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SLOVESNOST OB BLAGOSLOVITVI NOVIH STOPNIC IN ZUNANJE UREDITVE 
PRI CERKVI SV. JERNEJA V VOJNIKU V NEDELJO, 27. AVGUSTA 2006, OB 10. URI

                    Tako je bilo pred obnovo ... S skupnimi močmi je ceneje in lažje

Delo Množica ljudi je bila združena v procesiji

Gospod župnik Perger prejema simbolični ključ ob zaključku del Slovesnost je vodil stolni kanonik, gospod Stanko Lipovšek iz Maribora, sicer domačin

                   … in v avgustu 2006 je tako lepo Pridne gospodinje so se potrudile za sladek zaključek po sv. maši



3 OgledalO 09/56

OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006

Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-pošta: obcina@vojnik.si

Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)

Ponedeljek od 8.00 do 12.00
Sreda od 8.00 do 12.00

od 13.00 do 16.30
Petek od 8.00 do 12.00

Glasilo Občine Vojnik 

Izdajatelj: Občina Vojnik 
Odgovorna urednica: 

Mojca Skale
Uredniški odbor: 

Valerija Svetel, Milena Jurgec,
Alenka Prebičnik Sešel, 

Jure Vovk, Drago Medved 
in Simon Stagoj

Trženje oglasov: Tina Kušar
Lektorica: 

Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:
Odprtje OŠ Vojnik

Foto: Matjaž Jambriško
Priprava in tisk:
Dinocolor 2006

Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov 
in je brezplačno.

Prispevke za izredno VOLILNO 
številko Ogledala 

(izide 6. 10. 2006) pričakujemo 
do petka, 22. septembra 2006,

v tiskani in po možnosti v 
elektronski obliki (na disketi, 

zgoščenki, USB-ju ali po 
e-pošti na naslov: 

ogledalo@vojnik.si).

Roke za oddajo prispevkov za na-
slednjo redno številko Ogledala 
bomo objavili v izredni volilni 

številki.

320. september 200september 200september 6 OgledalO 09/56

Glasilo Občine Vojnik

 VSEBINA

  
BESEDA ŽUPANA 4

PRIZNANJA OBČINE V LETU 2006 7

DOGODKI
Končana gradnja prizidka in 
nadomestnega dela osnovne šole Vojnik 8
Nova podoba okolice cerkve 
sv. Jerneja v Vojniku 8

INTERVJU 
Dr. Stanko Lipovšek 11
P. Lojze Cvikl 12

URADNO GLASILO 38

KRONIKA 39

PRIREDITVE 61-62

BESEDA UREDNICE

Nedelje so praviloma dnevi, ko se ne dela. Saj to pove že samo 
ime. Na nedeljo je torej več časa za pogovore. Lepo je, da na 
ta dan obiščeš starejšega sorodnika ali znanca. Preprosto ti 
so te najbolj veseli in tudi pametno govorijo. 
V nedeljo zvečer sem bila na obisku pri 80-letni teti, ki sicer 
težje govori, a se rada smeje. Zazvonil mi je mobitel. Iz 
razgovora je teta slišala, da poskušam umiriti znanko, ki so 
jo zelo prizadele neresnične govorice. Ko sem s pogovorom 
končala, je teta počasi rekla: »A ne bi bilo lepše, če bi se 
ljudje več smejali in manj govorili?« Razmišljala sem o njenih 
jedrnatih besedah in hvaležna sem ji zanje, saj se zaradi njih 
vedno nasmehnem, ko se me dotaknejo besede, ki rušijo. 
So tudi besede, ki gradijo in naj jih bo veliko v prihajajočih 
jesenskih dneh. Če pa se radi smejemo, bomo sebi in drugim 
naredili življenje lepše. 

Mojca Skale
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ŠTIRILETNA PRETEKLOST IN 
PRIHODNOST OBČINE VOJNIK

Spoštovane občanke in občani!

Hitro mineva čas in ponovno je za nami štiriletno ob-
dobje. V tem času smo SE LOTEVALI NAJVEČJIH 
INVESTICIJ V ZGODOVINI OBČINE VOJNIK in 
pomembno je, da smo jih dokončali!
Mislim predvsem na šolo Vojnik, ki smo jo zgradili v 
dveh fazah in je bila vredna skoraj milijardo tolarjev, ob 
tem da je pripravljen projekt tudi za telovadnico, ki se 
je bo občina  lotila v naslednjih letih. 
V mislih imam tudi šolo Frankolovo in večnamensko 
telovadnico, ki je hkrati kulturni prostor, kar je še ob 
kakšni izboljšavi dolgoročna rešitev za ta kraj, močno 
dejaven na področju kulture. 
To sta največja dosežka občine v zadnjih letih, ki sta 
hkrati tudi finančno zelo zahtevna. 
Res je, da smo za manjši del obveznosti najeli kredit, s 
katerim pa NISMO ZAPRLI  MOŽNOSTI NAJEMAN-
JA KREDITOV TUDI V NASLEDNJIH OBDOBJIH, če 
bi bilo potrebno. Smo pa s tem ugodnim dolgoročnim 
kreditom prerazporedili kratkoročne obveznosti na 
daljše časovno obdobje in istočasno odprli možnosti še 
za druge manjše investicije, ki pa so pomembne za naše 
občane (ceste, vodovodi, …). 
To sem zapisal zato, ker se širijo govorice (predvsem iz 
vrst opozicije, ki je sicer pri vseh zadevah zraven), da je 
občina zadolžena do »stropa«!
S tem kreditom pa smo tudi približali možnost grad-
nje telovadnice in kulturnih prostorov v Novi Cerkvi, 
čeprav tega nekateri svetniki (ki so namerno izpustili  
zadnjo sejo občinskega sveta (OS) niso razumeli.  

