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KOLOFON
Prispevke s fotografijami, navedbo 
avtorja prispevka in fotografij ter 
telefonsko številko za naslednjo 
številko Ogledala pričakujemo do 
ponedeljka, 13. februarja 2023,
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 141. številke bo v četrtek,
16. marca 2023. 

Članke, prejete po 13. februarju 
2022, 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. 

Glasilo Občine Vojnik
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Ujete stopinje v prvem snegu, ki jih bo kmalu prekrila nova snežna 
odeja. (foto: Valerija Jakop)
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Izdajatelj:
Občina Vojnik 

Odgovorna urednica:
Lea Sreš 

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

Nenad Vranešević, Klara Podergajs in
Nives Kotnik

Trženje oglasov:
Nives Kotnik

Jezikovni pregled: 
Andreja Kukovič

Naslovna fotografija:
Lepe želje naj se uresničijo.

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. 

Pričakovanje, ki se 
imenuje upanje 
Novo leto je čas, ko sprejmemo nove odločitve, je čas, ko kaj 
spremenimo in kaj opustimo. Začnimo novo leto z namero po 
pozitivnem razmišljanju in željo po več pozitivnih vibracijah in ljudeh 
v svojem življenju. 

Večkrat me ljudje vprašajo, ali nimam težav. Imam jih, vendar jih je 
potrebno pozitivno pretehtati in sproti reševati. Naj bo to osnovno 
pravilo v naslednjem letu. Negativne misli prinašajo bolečino, 
izgubljamo energijo in hkrati nas take misli vračajo korak ali dva 
nazaj. Negativne misli hitro prerastejo v oblak slabe volje, na enak 
način delujejo pozitivne misli. Če se trudimo delovati na ta način, 
lahko hitro spremenimo svoje življenje. Res je življenje kot ogledalo, 
smeji se ti, če ga gledaš nasmejano. 

Smo sredi adventa, ki je čas pričakovanja božiča, Jezusovega 
prihoda (latinsko adventus), čas duhovne in zunanje priprave na 
božič. Nekoč sta se prepletali krščanska simbolika in človekova stara 
želja, da bi si v najtemnejšem delu leta priklical pomlad in svetlobo. 
Danes ta čas doživljamo različno, odvisno od vzgoje in vrednot, 
ki jih živimo. Dobro bi bilo, če bi se prav vsi zazrli vase, se umirili, 
se še bolj posvetili družini in sočloveku, ne pa, da smo dejavni del 
komercializacije in s tem poganjamo kičasto adventno-miklavževo-
božično-novoletno kolo. 

V naših krajih so v adventnem času že od nekdaj krasili domove z 
zelenjem. Pokažimo svojo kreativnost in v krogu družine in prijateljev 
naberimo zelenje v naravi ter ga oblikujmo v venčke. Veliko več nam 
bodo pomenili in nam v dom prinesli domačnost ter prijaznost. 

V času pred novim letom smo običajno vsi v pričakovanju. Kmalu se 
bomo poslovili od starega leta in ob tem (upamo) tudi starih navad, 
polomij in osebnih neuspehov. Ob vstopu v novo leto bomo tudi letos 
polni novega zagona, svežih idej za prihajajoče leto in predvsem 
polni upanja, da nam bo tokrat pa zares uspelo. Težke so te novoletne 
zaobljube, posebno, če se ne poglobimo v občutke, ki so nas spremljali 
pri nedoseženih ciljih prejšnjega leta. Z jasnimi cilji za naprej bo naš 
vsakdan veliko bolj produktiven in uspešen, kar je na koncu koncev 
vredno vsakega vloženega truda.

Ogledalo 140 prinaša zanimive teme, predstavlja ljudi, za katere 
je prav, da jih poznamo. Predstavljamo vam lokalne volitve, delo 
občinske uprave, drobce iz življenja mladih, dosežke športnikov in 
koristne informacije za pomoč starejšim. Naše okolje odslikava ljudi v 
različnih položajih. Če opazite, da kdo potrebuje pomoč, izberite eno 
izmed številk humanitarnih organizacij in opozorite na težave, ki jih 
opazite. Skupaj zmoremo več. In seveda prinaša Ogledalo tudi prilogo 
Božični Vojnik, ki vas vabi, da ga obiščete. 

Naj vam praznični dnevi prinesejo veliko lepega. Če smo hvaležni in 
cenimo tisto, kar imamo, smo srečni. V končni fazi se zavedam, da si 
ljudje v večini primerov želimo samo sreče …

Lea Sreš,
odgovorna urednica

UVODNIK
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MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE 
IN SOLIDARNOST  

Spoštovani, za nami so lokalne volitve in preko 
svojih glasov ste mi podelili svoje zaupanje za 
vodenje naše lokalne skupnosti. Za to sem vam 
iskreno hvaležen. 
 

Tudi v tem mandatu se bom potrudil, da svoje znanje 
in energijo usmerim v izboljšanje našega življenja in 
okolja. Dostopnost in osebni stik bosta še naprej moji 
zelo pomembni nalogi. Zavedam se, da sam ne zmorem 
veliko. Zato bom deloval skupaj s svetniki občinskega 
sveta in svetov krajevnih skupnosti ter s sodelavci 
občinske uprave kot enoten tim. Verjamem, da se bo tudi 
nova ekipa svetnikov zavzemala za skupno dobro. Zato 
bomo uspešni. Osnovno vodilo nam bodo sodelovanje, 
medsebojno spoštovanje in solidarnost. Takšnega dela 
se veselim. Vsem svetnikom iz prejšnjega mandata se 
iskreno zahvaljujem za dobro in učinkovito sodelovanje. 
Na rezultate našega dela smo lahko ponosni.

Pomembni pa so novi načrti in projekti, ki so pred nami.
· Komunalna infrastruktura s poudarkom na 

vodovodih (cilj je oskrba s kakovostno vodo za vsa 
gospodinjstva). Gradnja fekalne kanalizacije na 
aglomeracijskih območjih. 

· Gradnja pločnikov in kolesarskih stez ter posodabljanje 
cestnega omrežja in mostov.

· Skupaj z direkcijo za ceste bo naša naloga ureditev 
državnih cest in izgradnja pločnikov ter kolesark ob 
njih.

· Obvoznica Vojnik.
· Sanacije plazov, ki ogrožajo objekte ali ceste.
· Gradnja športne infrastrukture.
· Posodobitev telekomunikacijskega omrežja (Rune) in 

elektro omrežja (ECE).
· Dograditev OŠ Vojnik – povečanje prostorov in 

ureditev kuhinje z jedilnico.
· Financiranje gasilskih društev in pomoč pri investicijah 

(novi avtomobili, gasilski poligon in nov gasilski dom 
za PGD Vojnik).

· Gradnja novih stanovanj za potrebe mladih družin in 
varovanih stanovanj za starejše.

· Kulturni center Vojnik.
· Energetska sanacija stavb in gradnja sončnih elektrarn.

Pomembna bo skrb za podporo delovanju društev. 
Imamo jih veliko in prav vsako je pomembno. Za 
kakovostno življenje v naši skupnosti je potrebno 
ustvarjati pogoje za razvoj podjetništva, kmetijstva in 
turizma. 

Pred nami je decembrski čas. Organizirali bomo delo 
občinskega sveta in svetov KS. Je pa to tudi praznični 
čas. Advent, božič in novo leto. Letos bo v polnem sijaju 
zaživel Božični Vojnik. Veliko priložnosti za globoko 
osebno doživetje v krogu družine in prijateljev. Naj bo 
ob poplavi informacij, ki vsakodnevno vzbujajo skrb, 
Božični Vojnik otok optimizma in pozitivne energije. 
Dobrodošli.

Po volitvah in ob novem letu se nam ponujajo nove poti. 
Prehodimo jih skupaj optimistično in v skrbi drug za 
drugega. 

BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 
2023!

Branko Petre, 
 vaš župan

Naše delo nikoli ne more biti 
popolno. A to nas ne sme odvezati, 
da se ne bi potrudili, kolikor se le da. 

       (Metka Klevišar)     
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VOJNIK So poti, ki vodijo v nove kraje,
so poti, na katerih se marsikaj doživi,

so poti, ki vodijo v nova spoznanja
in so poti, ki vodijo v srca ljudi.

Naj bo vaš božič poln optimizma, notranjega miru in sreče.
Novo leto pa pot dobre volje, ljubezni in zdravja.
SREČNO 2023!

Župan Branko Petre s sodelavci občinske uprave

Spoštovane občanke in občani, 

Ob koncu leta bi vam radi povedali, da smo veseli in ponosni, ker smo 
gasilci in lahko služimo ljudem. Pri tem doživljamo notranje zadovoljstvo 
in prijeten občutek, da smo koristni.

Naša skrb, da opravljamo dobro delo in skrb za naš razvoj ter ohranjanje 
naših gasilskih vrst, od mladih do najstarejših, še vedno močno živi v nas. 
Čutimo, da opravljamo plemenito poslanstvo in to nas drži pokonci in nas 
bo tudi v prihodnje!

Hvala, ker vsako leto v tem času, ko vas obiščejo naši člani, prispevate za naše 
društvo po svojih močeh. S tem denarjem skrbno ravnamo, ko opravljamo 
delo v dobro za naša društva in za vas. 

Naj bodo praznični dnevi, ki prihajajo, zaznamovani z VESELJEM, 
MIROM IN BREZ NESREČ! In mi vsi, ki delamo v gasilskih društvih 
ali v gasilski zvezi, vam iz srca voščimo vse dobro in vam kličemo: 
BLAGOSLOVLJEN BOŽIČ IN MIRNO TER PREDVSEM ZDRAVO, 
SREČNO NOVO LETO 2023!

Gasilska zveza Vojnik - Dobrna
Roman Kugler – predsednik PGD Vojnik
Slavko Jezernik – predsednik PGD Nova Cerkev 
Janez Kotnik – predsednik PGD Socka
Marjanca Aubreht Medved – predsednica PGD Lemberg
Drago Brecl – predsednik PGD Frankolovo 
… vsi s svojimi društvenimi ekipami in celotnim članstvom

Beno Podergajs – predsednik GZ Vojnik – Dobrna 
Ivan Jezernik – poveljnik GZ Vojnik – Dobrna
z vodstvom GZ VOJNIK – DOBRNA
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GRBI         
Tekst: Lea Sreš, foto: Matjaž Jambriško

Prihodnost nagrajuje vztrajne in pogumne
Praznik naše občine smo tudi 
letos slovesno obeležili. Bilo je 
slavnostno, letos množično in v 
zraku je bilo čutiti ponos. Ponosni 
so bili nagrajenci, prejemniki 
vojniških grbov, županovih priznanj 
in priznanj za študijske dosežke. 
Vsak izmed njih nosi svojo zgodbo, 
svoje razloge za delo v dobro, 
vsak izmed njih je delal v dobro 
skupnosti in nesebično pomagal 
graditi našo skupnost, našo občino. 
Na podlagi Odloka o podeljevanju 
priznanj Občine Vojnik je Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja v 137. številki Ogledala 
objavila javni razpis o priznanjih 
Občine Vojnik v letu 2022. Komisija 
je redni seji 30. avgusta 2022 
upoštevala vse predloge, ki so bili 
posredovani na naslov Občine. 
Prejeli so 266 pravočasnih in 
veljavnih predlogov. Priznanja so 
podelili na slavnostni prireditvi 4. 
oktobra 2022.
 

Komisija je proučila utemeljitve 
predlogov ter predlagala Občinskemu 
svetu prejemnike. Člani komisije so 
bili mnenja, da so predlagani občani, 
društva, podjetja in skupine mnogo 
prispevali za razvoj krajev v občini 
Vojnik. Zaradi omejenosti števila 

priznanj so med predlaganimi izbrali 
ter pri tem upoštevali tudi območje 
delovanja (KS), število predlogov tega 
leta in tudi predhodnih let. Občinski 
svet Občine Vojnik je na 25. redni seji 
8. septembra 2022 določil prejemnike 
grbov Občine Vojnik v letu 2022, ki 
jih je podelil župan Branko Petre na 
slavnostni prireditvi ob prazniku 
Občine Vojnik. 

V svojem nagovoru je župan Branko 
Petre opozoril na čas in razmere, 
v katerih živimo, ki so globalne. 
"Na novo stanje se je potrebno 
prilagoditi, iskati moramo nove 
možnosti in priložnosti. Ob draginji, 
energetski krizi in drugih težavah 
je ključnega pomena upanje, želja 
po spremembah, ki pa jih moramo 
doseči sami. Zavedati se moramo, 
da prihodnost nagrajuje vztrajne 
in pogumne." Izpostavil je, da smo 
Vojničani sposobni, delovni, vztrajni 
in ponosni. Vse te lastnosti nam bodo 
pomagale, da bomo napredovali, 
skrbeli za skupnost in posameznike, ki 
so se znašli v težavah. 

Poudaril je potrebo po pripadnosti 
Evropi in Sloveniji. Domoljubje ni 
nacionalizem, domovino je potrebno 
ljubiti, izkazati pa moramo sočutje 
s trpečimi v vojni, z ljudmi, ki bežijo 

pred njo in iščejo boljši jutri.

"Verjeti moramo v prihodnost, v razvoj 
občine, ki mora biti ljudem blizu, 
ustvarjati mora pogoje za razvoj, 
za prihodnost, za boljše razmere in 
boljše odnose. Odnosi so najboljše, 
kar imamo; ohranjajmo in negujmo 
jih. In prav ljudje, ki se izpostavljajo, 
po navadi kažejo, da je uspešno delo 
plod dobrih medsebojnih odnosov. 
Odnosi se izoblikujejo kot vrednote, 
počasi. Dobri materialni pogoji 
v občini omogočajo investicije v 
razvoj vrtcev, šol, kulture, športa, 
društvenega življenja, humanitarnih 
organizacij, gasilcev. Dobre odnose 
ustvarjajo tudi dobri materialni pogoji 
v lokalni skupnosti: vodovodi, asfalt, 
pločniki, kolesarske steze, društveno 
življenje. Poseben pomen ima naš 
odnos do čistega naravnega okolja 
in skrbi zanj. Tudi tu se vse začne pri 
nas samih. Za dosego dobrih razmer v 
občini je potrebno izkoristiti dodatne 
vire financiranja in evropska sredstva, 
vendar moramo osnovne pogoje 
postoriti sami. 

Različne družbene skupine imajo 
različne potrebe. Občina je prostor, 
kjer se z dobrim načrtovanjem in 
pogledom v prihodnost da narediti 
veliko. Poskrbeti moramo za 

Dobitniki županovega priznanja za delo v lokalni skupnosti
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ustvarjanje boljših pogojev za mlade; od prostorov v 
vrtcih, za dobro šolo, ki uči in vzgaja, za delovna mesta, 
za igrišča, za dostop do stanovanj za mlade družine. Z 
načrtovanjem in sprejemanjem OPN bomo poskrbeli za 
primeren razvoj in ustvarili dobre pogoje za delovno 
aktivne, za bivanje in rekreacijo. Na področju kmetijstva 
so pomembne spodbude, vključevanje v projekte LAS, 
ustvarjanje pogojev za pridelavo hrane. Posebna skrb mora 
biti namenjena starejšim, poskrbeti moramo za njihovo 
socialno vključenost, jim dati možnost izobraževanja, 
medgeneracijsko sodelovanje, biti solidarni in kjer je 
potrebno, poskrbeti za pomoč prostovoljcev na domu, 
za dolgotrajno oskrbo na domu in v institucijah. Na 
tem področju igrajo pomembno vlogo humanitarne 
organizacije (RK, Karitas, Prostofer). Na vseh ravneh smo 
dolžni upoštevati človekovo dostojanstvo. 

V občini imamo veliko podjetnikov, pri načrtovanju 
razvoja nas omejuje pomanjkanje prostora, potrebno bo 
povezovanje in večje povezovanje s sosednjimi občinami. 
Dober kader bo ključnega pomena za uspeh podjetništva 
in v prihodnje bomo priča še večji fleksibilnosti delavcev in 
oblik dela. 

Za dobro kondicijo občine je potrebno dobro in usklajeno 
delo občinske uprave, delo svetnikov v občinskem svetu in 
v svetih krajevnih skupnosti. Občina je v dobrem stanju, 
imamo načrte, proračun za 2023 in strategijo razvoja za 
prihodnost. Potrebna sta optimizem in pogum."

Vsem dobitnikom vojniških grbov in priznanj sta župan in 
podžupan Vili Hribernik podelila priznanja in jim iskreno 

čestitala. Za prijetno vzdušje na prireditvi so poskrbeli 
nastopajoči, Extra band Glasbene šole Celje. Skozi večer 
pa nas je popeljala Greta Kokot Rajković.

Prejemniki zlatega, srebrnega in bronastega vojniškega grba

Kaja Poteko, dobitnica priznanja za študijske dosežke

Ob županu so zlati maturanti Andraž Rebernik, Tija Lulik in Anita Očko.
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LOKALNE 

VOLITVE 

2022 
Poročilo 
o volilnih 
izidih
Foto: Matjaž Jambriško

Občinska volilna komisija Občine Vojnik je na podlagi 
90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 
in 93/20 – odl. US) in zapisnikov o delu volilnih odborov 
o ugotovitvi izida glasovanja za volitve župana z dne 20. 
novembra 2022, na 7. redni seji dne 23. novembra 2022, 
sprejela naslednje

P  O  R  O  Č  I  L  O
O IZIDU VOLITEV ŽUPANA OBČINE VOJNIK

 I.
Na rednih volitvah za župana Občine Vojnik, 20. november 
2022, je imelo volilno pravico 7470 volilnih upravičencev, 
ki so bili vpisani v volilne imenike. S potrdilom pristojnega 
organa, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik, ni 
glasoval nihče.
Na volitvah 20. novembra 2022 je skupno glasovalo 3331 
volivcev ali 44,59 %.

II.
Za volitve župana je bilo oddanih 3331 glasovnic.
Ker so bile glasovnice prazne, ker je bilo obkroženih več 
kandidatov, kot se jih je lahko volilo oziroma ker ni bilo 
mogoče ugotoviti volje volivca, je bilo neveljavnih 33 
glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 3298.
Kandidat za župana Branko Petre je dobil naslednje število 
glasov: 2524 glasov (76,53 %).
Kandidatka za županjo Barbara Leder je dobila naslednje 
število glasov: 774 glasov (23,47 %).

III.
Občinska volilna komisija je na podlagi določb 1. odstavka 
107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 
in 93/20 – odl. US) ugotovila, da je za župana Občine 
Vojnik izvoljen: 
BRANKO PETRE, rojen: 18. 4. 1963, stanujoč: Razdelj 
6A, 3203 NOVA CERKEV

Številka: 041-0003/2022/240/1
Datum: 23. 11. 2022

Predsednik Občinske volilne
komisije Občine Vojnik

 Matjaž Šaloven
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Vojnik

VE 1 (KS FRANKOLOVO, KS NOVA CERKEV)

IME LISTE Št. glasov (% glasov) Št. mandatov

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS    557 34,36 % 3

GIBANJE SVOBODA    282 17,40 % 2

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI    221 13,63 %          1

LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK    145 8,95 % 1

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA    137 8,45 % 1

SOCIALNI DEMOKRATI    118 7,28 % 1

LISTA ZA POMOČ KRAJANOM    161 9,93 % /

VE 2 (KS VOJNIK)

   IME LISTE Št. glasov (% glasov) Št. mandatov

  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS    440 26,76 %          4

  GIBANJE SVOBODA    377 22,93 %          2

  NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI    308 18,73 %                   2

  LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK    268 16,30 %          1

  SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA    136 8,27 %          /

  SOCIALNI DEMOKRATI    115 7,00 %          /

Občinska volilna komisija Občine Vojnik je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US)  in zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida 
glasovanja za volitve članov občinskega sveta Občine Vojnik z dne 20. novembra 2022, na 7. redni seji dne 23. novembra 
2022, sprejela naslednje

P  O  R  O  Č  I  L  O
O IZIDU VOLITEV ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

I.
Na rednih volitvah za 18 članov Občinskega sveta Občine Vojnik, 20. novembra 2022, je imelo volilno pravico 7470 
volilnih upravičencev, ki so bili vpisani v volilne imenike. S potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma ni bil vpisan v 
volilni imenik, ni glasoval nihče.
Na volitvah 20. novembra 2022 je skupno glasovalo 3331 volivcev ali 44,59 %.

II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih 3331 glasovnic. Ker so bile glasovnice prazne oziroma ni bilo moč 
ugotoviti volje volivcev ali ker je bilo obkroženih več kandidatov, je bilo neveljavnih 66 glasovnic.
Veljavnih glasovnic je bilo 3265. Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
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Zakon o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 
93/20 – odl. US) v 15. členu določa: Če se glasuje o listah 
kandidatov po volilnih enotah, se število mandatov, 
ki jih dobi posamezna lista v volilni enoti, ugotovi s 
količnikom, ki se izračuna tako, da se skupno število 
glasov, oddanih za vse liste kandidatov v volilni enoti, 
deli s številom članov občinskega sveta, ki se volijo v 
volilni enoti. S tem količnikom se deli število glasov 
za listo. Listi pripada toliko mandatov, kolikokrat je 
količnik vsebovan v številu glasov za listo. 
   
16. člen: Mandati, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah 
po prejšnjem členu, se razdelijo na ravni občine na podlagi 
seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste, ki so bile 
vložene v dveh ali več volilnih enotah. 
Za razdelitev teh mandatov se najprej ugotovi, koliko 
mandatov bi pripadlo istoimenskim listam, sorazmerno 
številu glasov, ki so jih dobile v vseh volilnih enotah. To 
se ugotovi na podlagi zaporedja najvišjih količnikov, ki 
se izračunajo tako, da se seštevki glasov, ki so jih dobile 
istoimenske liste v vseh volilnih enotah, delijo z vsemi 
števili od ena do skupnega števila mandatov. 
Istoimenskim listam iz prejšnjega odstavka se pri delitvi 
mandatov na ravni občine dodeli toliko mandatov, kolikor 
znaša razlika med številom mandatov, ki bi jim pripadli 
po prejšnjem odstavku, in številom mandatov, ki so jih že 

dobile po prejšnjem členu v volilnih enotah. 
17. člen: Mandati, ki jih dobijo istoimenske liste pri delitvi 
mandatov na ravni občine po prejšnjem členu, se dodelijo 
listam v volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov 
v razmerju do količnika v volilni enoti iz 15. člena tega 
zakona. 

Če sta dve listi kandidatov, ki prideta v poštev za razdelitev 
mandatov, dosegli enak najvišji količnik po zaporedju 
najvišjih količnikov, odloči o dodelitvi mandatov med 
dvema listama žreb. 
  
18. člen: Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, 
razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za 
posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove 
za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste 
izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih 
glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, 
kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata 
presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo. 
Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov, kolikor 
mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati 
dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi. 
  
Če sta zadnja dva kandidata z liste kandidatov, ki prideta 
v poštev za izvolitev, dobila enako število preferenčnih 
glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb. 

Mandati – ostanki po Harejevem količniku:
VOLILNA ENOTA 01

Št. mandatov: 9    Količnik: 180,11

Glasov % gls. Mand. % ostan. Št. Ime liste

557 34,36 3 9,25 1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

118 7,28 0 65,52 2 SOCIALNI DEMOKRATI

137 8,45 0 76,06 3 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

161 9,93 0 89,39 4 LISTA ZA POMOČ KRAJANOM

145 8,95 0 80,51 5 LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

221 13,63 1 22,70 6 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

282 17,40 1 56,57 7 GIBANJE SVOBODA

VOLILNA ENOTA 02

Št. mandatov: 9    Količnik: 182,67

Glasov % gls. Mand. % ostan. Št. Ime liste

268 16,30 1 46,72 1 LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

440 26,76 2 40,88 2 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

136 8,27 0 74,45 3 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

377 22,93 2 6,39 4 GIBANJE SVOBODA

115 7,00 0 62,96 5 SOCIALNI DEMOKRATI

308 18,73 1 68,61 6 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
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Količniki po d‘Hondtu

Zaporedna številka Količnik Ime liste

1 997,00 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

2 659,00 GIBANJE SVOBODA

3 529,00 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

4 498,50 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

5 413,00 LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

6 332,33 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

7 329,50 GIBANJE SVOBODA

8 273,00 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

9 264,50 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

10 249,25 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

11 233,00 SOCIALNI DEMOKRATI

12 219,67 GIBANJE SVOBODA

13 206,50 LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

14 199,40 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

15 176,33 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

16 166,17 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

17 164,75 GIBANJE SVOBODA

18 142,43 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

19 137,67 LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

20 136,50 SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

21 132,25 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 

22 131,80 GIBANJE SVOBODA

23 124,63 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
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III.
Posamezni kandidati na posamezni listi so 
dobili v VE 1 naslednje število preferenčnih 
glasov:

1. Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS
Posamezni kandidati so dobili naslednje 
število preferenčnih glasov:

Zap. 
št.    Ime liste Št. 

glasov
1 Damjan Muzel 76

2 Albina Ločnikar 45

3 Egidij Čretnik 17

4 Dominika Stropnik 27

5 Bogdan Stopinšek 13

6 Maja Kamenik 1

7 Branko Podgoršek 60

8 Marija Božnik 0

9 Blaž Pušnik 4
 

2. Ime liste: GIBANJE SVOBODA
Posamezni kandidati so dobili naslednje 
število preferenčnih glasov:

Zap. 
št.    Ime liste Št. 

glasov
1 Dušan Horvat 61

2 Leontina Vrečko 5

3 Bojan Volavc 3

4 Marija Čretnik 2

5 Boštjan Milčinović 5

6 Tatjana Ravnjak 0

7 Gvido Pinter 2

8 Tjaša Žerjav 0

9 Vili Furlan 2

3. Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI
Posamezni kandidati so dobili naslednje 
število preferenčnih glasov:

Zap. 
št.    Ime liste Št. 

glasov
1 Branko Petre 10

2 Olga Kovač 16

3 Marko Kračun 25

4 Maja Mernik 12

5 Peter Oprčkal 20

6 Bernarda Žohar 6

7 Ivan Ravnak 5

8 Janija Brezovnik 3

9 Damjan Mastnak 5

4. Ime liste: LISTA ZA RAZVOJ OBČINE 
VOJNIK
Posamezni kandidati so dobili naslednje 
število preferenčnih glasov:

Zap. 
št.    Ime liste Št. 

glasov
1 Jože Smodej 12

2 Zvezdana Stolec 26

3 Rok Švab 10

4 Alenka Zapušek 4

5 Gregor Pušnik 9

6 Bernarda Majcen 2

7 Peter Stermecki 0

8 Jožica Močenik 3

9 Enej Jakop 3

5. Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA
Posamezni kandidati so dobili naslednje 
število preferenčnih glasov:

Zap. 
št.    Ime liste Št. 

glasov
1 Marija Sodin 30

2 Zdenko Skaza 8

3 Silva Štravs 9

4 Pavel Božnik 7

5 Viktorija Špindler 7

6 Zdenko Žlaus 2

7 Klara Mirnik 4

8 Denis Štimulak 4

9 Mojca Hladnik 0

6. Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Posamezni kandidati so dobili naslednje 
število preferenčnih glasov:

Zap. 
št.    Ime liste Št. 

glasov

1 Jakob Jakop 28

2 Špela Lozej 10

3 Urban Lednik 17

4 Patricija Ojsteršek 6

5 Timej Srebot 5

6 Suzana Baumgartner 3

7 Matic Lukman 8
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7. Ime liste: LISTA ZA POMOČ KRAJANOM
Posamezni kandidati so dobili naslednje število 
preferenčnih glasov:

Zap. 
št.    Ime liste Št. 

glasov

1 Slavko (Ladislav) Jez-
ernik 23

2 Matejka Štravs 10

3 Simon Božnik 7

4 Lea Sreš 1

5 Jurij Jakop 1

6 Jerica Selčan 4

7 Drago Vivod 0

8 Danica Jezernik 3

9 Walter Polenek 0

Posamezni kandidati na posamezni listi so 
dobili v VE 2 naslednje število preferenčnih 
glasov:

1. Ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA – SDS
Posamezni kandidati so dobili naslednje število 
preferenčnih glasov:

Zap. 
št.    Ime liste Št. 

glasov
1 Vili Hribernik 13

2 Majda Krošelj 5

3 Anton Preložnik 18

4 Marija Kračun 8

5 Franc Špes 16

6 Mateja Pintar Izlakar 0

7 Jurij Komplet 47

8 Štefanija Žlavs 5

9 Žiga Škoflek 7

2. Ime liste: GIBANJE SVOBODA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število 
preferenčnih glasov:

Zap. 
št.    Ime liste Št. 

glasov
1 Barbara Leder 24

2 Mladen Kovačić 18

3 Ksenija Kotnik 12

4 Matjaž Rebernik 5

5 Nina Mlinar 22

6 Tomaž Jelen 3

7 Saša Gunzek 1

8 Gvido Gorenak 0

3. Ime liste: NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI 
DEMOKRATI
Posamezni kandidati so dobili naslednje število 
preferenčnih glasov:

Zap. 
št.    Ime liste Št. 

glasov
1 Anton Kosem 7

2 Vida Podergajs 14

3 Roman Kugler 21

4 Ivana Plešnik 21

5 Benedikt Podergajs 22

6 Ksenija Mastnak 3

7 Karel Brezovšek 3

8 Darinka Stagoj 9

9 Stanislav Mikola 0

4. Ime liste: LISTA ZA RAZVOJ OBČINE 
VOJNIK
Posamezni kandidati so dobili naslednje število 
preferenčnih glasov:

Zap. 
št.    Ime liste Št. 

glasov
1 Janko Čepin 7

2 Branka Čretnik 19

3 Amadej Bastl 9

4 Nataša Kovačič Stožir 17

5 Žiga Korošec 3

6 Katarina Pavšer 9

7 Aleks Petrej 6

8 Urša Flis 1

9 Stevan Đorđević 2

5. Ime liste: SLOVENSKA LJUDSKA 
STRANKA
Posamezni kandidati so dobili naslednje število 
preferenčnih glasov:

Zap. 
št.    Ime liste Št. 

glasov
1 Peter Vrisk 24

2 Marija Lisec Zdolšek 8

3 Marjan Oprčkal 9

4 Lilijana Obreza 4

5 Miran Skutnik 7

6 Marija Žerjav 4

7 Jurij Pinter 0

8 Cvetka Koželj 3

9 Marjan Kovač 9
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6. Ime liste: SOCIALNI DEMOKRATI
Posamezni kandidati so dobili naslednje število 
preferenčnih glasov:

Zap. 
št.    Ime liste Št. 

glasov
1 Jure Ferlež 11

2 Dragica Mirnik 4

3 Samo Kunej 7

4 Alenka Svetelšek 7

5 Dejan Peperko 1

6 Magda Golobič 1

7 Jernej Božiček 9

8 Eva Smuk 9

9 Boštjan Rojc 3

IV.

Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista.

V VE 1  so v Občinski svet Občine Vojnik izvoljeni naslednji kandidati: 
ime in priimek  rojen   naslov stranka

1. DAMJAN MUZEL 24. 5.1990 Stražica 13, Frankolovo SDS

2. ALBINA LOČNIKAR 12. 2.1965 Stražica 14, Frankolovo SDS

3. BRANKO PODGORŠEK 9. 10. 1975 Podgorje pod Čerinom 11, 
Frankolovo SDS

4. DUŠAN HORVAT 8. 1. 1960 Dol pod Gojko 8, Frankolovo GIBANJE SVOBODA

5. LEONTINA VREČKO 12. 5. 1978 Frankolovo 56, Frankolovo GIBANJE SVOBODA

6. MARKO KRAČUN 9. 6. 1981 Lindek 12, 
Frankolovo NSI

7. ZVEZDANA STOLEC 8. 2. 1973 Nova Cerkev 28, 
Nova Cerkev LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

8. MARIJA SODIN 23. 5. 1956 Nova Cerkev 120, 
Nova Cerkev SLS

9. JAKOB JAKOP 1. 3. 1990 Dol pod Gojko 6, Frankolovo SD

V VE 2 so v Občinski svet Občine Vojnik izvoljeni naslednji kandidati:

ime in priimek  rojen   naslov stranka
1. VILI HRIBERNIK 5. 6. 1967 Razgor 15b, Vojnik SDS

2. MAJDA KROŠELJ 11. 5. 1958 Višnja vas 35, Vojnik SDS

3. ANTON PRELOŽNIK 10. 5. 1956 Pot na Dobrotin 1a, Vojnik SDS

4. JURIJ KOMPLET 10. 6. 1975 Žlavsova ulica 6, Vojnik SDS

5. BARBARA LEDER 16. 11. 1977 Pristovškova ulica 5, Vojnik GIBANJE SVOBODA

6. MLADEN KOVAČIĆ 11. 8. 1963 Gradišče pri Vojniku 15, 
Vojnik GIBANJE SVOBODA

7. ANTON KOSEM 16. 9. 1955 Arclin 33a, Škofja vas NSI

8. VIDA PODERGAJS 27. 2. 1959 Brezovnikova ulica 9, Vojnik NSI

9. JANKO ČEPIN 22. 6. 1965 Ulica bratov Jančarjev 28, 
Vojnik LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK

Številka: 041-0003/2022/240/2
Datum: 23. 11. 2022

Predsednik Občinske volilne
komisije Občine Vojnik

 Matjaž Šaloven
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KS VOJNIK
ime in priimek    rojen naslov

1. KAREL TURK 10. 12. 1965 Pot v Konjsko 
13, Vojnik

2. MIRAN KOŠTOMAJ 16. 8. 1963
Cesta v 
Šmartno 31, 
Vojnik

3. JOŽE GABRIJELČIČ 16. 12. 1973 Pristovškova 
ulica 5, Vojnik

4. AMADEJ BASTL 11. 6. 1971 Kašova ulica 
30, Vojnik

5. NINA MLINAR 10. 4. 1988 Parmova ulica 
1, Vojnik

6. DRAGICA MIRNIK 31. 1. 1959 Višnja vas 10 
C, Vojnik

7. LILIJANA OBREZA 1. 12. 1982 Male Dole 33, 
Vojnik

8. IVANA PLEŠNIK 8. 8. 1954 Pristava 22, 
Vojnik

9. MIRAN SKUTNIK 21. 3. 1984 Arclin 58, 
Škofja vas

KS NOVA CERKEV
ime in priimek    rojen naslov

1. IVAN RAVNAK 26. 1. 1952
Nova Cerkev 
47, Nova 
Cerkev

2. ŠTEFAN KAMENIK 30. 11. 1968 Vizore 21, Nova 
Cerkev

3.
SLAVKO 
(LADISLAV)
 JEZERNIK

20. 6. 1952 Razdelj 15 A, 
Nova Cerkev

4. DRAGO VIVOD 18. 4. 1963 Zlateče 4, Nova 
Cerkev

5. EGIDIJ ČRETNIK 25. 9. 1959 Socka 9, Nova 
Cerkev

6. ANTON SITER 11. 6. 1965
Trnovlje pri 
Socki 8, 
Nova Cerkev

7. DOMINIKA 
STROPNIK 20. 9. 2000 Vine 2c, 

Nova Cerkev

Občinska volilna komisija Občine Vojnik je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) in zapisnikov volilnih odborov o ugotovitvi izida 

glasovanja za volitve članov svetov Krajevnih skupnosti Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo z dne 20. novembra 2022, na 
7. redni seji dne 23. novembra 2022, sprejela naslednje

P O R O Č I L O  
               O IZIDU VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

Občinska volilna komisija Občine Vojnik je na podlagi 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) ugotovila, da so v svete Krajevnih skupnosti 
izvoljeni naslednji kandidati, ki so dobili največ glasov:

KS FRANKOLOVO
ime in priimek    rojen naslov

1. ZORAN KOVAČEVIĆ 18. 4. 1967
Frankolovo 
19B, 
Frankolovo

2. DAMJAN MUZEL 24. 5. 1990 Stražica 13, 
Frankolovo

3. DAMJAN 
SENEGAČNIK 27. 11. 1981 Rove 12, 

Frankolovo

4. BRANKO 
PODGORŠEK 9. 10. 1975

Podgorje pod 
Čerinom 11, 
Frankolovo

5. MARKO KRAČUN 9. 6. 1981 Lindek 12, 
Frankolovo

6. DANIJEL LANDEKAR 11. 8. 1962
Lipa pri 
Frankolovem 
38, Frankolovo

7. DUŠAN HORVAT 8. 1. 1960 Dol pod Gojko 
8, Frankolovo

Številka: 041-0003/2022/240-3
Datum: 23. 11. 2022
   

   Predsednik Občinske volilne 
komisije Občine Vojnik

 Matjaž Šaloven
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STORITEV         
Tekst: Skupnost občin

Digitalna preobrazba lokalnih skupnosti
Univerzalna storitev je skupina telekomunikacijskih 
storitev, ki je po dostopnih cenah zagotovljena vsem 
končnim uporabnikom na ozemlju Republike Slovenije 
na lokaciji njihovega stalnega prebivališča ne glede 
na geografsko lego. Namen univerzalne storitve je 
preprečitev digitalne izključenosti. Zamišljena je 
kot varnostna mreža za uporabnike, ki storitev po 
dostopnih cenah ne morejo dobiti na trgu.

Univerzalna storitev vključuje:

priključitev na javno telefonsko omrežje in dostop do javno 
dostopnih telefonskih storitev na fiksni lokaciji; dostop do 
podatkovnih komunikacij s prenosno hitrostjo, primerno za 
funkcionalen dostop do interneta na fiksni lokaciji; dostop 
do univerzalnega imenika in univerzalne službe za dajanje 
informacij o naročnikih; javne telefonske govorilnice in 
ukrepi za končne uporabnike invalide, za druge osebe s 
posebnimi potrebami in za osebe z nizkimi dohodki.
Posamezne storitve zagotavljajo ponudniki, ki so 
izbrani na podlagi postopka, predpisanega v Zakonu o 
elektronskih komunikacijah (http://www.pisrs.si/Pis.web/
pregledPredpisa?id=ZAKO6405).

Postopke imenovanja vodi Agencija za komunikacijska omrežja 
in storitve Republike Slovenije (AKOS). Za izvajalca storitev 
dostopa do interneta je AKOS leta 2019 določil Telekom 
Slovenije, d. d. AKOS določa tudi prenosno hitrost, primerno 
za funkcionalen dostop do interneta. Od 13. aprila 2021 
je prenosna hitrost 10 Mbit/s k uporabniku in 1 Mbit/s od 
uporabnika. Do univerzalne storitve so torej upravičeni vsi 
končni uporabniki, ki na lokaciji stalnega prebivališča (ali 
opravljanja stalne dejavnosti) ne morejo dobiti podobne ali 
boljše storitve po dostopni ceni na trgu. V praksi to pomeni, 
da se pri nobenem operaterju ni mogoče naročiti na dostop 
do interneta in/ali telefonijo. Do univerzalne storitve niso 
upravičeni lastniki počitniških hiš ali drugih objektov, v katerih 
ne prebivajo stalno ali v njih ne opravljajo stalne dejavnosti.

Kakšen je postopek zahteve do interneta kot univerzalne 
storitve?

• Zainteresirani uporabniki, ki želijo storitev priključitve na 
internet, najprej izvedejo povpraševanje pri operaterjih, 
vključno s Telekomom Slovenije, po tržni storitvi dostopa do 
interneta.

• Če uporabnik ne more pridobiti storitve od ponudnikov 
na trgu, se lahko z zahtevo za zagotovitev univerzalne 
storitve obrne na Telekom Slovenije, ki mora to storitev 
zagotavljati kot izvajalec univerzalne storitve. Zahteva 
je lahko dana ustno ali pisno ali v drugi dogovorjeni 
obliki (to opredeljuje Splošni akt o kakovosti univerzalne 
storitve). Telekom Slovenije je dolžan opraviti priključitev 
praviloma v 15 dneh od prejema uporabnikove veljavne 
zahteve za priključitev, skrajni rok pa je 30 dni, razen 
v primeru izrednih okoliščin. V rok se ne šteje čas od 
pošiljanja zahtevka za preverjanje upravičenosti na 
univerzalno storitev do prejema odgovora s strani podjetja 
AKOS. Telekom Slovenije mora priključitev izvesti na 
najbolj ekonomičen način, zato lahko izvede to storitev 
v kateri koli tehnologiji po lastni presoji (fiksni, mobilni 
modem zaklenjen na lokacijo, satelit). Končni uporabnik 
v okviru univerzalne storitve nima pravice do izbire 
tehnologije. Telekom Slovenije nima pravice zahtevati 
vezave naročniškega razmerja. Telekom Slovenije ni 
zavezan k ponujanju univerzalne storitve, če na lokaciji 
zainteresiran uporabnik nima stalnega prebivališča ali ne 
opravlja stalne dejavnosti, ravno tako se lahko zahteva 
za priključitev zavrne, če na lokaciji obstaja ponudba 
drugega ponudnika. Če končni uporabnik ne plačuje 
računov, mu lahko Telekom Slovenije tudi preneha 
izvajati storitev.

• V primeru težav pri izvedbi ali za dodatna pojasnila se 
lahko zainteresirani obrnejo na Agencijo za komunikacijska 
omrežja in storitve, Stegne 7, Ljubljana, elektronska pošta 
info.box@akos-rs.si, info.box@akos-rs.si

ELEKTRO KOVAČIČ
neskončna energ i ja
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 elektroinstalacije
 strelovodi
 meritve

www.elektro-kovacic.si

SREČNO 2023
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POLNILNICE          
Tekst: Jelka Gregorc, foto: Lea Sreš

Nova električna mobilna postaja
Električna mobilnost je postala 
sedanjost. 
 
Polnilnica ob občinski stavbi je bila 
postavljena leta 2017. Prestavili smo 
jo na lokacijo parkirišča pod cerkvijo 
sv. Jerneja v Vojniku. Polnilnico bomo 
nadgradili, tako da bo omogočala 
tudi polnjenje novejših modelov 
avtomobilov.

Na sedanji lokaciji ob občinski 
stavbi bo nova polnilnica, ki bo 
namenjena predvsem polnjenju vozila 
»PROSTOFER« oziroma, ko bo prosta, 
tudi polnjenju ostalih električnih 
vozil. Nova električna mobilna postaja na parkirišču pod cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku je že v 

uporabi.

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV
VOJNIK

• V dolgoročni najem oddamo dva prostora, vsak meri 22 m2. Skupaj 44 m2. Najem je možen kot 
paket. Cena je zelo ugodna. Zaželena je mirna dejavnost. Kontakt 041 641 985.

• V dolgoročni najem oddamo prostor za skladišče v velikosti približno 25 m2. Cena je zelo ugodna. 
Zaželena je mirna dejavnost. Kontakt 041 641 985.

• Odprodamo dva skoraj nerabljena gostinska pulta in dve stenski vitrini za kozarce. Cena je zelo 
ugodna. Kontakt 041 641 985.

• V DU Vojnik se želimo kadrovsko okrepiti in pomladiti z mlajšo upokojenko ali upokojencem, 
obvezno znanje Worda in Excela ter komunikativnost in samozavestnost. Kontakt 041 641 985.

• DU Vojnik vabi k vpisu nove člane in članice. Vpis lahko opravite v času uradnih ur vsako sredo od 9.00
 do 12.00 ure. Sporočam spremembo: leta 2023 bodo uradne ure ob torkih, od 9.00 do 12.00 ure, vabljeni.

Janez KOROŠEC, predsednik DU Vojnik
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KOLESCE         
Tekst: Nomago, foto: Lea Sreš

Osnovne informacije o sistemu
Avtomatiziran sistem javne izposoje koles nextbike 
nastopa v Sloveniji pod znamko Nomago Bikes, 
katere upravljalec je podjetje Nomago, d.o.o. Sistem 
Nomago Bikes deluje v 15 različnih občinah v Sloveniji, 
skupno pa je v sistem registriranih že več kot 14.000 
uporabnikov. Sistem zagotavlja delovanje 24 ur 
dnevno, vse dni v letu.

Sistem za izposojo koles Nomago Bikes, ki povezuje 
Mestno občino Celje ter občine Žalec, Polzela, Laško, 
Štore, Šentjur, Slovenske Konjice, Zreče, Braslovče in 
Vojnik,  se imenuje KolesCE. Uporabniki, ki se registrirajo 
v sistem KolesCE, lahko s svojim uporabniškim računom 
uporabljajo kateri koli sistem Nomago Bikes ali nextbike 
povsod po svetu. Sistem KolesCE za uporabnike trenutno 
zagotavlja 77 kolesarskih postaj s terminali, 186 
navadnih in 204 električnih koles. Uporabniki imajo 
možnost pregleda stanja koles in postaj na interaktivnem 
zemljevidu na terminalu, spletni strani www.kolesce.si 
ali v mobilni aplikaciji nextbike. Uporabniki imajo tudi 
možnost predhodne brezplačne rezervacije kolesa na 
posamezni postaji za 15 minut vnaprej preko mobilne 
aplikacije. 
V sistemu KolesCE so na voljo pametna kolesa, opremljena 
z električno ključavnico, ki omogoča začasni zaklep kolesa 
in zagotavlja dodatno varnost ob vračilu. Ključavnica 
omogoča tudi vračilo kolesa na postaji, kjer so vsa stojala 

že zasedena. 

Uporabnik lahko izbira med različnimi naročninami 
• Najemom kolesa brez naročnine (pay as you go) 

po osnovnem ceniku: 0,5 EUR za vsakih 30 minut 
navadnega kolesa in 1 EUR za vsakih 30 minut 
električnega kolesa.

• Letno naročnino za navadna kolesa (standardna 
naročnina - 10 EUR), ki omogoča najem navadnega 
kolesa do 30 minut brezplačno in daljši najem po 
osnovnem ceniku. 

• Letna naročnina za električna in navadna kolesa 
(premium naročnina - 20 EUR), ki omogoča najem 
električnega ali navadnega kolesa do 30 minut 
brezplačno in daljši najem po osnovnem ceniku.

UPORABA KOLES V SISTEMU KOLESCE
Registracija uporabnika in aktivacija uporabniškega 

računa
• Pred prvim najemom mora uporabnik opraviti 

registracijo in aktivacijo računa. Registracija je 
možna prek mobilne aplikacije nextbike, ki je na voljo 
brezplačno v trgovini Google Play in App Store, preko 
terminala, spletne strani www.kolesce.si ali na fizičnem 
prodajnem mestu sistema KolesCE (AP NOMAGO Celje, 
Aškerčeva ulica 20, 3000 Celje, AP NOMAGO Slovenske 
Konjice, Liptovska 15, 3210 Slovenske Konjice).

• Uporabnik se registrira s svojo telefonsko številko z 
mednarodno predpono.

• Po registraciji prejme uporabnik svojo PIN kodo prek 
SMS sporočila z njo dostopa do svojega profila.

• Za aktivacijo uporabniškega računa mora uporabnik 
po registraciji v svojem profilu vnesti veljavno plačilno 
sredstvo – kreditno ali debetno kartico oziroma 
PayPal račun. Aktivacijo lahko uporabnik opravi tudi 
z gotovinskim plačilom s podpisom SEPA obrazca na 
fizičnem prodajnem mestu sistema.

• Po vnosu veljavnega plačilnega sredstva bo uporabniku 
zaračunan strošek registracije v vrednosti 1 EUR, ki pa se 
mu naloži na njegov uporabniški račun kot dobroimetje.

• Uporabnik se po registraciji in aktivaciji uporabniškega 
računa odloča med računom brez naročnine ali računom 
s standardno oziroma premium naročnino. Plačilo 
letne naročnine je možno izvesti z debetno ali kreditno 
kartico in PayPal računom preko spletne strani, mobilne 

Postaja KolesCE v Vojniku, ob krožišču pod cerkvijo sv. Jerneja.
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aplikacije in na terminalu, ali z gotovino na prodajnem 
mestu sistema. Uporabnik lahko plačilo letne naročnine 
izvede tudi z bančnim nakazilom na račun upravljavca 
in s posredovanim potrdilom o plačilu izkaže izvedeno 
transakcijo.  

Najem kolesa
• Uporabniku je omogočen najem kolesa na več načinov.  
• Najem kolesa preko mobilne aplikacije nextbike: 

uporabnik v aplikaciji posname QR kodo kolesa in 
odobri najem. Najeto kolo je v aplikaciji vidno ves čas 
najema.Uporabnik lahko v mobilni aplikaciji najame 
kolo tudi tako, da preprosto vpiše številko kolesa in 
potrdi najem. 

• Najem kolesa preko terminala s telefonsko številko in 
PIN kodo: uporabnik sledi postopku za najem kolesa 
(vnos telefonske številke v mednarodni obliki, vnos 
PIN kode, vnos številke željenega kolesa in potrditev 
najema).

• Najem kolesa preko terminala z brezstično uporabniško 
kartico: uporabnik kartico približa terminalu na 
označenem mestu pod zaslonom ter počaka nekaj 
sekund, nato vpiše številko želenega kolesa in potrdi 
najem.

• Najem kolesa preko spletne strani: uporabnik v svojem 
profilu pod zavihkom najem/vračilo vpiše številko 
kolesa, ki ga želi najeti in pritisne gumb Najem/vračilo. 

• Ob uspešnem najemu je kolo samodejno sproščeno iz 
stojala, prav tako se na pametnih kolesih samodejno 
odpre pametna ključavnica. Uporabnik ima tri minute 
časa, da kolo povleče iz stojala in se varno odpelje. 
Uporabniku čas poteče, se kolo v stojalu ponovno 
zaklene. Isto kolo si nato lahko nekdo izposodi po nekaj 
minutah.

Začasno parkiranje kolesa med najemom
• Z novo generacijo pametnih koles v sistemu KolesCE 

je uporabnikom omogočena funkcija parkiranja kolesa 
oziroma zaklep kolesa med najemom. Za parkiranje 
in zaklep pametnega kolesa med najemom uporabnik 
obvezno najprej v mobilni aplikaciji pritisne gumb 
parkiraj kolo in nato gumb potrdi izbiro. Nato zaklene 
kolo s pritiskom ročice na elektronski ključavnici pod 
sedežem kolesa. Uporabnik ne uporablja mobilne 
aplikacije, lahko kolo začasno parkira preko klica v klicni 
center na telefonski številki 01 431 77 60. 

• Za ponovno odklepanje ključavnice uporabnik v mobilni 
aplikaciji pritisne gumba  prekini parkiranje in potrdi 
izbiro ali ponovno pokliče v klicni center. Elektronska 
ključavnica se odklene avtomatsko in uporabnik lahko 
ponovno uporablja kolo. Čas najema med parkiranjem 
teče normalno. 

Vračilo kolesa
• Navadno kolo z modro nalepko na zadnjem blatniku 

uporabnik potisne v modro obarvano stojalo za navadna 
kolesa, električno kolo z zeleno nalepko pa v zeleno 
obarvano stojalo za električna kolesa. Uspešno vračilo 
v priklopno mesto ponazorita zelena lučka na stojalu in 

zvočni signal. Za zaključek najema pametnega kolesa 
mora po vračilu v priklopno mesto uporabnik potisniti 
navzdol še ročico na elektronski ključavnici pod sedežem 
kolesa. Uspešen zaklep elektronske ključavnice potrdi 
zvočni signal. Najem se samodejno konča. 

• V primeru zasedenosti vseh priklopnih mest uporabnik 
pametno kolo parkira med zaklenjena kolesa na postaji 
in ga zaklene s pritiskom ročice pametne ključavnice 
navzdol. Uspešen zaklep elektronske ključavnice potrdi 
zvočni signal. Najem se konča samodejno.

DODATNE INFORMACIJE
• Brezstično uporabniško kartico lahko uporabnik naroči 

preko mobilne aplikacije ali spletne strani. Po plačilu bo 
kartica poslana na naslov uporabnika po pošti ali pa jo 
osebno prevzame na fizičnem prodajnem mestu. Cena 
kartice je 2 EUR.

• Če uporabnik že ima svojo brezstično kartico Nomago 
in jo želi uporabljati tudi za sistem KolesCE, se lahko 
oglasi na fizičnem prodajnem mestu ali pa posreduje 17- 
mestno CUID številko kartice na e-mail bikes@nomago.
si skupaj s telefonsko številko, preko katere je registriran 
v sistem Kolesce.

• Za več informacij obiščite spletno stran www.kolesce.si – 
Kako deluje / Pogosta vprašanja / Cenik

• Z kakršno koli pomoč se vedno lahko obrnete na 
telefonsko številko 01 431 77 60 ali na bikes@nomago.si

V trenutkih, ko se staro 
leto poslavlja in se misli 
usmerijo v prihajajoče, 
se zavemo, da so vse poti 
odprte za nove upe, želje in 
velike načrte.

Lepe božične praznike ter 
srečno in zdravo v novem 
letu!

TURISTIČNO      DRUŠTVO
ojnik

Sistem za izposojo koles Nomago Bikes tudi v Vojniku.
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NOVE POVRŠINE
ZA ŠPORT         
Tekst: Urška Mužar, foto: Lea Sreš

Več možnosti za šport in rekreacijo
V petek, 11. novembra 2022, smo v Vojniku s 
ponosom odprli prenovljeno nogometno igrišče z 
umetno travo, novozgrajeni igrišči za odbojko in 
badminton, fitnes na prostem in otroško igrišče pri 
Sokolskem domu. Izvajalci del so bili za fitnes na 
prostem podjetje Peor, d. o. o, za igrišča z umetno 
travo Planšport, d. o. o. in za otroško igrišče Javno 
podjetje Zelenice.

Veselimo se tudi, da se je v Vojnik »pripeljalo« izposojanje 
koles KolesCE, lokacija je ob krožišču v Vojniku. Fitnes 
na prostem je delno sofinanciran iz projekta LAS, ostalo 
športno infrastrukturo smo prenovili oz. na novo zgradili 
s sredstvi iz občinskega proračuna. V dopoldanskem 
času so igrišča namenjena vrtcem in šoli za izvajanja 
dejavnosti na prostem oziroma športne vzgoje, v 
popoldanskem času pa društvom in klubom za treninge 
ter rekreativcem. 

Ob odprtju so se nam predstavili mali nogometaši 
Nogometnega kluba Vojnik, najmlajši plesalci društva 
POSTANI.FIT in rekreativne odbojkarice. Slovesnost je z 
igranjem popestrila Godba na pihala Nova Cerkev. 

Že prvi dan uporabe je bilo čutiti veselje in navdušenje 
športnikov nad novimi pridobitvami.
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Največ bodo pridobili mladi

Fitnes na prostem

Mladost na igrišču
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DOMAČIJI        
Tekst: Petra Pehar Žgajner

Spletni portal in revija Moj Mojster 
Spletna stran Moj Mojster.si 
je bila ustanovljena z glavnim 
namenom, da bi naredili slovenski 
gradbeni trg bolj transparenten 
in bi povezali dobre izvajalce z 
dobrimi strankami. Arhitekta 
Gregor Černelč in Martin Pelcl sta 
kaj kmalu ugotovila, kako težko 
je najti dobre izvajalce, hkrati pa 
spoznala, da najboljše informacije 
potujejo od ust do ust. Zato sta 
zavihala rokave in ustanovila stran 
MojMojster.si, ki uspešno deluje 
že nekaj let. Na portalu dobite 
vrsto pomembnih informacij, ki 

se nanašajo na gradnjo, obnovo, 
uporabo energentov, opreme domov 
in podobnega.
 
Pod zavihkom "Znamenitosti Slovenije" 
so se lotili tudi predstavitev obnov 
kulturnih spomenikov in opozorili 
na težave, ki se pojavljajo pri obnovi 
le-teh. Ena takih stavb je tudi Borkova 
domačija v Polžah.

Posest Borko zajema stanovanjsko hišo, 
gospodarsko poslopje, kaščo s kletjo in 
kozolec. Objekti že več desetletij niso 
bili vzdrževani, zaradi česar žalostno 

propadajo. Žal je leta 2020 umrl zadnji 
stanovalec in lastnik domačije, ki je v 
sporazumu z dediči v celoti prešla pod 
okrilje Občine Vojnik. Več o članku si 
lahko preberete na povezavi: https://
www.mojmojster.net/clanek/1751/
borkova_domacija_iz_18_stoletja_
caka_na_pomladitev. Kot so zapisali, 
je domačija pomemben del dediščine, 
ki ga želi občina Vojnik ohraniti v čim 
večji meri, zato smo obnovili oziroma 
na novo zgradili kaščo s kletjo. V 
prihodnosti načrtujemo še obnovo 
stanovanjske hiše. Verjamemo, da za 
Borkovo domačijo prihajajo boljši časi. 

GORIČANOV
UČNI VRT         
Tekst: Petra Pehar Žgajner, foto: Miloš Milovanovič

Promocija razvoja podjetniških priložnosti 
V sklopu prenove smo uredili prostor 
pred stavbo Občine Vojnik, obnovili 
skoraj 100 let star vodnjak, izvedli 
izobraževanja, strokovne delavnice 
in promocijske aktivnosti. Učni vrt 
je nadgradnja projekta Na plac, pri 
katerem smo s postavitvijo tržnice 
poskrbeli za primerno opremo za 
prodajo na prostem, sedaj pa želimo 
na ta način še dodatno poskrbeti 
za promocijo razvoja podjetniških 
priložnosti na podeželju. Učni vrt je 
posvečen sadjarju Francu Goričanu, 
ki je v sklopu izgradnje vrta dobil svoj 
pomnik, Osrednja knjižnica Celje pa 
je skupaj z Občino Vojnik izdala tudi 
Goričanove spomine. Parkovno urejen prostor pred stavbo Občine Vojnik.



22 | OgledalO | 04 – 140 | 15. december 2022 | 

O
BČ

IN
SK

A 
UP

RA
VA

 

KONČANE GRADNJE           
Tekst: Vesna Poteko, foto: Gregor Katič

Projekt kanalizacije aglomeracije Vojnik 
O projektu, ki vključuje gradnjo kanalizacijskega 
omrežja v Občinah Celje, Štore in Vojnik in ki se 
izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 
prednostne naložbe 6.1 »Vlaganje v vodni sektor 
za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter 
zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo 
države članice in ki presegajo te zahteve – Specifični 
cilj 1: Zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje 
infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih voda«, smo že večkrat poročali. 
 
Projekt v fazi izgradnje našega sklopa št. 8: Kanalizacija 
Arclin pri Elektro Vojnik, Kanalizacija aglomeracije 
Vojnik, Fekalni kanal desni breg ob Hudinji in 
Komunalna oprema na območju OPPN Žgajner, se je 
zdaj končal. 

Za vse podprojekte se bo začela faza pridobivanja 
uporabnih dovoljenj. Upamo, da bodo dovoljenja 
pridobljena do konca tega leta. Pogodbo o 
sofinanciranju operacije v višini 4.695.241,73 EUR so 
občine slavnostno podpisale v petek, 3. junija 2022, v 
Narodnem domu Celje.
Z navedeno investicijo v kanalizacijsko omrežje bo 
Občina Vojnik pridobila 55 novih hišnih priključkov. 
Kljub nekaterim nasprotovanjem in nejevolji občanov 
glede prometa smo projekt uspešno končali in ugotovili, 
da bomo tudi z njim prispevali k zmanjševanju 
onesnaženosti naše narave in okolja.

