben mesec december, ko v krogu svojih 
domačih pričakajo obisk in obdaritev Božička.
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PODJETNIKOV
 Povzel: Amadej Bastl, foto: arhiv Čepin

32 let družinskega podjetja Avtohiše Čepin



Božični čas je, ko se vse umiri in novo rojstvo prinaša novo veselje in upanje. V tem času 
vas vabimo k nam v Vojnik. Sprehodite se med jaslicami, ki so jih izdelali in na ogled 
postavili številni ljudje. Vzemite si čas za druženje z družino in s prijatelji. Udeležite se 
katerega od koncertov, ogrejte si dlani in se okrepčajte ob domačih dobrotah, predvsem 
pa uživajte v lučeh, ki krasijo novoletni čas. 

Božični Vojnik že peto leto vabi, da doživite njegovo skrivnost in ta čas na poseben način. 
Želimo, da hrup in hitenje vsakdana zamenjata mir in spokojnost in da podarimo sebe, 
svoj čas bližnjim in drug drugemu. odprli smo svoje srce, pridite med nas, ste iskreno 
dobrodošli. 

 Branko Petre – župan Občine Vojnik

NAJVEČJA  RAZSTAVA  JASLIC V SLOVENIJI
DOM SV. JERNEJA | ŠKOFLEKOVA ULICA | PRELOŽNIKOVA ULICA | ŽLAVSOVA ULICA | CERKEV SV. JERNEJA

PROGRAM DOGODKOV

14. DECEMBER - 4. JANUAR



ČETRTEK

26. 
18.00

BOŽIČNI KONCERT 
Mešani cerkveni pevski zbor svetega 
Lenarta Nova Cerkev

Cerkev sv. Lenarta, Nova Cerkev       Vstop prost!

ČETRTEK

26.
17.00
18.30

ŽIVE JASLICE 
Postavitev svetopisemskih prizorov 
božjega rojstva malce drugače
Prizorišče pod cerkvijo sv. Jerneja, Vojnik 

Vstop prost!

PETEK

27.
19.00

KONCERT VOJNIŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV IN SOLISTOV

Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

SOBOTA

28. 
19.00

VELIKI NOVOLETNI KONCERT 
BOŽIČNEGA VOJNIKA
Večer presenečenj

Telovadnica OŠ Vojnik                Vstopnina 8 €
Vstopnice: 
TIC Božični Vojnik, Občina Vojnik, Gostilna 
Stolec – Nova Cerkev, Terra Caffe – Vojnik

NEDELJA

29. 
18.00

MEŠANI PEVSKI ZBOR 
BISTRICA OB SOTLI
Zborovodkinja: Špela Drašler

Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

SREDA

1. 
16.45

21. NOVOLETNI NOČNI POHOD »PO 
POTEH GRAJSKIH PRAVLJIC«
Pri Graščini na Frankolovem       Vstop prost!

SOBOTA

4.
18.00

BIG BAND SLOVENSKE VOJSKE S 
SOLISTKO AMADEO BEGOVIĆ
Telovadnica OŠ Vojnik                   Vstop prost!

SOBOTA

14.
16.30 

ODPRTJE BOŽIČNEGA VOJNIKA 2019
Godba na pihala Nova Cerkev

Pred cerkvijo sv. Jerneja, Vojnik        

SOBOTA

14.
18.00 

KONCERT PRIFARSKIH 
MUZIKANTOV Z GOSTJAMI
Gostje: Vokalna skupina Lipa
Telovadnica OŠ Vojnik               Vstopnina 15 €
Vstopnice: Eventim, Petrol, Gostilna Stolec – 
Nova Cerkev, Terra Caffe – Vojnik

NEDELJA

15.
18.00

KONCERT MARIJINIH, ADVENTNIH 
IN BOŽIČNIH PESMI
Andreja Zakonjšek Krt, sopran
Primož Krt, tenor in orgle
Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

PETEK

20.
19.00

Koncert jazza in gospela v izvedbi
ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
PETROL IN INSTRUMENTALISTOV
Zborovodja: Lovro Frelih
Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

SOBOTA

21. 
19.00

GODBA NA PIHALA NOVA CERKEV
Gost: Oto Pestner

Telovadnica OŠ Vojnik                Vstopnina 5 €

NEDELJA

22.
16.00

PRAVLJICA O BOŽIČKOVI DEŽELI 
Po predstavi bo še animacijski ples za otroke.
Organizator: Društvo Most mladih   

Kulturni dom Vojnik                      Vstop prost!

TOREK

24. 
17.00

OTROŠKA POLNOČNICA
Vrtec Danijelov levček Vojnik in Otroški 
cerkveni pevski zbor Hozana Vojnik
Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

SREDA

25. 
18.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
Frankolovčani Frankolovčanom

Cerkev sv. Jožefa
na Frankolovem                           Vstop prost!



ČETRTEK

26. 
18.00

BOŽIČNI KONCERT 
Mešani cerkveni pevski zbor svetega 
Lenarta Nova Cerkev

Cerkev sv. Lenarta, Nova Cerkev       Vstop prost!

ČETRTEK

26.
17.00
18.30

ŽIVE JASLICE 
Postavitev svetopisemskih prizorov 
božjega rojstva malce drugače
Prizorišče pod cerkvijo sv. Jerneja, Vojnik 

Vstop prost!

PETEK

27.
19.00

KONCERT VOJNIŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV IN SOLISTOV

Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

SOBOTA

28. 
19.00

VELIKI NOVOLETNI KONCERT 
BOŽIČNEGA VOJNIKA
Večer presenečenj

Telovadnica OŠ Vojnik                Vstopnina 8 €
Vstopnice: 
TIC Božični Vojnik, Občina Vojnik, Gostilna 
Stolec – Nova Cerkev, Terra Caffe – Vojnik

NEDELJA

29. 
18.00

MEŠANI PEVSKI ZBOR 
BISTRICA OB SOTLI
Zborovodkinja: Špela Drašler

Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

SREDA

1. 
16.45

21. NOVOLETNI NOČNI POHOD »PO 
POTEH GRAJSKIH PRAVLJIC«
Pri Graščini na Frankolovem       Vstop prost!

SOBOTA

4.
18.00

BIG BAND SLOVENSKE VOJSKE S 
SOLISTKO AMADEO BEGOVIĆ
Telovadnica OŠ Vojnik                   Vstop prost!

SOBOTA

14.
16.30 

ODPRTJE BOŽIČNEGA VOJNIKA 2019
Godba na pihala Nova Cerkev

Pred cerkvijo sv. Jerneja, Vojnik        

SOBOTA

14.
18.00 

KONCERT PRIFARSKIH 
MUZIKANTOV Z GOSTJAMI
Gostje: Vokalna skupina Lipa
Telovadnica OŠ Vojnik               Vstopnina 15 €
Vstopnice: Eventim, Petrol, Gostilna Stolec – 
Nova Cerkev, Terra Caffe – Vojnik

NEDELJA

15.
18.00

KONCERT MARIJINIH, ADVENTNIH 
IN BOŽIČNIH PESMI
Andreja Zakonjšek Krt, sopran
Primož Krt, tenor in orgle
Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

PETEK

20.
19.00

Koncert jazza in gospela v izvedbi
ŽENSKEGA PEVSKEGA ZBORA 
PETROL IN INSTRUMENTALISTOV
Zborovodja: Lovro Frelih
Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

SOBOTA

21. 
19.00

GODBA NA PIHALA NOVA CERKEV
Gost: Oto Pestner

Telovadnica OŠ Vojnik                Vstopnina 5 €

NEDELJA

22.
16.00

PRAVLJICA O BOŽIČKOVI DEŽELI 
Po predstavi bo še animacijski ples za otroke.
Organizator: Društvo Most mladih   

Kulturni dom Vojnik                      Vstop prost!

TOREK

24. 
17.00

OTROŠKA POLNOČNICA
Vrtec Danijelov levček Vojnik in Otroški 
cerkveni pevski zbor Hozana Vojnik
Cerkev sv. Jerneja, Vojnik              Vstop prost!

SREDA

25. 
18.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT
Frankolovčani Frankolovčanom

Cerkev sv. Jožefa
na Frankolovem                           Vstop prost!

TURISTIČNO      DRUŠTVO
ojnik

VSAK
DAN

RAZSTAVA JASLIC NA PROSTEM
od 16.00 do 20.00
14. december 2019–4. januar 2020
Škoflekova, Preložnikova in Žlavsova ulica

Prostovoljni prispevek    

VSAK
DAN

JASLICE V JERNEJEVEM DOMU
od 16.00 do 20.00
14. december 2019–4. januar 2020
Jernejev dom                    Prostovoljni prispevek  

VSAK
DAN

BOŽIČNA VAS
od 16.00 do 20.00
14. december 2019–4. januar 2020
Prizorišče pod cerkvijo sv. Jerneja, Vojnik 

Prostovoljni prispevek    

VSAK
DAN

JEŽA PONIJEV IN ŽIVALSKI VRT
od 16.00 do 20.00  
14. december 2019–4. januar 2020
Prizorišče pod cerkvijo sv. Jerneja, Vojnik

Prostovoljni prispevek    
VSAKA
SREDA

ČETRTEK
PETEK

SOBOTA

ODER PRESENEČENJ
od 17.00 do 18.00
14. december 2019–4. januar 2020
Prizorišče pod cerkvijo sv. Jerneja, Vojnik                    
                                                         Vstop prost!

VSAK
DAN

PRAZNIČNE OTROŠKE IGRE
od 16.00 do 20.00
14. december 2019–4. januar 2020
Prizorišče pod cerkvijo sv. Jerneja, Vojnik                    

VSAK
DAN

FILM O NASTAJANJU BOŽIČNEGA 
VOJNIKA
od 16.00 do 20.00 
14. december 2019–4. januar 2020
Staro župnišče                 Prostovoljni prispevek 

VSAK
PONEDELJEK

17.00

PRAZNIČNE BRALNE URICE S 
KNJIŽNICO VOJNIK
14. december 2019–4. januar 2020
Knjižnica Vojnik                                Vstop prost!

VSAK
DAN

FOTOKOTIČEK
od 16.00 do 20.00
14. december 2019–4. januar 2020
Prizorišče pod cerkvijo sv. Jerneja, Vojnik           

Hojka in Hojko

Hojka in Hojko na obisku med 
17.00 in 18.00 vsak dan v času 

Božičnega Vojnika 

BOZICNIVOJNIK.SI



TURISTIČNO      DRUŠTVO
ojnikBOŽIČNIVOJNIK.SI

I - TOČKE

PRIDRUŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA.

OBČINA VOJNIK 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
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www.vojnik.si
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 WIFI

BOŽIČNI VOJNIK
M: +386 (0)41 783 140
bozicnivojnik@gmail.com
FB/bozicnivojnik
www.bozicnivojnik.si

TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK
Kašova ulica 2, 3212 VOJNIK
T: +386 (0)577 35 35
M: +386 (0)41 783 140
FB/Turistično društvo Vojnik

PODATKI ZA DONATORSKA SREDSTVA
Turistično društvo Vojnik
Kašova ulica 2, 3212 Vojnik
D. št.: 40451500
M. št.: 5140480000
IBAN: SI56 0242 6026 2526 960 (odprt pri NLB, d. d.) 
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Adventni čas čez stoletja spremlja vrsta ljudskih šeg ali 
običajev. Na god sv. Barbare (4. decembra) so predniki 
posejali božično žito, ki je vzklilo in zrastlo do božiča in 
je bilo lepa dekoracija preprostih jaslic. V noči iz 5. na 
6. december so otroci pričakovali darila sv. Miklavža, 
na god sv. Lucije ali zimskega kresa (13. decembra) so 
naši predniki praznovali praznik luči. Pred božičnim 
večerom so temeljito očistili hišo, gospodinje so 
poskrbele za božični kruh in potico, otroci so skupaj z 
očeti postavljali božično drevo in izdelovali jaslice. Na 
božični večer so se mnogi odpravili k polnočnici, na 
božič pa se je zbrala družina.

 

Postavljanje jaslic ima dolgo zgodovino. Prve so nastale 
v stranski ladji cerkve Santa Maria Maggiore v Rimu 
konec 13. stoletja. Z nastopom Jezuitov po letu 1534 
so se širile po Italiji, v drugi polovici 17. stoletja pa so 
se običaji postavljanja jaslic preko Tirolske in Bavarske 
širili tudi v naše kraje. Leta 1644 so Jezuiti v cerkvi 
sv. Jakoba v Ljubljani postavili poldrugi meter visoke 
jaslice. Sprva so jih postavljali le po samostanskih 
cerkvah, v drugi polovici 18. stoletja pa tudi v 
župnijskih. Šele na začetku 19. stoletja se je širil običaj v 
meščanskih in kmečkih hišah, najprej med premožnimi, 
kasneje pa tudi med manj premožnimi ljudmi. Premožni 
so postavljali jaslične figurice na mize, v kmečkem 
okolju pa so bile jaslice navadno izrezane iz kartona, 
postavljene na trikotno desko v »bogkovem kotu«. 

 

S širitvijo postavljanja jaslic se je razvijalo tudi 
izdelovanje. Jaslično rezbarstvo je postalo prava ljudska 
umetnost, ki se je širila po alpskih deželah in prišla 
tudi v naše kraje. Mnogi ljudski umetniki so si v dolgih 
zimskih večerih krajšali čas z izdelovanjem jaslic, v 
sedanjosti pa so rezbarjenje izrinili ceneni in kičasti 
izdelki ponudb jaslic modernih trgovskih centrov. Če so 
jaslični prizori nekoč uprizarjali samo božično zgodbo, 
so današnje jaslice polne sodobnih prizorov, ki so lahko 
moteči in neprimerni. Nič nenavadnega ni, da se danes 
v jaslicah pojavljajo tudi vlakci, avtomobilčki in še kaj 
modernega, vse to pa bistvo božične zgodbe degradira.