Po do sedaj znanih podatkih glede izvirnih prihodkov 
občine bi se dela v Novi Cerkvi lahko kmalu pričela, v 
bližnji prihodnosti pa tudi na telovadnici v Vojniku. 

Tretja največja investicija (vrednost del do 2010 ocen-

jena na več kot eno milijardo SIT) poteka v obrtno-
poslovni coni. 

OSTALE VEČJE INVESTICIJE in druge naložbe v 
tem obdobju:

- razširitev Vrtca Mavrica Vojnik;
- vlaganja v igrišča in telovadnice v vseh treh 

krajevnih skupnostih;
- vlaganja v objekte kulturne dediščine;
- ureditev E-knjižnice;
- nakup zemljišča za planinski dom, kjer danes 

že stoji objekt, zgrajen s prostovoljnim delom; 
- avtobusni postaji Arclin in Frankolovo;
- začetek del na pokopališču Črešnjice (nasled-

nje leto tudi v Novi Cerkvi);
- obnova spomenikov v Vojniku, kot tudi spo-

minskih obeležij po občini;
- v Vojniku se gradi igrišče z umetno travo, ki ga 

sofinancira Evropska nogometna zveza; 
- nakup gasilskih avtomobilov v Lembergu in 

Novi Cerkvi; 
- sofinanciranje sanacij gasilskih domov v 

Vojniku, na Frankolovem in v Socki;
- nakup opreme za CZ;
-  od 2002 smo asfaltirali 18,6 km cest in zgradi-

li čistilno napravo v Novi Cerkvi;
- v vodovod Male Dole je bilo vloženih že preko 

60 mio SIT, investicija še ni končana, gradili 
pa smo jih tudi v Novakih, Hrenovi;

- gradili smo odseke kanalizacij v Novi Cerkvi, 
Vojniku in večji tovrstni objekt v Arclinu; 

- sofinancirali smo odlagališče v Bukovžlaku, 
ki je med najbolj urejenimi v Sloveniji;

- izdatno smo pomagali kmetijstvu in dajali do-
govorjene (OS) podpore gospodarstvu.

ZAVEDAJOČ SE, DA LJUDEM NAJVEČ POMENITA 
UREJENA CESTA IN VODOVOD, BO OBČINA PO 
KONČANIH VEČJIH INVESTICIJAH LAHKO ŠE 
VEČ VLAGALA V NASLEDNJIH LETIH TUDI NA 
TI PODROČJI.

V tem štiriletnem obdobju je naš proračun znašal skupaj 
5,2 mlrd SIT (prejšnje štiriletno obdobje 2,6 mlrd SIT); 
od tega smo porabili za redno dejavnost 55 % in za in-
vesticije 45 % (prejšnje obdobje 67,4 %: 32,6 % v korist 
redne dejavnosti). VERJAMEM, DA SMO PRORAČUN 
POVEČALI TOČNO ZA ENKRAT, tudi z maksimalnim 
angažiranjem občinske uprave pri pridobivanju izvirnih 
prihodkov!
Od skupnega zneska so občinski organi (občinski 
svet, odbori, župan, uprava) porabili 10 %, komunala 
20 %, največ družbene dejavnosti (redna dejavnost 
in investicije) 52 %, 2 % se nameni za kmetijstvo, 1 
% za urejanje prostora, občinsko premoženje porabi 

BESEDA ŽUPANA
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3 %, požarna varnost in CZ 2 % in 8 % gospodarstvo 
(vključno z vlaganji v obrtno-poslovno cono Arclin) 
in turizem. Razmerja v posameznih letih tega obdob-
ja so precej različna, saj so v zadnjih dveh letih močno 
odvisna od močnega deleža investicijskih sredstev.

Ob občinskih investicijah je prav, da poudarimo, da 
smo za mnoge pridobili tudi dodaten državni ali ev-
ropski denar, čeprav največje kandidature za evrop-
ska sredstva še čakajo na realizacijo v naslednjih 
letih: sredstva za čistilno napravo Frankolovo in za 
ostale kanalizacijske sisteme  po občini, kolesarske 
steze in drugo.

- Direkcija RS za ceste je uredila cesto pod 
Novo Cerkvijo (smer Dobrna - cca 60 mio SIT), 
krožišče prav tam (cca 100 mio SIT), uredila 
del ceste  v Socko (cca 60 mio SIT), uredila 
semaforizacijo pri pokopališču v Vojniku (cca 
16 mio SIT) in začela izvajati dela na prestavit-
vi ceste v Novi Cerkvi (cca 90 mio SIT). PRI 
VSEH OMENJENIH PROJEKTIH, ki so bili 
vredni  približno 330 mio SIT, je sodelovala in 
jih vzpodbujala Občina Vojnik. 