Pogled na gradbišče v Arclinu
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SVETA         
Povzela: Tanja Golec Prevoršek

Septembrska in oktobrska seja 
Občinski svet Občine Vojnik je na 
24. redni seji 8. septembra 2022: 

- potrdil zapisnika 23. redne seje in 
3. dopisne seje Občinskega sveta 
Občine Vojnik,

- določil prejemnike priznanj Občine 
Vojnik v letu 2022,

- sprejel Pravila o oglaševanju v 
občinskem glasilu Ogledalo za 
lokalne volitve 2022, 

- sprejel informacijo o izvrševanju 
proračuna Občine Vojnik za tekoče 
proračunsko obdobje od 1. januarja 
2022 do 30. junija 2022,

- se seznanil s poročili nadzornega 
odbora o opravljenih nadzorih,

- se seznanil s Poročilom notranje 
revizije poslovanja Občine Vojnik za 
leto 2022, 

- sprejel Odlok o ustanovitvi javnega 
lekarniškega zavoda Celjske 
lekarne,

- sprejel Sklep o spremembah sklepa 
o določitvi ekonomskih cen za 
programe predšolske vzgoje v Vrtcu 
Mavrica Vojnik, znižanju plačil 
staršev in počitniški rezervaciji,

- sprejel Dopolnilni sklep o letnem 
načrtu razpolaganja/pridobivanja z 
nepremičnim premoženjem Občine 
Vojnik za leto 2022 in izvzemi iz 

splošne rabe,
- sprejel Odlok o Občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) za EUP FR-25 v Občini 
Vojnik (ID št. prostorskega akta: 
2301),

- sprejel Odlok o Občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) za EUP AR-2 v Občini 
Vojnik (ID št. prostorskega akta: 
2762),

- sprejel Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o določitvi 
volilnih enot za volitve članov 
organov krajevnih skupnosti na 
območju občine Vojnik,

- 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 na 
25. redni seji 19. oktobra 2022: 

- potrdil zapisnik 24. redne seje 
Občinskega sveta Občine Vojnik,

- izvolil dva predstavnika - elektorja 
v volilno telo za volitve članov 
državnega sveta ter določil 

kandidata za člana Državnega 
sveta,

- sprejel Sklep o določitvi prejemnika 
priznanja na področju kulture za 
življenjsko delo v letu 2023,

- sprejel Rebalans proračuna Občine 
Vojnik za leto 2022,

- sprejel obvezno razlago 42. člena 
Odloka o Občinskem prostorskem 
načrtu (OPN), Občine Vojnik 
(Uradno glasilo slovenskih občin, 
štev. 59/16, 6/17, 45/17, 53/17),

- sprejel Dopolnilni sklep o letnem 
načrtu razpolaganja/pridobivanja z 
nepremičnim premoženjem Občine 
Vojnik za leto 2022 in izvzemi iz 
splošne rabe,

- sprejel Sklep o potrditvi projektne 
naloge: Odstranitev dela objekta, 
novogradnja - prizidava in 
rekonstrukcija dela objekta Osnovne 
šole Vojnik, št. 01-2022, ki jo je 
izdelal Gregor Žohar, STUDIO 73, 
Štore in zadolžil občinsko upravo 
Občine Vojnik za pripravo projektne 
dokumentacije,

- se seznanil s poročilom o delu 
občinske uprave,

- se seznanil s poročilom o delu 
odborov in komisij,

- obravnaval vprašanja in pobude 
svetnikov. 
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IN VOZIŠČA          
Tekst in foto: Nives Kotnik

Lokalna cesta Pristava – Marija Dobje – Dramlje
V mesecu juniju so se na odseku lokalne ceste LC 
396011 Pristava – Marija Dobje – Dramlje, od vodnega 
zajetja pri krajevni tabli Pristava do uvoza Leber, 
pričela dela v sklopu projekta sanacije plazov v 
naselju Razgor.

Na obravnavanem območju smo sanirali tri zemeljske 
plazove. Zgradili smo vse načrtovane oporne zidove, 
uredili smo odvodnjavanje površinskih in zalednih vod 

ter obnovili vozišče na celotnem obravnavanem območju 
v dolžini 550 m. V sodelovanju s podjetjem Rune Enia 
d.o.o., se je sočasno izvedlo tudi polaganje kabelske 
kanalizacije. Ta del izvedbe je financiralo omenjeno 
podjetje.

Na podlagi javnega naročila je za gradbena dela na 
projektu bilo izbrano podjetje Peor, d.o.o., projektno 
dokumentacijo kot tudi strokovni nadzor je izvedlo 
podjetje Grading, d.o.o..

Ministrstvo za okolje in prostor RS, Sektor za 
zmanjševanje posledic naravnih nesreč je projekt 
sofinanciralo v vrednosti 421.104,43 EUR, celotna 
investicija pa je znašala 520.053,40 EUR.

Božično-novoletni čas nas navdaja s posebnim čarom upanja, možnosti in priložnosti. 
Začetek novega leta naj bo čas, da si v spomin vzamemo dobro iz preteklosti 

ter usmerimo pogled v prihodnost.  
Doživete božično-novoletne praznike in vse dobro v letu 2023.

Lidija Eler Jazbinšek in člani Sveta KS Vojnik 2018-2022

Zgradili smo oporne zidove

Naj bo prihajajoče leto obžarjeno 
z ljubeznijo in prijateljstvom,
polno malih presenečenj in 

presenetljivih radosti.

Srečno in zdravo novo leto 2023 
vam želi SD Vojnik. 
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NA ZIMO?         
Tekst in foto: Nives Kotnik

Zimska služba
Zima je ponovno pred vrati. Opaziti je, da so zime 
z vsakim letom milejše, vendar nikoli ne moremo 
z gotovostjo trditi, koliko snega nam bo zima v 
posamezni sezoni prinesla. Vozniki moramo zato 
svoje vozilo pripraviti na zimske mesece ne glede na 
debelino snežne odeje. 
 
Vsa vozila morajo biti opremljena z zimsko opremo v 
času od 15. novembra do 15. marca in v primeru zimskih 
razmer. Zimske razmere na cesti so razglašene takrat, 
ko je vozišče zaledenelo (ledna deska), poledenelo 
(poledica), zasneženo ali ko se ob sneženju sneg oprijema 
vozišča. Pogoji za izvajanje zimske službe so predpisani v 
Pravilniku o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list 
RS, št. 38/16).

Občina Vojnik je izrazito hribovito območje z razvejanim 
cestnim omrežjem, ki skupaj obsega kar 180 km cest, od 
tega 34 km lokalnih cest in 136 km javnih poti. Izvajalcem 
zimske službe takšen teren predstavlja precejšnjo 
zahtevnost vzdrževanja cest. Težavo predstavljajo 
predvsem višje ležeče ceste, kjer se pojavljajo izrazitejše 
snežne padavine. Posipavanje cest se začne ob poledici ali 
na začetku sneženja, ko se sneg začne oprijemati cestišča. 
V primeru sneženja se začne plužiti, ko zapade 10 cm 
snega na lokalnih cestah in 15 cm na javnih poteh ter 
parkiriščih.

Cesto štejemo za prevozno na odsekih cest z vzdolžnim 
naklonom nad 10 odstotkov in kjer je promet možen samo 
z uporabo snežnih verig. Prevoznost se šteje tudi takrat, 
kadar je promet oviran zaradi ostankov snega na vozišču, 
vključno z delno snežno desko. Prevoznosti ni nujno treba 
zagotavljati v obdobju izredno močnega sneženja in ob 
močnih snežnih zametih.

V vmesnem času, ko sneži in cesta še ni očiščena, voznike 
pozivamo, da upoštevajo razmere na cestah in ravnajo 
odgovorno. Pravočasna oprema vozil, prava obutev, 
predčasni odhodi od doma, prilagajanje hitrosti razmeram 
in še veliko drugih dejavnikov nam v zimskih razmerah 
zagrenijo ali polepšajo zimsko idilo na prometnih 
površinah. Prav ustrezna zimska oprema in prilagojena 
hitrost vožnje sta temeljna dejavnika, ki preprečujeta zdrse 
vozil in druge nesreče v času sneženja ali poledice, ki ju 
izvajalci zimske službe poskušajo pravočasno preprečiti ali 

vsaj omiliti s posipanjem cestišč. Vse občane pozivamo, da 
odstranite nepravilno parkirana vozila ter vegetacijo (veje) 
ob cestah ter pločnikih, ki v zimskih razmerah ovirajo 
izvajanje zimske službe in odvijanje prometa. Prav tako 
velja poudariti, da zimska služba ne ureja čiščenja dvorišč 
in vhodov, za te vrste odstranjevanja snega poskrbite 
lastniki sami.

Občina Vojnik in krajevne skupnosti Vojnik, Nova Cerkev 
in Frankolovo se skupaj z izvajalci trudimo kar najbolje 
poskrbeti za prevoznost vseh cest tudi v najzahtevnejših 
razmerah. Prepričani smo, da bodo vsi uporabniki cest z 
razumevanjem sprejeli zahtevno delo izvajalcev zimske 
službe. Prav tako upamo, da bodo vsi udeleženci v 
prometu v zimskih razmerah odgovorno skrbeli za svojo 
varno udeležbo v prometu. Na Občini Vojnik smo občanom 
dosegljivi na telefonski številki 031 750 813 za morebitna 
dodatna pojasnila v povezavi z izvajanjem zimske službe. 
Vse uporabnike cest prosimo za strpnost in razumevanje 
ter upoštevanje priporočil, saj si želimo, da bi prihajajoča 
zima minila brez neljubih dogodkov. 
Zahvaljujemo se vsem izvajalcem za izvajanje zimske 
službe in hkrati stremimo k uspešnemu sodelovanju.

Na zimo smo pripravljeni.
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PSIHIATRIČNA 
BOLNIŠNICA VOJNIK    
Tekst in foto: Urška Pocajt Sumrak

Kdo smo delovni terapevti
27. oktobra obeležujemo svetovni 
dan delovne terapije. Tako v splošni 
javnosti kot tudi v strokovni javnosti 
naš poklic še vedno ni poznan tako, 
kot bi si želeli.

Kdo ste delovni terapevti, kaj počnete? 
To so še vedno pogosta vprašanja, 
ki jih dobimo, ko povemo, kaj smo 
po poklicu. Delovni terapevti smo 
zdravstveni delavci, ki pomagamo 
posamezniku kljub bolezni živeti 
samostojno, polno in zadovoljno 
življenje. Delujemo na vseh področjih 
človekovega delovanja, tako pri skrbi 
zase, delu, prostem času in socialnih 
stikih. Čeprav smo še vedno precej 
nepoznani, nas dobro poznajo naši 
uporabniki in to je tudi tisto, kar nam 
daje zadovoljstvo in kar veliko šteje. 

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik smo 
delovne terapevtke enakovredne 
članice multidisciplinarnega tima 
in aktivno sodelujemo v procesu 
zdravljenja, vključujemo se v večino 
oddelčnih aktivnosti in vodimo številne 
svoje aktivnosti. Cilj delovne terapije v 
naši bolnišnici je, da se pacienti počutijo 
dobro v procesu zdravljenja, pomagamo 
jim pri pridobivanju in ohranjanju 
spretnosti. Aktivnosti, ki jih izvajajo, so 
smiselne in namenske, zato pozitivno 
vplivajo na njihovo počutje. Te pa 

omogočajo, da laže preusmerjajo 
misli, trenirajo koncentracijo, 
spomin in pozornost, dobijo 
občutek, da kljub bolezni še precej 
stvari zmorejo in si na ta način 
postopno gradijo boljšo samopodobo 
in pridobivajo na samozavesti. 

V sklopu delovnoterapevtske obravnave 
ponujamo pacientom veliko različnih 
aktivnosti. Dan začnejo na vseh 
oddelkih z jutranjo telovadbo, nato se 
vključujejo v različne aktivnosti, skladno 
z urnikom oddelka. V ustvarjalnih 
delavnicah delovni terapevti 
vključujemo paciente v obravnavo s 
pomočjo dveh inštruktorjev, mizarja 
in kovinarja. Na izbiro imajo veliko 
ustvarjalnih, prostočasnih aktivnosti. 
Poleg ustvarjalnih delavnic paciente 
vključujemo še v delovno terapijo z 
glasbo, različne športne ure, fitnes, 
terapevtske sprehode, tematske 
skupine, skupino postavljanja ciljev, 
gibalno terapijo, gospodinjske 

aktivnosti, komunikacijske skupine 
… Vključujemo jih tudi v likovno 
terapijo, ki jo izvaja naš likovni 
terapevt. Vse aktivnosti imajo svoj 
namen in pomagajo pri samem 
zdravljenju ter omogočajo lažji 
prehod v življenje po zdravljenju. 

Posebej pomembno vlogo imamo 
delovne terapevtke v naši bolnišnici 
pri sodelovanju z lokalno skupnostjo. 
Vsako leto sodelujemo pri Božičnem 
Vojniku, tudi naše jaslice in okraski, ki 
jih izdelajo pacienti v delovni terapiji, 
krasijo Vojnik v prazničnem decembru. 
Sodelovanje z lokalno skupnostjo nam 
je izredno pomembno, saj menimo, da 
se na ta način zmanjšuje stigmatizacija 
psihiatrije. 

Ker nam je stroka pomembna in 
imamo radi svoj poklic, ga vsako 
leto ob Svetovnem dnevu delovne 
terapije obeležimo na svoj način. 
Letos smo pacientom ponudili 
drugačne aktivnosti, takšne, ki jih 
običajno nimajo na urniku. Pacientke 
intenzivnega ženskega oddelka so se 
učile plesati kavbojski ples, pacienti 
intenzivnega moškega oddelka pa 
osnove nordijske hoje. Na oddelku B so 
se vključili v skupino z elementi drama 
terapije, varovanci oddelka C pa so se 
preizkusili na plesnih vajah. Na oddelku 
za zdravljenje bolezni odvisnosti 
so se pacienti vključili v delavnico 
Delovne terapije s pomočjo glasbe, 
Psihogeriatrični oddelek v delavnico 
sproščanja in zavedanja telesa. 
Varovanci oddelka dnevnega hospitala 
pa so se preizkusili v ustvarjalnih 
delavnicah. Delovne terapevtke smo 
bile z izvedbo malo drugačnega dneva 
zadovoljne, še bolj pa so bili zadovoljni 
naši pacienti.
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Vse aktivnosti imajo svoj namen in pomagajo 
pacientom.
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Zaključna seja in pridobitve zadnjega trimesečja 
Štiriletni  mandat se končuje in člani Sveta KS Vojnik smo 
se zbrali na zaključni seji.  

Štiriletni mandat se končuje in člani sveta KS Vojnik smo 
se zbrali na zaključni seji. Na njej smo pregledali naše delo 
ter poudarili pridobitve zadnjega trimesečja: nove športne 
površine, fitnes na prostem, igrala ob sokolskem domu. Na 
komunalnem področju smo vsako leto na novo asfaltirali 
ceste, jih obnavljali, redno vzdrževali makadamske ceste in 
sanirali dotrajane, gradili mostove, obnavljali infrastrukturo 
na pokopališču. Vsa dela so potekala glede na finančne 
možnosti. Poleg investicij v komunalno infrastrukturo pa 
smo vsako leto ob prazniku KS Vojnik organizirali prireditev 
s podelitvijo priznanj, srečanje društev, srečanje starejših 
krajanov. Vsa srečanja so bila dokaz, da so medsebojni odnosi 
zelo pomembni. Prav tovrstna srečanja in praznovanja 
omogočajo, da se sokrajani različnih generacij družimo 
in izmenujemo mnenja. Mnogo dela je ostalo tudi za v 
prihodnje. Zato novoizvoljenim članom Sveta KS Vojnik 
želim, da se bodo znali povezati v dobro, odločno in delovno 
skupino, ki bo sodelovala v dobrobit kraja in krajanov. 
Iskreno se zahvaljujem vsem članom Sveta KS Vojnik, s 
katerimi sem sodelovala, strokovni sodelavki Irmi Blazinšek 
za njeno delo ter županu Branku Petretu, občinskim 
svetnikom, predsednikoma obeh KS in vsem sodelavcem 
občinske uprave, ki so nam s strokovnim znanjem pomagali 
pri delu KS in realizaciji projektov. Hvala delavcem režijskega 
obrata za zavzeto delo in za skrb za urejen kraj. Prav tako 
hvala vsem izvajalcem zimske službe, prevozov in del na 
javnih poteh, predsednikom in članom društev ter organizacij 
v kraju, ki s svojim predanim delom prispevate pomemben 
del utripa našega Vojnika. 

V Malih Dolah asfaltirali odsek ceste

5. novembra 2022 so v Malih Dolah uradno odprli odsek 
asfaltirane ceste. Zelo strma cesta je bila pred ureditvijo v 
nemogočem stanju. Vsak dež je odnašal pesek v dolino, vsak 
naliv je naredil luknje in grebene, tako da se je bilo zelo težko 
voziti po njej. In to kljub temu da so po vsakem neurju ali 
pred njim čistili odtoke in poskušali obvarovati cestišče. Po 
dogovoru med uporabniki ceste, KS Vojnik in Občino Vojnik 
so dela na cestišču stekla in nastal je nov asfaltiran odsek, ki 
omogoča varnejšo in kakovostnejšo vožnjo ter hojo. Cesto so 
uradno odprli župan Brako Petre, Lidija Eler Jazbinšek (zanjo 
je bilo to zadnje odprtje ceste v njenem mandatu, zato so se ji 
še posebej zahvalili) ter uporabniki ceste Jaka Marguč, Jurij 
Rezar, Lilijana Obreza in Anton Keblič. Blagoslovil jo je Anton 
Perger. Vsi so hvaležni, da je odcep ceste narejen, saj je tako 
postalo življenje na območju, kjer živijo ali pa bodo v kratkem 
času živele tudi mlade družine, varnejše.

KRAJEVNA
SKUPNOST VOJNIK
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, Milena Jurgec, foto: Milena Jurgec, Lea Sreš

Lidija Eler Jazbinšek, 
predsednica Sveta KS 
Vojnik

Nove igralne površine vabijo na rekreacijo. 

Odprtje  in blagoslov ceste v Malih Dolah
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Slavko Jezernik, 
predsednik Sveta KS 
Nova Cerkev

KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV
Tekst: Slavko Jezernik, foto: Lea Sreš

Pregled opravljenih investicij in pogled v leto 2023
Člani Sveta KS Nova Cerkev smo se tudi v tem letu 
trudili postoriti tista najnujnejša dela, ki naj bi 
pripomogla k večji kakovosti življenja naših krajanov. 

Sanacija obstoječih asfaltiranih javnih poti

V minulih letih nam je uspelo asfaltirati kar nekaj 
kritičnih odsekov, ki so nam pri vzdrževanju 
makadamskih poti povzročali veliko stroškov, še zlasti ob 
močnem deževju. Zahvaljujem se vsem krajanom, ki so v 
okviru režijskih odborov za te odseke pripravili podlago 
v grobem. Tako nam je tudi letos uspelo asfaltirati ali 
preplastiti naslednje odseke: JP Socka – Selce v dolžini 
270 m, JP Homec v dolžini 160 m, JP Novake do meje KS 
Frankolovo v dolžini 380 m, JP Socka do Švab v dolžini 
360 m, razširili in preplasti smo lokalno cesto Socka – 
Trnovlje v dolžini 1200 m, preplastili smo del JP Novake 
v dolžini 520 m, preplastili smo JP Vizore – Landek v 
dolžini 500 m, prav tako JP Lemberg – Vine v dolžini 590 
m in JP Vizore v dolžini 400 m, razširili smo javno pot od 
centra Nove Cerkve do trafo postaje ter uredili pločnika 
na tej relaciji v dolžini 120 m.

Ostale investicije
Končujemo tudi projekt kanalizacije Razdelj. Možnost 
priključitve je za stanovanjske hiše ob cesti Nova Cerkev – 
Razdelj; izgradnja vodovoda Trnovlje pri Socki; v izdelavi 
je nov rezervoar za vodo na Straži (pri Oprešnikovih). 
Izgrajen je most pri Senegaškem mlinu za naselje Selce; 

urejena nova avtobusna postaja v Razdelju za smer Celje; 
podjetje VO-KA je prevzelo vodovod Lahka peč Socka – 
Čreskova; na poslovilni vežici Nova Cerkev smo zamenjali 
kritino. Izdelan je idejni projekt za obnovo in razširitev 
vodovoda Hrenovo – Lemberg. V planu smo imeli še večji 
obseg vzdrževanja asfaltnih javnih poti, vendar zaradi 
velike zasedenosti izvajalca nismo mogli realizirati 
našega plana v celoti, zato bomo nadaljevali vzdrževanje 
javnih poti po načrtu tudi v letu 2023.

Zimska služba
Izvajalci za zimsko službo 2022/23 so bili že izbrani na 
razpisu Občine Vojnik. Izvajalci so isti kot v preteklem 
letu. Zimska služba je v pripravljenosti od 15. novembra 
tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. Zimska 
služba predstavlja eno izmed najpomembnejših 
dejavnosti pri vzdrževanju zimskih poti. Prav je, da v času 
sneženja in temperatur pod ničlo tudi sami poskrbimo 
za svojo varnost in varnost drugih udeležencev v 
prometu. Uporaba primerne obutve tako za nas, kot za 
naše avtomobile je ključna. Kot vsako leto, se tudi letos 
obračamo na krajane s prošnjo, 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 na cesto, in za odstranitev 
avtomobilov z obcestnih površin, da bodo lahko izvajalci 
zimske službe svoje delo opravljali nemoteno.
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Srečanje gasilcev veteranov Gasilske zveze Vojnik – Dobrna v Novi Cerkvi. 
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Dušan Horvat, 
predsednik Sveta KS 
Frankolovo

KRAJEVNA SKUPNOST
FRANKOLOVO
Tekst: Dušan Horvat, foto: Lea Sreš

Odprtje povezovalne ceste v Rovah 
Rove so dobile novo asfaltirano 
povezovalno cesto, ki po krajši 
poti povezuje Bezenškovo Bukovje. 
Dolgoletna želja krajanov se je 
končno realizirala. Vzdrževanje 
ceste v preteklih letih, predvsem 
na odseku Žerjav – Rihter je bilo 
težavno, predvsem zaradi strmine, 
odvodnjavanja in izvajanja zimske 
službe. Po vsakem večjem neurju je 
bila cesta uničena, ves predhodno 
navožen material na cesto je 
odneslo daleč v dolino. Stroški 
vzdrževanja so na podobnih 
odsekih preprosto preveliki, kar 
opažamo tudi na drugih podobnih 
cestah v naši krajevni skupnosti, ki 
pa jih je na srečo vse manj.
 

Rove na odseku: Žerjav – Rihter – 
Polenik

Zadnji odsek v smeri Polenik je bolj 
ravninski, vendar tik ob potoku, ki 
za stabilnost ceste zahteva dodatna 
dela na trasi. Ta odsek so krajani 
Rov postopoma asfaltirali v fazah in 
v lastni režiji. Pred samo izvedbo so 
izvedli odpise cest in pobrali soglasja 
lastnikov zemljišč ob trasi.

Ustanovljen je bil režijski odbor za 
pripravo ceste do asfaltiranja, ki 
ga je vodil Franci Rihter. Sledile so 
aktivnosti za pobiranje prostovoljnih 
prispevkov ter sama priprava ceste. 
Gradbena dela je prevzel Martin 
Vezenšek, ki je delo opravil strokovno 
in v zadovoljstvo vseh uporabnikov. 
Na določenih delih ceste so izvedli 
razširitve, dvig nivelete zaradi 
zmanjšanja strmine ter uredili 
odvodnjavanje z drenažami. Cesto v 
dolžini 750 m s potrebnimi muldami 
je asfaltiralo podjetje Remont Celje, 
ki ima letno pogodbo z Občino 

Vojnik. Konec septembra so krajani 
organizirali uradno odprtje ceste 
s kratkim kulturnim programom v 
režiji Kvarteta Frankolovo. Prisotne 
je pozdravil predsednik režijskega 
odbora Franci Rihter in se vsem 
zahvalil za opravljeno delo in pomoč. 
Nekaj besed v zahvalo vsem, ki so 
sodelovali pri pripravi in v želji, da 
se uporabniki ceste varno vozijo 
po novi asfaltirani cesti, je povedal 
predsednik KS Frankolovo Dušan 
Horvat. Prisotne je pozdravil tudi 
župan Občine Vojnik Branko Petre, 
blagoslov pa je opravil pater Branko 
Cestnik. Sledilo je prijetno druženje 
ob hrani in pijači. Hvala vsem, ki ste 
na kakršen koli način pomagali pri 
ureditvi povezovalne ceste v Rovah.

Zimska služba

Izvajanje zimske službe spada 
med eno izmed najbolj občutljivih 
področij v vsaki lokalni skupnosti. 
Ljudje smo vse bolj zahtevni in 
razvajeni, velikokrat žaljivi do 

izvajalcev zimske službe. Posledica 
tega stanja so odpovedi določenih 
izvajalcev, ki ne bodo več opravljali 
tega dela. Letos je Občina Vojnik 
izvedla razpis za izvajanje zimske 
službe vseh javnih poti v občini. 
Zanimanja ni bilo na pretek, ponekod 
se je razpis moral ponoviti, ker 
se ni nihče prijavil. Po večkratnih 
dogovorih in usklajevanjih smo se 
uspeli dogovoriti z vsemi nosilci 
izvajanja, ki so prevzeli posamezna 
sklope. Podpisniki pogodb si 
podizvajalce priskrbijo sami. Bliža 
se zimsko obdobje, za katerega ni 
mogoče vnaprej predvideti, koliko 
snega in poledic bo.

Prosim vas, da ste v času zimskih 
razmer strpni in obzirni do izvajalcev 
zimske službe. V težkih razmerah 
in obilnem sneženju je nemogoče 
opraviti vse delo v istem času, treba 
je malo počakati in potrpeti. V času 
izrednih dogodkov bomo izvajanje 
prilagodili prioritetam.

Cesta je velika pridobitev za krajane
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DEDIŠČINA    
Tekst: Odbor za obnovo kapele, foto: Jan Gregorc

Žegnanje v Bezenškovem Bukovju
Za vaščane Bezenškovega Bukovja na 
Frankolovem je bila zadnja nedelja 
v oktobru prav poseben dan, kajti 
zbrali so se na žegnanju obnovljene 
kapele, simbola idilične vasice. 

Velika kapela, ki je bila posvečena leta 
1897, stoji prav na sredi vasi, poleg 
rojstne hiše prof. Antona Bezenška in je 
bila pred leti že deležna obnove, vendar 

pa so se obnove tokrat lotili strokovno. 
Kapelo so odkopali, jo izolirali, 
obnovili fasado, streho, freske, zvonik 
z zvonom, razsvetljavo ter uredili tudi 
okolico. Denar za obnovo so krajani 

zbirali sami, obnova pa je trajala vse od 
pomladi leta 2021. Največ so za obnovo 
prispevali prav vaščani sami, ki so poleg 
tega opravili tudi veliko prostovoljnih 

delovnih ur, strokovna dela pa so 
opravili skrbno izbrani obrtniki, ki 
imajo izkušnje pri podobnih obnovah.

Zbrane, ki so se v lepem toplem 
vremenu zbrali v velikem številu, je 
v imenu odbora za obnovitev kapele 
pozdravil Martin Kračun, ki se je 
pozneje s simboličnimi darili zahvalil 
tistim, ki so sodelovali pri obnovi. O 
pomembnosti ohranjanja sakralnih 
objektov za kulturno dediščino sta 
spregovorila tudi župan Občine 
Vojnik Branko Petre in predsednik 
Krajevne skupnosti Frankolovo Dušan 
Horvat. Blagoslov kapele je ob pomoči 
domačega župnika patra Branka 
Cestnika in misijonarja, domačina 
Toneta Ovtarja opravil upokojen celjski 
škof dr. Stanislav Lipovšek, navzoči pa 
so lahko prisluhnili pesmim Družine 
Gregorc iz Bezenškovega Bukovja ter 
Mešanemu pevskemu zboru župnije iz 
Frankolovega. 

Po uradnem delu je sledilo druženje, ki 
so ga organizirali vaščani Bezenškovega 
Bukovja in je trajalo vse do večera, ko 
je v obnovljeni kapelici zvon odzvonil 
večerno pesem.

Blagoslov kapele je opravil upokojen celjski škof  dr. Stanislav Lipovšek.

Notranja mir in harmonija naj vas spremljata v prazničnih dneh, 
prihajajoče leto pa naj bo leto uresničenih sanj, 
sreče, veselja, velikih uspehov, dobrih del in dobrih ljudi.
Vesele božične praznike ter zdravo in srečno novo leto 2023.

Člani Sveta KS Frankolovo
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KO RK VOJNIK     
Tekst: Ivanka Plešnik, foto: Lea Sreš

Pomoč na terenu je potrebna
Naše aktivnosti za pomoč ljudem 
so vpete v delo KS Vojnik in Občine 
Vojnik stalno in usklajeno. Nenehno 
spremljamo razmere na terenu, 
evidentiramo ljudi, ki so potrebni 
pomoči. Razdeljevanje paketov hrane 
je mesečno, ko razdelimo 45 do 50 
paketov, trikrat na leto pa razdelimo 
tudi izredne pakete. 

Pri našem humanitarnem delu ne gre 
samo za materialno pomoč, ljudem 
pomagamo tudi ob težkih trenutkih 
v družini, kot je nenadna smrt enega 

izmed staršev. Naše članice ljudem 
v stiski prisluhnejo in z vzpodbudno 
besedo ali kakšnim nasvetom pomagajo 
iz težav. Letos smo ob izgubi v družini 
pomagali njihovim otrokom z nakupom 
šolskih potrebščin v dveh primerih. 

Občina Vojnik nam je v občinski stavbi 
omogočila nove prostore, kjer lahko 
primerno hranimo in razdeljujemo 
pakete. Naše delo je sedaj lažje, pa tudi 
dostop za ljudi, ki pridejo po pakete, je 
primernejši. 

Prostovoljkam ni potrebno več prenašati paketov po stopnicah.

Glede na težke pogoje, materialne in druge stiske, v katerih živijo nekateri 
občani, prosimo za sosedsko pomoč. Vse, ki poznate v svoji okolici ljudi, 
ki so v stiski in potrebujejo kakršno koli obliko pomoči, prosimo, da to 
sporočite na enega izmed spodaj navedenih naslovov.  

ŽUPNIJSKA KARITAS VOJNIK
Naslov: 
Murnova ulica 4, 3212 Vojnik
Predsednica in telefon: 
Darinka Preložnik, 041 509 586
Uradne ure: 
po dogovoru

ŽUPNIJSKA KARITAS NOVA 
CERKEV:
Naslov: 
Nova Cerkev 19, 3203 Nova Cerkev
Predsednica in telefon: 
Marija Gobec, 
031 645 715, 031 689 791
Uradne ure: 
vsaka prva sobota v mesecu od 
8.30 do 10. ure ali po dogovoru

ŽUPNIJSKA KARITAS 
FRANKOLOVO
Naslov: 
Frankolovo 6, 3213 Frankolovo
Predsednica in telefon: 
Darja Flis, 051 305 761
Uradne ure: 
po dogovoru

PROSTOFER
Naslov: 
Zavod Zlata mreža
Telefon: 
Brezplačna številka klicnega centra 
080 10 10 
Rezervacija prevozov vsak delovnik 
od 8. do 18. ure, rezervacijo 
prevoza je potrebno najaviti vsaj 3 
dni pred izvedbo storitve. Vozniki 
prostovoljci prevoze opravljajo od 
ponedeljka do petka od 8. do 16. 
ure, izjemoma pa se lahko dnevi in 
ure tudi prilagodijo potrebam.