Po letu 1990 so bili v časopisih Kmečki glas in Družina 
razpisani natečaji o zbiranju in razstavah najlepših in 
najstarejših jaslic. Razstave jaslic v adventnem času 
so bile najprej v organizaciji časopisa Kmečki glasu na 

ljubljanskem Magistratu in v galeriji časopisa Družina 
na Krekovem trgu v Ljubljani. Sledil je razmah razstav 
jaslic po večjih in po manjših krajih po Sloveniji. Na 
božjepotnih Brezjah je že nekaj let urejen muzej z več 
kot 400 jaslic z vseh koncev sveta in tam je tudi sedež 
Društva ljubiteljev jaslic Slovenije, katerega člana sta 
tudi Jelka in Jože Žlaus iz Globoč. 

 

Tem krajem se je leta 2015 pridružil tudi »Božični 
Vojnik«, ki je postal verjetno največji jasličarski dogodek 
v Sloveniji. Idejni oče razstave je Beno Podergajs, 
predsednik Katoliško-kulturnega društva »Ivan Šopar«, 
v sodelovanju s Turističnim društvom Vojnik, Občino 
Vojnik in župnijo Vojnik. Pri razstavi sodelujejo tudi 
posamezna društva, zavodi, zbiralci in izdelovalci iz 
občine, kakor tudi društva in posamezniki izven občine 
in celo iz tujine. Jaslice so razstavljene v treh ulicah, 
v Jernejevem domu in v cerkvi. Letošnji že 5. Božični 
Vojnik obeta še več, morda celo preko 300 skrbno 
izbranih in unikatnih jaslic.

ADVENTNI
ČAS
Tekst in foto: Jože Žlaus 

Jaslice skozi zgodovino BO
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Prejemnik zlatega vojniškega 
grba je Dušan Horvat s 
Frankolovega. Zaslužil si ga je 
z večletnim vodenjem Sveta KS 
Frankolovo, s predsedovanjem 
Prosvetnemu društvu Anton 
Bezenšek Frankolovo. Brez 
njegovega sodelovanja ne mine 
tudi organizacija priljubljene 
prireditve Ostanimo prijatelji. Je 
človek, ki rad priskoči na pomoč 
sokrajanom, drugim društvom in 
organizacijam v kraju.
 
Nagrada mu je v velik ponos 
»Del tega grba je tudi od ljudi, s 
katerimi sem sodeloval. Če ne bi 
bilo sodelovanja med vsemi, grba 
ne bi dobil,« je povedal Horvat. 
Največ mu pomeni, da je imel 
dober občutek po prijetju nagrade, 
da si je nagrado tudi zaslužil. 

Ponosen je tudi na to, da je ohranil 
dobre odnose z ljudmi. Horvat 
je poudaril, da je to priznanje, 
ki ga dobiš enkrat v življenju. 
Predstavlja tudi odgovornost, 
saj je po tem treba naprej dobro 
in odgovorno delati. Se še bolj 
dokazati. 

Kot gradbenik in zaposleni v 
komunalnem podjetju Nivo Eko 
so mu komunalna in podobna 
vprašanja, s katerimi se sooča kot 
predsednik krajevne skupnosti, 
blizu. Funkcija mu je bila zaupana 
leta 2002. Horvat je povedal, da je 
vesel, da se člani sveta KS dobro 
razumejo med sabo, da je z vsemi 
delal pošteno. »Kot član KS sem 
ponosen na vse, kar smo do zdaj 
naredili,« je povedal nagrajenec. 
Poskrbeli so za vodovodno oskrbo, 

asfaltirali veliko cest. Še veliko pa 
lahko skupaj postorijo. Trenutno 
je po besedah Dušana Horvata 
največja naložba vrtec. »To je zelo 
pomembna naložba, saj je vrtec, 
poleg osnovne šole, osnova za 
obstoj kraja. Če bomo delali na 
infrastrukturi, bo kraj tudi zanimiv 
za prebivalce,« je poudaril Horvat.

Bogato kulturno sodelovanje
Pomemben del Dušanovega 
življenja zavzema Prosvetno 
društvo Anton Bezenšek, katerega 
predsednik je že od leta 1994. 
Začel je kot igralec v dramski 
skupini. Društvo je zelo dejavno v 
kraju in okolici. Horvat rad dela 
v društvu, saj so člani homogeni 
in se razumejo. Ponosen je na 
vse dejavnosti, ki jih izvajajo, 
na vsa gostovanja in prireditve. 

DUŠAN
HORVAT
Tekst: Klara Podergajs, foto: Matjaž Jambriško 

Pomembne so besede: prosim, oprosti in hvala

Dušan Horvat, prejemnik zlatega grba za leto 2019
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Žena Tatjana ve, da Dušana med 1. decembrom in 
1. marcem ni doma. Najprej s člani prosvetnega 
društva po kraju prodajajo koledarje, po novem letu 
se začne iskanje pokroviteljev za prireditev Ostanimo 
prijatelji. »To je prireditev, ki ima tradicijo. Kar je 
najpomembnejše za uspešno izpeljano prireditev,« 
je poudaril Horvat. Gre tudi za pomemben vir 
prihodka za društvo, da lahko izpeljejo tudi vse 
druge dejavnosti. Pomemben dosežek za društvo 
je bila tudi postavitev doprsnega kipa profesorja 
Antona Bezenška ob njegovi 160. obletnici rojstva 
pred osnovno šolo na Frankolovem. Ta od leta 2014 
nosi tudi njegovo ime. Kot je povedal Horvat, so 
veliko naredili za povezavo z Bolgarijo in tamkajšnjim 
stenografskim društvom in ljudmi iz Plodiva, kjer 
je bil profesor Bezenšek zelo čislan. »Vsakič, ko se 
peljem mimo kipa, sem ponosen, da smo izvedli ta 
korak,« je zaupal Horvat. Posebno mesto ima tudi 
cerkev svete Trojice na Gojki, katere prvi sosed je. 
Od leta 2005 je tudi član župnijskega pastoralnega 
sveta župnije Frankolovo, je strokovni član odbora 
pri obnovi in vzdrževanju cerkvenih objektov na 
Frankolovem. Na splošno pa z župnijo zelo dobro 
sodeluje.

Najpomembnejša je podpora
Za usklajevanje službenih obveznosti in drugih 
dejavnosti je potrebna volja. Horvat je poudaril, 
da ne bi zmogel vseh teh dejavnosti, če ne bi imel 
neizmerne podpore in razumevanja domačih, žene 
in otrok. »Velikokrat se zgodi, da ko pridem domov 
iz službe, okoli pol petih, petih, pojem kosilo in 
že spet grem,« je povedal Horvat, ki je ob vseh 
obveznostih bolj malo doma. Je tudi ustanovni član 

Vinogradniško-vinarskega društva Vojnik. Delo v 
vinogradu ima rad in ga sprosti, če le ima čas, da 
se odpravi na delo vanj. Pri obdelovanju pa mu 
veliko pomaga družina. Na leto si privošči teden dni 
dopusta, več mu niti ne ustreza, saj ga stalno ženejo 
druge stvari. Dodal je, da bo prišel čas, ko se bo 
umiril, vendar ima za zdaj še zadosti energije in volje 
za delo. Vsako funkcijo, ki jo sprejme, jemlje resno 
in se po najboljših močeh trudi, da naredi največ 
zanjo. Povedal je, da če bo le zdrav, bo še delal, saj 
dela z veseljem. Veliko mu pomeni tudi to, da lahko 
kaj dobrega naredi za sosede, sorodnike in prijatelje. 
»Pomembne so mi tri besede: prosim, oprosti in 
hvala. Besed, ki jih je treba uporabljati vsepovsod; 
doma, v službi, društvu,« je poudaril Horvat.  

Priznanje pomeni tudi odgovornost za ravnanja v prihodnosti.

Pevci Moškega pevskega zbora AB Frankolovo so med dogodkom 
pozdravili Dušana.
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Letos, 12. oktobra 2019, je minilo 
75 let od tragičnega dogodka 
iz druge svetovne vojne, ki se 
je zgodil na Komelju v Avstriji. 
Komelj je naselje samotnih 
kmetij nad dolino potoka 
Bistrica, severno od Pliberka na 
avstrijskem Koroškem.
 
Domnova kurirska četa (K-TV-
32), ki je vzdrževala zvezo med 
desnim bregom Drave in Svinško 
planino, je tudi tisti dan kot že 
večkrat poprej namreč poiskala 
zavetje pri Apovniku misleč, da so 
na varnem. Vodil jo je Ciril Šorli 
- Domen, doma iz Lobnika nad 
Železno Kaplo. Žal pa je zaradi 
judeževe izdaje neke osebe, ki je 
partizane videla, prišlo do hitre 
akcije Nemcev iz Pliberka, ki so 
imeli namen uničiti partizanske 
enote v njihovi okolici. Številne 
nemške enote so položaje okoli 
Domnove čete zasedle v noči iz 11. 
na 12. oktober. Napadalne enote 
so sestavljale enote nadomestnega 
in šolskega bataljona enajstega SS 
grenadirskega polka in trinajstega 
polka SS policije skupaj z enotami 
Volksturma iz Pliberka, skupaj 
kakšnih sto vojakov. Številna 
premoč napadalcev v moštvu 
in orožju ni bila v korist nič 
hudega slutečim partizanom. 
Napad je partizane popolnoma 
presenetil, v boju pa je padel tudi 
komandant Ciril Šorli. Ostale 
ranjene in padle borce so Nemci 
zajeli in jih z njihovimi pomagači 
slekli, preživele zverinsko mučili, 
nečloveško iznakazili, nekatere še 
napol žive pa pometali v plamene 
goreče domačije, da so zgoreli. 
Iz sovražnega obroča so se rešili 
le trije partizani: Lipej Kolenik – 

Stanko iz Pliberka, Jurij Bojanović 
– Djordje iz Dolnje Štrpce pri 
Prnjavorju v Bosni in Mirko Zdovc – 
Ciril iz Lokovice (nad Holmecom). 
Srečno pa sta se rešila le Lipej in 
Bojanović. Mirko je bil smrtno 
zadet v predel trebuha in je obležal 
ter podlegel ranam, star komaj 
18 let. Našli so ga šele spomladi 
naslednje leto, ko so divje zveri že 
opravile svoje delo. Pri napadu je 
bil poleg »esesovcev« na napadalni 
strani najbolj krvoločen lokalni 
nacist in pripadnik Volksturma 
Herman Metnitz, veleposestnik in 
lastnik tovarne špirita iz Pliberka. 
Slednji je bil po vojni tudi župan 
Pliberka. Za storjene zločine pa 
nobeden izmed njih ni odgovarjal. 
Mirka so po koncu vojne slovesno 
pokopali na pokopališču v Šmarjeti 
pri Pliberku. V mesecu maju leta 
1972 je Zveza koroških partizanov v 
spomin na komeljsko tragedijo nad 
kmetijo Cimprc postavila spominsko 
obeležje z dvojezičnim napisom, 
ki se v slovenskem jeziku glasi: 
»Slava dvanajstim partizanom, 
padlim pri Apovniku 12. 10. 
1944.« Meseca julija 1975 je bila 
v Vojniku podpisana prijateljska 
listina oziroma pobratenje med 
Zvezo borcev Vojnik in Zvezo 
koroških partizanov, ki sta jo 
takrat podpisala predsednika obeh 
organizacij Karel Prušnik – Gašper 
in Jurij Bojanović. Meseca oktobra 
leta 1976 so mračne sile v Avstriji 
spomenik razstrelile, 28. maja 1978 
pa je bil postavljen nov spominski 
kamen, kjer je zraven pripisano: 
»razstreljen 31. 10. 1976.« Vojničani 
se že od prvega pohoda, ki je bil 
organiziran meseca avgusta 1980, 
udeležujemo spominskega pohoda 
v spomin na padle borce Domnove 

čete. Pohode vsako leto organizira 
Zveza koroških partizanov 
v sodelovanju s Slovenskim 
prosvetnim društvom Edinost iz 
Pliberka. Slava materi, ki sinove 
vrle je rodila, domovina njihove 
žrtve ne bo nikoli pozabila! Naj 
počivajo v miru.

Viri:
Wikipedija: Slovenski vestnik, Metnitz ni prišel 
na obravnavo, Celovec, 19. november 1952.

J. Bojanovič, Koroški Fužinar, Komelj nad 
Pliberkom, Ravne na Koroškem, 8. marec 1980.

Slovenski vestnik, Po poteh Domnove čete, 
Celovec, 23. julij 1982.

Marjan Linasi, Koroški partizani, Protinacistični 
odpor / …/, Celovec, 2010.

M. Linasi, Tragedija Domnove čete 12. oktobra 
1944 – dopis (arhiv avtorja).

M. Zdovc – arhiv avtorja: Pričevanje Ivanke 
Frančeškin (rojene Zdovc).

Fotografija Mirka Zdovca (arhiv avtorja).

OBUJAMO
SPOMINE
Tekst in foto: Marko Zdovc

»In memoriam« Mirku Zdovcu 

Mirko Zdovc, po domače Baštejev
(1926–1944)
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Janez Žiga Valentin pl. Popovič
(9. 2. 1705–21. 11. 1774) 

Letos mineva 245 let od smrti 
najstarejšega vojniškega rojaka 
in enega najslavnejših svetovnih 
znanstvenikov 18. stoletja. Rojen je 
bil v spodnjem Arclinu na Flegarjevi 
domačiji, ki jo je v tem letu obnovil 
lastnik Janko Štante. 
Janez Žiga Valentin pl. Popovič 
je bil največji jezikoslovec in 
naravoslovec 18. stoletja. Govoril 
je 15 jezikov, za nemški govoreči 
narod je napisal slovnico in pred 
smrtjo protokol za dunajsko 
univerzo. Pred smrtjo je napisal 

slovnico slovenskega jezika, ki 
pa ni bila izdana. Pokopan je bil 
Perchtoldsdorfu blizu Dunaja. 
Najprej je študiral bogoslovje v 
Gradcu, vendar se ni dal nikoli 
posvetiti, ker se je posvetil 
znanosti. Ogromno je potoval 
po Evropi. Poleg jezikoslovja 
in naravoslovja se je ukvarjal z 
drugimi znanostmi, predvsem 
oceanologijo. 
Rojstna hiša je v notranjosti v celoti 
obnovljena. Kljub prezidavam in 
nadzidavam objekta v stoletjih je 
ohranjena v čistem kmečkem slogu. 
Streha je bila pred leti obnovljena, 
zunanjost pa letos. S prenovo je 

lastnik želel ohraniti spomin na 
našega velikega rojaka. 

