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Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov 
in je brezplačno.

Prispevke s fotografijami za nasled-
njo številko Ogledala pričakujemo 

do četrtka, 31. avgusta 2006, 
po možnosti tudi na disketi. 

Lahko pa jih pošljete na naslov 
e-pošte: ogledalo@vojnik.si. 
Prosimo, da pri fotografijah 

navedete avtorja.
Članke, prejete po 31. avgustu, 

bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje 

pravico do krajšanja člankov in 
izbora fotografij po lastni presoji.
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BESEDA UREDNICE

V začetku julija je mednarodni dan sodelovanja. O sodelovanju mnogo 
razmišljamo, nekoliko manj govorimo in še manj ga zavestno udejanji-
mo. Vendar sodelujemo vsak dan v domačem okolju, v službi, v pro-
stem času. 

Mnogokrat moramo sodelovati z ljudmi, ki niso po našem okusu, nam 
niso všeč ali pa imamo preprosto odpor do njih. Če lahko ustavimo 
svoja negativna občutja in prijazno zastavimo komunikacijo, naše so-
delovanje obrodi boljše sadove.  Zaposleni v javnih službah dostikrat 
opazimo, da nekateri ljudje ne znajo ali ne želijo vzpostaviti poslovne-
ga odnosa, v katerem bi sporazumno rešili probleme. Včasih se mora-
mo vživeti v »kožo« drugega ... 

Dotaknila bi se tudi sodelovanja pri vzgoji otrok, mladostnikov. Kdaj 
je primerno, da se vključi širše okolje, sosednje, znanci? Ali reči znan-
cu, da se njegov 14-letnik vozi z motorjem brez čelade? Ali morda opo-
zoriti kar mladostnika? Ali verjeti, da bodo lahko za to poskrbeli sami 
starši? Ločiti med zasebnostjo in sodelovanjem je marsikdaj težko.
 
Naj se veliko misli o uspešnem sodelovanju  udejanji v teh mesecih, ki 
naj bodo res poletni, obsijani s soncem in toplino.      

Mojca Skale
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Cenjene občanke in občani!

Na moji mizi, med kupi različne občinske pošte, tudi 
različnih problemov, se vedno nahaja nekaj knjig s 
posebno vsebino, ki jih rad vzamem v roke, kadar se 
je potrebno zbrati, kaj lepega napisati, preprosto ta-
krat, ko je potrebno prestaviti »občinsko« razmišlja-
nje na drugačne osnove. 

Pogled se mi je ustavil na knjigi, v kateri so zapisana 
sama najlepša razmišljanja, nekdo drug jih je poime-
noval celo 'smiselnice', naslov na njej pa pravi »ŽAR-
KI UPANJA«. 
Verjamem, da se boste strinjali, da smo v teh dneh 
res potrebni žarkov sonca, ki so kot upanje, pa tudi 
na občini je vedno potrebno imeti upanje in ga pre-
našati tudi na občane. 
Pri mnogih stvareh (beri problemih) naši ljudje že 
skoraj ne vidijo konca, pa vendar smo v teh letih do-
kazali, da smo vztrajni in pogumni, zato se je večina 
problemov rešila. Tistim, ki so še ostali, pa se prav 
tako nasmihajo »žarki upanja na koncu predora«!

Tega sta se zavedala tudi dva preminula dobitnika 
zlatih občinskih grbov, ki se ju spominjam v teh 
mesecih. V začetku junija so minila tri leta, kar 
smo se poslovili od Jurija Bojanoviča iz Vojnika, ki 
je aktivno deloval v krajevni skupnosti, gasilskem 
društvu ter borčevski organizaciji. Štefan Kušar, 
naš prvi prejemnik zlatega vojniškega grba, nas je 
zapustil 19. avgusta 2002. Bil je zvest oskrbnik bož-
jih skrivnosti ter aktiven soustvarjalec napredka v 
Črešnjicah. Naši spomini naj bodo dokaz hvaležno-
sti za njuna dobra dejanja.

1. NOV POSLOVNI CENTER V VOJNIKU
Verjamem, da ste opazili, da se je v Vojniku začel gra-
diti nov poslovni center. Ob vseh napisanih dejstvih 

bi rad samo poudaril, da bodo vzporedno z njim ure-
jene vse potrebne rešitve, predvsem protipoplavne. 
Pripravljamo že rešitve za zaledne vode in potok, ki 
priteče od Sv. Tomaža.

2. PROTIPOPLAVNE REŠITVE ZA VOJNIK – dru-
ga faza
Po  petih letih prizadevanj ste dobili pogodbe za od-
kup zemljišč. Kolikor smo mogli, smo se vključeva-
li v postopek cenitev, da bi bile cenitve primerljive 
z ostalimi odkupi ali s prodajami na tem območju. 
Lahko rečemo, da so cenitve korektne in tudi cena 
primerljiva. Ne smemo pa pozabiti, da bodo predvi-
dene rešitve namenjene najprej nam samim in šele 
nato širšemu območju. Prosimo in pričakujemo, da 
boste vsi, ki ste pogodbe prejeli, le-te čim prej pod-
pisali. Na Ministrstvu za okolje nam zagotavljajo, da 
je pripravljen tudi denar za izvedbo še v letošnjem 
letu. V primeru, da vam kar koli ni jasno, se prosimo 
oglasite na občino, kjer bomo poskušali pomagati.    

3. TRGOVINA NOVA CERKEV
Krajanom Nove Cerkve moramo sporočiti, da pri 
nameri, da bi gradili trgovino na območju znanega 
gospodarskega poslopja, tudi pri zadnjem poskusu 
nismo dobili soglasja Zavoda za varstvo kulturne de-
diščine. Nova Cerkev ima malo primernih prostorov 
za tovrstno gradnjo, predvsem pa se mnogi oglašate s 
trditvijo, da omenjeno poslopje ni ravno v ponos kra-
ju. Na občini bomo s prizadevanji nadaljevali, saj nas 
k temu neprestano vzpodbujajo KS, njen predsednik 
in seveda mnogi krajani. 

4. PRESTAVITEV CESTE OD POKOPALIŠČA V 
NOVI CERKVI
Po razpisu Direkcije RS za ceste računamo, da se 
bodo omenjena dela kmalu začela. Ob tem bi rad po-
vedal, da bo s prestavitvijo ceste odstranjena kapeli-
ca na vrhu vzpetine, za katero pa že imamo prostor 
na nasprotni strani ceste, na robu novega dela poko-
pališča. Po ureditvi ceste, bo vzporedno z začetkom 
gradnje novega dela pokopališča kapelico postavila 
občina. (Predvidoma v naslednjem letu!)

5. GRADNJA VEČNAMENSKEGA OBJEKTA (TE-
LOVADNICA IN PROSTORI ZA KULTURNO DE-
JAVNOST) V NOVI CERKVI
Na Občini Vojnik si prizadevamo, da bi, kolikor je le 
mogoče, razporedili večje investicije realno po vseh 
treh večjih krajih oz. KS-tih. Tako je po gradnji šol v 
Vojniku in na Frankolovem (obe šoli sta bili tudi v 

BESEDA ŽUPANA
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republiških programih) na vrsti šola oz. telovadnica s 
kulturno dvorano v Novi Cerkvi. V letošnjem prora-
čunu je predviden začetni znesek za projekte in zače-
tek del, celotna investicija pa se bo finančno nadalje-
vala v naslednjih letih v okviru finančnih možnosti. 
Trenutno si v občinski upravi (tako kot vsako leto) 
maksimalno prizadevamo, da bi realizirali tiste izvir-
ne prihodke, ki predstavljajo del letošnjega proraču-
na in ki take gradnje tudi posledično omogočajo. Da 
se izognemo nepotrebnim govoricam in pritiskom na 
vodstvo KS Nova Cerkev, sporočam vsem krajanom 
tega kraja, da je predvidena investicija prva v vrstnem 
redu večjih gradenj, da je njen začetek opredeljen v 
proračunu in da je na Občini Vojnik resna volja, da 
investicijo tudi začnemo. 

6. NEASFALTIRANA CESTA OB HUDINJI 
Pogosto nam zastavljate vprašanje, zakaj še nismo asfalti-
rali ceste skozi hmeljišča in ob Hudinji.  Preprosto zato, 
ker bo del protipoplavnih  nasipov potekal po sedanji tra-
si ceste. Ko bodo le-ti  zgrajeni, jo bomo tudi preplastili. 

7. VEČSTANOVANJSKI  OBJEKT NA FRANKOLO-
VEM
Poleg očitkov na občinskem svetu, se tudi nekateri Fran-
kolovčani sprašujete, zakaj še nismo začeli z gradnjo. 
Posel je po razpisu dobil Vegrad, ki je ob naših vztrajanjih 
poravnal vse svoje obveznosti, ni pa še začel z gradnjo, 
češ da finančni izračuni še niso povsem jasni. Občinska
uprava vztrajno išče rešitve in prepričani smo, da smo jih 
v tem času že našli. Začetek gradnje bi se po našem mne-
nju lahko takoj začel. 

8. UREJENOST OBČINE IN OKOLICE CERKVA
V občini se odvija veliko prireditev: KS Frankolovo je 
praznovala svoj krajevni praznik, pripravlja se Vojnik, 
praznovala pa bo tudi Nova Cerkev. 
Našo ekipo, ki ureja okolico, smo v želji, da bi bila okolica 
čim lepše urejena, povečali še za enega vrtnarja. 
Vendar pa nam pri tem zelo pomagate. Posebej bi se rad 
zahvalil župniji Vojnik, ki ureja prostore pod cerkvijo, ki 
je uredila nova parkirna mesta. Vojnik s tem pridobiva 
nove parkirne in parkovne površine. 
Prav tako je dodatne površine ob cerkvi uredila župnija 
Frankolovo in med šolo in cerkvijo ter župniščem nastaja 
izjemno lep prostor, ki bo v ponos kraju. 
Podobno je svoje prostore ob cerkvi uredila tudi dekanija 
Nova Cerkev, vključno z dokončanjem zidu, ki kraju daje 
novo in še bolj urejeno podobo.
Vsem trem duhovnikom in drugim (članom župnijskih 
svetov, predsednikom KS) iskrena hvala, vesel pa sem, da 
je povsod po svojih močeh sodelovala tudi občina. Torej: 
z roko v roki! 

K UREJENOSTI OBČINE  so prispevali tudi potapljači, 
sicer vključeni v sistem Civilne zaščite, ki so v maju čisti-
li Hudinjo in zbrali velike količine odpadkov. Boštjan in 
ekipa: hvala!

9. PRIDOBIVANJE SLUŽNOSTI PRI RAZLIČNIH OB-
ČINSKIH PROJEKTIH
Pridobivanje služnosti za različne občinske projekte po-
staja eden največjih problemov občine. Mnogokrat so te 
služnosti pogojene s tako velikimi zahtevami, da jih kot 
občina s tem proračunom ne moremo izpolniti. Zato pro-
jekte večkrat spreminjamo, kar pa pomeni časovne zami-
ke in spet jezo občanov. Zgodilo se nam je že, da smo 
projekt spremenili tudi trikrat; kaj to pomeni časovno in 
tudi finančno (čeprav še vedno manj od zahtev), pa si lah-
ko predstavljate sami. Naša in moja prošnja je preprosta: 
pomagajte nam razumno, saj so vsi projekti namenjeni 
predvsem vsem nam!

10. OBLETNICE OZ. PRAZNOVANJA
Dve naši gasilski društvi praznujeta visok jubilej, in sicer 
PGD Socka se je s prijetno prireditvijo spomnilo svoje 
75-letnice delovanja, PGD Frankolovo pa svoje 60-letni-
ce obstoja. Visok jubilej v tem letu praznujeta tudi Moški 
pevski zbor iz Vojnika (70 let), pripravil je jubilejni kon-
cert, ter Turistično društvo Vojnik (50 let). V teh dneh 
praznuje tudi Godba na pihala Nova Cerkev 20 let delo-
vanja v Novi Cerkvi.
Vsem jubilantom iskrene čestitke in predvsem zahvala za 
njihovo požrtvovalno in uspešno delo. Seveda to niso bile 
edine uspešne prireditve v času, ko je izšlo zadnje Ogle-
dalo, pa tudi v času do naslednjega, do jeseni jih bo še ve-
liko. Zato spoštovani občani, prihajajte na te prire-
ditve, saj ste vi največja nagrada in priznanje našim 
marljivim društvom, skupinam in organizacijam. 

Še veliko bi bilo potrebno odgovoriti ali pa vas seznaniti, 
vendar mislim, da to delamo v času uradnih ur, saj  vas 
veliko občanov prihaja neposredno po informacije. 

Šolsko leto gre h koncu in vsem šolarjem, dijakom in 
študentom želim čim boljše uspehe in prijetne počitni-
ce, vsem drugim, ki boste odhajali na dopuste, pa seveda 
sonca in novih moči.

Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik
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Pavle se rad vrača na svoj dom pod Gojko med svoje doma-
če, predvsem rad objame svojo že kar 86 let staro mater, ki 
ji je hvaležen, da je imela toliko potrpljenja in odrekanja z 
njim v času šolanja in študija, da je lahko dosegel svoj cilj. 

Rojen si v številni družini v Dolu pod Gojko na Frankolo-
vem. Kaj te posebej spominja na mlada otroška leta? 
Zimski večeri, ko smo se vsi gnetli na peči, si lomili hleb kru-
ha in pili sladek mošt, potem pa ob maminem rožnem vencu 
pobožno zadremali.

Katero obdobje tvojega šolanja ti največ pomeni in kdaj je 
nastopil trenutek odločitve, da boš postal duhovnik?
Če sem iskren, je bila najlepša osnovna šola. Ta predstavlja v 
življenju človeka zares novost, posebnost in prelom. Kasneje 
so vse le nadzidave in dozidave. Sicer pa vsako šolo povozi 
življenje, ki ti kar naprej popravlja to, kar si se naučil.
O duhovništvu sem razmišljal že kot otrok, po maturi pa sem 
želel na to kar malo pozabiti, zato sem se priglasil v JLA. No, 
prav v Titovi gardi, kjer sem služil domovini, pa je odločitev 
za duhovništvo na nek poseben način dozorela. Zanimivo, 
Bog te najde vedno tam, kjer misliš, da si najbolj varen pred 
njim!
Šolanje se je nadaljevalo v Ljubljani. Glede na takratne 
družbene in politične razmere so bili potrebni odrekanje, 
vztrajno delo in iznajdljivost pri študiju.
Res je, glede na številno družino in takratne razmere ter po-
klic, ki sem si ga izbral, se je bilo potrebno za preživetje in 
šolanje kar boriti. Večkrat sem delal kot zidarski oziroma 
gradbeni pomočnik, pa vrtnar, kosec, bolniški strežnik, v Pa-
rizu tudi kot smetar … Danes sem vesel vseh teh izkustev 
in ponosen nanje, saj mi pridejo nemalokrat prav, ne le pri 
kakšnem delu, ampak predvsem zato, da lažje razumem mla-
de, delavce, ljudi z ulice …

 
Rad se vrača domov, še posebej k materi

Izteka se 25. leto službovanja in s tem tudi srebrni jubilej. 
Kje pa je bila tvoja prva zaposlitev in kateri so bili prelomni 
trenutki v vsem tem dosedanjem obdobju?
Kar ne morem verjeti, kako hitro mine četrt stoletja, po drugi 
strani pa kaj vse se lahko zgodi v tako kratkem času zgodovi-
ne, koliko stvari lahko doživiš, spoznaš, prerasteš, kolikokrat 
si lahko povsem na tleh, pa zopet začneš na novo, kakor da 
si se prebudil v prvem jutru svojega življenja. O vsem tem bi 
najraje kar zapel s francosko pevko Edith Piaf: »Non, je ne 

regrette rien.« (Ničesar ne obžalujem.)
Svojo duhovniško službo sem kot duhovni pomočnik (še kot 
študent) in kasneje kot mladinski kaplan pričel v župniji Ma-
rijinega oznanjenja v Ljubljani, kamor sem se pred dvema le-
toma vrnil kot župnik in predstojnik (gvardijan) samostana. 
Tedaj sem tu v Centru, kot pravimo tej župniji, prevzel skrb 
za srednješolce in študente. Bila so to nemirna osemdeseta 
leta in danes lahko rečem, da tudi zelo bogata in pomembna, 
ne le zame, ampak tudi kot zgodovinski trenutek: pravzaprav 
se tedaj niti nisem dobro zavedal, kam sem padel oziroma 
bil potegnjen kot študentski duhovnik: študentski domovi, 
zloglasni K 4 in še kaj je bilo tedaj v močni navezi s študenti 
naše župnije na Tromostovju, kjer so dejansko skupino se-
stavljali kar iz vseh večjih krajev Slovenije, pa tudi posamez-
niki iz tujine. Povezali smo se s tedanjo ZSMS (Janša, Bavčar, 
Žižek, Zlobec …), po drugi strani pa z revijo Tretji dan in 
2000 (Peterle, Peršin, Koncilja, Gril …) in še s Komisijo za 
pravičnost in mir, kasneje z Odborom za človekove pravice, 
Meteljkovo … Vse to je nekako sovpadalo oziroma prihajalo 
z roko v roki in nas potiskalo v kolesje zgodovine. To so že 
bili prelomni trenutki, tako družbeno kot osebno, kjer bi se 
pa še marsikaj lahko odkrilo.

Danes opravljaš v Ljubljani odgovorno delo župnika in 
gvardijana (predstojnika) največjega frančiškanskega sa-
mostana v Sloveniji in med verniki si zelo priljubljeni. Prav 
tako tudi v domačem kraju, kamor te nenehno vabijo. 
Služba predstojnika v tem samostanu je res zahtevna, saj nas 
tukaj živi skupaj kar 25 frančiškanov, poleg njih je še 10 civil-
nih uslužbencev. Ker sem obenem tudi župnik v tej župniji, 
si lahko predstavljate, kdaj se včasih začne moj dan in kdaj 
konča – včasih kot zvita kača, kjer sta rep in glava v ugrizu. V 
cerkvi imamo včasih do 10 maš na dan, poleg tega celodnev-
no spovedovanje, pred prazniki je potrebno zagotoviti kar 6-
8 spovednikov vse tja do 23. ure. Ta župnija je bolj pastoralni 
center, kjer se poleg rednega verouka skoraj vsak teden zvrsti 
do 70 različnih skupin, gibanj, tečajev, zborov, v cerkvi pa 
koncerti in različne kulturne ter duhovne prireditve, Glasbe-
na akademija ima tu svoje redne nastope, prav tako Festival 
Ljubljana … Poleg tega imamo tu menzo za uboge, pa Franči-
škov družinski inštitut, ki ga vodi dr. p. Christian Gostečnik,  
izobraževanje odraslih …
Sam sem tudi član vodstva Slovenske frančiškanske provin-
ce, član Komisije pravičnost in mir, pa škofijske katehetske 
komisije … Dela ne zmanjka, še manj srečevanja z ljudmi. 
Seveda pa je prav v tem lepota in smiselnost mojega življe-
nja: delati z ljudmi in se truditi, da kaj dobrega storiš zanje! 
Včasih celo kaj uspe.

Velikokrat te vidimo v raznih medijih in tudi v družbi zna-
nih osebnosti, predvsem iz vrst umetniškega sveta. Te to 
navdušuje, je kakšna anekdota, ki bi jo lahko opisal?
Da, svet umetnosti in umetnikov mi je blizu, me izziva in 
bogati; lahko bi rekel, da me, poleg duhovnega v ožjem po-
menu, tudi hrani. Anekdote? Bil sem na nekem koncertu, 
kjer so bili med glasbenimi deli tudi recitativni vrivki. Slišim 
pesem, pa se ne morem spomniti, kje sem jo že slišal, čez dva 
dni pa se le spomnim, da je natisnjena v moji zbirki. Ali pa na 
nekem sprejemu ambasadorjev ob dnevu državnosti slišim 
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pesem - meditacijo o domovini, ki jo bere nek dramski igralec 
v angleščini (ki je ne znam tako, da bi lahko vse razumel), ob 
nazdravljanju pa se mi približa neznanec in me vpraša, če je 
dobro prevedel mojo pesem o domovini. In še morda tretja 
anekdota: z dr. Manco Košir sva imela v Cankarjevem domu 
bralno literarni večer, pa mi ob zaključku čestita neka gospa, 
češ, kako zgovorno ženo imam, pa sem ji pojasnil, da nisem 
njen mož, ampak le njen župnik.

Na domačem dvorišču pod Gojko

Delo z mladimi je paralela tvoje dejavnosti in ustvarjanja, z 
njimi tudi potuješ doma in po svetu. Katero od potovanj ti 
je najbolj ostalo v spominu? 
Da, mladi so mi že v mladosti ukradli srce, mladi so mi bili 
od nekdaj izziv! Mladi so edini neznani svet v vesolju, svet, ki 
šele nastaja. Pri njih si lahko kreativen, ne v tem, da bi hotel 
nekaj narediti iz njih, ampak v tem, da jih izzoveš, prebudiš 
njihove talente, predramiš njihovo zavest, da začutijo sebe 
kot originalnost in odgovornost zanjo, da si drznejo spopasti 
se z možnostmi.
Tudi zato smo potovali, osvajali dežele Evrope, Orienta, Azije 
in Afrike, si s temi potovanji širili srce in duha, da smo lahko 
potem ustvarjali doma, ne le v Cerkvi, tudi v družbi, v sociali, 
politiki, zastavljali svoj čas in moči tudi za uboge, za svobodo 
– notranjo in zunanjo. Spominjam se, kako smo v Berlinu 
pred 22 leti pred Brandenburškimi vrati z eno tako skupino 
mladih razglasili samostojno Slovenijo, potem pa ostali brez 
voznika, ki ga je pridržala vzhodnonemška policija. 

Vem, da zelo rad planinariš. Je kakšen izrazit dogodek, ki je 
postavil tvoje življenje na kocko?
Najbrž jih je bilo že kar več, se pa večkrat spominjam gim-
nazijskih let, ko sem osvajal Savinjske Alpe in se zaplezal v 
Turskem žlebu, visel tam kar nekaj ur, se v mislih poslovil od 
življenja in domačih, potem pa v nevihti čakal, da se to zgodi. 
Pa se ni. Še sem tu, še planinarim, pa ne več sam in ne tako 
brez opreme kot takrat.

 Človek, ki je duhovno poln, svoje misli prenese tudi na pa-
pir. Vem, da si izdal že kar nekaj svojih del. Na katera si 
posebej ponosen?
Res je, kar človek nosi v sebi, hoče ven. Že v mladosti sem 
pisal, tedaj bolj zase, no, kakšna igrica za otroke in mlade je 
tudi doživela svojo uprizoritev. Potem sem tu in tam kaj obja-
vil, pa so prišle pobude, da bi kaj izdal v knjižni obliki in tako 
sta v izboru izšli dve zbirki: Zlati prah in Kamni bivanja, 
tretja pa se počasi bistri. Lahko bi omenil še Križeve pote, pa 
knjigo o Šiški, pa še kaj.

Na kaj sem posebej ponosen? Najbrž tiste stvari ne bodo ni-
koli objavljene, o drugih pa težko sodim. Zapišem, kar doživ-
ljam in upam, da se drugi v tem lahko prepozna, kolikor res 
živi, upa in z ozirom na to, kaj vse nosi v sebi.

(Iz zbirke ZLATI PRAH:)

MOJI KAMNI

Kje so moji kamni,
Kje so zidovi in stropi,
Kje stebri in žlebovi?
Kolikič sem že pozidal hišo, 
Premikal stebre levo in desno,
Pokrival in razkrival streho?
Pa je vedno znova zamakalo,
Prepih je silil skozi razpoke in špranje
In na dvorišču so stebri ležali vsevprek.

Le katera hiša bo pravšnja
Zate, Gospod, in katera zame?
Ob katerem stebru se udomačiva?
Le katera streha bo dovolj visoka
Za Tvoj spust in moj dvig?

Vem, ne bo ostal kamen ob kamnu,
Ne srce na srcu,
Ne oko na očesu,
In tudi ne roka v roki.
Vem, vse boš razdrl,
Vsemu boš odvzel dih,
Toda Ti boš tudi vse znova obudil.
Potem ne bo nič več pretesno,
Brez razpok in curljanja
Bo le dobro in lepo.

Kakšni so načrti za v prihodnje, so morda odprte poti v Rim 
ali morda v domači kraj, kjer bi te bili zelo veseli?
V Cerkvi ni navada, da bi duhovnik služboval v domačem 
kraju, razen če gre za večje mesto, sploh pa smo redovniki 
(sem frančiškan) nastavljeni tam, kjer so naši samostani, saj 
običajno živimo v skupnosti.
Ne, ne, Rim me ne zanima, tam nimam kaj iskati, je že tako 
drugih kandidatov dovolj. Sicer rad potujem, sem po svoji 
drži »r(i)omar«, bi pa težko dalj časa živel izven Slovenije, 
brez njenih gora, dolin, nagajivih potokov in skromnih rek. 
Težko bi živel na tujem. Slovenski človek je moj bližnji, njego-
va veselost in bolečina, njegova težka zgodovina in njegovo 
neusahljivo upanje – temu sem zapisan, to me vedno nanovo 
očara, navdihuje in mi prebuja srce. Za nič na svetu, kar sem 
videl na potovanjih, ne bi zamenjal tega našega raja.
Iz samostanske celice v Ljubljani na Tromostovju imam izza 
delovne mize neposreden pogled  na Grad. Kdaj pa kdaj se 
ob tem pogledu kar zasanjam, kot da zrem skozi okno do-
mače hiše tam pod Gojko na cerkev Sv. Trojice z njenimi 
lipami, bori in ostanki starega vinograda – oh, ta zadnji po-
gled pokojnega očeta, zdaj ga razumem, da je lahko umrl z 
nasmehom! In s pogledom na Lindeški grad zlahka pozabim 
na Ljubljanskega in vse koncerte, ki jih poslušam, hote ali ne-
hote na Prešernovem trgu, bi z veseljem zamenjal za en sam 
večerni Ave in za piš vetra, ki prihaja od Konjiške gore.

S  p. Pavletom Jakopom sem se pogovarjal Jure Vovk
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V bližnji in daljni okolici verjetno ni nikogar, ki ne bi vsaj 
enkrat slišal za Jožeta Žlausa iz Globoč, vsestranskega 
umetnika in zbiratelja.
Živi v svojem rojstnem kraju, ki mu je s svojo milino in 
lepoto že v rani mladosti dajal navdih za najrazličnejše 
ustvarjanje. V krogu skrbnih staršev in dveh bratov se je 
naučil delati, ljubiti naravo, raziskovati in spoštovati vse 
božje stvarstvo. V iskanju samega sebe in svoje poti v živ-
ljenje, se je po končani osnovni šoli odločil, da se vpiše 
na Gimnazijo Želimlje. Tam je spoznaval meje, ki jih do-
življa mladostnik v urejenem šolskem zavodu, poleg tega 
pa svobodo in radost duha, ki jo je začel izražati v petju 
in igranju. Pozitivnost okolja in njegova osebnost sta ga je 
dvignila v svet umetnosti. 

Lepe pesmi zvenijo še lepše, če prepevanje kdo spremlja z 
ritmi kitare. Kdaj ste se odločili, da boste igrali kitaro?
Na gimnaziji v Želimljah smo veliko prepevali in prepevanje 
ob spremljavi kitare je bilo še lepše. Tam sem imel možnost, 
da se naučim igranja tudi jaz in seveda sem se odločil za uče-
nje. Združil sem prijetno s koristnim. Ko sem se vrnil domov, 
sem kmalu začel igrati pri ansamblu Francija Zemeta, nato 
sem ustanovil svojo skupino Gojški trio. Kasneje sem igral 
v ansamblu Toneta Vidca, dve leti sem gostoval v Švici. Po 
vrnitvi sem se vključil v ansambel Mira Klinca, nato pa še v 
ansambel Roberta Zupana. Leta 1994 sem prenehal z aktiv-
nim igranjem. 

Odlikujejo vas vedno nove ideje, vedno poskušate kaj nove-
ga. Tako je bilo tudi z dekliško skupino v narodnozabavni 
glasbi. Kje ste dobili to idejo?
Ideja o ustanovitvi ženskega ansambla mi kar nekaj časa ni 
dala miru. Ko sem jo izrazil pred nekaterimi glasbeniki, se 
jim ni zdela dobra. Ker imam hčerko Loti, ki je takrat že zelo 
dobro igrala kitaro, sem se odločil, da sestavimo dekliški an-
sambel. Uspelo nam je. Rezultat so danes zelo popularne in 
uspešne Vesele Štajerke. Da je bila ideja dobra, pove tudi re-
zultat, da je danes vsaj še deset zelo uspešnih dekliških oziro-
ma ženskih ansamblov oz. skupin, ki igrajo narodnozabavno 
glasbo. 

Letošnje leto je, kar se glasbe tiče, spet prelomno. Preneha-
li ste z mentorstvom oziroma vodstvom Veselih Štajerk.
Dekleta so postala uspešna, samostojna in zato sama skrbijo 
za svoje delo. Jaz se bom posvetil Joškovi bandi, ki z nekateri-
mi spremembami deluje že tretje leto in izvaja izključno etno 

glasbo. Moj skriti adut pa so tri kitare in kontrabas. Pouču-
jem kitaro in med drugim učim igranja tudi ženo Jelko. 

Vse prireditve v občini so povezane z vami. Če že ne na-
stopate, pa prireditve spremljajo vaše čudovite scene, ki 
izražajo domačnost in prijaznost.
Tako je. Na krajevnih in občinskih praznikih, na glasbenih 
in drugih prireditvah, kjer potrebujejo sceno, jo po navadi 
pripravim jaz. Poleg tega oblikujem avdio projekte za zalo-
žbo Zlati zvoki.   
Sem tudi ilustrator knjig. Za revijo Fontana iz Izole sem ilu-
striral že nekaj knjig, poleg tega še pesniško zbirko Borisa 
Pangerca, dosedanjega župana Doline pri Trstu.

Vse vaše likovno delo temelji na ljubiteljski osnovi. Kako 
vam to uspeva?
Poleg tega, da sam veliko delam in si pridobivam izkušnje, 
sem se izobraževal pri določenih strokovnjakih na posamez-
nih področjih. Sem član društva Exlibris Slovenije, ki ga vodi 
marljivi tajnik dr. Rajko Pavlovec. Pri meni nastaja zbirka 
exlibrisov, izdelujem tudi svoje exlibrise, izdelal pa sem že tri 
za knjižnico v Vojniku.

Vaše pomembno področje in izziv je zbirateljstvo. Kaj vse 
zbirate?
Zbiram:
 -  etnološke in etnografske eksponate,
 -  stare knjige, 
 -  voščilnice in  razglednice (samo na temo Frankolovo imam 
več kot 300 fotografij in razglednic, več kot 600 diapozitivov 
pokojnega Rudija Horvata, ki sem jih odkupil od njegove 
žene in imajo vsak dan večjo vrednost), 
 -  notna gradiva in tekste starih ljudskih pesmi (več kot 15 
ljudskih pesmaric in notnih zapisov, med drugim tudi zelo 
znamenito zbirko Štrekljevih ljudskih pesmi, kjer je 8800 za-
pisov in je do sedaj najbolj obsežna zbirka ljudskih pesmi),
-  stare razglednice Celja (okoli 400 razglednic, sem drugi po 
količini zbranih, prvi je Ljubo Krk iz Celja).

Letos ste bili v akciji Novega tednika in Radia Celje na-
grajeni za lastništvo druge najstarejše knjige Mohorjeve 
družbe.
Res je. Tematsko zbiram Mohorjeve knjige, to je Večernice in 
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Mohorjeve koledarje ter zbirko Slovenčeva knjižnica, ki je 
izhajala med vojno, v času kulturnega molka. Vesel sem, da 
sem med tistimi, ki imamo tako stare knjige.
Moja najstarejša knjiga pa je v nemškem jeziku. Je cerkvene 
vsebine in je izšla leta 1703. Torej je stara že preko 300 let. 
Ima zelo zanimiv tisk, kar je meni v veliko zadovoljstvo.

Znani ste kot grafik in oblikovalec lesa.
V prvi vrsti delam grafike, nato abstraktne slike in oblikujem 
skulpture iz lesa. 
V grafiki nastajajo ciklusi Lepote Slovenije, ki jih je že preko 
70.
V letošnjem letu mineva 60 let od smrti Doroteje Hauser. 
Zbiram njene izdelke in v snovanju je tudi ciklus grafik po 
njenih škarjerezih oz. silhuetah. V okviru občinskega prazni-
ka bo pripravljena razstava. 
Tretji ciklus so grafike Janeza Žige  Valentina Popoviča. Zbi-
ram in iščem ves material, ki je povezan z njim, od portre-
tov do vsega, kar je izšlo v zvezi z njegovo znamko, ki jo je 
lani izdala Pošta Slovenije. Imam originalno grafično ploščo 
Mihe Maleša, poleg Jakca najbolj pomembnega slovenskega 
grafika, na kateri je Popovičev portret, ki mi jo je podarila 
njegova hči Travica Maleš. 

Upodobili ste tudi Antona Bezenška, ki je bil utemeljitelj 
stenografije za slovanske jezike.
Anton Bezenšek me zelo zanima. On je oče bolgarske steno-
grafije. Bil je pesnik, pisatelj in strokovnjak stenografije.
V Trubarjevem Antikvariatu v Ljubljani sem kupil izvod prve 
številke Ljubljanskega zvona, ki je pričel izhajati leta 1881. 
V njem je veliko napisano ravno o Antonu Bezenšku in Žigi 
Popoviču. 

Kdaj se vam je porodila ideja, da bi imeli svojo galerijo?
Ker sem dosti razstavljal po različnih krajih in spoznaval raz-
lične razstavne prostore, sem začel razmišljati, da bi vse, kar 
izdelam in kar zberem, lahko razstavil v svoji galeriji, da bi 
lahko videli tudi drugi, ki bi prišli na obisk. Zbirke mojih iz-
delkov in tistih, ki so jih naredili drugi, so bile namreč zelo 
številne in škoda bi bilo, da bi vse skupaj ležalo založeno v 
nekih prostorih, kjer jih ne bi nihče videl. Eksponati so tudi 
del zunanjih prostorov na dvorišču in okolici hiše.

Kaj predvidevate, da se bo poleg zanimive razstave ekspo-
natov še dogajalo v vaši galeriji?
Želim si, da bi se odvijale likovne in glasbene delavnice ter 
literarni večeri. Galerija bo  tudi izhodišče za novo Učno pe-
špot Globoče – Dedni Vrh, v katero bomo vključili kulturno 
dediščino in naravne vrednote. 

Ne dolgo tega smo vas videli na POP TV v oddaji Raketa 
pod kozolcem, kjer sta skupaj z ženo predstavila Valvasor-
jevo tiskarno. 
Zelo me zanimajo črkotiskarstvo, prve oblike črk, prvi tiski. 
V moji galeriji sta v nastajanju Valvasorjeva in Guttenbergo-
va tiskarna. Črke lahko odlično kombiniram pri grafičnih iz-
delkih. Valvasorjevo tiskarno predstavljam v različnih krajih 
Slovenije. Tako sem bil tudi na POP TV, dvakrat na TV Celje, 
na raznih sejmih in podobno. V nastajanju je Guttenbergova 
grafična preša. Ogled galerije in tiskarne bo v ponudbi Turi-
stično-kulturnega društva Globoče – Dedni Vrh. Društvo je 
nastalo leta 2002 na mojo pobudo in sem tudi njegov pred-
sednik.

Kaj še imate v svojih načrtih?
Zelo me zanimajo vsi pomembnejši ustvarjalci iz moje nepo-
sredne bližine. Poleg že omenjenih, Brezovnika in Hauser-
jeve, so: Jože Iskrač, frankolovski pesnik, ki je napisal epski 
pesnitvi Petrovška Mati Božja in Veronika Deseniška; Jurij 
Gorenšek, sodobnik Jurija Vodovnika, s katerim sta hodila v 
Novi Cerkvi k Slomšku v nedeljsko šolo; svetovno znani An-
ton Novačan, Gorečan in Karl Henn, ki je odkril Radence, 
ter Elda Piščanec, zelo pomembna slikarka, ki je živela na 
Majpiglu. Želim si, da bi jih predstavili v monografiji in nato 
še ljudem na različne načine v okviru turističnih in kulturno 
umetniških društev.

Prepričana sem, da se bo v Jožetovih očeh in srcu poleg te 
kmalu porodila še kakšna nenavadna ideja, ki jo bo s svojo 
zagnanostjo in vztrajnostjo, ki se ji reče trma, tudi izvedel. 
Ko pogledaš njegovo spominsko knjigo z različnih razstav 
doma in po svetu, vidiš, kakšen ambasador lepot in kulture 
Slovenije je, kakšne pomembne prijatelje ima, ki po njego-
vi zaslugi vedo, kje je Vojnik in celo, kje je mala vasica Glo-
boče. Želim mu, da bi v njegovih delovnih prostorih ali v 
barvito cvetoči okolici njegove hiše nastalo še veliko novih 
idej in da bi jih čim bolj uspešno izpeljal.  

Milena Jurgec 
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 KO NAJDEŠ REJNIŠKI DOM PRI PRIJAZNIH LJUDEH
Ko se rodiš, se ne zavedaš, kam prihajaš, a čutiš toplino, če 
te ima nekdo rad. Večina otrok to sme čutiti, se pa kdaj zgo-
di, da se otrok, ki je sicer rojen iz ljubezni, ne more veseliti 
objema svojih staršev. Takrat je potrebna pomoč tistih, ki 
imajo veliko srce in sprejmejo tudi tuje otroke v svoj objem 
in varstvo. Ena takih družin, ki sprejema v svoje okrilje po-
leg lastnih otrok tudi tiste, ki iščejo toplino in ljubezen, je 
družina Jožice in Francija Korošec iz Vojnika.

Kdor vas pozna, ve, da se v vaši hiši vsake toliko časa pojavi 
nov obraz, ki pa čez nekaj časa postane domač. Kako ste se 
odločili, da postanete rejnica?
Sem mati šestih otrok. 13 let sem bila zaposlena v EMO. Ko 
sem leta 1974 imela že štiri otroke, sta mi starša onemogla, 
zato sem se odločila, da ostanem doma in skrbim zanju. Kas-
neje sta se rodila še dva sinova in tako smo postali osem-
članska družina. Starejši štirje otroci so hodili v višje razrede 
osemletke in mi že veliko pomagali pri delu. Odločila sem 
se, da bom začela z varstvom majhnih predšolskih otrok. Ti 
otroci so bili pri meni dve do tri leta in je bilo slovo, ko so 
odšli v vrtec, kar težko. Ko sta mi umrla starša in je bilo v hiši 
dovolj prostora, mi je mož predlagal, naj vzamem v rejništvo 
kakšnega otroka, da bom lahko skrbela zanj in ga vzgajala. 
V januarju 1991 sem šla s sinom na pregled na pediatrijo v 
bolnico v Celju. Ravno takrat so prinesli dojenčka Martina, 
zavitega v odejico, socialni delavki iz Slovenskih Konjic. Me-
dicinska sestra mi je zaupala, da fantek potrebuje nov dom. 
Po dobrem mesecu dni so prišle k meni socialne delavke iz 
Centra za socialno delo. Po dogovoru sem šla obiskat Marti-
na v bolnišnico. Imeli so ga v sedečem položaju, čeprav je bil 
še prešibak. Zdravnica mi je zatrdila, da ne bo nikoli hodil 
in govoril.

Kako to, da ste se kljub temu odločili, da ga vzamete k sebi, 
saj je takšna diagnoza zelo zastrašujoča?
Ko sem gledala malega, drobcenega Martina, sem bila prepri-
čana, da se zdravnica moti. Odločila sem se, da ga bom vzela 
k sebi, da poskrbim zanj. Ves postopek je trajal približno dva 
meseca in Martin je končno prišel k nam. Posvečala sem mu 
zelo veliko pozornosti. Sprejeli smo ga tako, kot bi bil naš, 
saj sta ga starša zapustila. Martin se je lepo razvijal in pri 
14. mesecih shodil, pri treh letih pa je že govoril. Diagnoza 
je bila postavljena zaradi prisotnosti alkoholnega sindroma, 
poleg tega pa je bil rojen 5 tednov prehitro.  Z veliko ljubezni 
in nege je šel v šolo z 8 leti.

Verjetno ste bili zelo veseli, ker se napovedi zdravnice niso 
uresničile. Imeli pa ste kljub temu mnogo skrbi v zvezi z 
njegovim zdravstvenim stanjem?
Ko je hodil v tretji razred, so se pričele težave s hrbtenico. 
Tri leta je moral nositi steznik. V sedmem razredu je bil ope-
riran, precej časa je bil v mavcu, nato pa je spet moral nositi 
steznik. Sedaj končuje osnovnošolsko obveznost. Želim si, 
da bi si pridobil poklic tako, kot sem to želela mojim otro-
kom, saj je tudi Martin čisto naš.

V rejništvo ste dobili tudi starejše otroke. Kako je bilo z 
njimi?
Leta 1995 je prišla k nam 14-letna Mojca. Doma je imela ne-
znosne razmere, zato je bila depresivna in se zdravila na pe-
dopsihiatriji. Naši otroci so imeli trije že družino, trije pa so 
odraščali, zato sem si vzela čas za Mojco, ki je potrebovala 
predvsem veliko pogovora. Doživljala je hude stiske zaradi 
težkega otroštva.

Kako ste pridobili status poklicne rejnice?
Prosili so me, da začasno vzamem v rejništvo še Tinija, za ka-
terega trenutno niso imeli doma. Ker sem imela tri otroke v 
rejništvu, mi je pripadal status poklicne rejnice. Tini je hodil 
na Osnovno šolo Glazija. Dokler ni začela mati vplivati nanj, 
je bil zelo priden. Po treh letih so se začele težave, ker je ho-
tel nazaj k stari mami. Ker sem mu na začetku obljubila, da 
se bo enkrat lahko vrnil, se je po mnogih razgovorih ta želja 
lahko uresničila. 

Otroci so odraščali. Kmalu je prišla k vam še Nina. 
Leta 2001 je Mojca uspešno končala frizersko šolo in opravi-
la pripravništvo. Med tem časom so na Centru iskali rejniško 
družino za Nino, ki je imela podobne težave kot Mojca in je 
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bila na istem oddelku. Vedeli so, da se Mojca pri nas dobro 
počuti, zato so predlagali, da pride k nam. Istega mnenja je 
bila tudi Mojca, ki je že imela fanta in se je imela namen 
odseliti, Nino pa je razumela in se ji je zelo smilila. Tako je 
prišla Nina na ogled in se odločila, da bo poskusila. Videla je, 
da smo jo kot vse druge sprejeli za svojo in ostala je. Sedaj je 
že pet let pri nas in končuje 5. letnik vrtnarske šole.

Pred nekaj časa je bila pri vas še ena deklica, in sicer Ro-
mana. Ta je bila pri vas kratek čas.
Ko je bila Nina v 4. letniku, si je zaželela dekliško družbo. 
Iz Centra za socialno delo in Kriznega centra so prosili, če 
bi lahko sprejeli v rejništvo 17-letno Romano. Po pogovorih 
se je odločila, da pride k nam. Bila je prijetna deklica. Obis-
kovala je tretji letnik trgovske šole in si ocene zelo popravila. 
Tudi pri njej je bilo potrebno zelo veliko potrpežljivosti in 
ljubezni. Ko je po sedmih mesecih spoznala fanta, se je odse-
lila k njemu, vendar je kmalu pristala spet v kriznem centru. 
Bilo mi je zelo hudo, a tudi s takimi odločitvami se je treba 
sprijazniti.

Že nekaj časa je pri vas črnooki, živahen fant Kristjan.
Kristjan je pri nas že peto leto. K nam je prišel mesec dni za 
Nino, ko je bil star štiri leta. Res je zelo živahen, a zelo brih-
ten. Zelo rad ima šport, zato trenira v NK Vojnik nogomet, 
obiskuje pa še rokometno šolo. Hodi v 3. razred devetletke. 
Je zelo živahen, zanj potrebujem veliko energije, a ga imamo 
vsi zelo radi. Je tudi ministrant, tako kot Martin.

Kakšen je občutek po toliko letih, ko se zaveš, da si dal 
dom in srce tudi otrokom, ki so jih rodile druge mame?
Že od mladih nog imam rada otroke. Z možem Francijem 
sva svoje otroke z ljubeznijo sprejela, zato tudi ni bilo težko 
sprejeti še rejencev, ki so in še potrebujejo zelo zelo veliko 
ljubezni. Dejstvo, da se otroci, vnuki in rejenci radi vračajo 
oz. ostajajo, ker se tu počutijo varne, pa daje prijeten občutek 
in potrditev, da sem se prav odločila.

Naj bodo še v prihodnje vaše roke in srce odprti za ljubezen 
ponižanih, zavrženih, neljubljenih. 