KO RK VOJNIK
Naslov: 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
Predsednica in telefon: 
Ivanka Plešnik, 031 427 609
Uradne ure: 
po dogovoru

KO RK NOVA CERKEV
Naslov: 
Nova Cerkev 22, 3203 Nova Cerkev
Predsednica in telefon: 
Magda Kajzba, 041 221 736 
Uradne ure: 
po dogovoru

KO RK FRANKOLOVO
Naslov: 
Stražica 2, 3213 Frankolovo
Predsednica in telefon: 
Minka Čretnik, 031 789 402
Uradne ure: 
po dogovoru

HUMANITARNE 
ORGANIZACIJE 

V OBČINI 
VOJNIK
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VU PETER
BABNIK      
Tekst: Nuša Lilija, foto: Matjaž Jambriško

Prejemnik zlatega vojniškega grba  
Zlat vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno 
delo in dejavnosti predstavljajo izjemen prispevek 
na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, 
ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo 
občine Vojnik.
 
Za dolgoletno uspešno vodenje Čebelarskega društva 
Vojnik, strokovno svetovanje na terenu, delo z mladimi 
ter sodelovanje v kraju je Občinski svet Občine Vojnik v 
letu 2022 podelil zlat vojniški grb Frankolovčanu Petru 

Babniku, ki zase pravi, da si niti v sanjah ni predstavljal, 
da bo nekoč stal na odru pred polno dvorano visokih 
predstavnikov, znancev in prijateljev ter se zahvaljeval ob 
prejemu zlatega grba Občine Vojnik.

Peter je že več kot 35 let zelo dejaven član Čebelarskega 
društva Vojnik. Vrsto let je bil v društvu dejaven kot 
blagajnik, leta 2008 pa je prevzel predsedniško funkcijo, 
ki jo uspešno opravlja še danes. Vedno je pripravljen 
na različne novosti, kar se zelo dobro kaže v delovanju 
društva. Pod njegovim vodstvom se je Čebelarsko 
društvo Vojnik člansko in strokovno zelo okrepilo. 
Dobro se povezuje z državnimi institucijami in podjetji, 
ki jih društvo potrebuje za ustrezen razvoj. S pomočjo 
različnih razpisov in sponzorstev so za nadaljnji razvoj 
čebelarskega društva poleg svojega čebelnjaka v 
Vojniku postavili še štiri učne čebelnjake v bližini šol na 
Frankolovem, Socki, Šmartnem v Rožni dolini ter v Novi 
Cerkvi. Zanje pod vodstvom mentorja skrbijo učenci in 
mladi člani društva.

Peter Babnik se je povezal s Čebelarsko zvezo Slovenije, 
zato že nekaj let z njihovo pomočjo organizira tečaje in 
izvaja praktično usposabljanje za čebelarje začetnike, 
ki prihajajo iz celotne Slovenije. Na ta način spodbuja 
tudi k sodelovanju v njihovem društvu. Rad si izmenjuje 
izkušnje s čebelarji, svetuje in pomaga. Zaveda se, da je 
prenos znanja na mlajše generacije ključen za ohranjanje 
čebelarstva, zato po osnovnih šolah organizira celoletne 
čebelarske krožke. V okviru medenega vikenda na OŠ 
Šmartno v Rožni dolini bo gospod Peter z otroki točil 
med in jim z različnimi delavnicami na zanimiv način 
predstavil čebelarstvo. Čebelarsko društvo sodeluje pri 
projektu medeni zajtrk v osnovnih šolah in vrtcih v občini 
Vojnik. 

Vključen je v sistem terenskih svetovalcev pri Čebelarski 
zvezi Slovenije na območju devetih okoliških občin. 
Poleg osebnega svetovanja in interne kontrole pri 
čebelarjih izvaja po dogovoru s čebelarskimi društvi tudi 
delavnice na temo oskrbe čebel, tehnologije, varne hrane 
in osnovne odbire. Leta 2014 se je kot prva generacija 
apiterapevtov udeležil seminarja pri Čebelarski 
zvezi društev Maribor in je svoje znanje nadgradil s 
pridobljenim certifikatom apiterapevta. 

Peter Babnik, dobitnik zlatega grba občine Vojnik
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Doma ima velik učni čebelnjak, 
ki je primeren za vse generacije. 
Po dogovoru z gospodom Petrom 
lahko v čebelnjaku opravite 
apiterapije ali se samo sproščate. 
Zastekljen čebelnjak je na voljo 
vsem interesentom vsak dan 
vse dni v letu. Kmalu se boste 
na njegovem domu lahko tudi 
razvajali z medeno sproščujočo 
masažo. S širokim znanjem je 
vedno pripravljen priskočiti na 
pomoč kolegom čebelarjem ne 
samo v občini Vojnik ampak tudi 
v sosednjih občinah. V društvu 
pod njegovim vodstvom prirejajo 

različna predavanja in se povezujejo 
z drugimi društvi. Čebelarji se 
predstavljajo na prireditvah, med 
drugim na Cvetličnem sejmu na 
Frankolovem, Dnevih odprtih vrat v 
krajevni skupnosti Vojnik in v sklopu 
Martinove nedelje v Šmartnem v 
Rožni dolini. Na ta način širijo zavest 
o koristnosti čebel in njihovem 
pomenu za rastline in obstoj človeka. 

Poznan je tudi kot ustanovni član 
Društva jadralnih padalcev Kajuh 
Frankolovo, kot dejaven član 
sodeluje tudi v Turističnem društvu 
Frankolovo ter v Prostovoljnem 

gasilskem društvu Frankolovo. 
Peter Babnik za svoje delovanje pri 
čebelarjih in drugih aktivnostih 
nameni zelo veliko časa in vloži 
ogromno truda, ampak z željo, da 
čebele predstavi kot življenjsko 
pomembne, čebelarstvo pa kot 
zanimivo dejavnost. Vedno in povsod 
je pripravljen pomagati ljudem, 
pa naj bo potrebna društvena ali 
individualna pomoč, zato mu želimo, 
da ostane še naprej tako dober in 
predan humanitarnem delu, ki 
ga poleg redne službe z veseljem 
opravlja. 

Peter Babnik ob prejemu priznanja z županom in podžupanom

PROSVETNO DRUŠTVO ANTON BEZENŠEK FRANKOLOVO

Vabi na božično-novoletni koncert

FRANKOLOVČANI
FRANKOLOVČANOM

v petek, 23. decembra 2022, ob 18. uri 
v večnamensko dvorano OŠ Anton Bezenšek Frankolovo
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VU GLASBA
NE POZNA MEJA       
Tekst: Jože Žlaus, foto: Matjaž Jambriško

Tomaž Marčič – vsestranski glasbenik
Tomaž Marčič je ob letošnjem občinskem prazniku 
prejel srebrni grb Občine Vojnik. Tomaž ni samo 
izvrsten glasbeni pedagog, zaposlen na Glasbeni 
šoli v Celju, je tudi uspešen zborovodja Mešanega 
cerkvenega zbora v Vojniku in ustanovitelj ter 
zborovodja Mešanega pevskega zbora Forte. Je 
tudi prvi vodja vokalne skupine In spiritu, ki pod 
drugim vodstvom deluje še danes. Poleg naštetega 
glasbenega delovanja v Vojniku je tudi vodja Mešanega 
mladinskega pevskega zbora in orkestra na I. gimnaziji 
v Celju.

Tomaža je že v rani mladosti mikala glasba, zato se je 
vpisal na Glasbeno šolo v Celju, kjer se je učil igranja 
na rog in trobento. Obenem je obiskoval zasebni pouk 
harmonike pri Matjažu Krušiču, pri katerem je začel 
odkrivati lepoto črnobelih tipk na harmoniki. Po 
končani maturi na I. gimnaziji v Celju in po končanem 
izobraževanju na srednji stopnji Glasbene šole pri 
profesorju Andreju Lorberju je nadaljeval študij harmonike 
v Nemčiji pri najvidnejših evropskih profesorjih koncertne 
harmonike prof. Hugu Nothu in prof. Stefanu Hussongu. 
Kot prejemnik Zoisove štipendije in štipendije Ministrstva 
za kulturo Republike Slovenije ter ob izdatni podpori 
njegovih staršev je z odliko končal dodiplomski in 
podiplomski študij. 
Kot odličen interpret na harmoniki je bil prejemnik 

številnih nagrad na tekmovanjih v Sloveniji in tujini. 
Uspešni nastopi so ga kot sposobnega glasbenega 
poustvarjalca popeljali na glasbene odre v Sloveniji in po 
Nemčiji, Švici, Franciji, Avstriji, Italiji in Hrvaški. Kot solist 
je igral z orkestrom Mariborske filharmonije, z Ansamblom 
za novo glasbo Würzburg, z Dunajskim akademskim 
orkestrom v dunajski koncertni hiši in še bi lahko naštevali. 
Poleg raznovrstnega muziciranja na harmoniko se je že po 
končani srednji šoli začel posvečati tudi zborovodstvu in 
bil s svojimi zbori prejemnik več zlatih, srebrnih in ostalih 
priznanj na domačih in tujih odrih. Verjetno pa najbolj 
izstopa priznanje, ki mu ga je leta 2019 podelil ustanovitelj 
zborovskega festivala Praga Cantat, ko je bil med 
dvajsetimi sodelujočimi zborovodji iz Evrope in Indonezije 
Tomaž izbran za najboljšega zborovodjo festivala. 
V prostem času, ki ga je žal vedno manj, se posveča 
družini, njegovi trije otroci mu iz šole in vrtca prinašajo 
nove ideje in dogodivščine, ki ga bogatijo in mu prinašajo 
novih energij, ki ji uporablja pri svojem glasbenem 
poslanstvu. Če je še kaj prostora v njegovem prostem času, 
pa se z družino najraje poda v naravo, ki mu napolni dušo 
in telo s pozitivno energijo, kar mu pride še kako prav pri 
njegovem plemenitem delu in poslanstvu.
Vojničani smo lahko ponosni na ljudi, ki za sabo puščajo 
močne in neizbrisne sledi in med temi je sigurno tudi 
Tomaž Marčič, zato mu želimo še veliko zdravja in 
ustvarjalnih moči.

Tomaž Marčič, dobitnih 
srebrnega občinskega grba.
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VUUSPEŠNA 
PODJETNIŠKA POT       
Tekst: Nina Mlinar, foto: Matjaž Jambriško

Simon Stagoj
Simon Stagoj prihaja iz Višnje vasi. Pravi, da se je sicer že 
nekajkrat selil, a je vedno ostal v Višnji vasi. Tu je spoznal 
tudi svojo življenjsko sopotnico Darinko, s katero sta se 
kasneje poročila in zgradila poslovno-stanovanjsko hišo, 
v kateri imajo poslovne prostore za njihovo dejavnost.

Začetki podjetja segajo v leto 1994. Na začetku poti kot 
samostojni podjetnik je Simon krajši čas deloval sam, 
kmalu pa so se mu pridružili prvi zaposleni. Status 
samostojnega podjetnika je kasneje preoblikoval v Stagoj, 
d. o. o. Podjetje se je skozi celotno 28-letno obdobje 
razvijalo in napredovalo. Danes je pri njih 16 delavcev 
redno zaposlenih. So pa v podjetju skozi vse leto prisotni 
še občasni sodelavci, dijaki in študentje na redni praksi 
po šolskem programu ali na počitniško-izobraževalnem 
delu. V podjetju nudijo celovito storitev na področju 
prezračevanja, klimatizacije ter ogrevanja s toplotnimi 
črpalkami. Razlogov za ponudbo toplotnih črpalk je več, 
med drugim pa je Simona prepričalo dejstvo, da so te 
črpalke eden najbolj varčnih in ekološko prijaznih načinov 
gretja in hlajenja. Podnebje, v katerem živimo, potrebuje 
gretje in hlajenje, standard bivanja je vedno višji in prav 
je, da za naše potrebe uporabljamo varčne in ekološko 
ustrezne proizvode za ogrevanje in hlajenje prostorov, je 
prepričan Stagoj. Prav tako izvajajo servisno-vzdrževalna 
dela na opremi. Prednost podjetja Stagoj, d. o. o., je ravno 
v tem, da naročnik dobi celotno storitev, od svetovanja, 

izmer, izračuna do vgradnje in vzdrževanja na enem 
mestu. Oprema, ki jo podjetje uporablja, je prilagodljiva 
za širok spekter naročnikov in objektov. Podjetje ima 
tudi načrte za prihodnost, med katerimi je v ospredju 
digitalizacija poslovanja na vseh ravneh njihovega dela 
in povečanje poslovnih prostorov, ki jim bo omogočalo 
obsegu primerno poslovanje.
Prostega časa nima veliko, tiste redke proste trenutke pa 
izkoristi z dejavnostmi letnemu času primerno. Zelo rad 
smuča, kolesari, z ženo še posebno uživata na vožnjah 
z motorjem. Ima pa še en prav zanimiv hobi, saj že od 
otroštva ljubiteljsko poje v zboru. Kot otrok je začel s petjem 
v otroškem zboru v Župniji Nova Cerkev, nadaljeval je s 
petjem v mešanem cerkvenem zboru, kjer poje še danes in je 
tudi član moškega pevskega zbora v Novi Cerkvi.
Simon Stagoj je za svoje dolgoletno uspešno delo in vodenje 
podjetja prejel srebrni grb Občine Vojnik, za kar se občini in 
županu iskreno zahvaljuje. Vesel je, ko se opazi njegov trud 
in tudi odrekanje, ki ju vlaga v podjetje in v njegov razvoj. Še 
naprej bo stremel k temu, da bo podjetje uspešno delovalo, 
zaposlovalo in sodelovalo z občino pri njenem razvoju. Za 
uspešno delo se zahvaljuje vsem zaposlenim v podjetju za 
njihov prispevek in trud, ki ga vlagajo v podjetje. Hvaležen 
je ženi, ki ga pri njegovi samostojni podjetniški poti podpira 
že od samega začetka. Zahvala pa tudi vsem strankam, ki 
zaupajo podjetju Stagoj, d. o. o.

Simon Stagoj, prejemnik srebrnega grba 2021
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PAVŠER       
Tekst: Nuša Lilija, foto: osebni arhiv

Obogatena otroška knjiga
Katjo je pred 16 leti v Vojnik 
pripeljala ljubezen. S soprogom 
Igorjem sta si ustvarila topel 
dom, kjer najlepše trenutke 
preživljata s hčerko, dvema 
sinovoma in štirinožnim 
prijateljem. 

Po končani srednji ekonomski šoli 
jo je pot zanesla v Ameriko, kamor 
se je kasneje še večkrat vrnila. Vrsto 
let je delala v turizmu, tako da je 
moral biti veljaven potni list vedno 
v žepu. Poleg potovanj je njena 
velika strast umetnost. Že kot otrok 
je zelo rada risala in z navdušenjem 
opazovala očeta, ki je žgal v les. Kot 
najstnica je opazovala umetnico v 
izložbi, ki je slikala na keramiko. 
Tukaj se je začela njena pot slikanja 
personaliziranih lončkov.

Svojim otrokom prebere ogromno 
pravljic. Da bi sama ilustrirala 
otroško knjigo, ni niti pomislila. 
Nekega dne jo je prijateljica prosila, 
da nariše deklico s črko H. Po več 
poskusih je nastala H ... Helenca, za 
njo pa je oživel še deček z imenom 
Mihec. Nadaljevala je z ljubiteljskim 
risanjem na lončke in voščilnice, 
vendar z drugimi tehnikami. Na 
njene »šalce za vsako priložnost« 
se prikradeta Helenca ali Mihec. 
Tudi večja naročila personaliziranih 
lončkov za podjetja so že nastala, 
prav tako je ilustrirala za spletno 
stran v sodelovanju z Ljudsko 
univerzo.

Ponudila se ji je priložnost razstave 
v Vojniški knjižnici, kjer sta s 
prijateljico pripravili razstavo “Ko 
papir dobi srce in kamen dušo”. 

Obiskovalka razstave je bila tudi 
prijateljica Sabina, specialna 
pedagoginja. Prišla je z idejo o 
aplikaciji, na koncu pa je nastala 
pametna knjiga »Mihec in živali«. 
V sebi skriva QR kode, ki jih 
poskeniramo in najdemo v knjigici 
ujeto pravljico, risanko, pesmico, 
šolo risanja in še povezavo na 
spletno stran, kjer se otroci srečajo 
z živalmi. Knjigica je primerna za 
vrtčevske otroke in prvo triado, 
do nje pa lahko pridete na spletni 
strani Radovedni Mihec. 

Katja Pavšer na razstavi

Sedaj že nekdanja predsednica Sveta KS 
Lidija Eler Jazbinšek se po treh mandatih 
predsedovanja Svetu KS Vojnik poslavlja. 
S svojim predanim delom na področju 
lokalne skupnosti, v Svetu krajevne 
skupnosti Vojnik, sociale, dela z društvi 
in na področju prostovoljstva je s svojim 
povezovalnim, premišljenim in strokovnim 
delovanjem znala motivirati tako člane 
sveta kot društev ter krajane za delo in 
sodelovanje. Člani Sveta KS Vojnik se ji za 
dobro sodelovanje iskreno zahvaljujejo in 
ji pri njenem nadaljnem delu želijo veliko 
uspehov.

Karli Turk, Ksenija Pristovšek, Karel Brezovšek, 
Jure Ferlež, Dragica Mirnik, Marjan Lipovšek, 
Martin Jošt, Miran Skutnik in Irma Blazinšek
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Čas, ki ga živimo, nas preseneča in tudi tepe s svojo neusmiljeno hitrostjo minevanja. 

Če ne verjamete, sami pomislite, kje je že včerajšnji dan!

Ustvarjalci Božičnega Vojnika, ki letos predstavlja več kot 250 jaslic in na tisoče lučk, 
ponovno v treh ulicah, z veliko upodobitvijo jaslic v cerkvi in v Domu sv. Jerneja, pa 
vam ponovno ponujajo, da ob ogledu prizorov svete družine umirite svojega duha 
in odkrijete božično toplino. 

Čas se vam bo vsaj tukaj malenkost ustavil!

Sveta družina, ki je našla v ljudski domišljiji in spretnosti nešteto podob, nosi v sebi 
mir in upanje.

Adventne in božične pesmi, vrhunski koncerti, tisoči lučk, kakšen kozarček za veselje 
ter žive jaslice pa naj vam dvignejo dušo do nebes. In ustavijo vaš čas za trenutek. 
Smo vas prepričali, da nas obiščete in užijete te božično-novoletne občutke? 

Ustvarjalci Božičnega Vojnika

16. DECEMBER - 2. JANUAR
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PETEK 

16. 
16.30 

ODPRTJE BOŽIČNEGA VOJNIKA 
MLADINSKI PEVSKI ZBOR OŠ VOJNIK
Pred cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Vstop prost

PETEK 

16. 
18.00

UVODNI KONCERT
5+ BAND  
Telovadnica OŠ Vojnik
Prostovoljni prispevki

SOBOTA

17. 
18.00

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT 
GODBA NA PIHALA NOVA CERKEV Z 
GOSTJO EVO BOTO
Telovadnica OŠ Vojnik
Prostovoljni prispevki

SOBOTA

17. 
16.00-
20.00

PROMOCIJA 
PREDSTAVITEV PONUDBE PRIDELKOV 
IN IZDELKOV PONUDNIKOV Z OBMOČJA 
OBČIN Celje·Laško·Štore·Vojnik 
LAS-Mreža lokalnih ponudnikov
Božična vas

NEDELJA 

18. 
17.00

KONCERT
Koroški akademski pevski zbor Mohorjan 
Prevalje, Mešani mladinski pevski zbor in 
orkester I. gimnazije v Celju, 
Cerkev sv. Jerneja, Vojnik
Prostovoljni prispevki

SREDA 

21.
17.00  

DRUŽINSKI ANIMIRANI FILM 
BOŽIČKOV VAJENEC IN ČAROBNA 
SNEŽINKA (FIVIA VOJNIK)
Kulturni dom Vojnik
Vstop prost

ČETRTEK 

22.
17.00

DRUŽINSKI FILM 
POZABLJENI BOŽIČ (FIVIA VOJNIK)
Kulturni dom Vojnik
Vstop prost

PETEK 

23. 
17.00

KONCERT
DUO TIMBER (Tina Ostruh, flavta; Irena 
Anžič, citre) s plesalko Manco Langus
Kulturni dom Vojnik
Prostovoljni prispevki

PETEK 

23. 
18.00

KONCERT
FRANKOLOVČANI FRANKOLOVČANOM
Večnamenska dvorana OŠ A. B. Frankolovo
Vstop prost

SOBOTA

24. 
17.00

OTROŠKA POLNOČNICA 
Pri sv. maši sodeluje OTROŠKI IN 
MLADINSKI PEVSKI ZBOR HOZANA VOJNIK
Cerkev sv. Jerneja v Vojniku
Vstop prost

PONEDE.

26. 
18.00 

BOŽIČNI KONCERT 
MEŠANI CERKVENI PEVSKI ZBOR 
SV. LENART NOVA CERKEV
Cerkev sv. Lenarta Nova Cerkev
Vstop prost

PONEDE.

26. 
18.00 
19.00

ŽIVE JASLICE
DRAMSKA SKUPINA KUD F. P. VOJNIK
Pred cerkvijo sv. Jerneja v Vojniku
Vstop prost
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TOREK

27. 
17.00

PRAVLJICA
PRAVLJIČNO S KNJIŽNICO VOJNIK
Sokolski dom
Vstop prost

TOREK

27. 
18.00

KONCERT
BOŽIČNI KONCERT VOJNIŠKIH PEVSKIH 
ZBOROV IN SOLISTOV
Cerkev sv. Jerneja v Vojniku
Vstop prost

SREDA

28.
17.00

GLEDALIŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE
JEŽEK IN ČAROBNA CULICA 
v izvedbi BMK KUD F. P. Vojnik
Kulturni dom Vojnik
Prostovoljni prispevki

SREDA

28. 
18.00

KONCERT 
VELIKI KONCERT BOŽIČNEGA VOJNIKA 
z organizatorko Marijo Čakš
Telovadnica OŠ Vojnik
Vstopnina 10 €

ČETRTEK 

29. 
17.00

PRAVLJICA 
PRAVLJIČNO S KNJIŽNICO VOJNIK
Sokolski dom
Vstop prost

ČETRTEK 

29. 
18.00

KONCERT
MARIBORSKI OKTET 
Cerkev sv. Jerneja v Vojniku
Prostovoljni prispevki

PETEK 

30. 
19.00

KONCERT
NOORD BIG BAND POD 
VODSTVOM TOMAŽA MAJCNA
IN S SOLISTKO MAJO KEUC – AMAYO
Telovadnica OŠ Vojnik
Vstopnina 10 €

NEDELJA 

1.
16.45

POHOD
22. tradicionalni novoletni nočni pohod Po 
poteh grajskih pravljic mimo gradu Lindek
Pohodniki se zberejo v parku 
pri Graščini na Frankolovem
Pohod na lastno odgovornost

NEDELJA 

1.
18.00

ZAKLJUČEK
Koncert SoulGreg Artist & BigLights Band
Telovadnica OŠ Vojnik
Vstopnina 10 €

ZA 
PRAZNIČNI 

NAVDIH

RAZSTAVA JASLIC NA PROSTEM 
RAZSTAVA JASLIC V  JERNEJEVEM DOMU  
KULTURNI PROGRAM 
ŽIVE JASLICE

ZA 
NAJMLAJŠE

OTROŠKA POLNOČNICA
GLEDALIŠKA PREDSTAVA
KINO PREDSTAVA 
PRAVLJICE
OTROŠKE IGRE, FOTOKOTIČEK
HOJKA IN HOJKO NA OBISKU

ZA PRIJETNO 
DRUŽENJE

KONCERTI  
BOŽIČNA VAS
PRAZNIČNE DOBROTE  
GOSTINSKA PONUDBA
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I - TOČKE

PRIDRUŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA.

OBČINA VOJNIK 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
T: +386 (0)3 780 06 20/40
E: obcina@vojnik.si
www.vojnik.si, www.mojaobcina.si/vojnik/

 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
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.) 

bo
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si

TURISTIČNO      DRUŠTVO
ojnik
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MOJIH ROK 2022        
Tekst: Jože Žlaus, foto: osebni arhiv

Lovro Frelih in Uroš Jurgec – mlada dirigenta
V Unionski dvorani v Mariboru 
je bilo 26. in 27. maja 2022 
drugo državno prvenstvo Mateja 
Hubada za slovenske zborovodje 
do 35 let, ki ga Javni sklad RS za 
kulturne dejavnosti soorganizira 
z Akademijo za glasbo Univerze 
v Ljubljani. Umetniški svet je že 
28. februarja 2022 na tekmovanje 
uvrstil 10 kandidatov, med njimi 
sta bila tudi Lovro Frelih in Uroš 
Jurgec iz Vojnika. Tokrat vam 
ju le na kratko predstavimo, v 
naslednjih številkah Ogledala pa 
bomo širše spregovorili o njuni 
zanimivi in kljub mladim letom že 
bogati glasbeni poti.

 

Lovro Frelih, doma iz Ilovce pri 
Vojniku, je učitelj klavirja in džez 
klavirja na glasbeni šoli v Celju in v 
Domžalah. Po rodu je Ljubljančan, 
a ga je pot pripeljala na Celjsko, ko 
je pred desetimi leti prevzel vodenje 
komornega moškega zbora v Celju. 
Trenutno vodi Komorni pevski zbor 
Mysterium iz Kranja in je predavatelj 
zborovodstva na Orglarski šoli Sv. 
Jožefa v Celju. V prostem času rad 
kuha in spoznava ljudi ter okolico, 
saj ima v naši občini licenco za 
lokalnega turističnega vodnika.

Uroš Jurgec, doma iz Vojnika, ima 
široko glasbeno znanje, ki ga je 
pridobival v Glasbeni šoli v Celju 

in na Konservatoriju za glasbo in 
balet v Mariboru. Svoje znanje še 
nadgrajuje na Oddelku za glasbo 
Pedagoške fakultete Maribor, kjer 
obiskuje magistrski študij in je od 
leta 2019 asistent pri dirigentki 
Tadeji Vulc v Akademskem pevskem 
zboru Maribor. Od leta 2016 je 
dirigent Mešanega pevskega zbora 
Rosika v Lovrencu na Pohorju, od 
2018 pa zborovodja Koroškega 
Akademskega pevskega zbora 
Mohorjan Prevalje. Letos je postal še 
zborovodja Akademskega pevskega 
zbora Karel Destovnik – Kajuh in 
Ženskega pevskega zbora Pefke. 

Bliža se najlepši čas v letu.
Čas, ko se spominjamo preteklosti
in pričakujemo prihodnost.
Čas, ko se želja po sreči,
zdravju in uspehu seli iz srca v srce.
Naj se vsem uresničijo sanje,
udejanjijo želje in izpolnijo pričakovanja.
Vesele božične praznike ter zdravo in srečno 2023!

Člani Sveta 
KS Nova Cerkev

Dirigent Uroš Jurgec
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KNJIŽNICI VOJNIK     
Tekst: Klara Podergajs, foto: Lea Sreš

S kolesom po Štajerskem ozaveščal o sadjarstvu
V knjižnici Vojnik so oktobra predstavili knjigo 
spominov Franca Goričana, sadjarskega in 
vinogradniškega strokovnjaka iz Višnje vasi z naslovom 
Življenjska pot malega človeka. 
 
Na pobudo Marka Zdovca iz Turističnega društva Vojnik so 
na domoznanskem oddelku celjske knjižnice ob 150-letnici 
rojstva Goričana pripravili spominsko razstavo s spremno 
brošuro. Razstavo so odprli 4. decembra 2019, v vojniški 
knjižnici pa je bila ponovno na ogled do konca letošnjega 
oktobra. Srečko Maček iz Domoznanskega oddelka 
Knjižnice Celje je ob tem povedal: "Na otvoritvi razstave 
leta 2019 sem dal pobudo, da bi bilo primerno spomine 
izdati v knjižni obliki, morda po letu 2021, ko bodo po 
70-letnici smrti že proste avtorske pravice. Po skupni 
presoji zaposlenih na domoznanskem oddelku je bila izdaja 
spominov uvrščena v načrt za letošnje leto." Osnovni vir 
za pripravo navedene razstave je bilo bibliografsko geslo, 
ki ga je za spletni biografski leksikon Obrazi slovenskih 
pokrajin napisala kolegica na oddelku Janja Jedlovčnik, 
in fotografsko oziroma dokumentarno gradivo, ki ga je 
prispevala Hedviga Vidmar Šalomon iz zapuščine po 
pokojnem možu Ludviku Vidmarju. Med drugim so vključili 
tudi podatke iz v zapuščini ohranjenega tipkopisa spominov 
Franca Goričana. Na odprtju razstave je Karel Goričan 
predstavil tudi rokopis navedenih spominov, je še povedal 
Maček. 

Sodelovanje Vojničanov
Knjiga je sestavljena iz spominov; ta del je uredila 
in spremno študijo napisala zgodovinarka in vodja 
Domoznanskega oddelka celjske knjižnice dr. Alenka 
Hren Medved, izbrano bibliografijo njegovih strokovnih 
objav pa je pripravil Srečko Maček. Sodelovala sta tudi 
dr. Stanislav Vrščič z zapisom o Goričanovem delovanju 
na področju vinogradništva in dr. Stanislav Tojnko s 
pregledom o njegovem delovanju na področju sadjarstva. 
Oba sta profesorja na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske 
vede univerze v Mariboru. Spominski zapis na odkritje 
spominske plošče Slovenskega sadjarskega društva na 
Goričanovi rojstni hiši ob 100-letnici njegovega rojstva 
je prispevala Neta Timer. Predstavitev Strokovnega 
sadjarskega društva Slovenije je prispeval njegov predsednik 
prof. dr. Robert Veberič, dodani sta tudi spremni besedi 
župana Branka Petreta in direktorice Osrednje knjižnice 
Celje Polonce Bajc Napret. Pri izdaji spominov je sodelovala 

tudi Občina Vojnik, ki je v navedem letu izvedla projekt 
sadnega učnega vrta pred občinsko stavbo. "Od Vojničanov 
pa velja posebej izpostaviti Marka Zdovca, ki je nekako 
"sprožil domine", pozorno spremljal projekt in nas ves 
čas spodbujal pri delu na njem. Posebej velja izpostaviti 
sodelovanje z Anito Mestinšek, sedanjo lastnico rojstne 
domačije Franca Goričana. Pri prenovi hiše je bila začasno 
odstranjena spominska plošča, ki pa jo je družina v 
letošnjem letu namestila nazaj," je poudaril Maček. 