Prenova hiše Janeza Žige Valentina pl. Popoviča

OHRANJAJO 
DEDIŠČINO
Tekst in foto: Bogomir Špes 

        Naročila napisov po tel.: 041 611 087

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

NAGROBNI SPOMENIKI

	

SREČNO 2020

Trenutki sreče, lepe misli in doživetja 
naj vas v letu 2020 pripeljejo do 
osebnega  zadovoljstva  in uspehov. 

Z najboljšimi željami
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V nedeljo, 10. 11. 2019, je Vinogradniško-vinarsko 
društvo Občine Vojnik organiziralo že 16. 
tradicionalno martinovanje. Kot vsako leto so se 
organizatorji zelo potrudili, saj so obiskovalcem 
pripravili pester in zanimiv program, poleg tega pa so 
poskrbeli tudi za kulinariko.
 
Martinovo je praznik, ki sega daleč v zgodovino. V 
jesenskem času so se naši predniki zahvaljevali bogovom 
za dobro letino, hkrati pa so jih prosili za obilje tudi 
v prihodnjem letu. Med pokristjanjevanjem cerkev 
praznika ni odpravila, temveč ga je podarila ljudem in ga 
zaznamovala z znanim in med ljudmi čaščenim svetnikom 
– svetim Martinom. 11. november je tako dan, ko je 
potekal njegov pogreb, obletnico pogreba pa obhajamo 

kot godovni dan (vir: Wikipedija). V Sloveniji se dan sv. 
Martina praznuje predvsem kot praznik vina. Vse do tega 
dne se mošt obravnava kot nečisto, grešno novo vino, ki 
ga je treba blagosloviti. Vino Vinogradniško-vinarskega 
društva Vojnik je tako v cerkvi sv. Jerneja blagoslovil 
upokojeni celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek ob 
prisotnosti domačega župnika Antona Pergerja v času 
svete maše. Blagoslov je potekal pred polno cerkvijo, 
slovesnost pa se je nato prestavila na prosto. Člani društva 
so se zares izkazali, saj so se mize šibile pod težo okusno 
pripravljenih domačih kanapejev, prav tako pa so se ljudje 
lahko okrepčali s sladkimi in slanimi dobrotami. Da je 
hrana lažje spolzela po grlu, so seveda točili društveno 
vino Vojničan. Poleg društvenega vina, za katerega 
grozdje prispevajo člani sami in je društven ponos, so 
vinarji ponudili tudi vino vojniške potomke najstarejše 
trte na svetu, ki je letos bogato obrodila. To vino pa bo 
kasneje predelano v penino. Dogajanje pred cerkvijo je 
popestrila glasbena skupina Joškova banda, ki nam je 
ljudsko glasbo zaigrala na prav posebna glasbila. Ljubitelji 
vina, dobre hrane in prijetne glasbe so tako preživeli 
čudovit dopoldan, ki se je kmalu prevesil v popoldan. 
Čas, ki ga preživiš v dobri družbi, vedno hitro mine, a se 
člani Vinogradniško-vinarskega društva Vojnik veselijo 
prihajajočih dogodkov, ki jih bodo z veseljem organizirali. 
Upajo, da se v takšnem ali še večjem številu ponovno 
srečajo z nami. 

OHRANJAJO 
TRADICIJO
Tekst in foto: Nina Mlinar

Martinovanje Vinogradniško-vinarskega društva Vojnik

Sod in voz vojniških vinarjev
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Vsako leto na začetku meseca oktobra poteka 
v Albuquerque, mestu s 570.000 prebivalci v 
Ameriški zvezni državi New Mexico, balonarski 
festival. Na letošnjega, že 48. po vrsti, je bil s strani 
organizatorjev povabljen tudi Balonarski klub 
Vojnik, v zasedbi Dušana in Jerneja Bojanoviča.
 
Festival velja za največji balonarski dogodek na svetu, 
saj se ga vsako leto udeleži od 600 do 800 balonov iz 
celega sveta. Dnevno je v času napihovanja (ob 6. uri 
zjutraj) in ob skupnem vzletanju balonov prisotnih več 
deset tisoč obiskovalcev, kar daje dogodku poseben 
čar, sploh pa srečnežem, ki lahko tudi poletijo med 
nepopisno množico živo pisanih balonov. Čar poleta 
je tudi prelet reke Rio Grande, znane zaradi snemanja 
filma Vinetou v 60 letih prejšnjega stoletja.

Prebivalci tega mesta živijo torej za balonarstvo. Če 
izdam samo podatek, da je vsak dan balonarskega 
festivala, ki traja 9 dni, volontersko prisotnih okoli 1100 
pristašev balonarstva. 

V sklopu festivala poteka tudi ameriško odprto 
prvenstvo v letenju s plinskimi baloni, katerih cilj je v 
enem poletu preleteti kar najdaljšo možno razdaljo. 
Letošnja zmagovalna ekipa iz Amerike je preletela 
neverjetnih 2598 km in po 58 urah in 12 minutah 
pristala na severovzhodnem delu Kanade.  

ALBUQUERQUE 2019
Tekst in foto: Dušan in Jernej Bojanovič 

Na največjem balonarskem festivalu na svetu

V SALONU NUDIMO:
- KLASIČNO MASAŽO CELEGA TELESA
- MASAŽO HRBTA
- PROTIBOLEČINSKO MASAŽO
- ŠPORTNO MASAŽO
- MEDICINSKO PEDIKURO
- NASVETE ZDRAVNIKA: DR. MARJANA 
BERGINCA

Delovni čas - po dogovoru
Berginc MSI d.o.o., Vešenik, Slovenske Konjice

Darilne bone lahko kupite v:
- Cvetličarni Maja v Vojniku
- salonu (Vešenik 15k, Slovenske Konjice)

MASAŽA IN PEDIKURA
“POT DO ZDRAVJA 
IN DOBREGA POČUTJA”

MASAŽA IN PEDIKURA
EVICA BERGINC

GSM: 041 839 497
evica.berginc@siol.net

www.bergincmsi.si/
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VRNIMO SE V PRETEKLOST 

SREDNJEVEŠKI DNEVI 
V DVORCU TABOR 

V VIŠNJI VASI 
Tekst: Marija Čakš, foto: Matija Založnik, Jožica Koren

Dogodek v dvorcu Tabor, na 
katerega smo v TD Vojnik zares 
ponosni, se je zgodil na najlepši 
možni način, tudi vreme nam je 
vse tri dni služilo. Že v prejšnji 
številki smo podrobneje opisali 
dogajanje, a zaradi pestrosti in 
velikosti v tej številki objavljamo 
fotografije, ki veliko povedo. 

Dejavni člani TD Vojnik se z 
organizatorko Marijo Čakš in 
lastnikom dvorca Matjažem 
Založnikom še enkrat iskreno 
zahvaljujemo vsem soustvarjalcem 
dogodka: vsem nastopajočim 
za podarjene nastope, delo in 
dragoceni čas; vsem društvom, ki 
so nam nesebično pomagala. Veseli 
smo bili, da so poleg čudovitih 
nastopajočih in obiskovalcev 
dogodku prisostvovali župan 

Občine Vojnik Branko Petre s svojo 
soprogo Brigito Petre, predstavnik 
Kulturnega slovenskega društva iz 
Pliberka Jože Hudl in podsekretarka 
z Ministrstva za kulturo Milka 
Jerebic. Višnjevaški graščak in vitez 
reda sv. Jurija iz Karantanije se 
vsem nastopajočim in obiskovalcem 
zahvaljuje za sodelovanje in vabi na 
srednjeveški festival dvorca Tabor, 
ki bo od 5. do 7. septembra 2020.

Šolarji so bili navdušeni nad srednjeveško 
igro v ringu z otroškimi meči in 
srednjeveškimi oblačili.

Otrokom se je »tat kokoši« zaradi lakote 
zasmilil in so ga oprostili sramotilnega 
stebra.

Srednjeveška šolska ekskurzija je bila 
poučna, saj so se učenci veliko naučili od 
kovačev.

Učenci so se v grajskem parku naužili 
svežega zraka in spoznavali različne cvetice 
in zdravilne rastline.

Kmetica in berač sta očarala otroke z igro 
»ukradena kokoš«, perice pa so pokazale 
pranje perila v preteklosti.
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Skupino šolarjev je sprejel vitez Cveto in 
jih po srednjeveškem pozdravu usmeril po 
prireditvenem prostoru.

7) Čarovnica Binka, ki je čarala, da se je 
vse kadilo, in kmetica s kokoško v pleteni 
košari sta najbolj očarali otroke, željne 
smeha in zabave. 

Pozdrav vsem, ki so želeli za nekaj 
trenutkov nazaj v preteklost.

Ženska konjenica »Koroške kresničke« na 
samem začetku veliko številčne povorke.

Grajski pisar je v kaligrafiji pisal imena 
obiskovalcev za spomin na srednjeveški 
dan.

Za jutranje bujenje z rogom so poskrbeli 
vitezi Varuhi svetega groba iz Pivke.

Vitezi Vranski iz Pakoštan so s svojim 
velikim taborom počastili graščaka in 
viteza Matjaža Založnika.

Voditelja programa Marija Čakš in Cveto 
Štefanič v družbi grofa Falskega, župana 
Branka Petreta, Brigite Petre in Jožeta 
Hudla iz Pliberka.

Vedeževalka je napovedala lepo prihodnost 
tudi dvorcu Tabor in prihodnjim 
prireditvam, ki se bodo odvijale na 
grajskem dvorišču.

Vitez Peter v pravem srednjeveškem oklepu 
v družbi viteza Marka iz TD Vojnik.
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Grajski oglaševalec vitez Nenad je 
napovedal pomembne dogodke in govor 
grofa Falskega: »Gradu ne more imeti vsak, 
a tisti, ki ga ima, ga mora imeti rad!«

Velika povorka po grajskem parku, častna 
»Jurjeva konjenica« iz Slovenskih Konjic

Obiskovalce je navdušila pravljična kočija z 
grofom iz dvorca Štatenberg.

Častno omizje na prvem srednjeveškem 
dnevu v dvorcu Tabor v Višnji vasi

Dvorec Tabor je obiskala znana slov. 
zeliščarka Meta Maček.

Velika povorka na sprehodu v čudovitem 
grajskem parku graščaka in viteza Matjaža 
Založnika.

V povorki tudi bobnarska skupina iz 
Velenja, Ritem factory

Vitezi Varuhi svetega groba iz Pivke so v 
svojih šotorih počakali zaključno nedeljsko 
prireditev.

Orientalske plesalke Irry dance iz Šmarja 
so poskrbele za čudovito vzdušje.

Renesančna skupina Lonca je izvedla 
plesno delavnico za obiskovalce, željne 
srednjeveškega plesa.

Renesančna skupina Lonca iz Škofje Loke 
je obiskovalcem predstavila srednjeveške 
plese.
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Srednjeveške Ljudske pevke Taščice so 
prikazale ljudsko petje v preteklosti.

Srednjeveške Perice iz Luč so oprale dvorna 
oblačila.

V posebnem oblačilu v povorki tudi župan 
Branko Petre s svojo ženo in častni slov. 
kulturni predstavnik iz Pliberka Jože Hudl.

Prihod grofa in grofice dvorca Tabor so z 
rogovi naznanili Štajerski rogisti iz Nove 
Cerkve.

Doživetje v povorki so popestrile mlade 
zastavonoše Plesnega studia Zvončica iz 
Šmarja pri Jelšah.

Častni praporščak dvorca Tabor je 
po izboru graščaka in viteza Matjaža 
Založnika postal mladi Julij Veliki.

Srednjeveška trobentača s fanfarami 
navdušila veliko prisotnih obiskovalcev.

Prireditev se je zaključila s sokolijado, 
kjer so si obiskovalci poleg ptic ujed lahko 
ogledali razstavo lovskega in zbirko 
srednjeveškega orožja.

Lovska zbirka

Častni gostje graščaka in viteza Matjaža 
Založnika: grof Falski, grof in grofica 
Štatenberska s svojo skupino

Za dobro razpoloženje obiskovalcev so 
poskrbeli gostinci s pestro ponudbo hrane 
in pijače. 

Zbirka srednjeveškega orožja N
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Dan spomina na rajne, 1. november, 
je dan, ko se še toliko bolj 
spominjamo svojih dragih, ki so 
zaspali za večno. Pogrešamo jih, 
se jih spominjamo in s simbolom 
življenja, svečko, ki jo prižgemo, 
počastimo spomin. To je dan, ko se 
spomni in pokopališče obišče mnogo 
ljudi. 
 
S prižiganjem sveč se tudi onesnažuje 
narava oz. naš planet. Ker se na ta dan 
prižge veliko sveč, se je vredno zamisliti. 