Milena Jurgec  

SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Prometni kotiček

Nekaj misli in napotkov udeležencem v cestnem prometu

V življenju se nam pojavljajo najrazličnejše spreminjajoče okolišči-
ne, v katerih živimo in delamo, zato se med ljudmi  porajajo vedno 
in znova novi odnosi, ki jih še tako natančni in dobro oblikovani 
pravni predpisi ne morejo urejati dovolj uspešno. Tako je danes, še 
težje pa bo jutri, saj postaja življenje vse boj razgibano, razvejano 
in zapleteno.
V zakonitih določilih te vrste nastajajo tedaj vrzeli, ki jih lahko iz-
polnjujejo le posamezniki sami  z zavestnim medsebojnim uveljav-
ljanjem moralno etičnih vrednot.  
Bolj kot kjer koli so takšna nenapisana zakonodajna določila o hu-
manih in kulturnih odnosih med ljudmi  potrebna  v sodobni cestni 
motorizaciji med vozniki motornih vozil, med kolesarji, pešci, skrat-
ka med vsemi udeleženci cestnega prometa.
Medsebojno spoštovanje med ljudmi, dejanska pomoč sočloveka in 
podobno ne smejo biti zgolj zunanji videz človekove vljudnosti. Pre-
mnogokrat je to edino učinkovito preventivno sredstvo pred grozlji-
vo naraščajočimi primeri smrtnih žrtev, invalidnosti ter materialne 
škode posameznikov in družbene skupnosti v hrupnem vrvenju so-
dobnega prometa.
Sodobne raziskave o prometnih nesrečah – tako pri nas, kakor tudi 
v drugih prometnih razvitih deželah – se ujemajo v vzrokih nesreč, 
ki so skoraj izključno v samem človeku. Zato je nujno, da vsak 
udeleženec cestnega prometa, zlasti še voznik motornega vozila, 
zavestno in z vso odgovornostjo sprejema in uveljavlja v kakršnih 
koli prometnih okoliščinah postavljene prometne zahteve v dobro 
soljudem in tudi sebi, saj je človek temeljni dejavnik v sodobnem 
cestnem prometu.
Za življenje v prometu je človek sprejel strogo določen red. Red je 
na prometnem področju potreben bolj kot na katerem koli drugem 
področju. Od tega, kako ga uveljavlja, sta odvisna njegova osebna 
sreča in sreča drugih, saj je zdrav in za delo sposoben človek največ-
je bogastvo vsake družine ali skupnosti.
Brezpogojno spoštovanje in izpolnjevanje prometnih predpisov 
in pravil kakor tudi dosledno upoštevanje pravic in prednosti, ki 
jih prometni predpisi nalagajo drugim udeležencem v prometu, so 
tedaj temeljne dolžnosti vsakega uporabnika prometnih površin. 
Kdor krši osnovno načelo prometne varnosti, lahkomiselno izziva 
nesrečo.
Cestne površine, še tako široke  in dobre, bodo vedno pretesen 
življenjski prostor za potrebe sodobnega prometa. Zato naj se vsak 
voznik vključuje vanj telesno in duševno sposoben, zdrav in spočit. 
Razumen voznik se bo pred vsako vožnjo pripel z varnostnim pa-
som, to bo zahteval tudi od sopotnikov, še posebno tistega na pred-
njem sedežu. Varnostni pas in naslonjalo za glavo sicer ne bosta 
preprečila nesreče, bosta pa zagotovo ublažila posledice najmanj za 
50 %, kar ve in upošteva  v državah z visoko razvito motorizacijo že 
vsak prometni udeleženec.
Spoštovani starši, otrok ne sodi na sprednji sedež, zato ga posadite 
na zadnje sedeže, najbolj varen bo v posebnem sedežu, ki mora biti 
pritrjen z varnostnimi pasovi. Majhnega otroka vedno med vožnjo 
varuje starejša oseba, zato vam naj ne bo žal denarja za nakup otro-
škega sedeža. 
Voznik motornega vozila, ki sede za volan, a se zdravstveno slabo 
počuti  in je čustveno vznemirjen (zaskrbljen, žalosten, jezen, raz-
dražljiv, pretirano vzburjen od veselja in podobno), naj ve, da je 
njegova pot močno tvegana. Če negativni fiziološki in psihološki 
pojavi spremljajo voznika za volanom, ga lahko takšno stanje kaj 
hitro zapelje v hudo nesrečo.
V prometu se situacije spreminjajo z bliskovito naglico. Vesten voz-
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nik zato neprestano spremlja vožnjo vozil nasproti, je pozoren na 
okolico cestnega pasu, po katerem vozi, ter je vedno pripravljen 
hitro in ustrezno ukrepati ob kakršnem koli  presenečenju, zlasti 
še na križiščih, prehodih, ob stikih cest s cesto, po kateri vozi in 
podobno. Vsak trenutek  nas lahko preseneti kak kolesar, voznik 
motornega vozila ali pešec in vsaka prometna površina lahko skriva 
raznovrstne pasti.
Dobro je vedeti, da se upravljanje z vozilom prišteva med najna-
pornejša človekova opravila. Dolgotrajna neprekinjena vožnja je 
še posebno utrujajoča; čim daljša je vožnja, tem močneje in hitreje 
telesno in duševno izčrpava voznika. Zlasti utruja vožnja pozimi, v 
snegu, v megli, nalivu, na poledeneli cesti pa tudi ponoči. Zato se bo 
voznik, ki mu je varna vožnja  prva in glavna skrb, vselej, kadar bo 
občutil utrujenost, pravočasno  odločil za počitek ali celo za krajše 
spanje. Kolikokrat se je namreč že zgodilo, da je med vožnjo v boju 
z utrujenostjo podlegel voznik ali cela družina, zadremal je samo za 
hip, navadno pa se ni več prebudil.
Poleg izkušenih in discipliniranih  se v promet vključujejo udele-
ženci, ki so o prometnih pravilih slabo poučeni. Mednje ne sodijo 
le starejši pešci ali vozniki vprežnih vozil, temveč tudi  kolesarji  in 
vozniki vseh vrst  motornih vozil – začetniki, ki si za sodoben cestni 
promet še niso pridobili potrebnih vozniških izkušenj. Z nenamer-
nimi napakami povzročajo v prometnem redu zmedo in nevarne 
situacije.
Izkušen in preudaren voznik, kolesar ali pešec se zaradi teh ne-
rodnosti naj ne jezi nanje, spomnil se bo svojih prvih nebogljenih 
korakov, vpetih v prometni vrvež, pa jih bo takoj razumel. Še več, 
neizkušenim nerodnežem bo vselej rad tako ali drugače pomagal iz 
zadreg in težav; pešca, na primer, ki je zašel  na nevaren vozni pas, 
bo zaščitil in ga popeljal na varno; kolegu, ki mu je odpovedal motor 
na cesti, bo koristno svetoval ali mu celo pomagal spraviti vozilo 
izven prometnega toka.
Udeleženci v cestnem prometu, posebej vozniki  motornih vozil, naj 
ne dovolijo, da jih zapelje moč motorja njihovega vozila, trenutna 
slaba volja ali njihova vihravost, zavoljo tega bi le ogrožali druge ali 
jim kakor koli brezobzirno oteževali uporabo ceste. S svojim vede-
njem naj okolici ne dajo povoda, da bi jih uvrščala med ljudi brez 
srčne kulture.
Posebne pozornosti in obzirnosti so vredni v prometu otroci in stari 
ljudje, ker so za sodoben promet nezreli in nebogljeni. Igra, nepre-
vidnost in podobno lahko otroka v trenutku potisne iz prometnega 
zatišja v nevaren prometni vrtinec. Telesne moči starih ljudi so pre-
šibke, da bi zmogli slediti hitrem prometnem utripu, zato se nanje 
ne hodujmo, temveč jim pomagajmo. 
Tega se bo zavedal vsak razumen voznik motornega ali kakršnega 
koli drugega vozila. Na slabo preglednih odsekih ceste, na ovinkih, 
v naseljih in zunaj njih bo zmanjšal hitrost in zbral vse svoje sile 
v pripravljenost, da se ne samo izogne nesreči, marveč tudi vsaki 
možnosti, da bi nesrečo povzročil. Kaj naj bi bilo hujšega  od za-
vesti, da si zaradi malomarnosti poškodoval  nebogljenega človeka 
ali mu celo ugasnil življenje. Zavedati se je potrebno, da zakonu  še 
kako ali kdaj uideš, toda obtožbam žrtve svojega nepremišljenega in 
nemoralnega ravnanja v prometu nikakor in nikoli.
Prehitevanje ob nepravem času in na nevarnih cestnih odsekih, 
vrivanja vozila med vozila sovoznikov, nenapovedano ali prepo-
zno napovedano spreminjanje smeri vožnje, izsiljevanje prednosti 
in podobno neodgovorno ravnanje v cestnem prometu zanesljivo 
privede  do hudih nesreč in strahotnih posledic. Vsak nevaren poiz-
kus ali tveganje posameznika naj se vselej umakne preudarni oceni 
situacije in dejanjem, ki zagotavljajo varnost v prometu.
Vozniki, posebej še tisti, ki upravljajo motorno vozilo, morajo vča-
sih v trenutku uporabiti prav vse svoje sposobnosti, zato se bodo za-
vestno  in pravočasno  izognili vsem vplivom, ki bi lahko zmanjšali 
njihove vozniške sposobnosti. Tako vplivajo  alkohol, zdravila, ma-
mila! Ne glede  na omejitve, katere postavlja zakon, se bodo zavedni 
in odgovorni vozniki docela odrekli  takim sredstvom, dokler vozijo 
in tudi pred vožnjo. Zlasti naj se spomnijo, da nekatera zdravila 
skupaj z alkoholom, četudi oboje v majhnih količinah, lahko pov-

zroče nenadne  in hude motnje, ki bistveno  prizadenejo  voznikovo 
sposobnost za varno vožnjo. Alkohol je lažno poživilo. Vsaka kap-
ljica alkohola je v prometu  večkrat solza trpljenja in žalost tistih, ki 
jih imamo najrajši, ali ki nam niso nikoli storili nič žalega.

Poleg sodobnega  in s prometno etiko osveščenega voznika spada 
med osnovne  pogoje varne  in srečne vožnje tudi tehnično brez-
hibno vozilo. Poleg zahtev, ki jih postavljajo predpisi, vozniki tudi 
moralno odgovarjajo za to, da bo vozilo, od katerega je odvisna var-
na vožnja, vselej BREZHIBNO. Najboljše vozilo lahko postane ne-
varen, zahrbten sovražnik, kadar mu voznik ni kos. Dobri vozniki 
ne bodo dopustili, da bi jim gospodovalo vozilo! Nasprotno, vozniki 
naj ukazujejo stroju!

Hrupno ravnanje  z motorji, čezmerno zastrupljanje zraka z izpuš-
nimi plini, onesnaževanje  prometnih površin in okolja ter podobni 
brezčutni odnosi do narave in človeka niso le odsev neosveščenosti 
o prometni kulturi ter osnovnih zahtevah ekoloških razmer, mar-
več je neposredno poseganje po zdravju udeležencev v prometu in 
hkrati ogrožanje njihove prometne varnosti.  

Zavedajmo se, da vozila in ceste sodijo med najsodobnejše dosežke 
znanstvenih in tehničnih stvaritev. Človek jih je namenil v svoj prid. 
Promet se je uvrstil med najpomembnejša torišča civilizacije, kjer se 
dnevno porajajo novi odnosi. Sodobno življenje na prometnih po-
vršinah zahteva tedaj  od vsakega posameznika kvalitetne spremem-
be osebnostnih vrednot, boljšo vzgojo in vse več znanja v prometu. 
Zato si moramo mi vsi, ki se kakor koli vključujemo v prometno 
življenje, prizadevati, da se bomo  vedno in povsod  držali  promet-
nega kodeksa omenjenih načel, etike in morale, zaradi nas samih v 
srečo in zadovoljstvo soljudi in vse naše skupnosti.

Te besede sem napisal v razmislek, ker je vsako leto na naših cestah 
vse več prometnih nesreč in poškodb. Za reševanje življenj ter za 
zdravljenje so potrebne vedno večje količine krvi, zato vas pozivam, 
da postanete tudi vi krvodajalec po solidarnostnem načelu »danes 
meni – jutri tebi«.

Jože Kocman, predsednik

UTRINKI IZ ŠPESOVEGA DOMA 

Poletje nikakor noče v naše kraje, pa je tudi takšno vreme 
pravšnje za razne druge aktivnosti, s katerimi si v Domu 
krajšamo čas. Zelo aktivni so predvsem tisti, ki sodeluje-
jo v delovni terapiji, vodi pa jih gospa Marta Žohar. Skozi 
vse leto nas razveseljujejo z raznimi okrasnimi predmeti – s 
spominki ob nastopih ali z darili ob raznih praznovanjih. V 
letošnjem letu so si uredili svojo vitrino, kjer lahko nekate-
re od izdelkov tudi kupite. 
Ravno v teh dneh se tudi naš Dom vključuje v praznovanje 
krajevnega praznika in ob tej priložnosti smo pripravili raz-
stavo del delovne terapije, ki si jo lahko vsak dan ogledate 
v avli ob razstavi naše slikarke Marjete Zajec. V okviru kra-
jevnega praznika pa so nas obiskali tudi člani KUD Vojnik 

 ŠPESOV DOM



1322. junij 2006 OgledalO 06/55

ŠPESOV DOM
in nam pripravili kulturno popoldne.
V mesecu juniju se je naš pevski zborček udeležil srečanja 
pevskih skupin socialnih zavodov iz vse Slovenije v Metli-
ki, kjer je letos sodelovalo preko 700 pevcev. S srečanja se 
je zborček vrnil poln vtisov in odločen, da se takšnih sre-
čanj udeležuje tudi v bodoče. Naslednje leto bo srečanje v 
Kočevju, kar je seveda nov razlog za pridno delo v nasled-
nji sezoni.

V juniju nas je na pobudo Jožeta Žlausa obiskala tudi ekipa 
RTV Slovenija, ki je v našem Domu posnela radijsko od-
dajo Prizma optimizma, ki bo na sporedu zadnjo soboto 
v juniju, to je 24. 6. 2006 ob 20. uri na prvem programu 
Radia Slovenija. V oddaji, ki smo jo organizirali in jo je 
vodil Rado Časl, so poleg našega zborčka sodelovali še Jož-
kova banda in ljudske pevke Taščice, glasbeni kvartet Old 
swing, Braco Koren in humorist Toni Gašperšič, pogovor 
pa je tekel predvsem o življenju v domovih za ostarele ter o 
življenju ljudi v tretjem življenjskem obdobju nasploh.
V maju se je s kratko slovesnostjo zaključilo tudi delo mla-
dih prostovoljcev, o čemer bo v nadaljevanju spregovorila 
naša strokovna delavka s področja socialnega varstva Este-
ra Štante.

Elči Gregorc

Mladi prostovoljci v Špesovem domu 

»Svet je zato okrogel, da ga lahko obkroža prijateljstvo,« 
pravi neka misel. Tudi v Špesovem domu želimo, da naš 
Dom prepletejo vezi topline, prijateljstva in ljubezni. Že-
limo, da se stanovalci pri nas počutijo prijetno in da se 
dobro vključijo v življenje našega Doma. Prav zaradi tega 
razvijamo različne programe, kot so pogovorne skupine 
stanovalcev, Klub svojcev, septembra 2005 pa je prav tako 
zaživel program »Mladi prostovoljci v Špesovem domu«. V 
program se je vključilo 5 dijakov srednjih šol, 2 študentki in 
20 učencev osnovnih šol. Večina so bili to devetošolci z OŠ 
Vojnik, prav tako pa tudi učenci OŠ Frankolovo, Dobrna, 
Ljubečna in Vitanje. 
V septembru 2005 smo za vključene prostovoljce pripravili 
uvodno osemurno usposabljanje. Prvi del, kjer smo pros-
tovoljcem posredovali vsebine s področja etike prostovolj-
nega dela, značilnosti starejše generacije, komunikacije in 
druženja s starejšim človekom, smo izvedli na OŠ Vojnik. 
Drugi del usposabljanja pa smo pripravili v našem Domu. 
Izvedli smo delavnice za prostovoljce skupaj s stanovalci, 
tako da so se skozi igro in različne vaje med seboj dobro 

spoznali in so se izoblikovali pari babice/dedki in vnuki-
nje/vnučki. 
Od septembra pa do konca meseca maja so prostovoljci 
enkrat tedensko v Domu obiskovali svoje nove dedke in 
babice, saj program temelji na družabništvu. Že v naprej 
smo se dogovorili, kako bosta preživela urico druženja. Ne-
kateri so se pogovarjali, si izmenjali izkušnje, drugi so sku-
paj risali ali kvačkali, tretji so odšli na sprehod. Pomembno 
je bilo le, da sta se tako stanovalec kot tudi prostovoljec 
počutila prijetno. Skozi šolsko leto so prostovoljci opra-
vili mesečno vsak okoli 65 ur oziroma skupaj kar 519 ur 
prostovoljnega dela. Dobro izpeljan program potrebuje ve-
liko spremljanja, zaradi tega smo se s prostovoljci srečevali 
na mesečnih supervizijah, na katerih so prebirali utrinke s 
svojih poročil, katere so napisali za vsak obisk, nato pa smo 
skupaj odpravili težave in zagate, na katere so naleteli, in 
se pogovorili o možnih pogovornih temah za njihova pri-
hodnja srečanja. 

Prostovoljci so v naš Dom prinesli mlad in svež veter, s svo-
jo pozitivno mladostno energijo pa so našim stanovalcem 
popestrili vsakdan in jim prinesli mnogo lepega, ko so jih 
spustili v svoja srca. Kot je dejala naša stanovalka Ivanka: 
»Zelo sem zadovoljna s prostovoljkama. Obe sta simpatič-
ni. Kadar ju ni, ju pogrešam. Obe sem naravnost vzljubila. 
Če bi zavrtela čas nazaj za 50 let, bi bila vesela, da bi imela 
takšni punčki.« 
Zagotovo ima prostovoljno delo pozitiven vpliv tudi na 
mladostnike. Občutek, da so naredili nekaj dobrega in ko-
ristnega, vpliva na njihovo pozitivno samovrednotenje, še 
posebej tedaj, ko se ne morejo tako dokazati na drugih po-
dročjih. Nenazadnje pa se skozi prostovoljno delo spletejo 
tudi vezi, ki odstranijo predsodke in stereotipna gledanja 
med mlajšo in starejšo generacijo, ki so značilni za našo 
družbo. 
Konec meseca maja smo program zaključili in se prosto-
voljcem s priznanji in skromnimi nagradami zahvalili za 
njihovo delo. Tudi v prihodnjem šolskem letu bomo na širo-
ko odprli vrata in povabili v naš Dom vse tiste mladostnike, 
ki želijo svojo mladostno energijo, toplo besedo in prijazen 
nasmeh deliti z nami. Saj veste, srce, ki prejme ljubezen, 
tega nikoli ne pozabi. 

Estera Štante, Špesov dom Vojnik
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 KMETIJSKE NOVICE
DVE DELAVNICI V OKVIRU
 RAZVOJNEGA PROGRAMA 

PODEŽELJA

Nizka udeležba, velika pripravljenost za sodelovanje – tako 
bi lahko komentirali dve delavnici, ki sta se odvijali aprila v 
Laškem in Celju. Delavnici sta bili namenjeni podeželskemu 
prebivalstvu in drugim potencialnim nosilcem razvoja na po-
deželju.  Na delavnici smo udeležence seznanili s pomenom 
Razvojnega programa podeželja za območje občin Celje, La-
ško, Štore in Vojnik, predstavili novosti pri izvajanju kmetij-
ske politike EU v novem programskem obdobju, ki bodo vpli-
vale tudi na izvajanje politike razvoja podeželja pri nas, nato 
pa skupaj opredeljevali probleme razvoja podeželja in cilje, ki 
jih želimo s programom doseči.

Razvojni program podeželja (RPP) je program, ki ga podpira 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z name-
nom izvajanja politike celostnega razvoja podeželja. V Slove-
niji je trenutno 31 takih programov in pokrivajo skoraj celo-
tno območje države. Ti programi predstavljajo skupno raz-
vojno strategijo na območju in ukrepe za njeno uresničitev.
Kmetijsko gozdarski zavod Celje je v vlogi pripravljavca pro-
grama že od vsega začetka, ki sega v leto 2002. V letih 2002-
2004 so bile izvedene številne delavnice, popisano stanje 
kmetijstva, dopolnilnih dejavnosti, tematskih poti, naravnih 
vrednot, kulturne dediščine, šeg, domače obrti, prireditev, 
povezanih z ohranjanjem tradicije, društev, ki delujejo na ob-
močju v povezavi s kmetijstvom in z ohranjanjem dediščine 
ter izdelan Elaborat. RPP služi kot dokument za načrtova-
nje porabe sredstev občin in drugih nosilcev projektov za 
izvajanje aktivnosti, formalno pa je podlaga tudi za črpanje 
sredstev na javnih razpisih. Tako sta občini Laško in Vojnik 
prejeli nepovratna sredstva za urejanje oskrbe s pitno vodo iz 
predpristopne pomoči SAPARD. Žal pa v obdobju po vstopu 
v EU ustreznih razpisov zaradi pomanjkanja državnih prora-
čunskih sredstev ni bilo. Izvajali smo le manjše skupne aktiv-
nosti, namenjene  trženju in promociji produktov s kmetij:
- izdelan in zaščiten je logotip; 
- oktobra 2004 je bil natisnjen Katalog ponudbe pridelkov, 
izdelkov in storitev kmetij v nakladi 1500 izvodov, ki pa je 
že pošel in v juniju letos je že izšla nova, dopolnjena izdaja. 
Katalog lahko najdete tudi na spletnih straneh naših občin;
- izvedene tri promocijske prireditve »Podeželje v mestu« ok-

tobra 2004, oktobra 2005 in v juniju 2006 v Celju;
- sodelovanje ponudnikov z območja na drugih prireditvah 
(Pivo in cvetje v Laškem,  Lumparije na Dednem Vrhu, Mar-
tinovanje v Laškem).
Izvedena pa so bila tudi številna usposabljanja in izobraže-
vanja za dopolnilne dejavnosti, skupaj se jih je udeležilo 57 
nosilcev ali bodočih nosilcev dopolnilne dejavnosti. Izveden 
pa je bil tudi sklop štirih  delavnic na temo pridelave zelišč 
in njihove uporabe.
V novembru 2005 smo izvajalci RPP pričeli z aktivnostmi 
za dopolnitev RPP, da se bomo lahko prijavili na razpis za 
črpanje sredstev za izvajanje RPP iz programa Leader. Na 
delavnici smo udeležence seznanili s temi novostmi in jim 
predstavili Leader in LAS.
Kaj pravzaprav je Leader? Leader je trenutno samostojna po-
buda skupnosti, namenjena razvoju podeželja. Sofinancirane 
so aktivnosti  za izboljšanje kakovosti življenja in ekonomske 
blaginje lokalnih podeželskih območij. V obdobju 2007-2013 
pa bo Leader integriran v celovito politiko razvoja podeželja. 
Evropa je za novo programsko obdobje vpeljala nov pristop k 
razvoju podeželja in opredelila tri prioritetne cilje:
1. izboljšanje  konkurenčnosti agroživilskega in  gozdarskega 
sektorja;
2. ohranjanje kulturne krajine in varovanje okolja;
3. izboljšanje kakovosti življenja v podeželskih območjih in 
spodbujanje diverzifikacije;
4. gradnja lokalnih zmogljivosti za zaposlovanje in diverzifi-
kacijo (Leader). 
Podpora na podlagi cilja Leader ponuja možnost, da se v ok-
viru strategije lokalnega razvoja, ki temelji na lokalnih po-
trebah in prednostih, kombinirajo vsi trije cilji – konkurenč-
nost, okolje in kakovost/divezifikacija. Pristop Leader mora 
vsebovati naslednje prvine:
- območno lokalno razvojno strategijo,  izdelano  za dobro 
opredeljeno subregionalno podeželsko območje;
- lokalna javno-zasebna partnerstva (lokalna akcijska sku-
pina, sestavljena iz predstavnikov javnega sektorja, civilne 
družbe in privatnega sektorja);
- pristop od spodaj navzgor, ki vključuje pristojnost odločanja 
LAS pri izdelavi in izvedbi lokalne razvojne strategije;
- večsektorsko pripravo in izvedbo strategije, ki temelji na 
vzajemnem delovanju med akterji in projekti iz različnih sek-
torjev lokalnega gospodarstva;
- izvajanje/uporabo inovativnih pristopov;
- izvajanje projektov sodelovanja;
- vzpostavitev mreže lokalnih partnerstev.
Partnerski pristop izvajajo lokalne akcijske skupine (LAS), 
ki morajo: 
- predlagati celovito lokalno razvojno strategijo ter biti od-
govorne za njeno izvedbo;
- biti sestavljene iz različnih partnerjev javnega sektorja in 
civilne družbe;
- na nivoju odločanja znotraj LAS  mora biti zagotovljen vsaj 
50 % delež lokalnega partnerstva  iz ekonomskega in soci-
alnega sektorja ter iz predstavnikov civilne družbe (kmetje, 
podeželske žene, mladina in njihova združenja);
- izkazovati mora sposobnost določitve in izvedbe razvojne 
strategije za območje;
- zagotoviti mora povezanost območja, ki mora imeti dovolj 
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kritične mase na področju človeških, finančnih in ekonom-
skih virov, da se lahko podpira trajnostna razvoja strategija;
- izbrati mora projekte, ki se financirajo v okviru strategije.
Po uvodni predstavitvi so udeleženci aktivno sodelovali 
– napisali so probleme, ki jih vidijo pri razvoju podeželskega 
območja. Nato so probleme razdelil v skupine in opredelil 
skupne cilje strategije. 
Ključni cilji, ki so jih opredelili udeleženci v Laškem, so bili:
1. dvig dohodkovnega položaja kmetov;
2. vzpostaviti povezanost med proizvajalci in koristniki;
3. urejena infrastruktura;
4. razvoj ponudbe;
5. informirati, usposobiti ljudi na podeželju.
Cilji, ki so jih opredelili na delavnici v Celju, so bili podo-
bni:
1. večja skrb za okolje;
2. razviti dopolnilne in dodatne dejavnosti;
3. informirati, usposobiti, izobraziti prebivalce podeželja;
4. povezovanje ključnih akterjev;
5. urediti infrastrukturo.
Opredelili so tudi aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev ter 
prioritete izvajanja aktivnosti za dosego ciljev. 
Določitev konkretnih nosilcev izvedbe posameznih aktivno-
sti, predviden čas ter višina sredstev za izvedbo pa so teme, 
ki se jih bomo lotili na naslednjih delavnicah. 
Vabimo vse, ki bi vas zanimalo sodelovati pri nadaljnjem iz-
vajanju aktivnosti za dopolnitev RPP, da se nam pridružite! 
Svoj interes sporočite na KGZ Celje, Mojci Krivec  na tele-
fonsko številko 490-75-86. Pismeno vas bomo obvestili o da-
tumu in kraju izvajanja delavnic. 
Prav tako vabimo vse, ki že načrtujete izvajanje kakšnega in-
dividualnega ali skupnega projekta in menite, da bi sodil v ta 
program, da pokličete na zgoraj navedeno številko. Vsa mo-
rebitna vprašanja v zvezi z razvojem podeželja lahko tudi po-
šljete na info@vce.kgzs.si. Z veseljem vam bomo odgovorili!

Mojca Krivec, univ. dipl. inž. agr., 
specialistka za razvoj podeželja pri KGZS-KGZ Celje

LJUDSKI SVETNIKI   

Na sv. Magdaleno (22. julij) so priporočali setev repe, ki naj 
bi bila potem najbolj debela.
Magdalenino je bil v starih časih praznik in ni naklučje, da je 
svetnica skrbela za letino repe.  
 
Na koledarju je 29. avgusta obglavljanje sv. Janeza Krstni-
ka, ki so mu včasih rekli »Janez brez glave«. Marija in Janez 
Krstnik sta edina med svetniki, za katera slavimo rojstni in 
smrtni dan. Po evangeliju je dal kralj Herod obglaviti Janeza 
Krstnika na zahtevo Herodijadine hčere, Salome. Ljudska 
domišljija je Janezovo obglavljanje povezala s spravilom zelj-
nih glav. Na kateri dan v tednu je padlo Janezovo obglavlja-
nje, tistega dne so odsvetovali sekanje zelja vso jesen. 
Druga zapoved pa je velela, da se na Janeza brez glave ne sme 
sekati zelja.

Mali šmaren (mala maša, 8. september) je spomin na Ma-
rijino rojstvo. Zahodna krščanska cerkev ga obhaja od 10. 
stoletja dalje. Mala maša zaključi medmašni čas in romanja 
ter v deželo privede jesen. Tako je vse manj toplote in sušila. 
Ptice selivke se vračajo v toplejše kraje. O prihodu jeseni pri-
čajo naslednji pregovori: 
»Mala maša za suknjo vpraša, lastovke od nas beže«. 
»Do male maše se suši krma na soncu, po mali maši pa na 
grabljah«. 
»Po mali maši že zajčji lurbek naredi senco«. 
Mala maša je tudi vremenski mejnik: »Če je na malo mašo 
lepo, dva meseca suho«,
in napovednik zime: »Kolikor dni pred malo mašo se lastov-
ke selijo, toliko dni prej bo zima«. 

Tomi  Kramaršek

 SPREHOD SKOZI ČAS

V Občini Vojnik se je letos od začetka januarja do 
konca maja rodilo 39 otrok, in sicer:

januarja:     4 deklice in 1 deček
februarja:   4 deklice in 5 dečkov
marca:        2 deklici in 5 dečkov
aprila:        3 deklice in 6 dečkov 
maja:          5 deklic in 4 dečki

ISKRENE ČESTITKE VSEM STARŠEM, 
NOVOROJENCEM PA SREČNO OTROŠTVO!

Spoštovani občani! 

Ponovno vas seznanjamo s sklepom Občinskega 
sveta, z dne 26. 2. 2003, o obdaritvi novorojenčkov 
v občini Vojnik z darilnim čekom v vrednosti 30.000 
SIT. Do darilnega čeka so upravičeni otroci, ki imajo 
stalno bivališče v občini Vojnik. Starše novorojenčkov 
obveščamo, da se lahko z rojstnim listom otroka v 
času uradnih ur zglasijo v tajništvu Občine Vojnik 
ali pisno vlogo s priloženim rojstnim listom pošljejo 
na naslov Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 
Obrazec vloge najdete tudi na internetni strani Občine 
Vojnik: http://www.vojnik.si. Rok za vložitev vloge je 
najkasneje štiri mesece po otrokovem rojstvu. 

S tem želimo srečnim družinam izkazati pozornost, 
saj se z njimi veselimo vsakega novega občana. 

NOVOROJENČKI

Občinska uprava
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9. BALONARSKI FESTIVAL – 

VOJNIK 2006

Balonarski klub Vojnik je 8. in 9. aprila 2006 organiziral že 
9. balonarski festival, na katerem je bilo prisotnih 18 ekip iz 
Slovenije in s Hrvaške.

Veseli smo, da nam je letos k uspešni izvedbi festivala največ 
pripomoglo prekrasno vreme, od katerega je izvedba takega 
festivala najbolj odvisna. 

V soboto, 8. aprila zjutraj, so se ekipe zbrale v Vojniku, od ko-
der smo odšli na startno mesto na letališče v Levec. Poleteli 
smo preko mesta Celje, ta polet je bil namenjen praznovanju 
praznika občine Celje, istočasno pa smo opravili tudi tekmo-
valni del – lov na lisico.

Popoldan ob 18. uri smo v Vojniku krstili naš novi balon 
– MICA (M – Mogota, I – Ino, C – Citroen, A – Alpeks). Krst 
sta opravili g. dekan Vicman in g. Brecl. Iz treh balonov, ki 
so med tem poleteli na Arclinu, so skočili padalci, pristali na 
prireditvenem prostoru in prireditvi dali poseben pomen. Po 
večernem poletu – vsi baloni so pristali na Frankolovem, so 
se vse ekipe zbrale v gostišču Urška na večerji in prijetnem 
druženju. 

Pogled z balona
V nedeljo 9. aprila pa je bil še tretji polet iz letališča Levec 
in trije najbolj pogumni balonarji so pristali v okolici Ma-
ribora in Ptuja. Po poletu je sledilo še skupno kosilo in raz-
glasitev rezultatov ter podelitev nagrad v gasilskem domu v 
Novi Crekvi. 

Ob tej priložnosti bi se radi zahvalili vsem, ki ste pripomogli 
k uspešni izvedbi 9. balonarskega festivala v Vojniku. Oseb-
no še g. dekanu Vicmanu, g. Breclu, gostišču Urška, Občini 
Vojnik in gasilskemu društvu Nova Cerkev. 

Z mislimi se že pripravljamo na organizacijo 10. jubilejnega  
festivala drugo leto.

P. S.
Kot nagrado za uspešno izvedno 9. balonarskega festivala 
smo si člani Balonarskega kluba Vojnik »privoščili« nepoza-
ben polet v petek, 14. aprila, iz Loga pod Mangartom, preko 

Julijskih Alp – preko Triglava in Bohinja na višini več kot 
3000 m visoko. 

V soboto, 3. junija, pa smo bili na enotedenskem srečanju 
balonarjev v Podgorici (Črna gora).

Jernej Bojanovič
  

KRAJEVNA SKUPNOST 
FRANKOLOVO

JE PRAZNOVALA

Krajevna skupnost Frankolovo praznuje svoj krajevni praz-
nik 23. maja v spomin na ta dan iz leta 1944, ko so partizani 
zasedli skladišče orožja na Frankolovem in pregnali nem-
ške učitelje. Tako so zavedni Slovenci s svojim dejanjem 
že takrat izrazili željo po svobodi svojega naroda. Ta dan 
pa je tudi spomin na ponovno vstajenje slovenske pesmi v 
našem kraju, saj je v tej noči po treh letih okupacije iz de-
seteric grl slovenskih partizanov v temno noč ponovno za-
donela slovenska pesem, ki je bila v našem kraju v prejšnji 
svobodi zelo spoštovana ter močno uveljavljena.
S pesmijo smo združili tudi letošnje praznovanje in tako za 
osrednjo prireditev v počastitev  praznovanja krajevnega 
praznika izbrali koncert Moškega pevskega zbora Anton 
Bezenšek Frankolovo, ki je v soboto, 20. maja 2006, imel 
svoj letni koncert. V gostovanje so letos povabili deški zbor 
iz Bolgarije. Na prireditvi so bila podeljena tudi krajevna pri-
znanja. Letos so jih prejeli: Drago Brecl, Hilda Goršek in 
Športno društvo Frankolovo. Na kratko vam jih predstavlja-
mo s povzetkom obrazložitev ob podelitvi:

Dobitniki priznanj s predsednikom KS
HILDA GORŠEK je prejela priznanje za dolgoletno podpo-
ro vsem društvom in organizacijam v kraju.
S svojo dejavnostjo TURIZMA NA KMETIJI je prispevala 
pomemben delež k promociji kraja in občine. Njen, tako 
imenovani »goršekov kruh«, je znan daleč naokoli. V kraju v 
zadnjem desetletju skoraj ni prireditve brez te njene dobrote. 
Vsa društva v kraju, kakor tudi sama krajevna skupnost se 
nanjo vedno obračajo s prošnjo za sponzorstvo, ki ga nikoli 
ni odrekla. Aktivno se vedno vključuje v dela društev in tudi 
sama osebno sodeluje s svojo dejavnostjo na raznih priredit-
vah. Od sodelovanja na kramarskih sejmih društva TALON, 
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pri organizaciji prireditev Turističnega društva, predvsem pri 
novoletnem pohodu na Lindek, in še mnogo drugih ...
S priznanjem se ji želi Svet Krajevne skupnosti Frankolovo 
zahvaliti za njeno delo, razumevanje in podporo in ji želi še 
naprej obilo uspeha pri delu.
DRAGO BRECL je prejel priznanje za aktivno delo v kraju 
in večletno vodenje Prostovoljnega gasilskega društva Fran-
kolovo.
Drago Brecl je predan gasilstvu že od svojega šestega leta sta-
rosti. Z odraščanjem in napredovanjem v gasilskem znanju 
so mu bile zaupane funkcije poveljnika in tajnika društva. 
To delo je opravljal skozi desetletno obdobje, nakar je bil leta 
2000 izvoljen za predsednika Prostovoljnega gasilskega dru-
štva Frankolovo. V preteklem obdobju je imel tudi funkcije 
v poveljstvu Gasilske zveze Vojnik – Dobrna, sedaj pa je v 
predsedstvu te zveze. 
Svojega prostovoljnega dela pa ni opravljal le v društvu. Iz-
voljen je bil tudi v Svet krajevne skupnosti, kjer mu je bila 
zaupana še funkcija predsednika Komisije za komunalo.
Delo predsednika gasilskega društva je prevzel z vso resnost-
jo in odgovornostjo.
Najprej je nadaljeval že začeto ureditev ogrevanja prostorov 
gasilskega doma s centralno kurjavo. Nadaljeval je z aktiv-
nostmi urejanja in obnove prostorov doma. Tako je s pomoč-
jo članstva poskrbel za menjavo oken in vrat, za sanacijo in 
izolacijo zadnje stene in sočasno ureditvijo struge potoka ob 
zgradbi. V letošnjem letu pa vodi veliko akcijo obnove strehe 
z izvedbo zračnega mostu in menjavo kompletne kritine. Z 
izdelavo frčad pa bo pridobljen nov velik prostor na podstreš-
ju. Zastavljene so še naloge obnove fasade na celotni zgradbi 
gasilskega doma, ki bodo izvedene še letos.
V kraju pa smo mu, kot predsedniku društva, hvaležni za nje-
govo razumevanje in pripravljenost na sodelovanje z vsemi 
ostalimi društvi, saj nikoli ne odreče sodelovanja pri organi-
zaciji prireditev, kakor tudi pri drugih akcijah v kraju.
Za vsa njegova prizadevanja, trud in delo se mu Svet Kra-
jevne skupnosti Frankolovo tako zahvaljuje in želi še naprej 
dobrega sodelovanja.
ŠPORTNEMU DRUŠTVU FRANKOLOVO je bilo prizna-
nje podeljeno za dolgoletno aktivno delo pri ohranjanju in 
razvoju rekreativnega športa v kraju.
Športno društvo je nastalo iz nekdanjega društva TVD PAR-
TIZAN. Športna tradicija v kraju je narekovala nadaljevanje 
športne dejavnosti, tako se je leta 1998 društvo preoblikova-
lo v ŠPORTNO DRUŠTVO FRANKOLOVO. 
V njem je sprva delovala le ena sekcija. Športna dejavnost in 
navdušenje za šport se je zelo širila med krajani in mladino, 
tako da danes delujejo že štiri sekcije: nogometna, sekcija za 
namizni tenis, odbojkarska in košarkarska sekcija. Od vse-
ga začetka do letos je to društvo vodil Ivo ŠPEGLIČ, učitelj 
športne vzgoje na OŠ Frankolovo, ki je za to delo lani prejel 
tudi priznanje župana Občine Vojnik. Tudi sicer je bila šola 
vedno odprta za potrebe društva in je nudila vso podporo za 
njegovo delovanje.
V letošnjem letu si je novo vodstvo zadalo nove naloge in ci-
lje. Želijo predvsem združiti več generacij, od osnovnošolcev, 
srednješolcev, srednje generacije do veteranov. V program 
aktivnosti so med drugim zapisali, da želijo dopolniti član-
stvo, sodelovati z ostalimi društvi, še naprej želijo ohraniti 
dobro sodelovanje z osnovno šolo, pridobiti nove športne ob-
jekte in urejati obstoječe ter se promovirati s svojo športno 
dejavnostjo.
Priznanje za njihovo delo naj bo tudi spodbuda za  nadaljeva-

nje aktivnosti in uresničitev zastavljenih nalog.

Pred koncertom s podelitvijo priznanj se je istega dne na slav-
nostni seji v prostorih OŠ  skupaj s povabljenimi gosti sestal 
Svet KS. Predsednik Dušan Horvat je v pozdravnem govoru 
povzel pregled plana del za letošnje leto in pri tem poudaril, 
da z optimizmom zremo v prihodnost v upanju, da realizira-
mo čim več zastavljenih ciljev. Predvsem lahko pričakujemo 
realizacijo tistih, za katere so sredstva delno že planirana v 
proračunu. Naj naštejemo nekaj najpomembnejših:
- širitev javnega vodovoda v naseljih Stražica, Straža pri Dolu, 
Podgorje in Brdce;
- vrtina Beli Potok in reševanje vodooskrbe za Lindek;
- asfaltiranje cest po vrstnem redu;
- ureditev povezovalne ceste Lipa – Trnovlje pri Socki;
- gradnja bloka pri vrtcu;
- širitev pokopališča v Črešnjicah in pridobitev prostorov za 
mrliško vežo. Tu se pogovarjamo z Občino Slov. Konjice za 
sofinanciranje v 40 % deležu, kajti takšno je  tudi razmerje 
rabe obojega,
- in ureditev igrišča v Črešnjicah.

V praznovanje krajevnega praznika pa smo povezali aktivno-
sti društev v kraju in tako sestavili bogat program prireditev. 
Te so bile naslednje:
- 7. maja ob 14.00, CVETLIČNI SEJEM S SREČOLOVOM 
IN Z DRUŽABNIMI  IGRAMI v parku pred graščino, ki ga 
je organiziralo Turistično društvo Frankolovo;
- 13. maja ob 9.00, DRUGI GORSKO-KOLESARSKI KROS 
(2XC KUŠT) v Črešnjicah z razglasitvijo rezultatov, podelit-
vijo medalj in družabnim srečanjem v organizaciji Športno-
kulturnega društva KuŠt Črešnjice;
- 20. maja  9.00,  NOGOMETNI TURNIR za osnovnošol-
ce na igrišču v parku Frankolovo v organizaciji nogometne 
sekcije ŠD Frankolovo; in sicer v okviru akcije »VETER V 
LASEH«;
- 20. maja ob 19.00,  SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS in 
ob 20.00 OSREDNJA PROSLAVA v večnamenski dvorani 
OŠ Frankolovo s KONCERTOM MOŠKEGA PEVSKEGA 
ZBORA PD A.BEZENŠEK FRANKOLOVO z gosti iz Bolga-
rije in s podelitvijo krajevnih priznanj;
- 21. maja ob 8.00, SPOMLADANSKI KRAMARSKI SE-
JEM s tekmovanjem harmonikarjev  za »pohorsko coklo«, 
v parku Frankolovo v organizaciji Društva TALON;
- 27. maja ob 9.00, ČLANSKI NOGOMETNI TURNIR za 
prehodni pokal Frankolovega na  igrišču v parku, v organi-
zaciji nogometne sekcije ŠD Frankolovo … 
in ob 19.00 istega dne ROCK ŽUR na igrišču v parku, ki ga 
je organiziralo Mladinsko društvo Frankolovo;
- 10. junija  ob 17.00,  gasilski mimohod od Mercatorja do 
graščine in ob 20.00  GASILSKA VESELICA ob 60 - let-
nici PGD FRANKOLOVO  z ansamblom MODRIJANI                                             
ter predvidoma v  sredini  junija   2. SREČANJE DVOJČKOV 
IN PRAZNIK ČEŠENJ V ČREŠNJICAH v organizaciji Turi-
stičnega društva Frankolovo;
- 17. junija BLAGOSLOV PADAL Društva jadralnih padal-
cev »KAJUH« Frankolovo pri bazenu Frankolovo. 

Kot se v programu prireditev povezuje in prepleta delovanje 
krajanov v različnih društvih,  želimo, da bi se prepletala 
skrb za lepši in boljši kraj tudi v bodoče.

Valerija Svetel  
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3. PIKNIK ŠKOFLEKOVE ULICE

Tretje leto zapored smo se prvo junijsko soboto veselili na 
tradicionalnem pikniku stanovalci Škoflekove ulice. Ko se 
na ulico izobesi zastava Škoflekove ulice, takrat stanovalci 
pozabimo na vse skrbi in prihitimo na ulico, kjer se začne 
pravo »žuriranje«. Najprej ob zvokih uličnega ansambla vsi 
zapojemo himno Škoflekove ulice. Sledi govor župana in žu-
panje. Letos smo stanovalci Škoflekove ulice podarili zlati 
grb najbolj prizadevnemu in idejnemu vodji naših piknikov 
Janku Gorenšku. Druženje so spremljale razne družabne 
igre in ulična poroka. Vsi stanovalci upamo, da bomo lahko 
vsako leto pripravili tako zanimivo in pestro druženje in s 
tem popestrili naš vsakdan.

Dobitnik zlatega grba

Ulična poroka

Veseli svatje Škoflekove ulice

Zabavne igre najmlajših
Prebivalci Škoflekove ulice

POTOVANJE PO JUŽNI AMERIKI
Priprave na trimesečno potovanje v Južno Ameriko, ki se je pričelo 
9. 12. 2005, so stekle že poleti. Najprej je bilo potrebno zaslužiti do-
volj denarja, rezervirati najcenejšo letalsko karto, opraviti vse štu-
dijske dolžnosti in tik pred zdajci diplomirati, nato pa še v ambulan-
to na cepljenje proti rumeni mrzlici in hepatitisu A in B. Zadnji dan 
se odpeljem v Ljubljano po prijateljico, pripravim 15-kilogramski 
nahrbtnik, naredim sendviče in zjutraj sva že na letališču. Še zadnji 
poljubi in solze domačih in BUENOS DIAS Argentina! 

V Buenos Airesu je poletje, 30 stopinj, midve pa v bundah! Poišče-
va si mladinski hotel, oblečeva kratke hlače in se odpraviva na po-
tep. Casa Rosada, Recoleta, San Telmo, Caminito, La Boca, Puerto 
Madero, Teatro Colon in druge znamenitosti 13-milijonskega mesta 
spominjajo na evropsko arhitekturo. Vročino in mestni vrvež kmalu 
zapustiva in se odpraviva proti jugu. Vmes obiščeva kolonije pingvi-
nov, morskih levov in tjulnjev. Po skoraj 4 dneh vožnje z avtobusi, 
ki so zares udobni, saj se stol spremeni v posteljo, zjutraj pa dobiš 
še kavico, prispeva do najjužnejšega kraja na svetu, Ushuaie. Kot 
ljubiteljici narave se podava na treking po okoliških hribih, a ne 
ostaneva prav dolgo, saj neprestano sneži in dežuje. Zopet se nama 
stoži po vročini. Ushuaia je ena najlepših vasic v Argentini in njena 
lega je izjemna. Od tu se lahko odpraviš na križarjenje do Antarkti-
ke. Cene so vrtoglave in skoraj nedosegljive za popotnike. 

Pot sva nadaljevali v Čile, v najlepši nacionalni park Patagonije, 
Torres del Paine. Kar štiri dni sva hodili ob vznožju zasneženih vr-
hov, smaragdnih jezerc in kristalno čistih potočkov. Prehodili celih 
76 km in nato še nekaj tednov celili žulje. Novo leto sva preživeli v 
Barilochu, ki leži v pokrajini, podobni naši Gorenjski. Obiskali sva 
Slovenko, ki je tudi lastnica mladinskega hotela. Slovenske jaslice, 
lipov čaj, domači keksi z orehi in melodija slovenskega jezika so v 
nama prebudili domotožje. V Barilochu in Mendozi je veliko slo-
venskih izseljencev. Nadaljnjih nekaj dni sva potovali proti severu 
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in se vse bolj bližali Boliviji. Od Buenos Airesa sva tako naredili že 
več kot 9000 km. V Bolivijo sva prispeli proti jutru. Nenaspani in z 
bolečino v zatilju glave sva ves dan prespali. Ugotovili sva, da imava 
višinsko bolezen. Nekaj dni sva ostali v manjšem kraju, da sva se 
aklimatizirali. Kokini listi, ki jih žvečijo domačini, so nama sicer 
malo pomagali, a na višini 4000 m Evropejec težko diha. Potrebno 
se je le navaditi. Pot na največjo slano površino na svetu, Salar de 
Uyuni, sva nadaljevali s terenskimi vozili. Zasneženi vulkani, ze-
lena jezera, lagune, gejziri, roza flamingi so nas spremljali povsod. 
Res neverjetna pokrajina. Obiskali sva še rudarsko mesto Potosi, 
belo mesto Sucre, prestolnico La Paz, ki je tudi najvišja prestolnica 
na svetu (3660 m), in najvišje plovno jezero na svetu, Titikako (3820 
m). Z ladjico sva se odpravili na otok Sonca in poskusili najboljše 
postrvi. Jezero leži na meji s sosednjim Perujem, kamor te, tako kot 
povsod po Južni Ameriki, pripelje avtobus. 

Peru, z izjemo Machu Piccha, mi zaradi vsiljivih domačinov in pre-
tirane turistične infrastrukture sploh ni bil všeč. Na vsakem koraku 
bi ti radi zaračunali več in te ogoljufali. Razumljivo za razmere, v 
katerih živijo. A naju ni bilo lahko pretentati. Machu Picchu sva, 
seveda, vključili v najin plan, a sva si zanj vzeli več časa. Odpravili 
sva se na pohod Inca trail, ki traja štiri dni in zadnji dan osvojiš 
Izgubljeno mesto. Energija, ki jo je čutiti v Mestu bogov, je never-
jetna. Raziskovali sva palače, templje in terase, ki so nekoč služili 
Inkom. Čas naju je že priganjal in želodec, prenasičen piščanca z 
rižem, je zahteval čim prejšnjo vrnitev v Čile. Odpravili sva se še do 
najglobljega kanjona na svetu, Colca Canjona, in od tam opazovali 
let andskega kondorja. Prihod v Čile sva obeležili z nakupom v su-
permarketu in s paradižnikovo solato, ki sem jo tako zelo pogrešala. 
V Peruju in Boliviji je zelo težko kupiti stvari, ki smo jih vajeni, in 
izbira ni ravno velika. Solate pa naj ne bi jedel, saj lahko pride do 
prebavnih motenj, česar si noben popotnik ne želi. Čile je primerljiv 
evropskim državam, a nekoliko drag za popotnika. V primerjavi z 
Bolivijo, kjer prenočišče stane okrog 400 SIT, je to v Čilu kar pet-
krat več. Kar pa je še vedno ugodno. 