Za napredek kmetijstva, sadjarstva in vinogradništva, 
razvoj vasi in izboljšanje položaja podeželskega človeka

Franc Goričan je deloval v naših krajih kot potovalni 
učitelj, okrajni kmetijski referent, višji sadjarski nadzornik 
in kmetijski svetnik, je povedal Srečko Maček. S kolesom 
in nahrbtnikom je prepotoval podeželje južne Štajerske, 
še posebno je obiskoval vasi in kmetije v sadnih in trsnih 
okoliših ptujskega in celjskega okraja. “Na terenu je ostajal 
po ves teden, učil, svetoval in predaval na strokovnih tečajih 
predvsem preprostim ljudem, pri katerih je užival veliko 
spoštovanje in ugled. Slovel je kot odličen predavatelj, 
ki je znal nazorno in iz svojih izkušenj prikazati nove, 
naprednejše načine pridelovanja sadja in vina,” je pojasnil 
Srečko Maček in dodal, da je Goričan na svojem domu v 
Višnji vasi vodil vzorno in obenem poskusno posestvo. 
Preizkušal je številne sorte jablan, hrušk, orehov, lesk in 
jagodičja ter s tem vplival na okoliške kmete, da so začeli 
bolj gojiti in skrbeti za sadno drevje.

Med predstavitvijo v Knjižnici Vojnik
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Tekst: Nuša Lilija, foto: Lea Sreš

100 let Čebelarskega društva Vojnik
Ni vsakemu izmed nas dano, da sodeluje v društvu, ki 
je bilo ustanovljeno pred sto leti. 

Vojniško čebelarstvo ima dolgo, bogato tradicijo in 
je močno zasidrano v naša življenja. Visok jubilej, 
stota obletnica delovanja Čebelarskega društva 
Vojnik, govori o prizadevnosti vojniških čebelarjev, o 
tesni povezanosti s krajem in naravo, o vztrajnosti, o 
zavedanju, kako pomembno je za človeka sobivanje 
s čebelami in ohranjanje njihovega življenjskega 
prostora. S prizadevanjem in ob strastni vnemi članic in 
članov čebelarskega društva, ki svoje znanje nesebično 
prenašajo na mlajše generacije, se na območju občine 
Vojnik čebelarstvo širi in raste. S pomočjo trdega dela 
čebelarjev bo naša narava preživela in se ohranila.

Začetek Čebelarskega društva Vojnik sega v leto 1921, 
ko je društvo imelo 19 članov. Danes ČD Vojnik sodi med 
večje v državi in šteje kar 180 aktivnih članov. Vsako leto 
naredijo plan dela, ki obsega predavanja za čebelarje, 
ekskurzije, krožke, dneve odprtih vrat, člani sodelujejo 
na raznih prireditvah s postavitvijo stojnic, organizirajo 
tečaje za čebelarje začetnike. Ob dnevu slovenskega 
zajtrka sodelujejo z vrtci in osnovnimi šolami, ko jih 

obišče čebelar in jim predstavi svoje delo. 

Na osnovnih šolah delujejo tudi krožki mladih čebelarjev. 
Pod vodstvom čebelarskih mentorjev se vsako leto 
učenci udeležujejo tekmovanj mladih čebelarjev in 
dosegajo zelo dobre rezultate. Praktične vaje opravljajo 
v učnih čebelnjakih, ki jih je Čebelarsko društvo Vojnik, 
s pomočjo sponzorjev in ČZS, v zadnjih letih postavilo 
v bližini OŠ Frankolovo, POŠ Socka, POŠ Šmartno v 
Rožni dolini in v POŠ Nova Cerkev. Za slednjega je bilo 
predvideno odprtje v letu 2020, vendar so jo zaradi 
epidemioloških razmer morali odpovedati. V tem letu, 
ob 100-letnici Čebelarskega društva Vojnik, je v Novi 
Cerkvi zaživel učni čebelnjak pod projektom »Prva 
čebela«. Prijavili so se na javni razpis za pridobitev 
učnih čebelnjakov, ki sta ga je razpisali Čebelarska zveza 
Slovenije in Prva osebna zavarovalnica, d. d. Ko so bili 
izbrani med več društvi, so se v društvu odločili, da 
čebelnjak postavijo pri POŠ Nova Cerkev, ki še edina v 
Občini Vojnik ni imela učnega čebelnjaka. 

Mladim čebelarjem želim veliko lepih, poučnih in 
koristno preživetih ur pri praktičnem spoznavanju 
čebelarstva ob učnih čebelnjakih.

Slovesno odprtje učnega čebelnjaka v Novi Cerkvi, trak je prerezal Tarik Majetić, učenec POŠ Nova Cerkev. 
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A ANDREJ
ZEME      
Tekst: Jože Žlaus, foto: osebni arhiv

Ringa ringa raja, čarodej Andrej prihaja ... 
Čarovniške ali rokohitrske sposobnosti so v neki meri 
skoraj v vsakem človeku, le odkriti jih je treba in jih 
nadgraditi z mnogimi vajami in potrebnimi rekviziti. 
Pojav rokohitrskih spretnosti sega daleč nazaj v 
zgodovino, prvi znani čarodej Teteta je živel okoli leta 
4600 pred Kristusom in je že takrat vzbudil pozornost 
pri egipčanskih faraonih. O razvoju čarodejništva pri 
nas, na Slovenskem, je med prvimi pisal salezijanski 
duhovnik Mirko Žerjav, ki je bil tudi eden izmed 
pionirjev teh spretnosti pri nas. 
 
Spomini Andreja Zemeta segajo v leto 1983, ko jih je na 
OŠ Vojnik obiskal neki čarodej in takrat se mu je utrnila 
zamisel, da bi se tudi sam preizkusil v spretnosti čaranja. 
Prve nasvete je pridobil od čarodeja Vilija Kukoviča iz 
Ljubečne, še več čarovniških trikov pa se je naučil iz revije 
Mavrica, v kateri je objavljal svoje čarovniške veščine že 
omenjeni salezijanski duhovnik Mirko Žerjav, ki je bil 
župnik v Rudniku pri Ljubljani. Tudi pri njem je Andrej 
pridobil mnogo rokohitrskih veščin in nasvetov, ki jih še 
danes nadgrajuje z novimi »triki« ob literaturi, ki pa je je 
danes že na pretek. 
Andrej se spominja, da je bil njegov prvi uspešen nastop 
v vojniškem gasilskem domu ob njihovem občnem zboru, 
kar mu je vlilo »korajže«, da s tem nadaljuje. Kmalu je 
spoznal tudi izdelovalca rokohitrskih rekvizitov Vujeviča 
iz Sombora, ki mu je izdelal ustrezne rekvizite. Začeli so se 
vrstiti nastopi na šolah, vrtcih in na raznih praznovanjih, 
še posebno pa po letu 1993, ko je po preizkusu magije v 
Mariboru postal član »Društva čarobni krog«, ki je združeval 
vodilne čarodeje iz Slovenije. Postal je član magičnega 

studia Wladimir, danes pa je tudi član »Društva čarobnih 
umetnikov« in se z magijo ukvarja profesionalno. 
Omeniti moramo tudi Andrejevo glasbeno pot, saj je z njo 
povezan že iz otroštva. Že kot petletni fantič je skupaj z 
bratom Bojanom najprej prepeval v očetovem triu in že po 
nekaj letih igral trobento v očetovem kvintetu. Kasneje je z 
bratom Bojanom igral tudi pri ansamblu Franca Miheliča, 
pri Vitezih Celjskih, danes pa igra pri ansamblu Zeme, ki sta 
ga osnovala brata Andrej in Bojan Zeme v spomin na očeta 
Francija Zemeta. 

|  O pek arnišk a cesta 15d |  3000 Celje  |
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ARADI IMAJO 
LJUDSKO PESEM        
Tekst: Tone Sentočnik, foto: Srečko Sentočnik

Vokalno instrumentalni ansambel TRS 
Vokalno instrumentalni ansambel 
TRS iz Socke nadaljuje glasbeno 
tradicijo izpred 50 let. Začetki 
so tesno povezani z družino 
Sentočnik, današnja zasedba 
pa deluje že 12 let. Ansambel je 
v sestavi pevskega kvarteta in 
instrumentalnega tria oziroma 
kvarteta nastal pred 27. leti in 
doživel kar nekaj sprememb 
članov.

Ansambel deluje tudi kot pevski 
kvartet, ki goji v prvi vrsti ljudsko 
pesem; če je le mogoče, so to napevi 
z območja, od koder prihajajo 
njegovi člani - to je z južnih obronkov 
Paškega Kozjaka in Pohorja. Sicer 
pa instrumentalni del ansambla 
sestavljajo Rajko Sentočnik na 
diatonični harmoniki in 2. tenor, 
Srečko Germ na ritem kitari in 2. bas, 

Joži Kovše na kontrabasu in pevec 
1. tenorja ter Tone Sentočnik na 
klarinetu in pevec 1. basa. 

Ansambel nastopa v vokalni sestavi 
kot Vokalni kvartet TRS ter v vokalno 
instrumentalni sestavi kot Ansambel 
TRS in se udeležuje kulturnih ter 
zabavnih prireditev. Skupina je 
izdala samostojno kaseto Dolina v 
cvetju, kasneje pa posnela še nekaj 
avtorskih skladb, priredb ljudskih 
in umetnih pesmi, ki bodo izšle na 
enem od nosilcev zvoka.

Poleg stalnih nastopov je potrebno 
omeniti sodelovanje z DU Vojnik, s 
katerim se je ansambel ob različnih 
priložnostih družil več kot desetkrat 
(na piknikih, silvestrovanjih, 
praznovanjih ob sv. Martinu, Dnevu 
žena, pustovanju). Ansambel redno 

nastopa na reviji ansamblov ob 
gasilskem prazniku v Novi Cerkvi. 
V zadnjem času se je nastopanje 
ansambla zaradi epidemije ustavilo 
in se sedaj postopno obnavlja. Člani 
načrtujejo posneti še nekaj skladb 
in vse skupaj z zgoraj omenjenimi 
skladbami izdati na nosilcu zvoka. 
Videti jih je mogoče na YouTube 
kanalu in socialnih omrežjih 
(Facebook).

Upamo, da bo zdravje glasbenikov 
omogočilo še nadaljnje ustvarjanje 
in izvajanje ljudske ter narodno 
zabavne glasbe, volje prav gotovo ne 
zmanjka. Veselimo se nastopov in 
srečanj z ljudmi, ki imajo našo glasbo 
radi.
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A V SKUPNOSTI
SLUŽITI BLIŽNJEMU       
Tekst: Milena Jurgec, foto: arhiv družine Brezovšek

Posvetitev diakonov v Vojniku
V nedeljo, 16. oktobra 2022, smo v 
slovenski Cerkvi postali bogatejši 
za tri stalne diakone in diakona na 
poti v duhovništvo. Pol ure pred 
slovesno sveto mašo so kandidati in 
njihovi ožji sorodniki vodili molitev. 
Slovesen prihod kandidatov Karlija 
Brezovška iz Vojnika, Romana 
Kavšaka iz Šoštanja, Jožeta Prislana 
iz Mozirja in Draga Ferenceka iz 
Ljubljane so pospremili številni 

duhovniki, ministranti in oba 
celjska škofa, dr. Stanislav Lipovšek 
in dr. Maksimiljan Matjaž.
 
Vse je pozdravil član ŽPS Amadej 
Bastl, ki je poudaril, da je škof 
Maksimiljan Matjaž prvič uradno v 
Vojniku in že ima tako pomembno 
nalogo, Stanislav Lipovšek pa je pot 
svojega duhovništva začel prav tu. 
Sveti maši je dodal veličino združeni 

pevski zbor pevcev MeCPZ sv. Jerneja 
in MePZ Forte, v katerih poje tudi 
Karli; zbora vodi Tomaž Marčič, ki 
je tudi dirigiral, na orglah je zaigral 
Lovro Frelih. Slovesnost so s petjem 
in igranjem popestrili člani razširjene 
Karlijeve družine. Dar, mikroskop 
z željo, da bi diakoni znali videti 
najmanjše, in daljnogled, da bi znali 
poiskati najbolj oddaljene, sta ob 
darovanju izročila Slavko in Štefka 
Brezovšek. Posvetitev v diakone je 
bila za marsikoga poseben dogodek. 
Ob zaključku se je v imenu vseh 
diakonov zahvalil Karli Brezovšek, 
vse pa sta pozdravila domači župnik 
Anton Perger in župan Občine Vojnik 
Branko Petre. Stalni diakoni so se s 
šopkom rož zahvalili za razumevanje 
in podporo svojim ženam, diakon pa 
svoji mami.

Po slovesnem izhodu je zaigrala 
Godba na pihala Nova Cerkev. 
Druženje vernikov v lepem, sončnem 
popoldnevu je trajalo do večernih ur. 
Prisotni so lahko ob cerkvi občudovali 
čudovito dekoracijo Mirka Kraševca. 
Srečni smo, ker živimo v času, ko se v 
Vojniku dogajajo tako lepe stvari. 

Kje ste snežinke rahle in sanjave,
da posrebrite slavnostno drevo in
sporočite praznične pozdrave …
Prijatelji, novo leto bo prišlo.
Lepe praznike in vse dobro v 
prihajajočem novem letu 2023.

LISTA ZA RAZVOJ OBČINE VOJNIK
Za vse generacije in trajnostni razvoj

Hvala za vse vaše glasove na lokalnih volitvah!
Želimo Vam blagoslovljene božične in novoletne 
praznike ter ponosno praznovanje  
dneva samostojnosti in enotnosti. 
Novo leto naj zaznamujejo  
zdravje, sreča in zadovoljstvo.  
Vse dobro v letu 2023! 
OO NSi Vojnik

Stalni diakoni so se s šopkom rož zahvalili za razumevanje in podporo svojim ženam, 
diakon pa svoji mami.
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Start-up podjetje WepiK, d. o. o., je bilo ustanovljeno 
januarja 2021, ko smo se znotraj mlade, a izkušene 
ekipe začeli usmerjati k reševanju problemov z željo 
po trajnostni in digitalni preobrazbi podjetij, klinik in 
okolice. Z nabranimi izkušnjami v različnih industrijah 
in podjetjih doma in v tujini smo tako začeli podpirati 
podjetja pri optimizaciji, razvoju programskih rešitev in 
preobrazbah. Po letu in pol dolgih pogovorih o lastnih 
vrednotah, viziji, ciljih in poslovnem modelu sva se 
odločila ustanoviti podjetje, imenovano WepiK. Že od 
samega začetka sva se strinjala, da je cilj ustanoviti 
podjetje, kjer lahko skupaj rastemo vsi, zaposleni in 
vodstvo. Ustvariti prostor, kjer zaposleni ne vidijo 
le izmenjave časa z denarjem, ampak osebno rast, 
pridobivanje življenjskih izkušenj, izražanje kreative, 
intelekta in sooblikovanje celotne zgodbe podjetja. 
Pripomoči k soustvarjanju zgodbe. In skupaj verjeti v 
vrednote, vizije, cilje in vpliv podjetja na svet. 
 
Tako je vizija podjetja WepiK, da z različnimi dejavnostmi 
izboljšamo življenje trenutne in naslednje generacije na 
Zemlji ter poskrbimo za stabilno ohranjanje ekosistema. 
Svetovanje na področju digitalizacije in trajnosti, 
optimizacija poslovnih procesov, razvoj programskih rešitev 
(informacijske rešitve/ERP sistemi) in razvoj virtualnih 
platform so tako v ospredju zaenkrat pri preobrazbah 
predvsem malih in srednje velikih podjetij, v prihajajočih 
letih pa želimo doseči stabilno rast in s širitvijo delovanja na 
evropske trge postati prepoznavni strokovnjaki doma in v 
tujini.

Še nekaj malega o naju, direktorjih in solastnikih 
podjetja WepiK. 

Žiga Korošec, po izobrazbi magister elektrotehnike in 
velik ljubitelj raziskovanja novih digitalnih tehnologij, 
sem v podjetju zadolžen za strateško vodenje, prodajo, 
prototipiranje, kadre in razvoj. Že v srednji šoli sem odkril 
svojo podjetniško žilico in začel oblikovati podjetniške 
zgodbe s prodajo različnih izdelkov in kasneje izdelavo 
preprostih spletnih strani, virtualnih sprehodov in drugega. 
Med študijem sem nadgrajeval svoje znanje in nabiral 
izkušnje z različnimi projekti, ki sem jih ustvarjal z bratom 
Žanom. Leta 2017 sem se Žanu tudi pridružil in tako začel 

“uradno” podjetniško pot. Največ izkušenj sem si nabral 
kot direktor v podjetju EpiCoro v času 5 let, kjer sem bil 

odgovoren za prodajo, strategijo, prototipiranje programov 
in aplikacij, finance, kadre, razvoj novih tehnologij in 
vodenje projektov. Želim ustvariti digitalne rešitve, ki so 
trajnostne in podjetjem doprinesejo dodano vrednost pri 
svojem poslovanju.

Manuel Tobias Wedra sem po izobrazbi univerzitetni 
diplomirani ekonomist s področja bančništva in financ 
v Mariboru. Po Erasmus+ izmenjavi v zadnjem letu 
dodiplomskega študija v Nemčiji sem se odločil nadaljevati 
izobraževalno in poklicno pot v Baslu v Švici. Magistriral 
sem na ZHAW Univerzi v Zürichu iz Corporate Finance 
& Corporate Banking. Delovne izkušnje sem nabiral na 
področju financ, finančnega controllinga, sistemske 
odgovornosti ERP sistema in optimizacije procesov v 
mednarodnih korporacijah v Švici, v Baslu pri Lonzi in 
Northern Trustu. Po nekaj letih dela in življenja v Švici 
sem začutil, da to ni moja življenjska pot. Dobil sem 
notranji klic, da želim s kreativci in podjetniki, s katerimi si 
delimo podobne vrednote, sokreirati podjetniško zgodbo 
v Sloveniji in od tu delovati globalno. V podjetju so moje 
odgovornosti strateško vodenje, projektno vodenje, finance, 
prototipiranje programske opreme in svetovanje končnim 
strankam. 

WepiK verjame, da zmoremo veliko več, kot so meje, ki nam 
jih postavlja naš um. Da je konkurenčnost nekaj dobrega, 
saj brez nje ni celostne rasti podjetja in posameznika. In da 
je mogoč zdrav razvoj družbe in okolja ter da bomo lahko 
le s skupnimi močmi ustvarili stabilno in srčno okolje za 
sedanje ter prihodnje generacije oziroma celotni ekosistem.

PODJETJE
WEPIK, d. o. o.        
Tekst: podjetje Wepik, foto: osebni arhiv

Žiga Korošec in Manuel Tobias
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Žiga Korošec in Manuel Tobias Wedra
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Začetki segajo tri leta nazaj, ko smo oktobra 2019 
na Celjski cesti 17 v Vojniku odprli kozmetični 
salon z imenom Razvajanje pri Urški, ki je imel v 
ponudbi le nekaj storitev. Strokovnost in veselje 
do dela sta se obrestovala, stranke so nas počasi 
spoznavale in kmalu se je pojavila potreba po 
razširitvi ekipe in prav tako tudi prostorov. Zelo 
hitro se nam je pridružila Maja, malo za njo Nika 
in nazadnje še Ana. Tako se je oblikovala ekipa 
kozmetičark, ki nas združuje veselje do dela z 
ljudmi in za ljudi. Z nenehnim izpopolnjevanjem 
in izobraževanjem smo počasi razširile tudi našo 
ponudbo storitev. 
 
Zdaj nudimo storitve na področju nege rok in nohtov, 
nege stopal, nege obraza, nege telesa, masaže in 
depilacije. V pomladanskih in poletnih mesecih so 
priljubljeni tretmaji za oblikovanje telesa, kot sta 
recimo maderoterapija ali obloge za razstrupljanje 
telesa ter depilacija, s katero odstranjujemo nadležne 
dlačice. V mrzlih mesecih pa se naše stranke raje 
odločajo za storitve, ki kožo nahranijo, ali pa nudijo 
sprostitev po napornih dneh. V ta namen imamo 
v ponudbi različne nege obraza, tudi z različnimi 
aparaturami, katerih rezultat je nahranjena in napeta 
koža na obrazu, vratu in dekolteju, ter tretmaje za telo, 
kot so piling telesa, obloge ali klasična masaža. 

Trajno lakiranje nohtov na rokah in nega obrvi sta 
priljubljeni čez vse leto, pri strankah pa spoznavamo, 
da imajo urejeni nohti in obrvi veliko vlogo tudi pri 
dobrem počutju in samozavesti. Prav tako nas veseli, 
da so naše stranke poučene o pomembnosti negovane 
in zdrave kože na stopalih, saj so ravno stopala tista, 
ki nosijo breme celotnega telesa, zato je pedikura 
največkrat izbrana storitev v našem salonu. Naj 
omenimo še zadnji dodani storitvi, to sta bili Lash 
Filler, ki naravno privzdigne in obogati trepalnice, in 

parafinska obloga rok, ki je nepogrešljiva v mrzlih 
mesecih, ko je koža na rokah izsušena. 

Pri delu uporabljamo profesionalno kozmetiko, ki 
ji zaupamo in prinaša odlične rezultate, kot so 
Afrodita Professional, Gehwol, Peclavus in še mnoge 
druge. Te izdelke lahko v salonu tudi kupite in tako 
profesionalno negovanje kože nadaljujete doma. Pri 
nas lahko kupite tudi darilne bone za storitve, ki jih 
imamo v ponudbi, in tako obdarite svoje najdražje s 
praktičnim darilom, ki se ga bodo zagotovo razveselili.

Vabimo vas, da se nam pridružite na družbenih 
omrežjih (FB: Razvajanje pri Urški ali IG: razvajanje_
pri_urski), kjer so naše storitve predstavljene s 
fotografijami, objavljamo pa tudi mesečne akcije in 
nagradne igre. Lahko nas tudi pokličite na 041 231 
648, kjer smo vam na voljo za dodatne informacije in 
naročanje na storitve. Ob tem bi radi spomnili drage 
bralce in bralke, da ne pozabijo nase in na svoje dobro 
počutje ter si v tem hitrem tempu življenja vzemejo 
nekaj časa zase. 

RAZVAJANJE PRI URŠKI
Tekst: Urška Zazijal, foto: Lea Sreš

Veselje do dela z ljudmi in za ljudi  

Ekipa kozmetičark čaka na vaš obisk

tekstil za promocijo ⋅
tisk ⋅ vezenje ⋅
digitalni tisk

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

www.aksel.si
SREČNO 2023
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Sestri Marina in Tamara Štimulak v svojem salonu 
Bonita lashes v Novi Cerkvi 21d ponujata trenutno 
najbolj iskane storitve, kot so urejanje obrvi, trepalnic, 
nohtov in izvajanje tečajev. Znanje sta pridobivali na 
izobraževanjih v Sloveniji in na Nizozemskem, kjer sta 
do nedavnega tudi živeli. Spremljanje novosti je za njuno 
delo obvezno, ker se trendi hitro spreminjajo. 
 
Trenutno se ukvarjata z najbolj popularnimi storitvami, kot 
so podaljševanje trepalnic, laminacija obrvi in keratinsko 
vihanje trepalnic. Obrvi in trepalnice so za Nino najbolj 
zanimivi del obraza. Keratinsko vihanje trepalnic (Lash 
filler) je poenostavljeno povedano postopek oziroma 
kozmetična storitev, ki zaviha trepalnice od korena pa vse do 
konice. Laminacija obrvi je poltrajna, popolnoma neboleča 
metoda urejanja obrvi, kjer s pomočjo serumov spremenimo 
smer dlačic ter tako dosežemo lepe in urejene obrvi, ki z 
ustrezno nego ostanejo oblikovane tudi do 6 tednov. Metoda 
laminacije se lahko ponavlja na 5 tednov, s tem pa poskrbimo, 
da dlačice ohranimo zdrave in lepe. Metoda je primerna za 
vse, ki bi si želeli optično gostejših ter bolj urejenih obrvi. Za 
lepe in zdrave nohte poskrbi Tamara z metodo BIAB nails, ki 
je način urejanja nohtov z gelom z visoko viskoznostjo. 

Tretja ponudba v njuni dejavnosti pa je izobraževanje z 
izvajanjem tečajev. Po teh je zelo veliko povpraševanja, saj 
so storitve, ki jih izvajata, zaželene v vsakem kozmetičnem 
salonu. Svoje znanje in izkušnje, ki sta jih je pridobili od 
priznanih strokovnjakov doma in v tujini, na ta način 
predajata naprej. Po končanem usposabljanju tečajniki 
pridobijo certifikat, ki jim dovoljuje opravljanje storitev na 
strankah. 

Redno izobraževanje je temelj izvajanja kakovostnih 
storitev, zato si za vsako metodo, ki jo uvedeta v svoj salon, 
prizadevata pridobiti čim več znanja in izkušenj. Trudita 
se zadovoljiti želje svojih že obstoječih strank, seveda pa bi 
radi privabili tudi nove. Veseli bosta povpraševanja za svoje 

storitve, ki se že reklamirajo preko obstoječih strank in upata, 
da lokacija v Novi Cerkvi ni ovira za obisk strank iz različnih 
krajev.

Če si želite samozavesti in dobrega počutja, pokličete in se 
naročite pri Nini (031 766 606) ali Tamari (030 301 705), 
obiščete Instagram stran: bonita.lepotni.salon ali Facebook 
stran: bonita.lepotni.salon.

LEPOTNI
SALON         
Tekst in foto: Lea Sreš

Bonita lashes v Novi Cerkvi

Tamara in Nina v Lepotnem salonu Bonita lashes.

Turistično društvo Frankolovo prireja 
22. novoletni nočni pohod Po poteh 
grajskih pravljic mimo gradu Lindek. Ob 
16.45 bo kratek kulturni program, ob 17. 
uri pa odhod na pot, izpred prireditvenega 
paviljona na Frankolovem. 1. januar 2023

ob 16.45

22. TRADICIONALNI NOVOLETNI NOČNI POHOD PO 
POTEH GRAJSKIH PRAVLJIC MIMO GRADU LINDEK
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December zaznamujejo dobre jedi, 
druženja s prijatelji in predvsem veliki 
nakupi. Prav slednji so krivi, da se v 
zadnjem mesecu leta naša denarnica 
dodobra izprazni in da se marsikateri 
posameznik v teh nestabilnih časih 
znajde pod pritiskom. Pa je to res 
potrebno? Je smisel prazničnega časa 
res v ogromnih nakupih in velikih 
darilih? Je dražje darilo res boljše 
od zgolj pozornosti in časa, ki ga 
namenimo ljubi osebi?

Zdi se, da ljudje med seboj prav 
tekmujemo, kdo bo kupil večja, dražja 
darila in kdo bo komu poklonil boljši 
poklon. V sodobni, potrošniški družbi 
bi lahko rekli, da smo pozabili na 
pravi smisel prazničnega časa, ki je 
v medsebojnem druženju in času, ki 
ga preživimo s svojimi bližjimi. Pred 

leti sem bila prostovoljka v domu 
upokojencev in ne bom pozabila 
besed starostnice, ki so mi dale še 
kako misliti. Bil je praznični čas in 
vse je bilo v znamenju pričakovanja 
božiča. Spomnim se, da mi je gospa 

med mojim obiskom v domu povedala, 
da se najbolj veseli, da bo videla in 
objela svoje sorodnike, ko jo bodo prišli 
obiskat. Sama, takrat polno zaposlena 
z decembrskimi nakupi, sem se šele 
v tistem trenutku zavedala, da so 
»klišejske« razlage, kaj je pravi pomen 
božiča, še kako resnične. Starostnici je, 
kljub takšnim in drugačnim poklonom 

ter dobrotam, največ pomenil čas, ki 
ga je lahko preživela v družbi svojih 
bližnjih.

Lahko bi tudi rekli, da se ljudje nismo 
kaj dosti naučili iz zgodovine, ki se 

navezuje na praznični decembrski 
čas. V času naših babic in dedkov, 
ki se ga mnogi še dobro spominjate, 
je praznični čas potekal takole: 
gospodinje so pridno pekle božične 
dobrote, medtem pa so se možje 

odpravili v gozd po božično drevo. To 
so kasneje, po starem običaju, ki ga 
mnogi ohranjajo še danes, postavili 
na sveti večer, torej 24. decembra. 
Pri okraševanju je sodelovala cela 
družina. Sveže božično drevo so 
okrasili s keksi, bonboni, orehi in 
drugimi naravnimi okraski, pod drevo 
pa so obvezno postavili tudi jaslice, 

ki so bile največkrat iz papirja. Po 
božičnem dnevu, ki so ga preživeli v 
krogu družine, so se ljudje med seboj 
obiskovali in si čestitali. 

Zakaj trdim, da se ljudje nismo kaj 
dosti naučili iz zgodovine? Zato, 
ker lahko iz te »izluščimo«, da so 
naši predniki praznovali skromno; 
pomembno jim je bilo predvsem to, da 
so bili v prazničnem času skupaj in da 
so bili povezani. Daril oz. poklonov ni 
bilo, če pa so ti bili že prisotni, pa so 
bili zelo skromni.

»Ne obremenjujte s tem, kako veliko ali 
bogato je vaše darilo, posvetite se raje 
bližnjim in z njimi preživite kakovostni 
čas. Predvsem pa uživajte v čarobnih 
trenutkih.«

Priznam, da imam decembrski čas zelo 
rada. Pa ne zaradi daril, ki jih dobim ali 
podarjam, ampak zgolj zaradi tega, ker 
je v tem času vse bolj veselo. Ljudje so 
radostni in polni pričakovanj. In prav 
to daje praznikom piko na i. Zato se 

ne obremenjujte s tem, kako veliko ali 
bogato je vaše darilo, posvetite se raje 
bližnjim in z njimi preživite kakovostni 
čas. Predvsem pa uživajte v čarobnih 
trenutkih. Čez čas se boste namreč, 
tako kot moja starostnica, spomnili 
zgolj lepih skupnih trenutkov in ne 
poklonov, ki ste jih prejeli ob praznikih.

Mnenje avtorja ne odraža stališč uredništva.