Svojim rajnim s tem ne koristimo, 
spomnimo se jih lahko vsak dan, vsak 
trenutek. V Društvu Dobra volja smo 
se tokrat odločili ozaveščati ljudi in 
smo se vključili v  projekt manj svečk. 
Vabili smo ljudi, da namesto sveče na 
grob odnesejo zastavico. Dar, ki so ga 
namenili v skrinjico, pa bo koristno 
uporabljen. Gasilci PGD Vojnik, ki 
pomagajo vsepovsod in vsak trenutek, 
zbirajo sredstva za platformo – lestev, 
ki jim bo v pomoč pri delu. Sredstva, 
zbrana namesto sveč v vrednosti 769 

EUR, so po odpisu stroškov za letake 
podarjena njim. Mnogo ljudi se je 
odločilo za to vsestransko humano 
gesto. Spomin in lepe misli so bile 
vseeno z rajnimi, zrak je bil vsaj malo 
manj onesnažen, dar, ki smo ga 
zbrali, pa bo pripomogel k velikemu 
projektu. Hvala, dragi darovalci, da 
spoštujete spomin na rajne, hvala, da 
ste ozaveščeni in ste podarili »sveče« 
v dober namen. Hvala prostovoljkam, 
ki ste ob stojnicah delile zastavice in 
ozaveščale obiskovalce grobov. 

DRUŠTVO
DOBRA VOLJA
Tekst in foto: Ivanka Plešnik

Z manj svečkami pomagali PGD Vojnik

Ljudske pevke KD Socka se družimo 
že devet let. Vsako leto priredimo 

koncert ljudskega petja in običajev z 
naslovom Zapojmo po domače. Tako 

je tudi letos 6. oktobra ob 18. uri v 
večnamenski dvorani OŠ Nova Cerkev 
zvenela pesem ob krušni peči. Poleg 
skupine Vrajeva peč so bili povabljeni 
tudi ostali gosti. Tudi letos je zvenela 
pesem najmanjših šolskih otrok 
iz Nove Cerkve, šopek slovenskih 
ljudskih pesmi pa so zapeli ljudski 
pevci Paridolske korenine, prav tako 
so šopek zapeli Arclinski fantje. Veseli 
trio z Rebeko je čudovito zaigral in 
zapel po domače. Ljudske pevke smo 
goste razveselile z desetimi pesmi. 
Koncert je lepo uspel, vidi se, da ljudje 
še radi poslušajo slovenske pesmi, ki so 
povezane s starimi običaji. Vsem, ki ste 
bili z nami, se zahvaljujemo. V imenu 
KD Socka vam želim miren in topel 
božič ter srečno 2020.

ZAPOJMO PO DOMAČE
 Tekst: Ivana Koprivnik, foto: Lea Sreš

KD Socka neguje tradicijo
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Kaj je sreča? 
Je imeti veliko denarja? 
Je biti lep? 
Je imeti lepo hišo? 
Sreča je, če smo zdravi  
in imamo ob sebi srečne ljudi, kot ste vi, dragi 
prijatelji, člani in simpatizerji Medobčinskega 
društva delovnih invalidov Celje. 

Barbara Dežnak Vidmar, lastnica trgovine Gumbek, 
je pred tremi leti dala pobudo, da sodelujemo v 
projektu Europa Donna, ki je slovensko združenje za 
boj proti raku dojk. Veliko žensk je spletlo pletenine, 
ki jih je Barbara skrbno zbrala in pripravila za ovijanje 
drevesa v mestnem parku v Celju z namenom podpore, 
ozaveščanja in pravočasnega odkrivanja raka na prsih. 
Mesec oktober je še posebej posvečen ozaveščanju 
o raku na dojki, ki je najpogostejša oblika raka pri 
ženskah. Pomembno je izobraževanje in ozaveščanje 

žensk za zgodnje odkrivanje te zahrbtne bolezni in 
zdrav način življenja. Tako smo tudi letos pripravili 
rožnate pletenine, da z njimi ovijemo drevo pred 
občinsko stavbo v Vojniku. Ovijanje pletenin predstavlja 
spoštovanje do telesa, narave in dreves, ki so simboli 
moči. Barbara je spet zbrala rožnate pletenine pridnih 
pletilj. Lepo število članov in veliko uslužbenk občine 
se je zbralo pred občinsko zgradbo. Pozdravila nas je 
predsednica KS Vojnik Lidija Eler Jazbinšek. Pogovorili 
smo se o pomenu ozaveščanja in zgodnjega odkrivanja 
raka dojk in ovili lipo s pleteninami. Rožnato drevo 
bo cel mesec opominjalo in opozarjalo mimoidoče na 
bolezen, ki jo lahko preprečimo, s hitrim odkrivanjem 
pa uspešno pozdravimo. Sledilo je prijetno druženje in 
pogostitev ob pogovoru, za kar se iz srca zahvaljujem 
predsednici KS in uslužbenkam. Hvala Barbari in vsem, 
ki ste si vzeli čas zase, za vse nas, ki nam je mar za 
sočloveka. Zdravje je bogastvo, ki ga nihče ne prodaja in 
ga nihče ne more kupiti.

OZAVEŠČENOST
O RAKU DOJK
Tekst: Dragica Mirnik, foto: Lea Sreš

Rožnati oktober v Vojniku

Udeleženci akcije Europa Donna v Vojniku
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Blagoslov konj je običaj, ki ga v 
Turističnem društvu Frankolovo 
gojimo že dolgo, saj je bil letos 
opravljen že 18.
 
Predsednica društva Irma Blazinšek 
je pozdravila vse prisotne, ki jih 
slaba vremenska napoved ni odvrnila 
od obiska. Predsednik Sveta KS 
Frankolovo Dušan Horvat je pozdravil 
tudi v imenu župana Občine Vojnik 

Branka Petreta. Blagoslov je opravil 
pater Branko Cestnik, naš domači 
župnik, ki si kljub zaposlenosti 
vedno vzame čas in je danes skupaj 
s cerkvenim zborom, pod vodstvom 
Janeza Kara, ter ministranti opravil 
blagoslov. Luka Pinter in Žiga 
Podjavoršek sta pokazala, da kljub 
svoji mladosti, saj hodita še v osnovno 
šolo, že dobro obvladata harmoniki. 
Konjeniki so  prišli iz Konjeniško-

jahalnega društva prijateljev »Petre« 
z Vitanjskega Skomarja, z Dobrne, 
Velenja, Paškega Kozjaka in Šoštanja, 
med njimi tudi pet jahalk Koroških 
kresničk ter seveda domači konjeniki. 
Od konj se lahko naučimo marsikaj 
koristnega, kar nam pride prav tudi v 
vsakdanjem življenju. Od tega, da če 
pademo s konjskega hrbta, se moramo 
pobrati in iti dalje. Če preskakujemo 
ovire in jih narobe precenimo, moramo 
biti potrpežljivi in vaditi, da se ne 
bomo zaleteli vanje, temveč jih bomo 
preskočili, enako je tudi z delom 
in vajo ga lahko vsakič malenkost 
izboljšamo. Seveda ne gre brez 
nasmeha in dobre volje. Vsako delo z 
dobro voljo prej in laže opravimo. Že 
pregovor pravi, da je dan brez smeha 
izgubljen. Naš dan ni bil izgubljen. 
Konjički so prejeli blagoslov, ki bo tudi 
nas varoval do prihodnjega leta. Ob 
okusni malici in moštu, ki je v teh dneh 
postal vino, smo malo pomodrovali 
o tem in onem. V društvu se 
zahvaljujemo vsem, ki nam pomagajo 
nadaljevati tradicijo prireditve in 
prenašanje kulturnega izročila našim 
zanamcem.

OBIČAJI NA 
FRANKOLOVEM
Tekst: Irma Blazinšek, foto: Lea Sreš  

Tradicija blagoslova konj

Pater Branko Cestnik je podelil kruh in sol.

ELEKTRO KOVAČIČ
neskončna energ i ja
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 strelovodi
 meritve

www.elektro-kovacic.si

SREČNO 2020
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V Turističnem društvu Vojnik smo se v nedeljo, 5. maja 
2019, na pokopališču v Vojniku pri družinski grobnici 
družine Henn poklonili spominu ob obeležitvi 210. 
obletnice rojstva dr. Karla Friderika Henna, ki je odkril 
zdravilni vrelec v Radencih. Pred tem pa že predhodno 
v soboto, 23. februarja 2019, prav tako spominu na 175 
let od rojstva njegovega sina Romana Henna.
 
Karel Friderik Henn je bil rojen v premožni družini 5. maja 
1809, domnevno na dvorcu »Sternstein« na Frankolovem. 
Študiral je medicino in kemijo in se po končanem študiju 
zaposlil v zdravilišču na Dobrni, hkrati bil je tudi okrajni 
zdravnik v Lembergu. Kasneje ga je pot vodila še v Rimske 
Toplice, Laško in ne nazadnje v Radence. Ves čas svojega 
službovanja je preučeval mineralne in termalne vrelce 
ter postal izvedenec balneologije. Analiziral je fizikalno-
kemijsko sestavo voda ter objavil več člankov in publikacij o 
zdraviliščih, kjer je služboval. Kot študent je že davnega leta 
1833 poskusil mineralno vodo, ki je prosto vrela na površje 
v Radencih, in napravil njeno prvo analizo, ki se je izkazala 
za izjemno kakovostno. Zelo mlad se je poročil s svojo 
izbranko Ano Gotsberger. V zakonu se jima je med leti 1833 
in 1844 na Dobrni rodilo sedmero otrok: sinovi Sebastjan 
Viljem, Friderik Karel, Ernest Jožef, Roman Aleksander 
in hčere Marija Karolina, Barbara Jožefa in Karolina Ana. 
Okoli leta 1850 je v Vojniku zgradil svojo vilo in družina 
se je tu ustalila. Ko se je Karel začel ukvarjati z vrelcem v 
Radencih, je moral mnoga posestva na Frankolovem in v 
Vojniku prodati. Potreboval je namreč denar za kemijske 
analize in odkup mineralnega vrelca. To mu je dokončno 
uspelo leta 1865. Takoj se je lotil tudi iskanja glavne žile 
vrelca, ki mu jo je uspelo najti meseca novembra 1869. 
Vrelec je poimenoval »Radenski kisli vrelec« in ga je začel 
komercialno izkoriščati. Proizvodnja pa se je iz leta v leto 
strmo povečevala.
K prodaji in popularnosti sta prispevali tako kakovost 
vode kot učinkovita reklama. Po njegovi analizi je prvo 
uradno analizo leta 1871 v Celovcu opravil kemik dr. Jožef 
Mitereger. K razpoznavnosti je veliko pripomogla objava 
češkega balneološkega strokovnjaka Enoka Henrika Kiša v 
uglednem strokovnem časopisu leta 1872. Znamenito vodo 
so kot zdravilo priporočali pri bolezni ledvic in mehurja, 
za želodčna in črevesna vnetja, za putiko, hemoroide, 

prehlad ter kot preventivno sredstvo proti koleri in mrzlici. 
Karel je v Radencih nad vrelcem najprej zgradil okrogel 
zbiralnik vode, nato pa še dve stavbi: Anin in Karlov dom, 
v katerih so bila stanovanja, gostišče in skladišče. Zidati 
je začel tudi stavbi zdraviliškega in kopališkega doma ter 
zasnoval zdraviliški park, vendar mu začetih del ni uspelo 
dokončati. Nekaj časa je bil v Vojniku tudi župan. Po nakupu 
zemljišča v Radencih je tam preživljal večino svojega časa, 
medtem ko je žena z otroki živela v Vojniku. Njegova 
razpetost med Radenci in Vojnikom je zakonca medsebojno 
zelo odtujila. Neozdravljivo bolan na ledvicah je 19. junija 
1877 v Rimskih Toplicah storil samomor z zastrupitvijo. 
Dan po smrti so ga prepeljali v Vojnik in ga pokopali na 
vojniškem pokopališču. Po njegovi smrti je njegovo začeto 
delo v Radencih nadaljeval njegov najmlajši sin Roman 
Aleksander. Leta 1882 je tam odprl zdravilišče, kot si ga je 
v glavnem zamislil njegov pokojni oče, in ga uspešno vodil 
do leta 1896. V obdobju pred prvo svetovno vojno je bil, 
kot pred tem njegov slavni oče, nekaj let tudi sam vojniški 
župan. Letos je častitljivo 150. obletnico obstoja obeležilo 
tudi Zdravilišče Radenci, za katerega odkritje in razvoj sta 
nedvomno najbolj zaslužna Karel Friderik in njegov sin 
Roman. V sodelovanju z Občino Vojnik, KS Vojnik in TD 
Vojnik smo oblikovali reliefno podobo, ki jo je na podlagi 
fotografije izdelal podjetnik Miran Skutnik iz Arclina. 
Znamenitemu rojaku smo ob častitljivem jubileju postavili 
spominsko obeležje nasproti hiše družine Henn (danes 
v lasti Bojane Gojković in Jadranke Savić Kovačević) pri 
Zdravstvenem domu Vojnik. Svečani dogodek je v petek, 

ZGODOVINSKI 
SPOMIN
Tekst in foto: Marko Zdovc

210. obletnica rojstva dr. Karla Friderika Henna

Spominsko obeležje dr. Henna  (Marko Zdovc, Bojana Gojković, 
Katarina Gojković, Nataša Kovačič Stožir, Branko Petre in Lidija 
Eler Jazbinšek)
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13. septembra 2019, odprla violinistka 
Maša Leskovar. Prisotne na slovesnosti 
je najprej nagovorila predsednica 
KS Vojnik Lidija Eler Jazbinšek, nato 
župan Občine Vojnik Branko Petre 
in nazadnje še član TD Vojnik Marko 
Zdovc. Pri svečanem aktu odprtja in 
prerezu traku pri spominskem obeležju 
je sodelovala Bojana Gojković, ena 
izmed dedinj po dr. Karlu Frideriku 
Hennu, predsednica TD Vojnik Nataša 
Kovačič Stožir, Lidija Eler Jazbinšek in 
Marko Zdovc. Po bogatem kulturnem 
programu smo se ob dobri hrani in 
pijači do večernih ur družili v gostilni 

Pod kozolcem. V Vojniku smo končno 
izpolnili zgodovinski dolg do osebe, ki 
se je s pomembnim in izjemnim delom 
z velikimi črkami za vedno zapisala v 
širši slovenski in evropski prostor.