Odpravili sva se v najbolj suho puščavo na svetu, Atakamo. Dežuje 
le en teden v letu in ravno v času najinega obiska je deževalo kar 
tri dni. Ker na 5000 m visokih vulkanih, ki se dvigajo ob vznožju 
puščave, sneži, je to povzročilo pravo ohromitev prometa. Prelaz 
v Argentino je bil zaprt več dni, midve pa nestrpni, ker nisva mo-
gli nadaljevati poti. Stanje se je po kakem tednu normaliziralo in 
prispeli sva v Jujuj, nato pa dalje v Brazilijo. Na tromeji med Ar-
gentino, Brazilijo in Paraguajem sva občudovali mogočne slapove 
Iguazu. Kar 275 slapov se izliva v globoko Hudičevo žrelo z višine 
80 m. Moč, glasnost in veličina padajoče vode v globino slapov je 
spektakularna in nepozabna. Klima je bila spet tropsko vroča.

Prihod na brazilske plaže je bil težko pričakovan in ves teden sva 
poležavali na žgočem soncu z zaščitnim faktorjem 35 na koži. Bil pa 
je tudi čas karnevala, ki je v Braziliji nekaj posebnega. Traja ves te-
den, špica pa je sobotni večer, ko se predstavijo različne šole sambe. 
Najboljše nastopijo še enkrat v torek zvečer. Kostumi, ritem sambe, 
množica ljudi in vzdušje, ki ti ne da spati, so res nepopisni! Cela 
Brazilija se veseli. Prijaznost, ustrežljivost in gostoljubje ljudi je iz-

jemno. Rio de Janeiro je eno najlepših mest, kar sem jih videla. A ob 
pogledu na hitro rastoče favele, ki se dvigajo ob vznožju mesta, te 
šokira velika revščina. Ponoči je slišati tudi streljanje. A počutili sva 
se varno. V zadnjem popoldnevu sva si privoščili koktajl na sloviti 
Copacabani, kjer se iz vsakega bara razlegajo zvoki sambe. Potem 
pa pomislim, da je že 12. marec, da so minili trije meseci, odkar sva 
šli na pot in da naju le 15 ur loči od objema najdražjih, ki naju tako 
nestrpno čakajo! Žal se vse lepo enkrat konča in treba se je vrniti 
v realnost. Veseli, da sva doživeli nepozabno brez kakršnih koli ne-
varnosti in težav ter spletli nova prijateljstva, sva pristali na Dunaju 
v sneg. Ne, niso bile sanje, res se je zgodilo. 

Meta Omerza

Vaja ekipe Civilne zaščite – reševalnih psov ob-
čine Vojnik  in članov Kinološkega društva reševalnih psov 
Celje (KDRPCe) – Logarska dolina, 5. 5.–7. 5. 2006

V dneh od 5. do 7. 5. 2006 je v Logarski dolini potekala vaja enote 
reševalnih psov in članov Kinološkega društva reševalnih psov Ce-
lje. Namen vaje je bilo iskanje na lavini in vadba iskanja pogrešanih 
oseb v gozdu. Na vaji je sodelovalo deset vodnikov in vodnic s psi, 
od tega dve članici ekipe iz Vojnika. Nekateri so že izkušeni, saj se z 
reševanjem ukvarjajo že dalj časa, nekateri pa so se s to dejavnostjo 
začeli ukvarjati v prejšnjem letu in jim takšna vadba zelo koristi. 
Ker je v Logarski dolini na območju pod gorami še dovolj snega, 
je bil to še posebej primeren teren za vadbo iskanja zasutih pod 
snegom. Delo je potekalo na dveh plazovih na koncu Logarske do-
line, ob cesti pri krožnem prometu. Najprej je potrebno pripraviti 
teren za iskanje, kar pomeni, da je potrebno skopati dovolj velike 
luknje v snegu, da se »ponesrečeni« lahko dovolj udobno skrije in 
je vhod v luknjo možno tudi zapreti. To delo vzame kar nekaj časa, 
se pa splača potruditi, ker je potem delo lahko kvalitetnejše in tudi 
hitrejše. Ko so luknje skopane, se začne delo s psi. Vadba poteka 
z zelo enostavnim začetkom iskanja »ponesrečenega« v odprti luk-
nji, potem se pa pri naslednjih iskanjih luknje zapirajo s snegom, 
pa tudi število »ponesrečenih« se povečuje. Vse je seveda odvisno 
od stopnje znanja psov, tako da se delo prilagodi vsakemu posebej.

Druga vrsta iskanja, ki smo ga vadili, je iskanje pogrešanih oseb v 
gozdovih po Logarski dolini. Ta način iskanja je v Sloveniji najpo-
gosteje uporabljen v resnih iskalnih akcijah in je za naše delo zelo 
pomemben.
Večdnevne vaje bomo organizirali še večkrat, v različnih okolišči-
nah, na različnih krajih, ker takšno intenzivno delo pripomore k 
velikemu napredku in zavzetosti naših psov za iskanje.

Miloš Kužner,
predsednik KDRPCe
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SKUPNI ŽUPANSKI KANDIDAT

Stranke SDS, LDS in stranka Zelenih v Vojniku smo se do-
govorile in potrdile kandidaturo skupnega županskega kan-
didata na lokalnih volitvah to leto v občini Vojnik.
Naš skupni kandidat je gospod Arnold Ledl iz Vojnika, star 
41 let. Rojen Vojničan, poročen in oče treh šoloobveznih 
otrok. Po poklicu je univerzitetni diplomirani inženir arhi-
tekture, redni profesor strokovnih predmetov arhitekture in 
gradbeništva na Šolskem centru Celje, Poklicni in tehniški 
gradbeni šoli, Splošni in strokovni gimnaziji Lava in Izob-
raževanju odraslih. 
Gospod Ledl je pripravljen opravljati delo župana profesio-
nalno. S svojo strokovnostjo, poznavanjem razmer, z visoko 
motiviranostjo ter zagnanostjo bo sposoben dati občini Voj-
nik nov razvojni polet. Vsekakor bo gospod Ledl sposoben 
strokovno organizirati:
- kvalitetnejše kratkoročno in dolgoročno načrtovanje pri 
rabi prostora v občini,
- skladnejši razvoj vseh delov občine v vseh pogledih, ki so v 
pristojnosti občine,
- motiviranje za dejanski in hitrejši gospodarski razvoj vseh 
krajev v občini,
- transparentnejšo  porabo sredstev davkoplačevalcev v ob-
čini,
- vsestranski dvig razmer v občini na višji kvalitativni nivo.
Gospod Arnold Ledl ni pripadnik nobene politične stranke. 
Tako bo lahko pri svojem delu župana brez zadržkov spreje-
mal dobre in pozitivne predloge s strani vseh strank in ljudi 
dobre volje v občini. Občina bo pod njegovim vodstvom delo-
vala enakopravno za vse občane, ne glede na pripadnost ali 
prepričanja.
Gospod Ledl in stranke, ki smo ga kandidirale, pričakujemo 
na volitvah podporo še s strani nekaterih drugih strank v ob-
čini, predvsem pa podporo volivcev, tudi tistih, ki niste stran-
karsko opredeljeni.

V slogi je moč.

Predsedniki strank:
Stranka Zelenih: dr. Franc Fazarinc

SDS: mag. Vili Hribernik
LDS: mag. Adolf Videnšek

Cenjene občanke in občani, dragi volivci!

V tem predvolilnem času, ko se boste odločali o izbiri novega 
župana, bi rad povedal nekaj kratkih misli o sebi in o mojem 
pogledu na kandidaturo ter funkcijo, kateri je ta kandidatu-
ra namenjena.

Za ta korak sem se po letih prepričevanj s strani političnih 
strank tokrat odločil, ker sem ves ta čas ohranjal nestrankar-
sko držo, tokrat pa so me prepričali ljudje, katere cenim in 
jim zaupam. 
Rojen sem leta 1965 v Celju. Končal sem Osnovno šolo v Voj-
niku, Srednjo gradbeno šolo v Celju, opravil obvezno služe-
nje vojaškega roka v Zagrebu ter nato zaključil univerzitetni 

študij na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo 
v Ljubljani, smer arhitektura. Diplomiral sem pri profesorju 
dr. Petru Fistru s področja prenove arhitekturne dediščine. 
Moja prva služba je bila v podjetju Gradis Celje, nakar so 
me povabili na Šolski center Celje za predavatelja strokovnih 
arhitekturnih in gradbeniških predmetov, kjer predavam vse 
do sedaj. Opravil sem dodatne izpite iz pedagoško andrago-
ških  znanj ter strokovna izpita za področji gradbeništva ter 
pedagogike in andragogike. Ves čas se poleg tega ukvarjam s 
projektiranjem objektov, notranje opreme in zunanje uredit-
ve ter nadzorom na gradbiščih. Skupaj s sodelavci sem pro-
jektiral prenovo objekta v Pušnikovi ulici za potrebe Knjižni-
ce Vojnik, stadion NK Rudar v Velenju in cestninsko postajo 
Vransko na avtocesti Celje–Vransko, če naštejem le nekaj 
večjih objektov.

Sem poročen in z ženo Aleksandro imava tri krasne otroke.
Celovit program dela je še v razvoju, rad pa bi izpostavil ne-
kaj tem, ki jim velja posvetiti večjo pozornost kot do sedaj:
- prostor je končna dobrina, zato je nujno potrebno k njegovi 
izrabi pristopiti strokovno, celovito in ne po delih, kot kaže 
dosedanja praksa;
- nujno potrebno je začeti spoštovati nedotakljivost premo-
ženja, bodisi v obliki zemljišč, na katerih se izvajajo posegi 
v prostor, kot tudi vplivov na okolje ter v okolju živeče ob-
čane;
- glede na dejstvo, da živimo v enaindvajsetem stoletju, je 
skrajni čas, da vsem občanom zagotovimo osnovne dobrine, 
kot so pitna voda, elektrika in dostop do drugih komunalnih 
storitev;
- veliko več pozornosti nameniti otrokom, mladim in odra-
ščajočim v obliki programov druženja in izobraževanja ter 
vključevanja v družbo;
- povečati občutljivost za starejše občane glede aktivnosti in 
vključevanja v okolje;
- vsak občan, naj bo starejši ali mlajši, ne glede na politič-
no ali versko prepričanje, naj najde svoj interes in se z njim 
vključi v delovanje skupnosti;
- občina ni samo njen center, pač pa bo močnejša, če se bodo 
enakomerneje razvijali vsi njeni sestavni deli in bodo vsi ob-
čani imeli bolj enakovredne možnosti za razvoj svojih kmetij, 
podjetij in dostopa do infrastrukture.

Hvala za Vaš čas, ki ste ga namenili branju mojega razmiš-
ljanja.

Arnold LEDL
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SE VAM MORDA ZDI, DA JE 
SKRAJNI ČAS ZA POLITIČNE 

SPREMEMBE?

Člani Občinskega odbora Nove generacije Vojnik se že ne-
kaj časa ukvarjamo s tem vprašanjem in hkrati razmišljamo 
kaj storiti, da bi se politična atmosfera v Občinskem svetu 
Občine Vojnik končno spremenila. Verjetno nam bi kdo tež-
ko odgovoril na to vprašanje, najbrž pa bi bil mnenja, da je 
potrebno doseči čim boljši rezultat na letošnjih lokalnih vo-
litvah. Da, to je to, čim več glasov vseh starostnih skupin in 
politična klima bi se v trenutku spremenila.

Če pogledamo malce globlje, vemo, da je že Weber poimeno-
val sodobne oblike strank kar otroke demokracije, ki so tudi 
ključni dejavnik sodobnega vladanja. Stranke v bistvu struk-
turirajo volilne glasove, povezujejo in mobilizirajo množice 
državljanov, agregirajo različne interese, oblikujejo javne po-
litike, legitimirajo politični sistem in sodelujejo pri procesu 
politične socializacije državljanov. (povzeto po: Danici Fink 
Hafner, Politične stranke) 

Lahko torej rečemo, da so stranke ključna vez med držav-
ljani in državo. In če ne bi bilo političnih strank, ne bi bilo 
tudi predstavnikov ljudstva oziroma določenih skupin ljudi. 
Torej, če želimo, da naša mala država na sončni strani Alp in 
naše občine, v tem primeru Vojnik, delujejo tako kot je treba, 
je odgovor enostaven. Politične stranke se potrebujejo, ne 
glede na to, koliko ljudi misli, da je politika umazana stvar in 
predmet manipuliranja z ljudmi. Samo pomislite malce bolj 
pozitivno in se ne bojte te politike, pa naj bo državna ali lo-
kalna, saj v bistvu ne grize, ampak spodbuja človeka k izbolj-
šanju življenja v neki lokalni skupnosti. Člani Nove genera-
cije vedno bolj ugotavljamo, da se mladi bojijo sodelovati pri 
stvareh, ki so povezane s politiko, kaj šele da bi posamezniki 
kandidirali na listah za občinske volitve. Sprašujemo se za-
kaj? Ali ni prijetno, če naredimo nekaj skupaj in premakne-
mo politična kolesa v drugo smer, ali ni prijetno, če pri tem 
sodeluje več ljudi in končno naredi nekaj za svojo skupnost? 
In to je to, to je odgovor. Ustvariti vez, ki tako mlade kot sta-
rejše ljudi poveže. Saj ne bo kmalu, ko bomo mi mladi morali 
nadomestiti starejše in prevzeti vajeti v svoje roke. Odločati 
bomo morali o zadevah, o katerih zdaj odločajo oni, zato je 
skrajni čas, da se začnemo počasi učiti od njih in si pridobi-
vati pomembne izkušnje za prihodnost.

In kaj si mislimo?
Zadnji čas je, da se zbudimo in spremenimo strukturo občin-
skega sveta na letošnjih lokalnih volitvah. Če ne veste, komu 
nameniti glas in ste za nov svež veter mladih, ambicioznih 
ljudi, je odgovor v nas, v tistih, ki še vedno hočemo svoj glas 
in imamo radi rumeno barvo, saj je barva sonca in energije. 
In mi »ta rumeni« smo še vedno mnenja, da smo mladi za-
kon! Pa naj še kdo reče, da ni tako … Svet še vedno in bo še 
nekaj časa stal na mladih!

Občinski odbor Nove generacije Vojnik

      

SPOROČILO ZA JAVNOST

V Mladi Sloveniji, Novi generaciji in Slovenski demokratski 
mladini smo presenečeni nad današnjo izjavo Študentske 
organizacije Slovenije, ki kljub nedokončanim pogovorom z 
vlado vse svoje moči usmerja v demonstracije in govori le o 
tem, kaj  bi vlada morala narediti.
Trije podmladki še vedno trdno verjamemo, da je dialog edi-
no orodje za uspeh in da se pri prihodnosti študentskih re-
form ne sme gledati samo na povečevanje privilegijev, ampak 
na to, da imajo bodoči študenti možnost končati kvaliteten 
študij in se zaposliti. Ravno to je cilj predvidenih reform in 
upamo, da tudi cilj Študentske organizacije Slovenije. 
Verjamemo namreč, da je zadnji čas za reforme, navsezadnje 
nam to dokazujeta dolgo študiranje in nezaposlenost mladih 
diplomirancev, ki se soočajo s konkurenco zaposlenih štu-
dentov, ki so za podjetja finančno ugodnejši.
Upamo, da se Študentska organizacija Slovenije zaveda, da 
je prihodnost in uspešnost prihodnjih študentskih generacij 
odvisna ravno od sedanjih reform in da študent potrebuje 
predvsem kakovosten študij, ne pa privilegijev. Za to se mo-
ramo potruditi vsi in predlagati pametne rešitve, ne zahtev. 
Bodoči slovenski diplomirani intelektualci bodo namreč mo-
rali znati reševati probleme, ne pa zahtevati privilegijev, ki 
jih drugi državljani nimajo. 
Mlada Slovenija, Nova generacija in Slovenska demokratska 
mladina, ki imamo v svojih vrstah preko pet tisoč dijakov in 
študentov, se zavedamo študentske problematike, zato pozi-
vamo Študentsko organizacijo Slovenije k strpnemu dialogu, 
saj je končni uspeh pomemben za bodoče generacije. Demon-
stracije so sicer legitimne, vendar ne bodo rešile ničesar.

Mlada Slovenija, Nova generacija, Slovenska demokratska mladina

Informacije: Polonca Zor
Gsm: 040/437-129

E-naslov: polonca.zor@sdm.si

CIVILNA INICIATIVA V
OBČINI VOJNIK

VABI OBČANE/-KE K 
SODELOVANJU NA 

LOKALNIH VOLITVAH 
2006

Člani Civilne iniciative v Občini Vojnik bomo kandidirali 
na lokalnih volitvah 2006. Želimo tvorno sodelovati in biti 
zastopani v občinskem svetu in vseh odborih Občinskega 
sveta Občine Vojnik. Če se bo pokazal interes, bomo kandi-
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dirali tudi s kandidatom za župana.

K sodelovanju smo povabili stranko AS Aktivna Slovenija, 
eno mlajših strank v Sloveniji, vendar zelo uspešno in prodo-
rno. Na zadnjih državnozborskih volitvah leta 2004 je stran-
ka dosegla zelo dober volilni izid 2,28 % veljavnih glasov, 
kar jo uvršča na drugo mesto na listi zunajparlamentarnih 
strank. Da je stranka demokratična pove dejstvo, da v svojem 
statutu nima zapisanega pogoja, da mora kandidat na kandi-
datni listi na volitvah biti član stranke! Izvoljeni kandidat se 
zaveže programu Občinskega odbora, poštenosti in dogovor-
jenim skupnim aktivnostim.

Spoštovani občanke in občani, zaradi naštetih razlogov vas 
vabimo, da se nam pridružite vsi tisti, ki imate na dan voli-
tev volilno pravico in stalno prebivališče v Občini Vojnik, 
predvsem pa vabimo tiste z znanji na področju lokalne sa-
mouprave, družbenih dejavnosti, komunalnih dejavnosti, go-
spodarskih dejavnosti,  upravljanja premoženja in kmetijske 
dejavnosti. 

Ob tej priložnosti Vas želimo obvestiti, da bo v bližnji pri-
hodnosti ustanovljen Občinski odbor Vojnik AS Aktivna 
Slovenija.

Vsi tisti, ki ste vedno spraševali za možnost kandidiranja na 
lokalnih volitvah v Občini Vojnik, sedaj je vaša priložnost – 
»Bodi aktiven/-na in postani svetnik/-ca v Občini Vojnik!«

Podatki za prijavo: ime in priimek, točen naslov, pošta ter 
številka (mobilnega) telefona.

Naslov za prijavo: janez.korosec@aktivnaslovenija.si
Mobilni tel.: 041/641-985

Janez KOROŠEC, univ. dipl. ing. tehnol. prom.,
neodvisni svetnik v Občini Vojnik,

predsednik iniciativnega odbora AS 

DELO SVETNIKA DeSUS

V Občini Vojnik deluje občinski svet, v katerem sem kot  svet-
nik stranke DeSUS Jože KOROŠEC s Frankolovega. Delo 
svetnikov ni lahko, saj opravljamo s celotnim premoženjem 
Občine. To pomeni, da razporejamo finance in delo celotne 
občinske uprave. Svetniki delujemo v raznih odborih, ki po-
drobneje razporejajo sredstva in delo v Občini. Sem član Od-
bora za finance in premoženje, Odbora za gospodarstvo in 
turizem in Komisije za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja.
Kot svetnik DeSUS-a si vseskozi prizadevam, da delujem v 
duhu dobrega gospodarja in v dobro vseh občanov naše ob-
čine. Pomembno je, da je svetnik pri svojem delu vztrajen  
in se zaveda odgovornosti  do svojih volivcev.  Zato stranka 
DeSUS vedno predlaga  za svetnike sposobne in odgovorne 
občane, ki jih volivci izbirate po lastni presoji. Upam, da sem 
do sedaj svoje delo opravljal  dobro in korektno in s tem pri-
dobil vaše zaupanje, zato se priporočam tudi za naprej in ra-
čunam na vaš glas.

Jože  Korošec, za stranko DeSUS 

REDNA LETNA KONFERENCA 
OO SDS VOJNIK

V prostoru Kulturnega doma Vojnik je bila dne 12. 5. 2006 
ob 19. uri redna letna konferenca Občinskega odbora SDS 
Vojnik. 
Podani so bili poročilo o delu v letu 2005, finančno poročilo 
in načrt dela za leto 2006.
Udeležence so pozdravili: državni sekretar iz kabineta pred-
sednika vlade dr. Vinko Gorenak, poslanec Franc Jazbec in 
predsedniki lokalnih odborov SDS sosednjih občin. 
Kot kandidat za župana Občine Vojnik na jesenskih lokalnih 
volitvah se je na konferenci predstavil Arnold Ledl iz Vojni-
ka. Člani so njegovo kandidaturo podprli.
Po konferenci je sledilo družabno srečanje ob prigrizku in 
pijači.

Vili Hribernik, predsednik OO SDS Vojnik

     

Spoštovane sokrajanke in sokrajani!

Ko opazujemo dežne kaplje, s katerimi se poslavlja zadnji 
majski teden, bolj podoben aprilskemu, nam odkrivajo, da 
smo za razvoj našega kraja postorili še premalo. Tolažba, po 
dežju pride sonce, ne bo pomagala, kajti sonce bo razkrilo še 
druge pomanjkljivosti.
Pravijo, da smo slepi toliko, kolikor nočemo videti. Manj kot 
pol leta pred volitvami je verjetno le malo sokrajanov, ki ne 
vidijo ali ne želijo videti.
Zaključek je na dlani: poskušajmo ohraniti ta naš pogled, po-
skušajmo soustvarjati našo občinsko politiko, poskušajmo 
biti vsak malo občinskega svetnika ali župana.
Zato, dragi sokrajani, na dan z idejami, predlagajte, kritiziraj-
te, pohvalite, mi pa se bomo potrudili, da vaše ideje posredu-
jemo na pravo mesto in najdemo predvsem notranjih moči, 
storiti korak naprej v skupno dobro. 

Vse je mogoče, če smo složni!

Vse vaše pripombe in predloge nam pošljite na skupni sedež 
stranke na naslov:
 

OBMOČNA  ORGANIZACIJA SD CELJE 
Gledališka ulica 2, 3000  Celje,

tel.: 493-09-90, fax: 493-09-91
e-pošta: sd.celje@siol.net

Odbor Socialnih demokratov Občine Vojnik

LDS – LOKALNE VOLITVE

Stranka Liberalna Demokracija Slovenije, Občinski odbor 
Vojnik šteje trenutno 40 aktivnih članov in veliko število so-
mišljenikov. 
Aktivno se vključujemo v delovanje Občine Vojnik. V tem 
mandatu imamo pet svetnikov v občinskem svetu, od skupno 
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osemnajstih svetnikov. 
Tudi za tokratne lokalne volitve smo na svojem zboru članic 
in članov, dne 23. 5. 2006, že potrdili popolne liste kandida-
tov za občinski svet in za svete vseh treh krajevnih skupnosti: 
Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo. Kandidati LDS na po-
sameznih listah so:

1. za občinski svet II. volilna enota (Vojnik):
1. Jože Kocman
2. Lidija Eler Jazbinšek
3. Janez Špes 
4. Vili Močenik
5. Sara Voršič 
6. Branko Špes 
7. Božo Tržan 
8. Gregor Kuzman 
9. Adolf Videnšek

2. za občinski svet I. volilna enota 
(Nova Cerkev, Frankolovo):
1. Dušan Horvat
2. Ladislav (Slavko) Jezernik
3. Greta Jošt
4. Franc (Branko) Jezernik
5. Anton Gregorc
6. Alenka Prebičnik-Sešel
7. Zmago Ofentavšek
8. Peter Selčan
9. Beno Kresnik

3. za svet KS Vojnik:
1. Sara Voršič
2. Lidija Eler-Jazbinšek
3. Adolf Janc
4. Karl Kasesnik
5. Jože Kocman
6. Tomislav Videnšek
7. Vlado Kroflič 
8. Jurij Sitar
9. Cvetka Založnik-Gačnik

4. za svet KS Frankolovo:
1. Drago Brecl
2. Greta Jošt
3. Martin Kračun
4. Anton Turk
5. Anton Gregorc
6. Dušan Fijavž
7. Dušan Horvat

5. za svet KS Nova Cerkev:
1. Franc (Branko) Jezernik
2. Bojan Sešel
3. Ladislav (Slavko) Jezernik
4. Peter Selčan
5. Rolando Sodin
6. Gvido Pinter
7. Aleksander Škoflek

Prepričani smo, da ponovno ponujamo volivcem in volivkam 
dobre kandidate, ki so se s svojim dosedanjim življenjem in 
delom pozitivno potrdili in pokazali, da so pripravljeni in 
sposobni nekaj narediti tudi za druge. Na volitvah pričakuje-

mo solidno podporo.
Na istem zboru smo potrdili tudi županskega kandidata. V 
posebno zadovoljstvo nam je, da ga kandidiramo skupaj s 
stranko SDS in stranko Zelenih v občini Vojnik.
Prepričani smo, da smo skupaj uspeli najti odličnega župan-
skega kandidata. G. Arnold Ledl je po poklicu arhitekt, pro-
fesor v svoji stroki. Vemo, da za profesorje pridejo najsposo-
bnejši v konkretni stroki. Praksa pa nam kaže, da so v politiki 
najuspešnejši tisti, ki pridejo vanjo kot profesorji ali pa prav-
niki. G. Ledl bo v slučaju izvolitve zelo dostojen naslednik 
sedanjemu županu. Prepričani smo, da bo sposoben dvigniti 
delovanje občine na višji nivo v vseh sferah delovanja in bo 
občina pod njegovim vodstvom doživela nov razcvet.
Vemo, da vse politične stranke ponujamo podoben program, 
tisto, kar v občini v konkretnem življenju in okolju potrebu-
jemo. Vendar zelo pomembno pa je, katerim osebam bomo 
zaupali izvajanje teh programov. Od teh konkretnih fizičnih 
oseb bo v naslednjem mandatu in dolgoročneje odvisno, ali 
bomo imeli občani občine Vojnik bolj ali manj ugodne vse-
stranske življenjske pogoje.
Vemo, da se vsaka politična garnitura ali posamezen funkci-
onar po več mandatih izpojeta, pa če sta še tako dobra.
Pametni volivci vsako garnituro zamenjajo, preden ta prične 
stagnirati ali celo nazadovati. Zatorej, v slogi sta moč in na-
predek.

Dva kratka poudarka, katerima bo v prihodnjem mandatu 
potrebno poleg vsega ostalega posvetiti večjo pozornost:
- dati in dopustiti večjo vlogo krajevnim skupnostim tako pri 
načrtovanju in izvajanju programov, kot pri gospodarjenju s 
finančnimi sredstvi;
- urediti, da bo po stari mariborski cesti vozilo manj tranzit-
nega prometa zaradi izogibanja plačevanju cestnine na avto-
cesti.
V občini se stranke ne moremo predstavljati s posebno stran-
karsko politiko. Vse smo zavezane k iskanju za dober danes 
in boljši jutri. 
Izhodišča LDS, svoboda, enakost in solidarnost, pa so nače-
la, ki naj bi veljala na vseh nivojih in v vseh okoljih.

Mag. Adolf Videnšek,  
predsednik LDS OO Vojnik
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JUBILEJNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA 
ZBORA KUD »FRANCE PREŠEREN« VOJNIK

Moški pevski zbor KUD »France Prešeren« je priredil v so-
boto, 22. 4. 2006 ob 19. uri, slavnostni koncert v počastitev 
70-letnice delovanja zbora. 
Zbor na vojniškem pevskem obzorju deluje že nepretrganih 
sedem desetletij. Prvemu zborovodji gospodu Vaudi so sledili 
Avgust Cerar, Tone Volasko, Marjan Lebič, Rudi Sakelšek in 
Mira Kodrun. Zadnjih dvanajst let pa ga vodi Emilija Kladnik 
Sorčan. Številni pevci, ki so v zboru prepevali v različnih ob-
dobjih, so vtisnili neizbrisni pečat sleherni pesmi, ki je kdaj 
koli zazvenela iz vrst dobrih prijateljev in zavednih, pokonč-
nih ljudi. Moč pesmi, ki je pomagala prebroditi tudi manj 
uspešne čase, je neizmerna, zato vsi sedanji člani, ki imajo to 
srečo, da lahko skupaj praznujejo častitljivo obletnico, želijo, 
da bi se lepa in bogata slovenska pevska tradicija ohranjala 
kot dragocena dediščina tudi za prihodnje rodove. Vsem, ki 
njihovo dejavnost plemenito podpirate, ste njihovi prijatelji 
in cenjeni poslušalci, so člani zbora nadvse hvaležni.

Foto: Aleksander Sorčan.
Pevci MoPZ menijo, da je pomembne obletnice treba praz-
novati predvsem s pesmijo, zato so v glavnem peli in manj 
govorili. Zahvalili so se vsem nekdanjim zborovodjem, ki so 
pripomogli k današnji podobi zbora. Sedanji predsednik pev-
skega zbora je Jernej Čater. Splet čudovitih ljudskih in umet-
nih pesmi je napolnil dvorano, ki je čutila skupaj s pevci in z 
vsemi tistimi, ki so nekoč zapisali besedila in glasbo.
Okrogli jubileji pa so tudi lepa priložnost, da se posameznim 
pevcem izrazijo zahvale za večletno sodelovanje v amater-
ski kulturni dejavnosti v obliki bronastih, srebrnih in zlatih 
Gallusovih priznanj. To najpomembnejše pevsko priznanje 
podeljuje Javni sklad za kulturne dejavnosti Slovenije.  Pred-
stavnik celjske izpostave gospod Janko Poklič, predsednik 
odbora za zborovsko dejavnost, je podelil naslednja Gallu-
sova priznanja.
Bronasto Gallusovo značko za najmanj 5 let prepevanja so 
prejeli: Marjan Žlaus, Janez Prelesnik, Rafael Brance.
Srebrno Gallusovo značko za najmanj 15 let prepevanja je 
prejel Peter Marguč.
Zlato Gallusovo značko za najmanj 25 let prepevanja sta pre-
jela Darko Klančnik in Gusti Jošt.
Prejemniki posebnih priznanj Javnega sklada za ljubiteljsko 
kulturo pa so naslednji.

Viki Podergajs, dolgoletni član zbora, ki s svojo prizadevnost-
jo in vzornim sodelovanjem že dolga leta prispeva h kvaliteti 
zborovskega petja.
Zvonko Tanc, eden najstarejših članov moškega zbora.
Štefan Mauh, dolgoletni solist, ki pomembno prispeva k pre-
poznavnosti zbora.
Vinko Dobovičnik, dolgoletni solist, priznanje za izjemen 
prispevek h kvaliteti zbora.
Mirko Vinder, nekdanji predsednik in neumorni organiza-
tor, je prejel priznanje tudi za neizmerno količino dobre volje 
in optimizma, ki ga prinaša med pevce.
Marjan Adamič, duša zbora, je prejel priznanje za izjemno 
požrtvovalnost in predanost pevskemu zboru. 

Kot gostji sta nastopili Duo KA – TI.  Program je čudovito 
povezoval Janez Dolinar.
Pevcem zbora in zborovodkinji velja iskrena zahvala in če-
stitka ob prazniku.

Milena Jurgec

20-letnica Godbe na pihala v Novi 
Cerkvi

Nova Cerkev je kraj z bogato glasbeno tradicijo. V najsta-
rejšo glasbeno skupino sodijo godbeniki, saj njihovi začetki 
segajo že v čas pred 130 leti, še v čas avstrijske vladavine.

Pred dvajsetimi leti, leta 1986, je nekaj (le devet) izkušenih 
članov spodbudilo k nastanku godbe v Novi Cerkvi. Med naj-
zaslužnejšimi so bili Jože Pekošak, Franc Božnik in najstarej-
ši član Franc Šabac, ki se začetkov takole spominja:
»Začetki so bili precej drugačni od današnjih dni. Vadili smo 
po domovih, pri prijateljih, po gostilnah, ker drugje ni bilo 
prostora. Pri godbi sem začel igrati že 1939. leta, vojna pa 
je vse uničila. Po vojni, 1964. leta sem začel organizirati lju-
di za godbo. Največ sem jih pridobil iz bivše tovarne EMO 
(»kširfabrikarje«). Potem se je začelo. Prvega kapelnika smo 
imeli iz Nove Cerkve, gospoda Tratnika, kasneje gospoda 
Karlošaca iz železničarske godbe. Takrat smo vadili pri meni 
doma, kasneje smo vadili v Vojniku pri gasilcih, toda mi smo 
bili »Novocerkolani«.  Zaradi prostorske stiske smo se selili 
iz kraja v kraj. Potem je prišel Ivan Jezernik (starejši), videl 
to prostorsko stisko in nam dal prostore za vaje v gasilskem 
domu v Novi Cerkvi. Danes sem najbolj ponosen na to, da 
godba slavi svoj jubilej, 20 let v Novi Cerkvi.«

Leta 2001 je Godba na pihala v Novi Cerkvi doživela nov 
zagon. Po dolgoletnem druženju in igranju  so dobili novega 
kapelnika – dirigenta Marjana Vrečarja in novega predsedni-
ka Slavka Jezernika, ki je godbenike organiziral v Kulturno 
društvo. 
Predsednik Slavko Jezernik je zelo ponosen na to, da so god-
beniki ostali v Novi Cerkvi. V letih njegovega predsednikova-
nja so godbeniki dobili svoje uniforme – oblačila, kot se za 
godbenike spodobi. Letno odigrajo  približno štirideset na-
stopov, tudi ob vsakem vremenu, in si po njegovem mnenju 
zaslužijo tudi letnemu času primerna oblačila. Med najpo-

 IZ DELA DRUŠTEV
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membnejše in že tradicionalne koncerte prištevamo božič-
no-novoletni koncert, ki ga vsako leto obišče veliko krajanov 
in gostov, kar je tudi nagrada za celoletno delo. Predsedni 
Slavko Jezernik se je v teh letih zelo angažiral pri iskanju 
finančnih virov tega društva, za kar se zahvaljuje dvema že 
20-letnima finančnima podpornikoma, Rudiju Rudniku in 
Jožetu Rezarju, in vsem drugim sponzorjem. Seveda brez ra-
zumevanja Občine Vojnik za ljubiteljsko kulturo tudi ne bi 
šlo.Da delo dobro steče, so torej pomembni pogoji dela, ne 
samo dobra volja članov godbe, ki je letos že narasla na 42 
članov. Za to gre velika zasluga kapelniku Marjanu Vrečar-
ju, ki pravi, da so  mu glavna motivacija ljudje, ki z veseljem 
delajo. Seveda se zaveda, da ima le malokatera godba danes 
srečo, da ima takega predsednika, ki, v sodelovanju z župa-
nom, zna prisluhniti delu skupine. Zelo ponosen je na pod-
mladek, saj se mu prenašanje izkušenj na mlajše generacije 
zdi danes pomembno dejanje.
Kapelnik Marjan Vrečar ob jubileju izreka posebno priznanje 
vsem tistim godbenikom, ki iz ljubezni do glasbe in s čutom 
odgovornosti skrbijo, da Godba na pihala deluje že 20 let.
Brez dobre volje pri ljubiteljski kulturi ne gre in tudi pri god-
benikih ne, pravi član Franci Božnik, ki igra v Novi Cerkvi 
že od začetka. Spominja se, kako so si kupili prva enotna ob-
lačila – šli so v Trbiž, v Italijo, in si kupili usnjene jakne. To je 
bil za tiste čase vsekakor carinski podvig, ki je prinesel obilo 
smeha med člani, lepih spominov in predvsem nova oblačila. 
G. Franci Božnik pravi, da so godbeniki najbolj veseli pod-
mladka, ker mladi pomenijo upanje, da bo godba na pihala v 
Novi Cerkvi živela še naprej.
Jubileja se veselijo tudi mladi godbeniki, saj si Gregor Stolec 
želi,  da bi igral čim dlje pri godbi, saj sta mu všeč glasba in 
godba.
Ob takšnem navdušenju mladih se res ne gre bati za obstoj 
godbenikov v Novi Cerkvi, kar s ponosom ugotavlja Adolf 
Majcen, ki pri godbi igra že celih 20 let, in pravi: 
»Vesel sem, da smo tako dobra družba in smo zdržali že toliko 
let. Za to se moramo zahvaliti dobremu vodenju g. Marjana 
Vrečarja in predsednika društva g. Slavka Jezernika. Želim, 
da bi delovali še naprej, predvsem pa, da se vključi čim več 
mladih, da bo godba lahko delovala še naprej.«
»Ob jubileju in 20-letnici delovanja Godbe na pihala v Novi 
Cerkvi želim, da bi še naprej vztrajno nadaljevali z delom 
in nadaljevali s tradicijo, ki v občini traja že 130 let.
Hkrati pa vabim vse občanke in občane ter goste, da obi-
ščete jubilejni koncert Godbe na pihala v Novi Cerkvi, ki 
bo 1. julija 2006, ob 18. uri pred gasilskim domom.« 
(Slavko Jezernik)

Pridružujemo se čestitkam in želimo godbenikom še veliko 
lepih let skupnega delovanja!

Alenka Prebičnik Sešel

Upokojenci imamo vedno čas ... peti

Mešani pevski zbor Društva upokojencev Vojnik prebil led 
s svojim prvim koncertom

Po več letih mirovanja pevskega zbora upokojencev, se je 
ustanoviteljska trojka pred slabima dvema letoma opogumi-
la in postavila na noge Mešani pevski zbor Društva upoko-

jencev Vojnik. Pobudnik je bil sedanji predsednik zbora Viki 
Lečnik, pomagala sta mu Marijanca Krpan in žal že pokojni 
Stane Tilinger. Zbrali so skupino 18 pevcev iz Vojnika, Nove 
Cerkve, Socke, s Frankolovega, iz Zadobrove in Celja. Ne 
preveč in ne premalo, ampak kaj ko nam je manjkal dirigent-
ski motor. Ena trdo-mehka roka, ki bi ugnala klepetave upo-
kojence in jih prepričala, da imajo veliko časa za upevanje, 
vajo, potepanje po nastopih in druženje. Nazadnje je ta izziv 
sprejela dolgoletna zborovodkinja in od otroštva zaprisežena 
zborovska pevka Vida Bukovac. Vida, ki ji tečejo leta nazaj 
in ne naprej, vodi kar štiri zbore, ampak upokojenci smo ne-
kaj posebnega. Kdaj pa kdaj zaspimo na vaje, pozabimo, kje 
se dobimo, mimogrede ustvarimo kak solistični presežek in 
premalo odpiramo usta. Vendar smo po drugi strani prepol-
ni anekdot in cepljeni proti slabi volji. Imamo celo dežurno 
‚vic-mojstrico‘ Jožico in stalnega harmonikarja Iva Rošerja iz 
Nove Cerkve, ki zna iz vsakih vaj narediti pravo zabavo.

Prve vaje smo imeli v prostorih Društva upokojencev Voj-
nik, od januarja 2005 pa uživamo gostoljubje v Osnovni šoli 
Vojnik, za kar gre zahvala ravnateljici Majdi Rojc. Sedaj nas 
je že 23 in do zdaj smo razgreto peli predvsem našim upo-
kojencem, stanovalcem Špesovega doma, članom Zveze bor-
cev na občnih zborih, na reviji pevskih zborov v Vojniku, na 
proslavi dneva upora proti okupatorju in na veliki prireditvi 
Zakaj bi veselo ne peli v Narodnem domu v Celju. V najbolj 
veseljaškem mesecu v letu nam je uspel veliki met, saj smo 
organizirali glasbeno-scensko prireditev Veseli december.

Naš največji in najzahtevnejši zalogaj so bile priprave na prvi 
letni koncert Mešanega pevskega zbora Društva upokojen-
cev Vojnik. Strah, da bo dvorana ostala prazna, je bil odveč. 
Naša zvesta publika nam je množično stala ob strani in kon-
cert je na veselje vseh uspel, kot smo si želeli. S svojim obis-
kom nas je kljub obveznostim na drugih prireditvah počastil 
župan Občine Vojnik Beno Podergajs, ki ga naša zborovod-
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kinja – ko je najbolj dobre volje – vztrajno snubi za pomoč 
v tenorskih vrstah, saj je odličen pevec. Prav tako smo bili 
veseli obiska predsednika Društva upokojencev Iva Roba-
čarja. Edino, kar višji sili ne moremo oprostiti, je smola, da 
naša vodilna pevca Zvone in Jože zaradi bolezni nista mogla 
uživati z nami na odru.
Koncert sta oplemenitila solista Danijela Jeršič in Branko 
Dobravc ter harmonikar Štefan Starovasnik. Glede na to, da 
imamo v povprečju nevarno visok EMŠO, smo ga posebej 
za koncert želeli malce zatajiti. V goste smo tako povabili 
Ženski pevski zbor Ljubečna, Polka punce, plesalca Kajo in 
Urha Poteka ter povezovalca programa Uršo Majcen in Tilna 
Podergajsa. Bil je večer petja in smeha, ki smo ga pevci zači-
nili s situacijskim komičnim zapletom, ko je del pevcev prišel 
na oder prej kot ostali. Naš Viktor se je znašel in glasno začel 
modrovati o slabih in nepraktičnih straneh dolgih ženskih 
kril in luknjastih nogavic. Dvorana je bruhnila v smeh, kar 
je bila za nas prava sprostitev in nadaljevanje je steklo kot po 
maslu. Pa naj še kdo reče, da smo upokojenci dolgočasni!

    Ivana Bogovič

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK

Nekje je pač potrebno začeti. Zimsko lenarjenje in spomla-
dansko utrujenost smo pozabili in se 18. maja podali kar z 
dvema avtobusoma v Maribor. Za dobri dve uri smo se usta-
vili v gradu in muzeju v Betnavi ter si ogledali zanimivosti 
v čebelarskem svetu. Nekaj malega smo pojedli in popili, se 
ob 12. uri odpravili naprej proti Ormožu in hop čez mejo na 
Hrvaško, do »Kavane k Jeleni«. Tu so nas  pričakali z ‚muzi-
ko‘. Pozno proti večeru smo Gornjo Dubravo zapustili dobro 
razpoloženi, saj je bilo glasbe ter plesa dovolj in tudi naši 
pevci so doživeli lep aplavz od gostov iz Zagreba in Škal pri 
Velenju.
11. junija imamo pogostitev starejših. Naše upokojence, ki 
so ali bodo v letošnjem letu dopolnili 80 ali več let, bomo po-
gostili v gostišču Ivanke Koprivnik v Socki. V našem društvu 
je kar 156 članov, ki so ali bodo v tem letu napolnili 80 ali 
več let. Želimo jim predvsem sreče in zdravja ter še na mnoga 
leta!
Opravljajo se priprave na vsakoletno srečanje upokojencev 
Slovenije, ki bo 29. junija v Mozirju. Ker je to blizu, pričaku-
jemo, da se bomo tega srečanja udeležili vsaj s tremi avtobu-
si. Spomniti vas moram, da bomo v avgustu ponovili izlet v 
Dravograd (splavarjenje), še prej pa nas v juliju čaka samopo-
strežni piknik  na Mariborskem Pohorju (ANDREJEV DOM 
– PAJK ).

Tudi naše sekcije so zelo aktivne. Komorni zbor pridno vadi, 
nastopa in je imel svoj prvi samostojni koncert. Strelci so že 
prinesli pokal za osvojeno drugo mesto z meddruštvenega 
tekmovanja, ki je bilo na Ljubečni. Tudi kegljači ruskega keg-
ljanja so na meddruštvenem tekmovanju osvojili pokale. Tek-
movanje je bilo v Škofji vasi, moški so osvojili prvo, ženske 
pa drugo mesto. Upokojence, ki se do sedaj še niste vključili 
v naše vrste, pa kličemo, da se nam čim prej pridružijo. Da 
z nami potujejo, se veselijo in tako pozabijo na vsakodnev-
ne skrbi. Posebno pa vabimo pevce, strelce in tiste, ki imajo 
veselje do kegljanja, da pridejo v naše sekcije, saj je vsaka 
nova moč dobrodošla. Tudi naše šivilje in pletilje bodo vese-

le novih obrazov. Pridite in preizkusite novo petstezno avto-
matsko strelišče in dve pravkar končani kegljišči za rusko 
kegljanje.
Vse naše člane obveščamo, da imamo novega gospodarja, 
na katerega se lahko obračate v nujnih primerih, ko gre za 
vprašanje našega doma, kegljišča, strelišča ali v slučaju pisa-
nja parte in obešanja žalne zastave ali naročilo praporščaka. 
Gospodar je Vinko DOBOVIČNIK, stanujoč v Vojniku, tel.  
5773-037 (040 872-015).

Ivan Robačer,
predsednik DU

PGD VOJNIK - PREGLED DELA V 
MAJU 2006

4. maja 2006 je bila 14. Florijanova sveta maša v cerkvi Sv. 
Jerneja v Vojniku. Darovala sta jo monsignor dr. Stanisav Li-
povšek in gospod Anton Perger.
Maše so se udeležili članice in člani PGD Dobrna, Franko-
lovo, Lemberg, Nova Cerkev, Socka,  Škofja vas, Ljubečna, 
Maribor mesto, Marburg in Vojnik.
S svojo pristnostjo sta nas  počastila tudi predsednik GZS 
Ernest EÖRY in Heinz Franzel  iz Nemčije, ki je bil  dober 
prijatelj pokojnega Toneta Sentočnika.
Zahvaljujemo se gospodoma  Lipovšku in Pergerju, pevske-
mu zboru,  godbenikom s Svetine za izvedbo svete maše, 
vsem ključarjem, gasilkam in drugim občankam pa za  po-
gostitev po maši.

5. maja 2006 smo dežurali na Špargljijadi in organizirali ob-
čni zbor GZ Vojnik – Dobrna.
Dopoldne so nas obiskali učenci 2. razredov OŠ Vojnik, ki so 
si ogledali našo tehniko, prostore GD in videli, kako deluje 
klic 112 ob morebitni akciji.

13. maja 2006 je praznovala 90. rojstni dan naša članica go-
spa Ana Janc. Njen praznik smo počastili z devetimi vodnimi 
curki.
Popoldne ta dan je bilo gasilsko tekmovanje za prehodni po-
kal sv. Florijana, katerega se je udeležilo 9 enot. Zmagali so 
gasilke in gasilci iz Nove Cerkve.