VESELI DECEMBER
Tekst: Veronika Pirman, foto: osebni arhiv

Pa je tu veseli december. Mesec, obarvan z radostjo, 
veseljem in prazničnim duhom. Obdobje, polno 

blišča, presenečenj in pričakovanja. Skratka čarobni 
čas, poln lepih dogodkov, ki pa na drugi strani za 

marsikoga pomeni tudi pritisk.
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Tekst in foto: Nina Mlinar

Ranč pri Geti
Na čudoviti lokaciji, obdani z gozdom in travniki, kjer 
vam ob lepem vremenu pogled seže tudi do Kamniško-
Savinjskih Alp in bo vaš telefon izgubil signal, domujejo 
lama Belko, koze Helga, Belka in Luna ter kozel Kekec, 
islandski kobili Brina in Tisa, mini kobila Mini, kokoši, 
petelin, raca in muc Felix ter kuža Maksi. Zbrana druščina 
vas pričaka na Ranču pri Geti, kamor se lahko odpravite 
na vikend oddih ali pa na daljše počitnice. Na ranču boste 
spoznali, kako enostavno, mirno in preprosto je življenje.

Začetki ranča 
Zgodba družine Jakob se je začela pred približno 18 leti, 
ko sta oče Gregor in hči Maja prvič sedla na konjski hrbet. 
Jahanje ju je tako prevzelo, da sta se odločila, da kupita 
konja. Doma so imeli ravno toliko prostora, da so postavili 
boks za kobilo Geto, pašnik pa so imeli v najemu. Ker sta 
bila oba čista začetnika, sta si poiskala pomoč. Sedem let so 
inštruktorji iz različnih jahalnih šol prihajali k njima in ju učili 
pravilne tehnike jahanja. Gregor in Maja sta nato opravila 
licenci Jahač 1 in Jahač 2. 

Kasneje se je v bližini domačega doma v Bovšah ponudila 
priložnost za nakup zemlje. V Hrastniku pri Dramljah (po 
domače na Turjak) so kupili veliko zemljišče na hribu sredi 
gozda, s katerega imajo čudovit razgled. Kmalu po nakupu so 
začeli z izgradnjo ranča, ki so ga poimenovali po prvi kobili, 
Ranč pri Geti. Za gradnjo uporabljajo enostavne naravne 
materiale, tudi sama gradnja je enostavna in preprosta, saj 
želijo, da je ranč prijazen do živali in obiskovalcev. 

Ponudba
Ranč v osnovi ponuja jahanje, piknik prostor in prostor za 
kampiranje, v katerega sodijo spanje na seniku, spanje v 
hlevu in pastirski stan. Na ranču pa lahko opravljate tudi vsa 
kmečka dela (molža, spravilo trave, sena, čiščenje hleva, 
hranjenje živali), prav tako pa lahko sodelujete pri izdelavi 
skute in sira. Obiskovalci po navadi z veseljem poprimejo za 
delo in pomagajo pri opravilih, saj jim je všeč ta pristen stik z 
naravo in živalmi. Vse živali so zelo prijazne, varne, igrive in 
nekatere med njimi tudi šolane. 

Terapije
Ranč pri Geti ponuja tudi terapije s pomočjo konja, ki 
obsegajo vse od prvega stika s konji, čiščenje živali in hleva, 
pa tja do jahanja pod strokovnim nadzorom terapevta in 
vodnika konja. Terapij se večinoma poslužujejo otroci, ki v 

življenju potrebujejo samo kakšno dobro spodbudo in otroci 
s posebnimi potrebami, ki potrebujejo posebno, prilagojeno 
obravnavo. Ravno zato sta se Maja in Gregor odločila, da 
naredita še licenco za vodnika in terapevta ter tako ponudita 
kakovostne in z znanjem podkovane terapije. Na ranču dajejo 
poudarek na pravilnem pristopu, odnosu in komunikaciji do 
konja ter varnosti in pravilnemu sedu jahača na konju, saj 
želijo ljudem omogočiti pozitivne izkušnje v svetu konj. Konj 
ima močan vpliv na samozavest otrok in odraslih, socialne in 
komunikacijske veščine, izboljša fizično in čustveno stanje ter 
predstavlja dodatno spodbudo in motivacijo. Med jahanjem 
se vam izboljša drža, sprostijo se mišice, razgiba se hrbtenica. 
Ob in na konju se tako otroci skozi igro učijo računati, 
brati in osvajajo tuji jezik. Terapija je prilagojena vsakemu 
posamezniku in traja od 15 min do 1 ure. 

Turizem
Ranč največkrat obiščejo tujci, številni med njimi so 
Nizozemci, Francozi, Japonci, Hrvati in Italijani, Slovencev je 
malo, prevladujejo pa Primorci, Ljubljančani in Mariborčani. 
Nekateri pridejo za dva dneva, drugi za en teden, najdaljše 
bivanje pa se lahko pohvali kar z 28 dnevi. Turisti so s 
ponudbo zadovoljni, saj o tem govorijo ocene in pozitivni 
komentarji na spletni strani www.rancprigeti.eu in Airbnbju, 
kjer so gosti ponudbo ocenili z oceno 4,94. Steno v kuhinji pa 
krasi tudi Bookingova tabla z oceno 9,4 ter dve knjigi, polni 
pohval. Jakobovi bi se sicer razveselili domačih obiskovalcev 
in slovenskih turistov, so pa s trenutno situacijo vsekakor 
zadovoljni, saj so njihove kapacitete zasedene skozi celo leto, 
nekatere celo za leto vnaprej.

Gregor, Zala, Maja in Tia ter zbrana živalska druščina.
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OŠ VOJNIK     
Tekst: Lidija Eler Jazbinšek, foto: arhiv šole

Z ustvarjalnostjo do trajnejšega znanja in novih izkušenj
Vizija OŠ Vojnik : "V prijaznem okolju rastemo 
v znanju in ustvarjalnosti," nagovarja učence, 
zaposlene, starše ter družbo, da s skupnimi močmi 
soustvarjamo na različnih področjih. Raznovrstni 
pristopi pri spoznavanju novih tem so priložnost za 
aktivno vključenost učencev v vzgojno-izobraževalni 
proces. Poleg rednega pouka pa lahko učenci matične 
šole in podružničnih šol svoje potenciale razvijajo pri 
interesnih dejavnostih, na delavnicah in v taborih.

Takšni tematsko obarvani vikendi ali popoldnevi, ki so 
polni ustvarjalnosti in prijetnega druženja, so na naši šoli 
vedno dobro obiskani.

Dvodnevni naravoslovni tabor, v katerem so ponovno 
raziskovali naravo v okolici Socke, je bil že 11. po vrsti. 
Raziskovali so gozd, iskali so 1 meter dolge palice in 
z njimi izvajali vaje, iskali stopinje živali, prijatelje, ki 
so imeli zavezane oči, so vodili skozi gozd in pri tem 
spodbujali sodelovanje in zaupanje. Pri astronomiji so 
se naučili marsikaj novega o luni in nastanku kraterjev, 
opazovali nočno nebo in spoznali teleskop. Pripravljali 
so sadna nabodala in izdelovali ptičje krmilnice. Zvečer 

so strnili vtise o prvem dnevu in zaplesali ob glasbi, 
predstavili sta se Lara Rudolf in Ema Skaza. Nestrpno so 
pričakovali naslednji dan in se prebudili že precej zgodaj. 
Pospravili so spalnico – telovadnico in se pripravili na 
jutranjo telovadbo. Po zajtrku smo odšli v gozd, ki se 
je izkazal kot odlično okolje za učenje matematike in 
angleščine. Tabor ni samo priložnost za usvajanje novih 
znanj ampak tudi možnost za druženje in sklepanje 
novih prijateljstev. Hvala vsem učiteljicam in učitelju 
in kuharici, ki je poskrbela za polne želodčke. (Sara 
Zupanc)

Likovni tabor je bil na OŠ Vojnik 11. in 12. novembra 
2022 in je bil zasnovan na ideji poslikave hodnikov naše 
šole in spodbujanja likovne ustvarjalnosti ter druženju. 
Udeležilo se ga je 75 učencev in 9 mentoric. Pri tem so 
učenci pred začetkom tabora doma narisali skice, za 
poslikavo hodnikov pa so bili izbrani najbolj izvirni. Skice 
so učenci nato s pomočjo grafoskopov prenesli na stene. 
V petek so začeli poslikavati stene, s svojim delom pa so 
končali v soboto. Cilj tabora je bil dosežen – čudovito 
poslikane stene z inovativnimi likovnimi rešitvami ter 
nova vizualna podoba šolskih hodnikov. (Sanja Stropnik)
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Na dobrodelni tržnici se je trgovalo, da je bilo veselje! Dobrodelna predpraznična tržnica na OŠ Vojnik 

SREČNO 2023
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Člani LIO Gibanje SVOBODA Vojnik smo veseli in ponosni na rezultat, ki smo ga dosegli na letošnjih 
lokalnih volitvah. 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste na kakršen koli način izkazali podporo naši stranki, posebno pa vam, 
volivkam in volivcem, za glasove in izkazano zaupanje. 
Obljubljamo, da bomo prisluhnili vašim željam in predlogom ter skušali sooblikovati Občino Vojnik 
v kraj, ki bo nudil ugodno in prijetno bivanje vsem generacijam.

LIO Gibanje SVOBODA Vojnik

Božično-novoletne ustvarjalne delavnice so bile na 
šoli za učence od petega do vključno devetega razreda. 
Delavnice so bile namenjene nadarjenim učencem in vsem 
tistim, ki radi ustvarjajo oziroma razvijajo ročne spretnosti. 
Delavnic se je udeležilo 47 učencev predmetne stopnje in 
trije petošolci. Petošolci so izdelovali obeske v obliki palčka 
pod vodstvom Nuše Lilija in Eve Goršič. Učenci predmetne 
stopnje pa so izdelovali adventne venčke pod vodstvom Eve 
Verdev, namizno dekoracijo v obliki lunice pod vodstvom 
Metke Klinc, božična drevesca pod vodstvom Branke Čakš, 
jaslice iz gline pod vodstvom Sanje Stropnik, snežake iz 
lesa pod vodstvom Petre Strnad Ermenc ter hlevčke pod 
vodstvom Vilme Ošlak. Učenci so na teh delavnicah izdelali 
zelo lepe izdelke zase in za svoje bližnje ter dokazali, da 
so res ustvarjalni in polni novih in izvirnih idej. Nekaj teh 
izdelkov bo na razpolago tudi na novoletni tržnici, ki jo 
organizira šola. Letošnja posebnost je bila delavnica pod 
vodstvom Simone Šarlah, v kateri so udeleženci barvali 
kamenčke ob dnevu prijaznosti, ki jih bodo delili naključnim 
mimoidočim v Vojniku ter oskrbovancem in zaposlenim v 
Špesovem domu. (Vilma Ošlak)

Tudi na podružničnih šolah pripravljajo številne 
obogatitvene dejavnosti. Jesenski čas je bil na POŠ Nova 
Cerkev in POŠ Socka športno obarvan, na POŠ Šmartno pa 
so izvedli glasbeni dan. Teden športa so učenci POŠ Socka 
odprli z Nočjo športa in športnim popoldnevom. Preizkusili 
so se v judu (Ivo Knafeljc, Eli Štokovnik, Jaka Božnik). 
Hkrati je bila pripravljena delavnica nogometa na igrišču 
pri graščini, kjer so učenci doživeli prijetno nogometno 
izkušnjo v organizacij NK Vojnik. Malico so pripravili 
učenci, vključeni so v projekt Staying Healthy. V drugem 
delu so se pomerili v košarki in gimnastiki (Mateja Oprčkal, 
Sara Padarič). Hvala vsem, ki ste pomagali. Za kruh pri 
večerji hvala družini Podpečan in Švab. Po podelitvi 
medalj je sledila priprava na spanje v telovadnici. Noč je 
minila mirno in jutro smo začeli z zajtrkom in nadaljevali s 
športnim dnevom. Polni energije, novih izkušenj in znanj so 
učenci končali dan in si zaželeli, da ga naslednje leto spet 
ponovimo." (Maja Drobnič Grosek)

Skupaj se imamo dobro, je slogan, za katerega so na POŠ 
Nova Cerkev dokazali, da drži, saj so v sodelovanju z društvi 
v kraju organizirali številne dogodke, ki so bili v veliko 

veselje otrokom. Namenili so čas igri, druženju in tistemu, 
kar imajo otroci radi in kar je dobro tudi za njihovo počutje. 
Sodelovanje z društvi, med njimi tudi s športnim društvom 
in posamezniki v kraju, je omogočilo prav vse organizirati 
brez pametnih naprav. (Ida Grobelnik)

Prav tako so se z društvi in posamezniki povezovali na 
POŠ Šmartno.  V eni izmed popestritvenih dejavnosti so 
medse povabili glasbenika Tomija Majcna, ki jim je na 
zanimiv način predstavil glasbene instrumente, kar je bila 
odlična iztočnica za glasbeno in plesno poustvarjanje. 
Učenci so se lotili izdelovanja instrumentov iz odpadne 
embalaže, poustvarjali so glasbeno pravljico, ki so jo 
spremljali z izdelanimi instrumenti in Orffovimi instrumenti 
ter jo popestrili s posebej v ta namen pripravljenim plesom. 
(Milanka Kralj)

Ustvarjalnost, spretnost in dobrodelno noto smo 
nadaljevali tudi s pripravami na predpraznično tržnico, ki 
smo jo v organizaciji Šolskega sklada OŠ Vojnik izvedli 24. 
novembra. Zadišalo je po praznikih, veselju, povezanosti in 
dobroti. Iskrena hvala vsem; zaposlenim, učencem, staršem, 
gasilcem, režijskemu obratu, gostom, ki ste s svojim delom, 
pomočjo ali nakupom soprispevali, da je tržnica uspela.

Spet leto odhaja in pušča sledi, novo prihaja, odpira 
dlani. Da topla bi dlan segla do vas, naj bo srčno voščilo 
vseh nas. 

K l u b  p o d j e t n i k o v  
    O b č i n e  V o j n i k

V E S E L  B O Ž I Č  I N  P O D J E T N O  L E T O  2 0 2 3 !  
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OŠ ANTON BEZENŠEK FRANKOLOVO 
Tekst: N. Križanec Rodica, S. Milenković, M. Ocvirk, T. Blazinšek, T. Kračun, L. Rožanski, foto: N. Križanec Rodica, S. 
Milenković, M. Ocvirk, T. Blazinšek

Živahno v jesen
V prvih dveh mesecih v šolskem letu 
2022/23 smo bili zelo aktivni. 

Teden otroka: V tednu otroka so se 
učenci 1. in 3. razreda podali na pohod 
na Gojko. Torek je bil športno obarvan, 
saj so vsi razredi ves dopoldan plesali 
in se zabavali. Obiskali so nas učitelji 
plesne šole Force in naučili učence 
novih koreografij, tako da se je vsak 
razred na koncu predstavil ostalim. 
Učenci prve triade so se v sredo z 
avtobusom odpeljali v Celje v Plesni 
Forum, kjer so si ogledali barvito in 
zanimivo plesno-glasbeno in gledališko 
pravljico z naslovom Lunina čarobna 
flavtica. V četrtek so učilnico zamenjali 
za naravo in se kot mini naravoslovci 
podali na Šmartinsko jezero. Prvošolci 
so teden otroka končali z igralnim 
petkom. V šolo so prinesli svojo igračo, 
jo predstavili in se s prijatelji igrali.
Devetošolci so v okviru naravoslovnega 
dne izdelovali model molekule DNK, ki 
je nosilka dednih lastnosti. Sedmošolci 
pa so odšli v Celje raziskovat Tropsko 

hišo. Imeli so voden ogled živali, 
lahko so se jih tudi dotikali. Prav 
poseben je bil tenrek, ki je ježek, a to 
ni. Njegove bodice so mehkejše in ga 
lahko pobožaš, vendar jih nasrši ob 
nevarnosti. Fantje so se dotaknili tudi 
paličnjaka in železne kačice (iz vrste 
stonog).
V naslednjih dneh so Tropsko hišo 
obiskali osmošolci in devetošolci, le 
da tokrat v okviru angleškega kluba. 
Posebnost tega obiska je bila, da so 
jim živali predstavili v angleščini in 
tudi učenci so se ves čas pogovarjali v 
angleščini. 
Pešbus: Tudi letos smo tradicionalno 
izvedli projekt Pešbus in večina učencev 
je v šolo prišla peš v spremstvu učiteljev 
in staršev. Namen Pešbusa je učencem 
približati zdrav način življenja, 
hojo kot del trajnostne mobilnosti, 
medgeneracijsko povezovanje ter 
zmanjševanje prometa v šolskih 
okoliših. 
Obisk Zgodovinskega arhiva Celje: 
Nadarjeni učenci od 5. do 9. razreda 

so v sklopu zgodovinskih vsebin 19. 
oktobra obiskali Zgodovinski arhiv 
Celje. Arhiv so spoznali kot ustanovo, 
ogledali so si depoje arhiva in kakšne 
vrste pisnih virov tam hranijo. Učencem 
je bila zanimiva listina avstrijske 
cesarice Marije Terezije s starim 
pečatom. Seveda ogleda arhiva ni bilo 
brez starih šolskih kronik in redovalnic. 
Učence je navdušil dnevnik vojaka, 
ki je bil skrbno urejen in dopolnjen s 
poslikavami samega avtorja. 
Ekskurzija na Primorsko: Na 
Primorskem smo širili svoja obzorja, saj 
smo si najprej ogledali Luko Koper. Pot 
nas je nato vodila do Sečoveljskih solin 
in muzeja v njihovem krajinskem parku. 
Pradavni način solinarjenja, ki so se 
ga piranski solinarji pred davnimi časi 
naučili od svojih učiteljev, solinarjev z 
otoka Pag, je še danes nekaj posebnega, 
tudi v sredozemskem merilu. Na poti 
nam je naravovarstveni nadzornik 
predstavil Krajinski park Sečoveljske 
soline ter postopek pridobivanja soli. 
Naši dogodivščini smo dodali piko 
na i in si ob koncu v Piranu privoščili 
zasluženi sladoled. 
Dedni Vrh: V okviru šolske dejavnosti 
"Šport povezuje" smo se v oktobru 
odpravili na bližnji hrib Dedni Vrh. Po 
poti smo si ogledovali naravo in njene 
lepote. Na vrhu smo si spekli kostanj. 
Imeli smo se odlično in upamo, da izlet 
kmalu ponovimo. 
Kostanjev piknik: Tradicionalno smo 
konec oktobra izvedli tudi kostanjev 
piknik. Organiziral ga je upravni odbor 
šolskega sklada. Tudi letos je bil piknik 
zelo dobro obiskan. Pekli smo kostanj in 
se sladkali z jabolčnim zavitkom.
Komemoracija: V petek, 28. oktobra 
2022, so učenci 8. razreda ob 
spomeniku padlim borcem za svobodo 
na pokopališču Frankolovo pripravili 
komemoracijo v počastitev padlim 
borcem in vsem našim najdražjim, ki 
smo jih izgubili, spomin nanje pa je 
še vedno živ. Ob tej priložnosti so ob 
spominsko ploščo na pročelje šole in 
grob borcem položili lesene svečke, ki 
so jih učenci izdelali pri tehniki in se 
tako vedli zelo ekološko.
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EMA SKAZA       
Tekst: Klara Podergajs, foto: osebni arhiv

Ples je del njenega življenja  
Sedmošolka Ema Skaza je uspešna plesalka jazz 
baleta, ki je nedavno s svojo modern malo skupino 
osvojila drugo mesto na evropskem prvenstvu v 
Skopju. Med letošnjim poletjem so z jazz malo 
skupino postale državne prvakinje. Prvič pa se je na 
tekmovanju predstavila tudi solo. Kot petouvrščena 
se bo lahko udeležila evropskega prvenstva. 

»Na vsak dosežek sem ponosna, pa čeprav se včasih 
tudi kaj ponesreči. Letos si želim priti med top 3 v solo 
kategoriji, v prihodnosti pa osvojiti naslov evropske 
in svetovne prvakinje. To sta dva izmed ciljev mojega 
življenja,« je povedala Ema, ki kljub mladim letom ve, 
kaj hoče. Pleše jazz balet, pri katerem ji je najbolj všeč 
»izražanje skozi telo in sam način plesa, ker lahko govoriš 
in pripoveduješ zgodbo, ki je z besedami ne moreš 
povedati. Pri klasičnem baletu so postavljene točno 
določene figure in sam način plesa je bolj 'postavljen'.«

Osredotočenost, trdo delo in predanost
Plesati je začela pri devetih letih, na začetku četrtega 
razreda. »V plesnem centru TBA so nam dali priložnost, 
da pridemo na tekmovalno avdicijo, ki sem se je udeležila 
in bila sprejeta v veliko formacijo in malo skupino. Takrat 
se je v bistvu moja plesna pot začela,« je povedala Ema 
in dodala, da so bila del motivacije za nadaljevanje in 
vztrajanje na plesni poti tudi državna in mednarodna 
tekmovanja. Na slednja se pripravlja z vsakoletnimi 
plesnimi pripravami. Tedni pred tekmovanji so polni 
treningov. Poleg fizične pripravljenosti je pomembna 
tudi psihična priprava. »Sama sem tak tip človeka, da 
sem zelo živčna, preden grem na oder, sploh kadar 
tekmujem solo. Zato se pripravljam tudi psihično, da 
se laže sprostim na odru. Preden grem na oder, si samo 
rečem 'Ajde, maš to! Sam odpeleš, tako kot znaš.' Med 
ogrevanjem pa globoko diham, se poskušam osredotočiti 
nase in se v mislih pogovarjam sama sabo,« je pojasnila 
mlada plesalka. 

Želi na profesionalno pot
Ema rada pleše na skladbe iz devetdesetih in na tisto 
glasbo, ki ni tako prepoznavna, navdušuje jo tudi 
pripovedovalna glasba. Pri usklajevanju s šolskim delom 
ji pride prav status športnika, za katerega je res hvaležna: 
»Čeprav bi kdo rekel, da nam 'statusarjem' velja, si 
moramo ta status prislužiti s trdim treniranjem.« Drugih 
hobijev nima, ker se je popolnoma posvetila plesu, 
saj trenira štirikrat tedensko pod vodstvom trenerjev, 
ostalo pa sama doma. Ena njenih največjih vzornic je 
trenerka Patricija Crnkovič. V prihodnosti si Ema želi 
postati profesionalna plesalka. »Ples je dejansko del 

mene. Ker obiskujem 7. razred osnovne šole, nas že 
usmerjajo, katero srednjo šolo izbrati. Nisem še čisto 
odločena, kam in kako. Fakulteto pa si želim nadaljevati 
v tujini,« je povedala Ema. Domači jo pri njeni plesni poti 
maksimalno podpirajo. 
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Ema in učiteljica modern in jazz skupine.

Modern mala skupina na tekmovanju v Skopju.



56 | OgledalO | 04 – 140 | 15. december 2022 | 

F
O

T
O

  
V

R
T

IN
E

C

Člani ČD Vojnik smo 13. novembra 2022 sodelovali 
na praznovanju krajevnega praznika v Šmartnem v 
Rožni dolini. Predstavili smo se s pokušino medov in s 
čebelarskim promocijskim materialom. Svoj delež smo 
predstavili tudi v notranjosti cerkve sv. Martina. Bilo 
je veselo, stojnice so bile dobro obiskane, k čemur je 
pripomoglo tudi lepo vreme. 

Tekst in foto: Martin Goleš

Čebelarsko društvo Vojnik na 
Martinovo nedeljo

01

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

Otroci so v napolnjeni dvorani KUD Vojnik nestrpno 
pričakovali predstavo O dimnikarčku, ki je srečo iskal. 
Veseli nas, da so z žarom v očeh spremljali dogajanje 
na odru in dimnikarčku Nacetu s svojim zavzetim 
sodelovanjem pomagali najti srečo. Gledališče 
Pravljičarna je tako ponovno navdušilo otroke in starše 
z odlično izvedbo predstave.

Tekst in foto: Betka Hutinski

Otroška gledališka predstava
v Knjižnici Vojnik

02

Razstava z naslovom »Bezenšek po Bezenšku« je še na 
ogled v Galeriji Piros. Predstavljeno je dokumentarno 
gradivo Dominika Bezenška, ki je bil pobudnik proslave 
ob 80. obletnici profesorjevega rojstva. Prikazana je 
korespondenca med Dominikom Bezenškom, Bolgari, 
Čehi, sodelujočimi pri pripravi Bolharjeve knjige o 
Antonu Bezenšku (1934).

Tekst in foto: Jože Žlaus

Dnevi evropske kulturne dediščine
v Galeriji Piros

04

V četrtek, 27. oktobra 2022, so učenci od 1. do 3. 
razreda POŠ Socka pripravili komemoracijo na Veliki 
Ravni. S kratkim kulturnim programom, v katerem so 
se učenci predstavili s petjem, recitacijami in igranjem 
na prečno flavto, so se poklonili padlim borcem. Prižgali 
so tudi nekaj svečk in položili cvetje. 

Tekst: Suzana Jelenski, foto: arhiv POŠ Socka

Komemoracija na Veliki Ravni

03
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TD Frankolovo je organiziralo blagoslov konjev v 
nedeljo, 6. novembra 2022, pri Paviljonu v parku 
pri graščini Frankolovo. Obred je opravil p. Branko 
Cestnik, sodeloval je Cerkveni pevski zbor Župnije 
Frankolovo, za glasbo so poskrbeli Žiga, Anej in Oskar. 
Konjeniki so prejeli spominski obesek in malico, konji 
pa blagoslov za zdravje.  

Tekst in foto: Lea Sreš

Blagoslov konj na Frankolovem

05

V dneh pred prazniki smo na stojnici ob pokopališču 
v Vojniku zbrali 1.332,96 EUR, ki smo jih namenili 
Šolskemu skladu OŠ Vojnik za pomoč otrokom. Hvala 
za vaše prispevke, ki ste jih darovali, brez vaše pomoči 
nam ne bi uspelo. Hvala vsem prostovoljcem, ki ste si 
vzeli čas za okrasitev in nakup kamenčkov ter pomoč 
na stojnici.
 

Tekst in foto: Marjana Bobik

Uspela akcija Manj svečk za
manj grobov

06

Starejše gasilke PGD Vojnik so 9. oktobra 2022 osvojile 
prvo mesto na tekmovanju GZ Vojnik – Dobrna in so si s 
tem zagotovile mesto na tekmovanju celjske regije, kjer 
so zopet zablestele, premagale konkurenco in postale 
regijske prvakinje, ki nas bodo zastopale na tekmovanju 
GZ Slovenije. Za izjemen uspeh jim čestitamo, predvsem 
pa mentorju Karlu Kasesniku.     

Tekst: Roman Kugler, foto: Karl Kasesnik

Regijske prvakinje – starejše gasilke 
PGD Vojnik

08

V četrtek, 14. oktobra 2022, smo se člani SD bratov 
Dobrotinškov v spremstvu Branka Petreta in Lidije 
Eler Jazbinšek, kot vsako leto poklonili bratom 
Dobrotinšek. V čast spominu na te žrtve letos 
prirejamo že 8. memorial za prehodni pokal. Na 
Dobrotinu nas je pričakala ga. Zefka Feldin, edina še 
živeča sestra bratov Dobrotinšek, vedno nasmejana in 
dobre volje pri več kot 90 letih.
   

Tekst in foto: Franc Lebič

Strelci na obisku na Dobrotinu 

07
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2. mesto je osvojila ekipa Vojnik 1 v sestavi Matjaž Žgajner, 
Janez Pintar in Saška Nerat, 3. pa ekipa Vojnik 2 v sestavi Jože 
Jeram, Dušan Ravnikar in Norbert Vračun. Med posamezniki 
pa 1. mesto v ženski konkurenci Saška Nerat, 3. Eva Štraus, 
do 50 let 2. mesto Matjaž Žgajner, 3. pa Norbert Vračun, od 
50 do 60 let 2. mesto Janez Pintar, nad 70 let Jože Jeram, 3. 
mesto. Čestitke prejemnikom in udeležencem. 

Tekst in foto: Franc Lebič 

Uspešno izveden 8. memorial bratov 
Dobrotinškov

09

FOTOVRTINEC FOTOVRTINEC

Letošnji tradicionalni slovenski zajtrk je bil v vrtcih in 
osnovnih šolah v petek, 18. novembra 2022. Iz Čebelarskega 
društva Vojnik, ki je doniralo med, sta Peter Babnik in 
čebelarski mojster Jernej Andrej zajtrkovala z otroci Vrtca 
Mavrica.  Otrokom sta predstavila delo čebelic, ogledali 
so si kratek film. Otroci so bili veseli in razigrani, hkrati pa 
navdušeni nad obiskom obeh čebelarskih mojstrov!

Tekst: Martin Goleš, foto: Peter Babnik

Tradicionalni slovenski zajtrk v Vrtcu 
Mavrica

10

TD Frankolovo je 10. organiziralo GOLAŽ ŽUR. Na 
razpis se je prijavilo 13 skupin. Sodelovalo je 9 gostincev: 
Gostilna pr¨Koren, Medved Škofja vas, Jana Stranice, 
Ulipi, Kuzman Vitanje, Gostilna Kolar, Picerija MC ter 
gostilna Turist. Za dobro voljo so poskrbeli Jakob Tojnko, 
Mohor Jevšenak, Nina Lampret in Laura Pesjak.  Vsem se 
iskreno zahvaljujemo. 

Tekst in foto: Irma Blazinšek

Letos najboljši golaž iz Vročega kotlička

12

Dragica Sodin je 12. novembra praznovala svoj 96. rojstni 
dan. Ob tem visokem jubileju smo jo na njenem domu na 
Frankolovem obiskali predsednik Sveta KS  Frankolovo, 
predstavnica RK, župnijske KARITAS in DU Vojnik. 
Obdana s svojimi hčerkami Marto, Minko in Vido nas je 
sprejela vsa nasmejana. Želimo ji veliko zdravja, dobre 
volje in življenjskega optimizma. 

Tekst in foto: Marija Čretnik

Pri Dragici Sodin

11
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V Vojniku smo 15. oktobra prisluhnili čudovitemu petju 
domačih zborov oz. skupin. Zapeli so pevci Otroškega in 
mladinskega PZ Hozana (Simon Jager), MePZ Forte in 
MeCPZ sv. Jerneja (Tomaž Marčič) in MoPZ KUD France 
Prešeren (Emilija Kladnik Sorčan), Vokalni skupini 
Kolorina (Janja Belej) ter In spiritu (Aleš Makovec), 
Arclinski fantje in Ljudske pevke Taščice. Vse pesmi so 
bile posvečene Materi Božji Mariji.