Viri: Vojniški svet v utripu časa, Vojniški 
kulturni delavci (B. Orožen:), Vojnik 1997

http://www.celjskozasavski.si/osebe/henn-karl-
friedrich/659/

B. Gojković, J. Savić Kovačević – zapuščina dr. 
Karla Friderika Henn-a in Romana Henn-a

M. Zdovc, Arhiv avtorja, fotografije spominskih 
obeležij družine Henn na pokopališču v Vojniku

Profil dr. Karla Friderika Henna
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Vesele praznike 
in srečno v letu 2020 vam želi

Občinska organizacija SD Vojnik

Vsi cvetovi bodočnosti so 
v semenu sedanjosti.

Kitajski pregovor

Rešujemo težave,
za katere sploh
niste vedeli, da
jih imate, na
načine, ki jih
včasih ne morete
razumeti.

M A S A Ž N I  T E R A P E V T S K I  C E N T E R

T A M A R A  0 4 0  5 2 5  1 3 9

Tamara Novak, lastnica in
direktorica MTC Tamara o tem,
kako je kompleksno človeško telo
in kako je zahtevno delo terapevta.

* Za vprašanja in informacije nas pokličite.

* Termin je potrebno predhodno rezervirati.

* Možnost nakupa darilnih bonov

Želimo vam vse dobro v letu 2020.

Trenutki sreče, lepe misli in doživetja 
naj vas v letu 2020 pripeljejo do 
osebnega  zadovoljstva  in uspehov. 

Z najboljšimi željami
Odbor 

Liste za pomoč krajanom

Prisrčno vam voščimo lepe božične praznike in 
srečno 2020. Želimo, da jih preživite v osrečujočem 

okolju, da jih posvetite svoji družini in najbližjim. 

Naj praznični božični čas upočasni vaš korak za 
uživanje v drobnih presenečenjih in iskrenih druženjih. 

Naj leto 2020 uresniči vaše želje 
in vsa vaša prizadevanja spremeni v velike dosežke. 

  
Doživete čarobne božične praznike ter mnogo sreče, 

zdravja in vsega dobrega v letu 2020. 

Novo leto je nova pot. 
Na njej vam želimo čim manj ovir, 

veliko lepih razgledov, 
prijetne sopotnike in 

obilo sreče in zadovoljstva. 

Vesel božič in srečno 2020! 

Kolektiv Lekarne Vojnik

Vesele praznike 
in srečno v letu 2020 vam želi

Občinska organizacija SD Vojnik

Vsi cvetovi bodočnosti so 
v semenu sedanjosti.

Kitajski pregovor
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USPOSABLJANJE ZA UPORABO DEFIBRILATORJA
Tekst: Martina Težak, foto: Lea Sreš

PGD Vojnik razpolaga s samodejnim zunanjim 
defibrilatorjem (AED) – napravo, ki pomaga pri srčnem 
zastoju. Vodstvo društva se zaveda, da je pomembno in 
potrebno, da so člani društva usposobljeni za delo z njim, 
saj nikoli ne vemo, kdaj ga bomo primorani uporabiti.
 
V petek, 8. novembra 2019, smo medse povabili 
diplomantko in študenta Visoke zdravstvene šole Celje, ki 
sta izvedla usposabljanje iz temeljnih postopkov oživljanja 
(TPO) z uporabo AED. Nekateri naši člani so na novo 
pridobili znanje za delo z AED, drugi so ga osvežili in 
dopolnili. Predavateljica je teoretično predstavila delo in 
pomen AED v okviru TPO. Sledil pa je praktični prikaz 
TPO in delo z AED. Poudarek je bil tudi na nevarnosti, ki 
preti osebi, ki pomaga poškodovanemu oz. obolelemu. 
Pomembno je, da vemo, kje se AED nahajajo in kako so 
dostopni. Naš AED je na čelni strani gasilskega doma in 
je dostopen 24 ur na dan, vse dni v tednu. Rokovanje z 
AED je preprosto, aparat nas sam vodi in daje navodila, 
kaj moramo narediti. Le poslušati ga moramo in mu 
slediti. Vsekakor pa je treba, da v prvi vrsti poskrbimo za 
svojo varnost, kajti lahko se hitro zgodi, da bomo imeli 
namesto enega kar dva ponesrečenca. Naj povzamem 
besede predavateljice: tistemu, ki potrebuje pomoč, ne 
moremo narediti večje škode, kot če mu ne pomagamo. 
Naj nas strah ne ohromi. Zavedajmo se, da človeku ob 
zastoju srca lahko pomagamo. Pristopimo do njega in 
začnimo s TPO, če pa je v bližini AED, bo naše delo lažje 

in morda tudi uspešnejše. Statistika za Slovenijo pravi, da 
osebi s srčnim zastojem priskoči na pomoč le med 20 do 
30 odstotkov laikov, v skandinavskih državah pa je ta delež 
kar 70-odstotni. Na usposabljanje smo povabili tudi druga 
društva v KS Vojnik. Pridružili so se nam člani Društva 
Dobra volja, članice Društva podeželskih žena Meta, članica 
Turističnega društva Vojnik ter članica Taščic. Njihovega 
odziva smo bili veseli. Na koncu je bilo mnenje vseh, da je 
tako izobraževanje pomembno in potrebno, dostopno pa bi 
moralo biti čim večjemu krogu ljudi. Bolje je nekaj vedeti 
in tega ne uporabljati, kot biti v položaju, ko bi nam znanje 
koristilo, a ga nismo pridobili.  
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Nazoren praktični prikaz

REGIJSKO TEKMOVANJE V SLOVENSKIH KONJICAH
Tekst in foto: Slavko Jezernik

Člani PGD Nova Cerkev so se 
19. in 20. oktobra 2019 udeležili 
regijskega gasilskega tekmovanja v 
Slovenskih Konjicah. Naši gasilci in 
so dosegli zelo lepe rezultate. 

ČLANI »A« so dosegli 1. mesto in so se 
uvrstili na državno tekmovanje, ki bo 
leta 2020. 
ČLANICE »B« so dosegle 1. mesto in so 
se uvrstile na državno tekmovanje, ki 
bo leta 2020. 
VETERANI so dosegli 7. mesto. 
ČLANICE »A« so dosegle 14. mesto. 
PIONIRJI so dosegli 5. mesto. 
MLADINCI so dosegli 7. mesto. 

Vsem iskrene čestitke! 

Članice in člani ekip PGD Nova Cerkev z 
mentorji na regijskem tekmovanju

Pionirji in mladinci z mentorji v Slovenskih 
Konjicah
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»DOBRA VOLJA JE NAJBOLJA«
– SPLOH KO GREMO PEŠ V ŠOLO!
Tekst in foto: Ines Novak

Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo je skupaj 
s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
občine Vojnik v tednu mobilnosti organizirala 
»Pešavtobus«.
 
GREMO PEŠ! je bil slogan letošnje izvedbe Evropskega 
tedna mobilnosti. Nagovarjajo nas:»Hoja nas sicer resda 
premika od točke A do B, a hkrati poskrbi tudi za vsaj 
minimalno raven fizične dejavnosti. Na krajših razdaljah 
je hoja najučinkovitejši in časovno zelo konkurenčen 
prometni način. Je drugi najpogostejši način premikanja 
v slovenskih naseljih, saj je primerna za krajše razdalje 
(do 2 km), kar je tudi približna dolžina pri nas 
opravljenih vsakokratnih poti. Zaradi vsega tega so v 
septembru slavili hojo. Tako so na šoli učence, učitelje 
in starše spodbudili, da lahko gredo v šolo ali na delo 
tudi peš ali s kolesom. Akcijo so izvedli 16. 9. 2019 z vseh 
šolskih okolišev in učenci so prišli ta dan v šolo peš. Zbori 
so bili na naslednjih točkah:  Rove, Lindek, Lipa, Sojek, 
Črešnjice, Rakova Steza.  Za varnost otrok so tistega 
dne poskrbeli člani Prostovoljnega gasilskega društva 
Frankolovo. Zahvaljujemo se celotnemu kolektivu OŠ 
Antona Bezenška Frankolovo za odlično izpeljano akcijo, 
članom PGD Frankolovo in vsem tistim, ki so na takšen 
ali drugačen način pomagali, da smo dosegli slogan 
letošnjega tedna mobilnosti »Gremo peš«.

PGD SOCKA – PIONIRKE IN ČLANI
B REGIJSKI PRVAKI
Tekst: Egidij Čretnik, foto: Andrej Pavliha, Metka Štravs

Ob lepem sončnem vremenu je v nedeljo, 13. 
oktobra, v Vojniku potekalo tekmovanje gasilske 
mladine, članic in članov ter starejših gasilk in 
gasilcev v organizaciji Gasilske zveze Vojnik-
Dobrna. 
 
Tudi PGD Socka je kot eno izmed šestih društev 
Gasilske zveze nastopilo na tekmovanju s sedmimi 
ekipami, od katerih se jih je kar šest uvrstilo med 
najboljše tri, ki so prejele pokale in si s tem zagotovile 
nastop na regijskem gasilskem tekmovanju. Prva 
mesta so osvojile ekipe pionirk, mladink in članov B, 
ekipi članic A in starejših gasilcev sta osvojili drugi 
mesti, člani A pa so osvojili tretje mesto. V soboto, 
19. oktobra, in v nedeljo, 20. oktobra, je na stadionu 
v Slovenskih Konjicah potekalo tekmovanje gasilk in 
gasilcev celjske regije. Nastopile so najboljše ekipe, ki 
so se na tekmovanjih svojih gasilskih zvez uvrstile na 
najvišja mesta. Tekmovanja so se udeležile tudi ekipe Pionirke PGD Socka na tekmovanju Gasilske zveze Vojnik-Dobrna 

13. 10. 2019 v Vojniku
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USPEŠNO OPRAVLJENA AKCIJA »PEŠEC, BODI 
PREVIDEN, BODI VIDEN« V OBČINI VOJNIK
Tekst in foto: Ines Novak

V začetku meseca oktobra je Javna 
agencija Republike Slovenije za 
varnost prometa začela z izvajanjem 
nacionalne akcije »Bodi viden – bodi 
previden«, ki se je odvijala do 13. 
oktobra 2019.
 
Akciji, ki posveča posebno pozornost 
večji ozaveščenosti pešcev, še posebej 
starejših in otrok – šolarjev in 
voznikov glede pravilnega ravnanja 
v cestnem prometu, se je pridružila 
tudi občina Vojnik. S preventivno 
akcijo so posvetili posebno pozornost 
uporabi odsevnih predmetov, saj so 
dnevi še vedno kratki, pravilnem 

ravnanju v cestnem prometu in 
upoštevanju omejitev hitrosti v naseljih 
ter odstopanju prednosti pešcem 
pred označenimi prehodi s strani 
voznikov. V občini Vojnik so se akciji 
poleg Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu pridružil tudi redar 
Medobčinskega inšpektorata, policista 
iz Policijske postaje Celje in učenci ter 
mentorica Osnovne šole Vojnik. Zaradi 
slabega vremena smo akcijo izvedli 
v četrtek, 10. oktobra 2019, med 16. 
in 19. uro pri prehodu za pešce pred 
Občino Vojnik. Učenci Osnovne šole 
Vojnik so pripravili stojnico s posebnim 
slikarskim gradivom, s katerim so 

želeli opozoriti predvsem na varnost 
v prometu. Slednji so opozarjali ter 
ozaveščali mimoidoče na varno in 
ustrezno ravnanje v prometu (hoja 
po pločniku, prečkanje na označenih 
prehodih za pešce, nakazati željo po 
prečkanju z dvignjeno roko itd.), z 
razdeljevanjem odsevnih trakov pa 
pešce opozarjali na nujno uporabo 
odsevnikov za boljšo vidnost v 
prometu. Svet za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu občine Vojnik bi se 
prav posebej zahvalil vsem za pomoč, 
saj smo lahko le tako uspešno izvedli 
preventivno akcijo v naši občini.

iz Socke, ki so si možnost nastopanja zagotovile teden 
dni prej. Prvi tekmovalni dan, v soboto, so se izkazale 
pionirke PGD Socka, ki so premagale vso konkurenco 
in osvojile prvo mesto. Drugi dan tekmovanja je prvo 
mesto osvojila ekipa članov B in si z najboljšim časom 
tekmovanja prislužila čast, da je spustila tekmovalno 
zastavo. Tako bosta naši zmagovalni ekipi, poleg ekip 
članic B in članov A iz Nove Cerkve, ki sta prav tako 
osvojili prvi mesti, zastopali Gasilsko zvezo Vojnik-
Dobrna na državnem gasilskem tekmovanju, ki bo 
maja prihodnje leto v Celju. 

Učenci OŠ Vojnik so okrasili stojnico s svojimi izdelki.

Zmagovalna ekipa članov B PGD Socka – z osvojenim 
pokalom po tekmi v Slovenskih Konjicah
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Kot že vrsto let avgusta je tudi letos TD Nova Cerkev 
sodelovalo na povorki na Holceriji v Vitanju. Tokrat 
smo se predstavili z vozom, na katerem je bila »Črna 
kuhna«, ki jo je zelo dobro in lepo izdelal gospod 
Marjan Krajnc in zanjo dobil veliko pohval. 

Tekst in foto: Boža Prevolnik

TD Nova Cerkev na Holceriji v Vitanju 

01

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

Na prvo soboto v septembru, letos že devetič, je TD 
Frankolovo organiziralo kuhanje golaža oz. »Golaž 
žur«. Zbralo se je kar 15 ekip, največ doslej. Hvala vsem 
skupinam, komisiji, okoliškim gostincem, Mesninam 
Celje, napovedovalcu Maksu, gospodinjam, domačim 
skupinam, Francu Kralju ter kolektivu Gostilne Turist, 
Veri Lilija, krajanom in obiskovalcem.