13. maja 2006 sta se Zdenko Vrenko in Branko Gobec ude-
ležila Golažijade, ki jo je pripravilo TD Podgora pri Vidmu 
– Dobrepolje. Uspešno sta nas zastopala, saj sta dosegla dru-
go mesto po oceni strokovne žirije in drugo mesto po oceni 
občinstva.    
20. maja 2006 je praznovala okrogli jubilej  Milena Jurgec. 
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Njen praznik smo počastili s petimi vodnimi curki.

21. maja 2006 se je odvijalo kolesarjenje Prvi majski krog 
okoli Celja. Gasilci smo sodelovali z dežurstvom na križiščih, 
pripravili pa smo tudi velik kotel bograča za vse udeležence.

27. maja 2006 so se naše veteranke udeležile gasilskega tek-
movanja starejših gasilk in gasilcev na Teharjih, člani pa so 
se udeležili pokalnega gasilskega tekmovanja GZS v Kamen-
cah. Veteranke so dosegle  deveto mesto, člani pa trinajsto, 
kar pomeni za ene in druge dober rezultat.

27. maja 2006 sta se Zdenko Vrenko in Branko Gobec udele-
žila Bogračijade v Murski Soboti. Tokrat sta osvojila v veliki 
vseslovenski konkurenci bronasto odličje.

PROGRAM DELA:
17. junija 2006 bomo organizirali pokalno gasilsko tekmova-
nje starejših gasilk in gasilcev.
24. junija 2006 bo srečanje gasilske mladine GZ Vojnik – Do-
brna.
Udeleževali se bomo vseh društvenih proslav in tekmovanj 
naše zveze.

Za PGD Vojnik
Karl Kasesnik in Zdenko Vrenko 

VINOGRADNIKI OBČINE 
VOJNIK TRETJIČ PRINESLI VINA 

NA OCENITEV

Komisija pod vodstvom predsednika mag. Antona Vodovni-
ka je ocenila 104 vzorce prinesenih vin. Podelila je 25 zlatih, 
33 srebrnih, 15 bronastih diplom in eno priznanje. 30 vzor-
cev pa je bilo neocenjenih – izločenih. Vsem vinogradnikom 
iskreno čestitamo za korajžo, da so prinesli vzorce vin. Le-
tos je društvo prebilo magično mejo 100 prinesenih vzorcev. 
Skupaj  se veselimo z dobitniki priznanj.

Skupina vinogradnikov je v prijaznem gostišču Lovec v Voj-
niku z veliko truda ocenjevanje vzorno organizirala. D. Šuc 
je pobirala denar, J. Šabjan meril stopnjo sladkorja, I. Pušnik 
je imel na skrbi razvrstitev in hranjenje vzorcev (on je stalni 
zvesti »kletar« VVD-a), I. Majcen je pobiral vzorce,  S. Majcen 
in M. Železnik sta točila vino komisiji, J. Krameršek  pa pri-
sotnim vinogradnikom, P. Leskovar je opravljal tajniška dela, 
Rok delal z računalnikom, M. Krašovec pa je bil kot vedno 

neutrudni organizator. Verjemite, ni bilo malo dela, zato so 
bili prireditelji res veseli pohvale  predsednika komisije mag. 
Antona Vodovnika, da je bilo ocenjevanje  lepo pripravljeno 
in brezhibno izvedeno.

Predsednik je pohvalil vinogradnike, da so prinesli res lepo 
negovana vina, ki jih je komisija, ki je imela tudi letos strog 
kriterij, primerno nagradila. Res je zanimivo, da v naših kra-
jih: Male Dole, Rove, Socka, Črešnjice … lahko uspevajo tako 
dobra, tudi vrhunska vina. Skrbno in strokovno delo vino-
gradnika in kletarja je rodilo sadove. Verjamemo, da je v kle-
teh še veliko dobrega vina, korajžno ga prinesite na ogled. 
Sebi v veselje in ponos ter potrditev dobrega dela.

Kar nekaj vzorcev pa je bilo izločenih – neocenjenih. Glavne 
napake so bile: bekser, problemi z žveplanjem, slaba lesena 
posoda … Precej vzorcev je še vedno vsebovalo vino samo-
rodnic – hibridov. Mag. Vodovnik je poudaril, da so ocenje-
vanja vin prava učna ura za boljšo kvaliteto vina. VVD obči-
ne Vojnik še ni staro tri leta, zato tudi kaka slaba ocena vino-
gradnikov ne sme preveč razočarati. To naj bo vzpodbuda za 
boljše delo, da bo njihov vzorec na IV. ocenjevanju boljši. Na 
napakah se učimo. Res pa je, da so napake drage! Tudi našim 
najboljšim vinogradnikom se je primerilo, da so bili njihovi 
vzorci izločeni.

Trta v naših vinogradih že lepo odganja. Vsem vinogradni-
cam in vinogradnikom želimo dobro letino. Druženje v 
VVD-u pa naj bo vsem v pomoč, da nas bo na IV. ocenjevanju 
letnika 2006 še več!

Pij malo, pij dobro!
Pavle Leskovar,

tajnik društva



28OgledalO 06/55 22. junij 2006

IZ DELA DRUŠTEV

MEŠANO BELO – ZVRST Povpr. Priznanje in Povpr. Priznanje in

Lastnik vzorca Naslov št. točk nagrada Lastnik vzorca Naslov št. točk nagrada

1 Vladimir Mikuš Vojnik 18,47 zlata dipl. 18 Dušan Horvat Frankolovo 17,60 sreb.dipl.
2 Miha Kok 1 Socka 18,30 zlata dipl. 19 Ervin Drgajner 2 Črešnjice 17,57 sreb.dipl.
3 Leon Gregorc 1 Frankolovo 18,27 zlata dipl. 20 Ludvik Jamnišek Dobrna 17,57 sreb.dipl.
4 Franc Dajčman Vojnik 18,17 zlata dipl. 21 Leon Gregorc 2 Frankolovo 17,50 sreb.dipl.
5 Jože Potočnik Ivenca 18,17 zlata dipl. 22 Mirko Krašovec 1 Arclin 17,37 sreb.dipl.
6 Miha Kok 2 Socka 18,10 zlata dipl. 23 Pavel Krajnc Vojnik 17,33 sreb.dipl.
7 Jože Kranjc Male Dole 18,10 zlata dipl. 24 Mirko Krašovec 2 Arclin 17,23 sreb.dipl.
8 Andrej Horvat Frankolovo 18,10 zlata dipl. 25 Rafko Brance Trnovlje 17,23 sreb.dipl.
9 Ivan Pušnik Arclin 18,07 sreb.dipl. 26 Franc Planinšek Celje 17,00 bron.dipl.

10 Jože Jeseničnik Nova Cerkev 18,03 sreb.dipl. 27 Jože Krameršek Bezovica 17,00 bron.dipl.
11 Karel Šander Male Dole 17,97 sreb.dipl. 28 Peter Martič Vojnik 16,97 bron.dipl.
12 Marjana Oman Šmartno 17,90 sreb.dipl. 29 Ivan Majcen Vojnik 16,93 bron.dipl.
13 Ivan Golihleb Arclin 17,83 sreb.dipl. 30 Danijel Bojanovič Vojnik 16,73 bron.dipl.
14 Ivan Keblič Rove 17,80 sreb.dipl. 31 Ervin Drgajner 1 Črešnjice 16,70 bron.dipl.
15 Peter Počivalšek Vojnik 17,80 sreb.dipl. 32 Anton Kramer Celje 16,57 bron.dipl.
16 Franc Krameršek Ljubečna 17,73 sreb.dipl. 33 Oto Potočnik Nova Cerkev 15,33 priznanje
17 Ljuba Eisenhut Male Dole 17,60 sreb.dipl.

MEŠANO RDEČE - ZVRST

1 Jože Jošt Male Dole 17,57 sreb.dipl. 4 Dolči Videnšek Globoče 17,30 sreb.dipl.
2 Zdravko Vrečko Arclin 17,47 sreb.dipl. 5 Anton Preložnik Vojnik 16,87 bron.dipl.
3 Peter Počivalšek Vojnik 17,43 sreb.dipl.

MODRA FRANKINJA

1 Jože Krajnc Male Dole 18,13 zlata dipl. 5 Peter Martič Vojnik 16,97 bron.dipl.
1 Pavel Krajnc Vojnik 18,13 zlata dipl. 6 Karel Božnik Dobrna 16,70 bron.dipl.
1 Danijel Koštomaj Dobrna 18,13 zlata dipl. 7 Milena Koprivnik Socka 16,57 bron.dipl.
4 Danijel Bojanovič Vojnik 17,20 sreb.dipl. 8 Marjana Oman Šmartno 16,53 bron.dipl.

LAŠKI RIZLING

1 Andrej Horvat Frankolovo 18,10 zlata dipl. 3 Slavko Govedič Dramlje 17,90 sreb.dipl.
2 Milena Koprivnik Socka 18,03 sreb.dipl. 4 Franc Kuzman Vojnik 16,37 bron.dipl.

SAUVIGNON

1 Milena Koprivnik Socka 18,23 zlata dipl. 3 Andrej Horvat Frankolovo 17,47 sreb.dipl.
2 Ivan Kramaršek Bezovica 18,00 sreb.dipl. 4 Jožef Kramaršek Bezovica 17,07 bron.dipl.

RUMENI MUŠKAT

1 Karel Goričan Nova Cerkev 18,30 zlata dipl. 3 Ivan Pušnik Arclin 18,13 zlata dipl.
2 Ervin Drgajner Črešnjice 18,20 zlata dipl. 4 Franc Planinšek Celje 17,73 sreb.dipl.

CHARDONNAY

1 Mirko Krašovec 1 Arclin 18,37 zlata dipl. 5 Jože Domjan Kasaze 18,10 zlata dipl.
2 Norbert Kelenberger Kasaze 18,23 zlata dipl. 6 Tea Švajger Velenje 17,80 sreb.dipl.
3 Dušan Horvat Frankolovo 18,17 zlata dipl. 7 Jože Jeseničnik Nova Cerkev 17,70 sreb.dipl.
4 Milena Koprivnik Socka 18,13 zlata dipl. 8 Jurij Sitar Gabrovec 17,37 sreb.dipl.

OCENJEVANJE VIN VOJNIK 2006
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BELI PINOT

1 Ivan Pušnik Arclin 18,17 zlata dipl.

RENSKI RIZLING

1 Ivan Pušnik Arclin 18,27 zlata dipl. 3 Ivan Krameršek Bezovica 17,33 sreb.dipl.
2 Dušan Horvat Frankolovo 17,73 sreb.dipl. 4 Norbert Kelenberger Kasaze 16,90 bron.dipl.

KERNER

1 Mirko Krašovec Arclin 18,23 zlata dipl. 3 Tea Švajger Velenje 17,70 sreb.dipl.
2 Pavel Leskovar Vojnik 18,20 zlata dipl.

letnik 2003 2004 2005

ZLATA DIPLOMA 16 16 25
SREBRNA DIPLOMA 36 30 33
BRONASTA DIPLOMA 12 20 15
PRIZNANJE 1 1 1
IZLOČEN 20 26 30

SKUPNO ŠTEVILO VZORCEV             85 93 104
SKUPNA POVPREČNA OCENA     17,53 17,38 17,62

Komisija: mag. A. Vodovnik – predsednik
T. Vodovnik-Plevnik, univ. dipl. ing.
J. Jesenek, univ. dipl. ing.
L. Gregorič, univ. dipl. ing.
D. Bovha, univ. dipl. ing.

Vina so bila ocenjevana po pri nas uradno veljavni METODI 20 TOČK. Pri tej metodi lahko vino prejme
od 0 do 20 točk. Končna ocena vzorca vina je povprečna vrednost 5 ocen ocenjevalcev - degustatorjev.
Najvišja in najnižja ocena nista zajeti v povprečni oceni.
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Društvo IZVIR je v letošnji pomladi ponovno vzcvetelo in 
zasejalo seme prijaznosti, ki je iz preproste ideje preraslo v 
velik projekt z imenom »Teden prijaznosti in dobrih dejanj«. 
Projekt se je odvijal v širši in ožji okolici občine Vojnik, v 
času od 15. do 19. maja. V okviru projekta je potekalo veli-
ko aktivnosti in prireditev na temo prijaznosti. Sodelovali so 
tako najmlajši kot tudi najstarejši občani in vsi vmes. Vsakdo 
je lahko našel nekaj zase.

 V ponedeljek, 15. maja, je bilo v prijetnem domačem in pri-
jaznem ambientu Sorževega mlina v Polžah pri Novi Cerkvi 
predavanje patra Branka Cestnika na temo »Sporazumeva-
nje med generacijami«. Odlični predavatelj nam je razkril 
vzroke in posledice medgeneracijskih konfliktov in doživ-
ljanj iz vsakdanjega življenja. Tako otroci kot starši in stari 
starši so dobili veliko koristnih nasvetov in pojasnil glede 
razlik med generacijami in kako se soočiti z njimi. Izkušen 
predavatelj je svoje slušatelje z zanimivimi anekdotami več-
krat nasmejal, tovrstna tematika pa se je izkazala za zelo za-
nimivo, kar so potrdili številni obiskovalci, saj je bil prostor 
skoraj premajhen za vse, ki so prišli. Na tem mestu gre tudi 
prisrčna zahvala domačim iz Sorževega mlina, ki so nas pri-
jazno sprejeli v svoje prostore in nas tudi slastno pogostili s 
svojimi domačimi dobrotami.
 Torek, 16. maj, je bil namenjen ljubiteljem filma. Prav za to 
priložnost smo izbrali  film Plačaj naprej, ki te ne pusti hlad-
nega. Kakor koli, namera nekega mladeniča, da bi spreme-
nil svet skozi nekaj dobrih dejanj, je hvale vredna. In njegov 
odnos z okolico, kjer izbira nosilce njegovega projekta, ki bi 
bili dovolj zanesljivi za izvedbo – tri dobra dela posredovati 
naprej. In kako se vse skupaj povezuje na prijaznost, vodilo 
tega tedna. Enostavno bodimo prijazni in okužimo tri ljudi. 
Vsak dan. In čez leto dni poglejmo rezultat. Do takrat je še 
sicer daleč, a ravno zato – začnimo sedaj in krog prijaznosti 
naj se širi med nami in zaradi nas.
Prijazni skrbniki dvorane so pripravili vse potrebno, da smo 
lahko nemoteno predvajali film.
Udeležba sicer ni bila dobra, a odzivi prisotnih so bili od-
lični. Nekaka tiha obljuba je bila, da bomo film predvajali 
še enkrat, ker ga je enostavno treba videti. In takrat boste 
znova vabljeni.

Torek, 16. maj, in sreda, 17. maj
V obeh dneh so bila dogajanja v Domu starejših občanov. V 
torek so varovance obiskali otroci vrtca Mavrica in jim zaple-
sali narodne plese, zapeli pesmice ter jih obdarili z nageljni.
Med prireditvijo so stekli pogovori z nekateri varovanci in 
zvedeli smo marsikatero iz njihovega življenja pred davnimi 
leti, ko so bili oni mladi. V sredo smo našo prisotnost združili 
s prostovoljci, ki so na ta dan imeli zaključno proslavo in se-
veda v dogajanje ponovno vključili varovance, njihove svojce 
in strokovno osebje.
Proslava  oziroma prireditev, ki so jo izvedli prostovoljci, je 
bila simpatična in predvsem vesela. Pokazali so, kaj znajo 
na odru in povedali, kaj so delali vse leto kot prostovoljci v 
Domu starejših občanov. Tudi varovanci so izpovedali svoja 
občutja, kot so izjavili, do svojih vnukov, ki so jih osrečevali z 
druženjem, s sprehajanjem in pogovori. To je prijaznost, ki se 
že dogaja. Naj je bo čim več, tako v Domu starejših, kot tudi 
vsepovsod drugje. 
Naš prispevek je bil v smislu nagovora predstavnice društva 
IZVIR, pa v podelitvi majic in knjig prostovoljcem ter oblju-
bi, da se bomo v prihodnosti povezali in skupaj naredili čim 
več dobrega za naše starejše občane, ki še kako želijo in tudi 
potrebujejo prijaznost.
V četrtek, 18. maja, je v prostorih Občine Vojnik potekala 
okrogla miza, ki so se je udeležili  predstavniki Karitas, Rde-
čega križa, predstavniki Občine Vojnik z občinskimi svetniki 
in z županom, predstavniki Cerkve, društva Hospic, društva 
Izvir, ravnateljica OŠ Vojnik, ravnateljica Vrtca Mavrica Voj-
nik s sodelavkami, predstavniki medijev in ostali. Okroglo 
mizo je povezovala Zlatka Jambrovič. Zaradi pestre zasedbe 
smo na okrogli mizi dobili dober vpogled na doživljanje 
(ne)prijaznosti v različnih segmentih družbenega življenja in 
v različnih institucijah, ki nas spremljajo vsak dan. Soglasno 
smo ugotovili, da je svet okoli nas še vedno prijazen in da 
lahko tudi vsak sam veliko pripomore k temu, da bo okolje v 
katerem živimo, prijazno. Saj si tega vsi želimo, mar ne?

V četrtek po okrogli mizi je sledilo odlično predavanje v 
Knjižnici Vojnik, ki ga je pripravil Domen Kočevar s temo 
»Kako s knjigami do znanja in osebne rasti«.
Predavanje je bilo izredno zanimivo in vredno poslušanja, saj 
nam tovrstnih predavanj preprosto manjka. Veliko je knjig, 
ki nam pomagajo, da osebnostno rastemo, a če ne vzamemo 
v roke tiste »prave« knjige, ki ti pokaže pot, po kateri stopaš 
lažje naprej proti cilju, je to stopicanje na mestu.
Dobra knjiga ti pomaga postati tisto, kar je v tebi in še nisi 
odkril, ti pa  tavaš sem ter tja in iščeš odrešitve tam, kjer je 
ni. Ena zelo dobrih knjig na to temo je: Verjemite in videli 
boste svetovno znanega avtorja dr. Wayna Dyerja, ki te pre-
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IZ DELA DRUŠTEV
prosto seznani, kako živeti, da boš srečen ti in vsi okoli tebe. 
Podobna predavanja bi bila dobrodošla tudi izven tedna pri-
jaznosti.
Petek, 19. maja, je bil dan, ki smo ga vsi nestrpno pričakovali 
zaradi zaključne prireditve, ko smo dodali piko na i našemu 
projektu »Teden prijaznosti in dobrih dejanj«. Prireditev se je 
odvijala v Novi Cerkvi v prostorih gasilskega doma. Zgovor-
na in pojoča voditeljica Mojca Kolar nas je popeljala skozi 

bogat program, ki je trajal skorajda pozno v noč. Na začetku 
nas je prijazno pozdravila Milica Kočevar, ki je idejni vodja 
prijaznega projekta in kateri je pripisati vso organizacijo, ne-
kako smo jo malce hudomušno označili kot pilota tega pro-
jekta, ki s svojimi kopiloti pelje potnike na planet Prijaznosti. 
Pozdravil nas je tudi župan Občine Vojnik  Beno Podergajs, 
ki je že tako znan kot zelo prijazen župan. Prireditev je po-
pestrila tudi odlična citrarka Špela Majcen. Vsi smo bili iz-
redno navdušeni nad najmlajšo delujočo folklorno skupino 
daleč naokoli, če ne kar najmlajšo v Sloveniji, ki se je svo-
jih prvih plesnih korakov in pesmi naučila v Vrtcu Mavrica 
Vojnik. Kako so se v vrtcu lotili projekta prijaznosti, nam je 
povedala ravnateljica Zvonka Grum. Za tem so nas s svojimi 
prelepimi glasovi navdušili Škrjančki, ki žametno žvrgolijo 
pod vodstvom odlične glasbenice Jane Majcen. Škrjančki so 
že ustaljena in daleč naokoli poznana skupina mladih pev-
cev, katerih glas se res sliši v deveto vas. S tem glasbenih užit-
kov še ni bilo konec. Predstavil se nam je tudi odličen Duet 
Biser s harmonikarjem Markom Žibretom, ki ga sestavljata 
Brigita Petre in Jožica Žibret. Na našo prireditev pa so pri-
šli tudi čisto pravi angelčki in nam predstavili prijaznost v 
nebesih, za kar je poskrbel prijazni dekan Alojz Vicman. Na 
prireditvi so svoje delo na temo prijaznosti predstavili tudi 
učenci in učiteljice OŠ Vojnik, POŠ Nova Cerkev, POŠ Socka 
in POŠ Šmartno v Rožni dolini ter ravnatelj OŠ Frankolovo. 
Učenci v šolah in otroci v vrtcih so pripravili slikovite in iz-
virne plakate, napisali spise, pesmi in misli, vse na temo pri-
jaznosti. V ta namen je bilo ustvarjenih veliko izdelkov, ki si 
jih še vedno lahko ogledate na razstavi v Marijinem domu v 
Novi Cerkvi. V tednu prijaznosti je na šolah in vrtcih pote-
kalo tudi zbiranje denarja za otroška igrala, ki bodo letos po-
stavljena v Novi Cerkvi, naslednji leto pa kje drugje. Zbranih 
je bilo 105.000,00 SIT, ki bodo tako popestrili otroško igro 
vseh otrok. V zahvalo in za nagrado pa bodo otroci poleg ig-
ral dobili tudi koncert Adija Smolarja ob zaključku šolskega 
leta, dne 16. 6. 2006, na OŠ Vojnik in OŠ Frankolovo.
Letošnja pomlad je prinesla v našo občino projekt »Teden pri-
jaznosti in dobrih dejanj«, ki ga bomo nadgrajevali skozi na-
slednja leta. Vsako leto se bomo trudili postati boljši in bolj 
prijazni in upamo, da se bo ta prijaznost dotaknila tudi vas. 

Vsi ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite pri tem in tudi 
pri ostalih projektih, ki jih pripravlja Društvo Izvir, ter s tem  
pripomorete k prijaznejšemu svetu.
Na koncu gre iskrena zahvala vsem našim sponzorjem, ki so 
nam pomagali realizirati naš projekt.
Ti so:
Občina Vojnik, Dinocolor, Vojnik, Četisk Celje, Napetost 
d.o.o., Celje, Artcom, g. Kroflič, Arclin, Radio Celje, Vrtnar-
stvo - Mirko Krašovec, Trgovina Zotll Trade d.o.o. Vojnik, Isar 
d.o.o. Vojnik, Ostri,  Ivan Ravnak Višnja vas, Maxima 88, 
Ilovca, KM inštalacije, Arclin, Ramo Selimovič, Maks Flis, 
Arclin, Sabina Majcen, Soržev mlin, g. Oton, Polže, Radio Šta-
jerski val, Šmarje,  Radio Fantasy, Celje,  Radio Rogla, Sloven-
ske Konjice  in vsi ostali, ki ste kakor koli pomagali z deli in 
dobro voljo v času tedna prijaznosti.

Društvo Izvir
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UTRINKI IZ VRTCA 
BODIMO PRIJAZNI

V projektu, ki je trajal od 15. do 19. maja, smo 
sodelovali tudi otroci in odrasli Vrtca Mavrica 

Vojnik. Ob tem smo oblikovali metuljčke in jih ob 
srečanju v Špesovem domu izročili stanovalcem; 

zbirali smo ljubkovalne igrače, organizirali 
igralne urice, obiskali osamljene v naši bližini 

ter ob zaključku projekta sodelovali z nastopom 
folklorne skupine in s plakatom v Novi Cerkvi.  

SLOVENIJA V GIBANJU Z ZDRAVO 
PREHRANO

Priključili smo se republiškemu projektu, kjer smo poleg pla-
valnih tečajev organizirali še daljše sprehode, pohode, se po-
govarjali o zdravi prehrani, oblikovali sadne narezke in na-
bodala, se pogovarjali o pomenu pitja vode, rajali in se urili 
na spretnostnih poligonih.

VETER  V LASEH
V četrtek, 25. maja, smo v vrtcu izvedli aktivnost z naslovom 
Veter v laseh, kjer smo organizirali spretnostni poligon, risa-
nje s kredami, rajalne igre otrok.
V vseh enotah in oddelkih vrtca so se dogajale aktivnosti, ki 
smo jih odrasli planirani skupaj z otroki in so bile realizirane 
v okviru imenovanih projektov.

GABERIADA
Kot že vrsto let, smo se tudi letos udeležili Gaberiade, ki je 
prav tako v sklopu projekta Veter v laseh. 
V Celju sta se predstavili dve ekipi Vrtca Mavrica Vojnik, in 
sicer z ekohimno vrtca, z risanjem in v spretnostnem poli-
gonu.
Ob tem bi se radi zahvalili staršem, ki so skupaj z otroki pre-
živeli dogajanje. 

ZAPLAPOLALA JE EKOZASTAVA
V lanskem šolskem letu je vrtec prejel mednarodni certifikat, 
ki ga mora s svojimi aktivnostmi vsako leto potrjevati. 
21. aprila smo ob prepevanju naše ekohimne, ki so jo zapeli 
»ekofrajerji«, slovesno dvignili ekozastavo. Na zastavo smo 

ponosni, z mislimi v prihodnost, z lepim, odgovornim odno-
som do okolja … vzgajamo otroke za sonaravni in trajnostni 
razvoj.
V tem letu smo si zadali cilje in naloge, ki smo jih uresničeva-
li skupaj z otroki, delavci vrtca, ob pomoči staršev, zunanjih 
sodelavcev (Vrtnarstvom Krašovec, Občino Vojnik, koordi-
natorko ekovrtcev Gordano Rems).
Prednostne naloge v tem letu:
1. Odpadki – razvrščanje odpadkov
2. Voda – naš odnos do nje
3. Zdravo praznovanje rojstnih dni
4. Eko pravila – spoštovanje in upoštevanje
5. Vrtnarimo skupaj z vrtnarstvom Celje in Krašovec 
    – rože nas potrebujejo vsak dan
Še posebej smo (bomo) obeležili naslednje dni:
- 22. MAREC – DAN VODA (kako znamo skrbeti za vodo, naš 
odnos do vode, delavnice – izkušnje z vodo, poizkusi ...);
- 22. APRIL – DAN ZEMLJE, EKODAN – v dopoldanskem 
času so se vrstile delavnice izdelovanja iz odpadnega materi-
ala. Nastajali so zanimivi, uporabni izdelki;
 Slavnostni dvig ekozastave;
- 28. MAJ (dan sonca) – EKOMODNAREVIJA (iz odpadne-
ga materiala izdelujemo oblačila, pokrivala, modne dodatke. 
»Manekeni in manekenke bodo stopili na modno pisto.«;
- 5. JUNIJ – DAN OKOLJA – akcija zbiranja odpadnega papir-
ja. V vrtcu vzgajamo mlade, da bi jim skrb za okolje in naravo 
morda nekoč postala del življenja. Le-tako lahko upamo, da 
bo tudi kakovost našega bivanja v prihodnosti zagotovljena. 

Novi program za vrtce – Kurikulum – je prinesel nekaj no-
vosti in tudi potrdil že ustaljeno prakso v vrtcih. Spoznali 
smo, da lahko tudi najmlajši na poseben način spoznavajo 
življenje, te vrednote povezujejo z okoljskimi vrednotami in 
zdravim načinom življenja.
V vrtcu sledimo globalnim ciljem iz Kurikuluma (Kurikulum 
za vrtce, Ljubljana, september 1999) ter jih poglabljamo glede 
na starostno obdobje otrok (iz Kurikuluma za vrtce, 1999): 
- vzpodbujati ljubezen do narave in občutljivost za nastale 
probleme; 
- razvijati pozitivno naravnanost posameznika do okolja, v 
katerem živi; 
- ozaveščati otroke in odrasle o odgovornosti vseh za lastno 
prihodnost, planet in prihodnost naslednjih generacij. 
- razvijati naklonjen, spoštljiv in odgovoren odnos do nara-
ve.

Irena Štravs

 OD VRTCA DO ŠOLE
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Z ROKO  V ROKI JE LAŽJE

Življenje je skrivnost,
ki se vsakemu kaže po svoje in le sproti.
Zato si pomagajmo med seboj
in se imejmo radi.
Kdo izve kaj več, naj to pove drugim;
komu se pokaže kaj več, naj to podeli.
Saj se le drug z drugim,
skupaj, učimo živeti to življenje.

Samo predstavljajte si, kako dolgočasen bi bil svet, če bi bili 
vsi ljudje enaki. A kako lepo in hkrati tudi težko je, ko smo 
si ljudje tako različni. Potrebno je veliko ljubezni, veselja in 
znanja, da upoštevaš to različnost. V vrtcu z otroki živimo, se 
spoznavamo  in sprejemamo ter se dopolnjujemo.
Ob tednu prijaznosti in strpnosti  smo naša   prizadevanja 
samo potrdili in  ugotovili, da hodimo po pravi poti in da je z 
roko v roki hoditi veliko  lažje.
  

Vzgojiteljica Romana  Suholežnik

MAVRIČNI BRALČEK
V aprilu smo skupaj s Knjižnico Vojnik zaključili projekt 
Mavrični bralček. Sodelovalo je preko 200 otrok in strokov-
nih delavk, kar kaže na velik bralni interes ter veselje ob 
obisku knjižnice. Vsem zaposlenim knjižnice, še posebej 
»naši« knjižničarki Mariji, hvala.

4. KULTURNI DAN SLOVENSKIH VRTCEV
20. maja se je vrtec z vokalno skupino predstavil na 4. kultur-
nem dnevu slovenskih vrtcev v Slovenskih Konjicah. Odrasli 
Vrtca Mavrica Vojnik so z venčkom ljubezenskih ljudskih 
pesmi lepo predstavili vrtec in s tem potrdili, da ljudska pe-
sem prehaja na najmlajše. 

OBISK V PLIBERKU
Mineva drugo leto mednarodnega projekta, kjer naš vrtec so-
deluje z vrtcem Pliberk v Avstriji. Ob vseh aktivnostih in po-
teku planiranih dejavnostih, ki smo si jih zadali, so v izvedbi 
samo še izmenjava obiskov otrok. 
V ponedeljek, 29. maja, smo se podali v vrtec Pliberk, kjer 
smo predstavili zaključek projekta, spoznali sovrstnike, se z 
njimi igrali, skupaj zapeli slovenske pesmice in poslušali pes-
mice v  nemškem jeziku. 
Pri ogledu njihovega vrtca smo bili zelo prijetno preseneče-
ni, saj imajo izredno velike igralnice, telovadnico, poseben 
prostor za počitek ter veliko prehodnega prostora. Lahko bi 
rekli, da je enkrat večji kot naš v Vojniku, obiskuje pa ga  pri-
bližno 70 otrok, kjer je ena skupina otrok tudi dvojezična. 

Torej imajo zelo veliko prostora, kjer lahko vzgojiteljice pri-
pravijo različne dejavnosti. Poleg tega imajo ob stavbi zelo 
veliko igrišče, polno kvalitetnih igral. Ob vsem tem smo bili 
kar malo žalostni.
20. junija smo povabili naše vrstnike iz Avstrije k nam v naš 
vrtec, da bomo skupaj ob prireditvi Pozdrav poletju. Ob tej 
priložnosti jim bomo tudi mi pokazali naš vrtec.
Ob zadanih ciljih in realiziranih dejavnostih bomo zaključili 
projekt, ki je bil izbran in sofinanciran s strani MŠŠ. Skupaj 
s kolegicami iz Avstrije bomo pripravile gradivo, ki bo vse-
bovalo tisti del skupne kulturne dediščine, ki se igra pri nas 
in pri njih ter se je ohranjal tako, da je prehajal iz generacije 
otrok na otroke.

Milena Avberšek Sodin 

ZOYA
S skupino otrok, ki sodeluje tudi v republiškem projektu 
Voda, smo se vključili v republiški projekt Zoya. Ugotovili so, 
da je okoljska vzgoja vzgoja za trajnostni razvoj, kjer bo po-
trebno ozaveščati vse, ki živimo z naravo. Naučiti se moramo 
sobivati, spoštovati in ohranjati naravo za naše zanamce.

ZAKLJUČEK PROJEKTA »VODA KOT 
OSNOVNI VIR ŽIVLJENJA V POVEZAVI Z 

EKOLOGIJO«
Ta projekt zaključujeta dve skupini, ki sta potrjevali plat teo-
retikov, da je otrok konstruktor lastnega znanja: če je v inter-
akciji z vrstniki, v spodbudnem učnem okolju, ob strokovni 
delavki in primernih vsebinah.

SREČANJE NAJMLAJŠIH ALI IGRAJMO SE 
SKUPAJ

Srečanje staršev, otrok in odraslih vrtca je prav gotovo do-
živetje, ki vsakomur prinese pridih radosti, ponosa, motiva-
cije in spodbude za sodelovanje. Tako smo v skupini prijetno 
vznemirjenje čutili tudi maja, ko smo skupaj s starši preživeli 
trenutke, ki so potrdili pripis na vabilu: »Pridite, lepo nam 
bo!« In res nam je bilo.

Anica Bratovčak in Lidija Kračun

PIKA REŠUJE SVET
Na prireditvi, ki smo jo pripravili skupaj s POŠ Nova Cerkev, 
smo otroci iz vrtca Nova Cerkev prikazali, kako skrbimo za 
svoj vrt. S plesom ob instrumentalni glasbi smo povedali, kaj 
naredimo, ko naše pridelke obiščejo vrtni škodljivci.

Milena Avberšek Sodin
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PRAVLJICA KOT DARILO OTROKU

Knjiga naj bi bila tista, ki bi spremljala otroke od zibelke k 
prvim korakom poslušanja in razumevanja branih in govor-
jenih vsebin, do prepoznavanja črk in samostojnega branja, 
poznejšega razumevanja ter želje po branju in doživljanju li-
terarnih vsebin. Zlasti za predšolsko obdobje je pomembna 
pravljica. Pravljica odseva otrokov svet, svet igre, kjer je vse 
mogoče, kjer lahko zaživi polno življenje. V tem svetu se lah-
ko poigrava tako kot pri vsaki drugi igri. Otrok se sicer čudi 
pravljičnim bitjem, jih občuduje, z njihovim ravnanjem se 
identificira, a o njihovi resničnosti ne dvomi. Otroku pravlji-
ca ni pomembna zaradi vzgojnih, izobraževalnih ali katerih 
koli drugih ciljev, ampak le kot igra ob poslušanju zgodb. Za 
našega malčka je vse kar si želi in potrebuje, le stalna pozor-
nost, ljubezen, nežnost. In če mu pripovedujemo pravljice, 
vse to tudi dobi. Raziskave o čedalje nižjem nivoju bralne 
kulture pri Slovencih nas potiskajo v razmišljanje o tem, kako 
spodbuditi starše, da bi čim več brali s svojim otrokom. 
Zato sem na roditeljskem sestanku, govorilnih urah ali ob 
priložnostnih pogovorih povedala staršem o pomembnosti 
pripovedovanja ali branja pravljic. Starši, ki to redno počne-
jo, so tudi izpovedali lastne prijetne izkušnje, ki so jih do-
življali ob branju zgodb svojim otrokom. Večkrat si dopoldne 
naredimo »pravljične« urice, ki kar prehitro minejo. Vedno 
večkrat se nam pridružijo tudi mlajši otroci in vztrajajo nekaj 
minut ob poslušanju pravljice. Starše in njihove otroke sem 
tudi povabila, da se vpišejo v knjižnico. Ob koncu bi rekla, da 
je otroštvo neponovljivo obdobje v življenju posameznika. V 
njem se zbirajo doživetja, spoznanja, srečanja, ki otroke ob-
likujejo v odrasle in samostojne osebnosti. Če smo jim vzgoji-
telji in starši s prvim globjim spoznavanjem knjig, pravljic to 
omogočili, je bil naš cilj povsem uresničen.

Vesna Kalčič

BILI SMO NA SV. TOMAŽU

Pred nami je bil izlet, ki so se ga malčki zelo veselili. S cilji 
izleta smo seznanili otroke in starše, nato pa smo se nasled-
njega dne odpravili tja gor, na Sv. Tomaž.

CILJI, ki so zapisani v Kurikulumu:
- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, sko-
ki);
-spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z giba-
njem v naravi;
- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odno-
sa do žive in nežive narave; 
- otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembna za lo-
kalno skupnost.

Med potjo smo opazovali naravo, prisluhnili različnim zvo-

kom, šumom, malo pod vrhom pa nas je pozdravil glas zvo-
nika. Na naše presenečenje nas je na cilju pričakala naša 
ravnateljica in nam odprla staro hišo, v kateri je bila še črna 
kuhinja. 

In kako so otroci doživljali naravo in gibanje v njej?
Sanja: »Meni je bila všeč cerkev, pa ko smo bili v črni kuhi-
nji.«
Anja: »Videli smo kočo, pa ko smo že bili na Tomažu, smo 
jedli.«
Hana: »Meni je pa bilo všeč, ko smo šli v črno »kuhno«.«
Miha: »Všeč mi je bila črna kuhinja.«
Domen: »Meni je pa bilo všeč, ko smo jedli.«

 
Magda Šrekl



3522. junij 2006 OgledalO 06/55

OD VRTCA DO ŠOLE
OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

USPEŠNI DEVETOŠOLCI OSNOVNE ŠOLE 
VOJNIK

Šolsko leto se spet končuje in šolo zaključuje prva generacija 
devetošolcev. S svojim delom so dosegli zavidljive rezultate, 
za kar si zaslužijo vso pohvalo. Želimo jim uspešno delo tudi 
v prihodnosti.

Manca Golčman 
Manca je prejela prvo zlato priznanje že v 
prvem razredu, in sicer Računanje je igra. 
V drugem in četrtem razredu je poleg tega 
osvojila  še bronasto Vegovo priznanje. V 
sedmem razredu je uspešno sodelovala na 
tekmovanju v angleškem jeziku. Tudi letos 
je imela v tekmovanju iz angleškega jezika 
najboljši rezultat na šoli. Vseh osem let je 

odlična učenka. V letošnjem šolskem letu  je tekmovala v Ve-
seli šoli, se uvrstila na državno tekmovanje in osvojila srebr-
no priznanje. Vseh osem let je pela v šolskem pevskem zboru, 
ker jo petje veseli,  poleg  tega pa se rada druži s prijatelji, z 
ostalimi pevci. Sodelovala je tudi na nastopih na Češkem. 
Vseh osem let je bila odlična. Zelo rada ima jezike. Vpisala se 
je na Šolski center Celje – Gimnazija Lava – evropski odde-
lek, kjer je poudarek na jezikih, kjer se bo učila francoščino, 
ki ji je med vsemi najljubša. Rada bi študirala romanistiko in 
postala prevajalka na kakšnem parlamentu. 

Marko Marguč
Marko je učenec, ki je kmalu ugotovil, da 
ima rad matematiko, fiziko, kemijo in po-
dobna področja. Kmalu je postal gasilec. 
V tretjem in četrtem razredu je skupaj s 
sotekmovalci postal državni prvak v kate-
goriji pionirjev na državnem tekmovanju 
Društev Mladi gasilec, je pa tudi član PGD 
Vojnik. Sodeloval je na različnih gasilskih 

prireditvah kot predstavnik DMG. 
Vseh osem let je odličen, prav tako je osem let sodeloval v 
tekmovanju za bralno priznanje, zadnji dve leti pa je osvojil 
še Slomškovo bralno priznanje. Osem let je že ministrant. 
Šest let je obiskoval glasbeno šolo za kitaro, pel v šolskem 
pevskem zboru, sedaj pa je član mladinskega cerkvenega zbo-
ra. Sošolcem je nudil individualno pomoč pri učenju.
Lani je osvojil bronasto in srebrno Preglovo priznanje, bro-
nasto Stefanovo in bronasto Vegovo priznanje. V letošnjem 
letu je osvojil srebrno Vegovo priznanje, sodeloval je na dr-
žavnem tekmovanju, srebrno priznanje iz Vesele šole, bro-
nasto in srebrno priznanje iz fizike ter bronasto iz logike, 
tu pa je prav tako sodeloval na državnem tekmovanju. Kot 
strokovnjak za uporabo računalnika je sodeloval v sestavlja-
nju in oblikovanju raziskovalne naloge Slomšek pri nas – ne-
koč. Pripravil je računalniško predstavitev in prejel skupaj s 
soavtorjema tretjo nagrado – sodelovanje na raziskovalnem 
taboru. 
Vpisal se je na Tehnično gimnazijo na Lavi.

Luka Majer
Luka je navdušen športnik. Zanimiva mu 
je predvsem žoga. Že štiri leta igra nogomet 
v NK Vojnik. Poleg osemletnega odličnega 
uspeha se lahko pohvali z uspehi na tekmo-
vanjih. Lani je osvojil bronasto in srebrno 
Vegovo priznanje, bronasto Preglovo pri-
znanje in bronasto Stefanovo priznanje, v  
letošnjem letu pa bronasto Vegovo prizna-

nje, ter bronasto priznanje iz logike in zgodovine. 
Vpisal se je na I. gimnazijo v Celju. V prihodnosti želi postati 
arhitekt.

Ana Poklič
Ana rada bere, zato je osvojila bralno pri-
znanje vseh osem let. Na tekmovanjih je 
osvojila bronasta priznanja iz znanja mate-
matike, fizike, kemije in vesele šole, iz fizi-
ke pa srebrno priznanje.
Sodelovala je v skupini mladih raziskovalk 
v nalogi Poplava leta 1954 v Vojniku. Osvo-
jile so tretjo nagrado, in sicer sodelovanje 

na raziskovalnem taboru. 
Osem let je bila odlična. Vpisala se je na I. gimnazijo v Celju. 
Rada bi postala pravnica ali pa dosegla poklic,  ki bo povezan 
z zgodovino in zemljepisom.

Natalija Podgoršek
Natalija je končala nižjo glasbeno šolo. V 
sedmem razredu je osvojila zlato priznanje 
na regijskem tekmovanju v disciplini kla-
vir, na državnem pa priznanje za osvojenih 
80 točk. V osmem razredu je na regijskem 
tekmovanju v disciplini klavir štiriročno 
osvojila zlato priznanje, na državnem pa 
priznanje za 82,33 točk. Vseskozi je odlična 

učenka in je prejela veliko priznaj za svoje delo. V sedmem 
razredu je osvojila srebrno priznanje iz matematike in logike, 
v osmem je osvojila zlato Vegovo priznanje, srebrno iz kemije 
in vesele šole ter bronasto Stefanovo priznanje, v devetem 
razredu pa bronasto iz zgodovine, srebrno iz kemije, fizike 
in matematike. Vseh osem let je pridno brala in osvojila vseh 
osem let bralno priznanje. 
Vpisala se je na I. gimnazijo v Celju, smer umetniška gimna-
zija, instrument pa klavir.

Barbara Jošt
Tudi Barbara spada v skupino dobrovolj-
nih učenk, ki so bile vseh osem let odlične. 
Sodelovala je na različnih tekmovanjih, 
kjer je osvojila bronasto Preglovo prizna-
nje, vseh osem let je osvojila bralno prizna-
nje, 6. leto je osvojila Slomškovo bralno 
priznanje, sodeluje v skupini Vera in luč 
in poje v mladinskem cerkvenem zboru v 

Novi Cerkvi. Obiskovala je knjižnični krožek, bila soavtorica 
raziskovalne naloge Slomšek pri nas – danes in prejela tretjo 
nagrado. Sodeluje tudi v PGD Nova Cerkev. 
Vpisala se je na Gimnazijo Celje – Center. Želi si postati delo-
vni terapevt ali farmacevt. To ji prav gotovo ne bo težko, saj 
je že sedaj vedno pripravljena pomagati. Dve leti je sošolcem 
in sošolkam nudila prostovoljno učno pomoč.
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OD VRTCA DO ŠOLE
Janja Pukmajster 
Janja je mirno, a zelo delovno dekle. Po-
leg tega, da je osem let odlična, da je vseh 
osem let osvojila bralno priznanje, je na 
tekmovanjih osvojila še srebrno Cankarje-
vo priznanje, bronasto priznanje iz Vesele 
šole ter fizike in zgodovine.
Opravljala je prostovoljno delo v Špeso-
vem domu, v skupini Vera in luč, osvojila 

je šestkrat Slomškovo bralno priznanje, letos pa je bila so-
avtorica raziskovalne naloge Slomšek pri nas – danes, kjer je 
prejela tretjo nagrado. 
Vpisala se je na Gimnazijo Celje – Center. Želi si postati uči-
teljica ali pa splošna oz. otroška zdravnica. 

Špela Majcen
Špela ima rada glasbo. Vseh osem let je 
pela v šolskem pevskem zboru, pet let že 
igra citre in tri leta obiskuje pouk flavte v 
glasbeni šoli. Veliko nastopa z igranjem ci-
ter. Vseh osem let je bila odlična, osvojila 
je vsa bralna priznanja. Letos je osvojila 
srebrno priznanje iz  Vesele šole, v 5. 6. in 
7. razredu pa je osvojila bronasto Vegovo 

priznanje. Vpisala se je na Gimnazijo Celje Center – pred-
šolska vzgoja, saj bi rada postala vzgojiteljica.

Sara Špes
Sara je v drugem razredu osvojila zlato pri-
znanje Računaje je igra, prav tako v četrtem 
razredu, od tretjega do devetega razreda je 
osvojila vsako leto bronasto Vegovo pri-
znanje, lani in letos pa še srebrno in ude-
ležbo na državnem tekmovanju. V sedmem 
razredu je osvojila priznanje za angleškega 
knjižnega molja. Vsa leta je bila prizadev-

na članica v šolskem pevskem zboru, velikokrat je uspešno 
nastopala za šolo, vedno je pripravljena na sodelovanje pri 
različnih nalogah. Igrala je v dveh dramskih skupinah. Se-
dem let je obiskovala glasbeno šolo za sintisajzer, v zadnjem 
letu pa se je navdušila za kitaro. Sodelovala je na tekmovanju 
Društev Mladi gasilec, kjer je s skupino osvojila prvo mesto 
na državnem tekmovanju.
Vpisala se je na Gimnazijo Lava. Rada bi nadaljevala univer-
zitetni študij, vendar se še ni čisto odločila, katero smer bo 
obiskovala, saj jo veseli veliko stvari, med drugim tudi po-
učevanje.

Sanja Guček
Sanja je raziskovalka. V letošnjem letu je 
skupaj s prijateljicama izdelala raziskoval-
no nalogo Poplava leta 1954 v Vojniku in 
prejela tretjo nagrado. Vseh osem let je od-
lična, pridno je brala in osvojila vsa bral-
na priznanja. V osmem razredu je osvojila 
srebrno priznanje iz Vesele šole, v devetem 
razredu pa bronasto. V prostem času hodi 

na učne ure kitare, rada teka in igra košarko. Vpisala se je na 
I. gimnazijo v Celju, saj si želi v prihodnosti poiskati poklic, 
kjer bo delala z ljudmi, saj je prijazna in zelo komunikativ-
na.
 

Anamari Velenšek
Anin najljubši svet je šport. Tja spada šol-
ska športna vzgoja, še bolj pa judo. Vsaj 
šestkrat na teden trenira judo in se udele-
žuje državnih in meddržavnih tekmovanj. 
Je šolska podprvakinja v judu. 
V šoli je osvojila bronasto Cankarjevo in 
Vegovo priznanje, kar je poleg športa, ki ji 
vzame izredno veliko časa, pravi uspeh. So-

delovala je tudi v raziskovalni nalogi. Veliko časa preživi na 
poti do tekmovanj in nazaj, zato se mora učiti po poti. Kljub 
velikim zahtevam in porabi časa na športnem področju je 
zelo delovna tudi v šoli, saj je bila osem let odlična. 