- Obnavljala se je graščina Socka (dvakrat) s 
sredstvi Ministrstva za kulturo v višini okrog 
40 mio SIT.  Z Ministrstvom pa pripravljamo 
naslednjo fazo obnove, ki bi se po predvidevan-
jih naj začela še letos.   

- Zgradila se je trgovina SPAR in del obcestne 
infrastrukture v višini preko 500 mio SIT. 

- Gradi se center TUŠ in KZ z banko in novo 
pošto. Predajo svojemu namenu pričakujemo 
še letos. Vrednost del je preko ene mlrd SIT. 

- Začela so se izvajati dela na protipoplavnih 
ukrepih, najprej za potrebe TUŠ in KZ centra 
v višini  okrog 30 mio SIT, nadaljevala pa se 
bodo še na drugih odsekih v centru Vojnika, 
in sicer v višini okrog 300 mio SIT.

- Vlaganja v sanacije in rekonstrukcije 
obstoječega vodovodnega sistema iz amor-
tizacije VO-KA (cca 100 mio SIT).

V prepričanju, da sem še kaj pozabil, saj je bilo v zad-
njem času veliko vlaganj v našo občino, poudarjam, 
da je bilo v štirih letih pridobljenih za skoraj dva 
proračuna dodatnih sredstev, vloženih v družbeno 
koristne projekte, poleg privatnih investicij.   

Čeprav je konec nekega mandata, bi želel posebej 
predstaviti nadzorni odbor (NO) občine, ki je delo 
nadzoroval zadnja štiri leta (predstavnike so predla-
gale različne politične stranke):
predsednik: Peter Vrisk, 
član: Marija Kumberger, 
član: Zdenka Habe, 
član: Vili Hribernik,
član: Tanja Čretnik. 
Od l. 2003 NO v navedeni sestavi pregleduje doku-

mentacijo zaključnega računa pred potrditvijo na OS 
(v marcu). Ta pregled zajema: pregled naključno iz-
branih faktur, bruto bilance, proračun z vsemi prilo-
gami, rebalans proračuna z vsemi prilogami, pregled 
naključno izbranih investicij, javnih razpisov, naročil 
male vrednosti, prodajo nepremičnin, popis terjatev, 
inventuro, pogodbe o oddaji premoženja v uprav-
ljanje, sklepe o prerazporejanju sredstev med letom, 
zadolževanja, dana poroštva, likvidnostne kredite, 
seznam odpisov in odlogov, blagajno ter druge manj 
pomembne finančne vsebine. 
Omenjeni nadzora, ki ga opravljajo s sklepom določeni 
člani nadzornega odbora, se opravlja v odsotnosti 
predsednika, poročila pa se obravnavajo na sejah 
Občinskega sveta.
Zadnji dve leti se na občini opravlja tudi notranji 
nadzor po pogodbi z revizijsko hišo RIBIČ d. o. o. 
Zadovoljen sem, da nobena od navedenih kontrol 
ni ugotovila večjih kršitev,  ugotovila pa je določene 
manjše pomanjkljivosti in ZAHTEVALA NJIHOVO 
ODPRAVO.

ZNOVA UGOTAVLJAMO, DA JE PODROČJE 
OBČINE VOJNIK BOLJ ZANIMIVO KOT V 
PRETEKLOSTI, DA PRIHAJAJO INVESTITORJI 
S PODROČIJ TAKO STANOVANJSKE KOT PO-
SLOVNE GRADNJE. S PROSTORSKIM PLANOM 
SO NAŠE MOŽNOSTI SICER OMEJENE, A TUDI 
UREJENE!

V tem uvodniku nisem pisal veliko o načrtih za prihod-
nost (le o največjih), ker so o njih pisali predsedniki 
KS-ti, oziroma te načrte že poznate. Poudarjam pa, da 
je še bolj pomembno kot govoriti o planih, povedati, 
kako bomo zanje zagotovili redna in izredna sredstva. 
Da smo to v dvanajstih letih znali in zmogli (ne samo 
v zadnjih štirih letih), pa je potrditev DVANAJST RE-
ALIZIRANIH PRORAČUNOV. OBČINSKA PRIO-
RITETA MORA BITI TUDI V PRIHODNJE, KAKO 
PRIDOBITI DODATNI DENAR, BERI IZVIRNE 
PRIHODKE, IN REALIZACIJA ZASTAVLJENIH 
CILJEV NE BO SPORNA. 
Spoštovane občanke in občani: zahvaljujem se vam 
za konstruktivno sodelovanje v preteklih letih ter za 
podporo, ki jo občini in tudi meni dajete v vsakem, 
tudi v predvolilnem času. Veliko smo postorili v tem 
obdobju, veliko je ostalo še za prihodnost. Raciona-
lna raba denarja v investicijske namene se odraža v 
vseh krajevnih skupnostih in tudi vaša pomoč in sofi-
nanciranja niso zanemarljiva. 
SKUPAJ Z VAMI SMO STORILI VEČ IN TO MED-
SEBOJNO SODELOVANJE IN POMOČ NAJ OS-
TANETA TUDI V PRIHODNJE – PA BO OBČINA TA TUDI V PRIHODNJE – PA BO OBČINA TA
USPEŠNA!