Tekst: Irma Blazinšek, foto: Lea Sreš

»Golaž žur« na Frankolovem

02

Dogodka so se 24. oktobra 2019 udeležili učenci 
in učitelji POŠ Socka, predstavniki KO združenja 
borcev za vrednote NOB Vojnik-Dobrna, Območnih 
združenj veteranov vojne za Slovenijo in sever ter 
drugi krajani. Učenci so pripravili program, Branko 
Delčnjak pa je položil venec.
 

Tekst in foto: Tanja Čretnik

Komemoracija pri spomeniku padlima 
borcema XIV. divizije na Veliki Ravni

04

Člani kvarteta Shalom z Ljubečne, ki ga vodi Aleš 
Kolšek, so 21. septembra 2019 s svojim čudovitim 
petjem sodelovali pri sveti maši v podružnični cerkvi 
Marije sedmih žalosti ali Device Marije. Njihovi 
glasovi so pobožali duše prisotnih. Zadnjo pesem so 
posvetili zlatomašniku Antonu Pergerju. 

Tekst: Milena Jurgec, foto: arhiv Shalom

Čudovito petje kvarteta Shalom 

03
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FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

Učenci 5. razreda POŠ Nova Cerkev so z učiteljico Vesno 
Kotnik, predstavniki Rdečega križa in predsednikom DU 
Vojnik obiskali gospo Angelo Brodej, ki je praznovala 97. 
rojstni dan. Dan so ji polepšali s petjem, deklamacijami in 
sveže pečenimi piškoti, ki so jih spekli sami.  

Tekst in foto: Magda Kajzba 

Medgeneracijska srečanja prinašajo nova 
spoznanja

05

V oktobru so nas obiskali Arclinski fantje in Gojko 
Jevšenak. Fantje že od vsega začetka radi prihajajo 
k nam, njihov pestri program in preprostost sta tisto, 
kar pritegne slehernega poslušalca. Ob 35-letnici jim 
stanovalci in zaposleni v domu iskreno čestitamo.

Tekst in foto: Elči Gregorc

Jesenski utrinki iz Špesovega doma

06

V soboto, 5. oktobra 2019, je v organizaciji Katoliško-
kulturnega društva »Ivan Šopar« Vojnik potekal jubilejni 
– 10. koncert Marijinih pesmi. Predstavili so se: Mešani 
cerkveni pevski zbor sv. Jerneja Vojnik, OPZ Hozana, 
Mešani zbor Forte, Vokalna skupina In Spiritu, MPZ KUD 
France Prešeren Vojnik, Animatorji župnije Vojnik in Ljudske 
pevke Taščice. O pomembnosti takšnih koncertov sta 
spregovorila župan Branko Petre in župnik Anton Perger.    

Tekst: Milena Jurgec, foto: Sanja Gregorič

Na 10. koncertu Marijinih pesmi

08

Šesti memorial – tekmovanje v streljanju z zračnim 
orožjem smo organizirali 15. septembra 2019. Kot 
vsako leto smo en dan prej odšli na domačijo bratov 
Dobrotinšek, kjer nas je sprejela njihova sestra Zefka 
Feldin (94 let) s svojo družino. Dobro je ohranjati 
spomin na ustanovne člane, ki so bili 1942 v Starem 
piskru v Celju ustreljeni zaradi pomoči partizanom.  

Tekst: Franc Lebič, foto: Dušan Ravnikar 

6. memorial bratov Dobrotinškov Vojnik

07
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V soboto, 12. oktobra 2019, smo se člani KUD France 
Prešeren Vojnik in Gledališča Zarja Trnovlje ob 
obletnici smrti in začetku Novačanovih srečanj na 
vojniškem pokopališču poklonili spominu na rojaka, 
diplomata, literata in pesnika dr. Antona Novačana. 

Tekst: Tomo Gorenšek, foto: Živko Beškovnik

Komemoracija Novačanu v spomin

09

Cilji projekta Pogum je opolnomočenje učencev za 
samostojno in odgovorno življenje in razmišljanje o 
prihodnosti. Gostil nas je 6. razred OŠ Glazija, dobili 
smo odgovore na vsa svoja vprašanja, se udeležili 
delavnic in spoznali, koliko več napora vložijo 
vrstniki v vsakdanje, samoumevne stvari. 

Tekst in foto: Vesna Kotnik

Jaz sem Ti in Ti si Jaz 

10

V sredo, 13. novembra 2019, je bilo na Gospodarskem 
razstavišču v Ljubljani srečanje predstavnikov 
turističnih društev in zvez. Srečanja smo se udeležili 
tudi predstavniki Turističnega društva Vojnik, ob 
koncu tega srečanja je bila podelitev priznanj TZS 
najzaslužnejšim prostovoljcem. Priznanje je prejel 
tudi naš dolgoletni član Marko Zdovc. Iskrene 
čestitke.  

Tekst in foto: Barbara Suholežnik Kugler

Priznanje »naj« prostovoljcu v TD Vojnik

12

V soboto, 26. oktobra, smo planinci PD Vojnik obiskali 
»ušesa Istre«, na jugu kraškega roba. Pohod je bil 
zanimivo doživetje za vse, tudi tiste, ki so ta del poti že 
prehodili. Narava se nam vedno znova razodeva v vsej 
lepoti. Ruj nas ni razočaral! Kot bi čutil naše navdušenje, 
nam je postregel z vso paleto toplih barv tega letnega 
časa. 

Tekst in foto: Zvonka Grum

Ušesa Istre 

11
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V oktobru je opravil zadnji delovni dan Daniela Lajlarja, 
dr. med., spec. psihiatrije. Bil je prvi in dolgoletni direktor 
Psihiatrične bolnišnice Vojnik in eden najzaslužnejših, da je 
bolnišnica postala in ostala samostojna. Sodelavci smo ga 
pričakali s transparenti in zastavicami in mu s tem pokazali, 
da ga cenimo in smo mu hvaležni. V nagovoru je poudaril 
pomen enotnosti v kolektivu, mi pa ti kličemo: Hvala, Dani, 
in uživaj v svojem »penzionu«!

Tekst: Egidij Čretnik, foto: Sinatra Gračnar

Zadnji delovni dan Daniela Lajlarja

13

Rekreacija in druženje sta niti za ohranjevanje in vzdrževanje 
kondicije. Na sobotno jutro smo se odpravili kolesarit. Pogovorili 
smo se o pomenu rekreacije in gibanja in se odpravili proti Lopati. 
Mimogrede smo obiskali še svojo članico in se preko Ostrožnega 
in Nove vasi vrnili k piceriji Oliva. Gospodu Mirniku hvala za 
malico, enako Zdenku. Ob kuhanem kostanju smo se pogovorili o 
pomenu varnosti pri kolesarjenju, opremi in prehrani. 

Tekst in foto: Dragica Mirnik

Dejavnosti MDDI Celje

14

Mladinsko društvo Frankolovo je 16. novembra 2019 
ob 18.00 v Vojniku organiziralo koncert »Akustika«, 
ki je bil festival alternativne avtorske glasbe v izvedbi 
»unplugged«. Nastopili so: Špela, Sander Blues & 
Robert Ivačič, Bejž, Neurje!, Crni, Jan Inkret, Katja 
in Domen, Lucky & Hans, Maja, Mare Kopša, N & N 
music, Oušntrajb, Vesna Sauvage, Samo & Sorodne 
duše, Soul Collectors, Kronika, Žiga & Berti.  

Tekst: Nuša Lilija, foto: Dejan Vrtačnik

Koncert Akustika Vojnik

16

V avgustu so se Slemenškovi razveselili devetega otroka. 
Mala Neža se je pridružila Sari, Blažu, Luciji, Tomažu, 
Aljažu, Matiji, Nikolaju in najmlajši Emi. Oče Boštjan in 
mamica Tjaša sta na svoje otroke ponosna, vzgajata jih z 
zgledom in besedo. Dr. Stanislav Lipovšek je 10. novembra 
2019 krstil malo Nežo in staršema iskreno čestital, saj 
je ponosen, da je lahko sodeloval pri tem dogodku. Vse 
dobro jim je zaželel tudi župnik Anton Perger, lepim 
željam pa se pridružujemo krajani in občani.  

Tekst in foto: Milena Jurgec

Družina Slemenšek

15
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V mesecu septembru in oktobru smo med drugim:
 
- gostili učence in učitelje OŠ Podmurvice iz Reke
Projekt Branje ne pozna meja izvajamo že drugo leto. 
Učenci pod mentorstvom Suzane Šafarič berejo prevode 
hrvaških pisateljev. V preteklem šolskem letu so naši 
učenci obiskali OŠ Podmurvice iz Reke, letos pa so hrvaški 
osnovnošolci obiskali našo šolo. Med učenci so se spletle 
prijateljske vezi in dogovorjeni so že, da se naslednje leto 
spet vidijo – seveda v Reki.
 
- imeli priložnost igrati košarko z invalidi
Športni dan na temo šport invalidov smo imeli 10. 10. 
2019. Povabili smo predstavnika društva paraplegikov 
jugozahodne Štajerske, ki se dejavno ukvarjata z igranjem 
košarke. Učenci so z velikim zanimanjem prisluhnili 
njunima življenjskima zgodbama in se na koncu tudi sami 
preizkusi v igri košarke na invalidskem vozičku.
 
 - obiskali Svet energije
Učenci od 6. do 9. razreda so imeli 8. 10. 2019 pod 
mentorstvom Branka Dragarja tehnični dan. Ogledali so 
si Svet energije v Krškem. Najbolj jih je navdušil Teslov 
transformator.
 
- sodelovali pri dnevih evropske kulturne dediščine
»Dediščina, razvedrilo, umetnost« je bil letošnji slogan 
tedna kulturne dediščine. Turistično-kulturno društvo 
Globoče je
11. 10. v sodelovanju z učenci naše šole, pod mentorstvo 
Leonide Rožanski in Iztoka Migliča, ter Občino Vojnik v 
gostišču Turist organiziralo razstavo in prireditev« Ljudska 
pesem še živi«.
 
- izvedli evakuacijo in si ogledali predstavitev 
slovenske vojske
Učence in zaposlene šole smo ozaveščali, kako poskrbeti 
za požarno varnost na šoli. V ta namen smo skupaj s PGD 
Frankolovo 17. 10. izvedli vajo evakuacije. Po evakuaciji 
so si učenci od 6. do 9. razreda v Štorah pod mentorstvom 
Nine Križanec Rodice ogledali predstavitev slovenske 
vojske, policije in gasilcev. Največ zanimanja je požel 
pilatus, ki je s svojimi lupingi navdušil vse prisotne, za njim 
je na stadionu pristal še helikopter.
 
- odšli športno in pogumno naokoli
Učenci krožka Športno in pogumno naokoli pod 
mentorstvom Tamare Blazinšek so izkoristili tople 
jesenske dni in se 17. 10. odpravili na pohod na Dedni Vrh 
in obiskali kmetiji Žlaus in Juteršek. Na vrhu Dednega 
Vrha jih je pričakala Metka Juteršek, ki jih je popeljala do 
kmetije Žlaus, kjer jih je gospa Štefka presenetila z veliko 

košaro domačih rogljičkov in bezgovim sokom. Svojo pot 
so nadaljevali z ogledom obeh kmetij, kjer so spoznali 
njihove domače živali.
- izpeljali vikend za nadarjene
Letos so naši učenci in učenci OŠ Dobrna vikend (18.–20. 
10.) preživeli v CŠOD Burja v Portorožu. V ospredju so 
bile likovne delavnice, učenci so spoznali dve novi tehniki: 
polstenje in batik. Vikend za nadarjene ni le vikend 
pridobivanja novega znanja in izkušenj, je tudi druženje, 
spletanje prijateljstev in ljubezni.
 
- imeli kostanjev piknik
Upravni odbor šolskega sklada že tradicionalno prireja 
kostanjev piknik. Letos so ga izvedli na res lep jesenski 
sončni dan, 24. 10. Dišalo je po kostanju, jabolčnem 
zavitku, piti, jesenskih kolačkih in toplem čaju. Gre za 
dobrodelno noto, saj so zbrani prostovoljni prispevki 
namenjeni šolskemu skladu. Tudi letošnjega kostanjevega 
piknika se je udeležilo veliko učencev, staršev, delavcev 
šole … in vsem smo zelo hvaležni.

OŠ AB FRANKOLOVO 
Tekst: Maja Lugarič, Marjana Šoš Foto: arhiv šole

Prvi meseci pouka obarvani jesensko 
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V tednu otroka je bilo za učence 
organiziranih precej dodatnih 
dejavnosti. Učenci so se družili 
s čarodejem Andrejem, ki jih je 
navdušil s spretnostjo in triki, 
en dan je bil namenjen športnim 
društvom za predstavitev dejavnosti, 
ki jih lahko učenci obiskujejo na 
šoli v popoldanskem času. Filmsko 
dopoldne je razrede spremenilo 
v kino. Ustvarjanje z jesenskimi 
plodovi in naravnim materialom 
je bilo izvir ustvarjalnosti in 
inovativnosti. Po šoli je dišalo 
po pečenih jabolkih in kuhanem 
kostanju.

Na tehniških dnevih v oktobru so 
šestošolci poglabljali znanje o prometu, 
devetošolci so se v Medpodjetniškem 
izobraževalnem centru v Velenju 
seznanjali z različnimi področji 
elektronike.
 
V znamenju knjige je potekal kulturni 
dan za sedmošolce, ki so se nanj 
pripravljali v šolski knjižnici, nato pa 
obiskali Splošno knjižnico v Celju, 
Muzej novejše zgodovine, Fotografski 
atelje Josipa Pelikana ter si ogledali 
znamenitosti Celja. Za šestošolce je bil 
organiziran kulturni dan, na katerem 
so v Cankarjevem domu prisluhnili 
koncertu Čudoviti svet glasbil.
 
Šolski parlament je v oktobru dobil 
novo vodstvo in takoj začel delo. 
Organizirali so prvi šolski ples ter prvo 
dobrodelno akcijo. Z zbiranjem volne 
so pomagali društvu Humanitarček, ki 
bo za starostnike pletlo šale, nogavice in 
rokavice.
 