Tjaša Košir
Tjaša je uspešna športnica. Temovala je v teku na 300 m in 
osvojila bronasto medaljo, letos pa je bila 4. na občinskem 
tekmovanju v skoku v daljino. Trenira košarko v ŠKL in KK 
Vojnik. Poleg tega pa je dolgoletna uspešna članica mladin-
skega pevskega zbora, solistka, ki je veliko in uspešno nasto-
pala za šolo. Obiskovala je glasbeno šolo za kitaro in uspešno 
sodeluje na različnih nastopih. Lani je osvojila bronasto Pre-
glovo priznanje.

Barbara Leber
Barbara je vsa osnovnošolska leta pred-
stavljala šolo na glasbenem področju; ne le 
kot članica MPZ, ampak predvsem kot od-
lična solistka, ki je s svojim petjem oboga-
tila številne šolske in krajevne prireditve. 
Nikoli ji ni problem sodelovati na domačih 
prireditvah, če le ima čas, saj je članica an-
sambla Polka punce, večkrat pa sodeluje z 

vokalnim kvartetom Svit. 

Jernej Lampret
Jernej ima, kot mnogo njegovih vrstnikov, 
zelo rad šport. Zelo uspešno igra v NK 
Vojnik. Vseh osem let je bil odličen. V tek-
movanju iz matematike je osvojil bronasto 
priznanje. 

Simon Preložnik
Simon je zelo dober raziskovalec. Sodelo-
val je v raziskovalni nalogi Slomšek pri nas 
– danes. S svojim odličnim poznavanjem 
računalnika je imel najpomembnejšo vlogo 
pri oblikovanju naloge in pripravi predsta-
vitve ter predstavitvi sami. Skupaj s sošol-
kama je osvojil tretjo nagrado in z njo so-
delovanje na raziskovalnem taboru.

Lani je osvojil bronasto Vegovo in bronasto Stefanovo prizna-
nje. V letošnjem letu se je udeležil večih tekmovanj in osvo-
jil srebrno priznanje iz Vesele šole ter bronasta priznanja iz 
matematike, angleškega jezika in logike, kjer se je uvrstil tudi 
na državno tekmovanje.  Bil je član otroškega in letos mladin-
skega pevskega zbora in uspešno sodeloval na različnih prire-
ditvah, kjer je zastopal šolo. Igra klarinet v Godbi na pihala 
v Novi Cerkvi. Poje v cerkvenem pevskem zboru. Sodeluje v 
Slomškovem bralnem priznanju in je že osem let ministrant.

(Nadaljevanje na strani 45)



UTRINKI S PRAZNOVANJ GASILSKIH DRUŠTEVUTRINKI S PRAZNOVANJ GASILSKIH DRUŠTEV

75 LET PGD SOCKA 60 LET PGD FRANKOLOVO

Slovesnost so popestrili tudi Štajerski rogisti Pozdrav predsednika PGD Frankolovo

Veselje ekipe PGD Lemberg ob zmagi in 
osvojenem prehodnem binkoštnem pokalu 

Socke

Gasilski mimohod (parada) gasilskih enot v 
centru Frankolovega

Nazdravili smo tudi gospodu dekanu ob 
njegovem rojstnem dnevu

Pozdrav poveljniku gasilske parade Franciju 
Rihterju in ogled parade
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Geslo križanke pošljite na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK do  31. 8. 2006. Med pravilnimi rešitvami 
bomo izžrebali nagrado: darilni bon v vrednosti 4.000 SIT sponzorja TESARSTVO, KROVSTVO, ZIDARSTVO – Iztok ZU-
PANC, s. p.
Med pravilnimi rešitvami križanke iz prejšnje številke Ogledala smo izžrebali nagrado, darilni bon sponzorja AVTO ŠOLA 
MARK, L. MARK, d.o.o. Prejme jo Mateja Meke, Zadobrova 6, Škofja vas.



URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK

ŠT. 7-55, 22. JUNIJ 2006

VSEBINA:
1. KRONIKA OBČINSKEGA SVETA
2. JAVNI RAZPISI:
- JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2006
- JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB OBČANOV
- JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO OBJEKTA STARA ŠOLA VOJNIK, KI JE V LASTI OBČINE VOJNIK 
3. OBVESTILA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRONIKA

MAJ 2006

27. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

je bila v sredo, dne 31. 5. 2006, ob 18. uri v sejni sobi Občine Vojnik. Ob prisotnosti 17 svetnikov je Občinski svet: 

- sprejel informacijo o varnosti na območju občine Vojnik ter predlagal, da Policijska uprava Celje posreduje pisno po-
ročilo;

- sprejel sklep, da se Policijski postaji Celje predlaga, da se nadomesti policist Janez Goričan, ki se bo upokojil, z novim poli-
cistom;

- sprejel Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Vojnik;

- imenoval v Svet Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti – območna izpostava Celje naslednja predstavnika: 
 • LADISLAV JEZERNIK, Nova Cerkev 22b, 3203 Nova Cerkev,
 • DARINKA STAGOJ, Višnja vas 14b, 3212 Vojnik; 

- potrdil Investicijski program za izgradnjo II. faze Regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje in zadolžil strokovne 
službe, da v proračunu in načrtih razvojnih programov uskladijo višino investicije skladno z investicijskim programom;
 
- podal pozitivno mnenje k imenovanju direktorja Osrednje knjižnice Celje mag. Branka Goropevška, Miličinskega 14, Celje;

- sprejel osnutek sprememb odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter po-
kopališke in pogrebne dejavnosti v občini Vojnik s pripombami;

- sprejel sklep o določitvi cene za žarne grobove brez spomenika na novem delu pokopališča Vojnik v višini 30.000,00 SIT 
brez DDV oziroma 36.000,00 SIT (150,23 EUR) z DDV;

- soglašal s pridobitvijo nepremičnine parc. št. 207 travnik v velikosti 159 m2, k. o. Vojnik trg in dopolnitvijo načrta nabav 
za leto 2006. Občinsko upravo se zadolži za izvedbo postopka. Stroški prenosa se plačajo iz občinskega proračuna;

URADNI DEL
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- soglašal s prodajo parc. št. 338/3, 342 in 344 vpisanih v 
k. o. Tomaž, ZKV 198 in da dopolni letni program prodaje 
občinskega premoženja za leto 2006 in posamičnim progra-
mom prodaje. Davek na promet nepremičnin plača prodaja-
lec. Minimalna cena za prodajo navedenega zemljišča znaša 
3.423.288,00 SIT. Občinski svet Občine Vojnik pooblašča 
župana Benedikta Podergajs, da podpiše kupoprodajno po-
godbo;

- soglašal s prodajo nepremičnine parc. št. 316 in 317 k. o. 
Vojnik trg in dopolnitvijo posamičnega načrta prodaje za 
leto 2006. Občinsko upravo zadolži za izvedbo postopka. 
Župana Občine Vojnik Benedikta Podergajsa pooblašča, 
da podpiše kupoprodajno pogodbo.   V komisijo za izved-
bo razpisa za prodajo stare šole Vojnik je imenoval Branka 
Petreta in Janeza  Korošca;

- ukinil status zemljišča v splošni rabi na parc. št. 1032/25 
vpisani v ZKV 365 k. o. Vojnik – trg; 

- soglašal z brezplačno zamenjavo parcel št. 1032/25 (43 
m2) in 18/61 (131 m2), in sicer tako, da parc. št. 1032/25 k. 
o. Vojnik – trg  postane last Aleša Stepišnika in da parc. št. 
18/61 k. o. Arclin postane last Občine Vojnik;

-  sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah od-
loka PUP za območje Frankolovo;

- sprejel sklep o počitniški odjavi in stroških začasnega iz-
pisa iz Vrtca Mavrica Vojnik:
»Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvo-
mesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) 
rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, ko je otrok od-
soten, 40 % višine njihovega plačilnega razreda kot rezer-
vacijo. Starši, ki otroka izpišejo iz Vrtca Mavrica Vojnik ter 
ga nato ponovno vpišejo, plačajo za to obdobje, vendar naj-
več za obdobje dveh mesecev, stroške izpisa iz vrtca v višini 
njihovega plačilnega razreda, znižane za stroške neporab-
ljenih živil. Sklep se začne uporabljati s 1. julijem 2006 in 
velja do preklica.«;

- sprejel sklep o ureditvi prostorov v nadomestnem delu OŠ 
Vojnik za namen glasbenega oddelka v višini do 6.000.000,00 
SIT;

- sprejel sklep, da se v  večstanovanjskem objektu na Fran-
kolovem zgradi 5 neprofitnih stanovanj, in sicer 4 nepro-
fitna za Stanovanjski sklad RS in 1 neprofitno za Občino 
Vojnik. Ostala 3 neprofitna stanovanja se bodo zgradila v 
Vojniku;

Svetniki so se tudi seznanili:
- s problemom financiranja vrtca Šmartno v Rožni dolini. Za-
deva se bo obravnavala na eni izmed prihodnjih sej;
- s pisnim poročilom z obrazložitvijo o izvedenih ukrepih 
– odpravi nepravilnosti, ugotovljenih pri zaključnem računu 
2005; 
- s predlogom za zbirni center na parc. št. 472/3 in 472/11 k. 
o. Višnja vas. Pojasnjeno je, da je možno pridobiti vsa soglas-
ja  in da se lastnik tega zemljišča strinja s prodajo. Svet KS še 
mora podati svoje mnenje glede predlagane lokacije. 

Povzela: M. Skale 

JAVNI RAZPISI

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l. RS 82/98 
in 68/02) ter 8. in 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj 
Občine Vojnik (Ur. list RS, 17/96 in 63/00) Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Vojnik 
objavlja

JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE 
VOJNIK V LETU 2006

I.
Priznanja občine zlati vojniški grb, srebrni vojniški grb in 
bronasti vojniški grb bo podelil Občinski svet Občine Voj-
nik ob občinskem prazniku v začetku oktobra.  

II.
Priznanja občine se lahko podelijo posameznikom, skupi-
nam, organizacijam, podjetjem, društvom, zavodom in dru-
gim pravnim osebam. 
Zlati  vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno delo 
in aktivnosti predstavljajo izjemen prispevek na katerem 
koli področju človekove ustvarjalnosti, ki imajo trajen po-
men za razvoj, ugled in promocijo občine Vojnik.
Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo, 
za vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled ob-
čine Vojnik ali za zelo pomembne enkratne dosežke v za-
dnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno 
delo.
Bronasti vojniški grb se podeli za  pomembne enkratne 
uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za nadaljnje 
ustvarjalno delo. 
Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hra-
brost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.

III.
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizič-
ne in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja ne 
more predlagati samega sebe.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni 
obliki in mora vsebovati: 
- podatke o predlagatelju,
- podatke o kandidatu,
- naziv predlaganega priznanja (zlati, srebrni ali bronasti 
vojniški grb),
- utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega opisa 
uspeha ali dosežka,
- morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z drugimi 
podobnimi uspehi,
- datum predloga.

IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s 
posebnim sklepom.
Podelijo se največ en zlati vojniški grb, dva srebrna vojni-
ška grba in trije bronasti vojniški grbi. Predloge pošljite na 
naslov: Občina Vojnik, Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik vključno 
do petka 18. 8. 2006.

                      Branko Delčnjak,
predsednik Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja

URADNI DEL
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Spoštovani!

Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 11. občinski praznik. V preteklih letih smo nekaj 
priznanj že podelili občanom in društvom na območju naše občine. 
Želimo, da priznanja pridejo »v prave roke«, zato vas prosimo, spoštovani občani in občanke, da nam 
posredujete vaše predloge. Morda je vaš sorodnik, prijatelj ali sosed »tiho« storil dobra, inovativna ali 
zanimiva dela, dosegel uspehe oziroma dosežke, za katere ve le malo ljudi.
Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec in ga posredujete na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 
Vojnik. ZADNJI ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV je  petek, 18. 8. 2006. Lahko predlagate tudi več 
kandidatov, društev ali organizacij ter priložite obrazcu daljšo obrazložitev. 

URADNI DEL

___________________________________
(ime in priimek predlagatelja)

___________________________________    Komisija za mandatna
(naslov  predlagatelja)      vprašanja, volitve in imenovanja
        Keršova 8
____________________________________   3212 VOJNIK
(poštna številka in pošta)

Datum: _________2006

Zadeva: Predlog za podelitev priznanj Občine Vojnik za leto 2006

Na podlagi javnega razpisa o priznanjih Občine Vojnik (Ogledalo št. 55) predlagam, da prejme priznanje Občine Vojnik:
 
I. 
(ime in priimek, naslov kandidata)

II. Utemeljitev predloga (opis dela, uspeha ali dosežka) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

III. Predlagano priznanje:  
 1. zlati vojniški grb   
 2. srebrni vojniški grb
 3. bronasti vojniški grb  
 (obkrožite številko)

Podpis predlagatelja

____________________________________________________

22. junij 2006 OgledalO 06/5541



JAVNI RAZPIS ZA KREDITIRANJE OKOLJ-
SKIH NALOŽB OBČANOV 360B06A

(Polno besedilo razpisa je objavljeno v Uradnem listu RS, št. 
9/06, z dne 27. 1. 2006)

Predmet razpisa je ugodno kreditiranje okoljskih naložb ob-
čanov na območju Republike Slovenije za naslednje name-
ne:

A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje 
prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode:
- vgradnja toplotnih postaj za priklop na omrežja daljinskega 
ogrevanja;
- vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziro-
ma pripravo sanitarne tople vode, pri katerih so vir toplote 
nizko temperaturni kondenzacijski kotli;
- vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo 
sanitarne tople vode, pri katerih so vir toplote nizko tempe-
raturni kotli na plinasta ali tekoča goriva z izkoristkom, ki 
pri nazivni toplotni moči presega 94 %;
- vgradnja sistemov za prezračevanje in toplozračno ogreva-
nje z rekuperacijo toplote.
B – raba obnovljivih virov energije:
- vgradnja aktivnih in pasivnih solarnih sistemov za ogreva-
nje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode;
- vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo 
sanitarne tople vode, ki izkoriščajo geotermalno energijo ali 
toploto okolice (toplotne črpalke);
- vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripra-
vo sanitarne tople vode na lesno ali drugo biomaso (kurilne 
naprave na lesno biomaso morajo imeti naslednje toplotno-
tehnične karakteristike: nazivni izkoristek kurilne naprave 
mora biti večji ali enak 88 %, vrednost emisij ogljikovega mo-
noksida pri nazivni moči mora biti manjša od 750 mg/m3, 
vrednost emisij prašnih delcev mora biti manjša od 50 mg/
m3, kurilne naprave na polena morajo imeti prigrajen hra-
nilnik toplote velikosti vsaj 50l/kW toplotne moči kurilne 
naprave);
- namestitev naprav za pridobivanje električne energije s po-
močjo sonca, vode ali vetra z nazivno močjo do 50 kW.
C – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih sta-
novanjskih objektov:
- gradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata, steklene 
stene ipd.) z nizko toplotno prehodnostjo Umax01,1 W/m2K 
za zasteklitev oz. Umax01,4 W/m2K za cele elemente;
- izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (fasade, strehe, po-
dov, temeljev, ..) obstoječih stanovanjskih objektov (dmin = 8 
cm za fasade, dmin = 20 cm za strehe, dmin = 8 cm za tla).
D – gradnja ali obsežnejša rekonstrukcija stanovanjskih ob-
jektov, pri katerih bo specifična poraba toplote za ogrevanje 
nižja od 45 kWh/m2 letno:
- vgradnja zunanjega stavbnega pohištva (okna, vrata, stekle-
ne stene ipd.) z nizko toplotno prehodnostjo;
- izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (fasade, strehe, 
podov, temeljev, …) stanovanjskih objektov.
E – nakup energetsko učinkovitih naprav:
- nakup velikih gospodinjskih aparatov (štedilniki, pečice, 
hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni, 
sušilni in pomivalni stroji ter klimatske naprave), ki so po 
porabi energije razvrščeni v energijski razred A ali višje, v 
skupni vrednosti najmanj 500.000 SIT.

F – nakup okolju prijaznih vozil:
- nakup osebnih avtomobilov in motornih koles/koles z mo-
torjem na električni ali hibridni pogon.
G – odvajanje in čiščenje odpadnih voda:
- priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko 
omrežje;
- nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) či-
stilnih naprav za komunalne odpadne vode;
- prekritje objektov z rastlinsko odejo (zmanjšanje koeficien-
ta odtoka padavinskih voda).
H – nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo ne-
varne snovi:
- zamenjava strešne kritine, ki vsebuje azbestna vlakna (npr. 
salonit);
- odstranjevanje izolacijskih in protipožarnih oblog, ki vse-
bujejo azbestna vlakna;
- zamenjava vodovodnih in kanalizacijskih cevi iz materialov, 
ki vsebujejo azbest ali težke kovine (svinec, cink, …).
I – učinkovita raba vodnih virov:
- namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice;
- namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čišče-
nje pitne vode.
J – oskrba s pitno vodo:
- zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer javna oskrba ni pred-
videna).
Višina razpisanih sredstev znaša 2,85 milijarde SIT.
Letna fiksna nominalna obrestna mera je 3,2 %.

Pogoji kreditiranja
Do pridobitve kredita po tem razpisu so upravičene fizične 
osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so:
- lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov,
- ožji družinski člani (zakonec, izvenzakonski partner, njuni 
otroci oziroma posvojenci, starši ali posvojitelji) upravičen-
cev iz predhodne alineje s pisnim dovoljenjem lastnika,
- najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim 
dovoljenjem lastnika.
S krediti sklada je mogoče financirati do 90 % vrednosti in-
vesticij. Najvišji posamični kredit znaša 5 milijonov SIT. Naj-
daljša odplačilna doba za kredite po tem razpisu znaša 10 
let.
Za kredite za posamezno investicijo lahko zaprosi tudi več 
upravičencev, pri čemer skupna višina tako odobrenih kredi-
tov ne more preseči 90 % vrednosti investicije. Kredit lahko 
pridobijo občani, ki imajo zadostne redne mesečne dohodke 
in kredit zavarujejo pri Zavarovalnici Triglav, d. d., Ljublja-
na.
Razpisno dokumentacijo z obrazci z vlogo naročijo kandi-
dati na Eko skladu, j. s., tel. 01/241-48-20 ali v NKBM, tel. 
02/229-28-06 ali 02/229-28-61 in jo prejmejo po pošti.
Razpis je odprt do porabe razpisanih sredstev, vendar najkas-
neje do 29. 12. 2006. Kandidati lahko vložijo vlogo z vsemi 
dokazili osebno ali jo pošljejo po pošti na naslov Eko sklada, 
j.s.

Informacije:
Naslov: Eko sklad, j.s.
Tivolska cesta 30, 1000 LJUBLJANA 
Telefon: 01/241-48-20Faks: 01/241-48-60
Spletna stran: http://www.ekosklad.si
Elektronska pošta: ekosklad@ekosklad.si
Kontakt: Energetska pisarna Celje, tel.: 425-33-00

URADNI DEL
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Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na podlagi sklepa 27. seje 
z dne 31. 5. 2006, Občinskega sveta Občine Vojnik o prodaji 
nepremičnin in 45 in 47. člena Uredbe o pridobivanju, raz-
polaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Ur. l. RS št 12/03) objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO  
OBJEKTA STARA ŠOLA VOJNIK, KI JE V 

LASTI OBČINE VOJNIK PARC. ŠT. 316 in 317 
K. O. VOJNIK – TRG

I. Predmet prodaje:
Prodaja se objekt stara šola Vojnik s funkcionalnim zem-
ljiščem, stoječa na parceli št. 316 in 317 k. o. Vojnik – trg. 
Celotna nepremičnina zajema parc. št. 316 – poslovna stav-
ba v velikosti 247 m2 in parc. št. 317 – dvorišče v velikosti 
919 m2, travnik 988 m2.
Izhodiščna cena za objekt znaša 63.000.000,00 SIT oz. 
262.894,34 EUR.
Davek na promet nepremičnin, stroške overitve prodajne 
pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega  vpisa nosi kupec.
II. Pogoji prodaje: Nepremičnina se prodaja po sistemu vi-
deno kupljeno. 
III:  Varščina: Ponudnik mora plačati varščino v višini 
6.000.000,00 SIT oz. 25.037,55 EUR na račun občine Vojnik 
št. 01339-0100003082 sklic 3200-0014-12. Potrdilo o plačani 
varščini se priloži ponudbi. Plačana varščina se izbranemu 
ponudniku vračuna v kupnino, vsem neuspešnim ponudni-
kom pa bo brez obresti vrnjena v 15. dneh po odpiranju po-
nudb.
IV. Pisna ponudba mora vsebovati podatke o ponudniku: 
naziv kupca in njegov točen naslov, fizične osebe in samo-
stojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje poda-
tke: ime in priimek, naslov, stalnega prebivališča, telefonsko 
številko, EMŠO, davčno številko, transakcijski račun  in 
fotokopijo osebnega dokumenta, samostojni podjetniki pa 
so dolžni predložiti še izpis iz registra Davčne uprave RS, 
pravne osebe morajo v ponudbi navesti: naziv in sedež  tele-
fonsko  št., davčno številko, transakcijski račun, podpisnika 
pogodbe in izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši 
od 30 dni ter dokazilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne 
sme biti starejše od 8 dni. 
Če ponudnik predloži nepopolno ponudbo, komisija le-to s 
sklepom zavrže in o tem obvesti ponudnika.
Ponudnik mora v ponudbi navesti, da kandidira za objekt 
»stara šola Vojnik« ter priložiti dokazilo o plačani varščini. 
V. Z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba v roku 
8 dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani ponudnik ne 
sklene pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, 
se šteje, da je od nakupa odstopil in se pogodba razveljavi. V 
tem primeru se plačana varščina zadrži v korist prodajalca. 
Nepremičnina preide v last in posest kupca šele po plačilu 
celotne kupnine. 

VI. Predložitev ponudbe: Ponudniki morajo ponudbe pred-
ložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Vojnik, Keršova 
8, Vojnik z oznako »Ponudba za odkup  objekta stara šola 
– ne odpiraj«. Rok za oddajo ponudbe je 30 dni po objavi 
razpisa.
Pravočasne  bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 
10. 7. 2006  do 12.00 ure. Odpiranje ponudb bo v roku 3 dni 
po zaključku zbiranja ponudb v sejni sobi Občine Vojnik. Iz-
bor najboljšega ponudnika bo opravila komisija, ki jo imenu-
je župan.
Telefonske informacij lahko prejmete na tel. 03 7800-620 
(Brigita Kušar ali Mojca Skale). Ogled objekta je možen ob 
predhodnem telefonskem dogovoru.
VII. Kriterij, po katerih se bodo vrednotile ponudbe: Pred-
nost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo predložil višjo ceno. 
Komisija lahko v postopku izbire odloči, da ne izbere nobe-
nega od prijavljenih ponudnikov. Ob tem lahko odloči, da 
se razpis ponovi ali da se s ponovnim razpisom počaka za 
določen ali nedoločen čas. V primeru, če so ponudniki po-
dali enakovredne ponudbe, se izbere ponudnik, ki bo izvajal 
dolgoročno in mirno dejavnost, primerno umestitvi v pros-
toru (npr. zdravstvena dejavnost, glasbena šola, ostala po-
slovna dejavnost, stanovanjska gradnja, …). Komisija lahko 
v tem primeru pozove ponudnika k dopolnitvi ponudbe in 
nato med pridobljenimi ponudbami izbere najugodnejšega 
ponudnika.
VIII. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kup-
nino plačati najkasneje v roku 8 dni od sklenitve kupopro-
dajne pogodbe, in sicer na račun občine Vojnik št.: 01339-
0100003082, sklic 3200-0014-12.
VIV. Občina Vojnik lahko ustavi začeti postopek prodaje ne-
premičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudni-
kom povrne plačano varščino v roku 15 dni brez obresti.
     

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik 

Obvestilo kmetovalcem
Del razpisa za kmetijstvo se je končal. Za nekatere ukrepe 
(3., 4., 5., 7. in 8.) iz razpisa pa lahko še vedno vloge dopolnite 
oziroma predložite dokazila o izvajanju ukrepov. V prejšnji 
številki glasila je pri objavi razpisa prišlo do napake, in si-
cer so člani odbora za letošnje leto za višinske kmetije števi-
lo točk iz predhodnih 40 dvignili na 60 točk. Pri določitvi 
vrednosti točke in obračunavanju se bo omenjena spremem-
ba upoštevala. Za napako se opravičujemo.

Člani odbora čestitajo dobitnikom priznaj iz tekmovanja 
Slovenske dobrote, te pa so: 
Hilda Gorešek (zlati priznanji za kruh iz več vrst moke in 
kis ), 
Štefka Žlaus (srebrno priznanje za kvašene rogljičke), 
Edita Karo (zlato priznanje za skuto).

Za odbor zapisala Petra Pehar Žgajner

URADNI DEL
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1. majski krog Vojnik

UTRINKI DOMA IN V TUJINI

Vojniški balon v Črni gori

Mešani pevski zbor OŠ Vojnik na ČeškemMešani pevski zbor OŠ Vojnik na ČeškemMešani pevski zbor OŠ Vojnik na Češkem
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OD VRTCA DO ŠOLE
Urška Kolar
Urška je glasbenica in športnica. V lan-
skem letu je v suvanju krogle osvojila 3. 
mesto, letos, 16. maja, pa bronasto medaljo. 
Uspešno je sodelovala tudi na področnem 
tekmovanju. Sedem let in pol je obiskovala 
glasbeno šolo za sintisajzer. Rada prepeva, 

zato je sedem let prepevala v šolskem zboru. Letos se je ude-
ležila gostovanja na Češkem. 

Katja Bojanovič
Katja je dober matematik, saj je osvojila 
bronasto Vegovo tekmovanje v 2., 4., 8. 
in 9. razredu, letos pa se je uvrstila na po-
dročno tekmovanje. V 4. razredu je osvoji-
la bralno priznanje za angleščino Knjižni 
molj, v 7. razredu pa tudi priznanje za zna-
nje angleščine Epi reading badge. V plava-
nju je osvojila vsako leto srebrnega delfina, 

v četrtem razredu pa zlatega. Sedem let je prepevala v šol-
skem pevskem zboru.

David Pirnat
David letos končuje deveti razred z odlič-
nim uspehom. Osvojil je bralno priznanje 
vseh osem let. V 7., 8. in 9. razredu je osvo-
jil bronasto Vegovo priznanje, v 8. razredu 
bronasto Stefanovo priznanje in priznanje 
iz logike, v 9. razredu pa bronasto prizna-
nje iz Vesele šole in srebrno Proteusovo 
priznanje. Šolanje bo nadaljeval na I. gim-
naziji v Celju.

Eva Melanšek
Eva je bila odlična vseh osem let osnovne 
šole. Tudi bralno priznanje je osvojila vseh 
osem let. Poleg tega je bila uspešna razisko-
valka, saj je z nalogo Poplava 1954 v Voj-
niku skupaj s sošolkama osvojila 3. mesto. 
Osvojila je bronasto Vegovo priznanje, sre-
brno priznanje iz Vesele šole in se uvrstila 
na državno tekmovanje. Vpisala se je na I. 

gimnazijo v Celju. 

Milena Jurgec

RAZISKOVALNE NALOGE NAŠIH 
OSNOVNOŠOLCEV

V mesecu aprilu je potekalo 6. srečanje mladih raziskovalcev Po-
dravja, ki so se ga udeležili tudi naši mladi raziskovalci. 
Na tekmovanje so bile prijavljene naslednje naloge:
OŠ FRANKOLOVO
KRALJ ULIC: Žan Kovačevič, Luka Zore, Alen Založnik, mentori-
ca: Suzana Šafarič
LJUDSKI INSTRUMENTI, VODNI BOBEN ALI ŽEHTER POJE: 
Marisa Mastnak, Matic Jošt, Janez Horvat, mentor: Mitja Žitnik
POPLAVNA OBMOČJA V OBČINI VOJNIK: Sara Šabjan, Tjaša 
Košir, mentorica: Nataša Gorenak
KAM S TABUJI?: Dolores Sorčan, Špela Majcen, Katja Bojanovič, 
mentorica: Simona Žnidar
POPLAVA V VOJNIKU 1954: Sanja Guček, Eva Melanšek, Ana Po-

klič, mentorica: Bernarda Gaber
SLOMŠEK PRI NAS – NEKOČ: Andrej Marguč, Marko Marguč, 
Uroš Jurgec, mentorica: Milena Jurgec
SLOMŠEK PRI NAS – DANES: Simon Preložnik, Barbara Jošt, Ja-
nja Pukmajster, mentorica: Milena Jurgec
MLADI IN NASILJE: Jure Črepinšek, Gregor Oprčkal, Lucija Žni-
dar, mentor: Gregor Palčnik
PROSTI ČAS NAŠIH BABIC IN DEDKOV: Mark Jožef-Škoflek, 
Natalija Žlavs, Karin Štrljič, mentorica: Milanka Kralj
ŽEPNINA: Katarina Platovšek, Ana Mari Velenšek, mentorica: Si-
mona Žnidar

Predstavitve nalog so potekale na OŠ Miklavž na Dravskem polju. 
Naši raziskovalci so odnesli kar nekaj lepih uvrstitev in nagrad. Naj-
boljše raziskovalna naloga je bila naloga Poplavna območja v Občini 
Vojnik, ki je zasedla v svoji skupini 1. mesto in se uvrstila na državno 
tekmovanje. Drugo mesto v svoji skupini je zasedla naloga Kralji ulic 
in si prislužila nagrado NKMB, tretje mesto v svoji skupini je dosegla 
naloga Slomšek pri nas – nekoč in si zaslužila nagrado na raziskoval-
nem taboru. 
Vsem mladim raziskovalcem čestitamo za uspešno sodelovanje in 
njihovo pripravljenost pri ustvarjanju novih raziskovalnih nalog.

V. Poteko 

Veter v laseh v OŠ Vojnik
Dež ni mogel pokvariti veselja ob prireditvi »Veter v laseh«, saj vsi 
dobro vemo, da za dežjem posije sonce. In na ravno tako lep son-
čen dan so učenke OŠ Vojnik s kanglicami, polnimi kred, zasedle 
košarkarsko igrišče ter začele ustvarjati slike ne temo športa. Učenci 
niso risali, so pa bili aktivni, saj so na nogometnem igrišču igrali no-
gomet. 

Dež se je žal prehitro vrnil in slike spral, tistih na naših fotografijah 
pa na srečo ni mogel doseči.

P. P. Ž.

(Nadaljevanje s strani 36)
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POŠ NOVA CERKEV

Pika  rešuje  Zemljo
Otroci šole v Novi Cerkvi razmišljajo takole:
Nekoč je na Zemlji Danes na Zemlji
le veter šumel, vsevprek ropota,
dolinam in goram da komajda slišimo
uspavanke pel. bitje srca.

Nekoč je na Zemlji Danes se Zemlja 
vse čisto bilo, koplje v smeteh,
reke in gore ležijo v gozdovih,
kot čisto zlato. v parkih, na tleh.

Pika Nogavička – naj, naj deklica na svetu, je na prireditvi 
starše in krajane opozarjala, da plačujemo previsoko ceno 
za tisto, čemur pravimo »napredek«. Narava je bila vedno 
neomejeno prijazna z nami. Človeštvu je pomagala, da se je 
dvignilo in okrepilo. Velikodušno nam je dala vse, kar je na-
kopičila v milijardah let neživega razvoja. Postali smo močni 
in mogočni, toda kako smo se odzvali na to dobroto? Pika 
in nastopajoči otroci so Zemlji obljubili, da se bodo vedno 
trudili za njo.

  I. G.

LEP IN ZDRAV NASMEH
 Učenci 2. razreda POŠ Nova Cerkev smo se na začetku šol-
skega leta vključili v tekmovanje »Tekmujemo za čiste zobe ob 
zdravi prehrani«. Skozi vse leto smo si pridno umivali zobe, 
skrbeli za zdravo prehrano in dobro počutje. Vedno smo z 
veseljem pričakali gospo Karolino, višjo medicinsko sestro, 
ki nam je pregledovala zobke in podeljevala točke. Zobne 
ščetke so imele veliko dela, a se je trud poplačal z osvojenim 
prvim mestom na šoli. Tako smo odšli v torek, 23. 5. 2006, 
v Planet TUŠ, v Celje, na podelitev priznanj zmagovalcem 
tekmovanja.

Po ogledu kulturnega programa, podelitvi priznanj in na-
grad, je sledil ogled risanega filma ter pogostitev. Preživeli 
smo prijetno dopoldne v družbi otrok z najlepšim in zdravim 
nasmehom.

Suzana Jelenski

IN ZATO MI BEREMO – PONIKVA, 27. 5. 2006

Na Ponikvo smo se odpravili mladi in starejši bralci, ker osta-
jamo zvesti pobudi za branje dobrih knjig v čast blaženemu 
Antonu Martinu Slomšku. Tokrat je bil zaključek že šestega 
Slomškovega bralnega leta. Udeležili smo se ga v polovični 

zasedbi, napolnili smo polovico avtobusa, žal  zaradi različ-
nih obveznosti ob koncu šolskega leta.
Naša pot na Ponikvo je bila komaj poldnevna. Zapustila pa 
je  sorazmerno veliko drobnih vtisov in spominov na veselo 
druženje na avtobusu in med sedemsto mladimi slovenskimi 
bralci med in  po sveti maši. Prišli smo iz sedeminštiridesetih 
župnij.

Ogled igre z vzgojnim naukom: »Bodi to, kar si!« nas je pre-
pričal, da moramo biti zadovoljni s svojo podobo in ne težiti 
k spreminjanju človeških »pomanjkljivosti«. Pešpot do Po-
nikve je valovila v dviganju barvnih trakov in prepevanju, 
tako da se korak ni utrudil. Na Slomškovi domačiji je sledilo 
srečanje z zanimivim duhovnikom Robertom Friškovcem, ki 
se v šestih slovenskih zaporih posveča zapornikom z duhov-
no oskrbo. Veseli smo bili, saj je posebej spregovoril o svetem 
Lenartu, ki je zavetnik zapornikov in ravno on je zavetnik 
naše župnije Nova Cerkev. V rokah je držal knjižico, ki jo je 
pripravil za letošnje šmarnično branje z naslovom Pozdravi 
iz zapora.

In še obisk Blaža, tistega, ki je bil pri srcu A. M. Slomšku. Bil 
je brez Nežice, ker je postala knjižni molj in kar naprej bere. 
Blaž se je prisrčno zahvalil še vsem bralkam in bralcem, nji-
hovim mentorjem in duhovnikom ter staršem, ki  jih pri tem 
spodbujamo in vodimo. Podelil je kipce pastirčka Antona 
Martina Slomška najzvestejšim bralcem.
In tudi zato radi beremo, ker potem doživimo za nagrado tak-
šen prijazen in vsebinsko bogat dan.

Na svidenje na Ponikvi 2007!
Animatorka za Slomškovo bralno priznanje, Š. O. 

IZLET V KEKČEVO DEŽELO

Na sončen torek smo se četrtošolci odpravili na izlet v Kranj-
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sko Goro. Pridružili smo se prvim razredom, ki že tradicio-
nalno hodijo v Kekčevo deželo. Na avtobusu smo se igrali 
družabne igre, da je vožnja hitreje minila. Z minibusom smo 
se odpeljali po skrivnih poteh in vodič nam je razkazal  vso 
lepoto Kekčeve dežele. Bedanec je ugrabil eno od učiteljic in 
jo zaprl v kletko. Seveda smo jo »tanajbolj« pogumni rešili. 
Na poti k Brinclju nas je Bedanec še enkrat prestrašil, mi pa 
smo ga pregnali z oponašanjem sove, saj se je zelo boji. Tin-
kara nas je peljala skozi skrivni prehod do Kekca, kjer smo 
dobili svojo skrivnost. Vsi skupaj smo se odpravili še k teti 
Pehti na pecivo in topel čaj. Ta dan si bomo dobro zapom-
nili, tudi Maja in Tanja, ki sta bili že večkrat, a pravita, da je 
vedno malo drugače. Pa  naj končam s Kekčevim pozdravom 
– SREČNO!

Matevž Sešel, 4. r, POŠ Nova Cerkev

2. POHOD PLANINSKEGA KROŽKA NA POŠ 
NOVA CERKEV (13. maj 2006)

Tokrat sva se odločili, da gremo po obronkih Socke. Ogledali 
smo si staro graščino in novo šolo v Socki. Pot smo nadalje-
vali proti Veliki Ravni. Otroci so se razveselili postanka ob 
studencu pri Lahki peči. Žejni so pritrdili: »Voda je dobra.« 
Povzpeli smo se na lovsko opazovalnico in uživali v razgledu. 
Od daleč nas je privabljala Čerjakova kmetija, kjer smo imeli 
daljši postanek in se okrepčali z domačim golažem. Čerjakov 
Tonči (kot ga kličejo) nas je zelo lepo sprejel in predstavil ne-
kaj domačih opravil. Mlade planince sva presenetili z gozdno 
učno potjo, najspretnejši so se lahko pomerili v kriketu. Zelo 
smo uživali. Pot nas je vodila do Čreškove mimo Gobnika v 
Socko, kjer smo se posladkali s sladoledom.

Anka Krajnc in Sabina Penič
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POŠ SOCKA
JAZ PA POJDEM … 

Z Ostržkom, s Kekcem ter s prireditvijo Jaz pa pojdem … smo 
v mesecu marcu popeljali starše, babice, dedke in vse, ki jih 
imamo radi, v prvi pomladni dan. 
V projektu Evropska vas se je naša šola pobližje spoznava-
la z Italijo. Naši učenci so se naučili italijanske izštevanke, 
pesmic in plesov. Spoznavali so tudi italijanske pripovedke. 
Nekaj tega so predstavili na prireditvi, ob njenem zaključku 
pa sta nas premamila vonj italijanske mineštre in okus slo-
venskega kruha. 

V tem mesecu pa so v poznih popoldanskih urah naši otro-
ci s to prireditvijo polepšali dan tudi varovancem Špesovega 
doma Vojnik. 

TEDEN PRIJAZNOSTI V POŠ SOCKA
Učenci POŠ Socka smo sodelovali v občinskem projektu TE-
DEN PRIJAZNOSTI. Prodajali smo priponke, izdelali plakat 
in obiskali starejše krajane ter jim poklonili šopke in skrom-
na darila. 

Dneve smo si polepšali s prijaznimi mislimi in besedami. 
Pisali smo lepe misli sošolcem, prvi razred pa jim je narisal 
risbice. Udeležili smo se zaključne prireditve in poročali o 
našem delu. Svoje delo smo strnili  in prikazali na plakatu. 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV: ČISTI ZOBKI 

Učenci  razredne stopnje OŠ Vojnik s podružnicami skozi 
celo leto  sodelujejo in tekmujejo v projektu Čisti zobki. V 
Celjski regiji sodeluje 20 šol, ob koncu leta pa se najboljši 
razredi udeležijo zaključne prireditve.
Na  naši šoli so bili najboljši:
2. b z razredničarko Anko Krajnc,
3. razred POŠ Šmartno v RD (Lidija Eler-Jazbinšek),
2. razred POŠ Nova Cerkev (Suzana Jelenski)  in 
2. /3. razred POŠ Socka (Stanka Štravs).
Zaključna prireditev je bila v Planetu TUŠ. Učenci so dobili 
darila in si ogledali risanko Garfield. 
Celotno prireditev so vodili in popestrili s programom učen-
ci POŠ Socka. Zahvaljujemo se četrtošolki Špeli Medved, ki 
je izvrstno vodila  celotno prireditev.  

Otroci in učiteljica 
POŠ Socka  
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PRIJAZNA   PESMICA 

Če prijazni smo ljudje,
vse na svetu bolje gre.

Ko komu kaj podarimo,
vsi ob tem se veselimo.

Prijaznosti nikoli ni odveč,
pa četudi je je preveč.

Če zbiramo denar,
je to pravi dar.

Ko kdo se z nami igra,
veseli smo, kar se da.

Prijaznost je dobra oseba,
prijaznost ne pozna krega.

Špela Medved, 4. razred POŠ Socka

OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO
Najuspešnejši devetošolci na OŠ Frankolovo

V letošnjem šolskem letu zaključuje osnovno šolo 30 učencev, 
ki so hkrati prva generacija devetletke. Polovica te generacije 
se je odlikovala na bralnem področju, saj so si pridobili zlato 
bralno značko. Dejavni in uspešni pa so bili tudi pri ostalih 
dejavnostih in tekmovanjih. Zato posebej izpostavljam tiste, 
ki so bili letos priznani kot še posebej uspešni. Ti pa so:

Anja Ošina
• zlato priznanje iz zgodovine 
• srebrno priznanje iz angleščine
• srebrno priznanje iz slovenščine
• bronasto priznanje iz kemije
• zlata bralna značka
• zlata bralna značka iz angleščine

Nina Landekar
• srebrno priznanje iz matematike
• srebrno priznanje iz zgodovine
• zlata bralna značka
• zlata bralna značka iz angleščine

Denis Sodin
• srebrno priznanje iz matematike
• srebrno priznanje iz fizike
• bronasto priznanje Vesela šola
• zlata bralna značka

Martina Prezelj
• srebrno priznanje iz angleščine
• bronasto priznanje iz slovenščine
• zlata bralna značka
• zlata bralna značka iz angleščine

Nejc Kunštek
• bronasto priznanje iz angleščine
• bronasto priznanje iz zgodovine
• bronasto priznanje Vesela šola
• zlata bralna značka
• zlata bralna značka iz angleščine

Vsem iskrene čestitke za dosežene uspehe.
 

Peter Žurej, ravnatelj

OB PRAZNIKU KNJIG

V mesecu aprilu, ko praznujejo knjige, se je na šoli zvrsti-
la vrsta dogodkov, ki so bili posvečeni knjigi ali povezani z 
branjem. Omenila pa bom le dva najzanimivejša. Najprej so 
učenke knjižničarskega krožka v šolski knjižnici uredile po-
lici pisatelja Ivana Sivca in Primoža Suhodolčana. Pisatelja 
sta namreč obljubila, da bosta obiskala naše učence ob za-
ključku bralne sezone in jim podelila bralna priznanja. Polici 
sta bili zelo obiskani, saj so učenci radi segali po knjigah že 
pred obiskom, po obisku pa se je zanimanje za branje še po-
večalo. 
Poseben dogodek za učence pa je bilo srečanje s pisateljema, 
saj sta oba znala pritegniti mlade bralce, jih dodobra nasme-
jala in zabavala. Tudi pisatelja sta bila nadvse zadovoljna s 
srečanjem s frankolovskimi bralci. Pisatelj Ivan Sivec  se nam 
je za prijeten obisk celo zahvalil z razglednico, učencema 
naše šole, ki gojita narodno-zabavno glasbo, pa je že poslal 
obljubljeno besedilo.
Učenci pa z zaključkom bralne sezone naše knjižnice nič 
manj ne obiskujejo. Še vedno ostajajo pridni bralci, le več no-
vih knjig si želijo, a kaj, ko je denarja za vse premalo. Knjige 
si bodo učenci lahko izposodili tudi za čas počitnic.

Albina Lešnik, knjižničarka

Intervju z Ivanom Sivcem:

Pisatelj Ivan Sivec je že pred časom obiskal našo šolo. Se-
veda smo zagrabili priložnost in se z njim kar med inter-
vjujem zapletli v prav zanimivo debato.

Ste pisatelj za mladino in odrasle, pišete besedila za glas-
bo, pravljice, humoreske … Kaj od tega pa vam je najbolj 
pri srcu?
Zadnje čase res rad ustvarjam za mladino, seveda pa delam 
še vse živo.
Verjamete v trenutni navdih?
Seveda. Brez njega sploh ni knjige.
Od kod pa ga potem črpate?
Prihaja od zgoraj, spodaj, iz desnega kota, iz levega … Brez 
navdiha sploh ničesar ne napišem.
Se vam zdi, da svoje pisateljsko delo dobro opravljate?
Tako, solidno. Trudim se.
Zelo radi imate čokolade in bonbone. Bi potem lahko re-
kli, da ste pravi gurman za sladkarije?
Hja, zdaj ne smem več jesti lešnikove čokolade. Sem zadnjič 
pojedel eno precejšnjo polkilogramsko in potem dobil izpuš-
čaje. Sicer pa imam za vas en nasvet. Zjutraj pojejte nekaj 
sladkega, pa boste potem vse znali.
Prav tako obožujete planinarjenje. Če je tako, kolikokrat 
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ste potem že bili na Triglavu?
Petkrat. Pravzaprav sem prehodil že vse živo. Hribčke, gričke 
… Vsak mesec grem z društvom na pohod. Spomnim se, da 
sem enkrat prijateljeva otroka peljal na Triglav. V enem dne-
vu gor in dol. Pa sta potem rekla, da ne bosta šla nikoli več.

Prebrali smo, da vam je najbolj všeč zeleno modra barva, 
barva modrosti in narave. Kako pa vi povezujete naravo in 
modrost?
Zgleda bolj podzavestno. Čim več se sprehajati po naravi, pri-
vlači me morje … Vse, celo mojo spletno stran, imam v zeleno 
modri barvi.
Na etnologiji ste za magistrsko delo opredelili fenomen 
bratov Avsenik. Lahko potem sklepamo, da imate radi na-
rodno-zabavno glasbo?
Seveda, to je del mene in splošnega slovenskega veselja. Prvo 
besedilo sem napisal že kot dijak. V tej glasbi je nedvomno 
veliko umetnosti, vendar še več kiča. Zdaj, na primer, so pri 
nas izredno popularni Atomik Harmonik. Jemljem jih tako 
…, solidno. Vendar bodo pogoreli v dveh letih, medtem ko 
bodo Slaki in Avseniki preživeli.
Kaj pa igre na srečo? Vas to privlači?
Igre na srečo? Odločno proti. Vsako stvar v življenju si je 
treba pridelati. Te stvarce so davek na neumnost. Resno delo 
je bilo in bo v ospredju.
Pa se obrnimo še malo na svetovno brane knjige. V za-
dnjem času so knjige Dana Browna, se pravi Da Vincijeva 
šifra in druge, ter Harry Potter izjemno popularni. Kako 
pa vi gledate na njih?
Harry Potter. Moram priznati, solidno. Osnova knjige je fan-
tastična. Rowlingova je nastavek izjemno dobro 'pogruntala'. 
Mi pa potem potek knjige ni več tako všeč. Tudi ti 'fan fictio-
ni', ki nastajajo, so mi blizu. Prebiram in glodam vse. V vsa-
kem primeru mi je ta fikcija izredno blizu. Vse to je osnova 
za dobro knjigo. In tudi dobro je vedeti, kaj drugi delajo.
Da Vincijeva šifra …, ja, v zgodovini je seveda marsikaj pri-
krito. Vera in ustanova. Sporočilo vere je vsekakor dobro, 
institucija sama pa dela napake. In človek, kot je Dan Brown, 
potem žonglira z raznimi podatki. 
Če hočemo, da se sporočilo vere ohrani, moramo pokazati še 
stranpoti. Današnji človek zelo zelo dvomi v vse in institucija 
je preveč starodavna in toga. Vera bi se morala ohranjati.
Saj je za vsem tem nekakšna 'finta'. In Jezus je prinesel prvo, 
in sicer to, da boš šele na drugem svetu poplačan za vse.
In kaj bi za konec sporočili bralcem?
Aha, … berite, berite, berite. Kdor bere, gotovo več ve in mu 
je svet bolj odprt. Več znaš, lažje rešuješ probleme, ki se ti po-
stavijo na pot. Knjiga je narejena zato, da nekaj izveš. V njih 
je nekakšno poslanstvo.