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik
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V oddaji TARČA na TV Slovenija I, dne 29. 8. 2006, 
ki je govorila o delu Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov, sta bili med ostalimi vsebinami omenjeni 
tudi dve zadevi, ki sta se nanašali na območje Občine 
Vojnik. Zdi se mi primerno, da ju pojasnimo:  

Občina Vojnik se je več let ukvarjala s proble-
mom »Zidanica Črešnjice«, ki je bila in je še v lasti 
Turističnega društva Frankolovo. Ker društvo samo 
ni moglo rešiti vseh  problemov v zvezi z omenjeno 
zidanico, saj je bil objekt  zgrajen pred več kot sto 
leti in ni imel določenega funkcionalnega zemljišča, 
je »svojemu« društvu pomagala občina!  Z odločbo 
Upravne enote Celje je bilo zidanici določeno nujno 
funkcionalno zemljišče in nato opravljena odmera 
po odločbi Upravne enote Celje.
O stanju (stavba je propadala) se je večkrat pisalo v 
časopisu (Novi Tednik) in tako krajani kot tudi last-
niki so opozarjali, da je stanje potrebno rešiti. 
Najprej je bilo potrebno pridobiti nujno funk-
cionalno zemljišče. S Skladom (SKZG), ki je bil 
zemljiškoknjižni lastnik zemljišča, smo se pričeli 
dogovarjati in prejeli njihovo ponudbo v višini  
2.530,000,00 SIT. Z navedeno cenitvijo se nikakor 
nismo mogli strinjati (v naravi ima to zemljišče 
preko 20 % naklona in je zaraščeno z robidovjem 
in grmičevjem), saj je cena bila na znana dejstva 
v naravi očitno previsoka in nerealna. O vseh do-
godkih smo seznanjali ustrezni občinski odbor in 
občinski svet, ki sta bila enakega mnenja. 
Pridobili smo novo cenitev, ki je upoštevala pri-
merljive cene in lokacijo ter vrsto rabe zemljišča 
ter jo posredovali SKZG. Ta je naše tehtne argu-
mente upošteval in tako smo podpisali pogodbo za 
625.248,00 SIT. 

Na tak način je občina in s tem župan, ki sta se 
obnašala izključno kot dober gospodar, prihranila 
malo manj kot 2 mio SIT. 

Druga zadeva, predstavljena na TV SLO, se nanaša 
na zemljišče pri graščini na Frankolovem. Sklad naj 
bi zemljišče prodal kot kmetijsko, čeprav je bilo v 
postopku spreminjanja, kar smo kot občina jasno 
določili v predstavljeni lokacijski informaciji. 
Torej, kako sta pri tej zadevi ravnala Občina Vojnik 
in njen župan:
-  Občina  Vojnik je sprejela svoj prvi prostorski plan 
v decembru 1999 (Ur. l. RS št. 99/99). 

 - Leta 2000 se je OS občine odločil, da začne z novi-
mi spremembami in dopolnitvami plana, sprejetega 
l. 1999. 
- Občina pozove občane in druge, da predlagajo 
spremembe in dopolnitve prostorskega plana.
- Na objavljeno obvestilo se je poleg drugih občanov 
in KS-ti odzvala tudi KS Frankolovo s predlogom, 
ki ga je sprejel Svet KS Frankolovo, dne 15. 6. 2000. 
Poleg drugih območij je Svet KS Frankolovo predla-
gal v spremembo tudi omenjeno zemljišče v oddaji 
Tarča, z obrazložitvijo, da bi naj to zemljišče bilo na-
menjeno za širitev naselja Frankolovo. 
- Postopek sprejemanja prostorskega plana je bil 
končan v mesecu juliju 2004 in objavljen v Ur. l. RS 
št. 79/2004. 
- Občina je na zahtevo republiškega sklada (SKZG)  
izdala lokacijsko informacijo, dne 21. 5. 2004, v ka-
teri tudi navaja, da so na navedenih parcelah pred-
videne planske spremembe. 

Tu se občinska zgodba konča. Na občini nismo bili 
ob izdaji lokacijske informacije za promet z zemljišči 
seznanjeni niti z interesom po nakupu omenjene 
parcele, kaj šele, da bi nas naročnik LI seznanil, 
za kaj jo potrebuje. To tudi ni njegova obveza. Ob 
tem poudarjam, da se tak promet lahko sklene ali 
pa tudi ne.  
Poudarjam tudi, da do konca sprejemanja prostor-
skega plana, oz. do prejetega sklepa Vlade RS juli-
ja 2004, občina ni mogla vedeti za končni rezultat 
predvidenih sprememb, torej ga tudi ni mogla posre-
dovati zainteresiranim. 

