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Zakonsko življenje je lepo, če v njem vlada ljubezen in zaupanje.
Tako sta nam povedala zlatoporočenca Zofija in Jožef Rojs, ki sta v soboto 19. julija 2014, v
krogu domačih in prijateljev praznovala 50 let zakonskega življenja. Pred 50. leti sta zakon
sklenila v Mariboru. Tokrat sta svojo »večno« zaobljubo opravila v cerkvi Sv. Ruperta v Voličini,
kjer je civilni del obreda opravil župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, cerkvenega ob
zahvalni maši pa je opravil gospod župnik Jože Muršec.
Jožef ROJS, se je rodil 27.2.1938 v Nadbišcu, očetu Martinu in materi Berti. Otroštvo je
preživljal v Selcih z dvema sestrama in dvema bratoma. Osnovno šolo je obiskoval v Voličini,
nižjo gimnazijo pa v Lenartu. Izučil se je za trgovca. Kot vsi mladi fantje, je tudi on moral na
služenje vojaške obveznosti.

Prvo zaposlitev leta 1960 je kot šofer dobil v podjetju Zarja v Mariboru, kaj kmalu pa je našel
novo službo v takratnem TVT Boris Kidrič na Studencih v Mariboru, kot šofer generalnega
direktorja podjetja. To službo je opravljal do upokojitve leta 1993.

Zofija ROJS, rojena Nedog, se je rodila 1.6.1943 v kraju Trčova pri Mariboru. Otroštvo je v
rodnem kraju preživljala še s štirimi brati in šestimi sestrami. Osnovno šolo je obiskovala v
Malečniku. Prvo zaposlitev je dobila v podjetju Zarja Maribor. Po rojstvu sinov je Zofija nekaj
časa doma opravljala gospodinjska dela, kasneje pa se je zaposlila v podjetju Mavrica, kasneje
Lesnina, kjer je opravljala razna administrativna dela. Leta 1992 se je upokojila.

Zlatoporočenca sta se spoznala v podjetju Zarja, kjer sta bila oba zaposlena. Zaljubila sta se in
se 18.7.1964 leta tudi poročila. Kmalu po poroki sta se jima rodila dva sinova, leta 1964 Tomaž
in leta 1966 David. 25 let je družina preživela v Mariboru na Ljubljanski ulici. Vsakdanjik je
mineval z opravljanjem dela v službi in družinskimi obveznostmi. Jože je bil tudi strasten lovec v
LD Voličina. Lov je zaznamoval vso njegovo življenje. Bil je tudi dolgoletni starešina lovske
družine, referent za streljanje na glinaste golobe, organizator vseh odmevnih prireditev v lovski
družini in eden najbolj požrtvovalnih članov skupine lovcev, ki je gradila lovski dom. Član LD
Voličina je od leta 1962, danes po 52 letih pa je najstarejši član po stažu v LD Voličina. Dolga
leta je bil tudi blagajnik Lovskega kinološkega društva Maribor, kjer je prejel številna priznanja
za delo. Danes je častni član tega društva. Jože še danes zelo rad odide na lov in še vedno je
upleniteljsko zelo uspešen.
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Zofija in Jože sta si leta 1977 kupila vikend in vinograd na Zavrhu. Leta 1980 sta v celoti
obnovila vinograd in od takrat jima je vinogradništvo v veliko veselje. Jože je tudi dolgoletni član
Vinogradniškega društva Lenart v katerem je organiziral mnogo aktivnosti in opravljal več
društvenih funkcij. Zelo aktiven je tudi v društvu upokojencev Voličina, kjer zelo uspešno vodi
strelsko sekcijo.

Po upokojitvi sta se Zofija in Jože leta 1992 preselila na Zavrh. Zofija je imela največ veselja z
urejanjem vrta in hišnimi opravili, zelo aktivna pa je kot pevka v cerkvenem pevskem zboru.

Otroka Tomaž in David živita s svojima ženama Vlasto in Heleno v Mariboru. Njuno življenje so
polepšali še trije vnuki Nina, Jani in Uršula. Vnukinja Nina in njen partner Karli pa sta ju pred
enim letom razveselila še s pravnukom Majem.
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