S pisateljem sem se pogovarjala Martina Prezelj, 9. a razred

OBISKAL NAS JE PRIMOŽ SUHODOLČAN
Obiskal nas je pisatelj Primož Suhodolčan. Pripovedoval 
nam je o svojih knjigah. Zapomnil sem si smešne naslove 
knjig: Ti, kanta požrešna, Kuža zaljubljen kot pes, Pica je 
kraljica. Povedal nam je tudi zgodbi o treh škratih in o govo-
rečem ptiču.

Nik Kovačević, 3. r./9

Danes je prvo šolsko uro prišel k nam  Primož Suhodolčan. 
Pripovedoval nam je o svoji papigi, ki je znala peti. Povedal 
nam je, kako se je trudil, da bi naučil papigo peti lepe pesmi. 
Bolj se je trudil, slabše je bilo. Papigo je prosil, da naj lepo 
zapoje teti in stricu. Papiga je tako zapela, da je stric zbežal 
v kopalnico.

Sanja Vrenko, 3. r./9

fotografije: avtor Branko Dragar

LETNA ŠOLA V NARAVI
Težko smo dočakali dan, ko smo se po dolgih pripravah 
končno odpeljali na Ptuj, kjer smo preživeli lep teden.
Prvi dan smo šli na Ptujsko goro. Tam smo najprej pomali-
cali, nato smo si šli ogledat cerkev. Cerkev je zelo velika in 
lepa. Župnik je povedal veliko zanimivih stvari. Nato smo se 
odpeljali v dom Kurent, kjer smo prenočevali in jedli.
Vsak dan smo se hodili kopat, dopoldan in popoldan. Učili 
so nas trije plavalni učitelji, ki so nas naučili plavati in ki so 
skrbeli za našo varnost. Ko nismo bili na plavalnem tečaju, 
smo si ogledali knjižnico Ivana Potrča in Ptujski grad.
Zelo smo uživali. Najbolj všeč pa so mi bili večeri, ker smo se 
igrali, hodili na sladoled in pisali dnevnike. Zadnji večer smo 
se ob igrah še posebno nasmejali. Učiteljica je bila z nami za-
dovoljna, mi pa z njo, saj ni bila prehuda.
Teden je prehitro minil. Škoda, da nimamo še več takšnih šol 
v naravi, ker mi je bila ta zelo zelo všeč.

Sara Flis, 3. razred

KAJ TI JE OSTALO NAJBOLJ V SPOMINU?
- Všeč mi je bilo, ko smo se kopali in ko so nam tako stre-
gli, najbolj pa mi je ostalo v spominu moje potolčeno koleno. 
(Tjaša Glojnarič)
- Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli na grad in nam je vodič 
pokazal ure, lestence in orožje. (Dejan Žnider)
- Vožnja po toboganu mi je bila najbolj všeč, ni mi pa bilo 
všeč, ker se nismo smeli voziti po vseh toboganih. (Blaž Puš-
nik)
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OD VRTCA DO ŠOLE
- Najbolj všeč mi je bilo, da smo se kopali dvakrat na dan 
in se vozili po velikih toboganih. (Sara Flis)
- V šoli v naravi nisem bila zaradi bolezni. (Tjaša Kun-
štek)
- Všeč mi je bilo kopanje, tudi hrana je bila odlična in izlet 
na Ptujsko goro. (Nina Štante)
- Najbolj všeč mi je bil grad, kjer nam je starejši gospod 
povedal marsikaj o njegovi zgodovini. (Žiga Čretnik)
- V spominu mi je ostal Ptujski grad, rada pa sem se tudi 
kopala, saj rada plavam. (Eva Muzel)
- Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli na grad, kjer nam je 
prijazen gospod povedal mnogo zanimivosti o gradu. (Kata-
rina Vetrih)
- Meni je bilo najboljše na Ptujskem gradu. (Marko Videč-
nik)
- Najbolj všeč mi je bilo na bazenu, ko smo se vozili po 
toboganu. (Luka Hrvatin)
- Najbolj všeč mi je bilo, ko smo bili na izletu na Ptujski 
gori, kjer je zelo lepa cerkev. (Katarina Turk)
- V letni šoli v naravi nisem bila, ker sem bila raje doma in 
mami pomagala v hlevu. (Neja Operčkal)
- Jaz pa nisem bila v letni šoli v naravi na Ptuju, ker me ati 
in mami nista vpisala. (Jelka Rozman)
- Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se vozili po toboganu in 
kupovali pijačo na avtomatu. Ni mi pa bilo všeč, ker se nismo 
smeli kopati zunaj, saj je bilo premrzlo. (Tadej Javornik)
- Najbolj všeč mi je bilo v Termah Ptuj, ker smo se veliko 
kopali, se učili plavati in se vozili po toboganu. Lepo pa je 
bilo tudi v domu Kurent. (Klara Krajnc)
- Najbolj všeč mi je bil zadnji dan, ko so nas testirali in 
sem dosegel dober rezultat. (Dominik Pinter)
- Všeč sta mi bila Ptujski grad in Ptujska gora, kjer smo si 
ogledali cerkev. (Rožle Ivanc)

Anketo je izvedla učiteljica Greta, ki je spremljala učence.

MOJI VTISI Z NARAVOSLOVNEGA DNE
Učenci 4. razreda OŠ Frankolovo smo 11. maja imeli naravos-
lovni dan. Odšli smo po gozdni učni poti in v jamo Pekel.
Gozdna pot je bila dolga. Ustavili smo se na enajstih postajah 
in vodič David nam je razložil marsikaj o gozdu. Na tej poti 
mi je bila najbolj všeč točka, na kateri smo se pogovarjali o 
gozdnih živalih in videli opazovalnico.
Zadnja postaja je bila jama Pekel. Vodička Mirjam nas je 
popeljala po njej in nam pripovedovala o jami. Najbolj všeč 
so mi bili slapovi. V reki Peklenščici smo videli rakca, pod 
stropom pa so letali netopirji. V jami mi niso bili všeč pajki. 
Prvič v življenju sem občutila popolno temo in tišino hkrati, 
še žuborenja vode se ni slišalo. V jami mi je bilo zelo všeč. 
Rada bi odšla še v kakšno jamo.
        

Jasna Pinter, 4. razred

BILO NAM JE LEPO IN POUČNO

ŠPORTNI DAN
Bilo je lepo sončno jutro, ko smo se odpravili na športni dan. 
Obiskali smo Turistično kmetijo Goršek. Tam so nas lepo 
sprejeli. Pokazali so nam, kako se peče kruh. Kruh pečejo 
v krušni peči. Na koncu smo ga še poskusili. Je zelo dober 
kruh.

Jure Mihelak, 2. razred

NA ŠPORTNEM DNEVU
V petek, 26. 5., smo imeli športni dan. Šli smo peš do Turistič-
ne kmetije Goršek. Tam so  nam tri gospe pokazale, kako se 
pripravi testo za kruh in speče v krušni peči. Imeli smo tudi 
čas za igranje. Igrali smo se igro Mačka in miš. Nato smo se 
odpravili nazaj v šolo.

Barbara Pušnik, 2. razred

ŠPORTNI DAN
V petek smo imeli športni dan. Odšli smo na kmetijo Goršek. 
Videli smo, kako se dela kruh in ga tudi poskusili. Bil je lep 
dan. Imeli smo se lepo.

Blaž Brecl, 2. razred

NA ŠPORTNEM DNEVU
V petek smo se odpravili na Gorškovo kmetijo. Tam smo vi-
deli ovce in psa. Čez nekaj časa smo odšli v hišo, kjer je imela 
gospodinja pripravljeno testo in oblikovane kruhe. Skupaj 
smo jih dali v peč. V drugem prostoru smo videli, kako se 
dajejo hlebi iz peči. Na koncu nam je gospodinja dala kos 
kruha. Ko smo se vrnili, smo bili zelo utrujeni od hoje.

Veronika Turk, 2. razred
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 PLANINSKI KOTIČEK
Ko se zjutraj odpravljam v vrtec, mi pogled zdrsne prek Kam-
niško-Savinjskih gora. Kako se lepe! Kako so vabljive! Pokri-
te s snegom so kot neveste v belini. Oči vidijo lepoto, a srce 
čuti in ve, da se kmalu srečamo. Junij, ki bo letos še varoval 
planine s snegom, je pred vrati, je tu … in z njim čas za po-
tepanja ter obiske gora. Zadnji čas, da preverimo kondicijo, 
zabeležimo želje, kam nas bo pot vodila, in pripravimo vso 
potrebno  opremo. 
Prav gotovo si vsako leto zadamo kakšen cilj, vrh, pot ali 
turo, ki jo bomo opravili. Zato je prav, da se nanjo temeljito 
pripravimo. Kot sem že pisala o pripravah na ture in obiske 
gora, se le-te pričnejo ob sami ideji KAM!
Slovenija je lepa in vredno jo je obiskati v vseh letnih časih. 
Toliko lepega lahko vidimo, občudujemo in spoštujemo.
Nekaj lepot smo že doživeli, naj jih ob fotografijah, ki jih je 
prijazno dodal Rajko Sentočnik, podoživimo še z vami.

MIRNA GORA  

Za nami pa je tudi tradicionalni pohod na Goro, Šentjungert, 
katerega se je letos udeležilo 1200 pohodnikov. Bilo je lepo, 
predvsem zaradi druženja, saj so pohodniki iz vseh koncev 
Slovenije. Kdor pride enkrat, se rad vrača in pripelje s seboj 
še prijatelje. Ob spominski maši, ki jo vsako leto organizira-
mo, se spomnimo planincev, ki jih ni več z nami.
Ob odhodu v dolino smo s stiskom rok zaželeli: »Drugo leto 
se ponovno srečamo!«

VELIKI BATIN

V naslednjih mesecih imamo v programu:
• 11. 6. 2006 – POHOD VOJNIK–URŠULA NAD 
 DRAMLJAMI
• POHOD NA PECO z avstrijske strani – datum še 
 potrdimo z obvestilom na oglasnih deskah PD
• 8. 7. 2006 – SLEME V MARTULJKOVI SKUPINI
• 29. 7. 2006 – VRATA – KRIŠKI PODI – ŠKRLATICA 
 – VRATA
• 12. 8. 2006 – KRMA – DEBELA PEČ – BLEJSKA KOČA

Pa varen korak vam želim!

Za PD Vojnik uredila Zvonka Grum
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MATIC – IZJEMEN DEČEK Z DRSALKAMI, 

LJUBITELJ DETELJIC, ATLETIKE IN ŠE ČESA 

Vsi najbrž veste, kdo je Matic – izjemen deček, ki ima močan čut 
za poplesavanje na ledu in ki že od malih nog živi za umetnost-
no drsanje. O njem pa še marsičesa ne vemo, kot npr. tega, da 
ima doma zbirko štiriperesnih deteljic, kar 250 jih ima, prav 
tako pa med njegovo zbirko najdemo tudi tiste pet- in šestperes-
ne deteljice. Največ jih Matic najde kar v svoji okolici doma, na 
Celjski koči, na Petričku in še kje. Če opravlja treninge na travi, 
mu tudi pogled uide na travo, kjer zmeraj najde tiste prave dete-
ljice. Največja v njegovi zbirki meri 8,3 cm, najmanjša pa 8 mm. 

Kako pa je poskrbljeno za njegovo šolanje?
V šoli ima status športnika, kar mu zelo olajša šolske obveznosti, saj 
dejansko nima časa za učenje, razen sobote popoldan in nedelje. Po 
navadi se v njegovi redovalnici najdejo štirice in petice, če gre pa kaj 
narobe, ima vedno možnost oceno izboljšati. Zaradi tekmovanj je 
odsoten tudi po 4 dni na teden, vendar ima Matic super sošolke in 
sošolce, ki mu vedno priskočijo na pomoč, prav tako tudi učitelji.
Kakšna pa je bila letošnja sezona?

Ta sezona je bila Maticu zelo naklonjena in brez poškodb, prav tako 
pa v novi sezoni Matic prihaja v večjo, še močnejšo kategorijo do 14 
let. Najraje trenira skoke, obvlada tudi dvojni aksel in v večini že vse 
trojne skoke. Največja Matičeva konkurenca je iz Rusije, Belorusije, 
Latvije ter Ukrajine, vendar to Maticu ne predstavlja problema. 
Matic je v sezoni 2005/2006 osvojil 1. mesta na več tekmovanjih. 
To so: 
- Pregledna tekma v Celju,
- Evropski kriterij v Celju,
- Mednarodna tekma v Zagrebu,
- Državno prvenstvo Slovenije,
- Mednarodna tekma v Ljubljani,
- Evropski kriterij na Dunaju,
- Mednarodna tekma v Sarajevu,

- Evropski kriterij v Budimpešti,
- Evropski kriterij Pinzolo v Italiji.

Matic je od 45 možnih točk dosegel vse točke in s tem zasedel 1. 
mesto v skupni uvrstitvi. Samo upamo lahko, da bo Matic še naprej 
drsal svoje čarobne sanje in da bo z vsakim poigravanjem na ledu 
postajal pravi ledeni deček s toplim srcem in z neizmerno energijo. 
Ker pa vsak šport zahteva veliko finančnih sredstev, v veliki večini 
jih pokrivajo njegovi starši, Matic naproša vse sponzorje, donatorje, 
da mu priskočijo na pomoč in se z željami in interesom zglasijo na 
Občino Vojnik, oddelek za družbene dejavnosti ali pokličejo. Vsem 
tistim, ki ga spodbujate, tako denarno kot motivacijsko in mu želite 
najboljše iz srca, iskrena hvala!

Tjaša Podergajs

Prvomajski turnir malega nogometa v Novi 
Cerkvi

30. aprila se je v Novi Cerkvi zgodil pravi praznik malega nogometa. 
Sodelovalo je šest ekip in skoraj vsi sodelujoči  so bili z območja KS 
Nova Cerkev.
Turnir se je začel v dveh skupinah po tri ekipe, katere so bile do-
ločene s predhodnim žrebom. Po odigranih dveh krogih so se igrale 
tekme za 5., 3., in 1. mesto na turnirju. Tekme so bile razburljive in 
polne presenečenj, saj se je v finale uvrstila po starosti najmlajša 
ekipa,  MLADIČI, katera je šele po strelih  iz 6-ih metrov izgubila 
proti ekipi ORLOV vrstni red in sodelujoče ekipe na turnirju:

1. mesto ORLI (v rdečih dresih: Aleš Skaza, Primož Polenik, Gregor 
Sentočnik, Aleš Plahutnik, Matej Bosak in Bojan Lešnik)

2. mesto MLADIČI (Jure Kovač, Anže Kraljič, Mario Močič, Dejan 
Krljanovič, Jan Kovač in Anton Kerner ml.)
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3. mesto SKOKCI (Miha Kovač, Uroš Ločnikar, Matej Jezernik, 
Matjaž Matek, Anže Skaza, in Klemen Arenšek)

4. mesto ZVEZDE (Tomi Kiker, Andreo Štante, Sebastjan 
Tanjšek, Denis in Alan Pograjšek, Matej Es, Boštjan Verbič)

5. mesto NIRVANA (Andrej Ramšak, Peter Gregorc, Roman Ceh-
ner, Branko Jezernik, Jože Jesenek, Dani Kraljič, Jure Jakob)

 

6. mesto SOCKA (Uroš Kotnik, Boštjan in Matej Gorečan, Dražen 
Piskalo, Boštjan in Aleš Švab)

Zaradi slabe napovedi vremena za 30. 4. smo se nanj dobro pripra-
vili, saj smo si od gasilcev sposodili montažni šotor, tako da smo 
lahko kljub dežju na suhem spremljali tekme in se ob enem posušili 
(vsaj malo). Gledalcev  je bilo kljub slabemu vremenu kar precej, 
kar še dodatno potrjuje priljubljenost malega nogometa v našem 
kraju. Kot dober organizator se je izkazal Danijel Kraljič, kateremu 
se v imenu ŠD Nova Cerkev še enkrat zahvaljujem. Prav tako se 
zahvaljujem Slavku Jezerniku, ki je kot predsednik KS podelil po-
kale zmagovalnim ekipam, Romanu Cehnerju za prevoz šotora na 
igrišče, Janiju Kovaču, brez katerega bi bili lačni in žejni, Jožetu 
Jeseničniku za pomoč pri postavitvi šotora in PGD Nova Cerkev za 
posojo šotora in žara ter vsem sodelujočim ekipam in vsem tistim, 
ki so kakor koli pomagali pri izpeljavi tega turnirja.
S tem turnirjem smo dokazali, da je Nova Cerkev prava prestolnica 
malega nogometa v Občini Vojnik.

Kerner Anton ml., predsednik ŠD Nova Cerkev

Nekaj misli o šahu
Povezava šaha z realnim življenjem je veliko večja, kot si na prvi 
pogled predstavljamo. 
Šah povezuje dve sferi človekovega življenja: intelektualno in emo-
cionalno. 
Že dolgo so znani pozitivni učinki ukvarjanja s šahom pri razvoju 
osebnosti mladih.
V prvi vrsti:
� spodbuja domišljijo,
� izboljša spomin,
� krepi voljo do dela,
� razvija odločnost, vzdržljivost, potrpljenje, iznajdljivost.
Šah disciplinira misli in plemeniti osebnost ter razvija logično miš-
ljenje. Zato ne preseneča odločitev, da se šah uvrsti kot izbirni pred-
met v osnovni šoli.
Kako bi definirali to igro?
Eni trdijo, da je šport, da vsebuje elemente umetnosti in matema-
tike. Mislim, da je šah sinteza vseh teh elementov. Pravijo tudi, da 
je šah sinteza pameti, duha in talenta. Dejstvo je, da je šah element 
intelektualne kulture. Nekdo, ki bi rad postal dober šahist, mora 
imeti ne samo močno željo, ampak tudi voljo – namreč želja brez 
dela ne pomeni veliko. Potrebno je pridobiti dobro teoretsko znanje 
in ga uporabljati v praksi, to pa obenem pomeni tudi veliko igrati.
Vsak šahist se mora ukvarjati vsaj še z enim športom, kajti zelo po-
membno je skrbeti za fizično kondicijo. Šahovski pedagogi namreč 
trdijo, da mora vsak šahist najti čas za: 
� ohranjanje fizične kondicije,
� dobro knjigo,
� tiho glasbo,
� miren spanec,
� ljubezen.
Neki mislec in ljubitelj šaha je rekel, da šah oplemeniti človeškega 
duha – kot ljubezen. Vendar je nemogoče v našem kratkem življenju 
zvedeti vse: kakor o šahovskih variantah, tako tudi ne o ljubezni.

Mag. dr. Željko Vrankič, predsednik ŠD Šentjur
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IZLET DRUŠTVA TALON V ITALIJO IN »VEČNO ME-
STO« RIM - konec marca, začetek aprila
»Naporni kilometri so hitro za teboj, tvoj korak postane ži-
vahnejši in svet  še lepši, kadar ob tebi stopajo znanci, pri-
jatelji in seveda člani društva Talon.«
To so bile besede, s katerimi smo povabili člane društva Ta-
lon in krajane Frankolovega na štiridnevni  izlet po Italiji. 
Kot ena od 39 izletnikov - »talonovcev«,  si upam trditi, da 
so te uvodne misli našle prav posebno mesto v  nepozabnem 
spominu udeležencev izleta. Nadeli smo si rumene kape z 
napisi »Talon, Rim, 2006«, kot spominek društva in dober 
razpoznavni znak, se fotografirali pred vstopom v luksuzni 
avtobus in se odpravili, ne da bi prej vedeli, ob odobravanju 
in privoščljivosti  mnogih skritih opazovalcev. Vse ostalo je 
sledilo kar samo po sebi oziroma pod natančnim strokovnim 
vodstvom turističnega vodnika in lastnika potovalne agenci-
je ZUM. 
Po prijetni večerno-nočni vožnji s krajšimi postanki, čez mej-
ni prehod Fernetiči, po avtocesti »sonca«  mimo Bolonje, čez 
Apenine  ter mimo Firenc, smo v jutranjih urah prispeli do 
»večnega mesta« Rima. Tik pred prihodom smo naredili ne-
koliko daljši postanek za osvežitev, jutranjo kavico in zajtrk 
ter vzeli malico za čez dan, katero smo pripravili v društvu 
Talon že na Frankolovem. Nato smo se odpravili v Rim in 
si najprej ogledali Vatikan, zaklade vatikanskih muzejev, slo-
vito Sikstinsko kapelo in baziliko Sv. Petra z istoimenskim 
trgom. Prav posebno doživetje je bil vstop v Vatikan in ne-
pričakovano srečanje s kardinalom Rodetom na vatikanskih 
ulicah. Po krajšem opoldanskem premoru za okrepčilo smo 
se peš odpravili na ogled srednjeveških zanimivosti Rima in 
se utrujeni ohladili pri znameniti fontani Trevi. Nato smo se 
nekateri prvič zapeljali s podzemno železnico na južno stran 
mesta do avtobusa, potem pa proti jugu v eno največjih ter-
malnih letovišč Italije, Fiuggi, kjer smo se nastanili v hotelu. 
Po večerji so nekateri imeli energijo še za večerni sprehod, 
drugi pa smo utrujeni popadali v postelje.

Naslednji dan smo se odpravili na celodnevni izlet v južno 
Italijo, kjer smo v polnem razcvetu začutili mediteranski 
vpliv podnebja in bujnost sredozemskega rastja. Veliko časa 
smo namenili ogledu Pompejev in arheološkim najdbam, ki 
so natanko takšne kot pred 1900 leti, ko sta cvetoče mesto 

uničila lava in pepel iz bližnjega Vezuva. Ostanke mesta smo 
zapustili z mešanimi občutki spoštovanja do razvitosti civi-
lizacije in občutki groze spričo samega dogodka. Ob vrnitvi 
k avtobusu smo »presenečeni ugotovili«, da nam je ostalo še 
nekaj domačih suhomesnatih izdelkov, doma pečenih potic, 
kolačev in tudi temu smo posvetili svoj čas v opoldanskem 
odmoru, preden smo si ogledali zanimivosti temperament-
nega Neaplja. Poskusili smo pravo italijansko pico in nea-
peljsko sladico. Verjetno bo težko ugotoviti, kaj nam je bilo 
bolj všeč. Na poti iz južnega dela Apeninskega polotoka smo 
obiskali Montecassino, čudovito cerkev na vzpetini, kjer je 
bila med drugo svetovno vojno utrdba. V  njej je vojno ujet-
ništvo preživljal tudi naš rojak, kar je kot sin potrdil eden od 
izletnikov.  Tako smo srečali še drugo plat zgodovine Italije. 
Zadnji dan izleta smo se najprej  poslovili od hotela, po ogle-
dih antičnega dela Rima pa še od prisrčne vodičke Katice, ki 
nas je spremljala vse dni našega potepanja po italijanskem 
škornju.  Sledilo je še slovo od Italije in vrnitev v objem lepot 
domačega kraja.

Po 2500 km prevožene poti in treh dneh številnih ogledov 
je na koncu ostalo še čisto malo energije, da smo izrekli ča-
robno besedo hvala. Hvala vsem članom izleta, ki so s svojo 
udeležbo in upoštevanjem dogovorov prispevali h kvalitetni 
izvedbi izleta. Zahvala tudi vsem članom društva, ki so s svo-
jim delom in dobrimi idejami postavili izlet na pravi nivo. 
»Bilo je naporno, a nepozabno«, so preproste besede, ki jih 
lahko izrečemo čisto na koncu, toda napisati bi jih morali z 
VELIKIM ČRKAMI.

za društvo Talon: Greta Jošt 

V četrtek, 6. aprila je v Vojniku potekalo izdelovanje 
velikonočnih butaric                                                                                           
Nekaj dni pred cvetno nedeljo, v četrtek, smo v popoldan-
skih urah v Vojniku ponovno izdelovali velikonočne butari-
ce. V veroučni učilnici se nas je zbrala pisana množica, tako 
otrok kot staršev. Naša mentorica Marija Gorenjak nam je 
kot vselej z izurjeno roko in s prirojeno spretnostjo pokazala, 
kako narediti lepo, pisano butarico. Med kupi pušpanovih, 
drenovih, leskovih in vrbovih vej so se bohotile vejice božje-
ga drevca, borovca, ciprese; pisan krep papir, suho cvetje in 
še kaj …
Čeprav se je večina udeležencev delavnice prvič lotila izde-
lave butarice, so nastali izredno lepi izdelki. Pregovor pravi: 
»Kar se Janezek nauči, to Janezek zna,« zato znajo biti tovrst-
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ne delavnice lepa popotnica našim otrokom, ki bodo to spre-
tnost znali prenašati in širiti naprej. In hkrati naložba, da se 
ljudske šege in navade v kraju negujejo in ohranjajo.
Živimo v času, ko se dá kupiti tako rekoč vse. Toda, kot pravi 
zapis Simone Weil: »Umetnine, ki je ne bom ustvarila, ne bo 
nikdar ustvaril nihče drug.« Pa naj bo to prva z lastnimi ro-
kami izdelana butarica ali kar koli drugega …

S. M. 

RAZISKOVALNA DEJAVOST NA OŠ VOJNIK
8. aprila 2006 je na Osnovni šoli Miklavž na Dravskem polju 
potekalo 6. srečanje mladih raziskovalcev Podravja. Uspešno 
se je predstavilo 8 nalog naše šole. Na državno tekmovanje 
se je uvrstila naloga Poplavna območja v občini Vojnik Sare 
Šabjan in Tjaše Košir z mentorico Natašo Gorenak. Z udelež-
bo na nagradnih taborih pa so bili nagrajeni avtorji Andrej 
Marguč, Marko Marguč in Uroš Jurgec za nalogo Slomšek 
pri nas – nekoč, Barbara Jošt, Janja Pukmajster in Simon Pre-
ložnik za nalogo Slomšek pri nas – danes, z mentorico Mile-
no Jurgec ter Eva Melanšek, Sanja Guček in Ana Poklič za 
nalogo Poplava 1954 v Vojniku, mentorica Bernarda Gaber.

Milena Jurgec

8. 4. 2006 - VELIKONOČNA DELAVNICA NA 
FRANKOLOVEM
V tednu pred veliko nočjo smo člani TD Frankolovo organi-
zirali že tradicionalno velikonočno delavnico. Njen namen 
je nadvse preprost, njene obiskovalce želimo naučiti česa 
novega. In letos je bilo res veliko tega, kar smo se imeli pri-
ložnost  naučiti. Na visokem strokovnem nivoju je delavnico 
vodila Neža Romih, avtorica knjige Delajmo pirhe. Njenim 
veščim, utečenim in tako natančnim potezam smo sprva kar 
težko sledili. S tehnikami izdelave pirhov, ki nam jih je pred-
stavila, smo se srečali prvič, zato so nam smele biti malce 
tuje. Po začetnih težavah  pa smo pridno sledili njenim jas-
nim navodilom in kmalu so se pričeli kazati rezultati naše 
poslušnosti. Čudoviti izdelki, ki so nastajali pod našimi roka-
mi, so nas prevzeli. Veliko smo se naučili, naredili smo lepe, 
zelo posebne pisanice in potrdili spoznanje, da vztrajnost in 
volja res vedno najdeta pravo pot. 

Pisanice, izdelane na delavnici, bi zaradi njihove edinstve-
nosti lahko podarili komur koli. Podarjajte pisanice. V Beli 
krajini je to izraz posebne naklonjenosti in tihe, brez besed 
povedane ljubezni. Naj bo tudi pri nas tako.   

Z. V.

9. aprila na cvetno nedeljo 31,35 metrov d o o o l g a butara 
na Frankolovem
Na Frankolovem smo znani po tem, da se radi družimo in to 
druženje je največkrat povezano s tem, da ohranjamo šege 
naših prednikov, tradicijo, ki je v ljudeh že stoletja.
Takšna šega je tudi izdelava butare, ki pri nas simbolizira pri-
hod Jezusa v Jeruzalem.
Kljub temu, da se je mati narava odločila, da malce pomoči 
zemljo in prevetri ozračje, to ni oviralo našega podviga pri 
Breclovih – izdelati butaro, daljšo od lanske. Kot mojstri tega 
posla z izkušnjami petih let (nekateri seveda manj), smo si 
razdelili delo, s skupnimi močmi pa je nastala vsega občudo-
vanja vredna butara. Nekaj se nas je celo naučilo plesti kito 
za okrasitev butare.
Ob delu pa vsekakor ni manjkalo preizkušanja govornih spo-
sobnosti, ki so povzročale salve smeha.
Seveda bomo skušali naslednje leto tej velikanki dodati še kak-
šen meter in kdo ve, mogoče potolčemo celo kakšen rekord.

V imenu skupine izdelovalcev butare (ki še nima imena) 
– Albina Ločnikar

17. aprila 2006 - VELIKONOČNI POHOD NA STOLPNIK
Velikonočno omizje in obiski sorodnikov in prijateljev nam v 
teh prazničnih dneh nudijo pristni okus sreče. K prijetnemu 
prazničnemu razpoloženju smo želeli prispevati svoj delež 
tudi člani TD Frankolovo.

 
Že vrsto let vsak velikonočni ponedeljek organiziramo po-
hod na Stolpnik  in tudi letos je bilo tako. Že zgodnje jutro je 
obetalo lep sončen dan. Prav takšen je bil potreben vsem po-
hodnikom, ki so se ob deseti uri dopoldan zbrali na Franko-
lovem. Pisana druščina se je pogumno odpravila na dobre tri 
ure dolgo pot proti Stolpniku. Skupina skoraj devetdesetih 
pohodnikov z vzponom ni imela težav in je z nasmehom na 
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obrazih prispela do Lovske koče, kjer smo jim člani TD Fran-
kolovo ponudili topel čaj. Pot so nadaljevali z vzponom na 
Stolpnik in s spustom proti Črešnjicam. Za popestritev po-
hoda smo povabili člane Društva jadralnih padalcev Kajuh s 
Frankolovega, da se nam na poti pridružijo. Le-te je skupina 
pohodnikov pospremila do njihovega vzletišča in doživela 
vzlet treh jadralnih padalcev. No, ti novodobni Ikarusi so s 
svojimi jadralnimi padali v zraku iskali svoje poti, vsi ostali 
pa so se držali trme, ki jih je pripeljala do cilja, to je do Zida-
nice v Črešnjicah. Dodobra smo izkoristili lep, sončen dan in 
ga, kot se za prave »Frankolčane« spodobi, zaključili s pesmi-
jo. Iz grl samih dobrih pevcev so v prijetnem prostoru, ki ga 
Zidanica ponuja, pesmi zvenele še posebej lepo. 

Na koncu smo se poslovili z najlepšim možnim pozdravom: 
bilo nam je všeč, na svidenje prihodnje leto. 
Vse utrinke in vtise preživetega dne smo zvezali s pentljo v 
šopek spominov prijetnih dni. Takšni dnevi prinašajo v naša 
življenja smisel in srečo, vse drugo se ob spoznanju minljivo-
sti razblini kot megla. 

 Z. V.

NAJ PROSTOVOLJKA JE NAŠA OBČANKA
Pred Celjskim mladinskim centrom so 21. aprila  podelili pri-
znanja natečaja za naj prostovoljce Celjske regije v šolskem 
letu 2005/2006. Natečaj sta letos prvič pripravila Celjski mla-
dinski center in Center za socialno delo Celje. Komisija je iz-
birala naj prostovoljce v treh kategorijah: v starosti do 15 let, 
v starosti od 16 do 19 let ter v starosti od 20 do 26 let.

Prvo mesto v kategoriji od 16 do 19 let je osvojila naša ob-
čanka Tadeja Kugler iz Homca pri Novi Cerkvi. Tadeja je di-
jakinja  Srednje zdravstvene šole v Celju in je prostovoljka 
na dementnem oddelku v Špesovem domu. S svojim prosto-
voljnim delom pomaga starejšim, ki imajo težave z demenco, 
in jim popestri dan ter se trudi olajšati jim življenje v Domu. 
Takšno delo je zahtevno, Tadeja pa sprejema drugačnost in 
zna premostiti razlike ter vzpostaviti pristne odnose s stano-
valci Špesovega doma. Že peto leto je tudi prijateljica »lučk«, 
oseb s posebnimi potrebami oziroma večnih otrok. Tadeja, 
čestitamo tudi mi in le tako naprej.

M. G.

VIŠNJA VAS – V soboto, 22. 4.  2006, je potekalo četrto po-
stavljanje mlaja.

Smreko je za postavitev pripravila že ustaljena ekipa. Na 
podlagi izkušenj iz prejšnjega leta, ko smo »dvakrat dvigo-
vali«, je bila letos dolžina mlaja primerna našim 'preklam' za 
dvig. Tako je dvig potekal brez tresočih se nog in uspel v pr-
vem poskusu. 

Med postavljanjem smo se spomnili tudi pokojnega Franci-
ja Pekošaka, ki nam je prejšnja leta dajal dragocene nasvete 
pri postavitvi. Zaključek postavitve je potekal brez zapletov, 
skratka, zelo »tekoče«.

Simon Stagoj

KULTURA

26. 4. 2006 - Prireditev ob dnevu upora proti okupatorju
Praznik, dan upora proti okupatorju, smo v Občini Vojnik 
proslavili 26. 4. 2006, v Kulturnem domu Vojnik, kjer je 
večer popestrila pisana tovarišija nastopajočih.
Prireditev je začel Mešani komorni pevski zbor društva upo-
kojencev s slovensko himno, nadaljeval pa s partizanskimi in 
z ljudskimi pesmimi. Državni praznik so počastili tudi osnov-
nošolci vojniške šole s citrami (Špela Majcen) in recitali (Si-
mon Preložnik in Sara Špes). Slavnostni govornik Jure Vovk 
je v svojem govoru predstavil pomen osvobodilne borbe in 
Osvobodilne fronte, ki je delovala v duhu treh vrednot in ob 
ustanovitvi med drugim zapisala: »Da bo to nov korak k svo-
bodi, nov korak k osvoboditvi in združitvi vseh Slovencev, 
nov korak v dobo, ko bo slovenski narod na svoji zemlji svoj 
gospodar.«
»Žal je v preteklosti prihajalo do nesporazumov in naspro-
tovanj, ki so izvirala iz dejstva, da se politično-strankarski in-
teresi postavljajo nad interese celega naroda. To pa je rodilo 
klimo za intrige, laži in podtikanja, kar meče senco na veli-
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častnost  osvobodilne borbe. Za zgodovino in bodoče rodove 
je zato treba napake in krivice jasno ugotoviti in priznati, 
da bi tako bodoči rodovi s ponosom častili veličastnost in 
hrabrost prednikov, ki so jim omogočili svobodno življenje v 
neodvisni državi Sloveniji,« je v zaključku govora ugotavljal 
slavnostni govornik.

V nadaljevanju je gospod Marijan Oprešnik podelil priznanje 
tovarišu Francu Razpotniku za dolgoletno aktivno članstvo 
v Krajevnem odboru ZB Vojnik, ob tej počastitvi pa mu je 
čestital tudi župan Občine Vojnik gospod Beno Podergajs. 
Večer so popestrili mladi glasbeniki Srednje glasbene šole 
Maribor s klavirjem, z violino in s klarinetom, z zanimivim 
izborom tako partizanskih kot tudi umetniških skladb. 
Kot so začeli, so prireditev tudi zaključili s pesmijo, člani 
zbora upokojencev. O spominu na OF, partizane in narodno 
osvoboditev pa je tekla beseda še po zaključku prireditve in 
po besedah enega od govornikov: »Nikoli ne smemo pozabiti 
zgodovine, padlih za svobodo, borcev in bork, ki so nam pri-
borili svobodo …«

M. O.

DAN UPORA PROTI OKUPATORJU, 27. 4. 2006, ŽIČKA 
KARTUZIJA – GASTUŽ – TOLSTI VRH
Dne 27. 4. 2006  smo se člani ZB Vojnik odpravili na prosla-
vo ob dnevu upora proti okupatorju. Pričetek je bil v Žički 
kartuziji – ''gastuž'' (najstarejša gostilna) ob 11. uri pred spo-
menikom, kjer je obeleženo, da so dne 25. 4. 1945 v tem kra-
ju padli komandant 13. brigade MILENKO KNEŽEVIČ in 
24 njegovih soborcev. Kljub deževnemu vremenu se je zbralo 
veliko število ljudi.
Z uvodno pesmijo so pričeli proslavo pevci Moškega pevske-
ga zbora Adolf Tavčar. Nato so se v spomin padlim k spome-
niku položili venci. Z minuto molka smo se prisotni pokloni-
li njihovemu spominu. 
Pozdravni govor je imel  podžupan Občine Slovenske Konji-
ce Darko Ratajc. 
V nadaljevanju smo prisluhnili ŽPZ DU Slovenske Konjice, 
ki je zapel pesem: Nismo se uklonili. Učenci OŠ Špitalič sku-
paj s učiteljico Kristo Pristovnik so se s pesmijo in z recitaci-
jo spomnili dveh padlih kurirjev. Na koncu je imel zaključno 
besedo Franjo Marošek, predsednik OOZB NOB. 
S skupno pesmijo moškega in ženskega pevskega zbora »Po-
čiva jezero v tihoti« se je sklenil kulturni program. 

Žička kartuzija – ''gastuž'' – spomenik padlim

Napis na spomeniku:

V borbi proti fašizmu in reakciji 
je 25. 4. 1945 v tem kraju padel
komandant 13. brigade MILENKO
KNEŽEVIČ in 24 borcev njegove
brigade.
Njihova junaška smrt nam je 
svetel vzgled ljubezni do domovine.
ZB NOV Špitalič 

Pot smo nadaljevali na TOLSTI VRH, kjer je bilo nadaljeva-
nje proslave. MPZ Adolf Tavčar je zapel Pesem o svobodi. 
Nato je sledil pozdravni govor župana Občine Slovenske Ko-
njice Janeza Jazbeca, sledili so pozdravi s strani Franja Ma-
roška, Ivana Pavliča – predsednik OZVVS in Zdenka Jakiča 
– predsednik OO Združenja sever. Slavnostni govornik na 
Tolstem vrhu je bil Jože Božič – predsednik GO ZZB NOB 
Slovenije. ŽPZ DU Sl. Konjice je prejel plaketo za dolgoletno 
sodelovanje na proslavah. Sledil je recital učencev Gimnazi-
je Sl. Konjice. Po končani slovesnosti smo si ob zvokih glas-
be harmonikarja Tineta Lesjaka postregli z  nepogrešljivim 
partizanskim golažem. Prav tako smo si ogledali muzej na 
Tolstem vrhu. 

Muzej NOB na Tolstem vrhu
Hišo - domačijo so leta 1981 z namenom, da se v njej uredi 
muzej NOB, Občini Sl. Konjice poklonile sestre Ratej. Muzej 
je v starejši, s slamo kriti hiši. Na steni hiše je spominska 
plošča, na kateri piše:   V tej hiši je na pragu svobode 25. 
IV. 1945 umrl komandant XIII. SNOUB MIRKA BRAČI-
ČA MILENKO KNEŽEVIĆ. SLAVA NJEGOVEMU SPO-
MINU!
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Prav tako se na sprednji strani hiše nahaja druga plošča, ki 
so jo leta 1981 postavili kurirji ZZB NOV, kot obeležje, da je 
na tem področju v času NOB delovala relejna kurirska posta-
ja TV-S-7.  Muzej hrani etnološko zbirko, kjer stari predmeti 
pričarajo pridih starožitnosti, ena od sob pa je namenjena 
spominu in dogodkom v času trajanja NOB. Muzej je vseka-
kor vreden ogleda. V poznih popoldanskih urah smo se polni 
prijetnih vtisov vračali proti Vojniku.

ZB Vojnik

ŠPORT

23. APRIL 2006 – ODBOJKARSKA ŠOLA ČEBELICA
Odbojkarska šola Čebelica Zreče je organizirala 1. velikonoč-
no srečanje mladih odbojkaric (od 1. do 9. razreda osnovne 
šole). Po 1. božičnem srečanju, ki je bilo 19. 12. 2005, so se to-
krat zbrale v nedeljo, 23. 4. 2006. V Športni dvorani Zreče so 
se srečale odbojkarice od 1. do 7. razreda osnovne šole, kjer 
so prikazale svoje znanje iz odbojke. V dvorani jih je poleg 
staršev pričakalo tudi lepo število drugih gledalcev, ki so si 
prišli ogledat ta prekrasen dogodek. Na tekmovanje je prišlo 
preko 130 malih »čebelic«, ki so se skozi šolsko leto pridno 
pripravljale na svojih osnovnih šolah. Odbojkarska šola delu-
je na osnovnih šolah v Zrečah, Slovenskih Konjicah, Vitanju, 
na Stranicah, v Poljčanah, Oplotnici in na Frankolovem. 

Avtor: (arhiv) Odbojkarska šola Čebelica Zreče
Tomaž KUŠAR, vodja odbojkarske šole Čebelica Zreče

MAJ

DOGODKI
SVETA BIRMA V VOJNIKU
V ponedeljek, 1. 5. 2006, 

so devetošolci, ki obiskujejo verouk v Vojniku, Šmartnem ali 
na Frankolovem, prejeli zakrament svete birme. Birmovalec 
je bil škof nove celjske škofije, dr. Anton Stres.

M. J.
5. MAJA 2006 je potekala 11. ŠPARGLJIJADA
pod okriljem podjetja OVTAR, d. o. o. PE Gostilna LOVEC. 
Kuharski mojstri in mojstrice gostilne LOVEC so pripravili 
preko 45 različnih jedi iz špargljev. Obiskovalci so si jedi lah-
ko ogledali in jih poskusili. Prav temu je namenjena vsakolet-
na špargljijada, saj lahko ljudje sami vidijo, koliko različnih 
možnosti se jim ponuja pri pripravi jedi iz te zelenjave. Prire-
ditev so popestrili Primorski fantje in Boštjan Konečnik.
   V. S.

VOJNIŠKI VINOGRADNIKI SO PRAZNOVALI
V lepo okrašeni dvorani Kulturnega doma v Vojniku (Vrt-
narstvo Krašovec iz Arclina) so člani VVD  občine Vojnik 
6. maja 2006 opravili svoj III. občni zbor. Razdelili so tudi 
priznanja – diplome za ocenitev vin letnika 2005. Pregledali 
so svoje delo v preteklem obdobju. V strokovnem delu so na-
šteli 16 aktivnosti, sodelovali pa so tudi na 11 prireditvah.

Zahvalili so se svojim zvestim sodelavcem in sponzorjem: 
podjetju SCANART iz Arclina, Petru Jeraju in uredništvu 
časopisa OGLEDALO. Ta časopis, sicer lokalnega značaja, 
redno – strpno objavlja prispevke in obvestila o delu društva. 
Vinogradniki so prepričani, da so prav objave v medijih naj-
več pripomogle k razpoznavnosti dela društva. Posebej pa 
so pohvalili svojega predsednika Mirka Krašovca, saj je ne-
utruden organizator, vedno poln novih idej in velik sponzor 
VVD-a. V zahvalo za prispevek in pomoč društvu so podeli-
li častno člansko izkaznico Zdravku Stropniku in Boštjanu 
Ovtarju. Plaketo – priznanje pa kolektivu K. Z. Celje enota 
v Vojniku. Tam člani redno plačujejo članarino in vpisujejo 
nove člane.

Vrhunec večera je bila razdelitev diplom za najbolje ocenje-
na vina. Priložnostne kozarce so dobili vinogradniki, ki so 
s svojimi vini dosegli najvišje ocene – zlate diplome. Lepo 
umetniško izdelana priznanja (SKUTNIK iz Arclina) pa so 
dobili prvaki sort.

V kulturnem programu sta sodelovali harmonikarska skupi-
na »Stari prijatelji« ter etno skupina »Jožkova banda« s Fran-
kolovega, ki sta navdušili vse prisotne.

Vinogradnice in vinogradniki so bili veseli pohval in vzpod-
budnih besed župana Bena Podergajsa. Posebej pa še izvaja-
nja in lepih besed ter misli o vinu njihovega mentorja mag. 
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Antona Vodovnika iz KGZ Maribor. Menil je, da je bil ta 
večer res lep kulturni dogodek.
V prijaznem gostišču Lovec pa so vinogradniki s pokušnjo 
najboljših vin zaključili lep večer. Vina so prispevali: Ivan 
Pušnik (rumeni muškat – ocena 18,13, - ZL, beli pinot – 18,17 
– ZL, renski rizling 18,27 – ZL), Mirko Krašovec (chardon-
nay – 18,37 – ZL), Vlado Mikuš (bela zvrst 18,47 – ZL) – naj-
višja ocena!

Zapisal tajnik društva: Pavle Leskovar

ČISTILNA AKCIJA HUDINJA 2006
V soboto, 6. maja 2006 smo člani potapljaškega društva 
ERBO iz Škofje vasi izvedli čistilno akcijo čiščenja reke Hu-
dinje in njenih brežin. Začeli smo pri brvi za pošto. Kljub 
prejšnjemu ogledu smo bili kar zgroženi nad situacijo v vodi 
in na brežinah. 

Povsod ogromno nanošenih in pa tudi direktno odvrženih 
smeti in odpadkov …, ki ne sodijo v ta naravni okoliš. Posebej 
bi poudarili situacijo hiš ob reki, ki je alarmantna, saj tam-
kajšnji stanovalci uporabljajo reko kar za svoje odlagališče 
vseh odpadkov, kar smo tudi obeležili na fotografije. Ker se 
je naš čoln, v katerega smo odlagali vreče z nabranimi smet-
mi, začel hitro polniti, smo predvideno pot morali skrajšati, 
pa tudi zeblo nas je že malo po 4. urah čofotanja v hladni 
vodi. Akcijo smo zaključili pod mostom pri pokopališču, kjer 
smo nabrane smeti pripravili za odvoz na smetišče.

Da med akcijo nismo bili žejni, je poskrbel vojniški župan 
Podergajs, ki nam je omogočil tudi manjši piknik po akciji.
Odločili smo se, da akcijo v prihodnosti še ponovimo.

Ernest Boštjan,
predsednik Potapljaškega društva ERBO

DELOVNA AKCIJA ZA UREDITEV PROSTORA PRED 
CERKVIJO V VOJNIKU

V soboto, 6.  5. 2006, se je zbralo približno šestdeset prosto-
voljcev in prostovoljk, ki so urejali okolico pred cerkvijo Sv. 
Jerneja v Vojniku. 

Že v zgodnjih jutranjih urah so začeli prihajati vsak s svojim 
orodjem in tudi stroji, da so oblikovali prostor tako, kot je 
bilo v načrtu. Vodja del je bil Mirko Krašovec. Posejali so 
travo in posadili grmovnice, kasneje pa so dodali še cvetlične 
grede. Pogled na nenavadno množico ljudi je bil zelo zani-
miv, še bolj pa na prostor potem, ko je bil urejen.