Imena: moje, ime Občine Vojnik in ime moje stran-
ke SLS so bila v primeru Frankolovega in Črešnjic 
grobo zlorabljena, saj do oddaje Tarča nisem bil niti 
osumljenec, da sem pri navedenih zadevah ravnal 
protizakonito oziroma se z njimi osebno okoristil.  

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik 

KAJ LAHKO NAREDI NACIONALNA TV IZ PRAVILNEGA RAVNANJA 
OBČINE IN ŽUPANA?! 
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 PRIZNANJA OBČINE VOJNIK V LETU 2006
PRIZNANJA OBPRIZNANJA OBČINE

Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Voj-
nik (Uradni list RS 17/96 in 63/00) je Komisija za mandat-
na vprašanja, volitve in imenovanja v 55. številki Ogleda-
la (22. 6. 2006) objavila javni razpis o priznanjih Občine 
Vojnik. Komisija je prejela predloge z različnih področij 
človekovega delovanja.   

Prejeli smo naslednje število predlogov:
KS Frankolovo:  24 predlogov za 2 osebi in 2 društvi;  
KS Nova Cerkev: 62 predlogov za 7 oseb, 2 društvi in 1 
skupino;
KS Vojnik: 33 predlogov za 13 oseb, 1 skupino, 1 zavod in 
1 turistično kmetijo.

Skupaj je 119 predlogov za 22 oseb, 4 društva, 2 skupini, 1 
zavod in 1 turistično kmetijo. Od tega je bilo za:  
zlati grb: 20 predlogov za 5 oseb in 1 društvo;
srebrni grb: 44 predlogov za 6 oseb, 2 društvi, 1 zavod in 
1 skupino;
bronasti grb: 43 predlogov za 8 oseb, 1 društvo, 1 skupino 
in 1 turistično kmetijo;
priznanje župana: 12 predlogov za 6 oseb in 2 društvi. 

Komisija se je sestala 4. septembra 2006 in proučila ute-
meljitve predlogov. Člani komisije so bili mnenja, da so 
predlagani kandidati mnogo prispevali za razvoj krajev 
v občini Vojnik. Zaradi omejenosti števila priznanj je po-
trebno med predlaganimi izbrati ter pri tem upoštevati ob-
močja delovanja in število predlogov. 

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l. št. 
59/06, 67/06) ter 7. in 8. člena Odloka o podeljevanju 
priznanj Občine Vojnik (Ur. l. št. 17/96, 63/00) je Občin-
ski svet Občine Vojnik na 29. redni seji, dne 13. 9. 2006, 
določil naslednje prejemnike priznanj Občine Vojnik v 
letu 2006:

ZLATI VOJNIZLATI VOJNIŠKI GRB 
1. ANTON PERGER, Murnova ulica 4, Vojnik (za ohra-
njanje kulturne dediščine, vzdrževanje cerkvenih stavb 
na območju župnije in za dolgoletno duhovno podporo 
župljanom)

SREBRNI VOJNISREBRNI VOJNIŠKI GRB 
1. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SOCKA, 
Socka 64, Nova Cerkev (za 75-letno prostovoljno aktivno 
delo na področju gasilstva in pomoč občanom)

2. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO FRANKO-
LOVO, Stražica 2, Frankolovo (za 60-letno prostovoljno 
aktivno delo na področju gasilstva in pomoč občanom)
   
BRONASTI VOJNIBRONASTI VOJNIŠKI GRB 
1. HERMAN KOTNIK, Socka 24 a, Nova Cerkev  (za dol-

goletno delo v PGD Socka in za povezovanje društva s 
krajem) 

2. JANEZ ZALOŽNIK, Stražica 2 a, Frankolovo (za dol-
goletno aktivno delo v kraju ter sodelovanje v društvih)

3. JOŽEF ŽLAUS, Globoče 15, Vojnik (za udejstvovanje 
na področju kulture in turizma ter promocijo občine z 
ustanovitvijo in vodenjem ženskih narodnozabavnih sku-
pin)

PRIZNANJA  PRIZNANJA  ŽUPANA

V skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Voj-
nik lahko župan določi prejemnike dodatnih priznanj v 
posameznem letu. Komisija za mandatna vprašanja, volit-
ve in imenovanja je na septembrski seji posredovala župa-
nu predlog prejemnikov, ki naj bi priznanja župana prejeli 
v letu 2006.  