Tekst in foto: Milena Jurgec

Na 12. koncertu Marijinih pesmi

13

Članice društva Dobra volja se rade odzovemo 
povabilom sosednjih društev. V soboto, 9. oktobra 2022, 
smo se udeležile 22. praznika kozjanskega jabolka. Na 
trgu v Podsredi smo sodelovale v tekmovanju skupin, ki 
so se pomerile v peki "štrudla". 

Tekst in foto: Marjana Bobik

Na »kozjanskem jabolku« smo pekli 
"štrudl"

14

V času od 22. septembra do 27. septembra je Društvo 
podeželskih žena Meta pripravilo razstavo starih sort 
jabolk. Članice so se ob podpori Vesne Mihalič, univ. 
dipl. inž. kmet. iz Kmetijsko gozdarske zbornice Celje 
zelo potrudile in zbrale še vedno številčne vzorce 
starih jabolk iz naše okolice. Razstavo so popestrile z 
dobrotami iz jabolk.

Tekst in foto: Lea Sreš

Razstava starih sort jabolk v Vojniku

16

Oktobra smo v Vrtcu Mavrica v Frankolovem odprli 
nove prostore. Novi igralnici  in spremljajoče prostore 
so na otvoritvi popestrili otroci in zaposleni v vrtcu.  
Župan Branko Petre, ravnateljica vrtca Martina Ošlak in 
Dušan Horvat so nagovorili prisotne in se zahvalili vsem 
za kakovostno in uspešno opravljeno delo. Staršem, 
otrokom in zaposlenim so zaželeli prijetno in uspešno 
uporabo novih prostorov.  

Tekst: Vesna Poteko, foto: Lea Sreš

Odprtje novih prostorov v Vrtcu 
Mavrica enota Frankolovo

15
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V soboto, 1. oktobra 2022, je bilo 
v organizaciji Sekcij starodobnih 
kolesarjev TD Vojnik in TD Dobrna 
peto srečanje starodobnikov. 
Prireditev se je začela pred Centrom 
vesoljskih tehnologij Hermana 
Potočnika Noordunga v Vitanju. 
Prisotne so pozdravili Slavko Vetrih, 
Branko Petre, Marija Deu Vrečer, 
Nataša Kovačič Stožir,  Irena Žagavec 
in Marko Zdovc. Lokalni vodnik 
Damjan Fijavž je predstavil krajevno 
zgodovino. Vsi govorniki so zbranim 
udeležencem zaželeli srečno in varno 
pot do cilja prireditve.  
 
Ogledali smo si razstavo o vesolju 
in zgodovini raziskovanja vesolja. 
Na vodenem ogledu Vitanja smo se 
sprehodili do znamenite župnijske 
cerkve sv. Petra in Pavla. Cerkev nam je 
odklenil cerkveni ključar Emil Potočnik. 
Imenitno in arhitekturno izjemno 
zanimivo cerkev smo si ogledali od 
znotraj in prisluhnili predavanju o 
bogati in raznoliki zgodovini cerkve. Na 
zunanji strani cerkve smo si ob odhodu 
dobro ogledali znamenito fresko sv. 
Krištofa, ki na rami nosi mladega Jezusa 
Kristusa. Za podobo velja, da če jo 
pogleda popotnik, ki potuje mimo, se 

mu tisti dan ne bo na poti nič hudega 
zgodilo. 

Po ogledu Vitanja se je okoli 
devetdeset kolesarjev starodobnikov 
v tradicionalnih opravah, nekaj 
starodobnih motorjev in avtomobilov 
odpeljala na desetkilometrsko 
panoramsko pot skozi Socko do 
Polž, kjer nas je sprejel Oton Samec. 
Ogledali smo si edini še delujoči mlin 
na reki Hudinji, gospod Oton je pognal 
vodno kolo, ki poganja žago in nam 
prikazal delovanje žage venecijanke. 
Vsi smo občudovali njegov entuziazem, 
pozitivno energijo in zanos, da vse 
skupaj še vedno ohranja in vzdržuje ter 
z izjemno voljo skrbi za našo tehnično, 
stavbno in kulturno dediščino. To je 
tudi razlog, da se pri njem vedno radi 
oglasimo.

Pot smo nadaljevali skozi Novo Cerkvev 
do zasebnega muzeja Ivana Ravnaka, 
ki je v obnovljenem gospodarskem 
poslopju. Muzej nam je razkazala gospa 
Milena Ravnak. V muzeju je z izjemnim 
občutkom in lepo predstavljena bogata 
zbirka različnih starih predmetov, 
motorjev in avtomobilov. Na precej 
star klavir, ki stoji v muzeju, sta nekaj 

virtuoznih skladb zaigrala naša glasbena 
prijatelja iz Kamnika. Novi muzej in 
zakladi, ki jih hrani, govorijo o izjemnem 
zanosu in spoštovanju ustanovitelja in 
lastnika muzeja do naše zgodovine in 
verjamemo, da je ta nova dragocena 
pridobitev kraju v ponos. Po končanih 
ogledih smo se okrepčali v dvorani PGD 
Nova Cerkev, ki nam jo je v uporabo 
prijazno odstopil spoštovani Slavko 
Jezernik. Odličen bograč je za lačne 
udeležence prireditve pripravila in 
donirala ekipa ''Pri vročem kotličku'', in 
sicer Zdenko Vrenko in Karl Kasesnik. 
Za pijačo je poskrbela prijateljica Mojca 
Zdolšek Lisec iz Razgorja. Ob dobri hrani 
in pijači smo se v prijetnem vzdušju 
družili do poznih popoldanskih ur.

Udeleženci prireditve smo na koncu 
zadovoljni odšli domov. Prireditev je 
lepo uspela. V duhu vesoljskega centra, 
ki smo ga ta dan obiskali, bi lahko rekli, 
da je bila naša prireditev majhen korak 
za ljubitelje starodobnikov. In velik 
korak oziroma mnogo velikih korakov 
pri organizaciji te prireditve za naše 
Turistično društvo. Vsem, ki so nam 
pri organizaciji dogodka kakor koli 
pomagali, se v imenu organizatorjev 
iskreno zahvaljujem!

TURISTIČNO 
DRUŠTVO VOJNIK     
Tekst in foto: Zdovc Marko

Peto srečanje starodobnikov
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Zbor kolesarjev starodobnikov na cilju v Novi Cerkvi.
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Jutranje meglice naznanjajo, da v deželo prihaja jesen. 
Turobni dnevi so pred vrati, dnevi se krajšajo, na to 
nas opozarja ura. Dolgi večeri bodo za marsikoga 
dolgočasni, mnogi pa si bomo zapolnili čas z branjem 
knjig in ročnimi deli. 
 
V društvu se trudimo motivirati člane z vzpodbujanjem 
branja knjig in izdelovanjem ročnih del. V društvu imamo 
knjižnico z lepim številom enot, ki si jih lahko izposodite. 
Izvedli bomo tudi še kakšno delavnico ročnih del. Doma 
nekatere članice pridno pletejo in pripravljajo copatke za že 
devetnajsti projekt Pozdrav novim življenjem.

Pred nami je tudi zaključek leta, ki ga bomo preživeli 
organizirano. Prav je, da končamo to leto dostojno in srčno 
upam, da se srečamo. Prijazno vas vabim na druženje, 
ki bo 22. decembra 2022, ob 16. uri v gostišču Turist na 
Frankolovem, kjer si bomo pričarali silvestrski večer. Prijave 
sprejemamo v času uradnih ur v pisarni društva ali pri 
poverjenikih. Urejen je avtobusni prevoz izpred Doma Lipa 
Štore ob 15.30 uri, ki bo nato peljal po ustaljenih postajah 
do Frankolovega. Povratek avtobusa bo ob 22. uri. Druženja 
se boste udeležili na lastno odgovornost.

Opažam, da mnogi invalidi nimajo urejenega statusa, ne 
vedo, da jim pripadajo določene pravice, ki bi jim olajšale 
življenje. Zakoni se spreminjajo, bolezni ne počivajo in 
kaj hitro se komu zgodi, da kot invalid ostane brez službe. 
Težko je najti invalidu novo zaposlitev, posebno v zrelih 
letih. V društvu izvajamo osem socialnih programov. S 
pomočjo ustreznih služb pomagamo pri pridobitvi statusa 
invalida, pisanju raznih vlog in prošenj, pridobitvi osebne 

asistence, pomoči in postrežbe, parkirne karte, nadomestila 
za telesno okvaro in drugo. Morda invalidi za določene 
ugodnosti niti ne vedo. Zato vabimo v svoje vrste invalide, 
ki bodo lahko koristili ugodnosti, ki invalidom pripadajo 
in ugodnosti, ki nam jih nudi Zveza delovnih invalidov 
Slovenije.

Za včlanitev se v času uradnih ur oglasite v pisarni društva. 
S seboj prinesite odločbo ZPIZ. Uradne ure imamo ob 
ponedeljkih od 9. do 13. ure in ob sredah od 9. do 11. ure. 
Vabljeni, skupaj smo močnejši in marsikaj zmoremo. V 
našem društvu vam bomo pomagali do ustreznih informacij 
in ugodnosti, ki vam morda na podlagi odločbe ZPIS 
pripadajo. Bodite zdravi in vse dobro v letu, ki prihaja.

MDDI
CELJE    
Tekst in foto: Dragica Mirnik

Vabljeni, skupaj smo močnejši

Na poletnem druženju na Kopah

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 2023.

Odbor Liste za pomoč krajanom
        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 2023
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Člani Moškega zbora KUD France 
Prešeren Vojnik so tokrat obiskali 
Belo krajino, tam so znova sedli v 
šolske klopi, si ogledali jamskega 
medveda, predvsem pa so 
Belokrajncem lepo zapeli. 

Člani Moškega zbora KUD France 
Prešeren Vojnik, eden najstarejših 
zborovskih sestavov v občini, se 
tudi letos ni izneveril tradiciji. Ne 
samo petju in vajam, velik pomen 
dajejo tudi druženju, zato vsako leto 
pripravilo zanimiv izlet po Sloveniji 
in izven, na katerega prijazno 
povabijo tudi žene pevcev. Izleta 
moškega pevskega zbora se zato 
vsako leto veselijo tako pevci kot 
njihove boljše polovice. Še posebej, 
ker njihov predsednik Franci 
Korošec vsako leto izbrska manj 

znane, a toliko bolj zanimive kotičke 
Slovenije.

Letos jih je popeljal v Belo krajino. 
Najprej so v kraju Podzemelj 
obogatili nedeljsko bogoslužje 
s svojim bogatim repertoarjem 
cerkvenih pesmi. Nato pa so – 
verjeli ali ne – znova sedli v šolske 
klopi. Podobne tistim, v katerih 
so najstarejši člani zbora v svoji 
mladosti dejansko sedeli. V Radovici 
so stopili v več stoletij staro osnovno 
šolo Bistra buča, kjer so pisali še na 
tablice, strogi učitelj Jože Matekovič 
pa je preveril njihovo znanje. Vsi 
se niso najbolje odrezali, so se pa 
do solz nasmejali neznanju svojih 
„sošolk in sošolcev“. Avtor šole 
Bistra buča je bil humorist Toni 
Gašperič, kar pojasni trditev, da šola 

Bistra buča vedno poka od smeha.

Navdušeno so si ogledali tudi 
okostje pravega jamskega medveda, 
starega vsaj 27 tisoč let, ki ga Jože 
Matekovič hrani v bližini šole. 
Pojasnil je, da je pred leti sodeloval 
pri raziskovanju bližnje jame, kjer 
so našli okostje, in ker muzej ni imel 
sredstev oziroma dodatnih ljudi, 
da bi najdene ostanke primerno 
razstavili, so mu dovolili, da za 
okostje poskrbi sam. 

Člani zbora so medtem znova 
zavihali rokave in se lotili učenja 
novih pesmi, zdaj pa komaj čakajo, 
kam jih bo predsednik popeljal 
prihodnjič. 

MOŠKI ZBOR KUD 
FRANCE PREŠEREN    
Tekst: Rozmari Petek, foto: Mira Gorenšek

V Podzemlju, v šoli in pri medvedu
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Člani društva DJP Kajuh Frankolovo so bili poleg 
preletenih 5300 km in 300 ur v zraku vse leto aktivni 
tudi na tleh.
 
Konec junija so na Frankolovem organizirali tradicionalni 
blagoslov padal, ki je privabil številne jadralne padalce iz 
širše okolice in tudi precej gledalcev. Pridno so kosili in 
urejali vzletišče na Konjiški gori in opravili vzdrževalna 
dela na klubskem kombiju. Septembra so sodelovali 
na golaž žuru, ki ga je organiziralo Turistično društvo 
Frankolovo in skuhali odličen golaž. Ob tednu športa 
so skupaj s Športnim društvom Socka organizirali 
predstavitev jadralnega padalstva na vzletišču pri Kamšak 
na Brdcah nad Dobrno. Predstavitve so bili še posebej 
veseli otroci, saj so lahko v ''živo'' in od blizu pogledali 
jadralno padalsko opremo, nekateri pa tudi preizkusili 
padalski sedež. Oktober je bil presenetljivo ugoden za 
letenje in za druženje članov, zato so organizirali dva 
piknika, kjer so po letenju ob brunarici pekli različne 

dobrote. Leta še ni konec, zato se že veselijo različnih 
''okroglih'' obletnic, ki so se začele že spomladi, končale pa 
se bodo proti koncu leta. 
Najmanj tako aktivno in veselo bo tudi leto 2023, ko 
društvo praznuje 20-letnico delovanja.

AKTIVNI TUDI, KO 
NISO V ZRAKU   
Tekst in foto: Slavko Kok

Društvo jadralnih padalcev Kajuh 

Predstavitev jadralno-padalske opreme pri Kamšak

V soboto, 19. novembra 2022, je bilo šesto srečanje 
krvodajalcev iz Nove Cerkve.
 
Doživeli smo lepo druženje, saj se jih je od 125 
krvodajalcev srečanja udeležilo kar 50. Za popestritev 
večera so poskrbeli Vižarji iz Dobrne. Naši krvodajalci 
nesebično darujejo kri, številke veliko povedo. Med nami 
je rekorder Vili Grm, ki je kri daroval 109-krat, Jožica 
Lipičnik 82-krat, Viki Ifšek 67-krat, Branko Petre 63-krat, 
Ivan Likar 59-krat, Henrik Delčnjak 55- krat, Breda Švab 
57-krat, Milan Kristan 53-krat, Aleksander Legvart 53-
krat, Anton Kramer 46-krat. 

Pomembno pa ni število odvzemov, pomembno je, da 
so vsi naši ostali krvodajalci tudi velikokrat darovali to 
dragoceno nenadomestljivo tekočino. Pomembno je, da 
so se naši člani udeleževali krvodajalskih akcij tudi v času 

koronavirusa, torej v izredno težkih razmerah. Dragi 
krvodajalci, hvala, ker pomagate, zavihate rokave, ne 
vprašate za koga in koliko boste zaslužili. Ostanite zdravi 
in veseli. Ponosni smo na vas!

KRI REŠUJE ŽIVLJENJA   
Tekst: Magda Kajzba, foto: Lea Sreš

Srečanje krvodajalcev iz Nove Cerkve

Krvodajalci, ki so darovali kri več kot 60 krat (manjka Branko Petre).w
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Letos smo se pevci našega 
zbora odločili, da pripravimo 
letni koncert v jesenskem času. 
Koncert pod geslom »Naj pesem 
druži nas« smo tako izvedli v 
petek, 18. novembra 2022, v 
Kulturnem domu Vojnik.

Zbor že osmo leto uspešno vodi 
prof. glasbe Katja Klinc. Bili smo 

prijetno presenečeni nad skoraj 
polno dvorano poslušalcev. Prvi del 
koncerta je pripadal nam. V njem 
smo zapeli več slovenskih ljudskih 
pesmi. Osrednji del so zapolnili 
gostje, vsem dobro znani Sekstet 
Lindek z izjemnim harmonikarjem 
Francem Žerdonarjem. Predstavili 
so se s tremi nadvse priljubljenimi 
ljudskimi pesmimi, nastop pa 

končali s svojo skladbo »Nimam 
cajta«.

Občinstvo so zelo navdušili še 
gostje iz Ribnice na Dolenjskem, 
Oktet Gallus pod umetniškim 
vodstvom Blanke Čakš. Njihovo 
čudovito usklajeno petje je doseglo 
višek s pesmijo «Ribniška«, nato 
pa so zasluženo poželi ogromen 
aplavz. 

V zadnjem delu koncerta je 
upokojenski zbor zapel še 
dve Avsenikovi pesmi in tri 
dalmatinske. Da so pesmi lepše 
zvenele, nas je s kitaro spremljal 
Matic Dolenc. Na koncu smo se 
iskreno zahvalili vsem nastopajočim 
pevcem, našim gostom, sponzorjem 
in vsem tistim, ki so kakor koli 
pripomogli k uspešni izvedbi 
koncerta. Program je ves čas 
prijetno vodila in povezovala Janja 
Srebot. Naš koncert smo končali s 
pesmijo » Žabe«.

»NAJ PESEM
DRUŽI NAS«     
Tekst: Marjan Čretnik, foto: Lea Sreš

Letni koncert   

Le dobri ljudje delajo dobre čase:
če vlada dobrohotnost,
če molči nasilje,
če se blaginja deli,
če se ljudje imajo radi,
če se najde prostor tudi za 
kašno rožo in prijazno besedo.         

(Phil Bosmans)

Dobrih časov vam želimo.
Prosvetno društvo Anton 

Bezenšek Frankolovo

Ob toplini božičnih praznikov, 
ob svetlobi novega leta 2023

vam želimo obilo uspehov 
in osebne sreče. 

"Jutrišnji svet pripada tistim, 
ki zaupajo svojim sanjam,
gradijo prihodnost 
in verjamejo v to, kar delajo."

Občinski odbor SLS Vojnik 
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PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
VOJNIK V OKTOBRU
Tekst: Jernej Vrbič, foto: Franc Lebič, Lea Sreš

Gasilci se skozi vse leto redno 
izobražujemo in izpopolnjujemo 
svoje znanje. 
 
V mesecu požarne varnosti smo člani 
PGD Vojnik skupaj s PGD Dobrna, PGD 
Nova Cerkev, PGD Frankolovo, PGD 

Socka in PGD Lemberg organizirali in 
izvedli vajo v prostorih podjetja MIK, 
ki je v industrijski coni v Vojniku. S 
to vajo smo preverili usposobljenost 
in operativno pripravljenost vseh 
operativnih enot naše Gasilske zveze 
Vojnik-Dobrna. Preverili smo dejanske 
čase prihodov na kraj intervencije in 
ukrepe ob povečani uporabi izolirnih 
dihalnih aparatov ter preverili 
usposobljenost gasilcev bolničarjev. 
Na vaji je sodelovalo 67 operativnih 
gasilcev iz navedenih gasilskih društev. 
Vaja je bila v vseh točkah preverjanja 
uspešno izvedena. Na koncu so vse 
zbrane pozdravili domači predsednik 
Roman Kugler, predsednik Gasilske 
zveze Vojnik - Dobrna Benedikt 
Podergajs, gostitelj, direktor podjetja 
MIK Franci Pliberšek in domači župan 
Brane Petre. 

Druga aktivnost v oktobru je bila na 
prošnjo vodstva Psihiatrične bolnišnice 
Vojnik vaja »Evakuacija dnevne 
bolnišnice«, s katero so preverili 
usposobljenost osebja v primeru 
evakuacije celotnega oddelka skupaj 
s pacienti. Vsem zaposlenim smo 

predstavili naše društvo, tehniko ter 
letošnjo temo Gasilske zveze Slovenije 
– preprečevanje požara litij-ionskih 
baterij, ki teče pod sloganom »Tudi 
baterije lahko zagorijo. Preprečite 
požar baterij.« Glavna aktivnost za 
zaposlene je bil prikaz pravilnega 
rokovanja ter pravilen postopek 
uporabe ročnega gasilnika v primeru 
začetnega požara. Upamo, da smo 
vsem zaposlenim predali zadostno 
mero znanja, da se bodo v primeru 
požara brez strahu spoprijeli z 
ognjenimi zublji.

Glede na povečano število intervencij v 
tem letu želimo člani PGD Vojnik vsem 
krajankam in krajanom Občine Vojnik 
mirne dneve, če pride do nesreče, pa 
lahko računate na našo strokovno 
in operativno pomoč. Z gasilskim 
pozdravom: NA POMOČ! 

Na vaji je sodelovalo 67 operativnih gasilcev

Rosenbauerjevo teleskopsko dvigalo TD-24 v 
akciji reševanja. 

Prikaz reševanja v Psihiatrični bolnišnici 
Vojnik

Požarno vajo je spremljal tudi Franci Pliberšek.
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PGD FRANKOLOVO V DRUGI 
POLOVICI LETA 2022
Tekst in foto: Drago Brecl

Druga polovica leta je bila za člane 
našega PGD Frankolovo pestra. 
Družili smo se in izvedli različne 
aktivnosti. 
 
Nadaljevali smo z obiski ob 
praznovanju visokih jubilejev članov 

PGD Frankolovo. Že tradicionalno 
smo sodelovali na golažiadi na 
Frankolovem, izvedli meddruštveno 
tekmovanje za prehodni pokal KS 
Frankolovo, organizirali srečanje 
članov podmladka in članstva društva. 
Operativna enota je s pomočjo 

krajanov intervenirala v Brcah na 
domačiji Kavc, ko se je ob vetrovnem 
in deževnem vremenu porušil kozolec. 
Izpod podrtega kozolca smo s sanacijo 
reševali poškodovano gospodarsko 
strojno orodje.

V mesecu požarne varnosti smo se 
udeležili občinskega tekmovanja v 
Vojniku na skupni gasilski vaji Gasilske 
zveze Vojnik – Dobrna. Vaja je bila na 
območju podjetja MIK. Za učence in 
delavce šole smo na Osnovni šoli 
Anton Bezenšek Frankolovo izvedli 
gasilsko vajo gašenja vnetljivih 
snovi. Naši veterani so se udeležili 
vsakoletnega srečanja, ki je bilo letos 
v Novi Cerkvi. Ob zaključku meseca 
požarne varnosti smo v sodelovanju 
s PGD Nova Cerkev in PGD Stranice 
organizirali gasilsko vajo. Izvedli smo 
tudi pregled ročnih gasilnih aparatov 
za krajane Frankolovega.

Srečanje članov podmladka PGD 
Frankolovo

ZGODOVINSKI USPEH
TEKMOVALNIH EKIP PGD SOCKA
Tekst: Egidij Čretnik, foto: Andrej Pavliha

Prostovoljno gasilsko društvo Socka 
je poznano po svoji delavnosti, 
njihove tekmovalne ekipe pa so 
daleč naokrog znane kot hitre in 
izurjene. Na tekmovanjih posegajo 
po najvišjih uvrstitvah, o čemer 
govori tudi paleta osvojenih pokalov 
v prostorih društva. Toda takšnega 
uspeha, kot so ga člani PGD Socka 
zabeležili na letošnjih oktobrskih 
tekmovanjih, še ni bilo.

9. oktobra 2022 je bilo v Vojniku 
tekmovanje Gasilske zveze Vojnik – 
Dobrna. Iz PGD Socka se je tekmovanja 
udeležilo devet ekip iz skoraj vseh 
kategorij. Vse ekipe, ki so tekmovale, 

Regijsko tekmovanje 2022 (mladina)
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LETOVANJE MLADINE V OSILNICI
Tekst in foto: Petra Tržan

V četrtek, 1. septembra 2022, smo 
se zbrali pred trgovskim centrom 
v Vojniku: mentorji, mladinci in 
mladinke GZ Vojnik - Dobrna in se 
odpravili za 4 dni proti Osilnici. 
Letovanja se je udeležilo 31 otrok in 
7 mentorjev iz društev PGD Dobrna, 
PGD Frankolovo, PGD Nova Cerkev, 
PGD Socka in PGD Vojnik. 

Ob prihodu nas je pričakal lastnik 

Hotela Kovač, Simon Kovač in nam 
izrekel dobrodošlico. Na letovanju so 
bili mladi vse štiri dni polno zaposleni. 
Vsako jutro, pred zajtrkom, smo jih 
zaposlili s skupinsko telovadbo. Po 
zajtrku smo jim ponudili različne 
aktivnosti, od izobraževanja do 
novih dogodivščin (adrenalinski 
park, pustolovski park, streljanje z 
lokom, plezanje po steni …). Dobili so 
priložnost za sprostitev in igre z žogo 

ter za kopanje v bazenu. Večere pa smo 
si popestrili z glasbo, plesom, igrami, 
tabornim ognjem in pogovori.

Ob tej priliki bi se rada zahvalila 
Simonu Kovaču in njihovim 
animatorjem, prav tako pa tudi našim 
mentorjem, ki so poskrbeli, da smo se 
po štirih dneh vrnili polni lepih vtisov 
in utrujeni domov. 
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so se uvrstile na regijsko tekmovanje – dosegle so šest 
prvih mest in tri druga mesta. 14. oktobra je bilo v Rogatcu 
regijsko tekmovanje za mladino, v nedeljo, 15. oktobra, 
pa za članice in člane ter starejše gasilke in gasilce. V obeh 
dnevih je tekmovalo skupaj 133 ekip iz celjske regije, od 
tega vseh devet uvrščenih ekip iz PGD Socka. Z odlično 
prikazanimi vajami in uvrstitvijo med prve tri ekipe, se je na 

državno tekmovanje, ki bo naslednje leto, uvrstilo šest ekip 
– pionirke, mladinci, mladinke, članice A, članice B in člani 
B. Ostale ekipe (pionirji, člani A in starejši gasilci) pa so se 
uvrstile med 6. in 9. mestom v svoji kategoriji. 

Iskrene čestitke vsem tekmovalnim ekipam za izreden 
uspeh in vso srečo na državnem tekmovanju!

Regijsko tekmovanje 2022 (člani, članice)

Prijateljstva iz letovanja bodo ostala. 
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V FitPlacu smo praznovali prvo obletnico delovanja. 
Za nami je uspešno leto, polno zanimivih športnih 
dogodkov, ki se nadaljujejo v jesen in zimo. 

Športne vadbe za odrasle – Septembra smo začeli 
novo sezono skupinskih vadb za odrasle. Vadbe so 
v dopoldanskem in popoldanskem času, namenjene 
so različnim starostnim skupinam, tako moškim 
kot ženskam in potekajo pod strokovnim vodstvom 
inštruktorjev, trenerjev, kineziologov in profesorjev 
športne vzgoje. 

Vojniški krog – V nedeljo, 18. septembra 2022, smo že 
9. zapored izpeljali Vojniški krog – tek za vse generacije. 
Udeležilo se ga je 117 tekačev. Otroci so tudi letos tekli 
na tri razdalje: 200 m, 500 m ter na 1000 m, odrasli 
pa na 5 km in 10 km. Vsi otroci so prejeli športne kape, 
spominske medalje ter toplo malico, najboljši pa pokale 
in praktične nagrade naših vsakoletnih sponzorjev, ki se 
jim iskreno zahvaljujemo. Po teku pa so se kot vsako leto 
zabavali na napihljivih igralih. 

Prva obletnica delovanja – V soboto, 1. oktobra 2022, 
smo praznovali, saj je minilo eno leto, kar smo postali 
najemniki Sokolskega doma. Ker želimo in se trudimo 
nuditi čim več različne ponudbe, tako športne kot tudi 
gostinske, smo k sodelovanju povabili Janjo Stvarnik in 
Davorja Rakanovića, lastnika Nebeške skodelice, ki sta za 

naše obiskovalce pripravila nebeško dobre hamburgerje. 
Fitko vadbe za otroke – Oktobra smo začeli izvajati vadbe 
za predšolske in šolske otroke. Predšolski otroci lahko 
obiskujejo telovadbo ali plesne urice. Učenci in učenke 
od 1. do 5. razreda lahko obiskujejo gimnastiko ob 
ponedeljkih na OŠ Frankolovo ter ob torkih na OŠ Vojnik. 
Hkrati se v naših prostorih izvaja tudi plesna vadba 
Hip hop za učence 1. in 2. triade, ki jo izvajajo plesni 
inštruktorji plesne šole Plesni val – Force. 

Čarodej Andrej – V petek, 21. oktobra 2022, smo otroke 
razveselili z obiskom Čarodeja Andreja. Čarodej je čaral, 
pokazal vse stare in nove čarovniške trike ter zabaval 
kar 80 otrok, ki so se po koncu predstave posladkali še s 
palačinkami. 

Jesenske ustvarjalne delavnice – V četrtek, 27. oktobra 
2022, smo kot že velikokrat poprej imeli ustvarjalne in 
športne delavnice za vse, ki želijo svoj prosti čas preživeli 
malo drugače. Ustvarjali smo iz naravnih materialov, 
risali, barvali, predvsem pa se imeli lepo v družbi svojih 
vrstnikov. 

Ples v maskah – V soboto, 29. oktobra 2022, smo se 
spremenili v svoje najljubše junake ter plesali in prepevali 
za noč čarovnic. Animatorke so otrokom pričarale noro 
zabavo. 

JESENSKO 
DOGAJANJE        
Tekst in foto: Sara Padarič

FitPlac  

Fitkoti na Vojniškem krogu za vse generacije
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Športno društvo Socka se je letošnjo jesen na pobudo 
našega člana Draga Korošca pridružilo pobudi 
Evropski teden športa. Ideja tega projekta je bila 
k športnim aktivnostim privabiti čim več ljudi, ki 
jim v vsakodnevnih obveznostih zmanjka časa za 
rekreacijo, šport in gibanje v naravi … Vse aktivnosti 
so se dogajale znotraj krajevne skupnosti Nova 
Cerkev, večinoma v Socki in njeni okolici.

Od 23. do 30. septembra je bilo organiziranih več 
dejavnosti, vsak dan je bil namenjen eni ciljni skupini 
ljudi. V petek, 23. septembra, je bilo tekmovanje v 
malem nogometu in igra "med dvema ognjema", oboje 
za učence POŠ Socka in POŠ Nova Cerkev. V soboto 
je sledil družinski pohod do Kamšaka. Pohoda se je 
udeležilo veliko število pohodnikov, večinoma učencev 
obeh podružničnih šol z družinami. Tudi vreme je 
bilo naklonjeno pohodnikom. Na vrhu je sledil prikaz 
jadralnega padalstva, ki so ga pripravili člani DJP 
Kajuh. Pohodniki so se lahko posladkali tudi z odličnim 
pecivom, ki so ga pripravile prijazne gospe iz Socke. 