M. J.

V soboto, 13. maja, smo v župniji Vojnik zaključili Delav-
nice molitve in Življenja. Udeleženci, bilo nas je več kot 
dvajset, smo se ob premišljevanju in branju Božje besede, ob 
poslušanju razmišljanj brata Ignacia Larranage, ustanovite-
lja teh delavnic, ter ob molitvi in učenju različnih pristopov 
k molitvi potrpežljivo in korak za korakom učili vstopati v 
oseben molitveni odnos z Gospodom. 

Nagovorile so nas različne misli, pričevanja, odlomki. Eno iz-
med ključnih, morda najpomembnejših, s katero si moremo 
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spremeniti življenje, pa je vprašanje: »Kaj bi na mojem mestu 
storil Jezus?«
Delavnice so obsegale petnajst srečanj, ki so potekala v žup-
nišču ob ponedeljkih zvečer. Vsako srečanje je trajalo dve 
uri; od januarja do meseca maja …
Načelo »Učimo se moliti, da se bomo naučili živeti!« smo 
udeleženci pod vodstvom naše mentorice in voditeljice DMŽ 
gospe Biserke Pirič v polni meri spoznavali postopoma, ko-
rak za korakom.
Delavnice, ki so laiško služenje, je potrdil Sveti sedež. V njih 
lahko sodelujejo vsi: kateheti, pastoralni delavci, člani cer-
kvenih skupin, od Cerkve oddaljeni …
Delavnico smo zaokrožili s štiriurnim premišljevanjem in 
kontemplacijo v tišini. Izbrali smo si prijetno in mirno okolje 
pod okriljem cerkvice Sv. Tomaža nad Vojnikom. Srečanje 
smo zaključili s sveto mašo, ki jo je daroval duhovnik, gospod 
Brecl, ki se je poleg domačega župnika, gospoda Pergerja, 
tudi redno in vestno udeleževal delavnic. Tovrstne delavnice 
ne pomagajo izgrajevati le Cerkve, ampak po duhovno zdra-
vih posameznikih ter zaradi evangelijske in splošne človeške 
razsežnosti tudi družbo, v kateri se gibljemo in smo. 

S. M.

21. maja 2006 – SPOMLADANSKI  KRAMARSKI  SEJEM  
NA FRANKOLOVEM
Po navadi se priprave na prireditve pričnejo že veliko prej, 
kot je napisan njihov uradni začetek na plakatih, panojih in 
raznih drugih javnih obvestilih. Vse ostalo je samo še odraz 
skrbnih priprav. Potem pa, ko že vse steče in napoči finale, 
nam pade le še tisoč bremen z ramen. Podoben scenarij se je 
odvijal na Frankolovem 21. maja 2006, ko smo člani društva 
Talon znova popestrili nedeljsko dopoldne in organizirali 
prireditev Kramarski sejem s pred izborom mladih harmoni-
karjev za tekmovanje Pohorska cokla ter v park pred grašči-
no zvabili množico ljudi. 

Kvačkarice našega društva so se nanj skrbno pripravljale ve-
liko časa, da so lahko postavile kar dve stojnici kvačkanih in 
vezenih izdelkov. Mnogi obiskovalci so postali prav ob teh 
stojnicah in si potešili slo po lepoti ali pa zgolj dobili kakšen 
strokovni nasvet prijaznih kvačkaric, Jožice, Lejle in Dragice. 
Nekaj podobnega se je dogajalo pri stojnici gospe Marije Ga-
ber iz Šmartnega v Rožni dolini in pri tiskarni v malem, go-
spoda Jožeta Žlausa. Zvesta obiskovalka kramarskih sejmov, 
gospa Vikica Pinter ali bolj poznana kot Markova Vikica, je 
kot vedno presenetila s številnimi domačimi dobrotami. Se-
veda so bile še druge in nič manj pomembne stojnice. Hvala 
vsem, ki ste prišli in izboljšali sejemsko ponudbo. Imeli smo 

srečelov z bogatimi in zanimivimi dobitki. Ob tej priložnosti 
se dobrotnikom iz srca zahvaljujemo za njihov prispevek in 
prijazno gesto darežljivosti. Prav posebno mesto med dobitki 
pa so imele žive domače živali: ovca, puran in petelin. Njim 
pa želimo, da bi po uspešni licitaciji našle dobre nove lastni-
ke.

Sledil je odlično izpeljan osrednji del prireditve, prav tako v 
organizaciji društva Talon, ki je vsakega nastopajočega har-
monikarja obdarilo z majhnim spominkom. Predizbor mla-
dih in nadobudnih harmonikarjev na diatonični harmoniki 
je potekal pod strokovnim vodstvom gospoda Domna Jevše-
naka. Komisija je imenovala najboljše, ki se bodo udeležili 
finalnega tekmovanaja. Gospodična Polona Škoflek pa je 
spretno povezovala program. Žal je od domačinov zbral do-
volj poguma in nastopal le Matic Jošt.

Škoda, da je bilo na ta dan zopet več prireditev, ker nekateri 
stalni obiskovalci naših kramarskih sejmov zaradi tega niso 
prišli. Zato že sedaj obljubljamo zanimiv in izviren naslednji 
kramarski sejem proti koncu poletja. Natančneje, 20. avgu-
sta se spet vidimo!

Za društvo Talon: Greta Jošt

21. maja VOJNIŠKI VINOGRADNIKI NA USTANOVITVI 
CELJSKE ŠKOFIJE
21. maj je bil za prebivalstvo naših krajev velik dan. Po 1400 
letih se je spet ustanovila celjska škofija. Pri tej slovesnosti so 
v organizaciji – koordinaciji vojniškega vinogradniško vinar-
skega društva (predsednik Mirko Krašovec) sodelovala tudi 
vinogradniška društva iz nove škofije.

Vojniško društvo se je na primerno urejenem prostoru lepo 
predstavilo. Sodelovale so družine Pušnik, Majcen, Bezov-
šek, Mikuš, Stropnik, Krašovec. Napekle so kruha in peciva, 
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člani društva pa so v ta namen darovali kar lepo količino 
vina.

Veseli so bili tudi obiska Petra Vriska – predsednika Kme-
tijsko gozdarske zbornice, Lojzeta Peterleta - evropskega po-
slanca in Janeza Podobnika – ministra za okolje … Verjetno 
so opazili vojniško gostoljubnost ter da so vojniška vina, pri-
delana z veliko truda in z ljubeznijo, res dobra.
 Pavle Leskovar

SREČANJE ABRAHAMOVIH JUBILANTOV
V nedeljo, 21. 5. 2006, je bila tretja maša namenjena vsem 
jubilantom, ki so ali bodo letos doživeli srečanje z Abraha-
mom. Maša je potekala v zahvalo za življenje in priporočilo 
Majniški Kraljici za varstvo tudi v prihodnje. 

M. J. 

Mladinsko društvo Frankolovo 27. maja 2006 organiziralo 
3. ROCK ŽUR  
Prireditev je potekala v okviru praznika Krajevne skupno-
sti Frankolovo in akcije Veter v laseh – s športom proti dro-
gi! Pred prireditvijo je na zgornjem igrišču potekal turnir v 
malem nogometu, zmagala je ekipa Šarlotk s Frankolovega, 
Mladinsko društvo pa je podelilo tudi nagrade za najboljše 
strelce. Zmagal je Darko Zore, drugo mesto je osvojil David 
Pinter in tretje mesto Simon Lipuš.

Za društvo so medalje podelili župan Občine Vojnik Beno 
Podergajs, predsednik Krajevne skupnosti Frankolovo Du-
šan Horvat in podpredsednik društva Dean Šnabl.

Nato pa je sledil 'rock žur', na katerem je dodobra ogrela ljudi 
skupina MI2 in jih dobesedno dvignila na noge. Pri igranju 
pa so se zelo dobro izkazale tudi skupine Miseria, Barbara 

Hartman, In a maze in Heretik. Zahvala gre vsem skupinam, 
da so naredile tako dober 'žur'!

Hvala  tudi vsem sponzorjem, ki so nam pomagali pri Rock 
žuru, to so: KS Frankolovo, Občina Vojnik, Vigrad d. o. o., 
Ivan Mirnik s. p., Krt – Zdenko Skaza s. p., Barvica – Boris 
Ramšak s. p., Baron Company d. o. o., Avgust Esih s. p., 
Ernest Ulipi s. p., Srečko Krnjavšek s. p., Avtodeli Regne-
mer d. o. o., Občinski odbor LDS Vojnik, Engrotuš d.o.o., 
Celjske mesnine, Akvizitor d.o.o., Branko Podgoršek s.p., 
Garni hotel zvon - Matjaž Delčnjak, K2 Trade d. o. o., Re-
stavracija Fink, Pekarna Strnad, Valdi Podjavoršek in Pros-
tovoljno gasilsko društvo Frankolovo.

Kot predsednica društva pa se še posebej  zahvaljujem izvrš-
nemu odboru društva, ker je imel težko nalogo (sami vedo 
zakaj) in jo je izvrstno opravil!!

S skupnimi močmi smo do konca pripeljali naš 3. rock žur, ki 
je ob dobri glasbi, hrani in pijači trajal vse do poznih nočnih 
ur, nekateri pa so počakali tudi kar do jutra!!

Jasmina Pungartnik,
predsednica

PRVO SVETO OBHAJILO
V nedeljo, 28. 5. 2006,

 
je 33 otrok tretjega razreda iz Vojnika prejelo zakrament pr-
vega svetega obhajila.

Milena Jurgec
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MLADI O PRIHODNOSTI CELJSKEGA MESTNEGA 
PARKA
Mladinski center Celje je v mesecu maju pripravil nate-
čaj ''Kreativno v parku 2006''. Mladi smo lahko ustvarjali 
na treh različnih področjih: slikovna predstavitev, razredne 
skupnosti in esej. Sodelovala je večina celjskih srednjih šol, 
kot razred pa so se najbolje odrezali dijaki in dijakinje 2. 
letnika Srednje vrtnarske šole Celje, s projektom Kocka je 
padla. Na slikovnem področju je prvo mesto zasedla Janja 
Karlovšek, druga je bila Maja Fric in tretja Nataša Štraus. 
V konkurenci 20 esejev je prvo mesto osvojila Mateja Kišek, 
odlično 2. in 3. mesto pa sva zasedli Nina Mlinar in Nikita 
Kučer. Naš trud so organizatorji nagradili z bogatimi denar-
nimi nagradami. 
V Mladinskem centru Celje upajo, da bo ta projekt postal 
tradicija in da bodo prispevki mladih resnično pomagali iz-
boljšati izgled parka. Upajo tudi na večjo udeležbo prihodnje 
leto. 

Nina Mlinar 

KULTURA

MPZ OŠ Vojnik na Češkem
Od četrtka, 11. maja,  do nedelje, 14. maja, je bil Mladin-
ski pevski zbor OŠ Vojnik na prijateljsko-pevskem obisku pri 
svojih vrstnikih, pevcih v čeških mestih Jirkov in Chomutov. 
Sodelovanje med našim mladinskim zborom in zboroma Sla-
viček iz Jirkova ter Hlasek iz Chomutova namreč traja že 9 
let. Naši učenci so pri čeških družinah preživeli nepozabne 
4 dni, vmes pa so spoznavali češko kulturo, pokrajino in nji-
hov način življenja. 

Ker je bil poudarek obiska pevske narave, je naš zborček pod 
vodstvom Emilije Kladnik Sorčan nastopil dvakrat, in sicer 
na dopoldanskem pevskem srečanju mladinskih in otroških 
zborov v kulturnem domu v Jirkovu ter na večernem koncer-
tu v cerkvi Sv. Ignacija v Chomutovu. Na obeh nastopih so 
naši pevci s svojim odličnim petjem slovenskih, latinskih in 
čeških pesmi navdušili številne poslušalce. Obisk jim bodo 
češki pevci vrnili prihodnje leto.

Aleš Kolšek

12. maja VAŠKI FANTJE Z ARCLINA zapeli v Švici

V petek, 11. maja, so se Vaški fantje z Arclina odpravili na 
dolgo pot. Domačin Jože Svetel, rojen v Arclinu, ki sedaj že 
preko 30 let živi v Švici, je namreč povabil v goste vokalno 
skupino - kvartet, ki ga sestavljajo njegovi prijatelji v Slove-
niji. 12. maja je namreč Slovensko planinsko društvo v Švici 
praznovalo svojo 35. letnico delovanja. Proslavili so jo s kul-
turnim programom in z družabnim srečanjem v veliki dvo-
rani v Zürichu. V kulturnem programu so nastopili fantje 
iz Arclina, z odra pa so pozdravili vse zdomce in prisotne 
goste tudi v imenu Občine Vojnik in jim podelili spominke s 
simboli Vojnika. Lepoto slovenske pesmi znajo tisti, ki živijo 
v tujini, dosti bolje ceniti, kot mi doma in tudi domovina ima 
zanje dosti večji pomen. Zaradi tega so bili gostovanja naših 
»fantov« še posebej veseli. Tudi v zabavnem delu je za veselo 
razpoloženje poskrbel slovenski ansambel Toneta Rusa. Sku-
paj s člani tega ansambla pa so nekaj pesmi ubrano zapeli 
tudi Vaški fantje iz Arclina.
Skupino sestavljajo Peter Marguč, Franci Bogovič, Milan 
Svetel in Milko Kovač. Skupaj pojejo že preko 20 let. Sprva 
jim je petje pomenilo le prijetno druženje. Zaradi lepega in 
ubranega petja pa so bili hitro opaženi in povabljeni na šte-
vilna družinska praznovanja, zadnjih pet let pa tudi javno 
nastopajo na različnih prireditvah. Lani so si za strokovno 
izpopolnjevanje pridobili še pevovodkinjo Moniko.

V. S.

17. maja vojniški učenci na ekskurziji v Mariboru
Učenci, ki obiskujejo izbirni predmet Likovno snovanje, so 
se v sredo, 17. 5. 2006, udeležili ekskurzije v Maribor, kjer 
so si ogledali razstavo o steklarstvu  in zgodovini glažut na 
Slovenskem. V Umetnostni galeriji pa so si ogledali razstavo 
portretov in ob njej doživeli pravo učno uro, ki bi si je pri 
rednem pouku ne mogli privoščiti. Na koncu so si ogledali 
še stari del mesta Maribor. Ekskurzijo je ob spremljevalcih 
Ivanki Krajnc ter Mileni in Lei Jurgec vodil gospod Dušan 
Žgajner.

Milena Jurgec

20. maja 2006 - GOSTOVANJE MLADINSKEGA PEVSKE-
GA ZBORA IZ PLOVDIVA NA FRANKOLOVEM
V okviru prireditev ob krajevnem prazniku na Frankolovem 
je moški pevski zbor Anton Bezenšek na osrednji prireditvi 
gostil priznani Bolgarski mladinski zbor “Stefka Blagoeva” 
iz Plovdiva. 
Zbor, ki je bil ustanovljen l. 1975,  je visoko cenjen pri 
občinstvu in strokovnjakih ter  ima kot kulturna forma-
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cija reprezentativno vlogo mesta Plovdiv. V njihovem 
repertoarju je širok spekter različnih stilov – maše in 
oratoriji, krščanska in katoliška ortodoksna glasba, kla-
sično zborovsko petje, gospli in ljudska glasba. Zbor so-
deluje tudi kot operni zbor v Plovdivski Državni operi.

Danes zbor vodi priznana zborovodkinja Vesela Ge-
leva ob pomoči umetniške vodje Ganke Yankove, na 
klavirju pa ga je spremljala pianistka  Pavleta Zheljaz-
kova. Po gostovanju na Frankolovem je zbor nadalje-
val pot na turnejo po Evropi, ki bo trajala 14 dni, med 
drugim pa bodo zapeli tudi v Evropskem parlamentu.

Koncert je bil v večnamenski dvorani na Frankolovem,  po-
leg  omenjenega zbora pa se je predstavil tudi domači Moški 
pevski zbor, ki ga zadnjo sezono vodi Franci Kolar.
Srečanje obeh zborov pa je že bilo v okviru medsebojnega 
sodelovanja, saj se zbor s Frankolovega že v jeseni odpravlja 
na gostovanje v Bolgarijo, kjer je deloval in živel njihov  rojak 
– stenograf, Anton Bezenšek, po katerem Prosvetno društvo 
in pevski zbor nosita svoje ime. 

Elči Gregorc

ŠTAJERSKI ROGISTI v Avstriji
Po napornih vajah pod vodstvom gospoda Marjana Vrečerja 
smo se »KUD ŠTAJERSKI ROGISTI« odpravili v soboto, 27. 
maja 2006, kot edini slovenski predstavniki lovskih rogistov 
v avstrijski KALS pri Grossglocknerju. Skupina, ki šteje že 
štirinajst članov in deluje že trinajsto leto, se je tokrat ob-
lekla v nove lovske obleke. Naša slika je dokaj resna in tako 
resno želimo delovati še v naprej.

Torej KALS pri Grossglocknerju. V zgodnjih jutranjih urah 
smo se s Tomijevim kombijem  in z Uroševim avtom odpe-
ljali v sicer oblačen in naporen dan. Po štiriurni vožnji smo 
prispeli v prelepo alpsko vas Kals. Po nekajurni vaji smo se 
podali na prizorišče dogajanja. Naj povemo, da dogajanje še 
zdaleč ni bilo v tako prijetnem okolju, kot pri nas v Vojniku 
in Novi  Cerkvi. Tekmovanje je potekalo med dežjem in son-
cem. Tekmovalo je 49 skupin v B- in ES-izvedbi. Nastop je 
bil sestavljen iz dveh obveznih tekmovalnih skladb in dveh 
po lastni izbiri. Po nastopu je bil naš občutek zadovoljiv. Da 
bi naši rogovi zadoneli med sivimi, snežnimi in strmimi ste-
nami prelepega Grossglocknerja, smo igrali na deževnem as-
faltu vsem, ki so nas poznali z naših srečanj v Občini Vojnik, 
tistim, ki so se udeležili mednarodnega tekmovanja rogistov 
v maju leta 2005 in tistim, ki so nas prvič srečali. Žal, na 
razglasitev rezultatov nismo počakali, ker nam materialne 
možnosti ne dovoljujejo, da bi naslednji dan nastopili na za-
ključku tega tekmovanja. 

Poslovili smo se z zadovoljstvom, saj smo bili edini zastopni-
ki lovskih rogistov iz Slovenije, ki vstopa tudi s to kulturno 
dejavnostjo v Evropo. Noč ni prinesla poročila o rezultatih, a 
v ponedeljek dopoldne je prišlo sporočilo: »SREBRNI« STE.

Srečni in zadovoljni smo. Želeli bi si še več sodelovanja želj-
nih naše glasbe, da bi prihodnje leto ne bili edini slovenski 
rogisti na teh tekmovanjih.

1. 7. 2006 pa se bomo udeležili 33.  SREČANJA LOVSKIH 
PEVSKIH ZBOROV IN ROGISTOV V METLIKI.

Anica Senegačnik

TURIZEM

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV 6. MAJA NA 
IZLETU

Udoben avtobus z dobrim šoferjem, lepo vreme, vesela druž-
ba in prijazna mlada vodička.
Ali je potrebno še sploh kaj drugega za čudovit nepozaben 
izlet?
Ura je malo pred peto zjutraj, počasi se začenja daniti in pred 
bistrojem Stolec je že gneča. Kakšen tujec bi si seveda razla-
gal to po svoje, a tokrat je drugače. Naša točajka in blagajni-
čarka Zvezdana nas pospremi na dolgo pot, ki nas bo vodila 
skozi Maribor, Gradec proti Dunaju in naprej do Bratislave.
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Imeli smo kar dosti postankov, kajti naš šofer Joža nam je 
vedno prisluhnil in naredil kakšen odmor za kavico. Na poti 
skozi Avstrijo smo občudovali nešteto velikih elektrarn na 
veter in medtem ko se bodo naši strokovnjaki še vedno pre-
pirali o smiselnosti takšnih naprav pri nas, bo verjetno že 
polovica Avstrije izkoriščala to čisto energijo.

Gradiščansko je najvzhodnejša in hkrati najmlajša zvezna 
dežela Avstrije. Gradiščanski Hrvati so tu najštevilčnejša 
manjšina, zato me je tudi arhitektura precej spominjala na 
zelo značilne vasi iz hrvaške Slavonije. Okolica je porašče-
na z nizkimi vinogradi in ena njihovih glavnih značilnosti je 
vino, saj imajo več kot 300 sončnih dni na leto.
Nadaljevali smo mimo Dunaja, glavnega mesta Avstrije,  od 
katerega je do Bratislave le še 50 kilometrov.
Po formalnem prečkanju meje (kjer bi nas slovaški cariniki 
v času socializma temeljito pregledali, zdaj pa so nas samo 
pospremili s pogledom) smo bili že tako rekoč v Bratislavi. Po 
vožnji mimo »blokovskega« betonskega naselja, značilnega iz 
časa socializma, smo prispeli do starega dela Bratislave in 
nadaljevali do Devinskega gradu.
Grad Devin leži le nekaj kratkih kilometrov iz mesta, na so-
točju rek Donave in Morave. Danes le še ruševine so preure-
dili v izletniško točko za domačine in obiskovalce. Tu smo 
imeli čudovit razgled na okolico in priložnost, da naredimo 
nekaj čudovitih panoramskih posnetkov.
 Takoj zatem pa smo obiskali simbol mesta, grajsko poslopje 
in moderen parlament na hribu nad reko Donavo, od koder 
se odpira pogled proti modernemu mestu in v lepem vreme-
nu vse do Dunaja. 
Potem pa smo se spustili v staro mestno jedro. S svojo bar-
vitostjo in prenovljenimi pročelji je bilo dosti zanimivo za 
sprehod in nekaj ur je minilo kot bi pihnil. Ogledali smo si 
cerkev Sv. Martina, obzidje z obrambnim stolpom, vmes pa 
smo se okrepčali z značilnimi kruhovimi cmoki in »ogenj« za 
Slovake »malo« pekočega golaža pogasili s slovaškim pivom. 
Zanimivo je da sebe imenujejo  Slovenci medtem ko nam pra-
vijo Slovinci. 
Nisem vedel, da so dnevi na Slovenskem (če se izrazim po 
njihovo) tako kratki. Ali pa se je morda samo meni tako zde-
lo? Tako hitro je namreč prišel čas, ko je bilo treba zapustiti 
prestolnico slovaške. Naš dobrovoljni šofer Joža ni pozabil  
na nas in tako varno kot nas je pripeljal, nas je tudi odpe-
ljal nazaj proti domu. Vrnili smo se okrog enajste ure zvečer. 
Sladko utrujeni smo se poslovili in se odpravili vsak proti 
svojemu domu. Za druge ne vem, a jaz sem si zaželel, da bi v 
sanjah še enkrat podoživel naš izlet. Ampak ni bilo nič, spal 
sem kot »ubit«, pa nič zato, saj to je že tako in tako bil »sanj-

ski izlet«.
Na koncu bi se še rad zahvalil Turističnemu društvu Nova 
Cerkev za dobro izpeljan izlet, naši vodički Urši Sreš za vode-
nje (in da ni nikogar izgubila), šoferju Jožetu za varno vožnjo, 
vsem gospodinjam, ki so napekle popotnico ... Seveda pa se 
moram zahvaliti vsem vam izletnikom, ki ste z dobro voljo in 
s humorjem naredili ta izlet tako dober.
Vse tiste, ki pa ste bili iz različnih razlogov zadržani in niste 
mogli z nami, pa vabim, da si ogledate utrinke z izleta v Foto 
albumu na naši spletni strani.

Željko Štrljič

CVETLIČNI SEJEM TURISTIČNEGA DRUŠTVA FRAN-
KOLOVO – 7. 5. 2006
Prav gotovo je vreme tisto, ki odmerja vsebino naših aktivno-
sti, še posebej takšnih, ki se odvijajo na prostem. Letos je bilo 
prav vreme tisto, ki nam je določilo datum Cvetličnega sej-
ma, ki ga vsako leto organiziramo člani TD Frankolovo. Bila 
je prva majska nedelja. Sicer se niti ta ni kopala v vročem 
sončnem vremenu, bila pa je kljub temu zelo prijetna.

Osnovni namen Cvetličnega sejma je gospodinjstvom v kraju 
podariti cvetlico. V veselje nam je, da so se krajani tudi letos, 
kljub ne preveč prijaznemu vremenu, v tako velikem številu 
udeležili naše prireditve. Rožico smo namreč podarili  tristo 
gospodinjstvom. Upamo, da  bodo njihovi cvetovi  še posebej 
lepi  in  bodo lastnike razveseljevali skozi vse poletje.  
Letos smo se odločili in obiskovalcem tudi ponudili nekaj 
idej, kako zasaditi balkonska oz. okenska korita. Le-ta so 
nam prijazno pripravili priznani cvetličarji in vrtnarji. 
Ker vsako leto opažamo porast članstva v našem društvu, 
smo se odločili za novost, ki bo morda pritegnila še koga, da 
se bo včlanil. Izmed članov smo na sejmu izžrebali srečneža, 
ki je prejel trendovsko zasajeno korito. Le-tega je prispevalo 
cvetličarstvo Vodi flor iz Vojnika, za kar se jim najlepše za-
hvaljujemo. Srečna izžrebanka pa je bila  Štefka Ocvirk.  
Na sejmu je bilo moč kupiti tudi dobrote, ki jih pri-
pravljajo pridne gospodinje z okoliških kmetij.

Vse popoldne  ste lahko preizkušali srečo na srečelovu. Ker 
je vsaka srečka zadela in vsaj povrnila vrednost nakupa le-te, 
torej ni bilo kaj izgubiti. Glavni dobitek  pa je bil kar dolgo 
v zraku. Skorajda dobesedno. Prispevali so ga namreč člani 
Društva jadralnih padalcev Kajuh s Frankolovega, in sicer 
let v tandemu z jadralnim padalom. Tudi njim se najlepše 
zahvaljujemo. 
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Nikakor pa ne gre spregledati humoristke Pepe. Ona je bila 
namreč tista, ki je risala nasmeh na usta vseh obiskovalcev. 
Kmečke igre, katere je vodila in čisto po svoje komentirala, 
so do solza nasmejale sodelujoče v igri in gledalce. Teoretič-
no igre izgledajo nadvse preprosto, no, v praksi pa je bilo vse 
drugače … Takole nekako.
Veliko borbenosti so pokazali sodelujoči v ekipnih igrah. 
Prosvetnemu društvu Anton Bezenšek, PGD Frankolovo in 
članom društva Talon se zahvaljujemo, ker so pripravili eki-
pe in v igrah tudi sodelovali. Hvala. 
V prijetnem razpoloženju smo pričakali že skoraj večer in  že-
leli kar malce  podaljšati dan. No, potem pa smo ugotovili že 
davno ugotovljeno modrost; dneva ne moreš zadržati, lahko 
pa ga izkoristiš. Mi smo ga. Pa vi? 

                                                                                                                
Z. V.

ŠPORT

13. maja potekal 2. XC KuŠt v Črešnjicah
Sončnega in toplega dne, v soboto 13. 5. 2006, je Športno-
kulturno društvo KuŠt pripravilo 2. XC KuŠt. Cilj dirke je 
bil seveda druženje, saj je po podelitvi nagrad sledil zabavni 
program z različnimi glasbenimi skupinami. Gostje in tek-
movalci tudi niso ostali lačni, saj je dokaj hitro zadišalo po 
čevapčičih (kolesarji so bili na testeninah ;) ).
Dirko so odprli s prvim startom dečki ob 10. uri. Vso 
dirko je imel v oblasti Urban Ferenčak, član Fulldyna-
mix Pinatim-a. Urban je prevozil traso 3 krogov v sla-
bih 26 minutah, na drugem mestu je pristal Domen 
Vogrin (Calcit Kamnik), na tretjem Andraž Založnik. 

Po prihodu zadnjega skozi cilj so imeli starejši fantje še slabo 
uro, da so se ogreli fizično in psihično za start in predvsem 

progo, ki ni dovoljevala nobenega počitka. Proga je bila pol-
na kratkih in malo daljših vzponov in kratkih spustov. Po ne-
katerih komentarjih je bila zelo zanimiva in dokaj zahtevna. 
Ob 12. uri je bil start starejših. Dobro polovico dirke je vodil 
Blaž Pristovnik, član ŠD Energija, vendar so se proti koncu 
začele pojavljati težave, kar je s pridom izkoristil Tit Kuko-
vec, ki je tudi zasedel prvo mesto, Blaž pa je zadržal drugo 
mesto. Nekaj minut za njim pa je prispel v cilj kot tretji Mar-
ko Čretnik (Fulldynamix Pintatim).

Po dirki je sledila pogostitev tekmovalcev, ob 16. uri pa sveča-
na razglasitev rezultatov in podelitev medalj in nagrad.
Športno dogajanje v Črešnjicah pa smo ob 18. uri nadaljevali 
z razvedrilno zabavnim programom, v katerem je nastopilo 
veliko mladih glasbenikov, ki so s svojimi nastopi dobro raz-
vneli obiskovalce in kmalu je pred odrom nastalo pravo ple-
sišče. Mnogih plesnih parov, ki so se zavrteli ob ritmih narod-
no-zabavne in rokovske glasbe, ni zmotila niti makedamska 
podlaga, na kateri so s svojim vrtenjem dvigovali prah vse 
do poznih nočnih ur, ko so dobre volje odhajali domov in 
obljubljali, da se naslednje takšne prireditve zagotovo zopet 
udeležijo.

Veseli smo bili takšne udeležbe, zato upamo, da se kmalu še 
v večjem številu zopet srečamo, če ne prej, avgusta, ko pri-
pravljamo drugi kolesarski vzpon.
       

Blaž Pristovnik in Matej Štante

V okviru krajevnega praznika in akcije Veter v laseh – s 
športom proti drogi je nogometna sekcija ŠDF organizirala 
nogometna turnirja:
V soboto, 20. maja, nogometni turnir za osnovnošolce 
in v soboto, 27. maja, nogometni turnir za člane.

Osnovnošolski turnir
Turnir v mesecu maju postaja tradicionalno merjenje moči 
ekip z Osnovne šole Frankolovo.
Tokrat se nam je pridružil Jani Žilnik, lastnik nogometne 
šole Mali Šampion, s seboj pa je pripeljal ekipo, v kateri se-
stavi so štirje državni kadetski reprezentanti.
Nogometna šola Mali Šampion je uvodoma predstavila osno-
ve treninga, nato pa odigrala uvodno tekmo z najmočnejšo 
ekipo. Rezultat ni bil pomemben, potrebno pa je povedati, 
da so osnovnošolci zelo dobro nastopili proti tako kvalitetni 
ekipi v vseh elementih igranja.
S takšnim uvodom se je turnir lahko pričel.
Turnirja se je udeležilo pet ekip OŠ Frankolovo:
• Stražica,
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• Zadetki,
• Španatorji,
• Zvezde,
• Dragonsi.
Priča smo bili zanimivim dvobojem, raznovrstni igri in buč-
nemu navijanju.

FOTO : Roman Muzel
Doseženi rezultati pa so:
1. mesto ekipa Zadetki – pokal in priznanje,
2. mesto ekipa Zvezde – pokal in priznanje,
3. mesto ekipa Stražica – pokal in priznanje.
Najboljši strelec je bil Dejan Vrtačnik – ekipa Zadetki

Prvi dve ekipi in najboljši strelec so bili nagrajeni z maji-
cami.
Potrebno je povedati, da je interes za šport, posebno za no-
gomet, med osnovnošolci na Frankolovem izjemen, tako 
da ŠDF v jesenskem obdobju pripravlja skupaj z nogomet-
no šolo Mali Šampion treninge nogometa.
Ob tej priložnosti pa se posebej zahvaljujem za razumeva-
nje in podporo Občini Vojnik, posebej županu Benu Pode-
rgajsu, Janiju Žilniku, lastniku nogometne šole Mali Šam-
pion, članom nogometne sekcije, ki so poskrbeli za enkrat-
no organizacijo, in osnovnošolcem, ki so ponovno pokazali 
športnega duha, vrednost in vzorno vedenje.

Organizacijski odbor:
Roman Muzel

Valter Robič
Darko Zore

Marko Kodela

Članski turnir
V soboto, 27. maja, je potekal tradicionalni članski turnir za 
prehodni pokal Frankolovega.
Turnirja se je tokrat udeležilo 10. ekip.
Ekipe Frankolovega:       
- Outsiderji (najmlajša ekipa)    
- PGD Španatorji     
- Mladinsko društvo      
- Kova       
- Šarlotke      
Ostali:
- Emirati – Velenje 
- Mali Pariz – Nova Cerkev
- Makros – Celje
- OFK Betis - Kladivar –Celje
- Šmartno v Rož. dolini

Turnir je potekal na visoko kakovostni ravni, v dvobojih pa 

ni manjkalo vrhunskih nogometnih potez. 

Rezultat in nagrada :

1. mesto ekipa Šarlotke (Frankolovo) – pokal, prehodni po-

kal in priznanje,

2. mesto ekipa Mali Pariz (Nova Cerkev) – pokal in prizna-

nje,

3. mesto ekipa Emirati (Velenje) – pokal in priznanje

Najboljši strelci: 

1. mesto: Darko Zore – Šarlotke (Frankolovo),

2. mesto: David Pinter – Šarlotke (Frankolovo),

3. mesto: Simon Lipoš – Šarlotke (Frankolovo),

Diplomo je prejela najmlajša ekipa Outsiderjev (Frankolo-

vo).

FOTO: Roman Muzel

Turnir je potekal v sodelovanju z Mladinskim društvom 

Frankolovo. Podelitev sta na veliko zadovoljstvo opravila 

župan Beno Podergajs in predsednik KS Frankolovo Du-

šan Horvat v sklopu Rock žura.

ŠDF se posebej zahvaljuje Izidorju Krivcu, direktorju Celj-

skih mesnin, občinski upravi Vojnik, predsedniku KS Fran-

kolovo, PGD Frankolovo, Mladinskemu društvu in članom 

ŠDF, ki so s svojim delom prispevali, da sta oba turnirja 

izjemno uspela. 

Posebna zahvala pa Romanu Muzlu in Matjažu, sodniko-

ma na turnirju.

Poročilo pripravil: 

Marko Kodela

21. maja  I. MAJSKI KROG USPEŠNO PREVOŽEN  

Udeležilo se ga je nekaj manj kot 700 kolesarjev in kolesark 

Najmlajši aktivni kolesar štiriletnik, najstarejši je dopolnil 79 

let. Kolesarilo veliko družin, najštevilčnejša šestčlanska. Na-

slednje leto organizatorji napovedujejo več kot tisoč kolesarjev.  
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Rekreativni kolesarski dogodek I. MAJSKI KROG, ki sta ga 
skupaj pripravili Mestna občina Celje in Občina Vojnik, je 
uspešno prevožen. 23 oziroma 30 km dolgo pot od Celja do 
Vojnika in okrog Šmartinskega jezera je, po številu dvignje-
nih štartnih številk, prevozilo kar 675 kolesarjev in kolesark. 
Glavnina je odrinila na pot pred Citycentrom v Celju, do-
brih 200 pa v Vojniku, kjer je bil tudi cilj za vse udeležence. 
Čeprav kolesarjenje ni bilo tekmovalne narave, so najhitrejši 
pot prevozili v dobrih 40 minutah, glavnina - tudi družine z 
otroki, pa je skozi cilj zapeljala po dobri uri in pol. Organiza-
torji so z odzivom kolesarjev izjemno zadovoljni in pozitivno 
presenečeni, saj je bil tokratni kolesarski maraton na tej trasi 
prvi po več kot 15-ih letih zatišja. Najstarejši udeleženec kole-
sarjenja je štel 79 let, najmlajši, ki je samostojno prevozil pot, 
pa štiri leta. Kolesarilo je izjemno veliko družin in kar nekaj 
družinic je v otroških sedežih in kolesarskih prikolicah na 
potep popeljalo naš kolesarski podmladek.

- Najstarejši udeleženec, 79-letni Karli Žibret iz Vojnika, je 
pot prevozil v dobri uri in po prihodu v cilj poln energije 
takole pokomentiral svojo odločitev za sodelovanje na orga-
niziranem kolesarjenju: »Zakaj pa ne, pot ni prenaporna ... 
Kljub temu, da že skoraj eno leto nisem zares kolesaril, je šlo 
brez težav.« Kot najstarejši udeleženec je bil nagrajen tudi s 
potovanjem na Dunaj, česar se je iskreno razveselil. 
- Vesel je bil seveda tudi štiriletni Luka Vovk, ki je bil, kot 
najmlajši prijavljeni aktivni kolesar, nagrajen z izletom v Gar-
daland. 
- V žrebanju prijavnic pa je glavno nagrado – kolo prejel kole-
sar Blaž Jovan iz Socke. 

Namen kolesarskega dogodka – obuditev množičnega ko-
lesarjenja, spodbujanje rekreacije v naravi ter druženje – je 
torej dosežen in presežen. Po uspešno in varno prevoženi 
kolesarski trasi I. MAJSKEGA KROGA zagotovo sledi nada-
ljevanje - II. MAJSKI KROG v naslednjem maju. 
Kolo je zakon! 

Zapisala in povzela Petra Pehar Žgajner

26. maja – VOJNIŠKA EKIPA TEKAČEV V RADENCIH

 Ekipa iz Vojnika
Nekateri posamezniki iz Občine Vojnik so se tudi letos ude-
ležili že 26. tradicionalnega Maratona treh src v Radencih, ki 
je potekal 26. maja letos. Vojniška ekipa je odšla v Radence 
sproščeno in z mislimi, da je šport - tek način življenja, brez 
katerega nekateri težko živijo, kaj šele, da ne bi za svoje fizič-
no in psihično zdravje vsak dan poskrbeli. 

Tija s pokalom
Tako so se Maratona udeležili Matjaž Vinder, Dejan Majhe-
nič, Andreja in Ervin Trupej, Boštjan in Tija Ocvirk ter Cvet-
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ka in Matjaž Koželj. Kljub temu, da tisti dan sonce ni žarčilo 
tiste prave tekaške energije, pa to ni motilo naših tekačev, saj 
je v teku na 300 m Tija Ocvirk med približno 60 deklicami 
letnika 2000 dosegla 1. mesto in v Radencih stopila na zma-
govalni oder. Ni kaj, v Vojniku in širši okolici je ogromno 
tekačev, ki jih vsakodnevno videvamo in jim želimo le naj-
boljše. Vsi udeleženci so dosegli izjemne rezultate in vsem 
še enkrat iskrena hvala, da so zastopali barve Občine Vojnik 
tudi na takšni prireditvi, kot je Maraton treh src v Radencih, 
ki je cvet tekaških prireditev v Sloveniji.

Tjaša Podergajs

GASILSTVO

DRŽAVNO MLADINSKO GASILSKO TEKMOVANJE 20. 
maja 2006

Pionirke PGD Socka so se po prejemu naslova občinskih in 
kasneje tudi regijskih prvakinj v letu 2005 uvrstile na držav-
no mladinsko gasilsko tekmovanje, ki je potekalo v soboto, 
20. maja 2006, v kraju Starše. Pionirke so tekmovale v vaji z 
vedrovko in štafeti s prenosom vode. 
Po opravljeni vaji smo imeli precej prostega časa, ki smo ga 
zapolnili s potepanjem po okoliških krajih. Ogledali smo si 
delovanje hidroelektrarne Zlatoličje, nato pa smo se povzpe-
li še na Ptujski grad. Od tam smo se vrnili nazaj na tekmoval-
ni prostor, kjer smo se udeležili zaključnega dela tekmova-
nja. Med 44 ekipami pionirk iz cele Slovenije so se pionirke 
PGD Socka uvrstile na 20 mesto, za kar jim seveda iskreno 
čestitamo.   
Po razglasitvi nas je pot vodila le še nazaj proti domu, kamor 
smo prišli zadovoljni, polni novih vtisov, doživetij, spoznanj, 
... In seveda, z eno izkušnjo več.

Metka Kotnik

KMETIJSTVO

STROKOVNA EKSKURZIJA PO AVSTRIJSKIH 
EKOKMETIJAH 
V okviru Razvojnega programa podeželja občin Celje, La-
ško, Štore in Vojnik smo bili  povabljeni na strokovno eks-
kurzijo ob avstrijskem Weissenseeju.  Na pot smo krenili 
20. maja 2006 z dvema avtobusoma ob 6.30 iz Celja. Pre-
čkanja meje sploh nismo opazili. V Velikovcu (Völkermarkt) 
smo si ogledali ekotrgovinico, ki je v upravljanju  30 ekokme-
tij. Na poti nas je spremljal g. Štefan, ki nam je tudi prevajal.

V Millstattu smo se ustavili na ekokmetiji Klieber, ki deluje 
samostojno, ima pa sistem skupnega promoviranja v sklopu 
šestih ekokmetij ob Millstattskem jezeru.
Nadaljevali smo do naslednjega velikega jezera Weissensee. 
Tam smo imeli ekokosilo v družinskem hotelu Kreuzwirt s 
štirimi zvezdicami. Po kosilu smo si ogledali penzion Gral-
hof.
Tu so nam predstavili model ekokmetijstva in sodelovanja s 
komunalnim turizmom.

Nazadnje pa smo si ogledali še razdelitev dela in popestritev 
programa za goste na ekokmetiji Zojer Max. V poznih 
večernih urah pa smo se srečno vrnili domov.

Sama ekskurzija mi je bila všeč. Ponudba ekokmetij se mi 
ni zdela nič posebnega, pravzaprav to imamo doma. Mislim, 
da je osnovni problem v tem, da tega ne znamo promovirati. 
Pomoč države je v Avstriji večja, pa ne mislim v finančnem 
smislu. Medtem ko pri nas od kmetov zahtevajo betonira-
na gnojišča (po vzoru EU), sem tam videl čisto kaj drugega. 
Ekološka osveščenost v Avstriji  pa je vseeno na zavidljivem 
nivoju, prav tako povezanost ekokmetij med sabo, saj drug 
drugemu pošiljajo goste. Vsekakor je bil to zelo poučen izlet 
s področja ekoturizma in se zahvaljujem za povabilo.
Na spletni strani TD Nova Cerkev pa si lahko ogledate še 
ostale fotografije z ekskurzije.

Željko Štrljič

PRIKAZ ZELENIH DEL V VINOGRADU – 25. MAJ, 
DEDNI VRH
V lepem sončnem vremenu se je v organizaciji KGZ-a enota 
Celje v vinogradu Hedvike in sina Mirana Kovača na Ded-
nem Vrhu spet zbralo okoli 90 vinogradnikov.

Zbrano so prisluhnili priznanemu strokovnjaku Romanu 
Štabucu, univ. dipl. ing. agr. iz Maribora. Po kratkem preda-
vanju je na svoj jedrnat, razumljiv način praktično pokazal 
vsa dela  vinogradnika, potrebna za ta čas. Od teh del je zelo 
odvisna kvaliteta vinskega pridelka, pa tudi razvoj bolezni na 
trti. Vinogradniškemu društvu je priporočal, da se naj mali 
ljubiteljski vinogradniki združijo v strojne skupnosti. Skupaj 
naj kupujejo kmetijsko mehanizacijo.



6922. junij 2006 OgledalO 06/55

KRONIKA

Vinogradnikom so razdelili tudi strokovno literaturo: škro-
pilni koledar za leto 2006 (ta je še na razpolago v K. Z. – 
enota Vojnik). Predstavnik Metrobe g. Markovič je tudi pred-
stavil novosti iz njihovega prodajnega programa škropiv.

Obiskovalci so spet lahko opazovali vzorno obdelan vino-
grad gostiteljev, kar je javno pohvalil tudi predavatelj. Doma-
činke z Dednega Vrha Hedvika, Minka in Štefka so postregle 
z odličnim pecivom. Vino bela zvrst – (renski rizling, char-
donnay, kerner, sauvignon) je bilo več kot odlično! Iskrena 
hvala! Za slovo pa so odnesli domov lepo razvito sadiko. Bo 
res zanimivo, ko se bodo jagode lepo rdeče obarvale. Daro-
valcu hvala!

Pavle Leskovar

JUNIJ
DOGODKI

SREČANJE ZAKONCEV JUBILANTOV
V nedeljo, 4. 6. 2006, so se že četrto leto zapored pri maši v 
Vojniku zbrali zakonci jubilanti, ki v letošnjem letu praznu-
jejo okrogle oz. posebne obletnice. Prijeten nagovor župnika 
Antona Pergerja je segel v dušo marsikaterega obiskovalca. 
Po maši so jubilante postregli člani Župnijske Karitas. Sveta 
maša, ki je namenjena jubilantom, poteka vsako leto prvo 
nedeljo v juniju, zato prihodnji jubilanti, vabljeni naslednje 
leto.

M. J.

KULTURA

V četrtek, 1. 6. 2006, je bila v avli šole otvoritev razstave o 
življenju v Darfurju z naslovom »Pravična delitev dobrin«. 
Ob otvoritvi je za kulturni program poskrbel MPZ OŠ Voj-
nik, v katerem so se poslovili od pevcev devetošolcev.

  M. J. 

V petek, 2. 6. 2006, se je ob 18. uri pričel koncert pevskih 
zborov Osnovne šole Vojnik in Podružničnih šol Nova Cer-
kev, Socka in Šmartno v Rožni dolini. Srečanje zborov je bilo 
letos že tretje in je vsakokrat v drugem kraju.

    M. J. 

NASTOP UČENCEV GLASBENE ŠOLE STUDIA ZAC
V ponedeljek, 5. 6. 2006, se je ob 19. uri pričel nastop učen-
cev, ki obiskujejo glasbeno šolo Studia Zac iz Celja. Marsikdo 
med njimi nikdar ne bi dobil glasbene izobrazbe za določen 
instrument, če ne bi bilo Alberta Završnika in njegovih so-
delavcev, ki zelo strokovno poučujejo svoje slušatelje, saj jim 
je dostop do glasbene šole onemogočen. 

Šolo obiskujejo v svoji bližini, nato pa se predstavijo svojim 
staršem in prijateljem na vsakoletnih večkratnih produkci-
jah v Celju ali v kraju, kjer obiskujejo pouk. Studio Zac nudi 
tudi obiskovanje glasbene teorije, vse skupaj pa se zaključi z 
izpitom. Iz te glasbene šole je izšlo že veliko zelo uspešnih 
glasbenikov. 

Milena Jurgec

Vojniški gledališčniki na Linhartova srečanja gledaliških 
skupin
Dramska skupina KUD France Prešeren Vojnik se je s pred-
stavo Branislava Nušiča Sumljiva oseba v režiji Igorja Žuž-
ka uvrstila na Linhartova srečanja gledaliških skupin, ki je 
letos v organizaciji Občine Laško. Vojniški gledališčniki se 
bomo publiki predstavili 21. 6. 2006 ob 8. uri v Radečah. 
S celjskega področja se je uvrstila tudi KUD Zarja Trnovlje. 

Na domačem odru so 14. 6. 2006 ponovili predstavo za Bol-
nico Vojnik in 16. 6. 2006 za Krajevno skupnost Vojnik.