Na podlagi 2. in 8. člena Odloka o podeljevanju priznanj 
Občine Vojnik (Ur. l. št. 17/96, 63/00) je župan Občine 
Vojnik določil naslednje občane, ki prejmejo posebna 
priznanja župana Občine Vojnik v letu 2006:

1. Mladinsko društvo Frankolovo, Stražica 2, 
Frankolovo za združevanje mladine in organi-
zacijo prireditev v kraju; 

2. Zdenko Vrenko, Ulica Stanka Kvedra 5, Voj-
nik in Branko Gobec, Novake 14, Nova Cer-
kev za uspešno predstavljanje občine na raz-
ličnih kulinaričnih prireditvah po Sloveniji; 

3. Majda Špegelj, Socka 48, Nova Cerkev za dol-
goletno ljubečo skrb za rejniške otroke; 

4. Franc Korošec, Ivenca 10 E, Vojnik za pred-
sednikovanje Moškemu pevskemu zboru Voj-
nik in aktivno delo na kulturnem področju; 

5. Štefan Premrl, Socka 10, Nova Cerkev za dol-
goletno petje v MPZ Nova Cerkev;

6. Adolf Jakop, Dol pod Gojko 38, Frankolovo 
za dolgoletno predsednikovanje Moškemu 
pevskemu zboru Frankolovo;

7. Smučarsko društvo Vizore, Vizore 10, Nova 
Cerkev za aktivno delo na področju športa.    

Vsi navedeni imajo v prihodnosti možnost biti nagrajeni 
tudi z občinskim grbom.

Priznanja jim bodo podeljena na OSREDNJI PRIRE-
DITVI OB OBČINSKEM PRAZNIKU, ki bo v sredo, 4. 
10. 2006, ob 19. uri, v dvorani Kulturnega doma v Voj-
niku.  

Vsem prejemnikom iskreno čestitamo! 
M. Skale
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NOVA PODOBA OKOLICE 
CERKVE 

SV. JERNEJA V VOJNIKU

Ob gradnji stopnic, parkirnega prostora in seveda parkovno 
urejenega okolja človek nehote pomisli na naše prednike, 
ki so pred malo več kot sto leti gradili našo vojniško farno 
cerkev Sv. Jerneja. Razmere takrat so bile bistveno drugačne, 
saj je bilo treba ves gradbeni material zvoziti z volovsko in 
s konjsko vprego.  Treba je bilo z rokami naložiti več tisoč 
vozov kamenja, opeke, peska in drugega gradbenega mate-
riala in prav tako vse z rokami razložiti. Kakšna neizmerna 
volja je bila takrat pri ljudeh, da so vse to zmogli in če pomis-
limo, da so morali obenem tudi doma postoriti vsa kmečka 
dela. Delo na kmetiji je vzelo ogromno časa, saj si niso mogli 
pomagati s traktorji, kosilnico, z obračalnikom, s kombajni, 
kajti vsega tega takrat še ni bilo. Bil je plug, ki ga je vlekla 
živina, bile so kose, srpi in motike ter pridne kmečke roke. 
Pa vendar so poleg vsega težkega dela pri sebi doma zmogli 
še v zelo kratkem času zgraditi vojniško cerkev. Za gradnjo 
cerkve je bilo potrebno zbrati veliko denarja, saj je bilo treba 
plačati razne mojstre.

To, kar smo zgradili sedaj, je seveda malenkost proti tedanji 
gradnji cerkve. Sedaj smo si pomagali s stroji, kamioni, ni pa 
šlo brez lopate, samokolnice in pa zopet pridnih rok ljudi. 
Gotovo vas je veliko opazilo, kako smo dan za dnem priha-
jali in pomagali graditi. Z veseljem lahko zapišem, da je bilo 
opravljenih okrog 3000 ur in da za niti eno uro dela ni nihče 
zahteval plačila. Vsak dan v času gradnje smo prihajali, tudi 
ko je deževalo ali nas je neusmiljeno grelo sonce, saj je bila 
vročina tudi več kot 35 stopinj v senci, mi pa smo na soncu 

KONČANA GRADNJA PRIZIDKA 
IN NADOMESTNEGA DELA 

OSNOVNE ŠOLE VOJNIK

Osnovna šola Vojnik je v letu 2004 pridobila nove delovne 
površine. V novem prizidku so sodobne učilnice, knjižnica, 
garderobe in nova kuhinja z jedilnico.  Učenci so nove pros-
tore začeli uporabljati septembra 2004. Žal pa investicije ni 
bilo mogoče zaključiti zaradi nujne rušitve starega dela os-
novne šole.

Če so takrat bili učenci in zaposleni razočarani, ker bodo še 
vedno poslušali brnenje strojev in imeli ob novem prizidku 
gradbišče, lahko danes zadovoljno in ponosno vstopijo v nove 
prostore nadomestnega objekta.  Letošnje šolsko leto bo za 
učence Osnovne šole Vojnik res nekaj posebnega. Končno 
bodo vsi pod eno streho. Čeprav se radi spominjamo, kako so 

prihajali k pouku v občinske prostore in nas marsikdaj raz-
veselili s svojo iskrenostjo, se zavedamo, da so šolski prostori 
in vzdušje v šoli le nekaj drugega. 

V nadomestnem objektu starega dela OŠ Vojnik so ure-
jeni prostori (1300 m2) za zaposlene (pisarna ravnateljice, 
njene namestnice, socialne delavke, pedagoginje, prostori za 
hišnika, zbornica in učilnice). Vrednost objekta znaša 225 
mio SIT.

Učencem in zaposlenim v OŠ Vojnik želimo, da bi bil pogled 
na prostore, opremo in okolico šole še dolgo tako lep, kot je 
sedaj ob odprtju.