Z mesecem požarne varnosti so se 
učenci seznanjali ob pomoči gasilcev v 

naših gasilskih društvih. Za učence so 
pripravili predstavitve društev, gasilske 
opreme in možnosti vključevanja v 
delo društva. Učenci so se preizkusili v 
spretnostnem poligonu.
 
Dan odprtih vrat v vojniških podjetjih 
in ustanovah je nastal v želji, da učenci 
pridobijo realne predstave o poklicih 
in se seznanijo s podjetji v domačem 
okolju. Organizirala ga je Urška Kovač 
Jurčenko, skupaj z Amadejem Bastlom 
in klubom vojniških podjetnikov. 
Tehniški dan je potekal v obliki 
delavnic v različnih vojniških podjetjih 
in ustanovah: Občina Vojnik, Optika 
Leban, Fivia, d. o. o., Frizerski studio 
Top Style, Zdravstveni dom Vojnik, 
Vrtec Mavrica Vojnik, AH Čepin, d. o. 
o., Alba, d. o. o., Gostilna Kolar, Šeško, 
d. o. o. in OŠ Vojnik. »Pri organizaciji 
tehniškega dne nas je prijetno 
presenetila pozitivna naravnanost in 
pripravljenost na sodelovanje s strani 
vseh podjetij in ustanov, za kar se 
jim v imenu učencev in šole iskreno 
zahvaljujemo,« je poudarila Urška 
Kovač Jurčenko.
 
Gorenje 2019 – Planinske šole v naravi, 
so se prvi teden oktobra udeležili 
četrtošolci POŠ Nova Cerkev in 
četrtošolci ter petošolci POŠ Šmartno. 
V drugem tednu v oktobru pa so bili 
v Gorenju nad Zrečami učenci 4. 
a in 4. b. Petdnevno bivanje je bilo 

prepleteno s pristnimi doživetji, novimi 
izkušnjami, stikom z naravo. Učenci so 
se povezali v skupni skrbi za urejenost 
sob, pripravljali pogrinjke za obroke, 
se seznanjali s kulturno dediščino, 
raziskovali v naravi, pridobivali nove 
spretnosti, se preizkušali v športnih 
igrah, vztrajnosti ter krepili medsebojne 
vezi.
 
Ustvarjalne delavnice so potekale 
osmo leto zapored za učence od 
šestega do vključno devetega razreda. 
Vilma Ošlak je povedala: »V prvi 
vrsti so namenjene identificirano 
nadarjenim učencem, lahko pa se 
jim pridružijo tudi ostali učenci, ki 
radi ustvarjajo in delajo zanimive 
izdelke zase in za svoje bližnje. Cilj 
teh delavnic je predvsem, da učencem 
omogočimo, da razvijajo ročne in 
delovne spretnosti, smisel za estetiko, 
natančnost, prostorske predstave, 
da samostojno izražajo zamisli in jih 
tudi izpeljejo.  Letošnji delavnic se je 
udeležilo 50 učencev, ki so izdelovali 
adventne venčke pod vodstvom Eve 
Verdev in Kim Mastnak, novoletne 
smreke z Metko Klinc, božične obeske 
z Branko Čakš ter obeske iz lesa z 
Sanjo Levart in Vilmo Ošlak. Posebnost 
je bila delavnica pod vodstvom 
Simone Šarlah in Jožice Bigec, kjer 
so udeleženci izdelovali stekleničke 
upanja za onkološke bolnike.«

OŠ VOJNIK
Povzela: Lidija Eler Jazbinšek, foto: Arhiv šole

Pestra paleta dejavnosti in ustvarjalnosti
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Alex Vranc je šestletni fant iz Nove 
Cerkve z veliko zanimanji – vozi 
motokros, pleše v plesni šoli in se uči 

igrati bobne. Z veseljem obiskuje prvi 
razred osnovne šole, se igra z vrstniki, 
je pozitiven, vesel in nasmejan, poln 
energije in vedno v gibanju. Uživa v 
vožnji s kolesom ali skirojem, se rad 
vozi po igrišču »pump track« ali skače 
preko različnih preprek in ovir na 
različnih podlagah.
 
Alexova starša sta navdušena nad 
cestnimi motorji, zato sta mu sprva 
predstavila minimoto, vendar je sam 
pokazal zanimanje za motokros, ki 
ga je spoznal preko medijev. Ob prvi 
vožnji pri štirih letih mu sicer vožnja 
ni bila všeč, vendar pa je naslednje 
leto ponovno pokazal zanimanje za 
ta adrenalinski šport, pri katerem je 
za učinkovito upravljanje z motorjem 
potrebna vztrajnost, moč in dobra 
fizična pripravljenost. Osnov rokovanja 

z motorjem se je naučil pri Akademiji 
Saša Kraglja. Trenutno ga deloma 
trenira oče, deloma pa najamejo trenerja 
iz Akademije. Prav tako se udeležuje 
šol motokrosa, ki potekajo na različnih 
lokacijah po Sloveniji in tujini. Z vsakim 
treningom Alex postaja vedno hitrejši in 
spretnejši, zato je v dobrem letu in pol 
zamenjal že tri motorje. Prav tako si želi 
tekmovati v tem športu in se na treningih 
že pripravlja, da bo lahko naslednje leto 
tudi uradno vstopil v svet tega športa. 
Njegova vzornika sta Tim Gajser in Tony 
Cairoli in upa, da bo nekega dne tudi 
sam vozil tako, kot vozita onadva.
Alex, želim ti veliko uspehov 
pri uresničevanju ciljev in naj ti 
tekmovalnosti, pozitivne energije in 
dobre volje nikoli ne zmanjka.

MLADI UPI
V MOTOKROSU
Tekst: Tanja Čretnik, foto: osebni arhiv

Bodoči motokrosist Alex

Letos so preživeli v zraku 380 ur in 
prejadrali  več kot 6000 kilometrov. 
Septembra so kuhali golaž na 
Frankolovem, ki ga je organiziralo 
Turistično društvo Frankolovo. 
Naslednji vikend so se odpravili 
na letenje na Tribalj pri Crikvenici. 
Zaradi neprimernega vetra so 
leteli samo zadnji dan, dva dni pa 
so izkoristili za kopanje, sončenje 
in druženje, saj je bilo sonca v 
septembru na pretek. V oktobru 
so organizirali društveni kostanjev 
piknik za člane in pokrovitelje. Dan 
je bil za letenje preveč vetroven, 
zato so nekateri izkoristili popoldan 

in se peš vrnili s Konjiške gore v 
dolino. Druženje se je nadaljevalo 
pri brunarici še pozno v večer. 
Lepo jesensko vreme so pogosto 
izkoristili za jadranje na Konjiški gori, 
Dobrovljah in pri Kamšaku. Kajuhi so 
izjemno ponosni še na en dogodek. 
Septembra je izšla nova Guinnessova 
knjiga rekordov, kjer je vpisan tudi 
član DJP Kajuh Dušan Orož, ki je 
skupaj s tremi letalci postavil nov 
svetovni rekord v napovedanem 
preletu z jadralnim padalom spomladi 
2018 na Sorici.

KAJUHI NE MIRUJEJO 
Tekst in foto: Slavko Kok

Dejavni na nebu in zemlji 

Dušan Orož v knjigi Guinnessovih rekordov

Mladi Alex Vranc se pripravlja na vožnjo.
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Konec oktobra se je uradno zaključila poletna skakalna 
sezona. Vizorčani so tudi letos večkrat dokazali, da 
spadajo med najboljše skakalce v Sloveniji, saj so na 
tekmah dosegali najboljše rezultate, prav tako so se 
izkazali kot zelo močna ekipa!  
 
Poletna sezona je Vizorčane generalno uvrstila med 10 
najboljših klubov v Sloveniji (od 23 klubov), pri čemer so 
se izkazali tako v slovenskem kot v mednarodnem merilu. 
Za največje dosežke velja poudariti uspehe na državnih 
prvenstvih, kjer je najboljše šlo 12-letnikom.Mai Zakelšek, 
ki je letos pobral kar dva naslova državnega prvaka 
posamezno (skoki solo in nordijska kombinacija), se je na 
2. mesto uvrstil tudi na mednarodni tekmi v Nemškem 
Ruhpoldingu, prav tako pa je tam bil del ekipe štirih 
skakalcev, ki so zmagali. Med vizorskimi orli pa so, kot že 
rečeno, to sezono ponovno blesteli 12-letniki. Mai Zakelšek, 
Jaka Krajšek, Fin Šibli in Tine Goršek so si prislužili laskav 
naziv ekipnih državnih prvakov. Najvišjih mest na državnih 
prvenstvih so se prav tako veselili: Jaka Krajšek – državni 
podprvak v skokih solo, Tine Goršek – državni podprvak v 
nordijski kombinaciji, Špela Mastnak – 3. mesto v nordijski 
kombinaciji, Ožbej Vačovnik Kotnik – 5. mesto v skokih solo 
in Alja Preložnik – 5. mesto v nordijski kombinaciji.

Najprestižnejše uspehe z državnih prvenstev in lepe 
rezultate skupnih seštevkov pokala Cockta v skokih solo 
in nordijski kombinaciji ter dosežkov na regijski ravni so 
poleg najboljših dopolnili tudi ostali skakalci in skakalke, 
ki so svoje znanje v poletni sezoni dokazovali iz skoka v 
skok, iz tekme v tekmo. Med njimi ne pozabimo tudi na 
najmlajših skakalcev (do 10 let), ki so svoje znanje ob 
koncu sezone pokazali na animacijski tekmi v Planici. Žal se 
tekem tokratne sezone zaradi okrevanja od poškodb nista 
udeležila Matic Preložnik in Timon Brglez.

Kam bo vizorske skakalce odnesla zimska sezona 
2019/2020?
Zimska sezona je v SD Vizore tudi čas, ko medse povabijo 
nove člane in ko bolj intenzivno pristopijo k sami promociji 
tega športa v obliki Mini Planice za otroke od 1. do 4. 
razreda, organizirajo dan odprtih vrat, prav tako pa 
velikodušno odprejo »vrata« skakalnic in sankaškega brega 
ob skakalnicah za športne dneve.

Vseskozi pa svoj čas in trud člani namenjajo posodobitvi 
in razvoju domačega skakalnega središča v Vizorah.  

Trud članov s predsednikom Felixom Skutnikom na čelu, 
predvsem pa obeh trenerjev Slavca in Davida Grma, je 
viden in poplačan skozi zelo dobre rezultate, ki jih žanjejo 
mladi skakalci in slednjih in seveda še boljših se vizorski orli 
nadejajo tudi v zimski sezoni 2019/2020, ki je pred nami.

VIZORSKI
ORLI 
Tekst in foto: Andreja Preložnik

Skakalci odlično zaključili poletno sezono 2019

Ekipni državni prvaki v skokih solo – dečki do 12 let
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KAJ MORAMO 
VEDETI O ...   
Pripravila: Tea Kus Grilanc, mag. farm.

Dišeče in zdravilno
Eterična olja se že tisočletja uporabljajo v zdravilne 
namene. V današnjem času jih uporabljamo za 
sprostitev, nego, masažo in naravno odišavljanje 
prostorov. Čeprav v svojem poimenovanju nosijo 
besedo olje, so kemijsko to zelo kompleksne spojine, ki 
se od rastlinskih olj razlikujejo po tem, da ne puščajo 
mastnih madežev. Zanje je značilno, da so lahko 
hlapna, zato imajo močan značilen vonj, so topna v 
olju, zato jih lahko odlično vmešamo v rastlinska olja 
in tako uporabimo kot olje za masažo, in imajo manjšo 
gostoto kot voda (razen evgenol v nageljnovih žbicah). 
Eterična olja delujejo na nas preko dihalnega sistema 
ali preko kože. Imajo širok spekter terapevtskega 
delovanja: delujejo na psihološki, fiziološki, duhovni 
in energijski ravni. Najbolj raziskano področje 
delovanja eteričnih olj je njihova antiseptična 
aktivnost. Znanstveno dokazano je, da so učinkovita 
protiglivična, protivirusna in antibakterijska sredstva 
ter da njihova naravna aroma vpliva na naša čustva, 
zbranost in vedenje.
 
Možnosti uporabe eteričnih olj
Klasična inhalacija: v liter vroče vode kanemo 4 do 5 kapljic 
eteričnega olja, glavo prislonimo nad posodo, se pokrijemo 
z brisačo ter 10-krat globoko vdihnemo in izdihnemo. 
Odstranimo brisačo in normalno dihamo, nato se ponovno 
pokrijemo in spet 10-krat globoko vdihnemo in izdihnemo. 
Postopek ponavljamo 10 minut, vsaj 2-krat na dan.

 
Izparilnik ali difuzor: v vodo kanemo 6 do 8 kapljic 
eteričnega olja. Količina je odvisna od velikosti prostora in 
intenzivnosti olja.
Glinena podlaga: na glineno podlago kanemo od 3 do 6 
kapljic eteričnega olja. 
Kopalna kad: 4 do 8 kapljic eteričnega olja kanemo na 1 
žlico soli in vse skupaj raztopimo v topli kopeli, ki naj ne 
traja več kot 30 minut.
Kopel za noge: 2 do 4 kapljice eteričnega olja kanemo na 1 
žlico soli in vse skupaj raztopimo v topli kopeli. 
Obkladki: 3 do 6 kapljic eteričnega olja kanemo v 10 ml 
etanola ter mešanico dopolnimo do 100 ml z destilirano 
vodo; prepojimo brisačo ali gazo, jo ovijemo okoli bolečega 
mesta, prekrijemo s suho brisačo ter pustimo delovati 10 
minut. Postopek ponovimo 2- do 3-krat na dan. 
Olje za masažo: 2 do 6 kapljic eteričnega olja razredčimo 
z 10 ml osnovnega olja.