 
Tomo Gorenšek
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KRONIKA
TURIZEM

PETDESET LET ZELO USPEŠNEGA DELA TURISTIČ-
NEGA DRUŠTVA VOJNIK
Turistično društvo Vojnik je bilo ustanovljeno 1956. 
leta, zato praznujemo v letošnjem letu veliki jubilej, 50. 
obletnico. Pri ustanovitvi je imelo društvo polne roke 
dela pri urejanju kraja. Pečat takratnemu urejanju Voj-
nika so dali lepo urejeni drevoredi, kot so Vintarjeva 
ulica, Keršova ulica in druge sprehajalne poti. Zob časa 
pelje društvo tudi skozi manj naklonjena obdobja, kjer 
so morala biti vsa dela opravljena z ljubiteljsko vnemo 
članov. Vzpodbudno delo, ki ga ni nikoli zmanjkalo, so 
častivredni Vojničani ves čas z veseljem sprejemali. 

Moč duha pa so krepili s številnimi turističnimi dejav-
nostmi. Glas Vojnika so znali širiti,  kakor tudi še danes, 
z bogato izdajo publikacij o zgodovini in ponudbi kraja 
in z izdajo številnih razglednic kraja. To izročilo tudi da-
našnji turistični delavci prevzemamo z odgovornostjo, jo 
dopolnjujemo in bogatimo, da bomo to bogastvo zapustili 
rodovom, ki prihajajo za nami. Tako kot nekdaj, pa si tudi 
danes želimo, da bi odgovorno delo opravljali skupaj vsi 
Vojničani, ga bogatili s svežimi in z inovativnimi idejami. 
S skupnimi cilji, naj kraj Vojnik postane tržni kraj za po-
trebe občanov.  

Ob omenjenem jubileju vas že v naprej vabimo na prazno-
vanje, ki bo v sklopu občinskega praznika Občine Vojnik, 
in sicer v jesenskem času. Veseli bomo, da bomo lahko to 
obletnico praznovali skupaj z vami.

Jože Tanšek,
predsednik Turističnega društva Vojnik

ŠPORT

3. sviziada za mlajše otroke
V soboto, 3. 6. 2006, je bilo športno igrišče v Ratanski vasi 
v Rogaški Slatini rezervirano za najmlajše športnike – tam 
se je namreč vse dopoldne odvijala že tretja SVIZIADA. 
Gre za zaključek športne vadbe, ki jo med šolskim letom 
v vrtcih na Štajerskem organizira Športno rekreativno 
društvo (ŠRD) Svizec. Na mini olimpiadi so sodelovali 
otroci oziroma člani ŠRD Svizec iz vrtcev v Rogaški Slati-
ni, Šmarju pri Jelšah, Šentvidu pri Grobelnem, Slovenski 
Bistrici, Vojniku, na Frankolovem, Dobrni, v Zrečah in 
Tepanju.

Skupaj s približno 120 otroki, ki marljivo telovadijo dva-
krat tedensko v vrtcih, se je prireditve udeležilo še vsaj 
dvakrat toliko staršev, skupaj okoli 350 ljudi. Mali 'svizci' 
so pokazali, kaj so se naučili in kako so porabili odvečno 
energijo v preteklih mesecih. Tekmovali so v teku na 30 
metrov, »maratonu« na 200 metrov, metu žogice in skoku 
v daljavo. Seveda pa ni vel le športni, pač pa tudi družabni 
duh. 

A. B.

GASILSTVO

GASILCI IZ SOCKE IMAJO NOV PRAPOR
Prostovoljno gasilsko društvo Socka je v soboto,  3. junija, 
razvilo nov društveni prapor. 

Prapor je razvil župan Občine Vojnik in ga predal predsedniku 
PGD Socka. Foto: S. Kok

Nadomestil je prejšnjega, ki je kar 27 let pod svojim okri-
ljem združeval gasilce iz Socke. Prapor je na slovesnosti 
razvil župan Občine Vojnik in predsednik Gasilske zveze 
Vojnik-Dobrna Beno Podergajs, slavnostni govornik pa je 
bil podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Toni Koren. 
Razvitje prapora je sovpadalo s praznovanjem 75-letnice 
ustanovitve in uspešnega delovanja društva, saj je bilo 
ustanovljeno davnega leta 1931. Nabavo prapora so omo-
gočili številni donatorji in sponzorji, ki so darovali pri-
spevke za nabavo spominskih trakov ter zlatih in srebrnih 
žebljičkov. Poleg številnih gostov in prijateljev gasilstva 
so se slovesnosti udeležili tudi člani pobratenega društva 
DVD Prezid iz sosednje Hrvaške, ki so ob tej priložnosti 
soškim gasilcem podarili opremo – zložljive stopnice za 
lažji dostop do podstrešja gasilskega doma. 

Društvo je organiziralo tudi gasilsko tekmovanje v mokri 
vaji, v kateri je tekmovalo 12 ekip. Med ženskimi ekipami 
so zmagale članice PGD Zreče, med moškimi ekipami pa 
je zmagala članska ekipa PGD Lemberg in osvojila tudi 
prehodni binkoštni pokal PGD Socka.
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Čeprav je bilo vreme turobno in hladno, nas ni zeblo, saj je 
za primerno temperaturo s svojimi ritmi poskrbel ansam-
bel MLADI DOLENJCI, ki nas je zabaval pozno v noč.

Egidij Čretnik

KMETIJSTVO

Četrtek, 8. junija  – »Podeželje v mestu«  
V središču Celja je bila zdaj že tradicionalna prireditev 
Podeželje v mestu v organizaciji Zavoda Celeia Celje in 
Programskega odbora razvojnega progama podeželja ob-
čin Celje, Laško, Štore in Vojnik. 
Namen prireditve je večja prepoznavnost podeželja, pred-
stavitev društev in kulturnih skupin ter prodaja pridelkov 
in izdelkov, ki jih nudijo kmetije z območja štirih občin. 
Sredi mestnih ulic se je prepletalo niz podeželskih aktiv-
nosti in dobrot. Zadovoljni smo bili, da so se našega tretje-
ga gostovanja v mestu udeležili tudi ponudniki iz Škofje 
Loke z okolico, s Ptuja in iz Vipavske doline.

Sodelovalo je preko 25 ponudnikov in izvedenih je bilo 
pet različnih delavnic, kar odraža, da so ponudniki za-
interesirani za predstavitev in prodajo bližnjim kupcem 
- meščanom. 

V kulturnem programu so sodelovali tudi predstavniki ob-
čine Vojnik: etno glasbeni skupini Vrajeva peč iz Socke in 
Jožkova banda iz Vojnika, ljudske pevke Taščice, Harmo-
nikarski orkester Vojnik ter ansambel Frajerji iz Vojnika.  

V pozdravnem govoru je Mojca Skale, predsednica Pro-
gramskega odbora, poudarila pomen skupnega trženja, ki 
je eden izmed pomembnejših skupnih programskih ciljev 
Razvojnega programa podeželja občin Celje, Laško, Štore 
in Vojnik. 
Prireditve se je neuradno udeležil predsednik države dr. 
Janez Drnovšek, ki je v Celju podpisoval tudi svojo knji-
go.  

M. S.

Kroniko pripravila Valerija Svetel

NOGOMETNI DUH V OŠ VOJNIK

Nogometni duh, ki nas je zajel skoraj vse stare in mlade, se 
čuti tudi v OŠ Vojnik. Skoraj ni fanta v razredu, ki ne bi imel 
nogometnega albuma in nalepk nogometašev. Nekateri med 
fanti so se celo poglobili v zastave držav, ki bodo sodelovale 
na nogometnem prvenstvu.
Takšna dva fanta sta tudi Tilen Dobovičnik in Tit Lončarevič 
iz 2. b razreda, ki sta ure in ure risala zastave in jih pred-
stavljala drugim otrokom. Vsi so si jih z veseljem ogledovali. 
Vendar bi te risbice, v katere sta vložila toliko truda in vztraj-
nosti, ostale v mapi, če njunega truda ne bi opazil učitelj Jure 
Štokovnik. Predlagal jima je izdelavo plakata. Z njegovo po-
močjo je nastal prečudovit plakat zastav, ki krasi pano na 
hodniku šole. Ob njem se ustavljajo tako mlajši kot starejši 
učenci.

Mislim, da učitelji, takšni kot je g. Jure, zaslužijo vso pohva-
lo. Ni besed, s katerimi bi lahko izrazila veselje in ponos Tita 
in Tilna. »Postala sva slavna«, pravita. In nazadnje mislim, da 
si pohvale, kot si jo zasluži g. Jure, zasluži še marsikateri uči-
telj OŠ Vojnik. Hvala vsem, ki se posvečate našim otrokom z 
vso dušo tudi v podaljšanem bivanju.
Še enkrat pa vsa pohvala g. Juretu, ki resnično diha z našimi 
otroki. Hvala vsem učiteljem naših otrok za tiste drobne ra-
dosti, ki jim jih dajete, in vso podporo pri njihovi ustvarjalno-
sti, ki jo lahko otroci s pomočjo vas izrazijo.

Hvaležna mamica

KONČNO ZABRNELI GRADBENI STROJI  

Po vseh zapletih v zvezi z upravnimi postopki in vloženimi 
pritožbami, ki so onemogočali pričetek gradnje trgovskega 
centra ENGROTUŠ v Vojniku, smo občani Vojnika ter oko-
lice z velikim veseljem dočakali, da so konec mesec maja iz-
vajalci pričeli z zemeljskimi in gradbenimi deli.
Verjamem, da si je vodstvo Kmetijske zadruge Celje in Engro-
tuša oddahnilo, saj so dela končno stekla in tako lahko tudi 
realno pričakujemo otvoritev trgovsko-poslovnega objekta še 
v letošnjem letu. Upamo vsaj, da bodo izvajalci imeli srečo 
tudi z ugodnim vremenom.
Vemo, da je gradnja takšnega objekta povezana tudi z zagoto-
vitvijo mnogih novih delovnih mest, kar predstavlja razvoj in 
napredek za celotno občino Vojnik na vseh področjih dela, 
življenja in ustvarjanja.

V. P.

 PISMA BRALCEV
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Kot bisere si zbirala trenutke
življenja svojega,
v ogrlico življenja 
si jih sestavila,
preljuba naša teta,
odšla si zdaj,
a biseri življenja bodo ostali vekomaj.

ZAHVALA

 V 93. letu nas je v globoki žalosti za vedno zapustila naša 
draga teta MARIJA KRAJNC,

Pot na Dobrotin 13, nazadnje stanujoča v Špesovem domu
Ko se korak ustavi in se zdi, da ni več poti, ti je  v  tolažbo mi-
sel, da  kljub izgubi nisi sam. Zato se želimo zahvaliti vsem, 
ki ste  kakor koli pomagali, tako z besedo kot dejanji. Hvala 
vsem zaposlenim v Špesovem domu, ki ste  lepo skrbeli  za 
njeno počutje, še posebej gospodu Breclu. 
Hvala vsem, ki ste se je spomnili in jo obiskovali ter ji tako 
polepšali zadnje trenutke njenega življenja.
Hvala gospodu Pergerju in gospodu Breclu za lepo opravljen 
obred.
Enako hvala pevcem in govornici ob grobu gospe Ivici Kos.
Hvala pogrebni službi Raj in vsem vam, ki ste se prišli  in 
nam na kakršen koli način pomagali, darovali sveče,  cvetje, 
darove v cerkvi, še enkrat srčna hvala.
Še enkrat hvala vsakemu in vsem, sosedom, sorodnikom, pri-
jateljem in znancem, za vse, kar ste dobrega storili zanjo. 
Draga teta, domuješ v naših srcih, prisotna si v naših mislih 
in oživiš v naših pogovorih.
  Družina Suholežnik

Iščem te v travah,    
iščem te v morjih,
najdem te v zvezdah,
ki sijejo name.
(M. Kačič)

ZAHVALA

Zadnji majski dan je mirno, kot je živela, odšla v 84. letu 
starosti MARIJA MLINAR, roj. Legvart iz Vojnika.

Ob smrti mame, stare mame, prababice, tašče, sestre in tete 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sose-
dom in znancem in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji 
poti, darovali cvetje, sveče, za svete maše ali dober namen 
ter nam izrekli ustno ali pisno sožalje. Iskrena hvala gospo-
du župniku Antonu Pergerju, gospodu župniku Alojzu Ko-
stajnšku in gospodu Francu Breclu za obred in sveto mašo, 
cerkvenim pevcem in organistu Tomažu Marčiču za petje pri 
bogoslužju, moškemu oktetu za petje ob grobu in gospe Ivici 
Kos za besede slovesa. Hvala sodelavcem Občine Vojnik, Ne-
premičnin d. o. o. Celje in  Okrajnega sodišča v Celju. Hvala 
tudi Roziki Pešak. 
Vsem še enkrat iskrena hvala!

Otroci Hermina, Magda, Jože, Ana in Marjana z družinami, sestri 
Pavla in Katarina in ostalo sorodstvo   

V SPOMIN

V SPOMIN STANETU TILINGERJU

Kar tesno nam je bilo pri srcu, ko smo lani jeseni izvedeli, 
da je naš Stane, kot smo ga radi imenovali, zbolel. Niti mi 
niti on nismo mogli sprejeti, da ga je napadla huda in za-
hrbtna bolezen, pred katero je moral kloniti. Leta 1987 se 
je upokojil in stopil v vrste vojniških upokojencev. Že na-
slednje leto je bil postavljen za gospodarja našega doma in 
s tem postal tudi član Upravnega odbora. Svoje delo je vzel 
resno in ga cenil ter bil ponosen nanj. Stane ni bil le gospo-
dar, prijatelj, bil je 'muzikant' in vodja našega ansambla, ki 
nas je zabaval skoraj na vseh srečanjih. 
Ko smo se 7. marca 2006 na vojniškem pokopališču poslo-
vili od njega, smo se zbrali v velikem številu, kajti vedeli 
smo, da se še zadnjič poslavljamo od dobrega prijatelja, so-
krajana in velikega ljubitelja glasbe, družina pa od ljube-
čega očeta in dedija. Hvala mu za vse in naj počiva v miru 
v slovenski zemlji, po kateri je izredno rad potoval in jo je 
neizmerno ljubil.

Ivan Robačer,
predsednik DU

Bolečino se da skriti,
solze moč je zatajiti,
le praznine, ki ostaja,
se ne da nadomestiti!

V SPOMIN

ALEŠU GOREČANU

7. junija je minilo leto dni,
od kar tebe več med nami ni.

Hvala vsem, ki z lepo mislijo postojite ob grobu, 
prižigate sveče in ohranjate lep spomin nanj.

Vsi njegovi

 ZAHVALE
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PRIBLIŽUJE SE ČAS ZA VRAČILA 
VLAGATELJEM  

Spoštovani občani in posebej upravičenci iz naslova vlaganj 
v javno telekomunikacijsko omrežje. Že kar nekaj časa je 
preteklo, ko smo na referendumu izglasovali zahtevo o pov-
račilu preplačanih finančnih in materialnih sredstev v infra-
strukturo v javno telekomunikacijsko omrežje.  Pripravljen 
je bil zakon, ki pa je bil že v osnovi zelo slab in neugoden za 
vlagatelje. 

Združenje je bilo v obdobju do državnozborskih volitev 2004 
dokaj aktivno, po volitvah pa so aktivnosti skoraj obstale, ra-
zen nas nekaterih članov upravnega odbora in seveda našega 
tajnika g. Ivana VALENČAKA, ki je od začetka celo zadevo 
pravno in formalno urejal, pisal predloge, spremembe in do-
polnitve.  
Nobeni politični opciji, ne levi in ne desni, ni v interesu, da 
nam vložena sredstva povrne. Vendar se je vladajoča koali-
cija zavezala v koalicijski pogodbi spoštovati referendumsko 
voljo državljanov, da  se bo sedanji Telekom d. d. lastninil, 
vlagateljem bodo vrnili vložena sredstva, ki znašajo 5 % od 
knjigovodske vrednosti Telekom d. d. Sam osebno sem si vse-
skozi prizadeval, da se vložena sredstva revalorizirajo, žal pa 
v tem predlogu nisem uspel, interes države in tistih, ki že 
imajo kapital je bil večji. 
V jeseni 2006 bodo lokalne volitve, zato smo tudi posamezni 
člani upravnega odbora združenja vršili pritiske na resorno 
ministrstvo z amandmaji in predlogi, da se zadele vendarle 
uredijo. 

Resorno ministrstvo  je pripravilo spremembo obstoječega 
zakona glede na naše zahteve. Predlog spremenjenega zako-
na je v tretji obravnavi in bo v državnem zboru v mesecu 
juniju po vsej verjetnosti zakon sprejet. Pripravljeni so še tri-
je amandmaji, vendar o tem kasneje, če bodo upoštevani v 
proceduri sprejemanja. Čistopis bo objavljen v jesenske delu 
v lokalnem časopisju, tako da boste v celoti obveščeni.
Upam, da bosta nov zakon in prodaja Telekoma d. d. v jesen-
skem delu prinesla pričakovane rezultate in uresničila naša 
pričakovanja upravičencev. 

KOMENTAR NA ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOL-
NITVAH ZAKONA O VRAČANJU VLAGANJ V JAVNO 
TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE

1. V 2. členu obstoječega zakona se poveča število upravi-
čencev od fizičnih oseb in lokalnih skupnosti ter njihovih 
pravnih naslednikov še na organizacije fizičnih oseb, kot so 
stanovanjske in kmetijske zadruge, to pa zato, ker so neka-
teri državljani telefonsko omrežje gradili preko njih. V tem 
členu se je spremenila tudi beseda »pogodbe« v »pravne po-
sle«, kar pomeni, da ni več pogoj za upravičenost do vračila 
krovna pogodba s PTT organizacijo, pač pa se upravičenost 
do vračila v pravnem poslu lahko dokazuje tudi z drugimi 
listinami in dokumenti.
2. V 4. členu je brisano celotno besedilo razen zadnjega od-
stavka, to pa zato, ker sedaj veljavno besedilo ni zajemalo 
vlaganja v zgradbe za centrale, vlaganja v razvodno omrežje 

in prispevanje telefonskih drogov, kakor tudi ne vložek fizič-
nega dela pri izgradnji omrežja. Novo besedilo sedaj zajema 
celotna vlaganja do hiše uporabnika, saj je osnova za vrača-
nje vlaganj vrednost, navedena v listinah, ki dokazujejo pra-
vni posel iz 2. člena zakona. Te listine pa so lahko Pogodbe, 
računi in druge listine in dokumenti, na podlagi katerih se 
lahko sklepa, da je bil sklenjen pravni posel. Tako novi zakon  
v 8. členu tudi navaja, da v kolikor vlagatelj ne razpolaga z 
listinami ali dokumenti, iz katerih je razvidno, da je bil skle-
njen pravni posel, lahko predloži državnemu pravobranilcu 
notarsko overjeno izjavo vlagatelja o vrsti in obsegu vlaganj 
v javno telekomunikacijsko omrežje. V takem primeru pa je 
Telekom Slovenije d. d. dolžan na zahtevo državnega pravo-
branilca dostaviti mu najkasneje v 30 dneh izjavo, daje bilo 
omenjeno omrežje vključeno v javno telefonsko omrežje in 
datum vključitve. Če se iz podatkov in overjene izjave ne da 
ugotoviti dejanskega stanja, je Telekom Slovenije d.d. dolžan 
državnemu pravobranilcu na podlagi dodatne zahteve brez-
plačno in v roku, ki ga le-ta določi, dostaviti opis takrat na-
stalega in priključenega omrežja. V primeru, da se tudi iz do 
sedaj navedenih načinov ne da dokončno ugotoviti vrednost 
vlaganja, poda državnemu pravobranilcu mnenje  sodni iz-
vedenec, po potrebi pa tudi sodni cenilec, čigar stroški se 
krijejo iz sklada, ki bo zajemal sredstva vračanja. Listine in 
dokumenti, ki jih vlagatelj predloži ali mnenje izvedenca 
ali cenilca so podlaga za izračun višine vračila v skladu s 4. 
členom tega zakona. Zakon še nalaga Državnim pravobranil-
cem, da morajo biti vsi predlogi pisnih poravnav pripravljeni 
do 30. 11. 2006. 
 Višina vračila se sedaj določi tako, da se odbije morebit-
na vlaganja državnih sredstev, hišna inštalacija in terminalna 
oprema, če je vključena v zahtevku, priključnina in prispevek 
SIS pa se po novem lahko odbije po treh variantah: po prvi 
varianti v višini, ki je navedena v dokumentaciji vlagatelja, 
po drugi varianti v  višini, ki bo navedena v novi tabeli in 
po tretji varianti, kot  povprečna vrednost priključnine in 
prispevka SIS za celotno območje Slovenije in za celotno 
obdobje vračanja, ki znaša 1.388 DEM. V nobeni varianti 
pa odbitek ne sme presegati 1.388 DEM.

3. V 5. členu je z zakonom dodana naloga državni komisi-
ji, da za lažje vrednotenje fizičnega dela in prispevanih tele-
fonskih drogov, v novo tabelo vključi tudi povprečne cene 
tipičnih del in materialov. 

4. Spremembe v 8. členu sem komentiral v sklopu 4. čle-
na, dodan pa je 8. a člen, ki dodaja možnost upravičencu, da 
v kolikor državni pravobranilec ne pripravi predloga pisne 
poravnave v predpisanem roku ali v tem roku ne odgovori 
vlagatelju zahtevka ali je upravičenec po tem zakonu, lahko 
vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po izteku predpisanega 
roka za pripravo predloga pisne poravnave, vloži predlog 
za rešitev zahtevka na pristojno okrajno sodišče po ne-
pravdnem postopku. 

5. V poglavju »PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE«  
zakon določa, da komisija v roku enega meseca po uveljavit-
vi tega zakona pripravi spremenjeno in dopolnjeno tabelo, 
da imajo upravičenci 90-dnevni rok za vložitev zahtevkov od 

  OBVESTILA
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poziva komisije dalje, da se postopki vračanja, ki še niso bili 
zaključeni, dalje obravnavajo po novem zakonu, da morajo 
biti vsi zahtevki vloženi pred uveljavitvijo tega zakona do-
končani do 30. septembra 2006, tisti zahtevki pa, ki so že 
bili zavrnjeni ali dokončani, pa se morajo ponovno obravna-
vati po novem zakonu in v kolikor pride pri že dokončanih 
poravnavah do pozitivne spremembe za vlagatelja, mora dr-
žavni pravobranilec do 30. novembra 2006  pripraviti aneks 
k pisni poravnavi in ga v skladu z drugim odstavkom 8. čle-
na zakona o vračanju vročiti vlagatelju zahtevka. Zadnje do-
ločilo v tem poglavju pa navaja, da do ustanovitve sklada za 
vračanje začasno krije stroške sodnih izvedencev in sodnih 
cenilcev ministrstvo, pristojno za elektronske komunikaci-
je.

S spoštovanjem in lep pozdrav!

Janez KOROŠEC, univ. dipl. ing. tehnol. prom.,
podpredsednik združenja vlagateljev-upravičencev,

neodvisni svetnik v Občini VOJNIK

Pojav strele že od nekdaj privlači in plaši s svojo močjo. Po-
vezan je s trenutno sprostitvijo statičnega naboja. V trenut-
ku, ko napetost med ozračjem in zemljo prekorači kritično 
mejo, pride do ionizacije zraka in pojava strele. Ta si izbere 
najlažjo pot.

Je strelovod potreben?

Na zgradbah so strelovodi že več kot 250 let! Služijo za to, 
da pri udaru strele, odvedejo električni tok strele v zemljo 
in s tem preprečijo požar ali kakšne druge poškodbe.

Rauter Zvesti strelovodi® vas ščitijo pred udarom strele v 
vaš objekt s klasičnim strelovodom in kot avtoriziran stra-
teški partner globalnega podjetja Indelec iz Francije tudi z 
aktivnim strelovodom PREVECTRON ®. 

PREVECTRON® je edini strelovodni sistem na svetu, ki je 

testiran v realnih razmerah in laboratorijih (na območju 
ZDA, Japonske, Brazilije in Francije).

PREVECTRON ® zagotavlja popolno zaščito vaših objek-
tov, njihove okolice in ljudi. 

www.indelec.com
Ne gre za to, da imate hišo zavarovano, izgubite lahko 
dom!

(L. Kaiser)

Zavedamo se, da ne moremo preprečiti grmenja in strel, 
lahko pa zaščitimo ljudi in njihove zgradbe pred poškodba-
mi udara strele.

mag. Andrej Rauter
Družina Stvarnik Rauter d.o.o., 
Vizore 17, 3203 Nova Cerkev
Tel.: 03/781-21-40

EVROPSKA KOMISIJA
Predstevništvo v Republiki Sloveniji 

IZJAVA ZA MEDIJE
Evropska komisija razpisuje fotografski natečaj Crossing 
Glances
Evropska komisija v okviru Evrosredozemskega partnerstva 
razpisuje fotografski natečaj »Crossing Glances«, na katerem 
lahko sodelujejo profesionalni in amaterski fotografi, stari 
do 30 let (rojeni med 1. januarjem 1975 in 3. julijem 1980) iz 
držav, ki obdajajo Sredozemsko morje.
Namen natečaja je spodbujanje medsebojnega razumevanja, 
zaupanja in prijateljstva med mladimi, ki živijo ob Sredozem-
skem morju, za katerega je značilno sobivanje različnih kul-
tur. Fotografije naj bi se osredotočile predvsem na naslednje 
tematike: skupna vizija prihodnosti, odnosi med severnim in 
južnim delom Sredozemlja, pomen medkulturnega dialoga, 
mladinske izmenjave ter na »fotografski« dialog med obema 
obalama Sredozemskega morja. Omenjeni motivi naj bi pri-
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spevali k promociji in poznavanju življenja in civilizacije sre-
dozemskih držav ter k partnerstvu v tem prostoru. Sodelujo-
či lahko k izdelku priložijo krajši videospot, v katerem lahko 
podrobneje predstavijo svoje delo. 
Na natečaj se lahko prijavijo državljani Slovenije, Italije, 
Francije, Španije, Grčije, Cipra, Malte, Alžirije, Egipta, Jorda-
nije, Libanona, Maroka, Palestinskih avtonomnih ozemelj, 
Izraela, Sirije, Tunizije in Turčije. Posebna žirija bo izbrala 
zmagovalca iz vsake sodelujoče države, nagrajene fotografije 
pa bodo najprej na ogled v Rimu, nato pa bo potujoča razsta-
va zaokrožila po vseh sredozemskih državah. 
Rok za oddajo del je 3. 7. 2006.
Več informacij najdete na spletni strani: 
www.euromed-crossingglances.org

Otroška nogometna šola za najmlajše

NK Vojnik z mesecem junijem organizira otroško nogometno 
šolo v okviru šolske interesne dejavnosti. Aktivnost  bo pote-
kala na OŠ Vojnik, dvakrat tedensko in je namenjena dečkom 
in deklicam (vrtec, 1., 2., 3. razred). Vabljeni k vpisu svojih 
otrok.

Treningi se nadaljujejo po nespremenjenem urniku.

 Pon Tor Sre Čet Pet Sob

U8 16.00-17.30  16.00-17.30  16.00-17.30 
U10 17.30-19.00  17.30-19.00  17.30-19.00 
U12 18.00-19.30  18.00-19.30  18.00-19.30 
U16  18.00-19.30  18.00-19.30  10.00-11.30
Veterani     18.00-19.30 

Vpis novih članov: 15 min pred začetkom treninga. Za do-
datne informacije smo vam na voljo na gsm številki 041 
682-686.

Uprava NK Vojnik

UPRAVNE IN OSTALE NALOGE 
SPREJEMNO-INFORMACIJSKE PISARNE 

UPRAVNE ENOTE CELJE V OBČINI VOJNIK

- SPREJEM VLOG IN IZDAJA OSEBNIH IZKAZNIC IN 
POTNIH LISTOV TER VODENJE POSTOPKOV V ZVE-
ZI Z IZDAJO DVOJNIKA OSEBNE IZKAZNICE IN PO-
TNEGA LISTA.

- DOVOLJENJA, DA LAHKO OTROK POTUJE V TUJINO 
V SPREMSTVU TRETJE OSEBE.

- PODPISI NEPOKRETNIH OSEB NA DOMU IN DOMU 
STAREJŠIH OBČANOV.

- PRIJAVA STALNEGA IN ZAČASNEGA PREBIVALIŠČA 
TER IZDAJA. POTRDIL O SKUPNEM GOSPODINJ-
STVU IN STALNEM PREBIVANJU.

- SPREJEM VLOG ZA SPREMEMBO OSEBNEGA IME-
NA.

- POTRJEVANJE TUJIH OBRAZCEV IN PISANJE POTR-
DIL O ŽIVETJU.

- IZDAJA IZPISKOV IZ MATIČNIH EVIDENC.
- SPREJEM PONUDBE ZA PRODAJO KMETIJSKEGA 

ZEMLJIŠČA.
- SPREJEM IZJAVE ZA NAKUP ZEMLJIŠČA.
- SPREJEMANJE OSTALIH VLOG (NPR. JAVNE PRIRE-

DITVE, VLOGA ZA INVALIDSKI ZNAK, VLOGA ZA 
USTANOVITEV DRUŠTVA) UPRAVNE ENOTE CELJE.

- POTRJEVANJE OBRAZCEV ZA RAZPIS ZAKONODAJ-
NEGA REFERENDUMA.

- PRODAJA UPRAVNE TAKSE.
- ODDELEK PROMETA (IZDAJA PRIGLASNICE ZA TEO-

RETIČNI DEL VOZNIŠKEGA IZPITA, PLAČILO PRAK-
TIČNEGA DELA IZPITA, NAZNANITEV IZGUBE VOZ-
NIŠKEGA DOVOLJENA, …).

NOVOST

- UPRAVNA OVERITEV PODPISOV IN KOPIJ.
- IZDAJA ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH IZPISKOV.

INFORMACIJSKA PISARNA VOJNIK

V NAJEM ODDAJAM POSLOVNE PROSTORE v centru 
Vojnika na Prušnikovi ulici. Prostori so sestavljeni iz pred-
prostora, iz katerega se pride v ostala dva prostora. Prostori 
so klimatizirani in opremljeni s sanitarijami, telefonskim in 
z internetnim priključkom. Prostori so skupne velikosti cc. 
35 m2.
Prostori so na novo urejeni, tako da je delovno okolje prijaz-
no. Za parkirni prostor je poskrbljeno.

Anton Jus, Prušnikova ul. 27, 3212 Vojnik
Tel.: 041 / 570-293
PRODAM zazidljivo parcelo v Vizorah nad avtobusno po-
stajo 200 m od ceste. Parcela je zazidalna, meri okoli 800 
m2, z majhno brunarico, hišno številko. Voda in elektrika 
na parceli. Možna menjava za najem stanovanja. Tel.:040 
951-892

Fant, športnik išče v Vojniku ali bližnji okolici večjo sobo 
ali stanovanje, ki ga zaradi obveznosti nujno potrebuje. Re-
den plačnik, možno plačilo za 6 mesecev v naprej.
Tel.: 040 951-892

ORDINACIJSKI ČAS ZDRAVSTVENE POSTAJE VOJNIK – 
DOBRNA
Telefon ZP Vojnik: 780-05-00
Telefon ZP Dobrna: 780-05-40
V mesecih: junij, julij in avgust je ordinacijski čas ZP Vojnik – 
Dobrna, samo V DOPOLDANSKEM ČASU: 7.30–14.30
Naročanje na obisk pri zdravniku in informacije: 13.00–14.00

 Prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.
 Predstojnica ZP Vojnik – Dobrna

DEŽURNA SLUŽBA V ZD CELJE
Gregorčičeva 5, CELJE
DEŽURNA ZDRAVNIŠKA SLUŽBA 5434-000
NUJNA MEDICINSKA POMOČ 5434-211

REŠEVALNA POSTAJA  112
OB DELAVNIKIH  OD 17. DO 7. URE ZJUTRAJ
OB SOBOTAH  OD 12. URE DO PONEDELJKA
IN OB PRAZNIKIH 24 UR

ORDINACIJSKI ČAS ZASEBNE AMBULANTE - IGOR PRAZNIK, 
dr. med. specialist medicine, Keršova 2, Vojnik, telefon: 57-73-504, 
je naslednji:
Ponedeljek, torek, četrtek: 7.30–13.00
Sreda:  13.00–18.00
Petek:  7.30–12.30
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ORDINACIJSKI ČAS ZASEBNE ZOBNE AMBULANTE:
mag. sci. ŽELJKO VRANKIČ, dr. dent. med.
Keršova 1, VOJNIK, tel.:  03/5773-595
Ponedeljek, sreda, petek : 7.00-14.00
Torek, četrtek : 12.00-19.00

VESNA VRANKIČ, dr. dent. med.
Keršova 1, VOJNIK, tel.:  03/781-26-02
Ponedeljek, sreda: 12.00-19.00
Torek, četrtek, petek: 7.00-14.00
____________________________________________________
LEKARNA VOJNIK, Keršova 1, telefon 78-00-080
Delovni čas 
Ponedeljek–petek: 8.00–18.00
Sobota: 8.00–12.00
V nočnem času je dežurstvo v Lekarni center Celje, Stanetova ulica 13.

POGREBNA SLUŽBA RAJ
Arclin 21 a, 3212 Vojnik
Telefon: 78-12-800
Fax: 78-12-801
Delovni čas:
Ponedeljek–petek: 7.00–14.00
Dežurna služba 031 648-106 /24 ur na dan

KNJIŽNICA VOJNIK, 
Prušnikova 5, telefon 426-17-76
Delovni čas v juliju in avgustu:
Ponedeljek:  12.00–18.00
Torek, četrtek in petek:   9.00–14.00
e-točka v knjižnici je odprta tudi ob sredah, od 11. do 19. ure (vhod 
zadaj)
Podaljševanje izposojenih rokov in rezervacije prek interneta: 
http://www.ce.sik.si/cobiss.htm
Podaljšanje izposojenih rokov prek telefonskega odzivnika: 01 563-
49-09 in 031 90-90-09 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK, Celjska cesta 17, VOJNIK
Tel.: 5772-616
Uradne ure: vsako sredo in petek, 9.00–12.00

POŠTA VOJNIK, 
Celjska cesta 10, telefon 780-41-21
Delovni čas
Ponedeljek–petek: 8.00–18.00 
(malica 9.30–10.00 in 15.30–16.00)
Sobota: 8.00–12.00

POŠTA NOVA CERKEV, 
Nova Cerkev 22, telefon 780-41-30
Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00–14.00 (malica 9.30–10.00)
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.00
Sobota: 8.00–11.00

POŠTA FRANKOLOVO, 
Frankolovo 8, telefon 780-16-30
Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00 
(malica 9.30–10.00)
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.00
Sobota: 8.00–11.00

POŠTA ŠKOFJA VAS, 
Telefon: 423-60-10, Fax: 423-60-14
Delovni čas
Od ponedeljka do petka: 8.00–17.00 
(malica 9.30–10.00)
Sobota: 8.00–12.00

DOM STAREJŠIH OBČANOV, ŠPESOV DOM
Cesta v Tomaž 6/a, Vojnik
Telefon: 780-42-00
Vse informacije lahko dobite vsak delovni dan v sprejemni pisarni 
osebno ali po telefonu.

BANKA CELJE ENOTA VOJNIK, Celjska cesta 29
Telefon: 780-45-00 
Delovni čas
Ponedeljek–petek: 8.30–11.30 in 14.00–17.00

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO
Tel.: 781-40-56, fax: 781-40-57

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV 
Tel.: 781-20-50, fax: 5772-230

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Tel.: 780-06-35, fax: 780-06-37

TURISTIČNE INFORMACIJE:
ZAVOD CELEIA CELJE, 
Krekov trg 3, Celje 
Telefon: 42-87-930
Ponedeljek-petek: 8.00–16.00
TIC CELJE, Krekov trg 3, Celje
Tel.: 42-87-936, 49-25-081
Ponedeljek–petek: 9.00–17.00 
Sobota: 9.00–13.00 
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik
Telefon: 78-00-622 / Mojca

SPREJEMNO-INFORMACIJSKA PISARNA VOJNIK
UPRAVNE ENOTE CELJE
Keršova 8, 3212 VOJNIK
Telefon: 78-00-631, fax: 78-00-632
Uradne ure
Ponedeljek in torek: 8.00–12.00 in 13.00-15.00 
Sreda: 8.00–12.00 in 13.00-17.00
Petek: 8.00–13.00

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN DOBRNA, VITANJE, 
VOJNIK IN ZREČE, Keršova 8, 3212 Vojnik, 
tel.: 7800-638 vsak ponedeljek od 8.00 do 10.00

AKTIV DRUŠTVA INVALIDOV VOJNIK, Keršova 8, Vojnik
Uradne ure vsako sredo od 9.00 do 10.00 - v prostorih Občine 
Vojnik

ŽUPNIJSKI URAD VOJNIK, 
Murnova 4, Vojnik
Tel.: 577-23-14

ŽUPNIJSKI URAD NOVA CERKEV, 
Nova Cerkev 19, Nova Cerkev 
Tel.: 5772-303

ŽUPNIJSKI URAD FRANKOLOVO, 
Frankolovo 5, FRANKOLOVO,
Tel.: 5774-743

ŽUPNIJSKA KARITAS VOJNIK
Po 17.00 na tel.št.: 546-13-92 – Darinka PRELOŽNIK

ŽUPNIJSKA KARITAS FRANKOLOVO
Po 17.00 na tel.št.: 781-41-71 –Štefka OCVIRK

ŽUPNIJSKA KARITAS NOVA CERKEV
Po 17.00 na tel.št.: 577-87-46 -  Katica PEŠAK
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OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA CELJE
Kidričeva 3, (stara tehnična šola, nasproti vojašnice na Mariborski c.) 
3000 CELJE; e-pošta: celje.ozrk@rks.si
Telefonske številke: tajništvo 03/42-52-562, 42-52-563, fax: 42-52-561
URADNE URE:
Ponedeljek, torek, četrtek: 7.00–15.00
Sreda: 7.00–17.00
Petek: 7.00–13.00.
Vloge za prehrano se urejajo ob sredah od 8.00 do 12.00

POLICIJSKA POSTAJA CELJE
PISARNA VOJNIK, Keršova 12,
Tel.: 5772-022
URADNE URE 
TOREK: 9.00–13.00 
ČETRTEK: 15.00–18.00
V primeru odsotnosti policista pokličite Policijsko postajo Celje, 
tel. 5482-110, v nujnih primerih pa 113.

ELEKTRO VOJNIK – DEŽURNA SLUŽBA 
Uradne ure vsak delovnik: 7.00–8.00
Tel.: 041-387-028 ali tel./fax: 5772-030

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU, Prešernova 22, Celje
Telefon: 03/4275-100, fax: 03/4275-173 
URADNE URE
za nevabljene stranke: 
- ponedeljek: 9.00–12.00
- sreda: 9.00–12.00 in 14.00–16.30
- petek: 9.00–12.00
v sodnem registru: 
- ponedeljek–petek: 9.00–12.00
- ponedeljek in sreda tudi: 14.00–16.30 
strokovna služba brezplačne pravne pomoči (Prešernova 20): 
- ponedeljek: 9.00–12.00
- sreda: 9.00–12.00 in 14.00–16.30
- petek: 9.00–12.00

KRIZNI CENTER ZA MLADE: telefon 493-05-30 /24 ur na dan

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE, Kosova 7, Celje
kontaktna oseba vodja zavetišča Zdenka Zrinski, mbt: 041 563-165
040 786-794, 492-95-38

DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA: 
telefon 492-63-57 
- svetovalni telefon: 
 ponedeljek–petek: 9.00–11.00 in 15.00–17.00 

CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE: 
telefon 425-63-00 in 425-63-18
Ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00 
Sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00 
Petek: 8.00–13.00  

JAVNI ZAVOD SOCIO, Stanetova 4, Celje, Telefon: 492-40-42
Uradne ure: od ponedeljka do petka: 9.00–11.00
MATERINSKI DOM
Informacije na telefon: 492-10-14 

DRUŠTVO OZARA CELJE: 
pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju: 
Krekov trg 3, Celje, telefon: 492-57-50
- uradne ure v ponedeljek, sredo, petek: 13.00–15.00
- delovni čas: ponedeljek–petek: 8.00–16.00 

SOPOTNIK SOS : 
pomoč ljudem v stiski, tel.: 080-22-23 /24 ur na dan

JUNIJ

 Od nedelje, 25. 6.  do petka, 30. 6. 2006
vsak dan od 7.45 do 13.00 bo v Vojniku  potekal letošnji 
ORATORIJ z naslovom POVEJ NAPREJ. Prijavnice 
lahko dobite v župnišču in cerkvi v Vojniku. Vabljeni! 
Povej naprej!

JULIJ

V soboto, 1. 7. 2006
Krajevna organizacija ZB NOV Vojnik organizira tra-
dicionalni pohod na Svetino.

V nedeljo, 2. 7. 2006
Nova generacija prireja družabno srečanje s paintbal-
lom. Vabljeni mladi, da se nam pridružite. Vse infor-
macije v zvezi s srečanjem: Tjaša (031 562-727) ali 
Petra (031 635-716)

V nedeljo, 16. 7. 2006
Bo organiziran vsakoletni spominski pohod na Komelj 
pod motom »PO POTEH DOMNA IN 
BOJANOVIČA«

AVGUST

V soboto, 12. 8. 2006
bo na DOBROTINU vsakoletno srečanje ZVEZE 
BORCEV

V nedeljo, 20. 8. 2006
Društvo Talon Frankolovo organizira drugi poletni 
kramarski sejem s prikazom starih obrti. Tokrat bo pri-
kazano kovaštvo. Kot vedno, bodo dodali kaj zanimive-
ga in izvirnega oziroma za vsakogar nekaj. Vabljeni!

SEPTEMBER

Za vse tiste, ki vas zanima zgodovina in znamenite 
osebnosti naše občine prijazno vabljeni, da si ogledate 
razstavo posvečeno ŽIGI VALETINU POPOVIČU, ki 
bo na ogled do petka, 8. septembra v Knjižnici Vojnik.

V soboto, 9. 9. 2006
se bo vršil tradicionalni pohod PO POTEH 14. DIVI-
ZIJE (Stranice, Lindek, Velika Raven, Brdce nad Do-
brno)

 PRIREDITVE
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PROGRAM PRIREDITEV OB PRAZNIKU
KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVA CERKEV

nedelja, 25. junij 2006, ob 8.00 
8. TRADICIONALNI POHOD PO OBRONKIH
KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVA CERKEV
- start pri Gasilskem domu Nova Cerkev
- zaključek pohoda ob zvokih godbe na pihala 
Nova Cerkev in Etno glasbene skupine Vrajeva peč
iz Socke na Strnadovem travniku v Selcah
Organizira: KS Nova Cerkev

ob 15.00 
MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE V
SMUČARSKIH SKOKIH V VIZORAH
na skakalnici KA-13 za pokal KS
Organizira: Smučarsko društvo Vizore

petek, 30. junij 2006, ob 19.00
S HARMONIKO NA VASI v Novi Cerkvi
Organizira : Rok Švab

sobota 1. julij 2006, ob 9.00
SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV Z MAŠO
in s KULTURNIM PROGRAMOM pod šotorom pri 
Gasilskem domu Nova Cerkev
Organizirata: Župnijska Karitas in KS
Sodelujejo: Moški pevski zbor iz Nove Cerkve,
učenci POŠ Nova Cerkev in Socka ter drugi

ob 18.00 
SLAVNOSTNI KONCERT ob 20-LETNICI 
GODBE NA PIHALA NOVA CERKEV z gosti
večera: ansamblom Vagabundi, ansamblom Orgazem,
s Triom Vrč in z ansamblom Frajerji iz Vojnika pod
šotorom pri Gasilskem domu Nova Cerkev
Prireja: KUD Godba na pihala Nova Cerkev 

 
nedelja, 2. julij 2006, ob 9.00

NAMIZNOTENIŠKI TURNIR za pokal KS v
telovadnici Podružnične osnovne šole Socka
Organzira: Športno društvo Socka
Prijave na dan tekmovanja od 8.30 ure sprejema
Uroš Gorečan, GSM 031 200-435 

nedelja, 2. julij 2006 
NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE 
NA GRADU LEMBERG z naslednjim programom:
od 13.00 do 14.00 brezplačen voden ogled gradu,
ob 14.00 pričetek prireditve s kulturnim programom,
- bogat srečelov, ponudba na srednjeveških stojnicah in 
predstavitev starih obrti,
- za pijačo in jedačo bo poskrbljeno.
Prireja: Turistično društvo Nova Cerkev, več podrobnosti 
najdete na spletni strani http://freeweb.siol.net/szeljko1

sobota, 8. julij 2006, ob 8.30 
SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS in podelitev krajevnih 
priznanj 

ob 9.30 
PROSLAVA V SPOMIN NA PADLE BORCE pri spomin-
skem obeležju v Novi Cerkvi
Prireja: KO ZB NOV Nova Cerkev 
Nastopajo: Moški pevski zbor in Godba na pihala iz Nove 
Cerkve, učenci POŠ Nova Cerkev 

od 10.00 dalje 
PRIČETEK GASILSKE PRIREDITVE V NOVI CERKVI 
S »TRADICIONALNO PEKO TELICE NA ŽARU« z revi-
jo: ansambla Modrijani, ansambla Vitezi polk in valčkov, 
ansambla Šentjurski muzikantje,  Tria Pogladič, ansambla 
Harmonija, Tria Mark, ansambla Orgazem, etno glasbene 
skupine Vrajeva peč iz Socke in nastop mešanega pevskega 
zbora Društva upokojencev Vojnik

ob 17.00 
HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE
za pokal KS Nova Cerkev 

od 19.00 do 19.30 
NASTOP »GODBE NA PIHALA IZ ANGLIJE« 

od 19.30 dalje 
GASILSKA NOČ Z ANSAMBLOM »POGUM« in gostjo 
večera »Nušo DERENDA«
Organizira: PGD Nova Cerkev 

nedelja, 9. julij 2006, ob 9.00
TURNIR V TENISU za pokal KS na igrišču Koprivnik v 
Socki
Organizira: Športno društvo Socka
Prijave na dan tekmovanja od 8.30 ure sprejema 
Jure Korošec, GSM 041 886-189

sobota, 22. julij 2006, ob 17.00
HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE v LEMBER-
GU za prehodni pokal ob 20.00 GASILSKA VESELICA Z 
ANSAMBLOM »JODEL EXPRESS« in kraljico jodlanja 
»Brigito«  
Organizira: PGD Lemberg 

torek, 15. avgust 2006, ob10.00 
KOLESARSKI VZPON na STRNADOV TRAVNIK V 
SELCAH (zborno mesto pri trgovini Socka)
Organizira: Športno društvo Socka
Prijave na dan vzpona od 9.30 ure ali na telefon
Sprejemata: Blaž Beškovnik, GSM 041 453-432 in
Janez Kotnik, GSM 041 794-329

v drugi polovici meseca avgusta 2006 predvidevamo:
otvoritev asfaltirane javne poti VINE-LANDEK  
otvoritev asfaltirane javne poti NOVAKE-URŠT
otvoritev vodovoda Novake
v mesecu septembru 2006 pa bo v okviru občinskega praz-
nika
položitev temeljnega kamna za izgradnjo večnamenske dvo-
rane s telovadnico pri POŠ Nova Cerkev
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