Dragi učenci, učitelji, starši in krajani, uspelo nam je nekaj, 
na kar smo dolgo čakali. Pokažimo, da znamo s svojim vzgle-
dom in z dejanji ohraniti del lepega tudi  zanamcem.

Vesna Poteko 
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ravnali nasipni gramoz. Priznam, da smo takrat popili veliko 
tekočine, za kar so poskrbeli razni dobrotniki. Spomnim se 
nekega gospoda, ki je dejal: »Za delo sem preslab, pijačo vam 
pa lahko dam.« Ta gospod je res nekajkrat pripeljal pijačo 
kar s samokolnico. Prav tako se je velikokrat ustavil kakšen 
avto, iz njega je izstopil ta ali oni, ter dejal: »Delat nima časa, 
ker pa vem, da ste žejni, sem vam pripeljal pijačo«. Posebno 
poglavje pa so bile pridne gospodinje, ki so kar tekmovale, 
katera nam bo zvečer ob zaključku dela lepše in bolj bogato 
postregla s hrano. Tako so tudi večeri po napornem delu 
minili v veselem razpoloženju ob šalah in seveda ob razgov-
oru, kaj in kako bomo delali prihodnji dan. Velikokrat je bila 
ura že deset in več, ko smo se veseli in dobre volje razšli. 
Z veseljem lahko tudi zapišem, da čeprav smo delali ljudje 
različnih misli in starosti, se ni niti enkrat zgodilo, da bi kdo 
komu rekel kakšno žal besedo. Bila je samo dobra volja ter 
veselje nad opravljenim delom. 
Kdo so bili ti veseli ljudje?
Mislim, da je prav, da vsakega zapišem z imenom in s priim-
kom. Se pa iskreno opravičujem, če bom koga nehote izpustil. 
Veliko vas je bilo kar iz neposredne bližine: Branko Čretnik, 
Vili Škoflek, Vili Špeglič, Franc Šelih, Edi Marčič, Vlado 
Mikuš, Karli Leber, ki je vedno s seboj pripeljal samokolnico, 
v njej pa lopato ter grablje, včasih pa tudi kaj mokrega. Jože 
Suholežnik se je večkrat pripeljal s svojim traktorjem, Viktor 
Lečnik in gospa Olga Lečnik, ki nas je večkrat presenetila s 
svojo košaro ter prijaznimi besedami: »Halo, fantje, ste kaj 
žejni, večerjali pa boste pod našo brajdo pri meni doma!« Pri 
Franciju in Jožici Korošec pa smo bili tako kot da smo tam 
tudi doma. Orodje, elektrika, voda, hladilnik ter Jožičine 
malice, vse to smo imeli na razpolago. Darko Klančnik, Pavel 
Leskovar sta veliko pripomogla s svojo lopato ter z darovan-
jem pijače, gospa Olga Leskovar  s svojimi dobrimi malicami. 
Milan Kroflič, Beno Podergajs, Stanko Verk, Karel Štante, 
Stanko Vovk, Jože Ternovšek, Karl Sojič, Franc Majcen, Ha-
rold Šolinc in njegova zidarska žlica. Ivo Špeglič, Martin Vi-
dmar, Danilo Bojanovič, brez Danila tudi stopnic ne bi bilo. dmar, Danilo Bojanovič, brez Danila tudi stopnic ne bi bilo. 

Danilo je poleg svojega dela v firmi bil noč in dan prisoten, 
v mislih ali pa fizično. Ni mu bilo težko priti ali z vinograda 
ali z morja, da je sodeloval pri delu. Franc Vodeb si je kar 
prisvojil stopnice: »Te bom pa jaz tlakoval«. Jože Grilec, kaj 
bi brez njegovih šal in njegovih neizmerno pridnih rok. Da-
vid Grilec, Franc Suholežnik, Ivan Kračun, Marjan Žlavs, 
Janez Meke, Slavko Brezovšek, Tine Rebevšek, ki pa ima 
nenehno skrb za zelenice, košnje, pletev ter čiščenje. Franc 
Lipičnik, Alojz Čater, Pavel Krajnc z ženo Slavo in njene ma-
lice, Zdravko Stropnik, Adolf Recko, Anton Preložnik, Tine 
Preložnik, Ivan Preložnik, Julijan Špes, Marko, Jan, Mirko, 