Za nedeljo je bilo načrtovano družinsko kolesarjenje 
po cestah KS Nova Cerkev in sladoled na Dobrni. Ta 
dejavnost je bila odpovedana zaradi neprimernega 
vremena. Tudi ponedeljkov urnik je bilo potrebno 

prilagoditi, saj je vreme še vedno nagajalo. Nogomet je 
žal odpadel, odbojko pa smo igrali v telovadnici Nova 
Cerkev in je bila namenjena vsem, ki jih ta igra z žogo 
zanima. Torek je bil posvečen gasilstvu. Najmlajši so 
se lahko udeležili gasilskih iger, ki so jim jih pripravili 
gasilci v Socki. Otroci so v igrah na poligonu zelo uživali. 
V sredo je bila na vrsti košarka, turnirji v različnih 
kategorijah so bili odigrani v telovadnici Nova Cerkev. 
Četrtek je bil bolj umirjen, v telovadnici šole v Socki 
so se zbrala dekleta in žene ter se udeležila telovadbe 
in joge. Teden športa bi se moral končati v petek z 
urbanim gladiatorjem za družine. To je tekmovanje v 
premagovanju različnih ovir, tokrat prilagojeno družinam 
z mlajšimi otroki. Na žalost nam jo je tudi ta dan zagodlo 
vreme in je dogodek odpadel. 

Teden športa se je izkazal za zanimivo idejo, udeležba 
vseh ciljnih skupin ljudi je bila odlična, verjamemo, da bi 
bila v primeru lepega vreme še boljša. In verjamemo, da 
bo prihodnje leto tudi vreme bolj naklonjeno. Na koncu 
samo še zahvala vsem, članom in nečlanom društva, ki 
ste kakor koli pomagali pri izvedbi vseh dejavnosti. Brez 
vas ne bi bilo tako dobro, kot je bilo!

ŠPORTNO DRUŠTVO 
SOCKA         
Tekst: Ana Lavre, foto: arhiv društva

Uspela zanimiva ideja
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Grandes Jorasses, Eiger in Matterhorn so gore, ki so 
znane kot zadnji trije problemi Alp. Grandes Jorasses 
je najzahtevnejši izmed njih, z višino 4208 m in 
njegovo 1200 m visoko severno steno leži v Franciji v 
pogorju Mont Blanca. Walkerjev steber se vzpenja prav 
do vrha. Na njem je velika klasika Cassinova smer, ki 
nosi alpinistično oceno ED1 (ekstremno težko 1) in je 
dolga 1800 m. V nadaljevanju je doživet opis plezalca 
Leona Ramšaka iz Frankolovega. 

Že lani sva se s Tadejem spogledovala z Walkerjem, a je 
bila stena preveč zasnežena. Odločila sva se, da počakava 
na dobre razmere. Z nenehnim spremljanjem družbenih 
omrežij zaslediva, da je stena to leto skoraj čisto kopna. 
Pridruži se nama še Luka ter naredimo plan, da jo 
poskusimo preplezati.

Nakupimo dehidrirano hrano za 3 dni ter se v sredo v 
večernih urah odpravimo proti Chamonixu. Po 8 urah 
vožnje prispemo na parkirišče, si postavimo šotor ter 
prespimo preostanek noči. V četrtek krenemo z vlakom 
proti izhodišču. Začne se naporna ter dolga hoja proti 
steni čez moreno in ledenik. Ko prispemo pod steno, 
začudeno gledamo gmoto granita. Sledi priprava hrane 
ter topljenje snega za potrebno hidracijo med vzponom. 
V petek, 12. avgusta, s čelkami zaplezamo v steber. Po 

nekaj raztežajih se sproži kamenje ter pada direktno proti 
nama z Lukom. Stisneva se k steni, da bi se obvarovala 
pred poškodbami, a glej ga zlomka, kot jabolko velik 
kamen me zadane v koleno ter mi sezuje plezalko. Sreča 
v nesreči. Plezalka počaka kakšen meter pod mano. Tulim 
od bolečin in preklinjam vse bogove tega sveta, a bolečina 
ostaja z mano. Nadaljujemo vzpon. Vse gre skoraj po 
planu, ko zaplezamo preveč v levo po rampi. Itak zgrešimo 
smer. Misleč, da smo na pravi poti, plezamo 2 raztežaja 
Roling Stonesov. Ogledujemo si skico smeri ter se čudimo 
težavam. Naenkrat nam postane jasno, da nismo na pravi 
poti. Sledi prečka v desno, kjer naletimo na sidrišča, po 
katerih se spustimo 2 abzajla nižje in spet smo v smeri. 
Priplezamo do 75 meterske zajede, ki ni čisto nedolžna, a 
nam kljub težkim nahrbtnikom ter pribijanju višine uspe 
vse preplezati prosto. Odločimo se, da ta dan splezamo 
do "dobrega bivak placa", ki pa za po našem mnenju sploh 
ni bil tako dober. Uredimo si vse potrebno za spanje ter 
potonemo v globok spanec. Sledi budnica Tadeja in Luka, 
ki sta spala 20 m nižje na polici. Spet z lučkami plezamo 
prvi raztežaj tega dne. Razen nohtanja v prste na rokah 
in nogah gre plezanje tekoče. Priplezamo do rdečega 
kamina, ki se ga lotim kar v plezalkah, ne vedoč, da nas 
v njem čakata led ter požled. S težavo se vsi prebijemo 
čezenj brez uporabe cepinov in derez. Mislimo, da smo 
sedaj že blizu vrha in uživamo v sončnih žarkih, ki pa 

GRANDES
JORASSES        
Tekst in foto: Leon Ramšak

Tadej Kračun, Leon Ramšak in Luka Kračun  
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Bivak pod steno
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V soboto, 29. oktobra 2022, se je v 
Velenju z državnim tekmovanjem 
končala uspešna poletna skakalna 
sezona.  

Mladi smučarji skakalci Mai 
Zakelšek, Jaka Krajšek in Žan 
Zakelšek prihajajo iz občine Žalec, 
Maks Turnšek pa iz občine Braslovče. 
Na nedavnih tekmovanjih poletne 
sezone so dosegli izjemne rezultate. 
Vsi so člani kluba SD Vizore, kjer 
trenirajo pod okriljem izjemno 
uspešnih slovenskih kombinatorcev 
Marjana Jelenka ter Vida Vrhovnika. 
Maks Turnšek je v kategoriji do 
11 let postal državni podprvak v 
smučarskih skokih, v leto starejši 
kategoriji, do 12 let se je z naslovom 
državnega podprvaka v smučarskih 
skokih okitil tudi Žan Zakelšek, 
v nordijski kombinaciji pa je Žan 
dosegel naslov državnega prvaka. 
Njegov starejši brat Mai Zakelšek je 
postal državni prvak v smučarskih 
skokih v kategoriji do 15 let. Skupaj 
z Jako Krajškom sta na ekipnem delu 
tekmovanja dosegla 2. mesto ter se 

okitila z naslovom ekipnih državnih 
podprvakov v kategoriji do 15 let. 
Ob tem je vredno omeniti dosežek 
Maia Zakelška na nedavnih O.P.A. 
mednarodnih mladinskih igrah 
sedmih alpskih držav, ki so bile od 
7. do 9. oktobra v Gerardmerju v 

Franciji. Na posamičnem tekmovanju 
je dosegel 13. rezultat, v ekipnem 
delu tekmovanja pa je z ekipo 
Slovenija 1 v sestavi Zakelšek, Urevc 
in Jurčič osvojil 1. mesto, pred 
drugouvrščeno ekipo Avstrije in 
tretjo Francijo.

SMUČARJI SKAKALCI         
Tekst in foto: Anja Podveržen

Uspešna poletna sezona SD Vizore

Od leve Jaka Krajšek, Mai Zakelšek, Maks Turnšek in Žan Zakelšek

raztežaj za raztežajem po "lažjem" svetu izginjajo v večerni 
mrak. Za zadnji raztežaj si nadanemo čelke in dereze ter 
v roke vzamemo cepin, da premagamo še zadnje težave 
in 13. avgusta ob 21. uri srečni stojimo na vrhu. Takoj 
prižgemo gorilnik in zakuhamo juho. Smer smo preplezali 
v 27 urah, saj je naveza v tri pač malo počasnejša. Sledi 
sestop po normalki. Noč je lepa. Celo luna nam sveti. 
Odločimo se, da prespimo na sestopnem grebenu, če že 
imamo bivak opremo. Zopet talimo sneg, da porabimo še 
zadnji plin. Sledi vrhunsko spanje na 4000 m. n. v. do 7. 
ure zjutraj. Zbudimo se z nasmeški na obrazu ob božanju 
prvih sončnih žarkov. Pojemo še zadnjih par oreščkov in se 
odpravimo na dolg in zahteven 6-urni sestop. V dolini se 
odpravimo na avtobus, kjer voznik zahteva maske, ki pa 
jih seveda nismo imeli. K sreči je v bližini bike rent, kjer za 
4,5 EUR kupimo maske in se končno uspešno vkrcamo na 
naslednji avtobus. Prispemo na glavno avtobusno postajo 
v Courmayeur. Ob pici in pivih čakamo 3 ure na avtobus. 
Življenje v teh krajih ni čisto poceni, a nekaj pač moraš 
zapraviti za tak dopust. Ob 20. uri prispe Flixbus, naloži 
Luka ter ga odpelje čez montblanški tunel po avto. Ob 

vrnitvi Luka z našim prevoznim sredstvom se odpravimo 
na poznano parkirišče, kjer smo prespali zadnjo noč. 
Zjutraj utrujeni pozajtrkujemo in krenemo proti našim 
domovom.

Kompleksna tura, izvedena z osebama, na kateri se lahko 
zanesem v najtežjih trenutkih in ki mi bo za vedno ostala v 
spominu. Tako malo je potrebno, da pozabiš na trpljenje ... 
in že razmišljamo o naslednjem podvigu. 

Grandes Jorasses, severna stena
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KAJ MORAMO 
VEDETI      
Tekst: Alja Pader Govejšek, mag.farm., foto: osebni arhiv

Kaj je »vročina«?
O ljudskem izrazu »vročini« oz. povišani telesni 
temperaturi (TT) govorimo, če izmerjena TT pri 
odraslih preseže naslednje vrednosti: podpazdušno 
37,0 °C, v zadnjiku 37,8 °C, v ustih 37,5 °C in v ušesu 
38 °C. Pri otrocih pa podpazdušno 37,2°C, v zadnjiku 
38 °C, v ustih 37,5 °C in v ušesu 38 °C. Povišana TT 
ni bolezen, ampak je obrambna reakcija organizma, 
ki jo lahko izzovejo različni dejavniki, imenovani 
pirogeni. Povišana TT tako lahko pomeni smrt za 
nekatere na toploto občutljive mikroorganizme ali pa 
prepreči njihovo rast in razmnoževanje. Z aktivacijo 
obrambnih mehanizmov pripomore h krajšemu 
poteku bolezni.

TT se tekom dneva spreminja. Najnižja je okrog 6. ure 
zjutraj, najvišja pa od 16. do 18. ure. TT nadzoruje center 
v možganih, ki se imenuje hipotalamus. Ko v telo vdrejo 
mikroorganizmi, se v hipotalamusu sproži signal za dvig 
TT. Oddajanje toplote iz telesa več ni enako njenemu 
nastajanju. Naraščanje TT občutimo kot drgetanje, 
ježenje, mrzlico. Ko pa se TT izenači z nastavljeno 
temperaturo v hipotalamusu, postane koža topla, vlažna 
in rdeča. Ob povišani TT hitreje izgubljamo tekočine in 
soli, srce deluje pospešeno, lahko je prisoten glavobol. 
Pri TT nad 41 °C obstaja nevarnost možganskih poškodb 
(pregrevanje v avtomobilu!).

Vzroki povišane TT

Največkrat so razlogi za povišano TT akutne virusne 
okužbe (prehladi, okužbe žrela, dihal, ušes), sledijo 
bakterijske okužbe, poškodbe tkiv, pri otrocih pa tudi rast 
zobkov in cepljenje.

Kdaj k zdravniku?

K zdravniku napotimo odraslo osebo v primeru, ko 
ima povišano TT več kot 40 °C, ko povišana TT traja 
več kot tri dni oziroma so prisotni morebitni drugi 
simptomi poslabšanja bolezenskega stanja (dehidracija, 
pospešeno dihanje in bitje srca, zmanjšano uriniranje, 
zmedenost ...). Vedno je potreben obisk zdravnika, če 
ima povišano TT nad 38°C dojenček ali če otrok kaže 
znake prizadetosti (dehidracija, pospešeno dihanje in 
bitje srca, odsotnost solz, zmedenost, izpuščaji ...) ali se 
pojavijo vročinski krči.

Kako znižujemo povišano TT?

Povišane TT pri drugače zdravih bolnikih praviloma 
ne znižujemo, dokler ne doseže 38,5 °C. Izjema so 
kronični bolniki in otroci z vročinskimi krči. Povišano TT 
lahko znižujemo na več načinov. Z ustreznimi zdravili, 
hladnimi obkladki, mlačnimi kopelmi.

Skupina zdravil za zniževanje TT so antipiretiki. Prva 
izbira v tej skupini so zdravila z zdravilno učinkovino 
paracetamol. Sledijo zdravila z dodatnim protivnetnim 
učinkom, kot so: acetilsalicilna kislina, ibuprofen, 
naproksen. Zdravila so lahko v različnih oblikah (tablete, 
praški, šumeče tablete, sirupi, svečke). Izberemo tisto, ki 
je za pacienta najustreznejša.

Če telo ohlajamo s hladnimi obkladki, zajamemo čim 
večjo površino telesa (čelo, roke, noge, prsni koš in 
trebuh). Ko obkladek ne hladi več, ga zamenjamo z 
novim. Za pripravo mlačne kopeli v kad nalijemo vodo 
TT in nato počasi dolivamo po pol litra hladne vode, tako 
da vodo v petih minutah ohladimo na 32°C . Tako se bo 
telo ohlajalo skupaj z vodo. Cilj zniževanja TT je torej 
izboljšati bolnikovo počutje, skrajšati trajanje bolezni in 
preprečiti njene morebitne zaplete.

Če povzamemo: »vročina« ni bolezen in sama po sebi 
zdravemu človeku ni nevarna. Običajno predstavlja le 
enega od bolezenskih znakov osnovne bolezni. »Vročina« 
je del obrambnega mehanizma organizma in pripomore 
h krajšemu poteku okužbe oz. bolezni. Naj bo vaš dan 
poln zdravja.
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Živeti pomeni ustaviti se tam, kjer sije 
sonce. Čim več sonca v prihajajočem letu!

                Kolektiv 
              Lekarne Vojnik
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OSKUPAJ
ZA ZDRAVJE       
Tekst: Ekipa CKZ ZD Celje 

Obiščite Center za krepitev zdravja
Center za krepitev zdravja tudi s prihajajočim novim 
letom 2023 odločno in v želji po krepitvi zdravja 
vabi vse odrasle od 18. leta starosti, da se udeležijo 
preventivnih delavnic, ki jih ponujajo v Zdravstveni 
postaji Vojnik. 

Udeležba je mogoča na temeljnih (kratkih) in poglobljenih 
(dolgih) skupinskih delavnicah ter individualnih 
svetovanjih po predhodnem dogovoru. Za poglobljene 
delavnice, ki obsegajo več srečanj, je potreben predhodno 
opravljen preventivni pregled v ambulanti družinske 
medicine pri referenčni medicinski sestri. 

Programi znotraj Centra za krepitev zdravja potekajo 
pod vodstvom interdisciplinarnega tima naslednjih 
strokovnjakov: diplomirane medicinske sestre s 
specialnimi znanji, fizioterapevta in psihologinje. Program 
za krepitev zdravja se prav tako izvaja v različnih društvih, 
lokalnih skupnostih, delovnih organizacijah, krajevnih 
skupnostih in v mestnih četrtih.

V Centru za krepitev zdravja stremimo k prilagajanju 
posamezniku glede termina in same vsebine delavnice. 
Srečanja so zanimiva in zmeraj interaktivna. Letos smo 
program za krepitev zdravja dopolnili z delavnicami 
svetovanja za opuščanje tveganega in škodljivega pitja 
alkohola ter z delavnicami (Zdravo živim) na temo 
obravnave oseb z dolgotrajnimi posledicami covida-19. 

Preventivni pregled in vključitev v Center za krepitev 
zdravja sta ob urejenem obveznem zdravstvenem 
zavarovanju brezplačna

Za nami je težko obdobje epidemije covida-19, ki je v veliki 
meri vplivalo na preventivno področje, zaradi česar se 
že kažejo posledice. Zaradi posvečanja velike pozornosti 
covidu-19 se je povečalo število ostalih bolnikov s 
kroničnimi nenalezljivimi boleznimi: sladkorna bolezen 
tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak in debelost. Center za 
krepitev zdravja daje velik poudarek obvladovanju in 
zmanjšanju tveganja za nastanek teh bolezni, hkrati pa 
nosi ključni pomen ozaveščanja ljudi o ohranjanju ter 
izboljšanju zdravja.

V okviru Zdravstvenega doma Celje delujejo trije 
Centri za krepitev zdravja:

Zdravstveni postaji Vojnik in Dobrna: Janja Zabukovšek, 
mag. zdrav. nege; telefon: 03 7800 505; janja.
zabukovsek@zd-celje.si

Zdravstvena postaja Štore: Nataša Kolar, mag. zdrav. 
nege; telefon: 03 7802 328; natasa.kolar@zd-celje.si)

Zdravstveni dom Celje (nova lokacija – Gregorčičeva 6): 
Mateja Rozman, dipl. med. sestra, vodja centra za krepitev 
zdravja, vodja Centra za krepitev zdravja in koordinatorica 
programa za krepitev zdravja v ZD in v lokalni skupnosti); 
telefon 03 5434 702; mateja.rozman@zd-celje.si Na 
spletni strani www.zd-celje.si si lahko ogledate vse 
objavljene delavnice Centra za krepitev zdravja.

Svitove kontaktne točke
Vsaka enota Centra za krepitev zdravja ima vzpostavljeno 
tudi Svitovo kontaktno točko, kjer lahko pridobite vse 
potrebne informacije o presejalnem testu za zgodnje 
odkrivanje raka na debelem črevesju. 

Vabljeni, da si na spletni strani www.zd-celje.si ogledate 
vse aktualne delavnice Centra za krepitev zdravja in se 
nam pridružite. Center za krepitev zdravja spodbuja k 
zdravemu življenjskem slogu in opozarja na dejavnike 
tveganja, ki vplivajo na naše zdravje. V novem letu 2023 
si želimo še naprej hoditi po poti zdravja, obdanega z 
zdravimi odločitvami.

Želimo vam vse dobro v novem letu 2023 in dobrodošli v 
Centru za krepitev zdravja ZP Vojnik – Dobrna!

Vse, kar je v moči narave in razuma,
naj bo v novem letu naravnano tako,

da bo življenje prijetno 
in delo uspešno.

Z najlepšimi željami vam voščimo
mirne božične praznike ter sreče

in zdravja v letu 2023.

LIO Gibanje SVOBODA Vojnik
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ORGANIZATORJI DOGODKOV SI PRIDRŽUJEJO 
PRAVICO DO SPREMEMB.

Obvestila

Januar

December

16
16.00

ODPRTJE BOŽIČNEGA VOJNIKA
Pred cerkvijo sv. Jerneja, Vojnik
Spremljevalni program dogodka, ki 
traja od 16. 12. 2022 do 2. 1. 2023 
najdete v sredinski prilogi Ogledala

16
16.30

DELAVNICA ZA ODRASLE: 
IZDELAVA NAKITA V BEADING 
TEHNIKI, knjižnica Vojnik
Knjižnica Vojnik

22
17.00

OBISK BOŽIČKA V FIT PLACU,
 FIT plac Vojnik
Športno rekreativno društvo  
Postani.fit

23
18.00

FRANKOLOVČANI 
FRANKOLOVČANOM, 
Telovadnica OŠ A. B. Frankolovo
Prosvetno društvo Anton Bezenšek 
Frankolovo

24
00.00

POGOSTITEV UDELEŽENCEV 
POLNOČNIC PRED CERKVIJO NA 
FRANKOLOVEM, 
Župnijska cerkev sv. Jožefa
Društvo Talon Frankolovo

26
11.00 

BLAGOSLOV KONJ NA ŠTEFANOVO, 
pred cerkvijo sv. Lenarta
Turistično društvo Nova Cerkev

09
17.00 

PRAVLJIČNA USTVARJALNICA ZA 
OTROKE, Knjižnica Vojnik
Knjižnica Vojnik

16
18.00  –  

19.30

2. VEČER V KAŠČI, GOST PATER 
KAREL GRŽAN, Kašča v Novi Cerkvi
Župnija Nova Cerkev

18
18.00 

LITERARNI VEČER – PREDSTAVITEV 
KNJIGE, Knjižnica Vojnik
Knjižnica Vojnik

20
18.00 

LITERARNI VEČER – PREDSTAVITEV 
KNJIGE, Knjižnica Vojnik
Knjižnica Vojnik

23
17.00 

PREDAVANJE ZA STARŠE 
ŠOLARJEV, Dom sv. Jerneja
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

Februar
06

18.00  –  
19.30

3. VEČER V KAŠČI, GOST 
SEBASTJAN KRISTOVIČ, Kašča v 
Novi Cerkvi
Župnija Nova Cerkev 

11
18.00 

PRIREDITEV OB KULTURNEM 
PRAZNIKU, Dom sv. Jerneja
Katoliško-kulturno društvo Ivan Šopar

13
17.00

PRAVLJIČNA USTVARJALNICA ZA 
OTROKE, Knjižnica Vojnik
Knjižnica Vojnik

18
17.00

34. PUSTNI KARNEVAL NOVA 
CERKEV, Nova Cerkev
PGD Nova Cerkev

27
17.00

PRAVLJIČNA USTVARJALNICA ZA 
OTROKE, Knjižnica Vojnik
Knjižnica Vojnik

27
17.00

PRAVLJIČNA USTVARJALNICA ZA 
OTROKE, Knjižnica Vojnik
Knjižnica Vojnik

Marec
13
17.00

PRAVLJIČNA USTVARJALNICA ZA 
OTROKE, Knjižnica Vojnik
Knjižnica Vojnik

KONTAKTNI PODATKI

Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
T: 03 780 06 20, 03 780 06 40
F: 03 780 06 37
obcina@vojnik.si

URADNE URE NA OBČINI VOJNIK
PONEDELJEK: 
8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00

SREDA: 
8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00

PETEK: 
8:00 – 10:30, 11:00 – 13:00
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V sodelovanju z Občino Vojnik Ljudska univerza Celje 

nudi BREZPLAČNO SVETOVANJE 

Brezplačno svetovanje za izobraževanje in usposabljanje 

odraslih bo odslej na razpolago tudi v Vojniku. Vsak 

torek od 16. do 18. ure bo v prostorih Občine Vojnik 

po predhodnem dogovoru na razpolago svetovalec, ki 

vam bo pomagal reševati dileme glede možnosti vašega 

izobraževanja in usposabljanja, pomagal vam bo pri 

odločitvah za izobraževanje ali usposabljanje, posredoval 

vam bo informacije, ki jih potrebujete v ta namen, in 

podobno. Vse, kar morate narediti, je, da pokličete po 

tel. št. 03 428 67 61 ali 041 242 243, oziroma napišete 

elektronsko sporočilo na stanislav.zlof@lucelje.si, da se 

s svetovalcem dogovorite za točen termin svetovanja.

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. Preverite po telefonu 051 302 112.

BREZPLAČNA ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA V 
VOJNIKU
Občina Vojnik skupaj z Eko skladom zagotavlja občanom 
brezplačno energetsko svetovanje na sedežu občine, 
Keršova ulica 8 v Vojniku, ob četrtkih od 16. do 18. 
ure, po predhodni prijavi na https://www.ekosklad.si/
prebivalstvo/ensvet/pisarna/50. Kontakt svetovalca: 
GSM: 051 324 177 (Wadie Kidess) ali e-pošta: wadie.
kidess@gmail.com. 

 Energetsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v 
gospodinjstvih je pomembna pomoč lastnikom hiš in 
stanovanj, ki nameravate vlagati svoj denar v zmanjšanje 
rabe energije. Z izboljšanjem toplotne zaščite zgradb, 
uporabo sodobnejših ogrevalnih naprav in večjo uporabo 
obnovljivih virov energije prispevate k varovanju okolja, 
zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih 
razmer.

BREZPLAČNA ENERGETSKO SVETOVALNA PISARNA V 
VOJNIKU
Občina Vojnik skupaj z Eko skladom zagotavlja občanom 
brezplačno energetsko svetovanje na sedežu občine, 
Keršova ulica 8 v Vojniku, ob četrtkih od 16. do 18. 
ure, po predhodni prijavi na https://www.ekosklad.si/
prebivalstvo/ensvet/pisarna/50. Kontakt svetovalca: 
GSM: 051 324 177 (Wadie Kidess) ali e-pošta: wadie.
kidess@gmail.com. 

 Energetsko svetovanje o učinkoviti rabi energije v 
gospodinjstvih je pomembna pomoč lastnikom hiš in 
stanovanj, ki nameravate vlagati svoj denar v zmanjšanje 
rabe energije. Z izboljšanjem toplotne zaščite zgradb, 
uporabo sodobnejših ogrevalnih naprav in večjo uporabo 
obnovljivih virov energije prispevate k varovanju okolja, 
zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih 
razmer.

Razvajanje 

   pri Urški

NEGA OBRAZA
NEGA ROK IN NOHTOV
NEGA STOPAL
NEGA TELESA
MASAŽA
MADEROTERAPIJA
SVETLOBNA TERAPIJA
DEPILACIJA

Urška Zazijal, s. p.
Celjska cesta 17

Vojnik041 231 648

Sebi in svojim najbližjim.

Podarite razvajanje. KONTAKTNI PODATKI

UPRAVNA ENOTA CELJE,
KRAJEVNI URAD VOJNIK
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik
T: 03 426 53 74

URADNE URE NA UPRAVNI ENOTI VOJNIK

• PONEDELJEK: 7.30 – 11.00 IN 12.00 – 15.00
• TOREK: 7.30 – 11.00 IN 12.00 – 15.00
• SREDA: 7.30 – 11.00 IN 12.00 – 17.00
• ČETRTEK: 12.00 – 15.00
• PETEK: 7.30 – 12.30



V času mojih najstniških let sem bil kot 
ministrant povabljen na dekanijski izlet 
ministrantov, ki ga je vodil pokojni župnik in 
kanonik Alojz Žolnir iz Nove Cerkve. Popeljal 
nas je po poteh, kjer naj bi med leti 1827 – 29 
pešačil tudi Anton Martin Slomšek, ki je bil 
takrat kaplan v Novi Cerkvi. Pot nas je vodila 
mimo Petračeve kleti v Novakah, najbolj pa mi 
je ostalo v spominu pripovedovanje kanonika 
Žolnirja, da je prav na tem mestu nastala ena 
najlepših Slomškovih pesmi »Glejte, že sonce 
zahaja«, ki je danes že ponarodela. 

To pripovedovanje sem podoživel pred nekaj 
leti, ko me je sedanji lastnik kleti Branko Gobec 
prosil, da mu narišem Petračevo klet, kot naj bi 
bila izgledala nekoč. Klet je bila pred več kot 
200 leti obdana z vinogradi, v kleteh so bili polni 
sodi žlahtnega vina, pred kletjo lesena klopca in 
v jasnem večernem sončnem zatonu je bil lep 
pogled na celjsko kotlino in savinjsko dolino, 
levo pa pogled na slikovite kozjanske hribe. Zato 
se ni čuditi, da se je kaplan Slomšek v tej kleti 
rad ustavljal, ob kozarčku vina kramljal in tudi 
zapel z lastnikom ter s sovaščani, ki so se kaj 
hitro zbrali okrog svojega priljubljenega kaplana. 
Slomšku, ki je bil tudi pesniška duša, je prav tu 
ob jasnem sončnem zatonu privrela na dan 

lepa in danes že ponarodela pesmica »Glejte že 
sonce zahaja«, melodijo je pa povzel po notah 
stare nemške božične pesmi. Morda je tu nastala 
še kakšna Slomškova pesem, prav gotovo pa 
je, da je ob učenju »kovanja rim« v Nedeljski 
šoli v Novi Cerkvi, ki so jo obiskovali ljudski 
pesniki (Vodovnik iz Skomarja, Gorenšek iz Lipe 
pri Frankolovem ...), Slomšek znal usmerjati in 
motivirati mlade ljudske pesnike za opisovanje 
narave, življenja, običajev, zato se lahko danes 
Slovenci ponašamo s tako bogato zakladnico 
ljudskih pesmi, ki so nastale tudi v naši okolici. 
Med najbolj prepoznavnimi Slomškovimi učenci 
je prav gotovo že omenjeni Jurij Vodovnik iz 
pohorske vasi Skomarje, ki je Slomška pogosto 
obiskoval in ga prosil za pomoč pri »kovanju 
rim«. Morda sta se kdaj srečala tudi v Petračevi 
kleti in ob kozarčku razpravljala o nastajajočih 
pesmih iz Vodovnikovega »raztrganega koša«. 
Pomenljiva je pesem Jurija Vodovnika, v kateri 
pravi:

 »Veliko časti vredni Slomšek gospod Anton so 
tudi tako rekli: če jih še delal bom, de moram 
jih jim še gor poslat, 
de hočejo jih drukat dat, 
da bodo brali jih povsod, 
vsak kmetič no Gospod«.

Pot iz Nove Cerkve proti vasi Novake nas po približno dveh kilometrih popelje mimo Petračeve kleti, 
ki je stara že več kot 200 let in je prav gotovo ena najstarejših kleti ob tej mikavni in pohodniški poti 
proti najvišjemu hribu Straža, ki leži na višini 566 metrov in nosi ime še iz časov turških napadov. 
Petračeva klet je danes v lastništvu družine Branka Gobca in bo kmalu dobila novo podobo.  

Tekst in risba: Jože Žlaus

Petračeva klet   
GLEJTE, ŽE SONCE ZAHAJA, SKORAJ ZA GORO BO ŠLO ...