Olje za lokalno vtiranje: 6 do 10 kapljic eteričnega olja 
razredčimo z 10 ml osnovnega olja. 
Tonik za čiščenje obraza: v 100-mililitrsko stekleničko 
vlijemo 5 ml etanola, vanj kanemo mešanico eteričnih olj 
(maksimalno 10 kapljic) in nastalo mešanico dopolnimo 
z destilirano vodo do 100 ml.
Ustna voda: pripravimo po enakem postopku kot tonik za 
obraz. Priporočena eterična olja za izpiranje ustne votline 
so: čajevec, sivka, lovor, rimska kamilica in žajbelj.
Za dezinfekcijo površin (kuhinja, kopalnica): 20 kapljic 
eteričnega olja kanemo v 1 žlico kisa ali etanola in 
dodamo 1 dl destilirane vode.
Čistila (za kuhinjo in kopalnico): Dobro zmešamo 60 g 
sode bikarbone, 20 g naribanega trdega mila, 30 kapljic 
poljubnih eteričnih olj, 10 ml kisa za vlaganje in 1 l vroče 
vode. Priporočamo naslednja eterična olja: limona, 
pomaranča, grenivka, citronela, čajevec, poprova meta, 
limonska trava, verbena, lovor in žajbelj.
Razpršilo za odišavljanje zraka: 15 kapljic poljubnega 
eteričnega olja kanemo v 1 dl etanola in dodamo 1 dl 
destilirane vode. Tekočino pred uporabo pretresemo.
 
Kakor koli se boste odločili eterična olja uporabljati, 
pa vselej veljajo naslednja opozorila: eterična olja 
vedno uporabljajmo samo za zunanjo uporabo, pred 
nanosom na kožo jih vedno razredčimo. Naj bodo 
nedosegljiva otrokom, ne uporabljamo jih za otroke, 
nosečnice, epileptike, alergike. Po nanosu na kožo te ne 
izpostavljamo soncu.
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Pri Kozolcu
1815

Gostilna Pri Kozolcu

Odprto samo za zaključene družbe po predhodnem dogovoru!

Rojstni dnevi, obletnice, novoletne zabave,  
poslovne zabave, organizirana kosila in večerje  

za večje skupine, obhajila, birme, poroke, sedmine…
Za več informacij pokličite na telefonsko številko

031/362 749
www.g o s t i l n a p r i kozo l c u . s i
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JABLANA  
Tekst: Nataša Pevec

HiTop in učinki regeneracije
Masaža HiTop je oblika masaže, ki jo izvajamo z 
visokokakovostnim aparatom HiTop, pri kateri se 
terapevt vključi v tokokrog in preko svojih prstov 
dovaja visokotonske električne impulze v klienta. Z 
aparatom dovajamo celicam veliko energije, s tem 
delujemo na celični metabolizem in dosežemo učinke 
regeneracije, kar s klasično ročno masažo ni mogoče 
oziroma so učinki mnogokrat manjši. Rezultati so 
izjemni, saj poleg revitalizacije in sproščanja odpravlja 
bolečine, kot so glavoboli, migrene, bolečine po 
poškodbah in operacijah, bolečine vzdolž hrbtenice, 
bolečine pri artrozi sklepov, zmanjšuje edeme, 
odpravlja fizični in psihični stres ter izčrpanost. 
Masaža traja od 30 do 60 min, za trajnejše rezultate 
se priporoča tri do pet ponovitev. Informacije: Studio 
Jablana, 031 222 790, 03 82 80 234.

Ponosno se oziramo na našo 20-letno skupno 
prehojeno pot. Vsako leto je prinašalo 

nov začetek, nove cilje, nov zagon.  In tako 
bodo dobra dejanja naš čas plemenitila tudi v 
prihodnje,  skupaj z vami, ki nam stojite ob strani 
in nas vztrajno bodrite. 

  Naša želja je ista za nas in vas, naj prihajajoče 
leto ponudi nove priložnosti in uspehe, v 

dlan pa naj natrosi srečo, spokojnost in zdravje.  
Želimo vam vse radosti božičnih praznikov in 
veliko lepega v letu 2020.

Gasilska zveza Vojnik-Dobrna
 

S Prostovoljnimi gasilskimi društvi 
Vojnik, Dobrna, Nova Cerkev, 
Frankolovo, Lemberg, Socka
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December
12
17.00

TRADICIONALNA OKRASITEV JELKE 
PRED KNJIŽNICO, v Knjižnici Vojnik
Knjižnica Vojnik

12
17.00

SREČANJE KRVODAJALCEV IZ NOVE 
CERKVE, Pr‘ Mark v Novi Cerkvi 
KO Rdeči križ Nova Cerkev

12
17.00

NOVOLETNA PRIREDITEV, v POŠ Nova 
Cerkev
Učitelji in učenci POŠ Nova Cerkev

14
16.30

ODPRTJE BOŽIČNEGA VOJNIKA, na 
prizorišču Božičnega Vojnika
Turistično društvo Vojnik in Občina 
Vojnik

14
18.00

KONCERT OB ODPRTJU BOŽIČNEGA 
VOJNIKA: PRIFARSKI MUZIKANTI Z 
GOSTJAMI, telovadnica OŠ Vojnik
Turistično društvo Vojnik in Občina 
Vojnik

15
18.00

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA 
ZBORA GALLUS TRST, v cerkvi sv. 
Jerneja v Vojniku
Turistično društvo Vojnik in Občina 
Vojnik

16
17.00

LUTKOVNA PREDSTAVA »PRAVLJIČNE 
PRIGODE IZ GOZDA«, v Knjižnici 
Vojnik Knjižnica Vojnik

17
17.00

ZBIRANJE VZORCEV VIN ZA 
DELOVNO POKUŠINO, v društveni 
kleti
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

18
11.00

DELOVNA POKUŠINA VIN Z 
ENOLOGINJO TADEJO VODOVNIK 
PLEVNIK, Jernejev dom 
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

18
12.00–15.00

BOŽIČNI REPAIR CAFE – POPRAVILA 
BOŽIČNIH IZDELKOV, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

18
18.00

NOVOLETNA PRIREDITEV, v POŠ 
Socka
Učitelji in učenci POŠ Socka

20
19.00

KONCERT JAZZA IN GOSPELA 
V IZVEDBI ŽENSKEGA 
PEVSKEGA ZBORA PETROL IN 
INSTRUMENTALISTOV, v cerkvi sv. 
Jerneja v Vojniku
Turistično društvo Vojnik in Občina 
Vojnik

21
19.00

BOŽIČNO NOVOLETNI KONCERT 
GODBE NA PIHALA NOVA CERKEV, v 
telovadnici OŠ Vojnik
Kulturno umetniško društvo godba na 
pihala Nova Cerkev

22
16.00

PRAVLJICA O BOŽIČKOVI DEŽELI, 
Kulturni dom Vojnik
Društvo Most mladih

24
17.00

OTROŠKA POLNOČNICA, v cerkvi sv. 
Jerneja v Vojniku
Vrtec Danijelov Levček in Otroški 
cerkveni pevski zbor Hozana Vojnik

24
24.00

POGOSTITEV NA POLNOČNICAH 
NA FRANKOLOVEM, pred cerkvijo na 
Frankolovem
Društvo Talon Frankolovo

25
18.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT FRANKOLOVČANI 
FRANKOLOVČANOM, v cerkvi sv. 
Jožefa na Frankolovem
Prosvetno društvo Anton Bezenšek 
Frankolovo

26
9.00

SREČANJE PLANINCEV NA 
STOLPNIKU, zbirališče pred cerkvijo v 
Črešnjicah
Planinsko društvo Vojnik

26
11.00

BLAGOSLOV KONJ, pri cerkvi sv. 
Lenarta v Novi Cerkvi
Turistično društvo Nova Cerkev

26
17.00

OGLED ŽIVIH JASLIC, prizorišče pod 
cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Turistično društvo Vojnik in Občina 
Vojnik

26
18.00

BOŽIČNI KONCERT MEŠANEGA 
PEVSKEGA ZBORA SVETEGA 
LENARTA NOVA CERKEV, v cerkvi sv. 
Lenarta v Novi Cerkvi,Mešani cerkveni 
pevski zbor svetega Lenarta Nova Cerkev

27
17.00

NOČNI POHOD NA SV. TOMAŽ, 
zbirališče pred ZD Vojnik
Planinsko društvo Vojnik

27
18.00

BLAGOSLOV VINA, v cerkvi sv. Tomaža 
v Vojniku 
Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik

27
19.00

KONCERT VOJNIŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV IN SOLISTOV, v telovadnici 
OŠ Vojnik, Turistično društvo Vojnik in 
Občina Vojnik

28
19.00

VELIKI NOVOLETNI KONCERT 
BOŽIČNEGA VOJNIKA, v cerkvi sv. 
Jerneja v Vojniku
Turistično društvo Vojnik in Občina 
Vojnik

29
18.00

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA 
ZBORA BISTRICA OB SOTLI, v cerkvi 
sv. Jerneja v Vojniku
Turistično društvo Vojnik in Občina 
Vojnik
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Obvestila
Občina Vojnik organizira vsak četrtek od 16. do 18. ure 
svetovanje s področja izvedbe in financiranja energetsko 
učinkovite gradnje oziroma adaptacije. Brezplačno 
svetovanje poteka v prostorih Občine Vojnik po 
predhodni najavi po telefonu na št. 041 663 395 (Nikolaj 
Torkar).

ORGANIZATORJI DOGODKOV SI PRIDRUŽUJEJO 
PRAVICO DO SPREMEMB.

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.

8
18.00

PREDSTAVITEV KNJIGE P. BRANKA 
CESTNIKA, dvorana PGD Frankolovo
Društva na Frankolovem in Župnijski 
svet Frankolovo

11
9.00

POHOD OKROG ŠMARTINSKEGA 
JEZERA, zbirališče pred cerkvijo sv. 
Jerneja v Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

12
12.00–15.00

DELAVNICA – PUSTNI KOSTUM MALO 
DRUGAČE, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

15
18.00

KONCERT MeCPZ, cerkev sv. Jerneja v 
Vojniku
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar 
Vojnik

22
15.00

PUSTNI KARNEVAL, na vasi v Novi 
Cerkvi
Prostovoljno gasilsko društvo Nova 
Cerkev in Krajevna skupnost Nova 
Cerkev

27
12.00–15.00

REPAIR CAFE S POZNAVALKO 
SODOBNIH TRENDOV OPREME 
STANOVANJA, v Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

Januar

Februar

1
16.45

21. TRADICIONALNI NOČNI POHOD 
»PO POTEH GRAJSKIH PRAVLJIC«, iz 
parka pri graščini Frankolovo
Turistično društvo Frankolovo

4
18.00

BIG BAND SLOVENSKE VOJSKE S 
SOLISTKO AMADEO BEGOVIĆ, v 
telovadnici OŠ Vojnik
Turistično društvo Vojnik in Občina 
Vojnik

14
9.00

POHOD K SV. TOMAŽU NAD 
VOJNIKOM, zbirališče pred cerkvijo sv. 
Jerneja v Vojniku
Društvo upokojencev Vojnik

15
12.00–15.00

ASTROLOGINJA ROŽA KARAN – KAJ 
VAM KAŽEJO ZVEZDE?, v Kamrici 
Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik

25-26
9.00

DUHOVNI VIKEND,
dom sv. Jerneja v Vojniku
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar 
Vojnik

26
18.00

ZAPOJMO SKUPAJ Z ANSAMBLOM 
KLATEŽI, v športni dvorani OŠ Vojnik
KUD Klateži iz Nove Cerkve

29
12.00–15.00

REPAIR CAFE – KAVARNIŠKA 
POPRAVLJALNICA Z MOJSTRI, v 
Kamrici Vojnik
Kamrica, medgeneracijski center Vojnik
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75 let od sestrelitve 
ameriškega zavezniškega bombnika 

v Vrbi pri Dobrni                                                          

V Turističnem društvu Vojnik se vsako leto 
večkrat spomnimo na umrle ameriške letalce 
in pri spominskem obeležju, ki je bilo v njihov 
spomin leta 2014 postavljeno v Vrbi pri Dobrni, 
prižgemo sveče.
 
Letos je meseca februarja minilo 75 let od tragičnega 
dogodka iz druge svetovne vojne. Za svobodo so 
25. februarja 1944 tukaj na našem nebu v boju s 
sovražnimi letali in daleč od svojega doma dali svoja 
mlada življenja naslednji letalci:
• pilot Johnson D. Edward – star 23 let,
• kopilot McEntee F. Gene – star 23 let,
• navigator Hunt L. Kenneth – star 23 let,
• bombarder Douma Martin, mlajši – star 23 let,
• strelec v zgornji kupoli letala 
 Nohlechek J. Clayton – star 23 let,
• strelec v spodnji kupoli letala 
 Berney M. Edwin – star 21 let,
• strelec v nosu letala 
 Williams D. Clifford, mlajši – star 26 let.

Tisti dan so se iz gorečega letala s padali rešili le trije 
letalci; in sicer:
• strelec v repu letala Batory G. Walter,
• radiooperater in strelec na levem boku letala 

Heaney D. Richard,
• strelec na desnem boku letala Grove E. Howard. 
Preživele letalce so Nemci ujeli in jih poslali v 
ujetništvo v Nemčijo. Vsi trije pa so srečno dočakali 
konec vojne in se vrnili v domovino. Vse preminule 
letalce so po vojni svojci pokopali na domačih 
pokopališčih v Ameriki, z izjemo letalca Nohlechek J. 
Claytona, ki je pokopan na ameriškem pokopališču v 
Italiji.

Postavljeno spominsko obeležje priča o današnjem 
prijateljstvu med Slovenijo in Ameriko in obeležuje 
bližino mesta, kjer so bili letalci še zadnjič skupaj kot 
posadka zavezniškega bombnika. 

Tekst in foto: Marko Zdovc 

William Douma iz ZDA, 
ki s prstom kaže na svojega preminulega brata Martina.

Spominsko obeležje v Vrbi pri Dobrni