Matej, Milan Krašovec in njegova ograja ter nosilci za rože  
na svetilkah. Neutrudni pomagači so bili tudi Ivan Pušnik 
in njegove dobre malice in seveda pijača. Ivan Majcen in 
njegova žena Slava, ki je ravno tako skrbela, da nismo bili 
lačni in žejni. Franc Brezovšek in kruh njegove mame Slave 
Brezovšek, Dušan Kroflič, Milko Kovač, Marija Grlica, Mo-
hamed Jodeh, Anton Kamenik, Peter Marguč, Ciril Jezernik, 
zdrav, mlad in močan, da bi gore prestavljal, Gvido Pilih, 
Franc Dajčman, Janez Prelesnik, Franc Kožel, vojniški ga-
silci, Franc Gračner, Jože Škrablin, gospod župnik Branko 
Cestnik s svojimi skavti, Jože Krameršek, ki je s svojim ka-
mionom pripeljal na stotine m3 zemlje in gramoza. Karel 
Gorišek, ki je tudi s svojim strojem naložil ali zravnal več sto 
m3 materiala. Drago Košenina, ki je priskrbel travne plošče 
za parkirni prostor. Boštjan Ovtar, ki je poskrbel za asfalt na 
parkirnem prostoru. Lepa hvala tudi Stanetu Planku, njegovi 
pušpani bodo krasili prostor pred cerkvijo. Hvala tudi Kme-
tijski zadrugi v Vojniku in Mejanu Kovaču, Ivanu Melanšku 
za napeljano elektriko, Cvetu Roglu za napeljani vodovod, 
trgovini Zottl Vojnik, Jožetu Kuntariču, piceriji Majcen za 
hladne pijače, Jožetu Tanšku za vzpodbujanje k pristopu 
gradnje stopnic, Andreji Preložnik za papirnato vojno, Mariji 
Gorenak za site želodce. 
Hvala gospodom: kanonikoma Slavku Lipovšku in Janezu 
Lesniki, župniku Tonetu Vrisku in domačemu farnemu 
župniku Tonetu Pergerju za njihov blagoslov!

Iskrena hvala še enkrat vsem in vsakemu posebej. Vidimo 
se še kdaj v kakšni podobni akciji. 

Mirko KRAŠEVEC 

ZDAJ SMO DELO DOKONČALI …

Tako so se vztrajni graditelji parkirišča, mogočnega dohoda 
– stopnišča do farne cerkve Sv. Jerneja, prostora, urejenega s 
fontano, ter zelenih površin oddahnili na Jernejevo nedeljo. 
Svoje delo so dali na ogled in v presojo uporabnikom. Takrat 
so to lepo pridobitev za kraj Vojnik tudi slovesno predali 
svojemu namenu, s simbolično predajo ključev domačemu 
župniku Antonu Pergerju, ključarju cerkve Sv. Jerneja Viliju 
Škofleku in vrtnarju Tinetu Rebevšku pa oddali v upravl-
janje.

Mogočno cerkev Sv. Jerneja v Vojniku (po uporabni površini 
tretja v škofiji) so zgradili naši predniki v težavnih razmerah. 
In res v knjigi »Vojniški svet v utripu časa« beremo: »Cerkev 
je v letih 1896–1899 gradil župnik A. Vodušek s pomočjo 
faranov. Ti so poleg prostovoljnega dela prispevali še 48.378 
goldinarjev, ves les, pesek in vožnje. Samo za prevoz opeke z 
Ljubečne je bilo potrebno 2.200 voženj. 14 italijanskim zidar-
jem je pomagalo 20 strežačev – domačinov. Gradnjo je vodil 
domačin – stavbenik Ferdinand Gologranc, ki za svoje delo 
ni zahteval plačila, še sam je prispeval 2.500 goldinarjev. Na-
pisi imen na barvnih oknih še danes spominjajo na sponzorje 
– darovalce iz tistega časa. Nove orgle iz leta 1971 so dar Ka-
roline Munda iz Škofje vasi. /…/ Graditelj cerkve A. Vodušek 
je imel še veliko zamisli, med njimi tudi ureditev širokega 
drevoreda od cerkve do glavne ceste in pokopališča, a ga je 
prehitela nenadna bolezen.«

Vse to je po več kot 100 letih uspelo naši generaciji, ki je s pre-
senetljivo složnostjo, prostovoljnim delom, z množičnostjo, 
radodarnostjo, uspela udejanjiti ta projekt. Verjamemo, da bi 
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bili naši predniki na nas ponosni. Celotno izgradnjo je odbor 
vodil povsem ločeno od Cerkve.

Opravljeno je bilo ogromno delo, saj vrednost vseh del znaša 
17 milijonov SIT. Za to je bilo potrebno okoli 3.000 delovnih 
ur. Številni obrtniki so opravili dela zastonj, mnogi so tudi 
darovali material. Kljub taki prostovoljnosti in radodarnosti 
ves gradbeni material še ni plačan. Dolgujemo še 6,7 milijona 
SIT. 
Vgrajenih je bilo 23 stopnic – širine 5 m. Vrednost 1 stopnice 
znaša 320.000 SIT, 1 m stopnice pa 64.000 SIT, 0,5 m 32.000 
SIT …

Odbor za izvedbo projekta v ožji sestavi: Mirko Kraševec, 
Danilo Bojanovič, Jože Krameršek, Jože Grilec, Pavle Les-
kovar vabi vse dobromisleče sokrajane, ljudi, ki imajo radi 
svoj lepo urejen domači kraj, da pristopijo k nakupu stopnic 
in s tem postanejo botri. Odbor pa bo vesel tudi vsakega, še 
tako skromnega denarnega prispevka, pa tudi iskrene misli 
ali lepe besede.
Prispevke prosimo nakažite na TRR Župnije Vojnik: št. 
06000-1922023289 ali pa oddajte članom odbora ali gra-
diteljem.

Tudi tem darovalcem velja besedilo »ZAHVALA«, ki so ga 
najbolj prizadevni graditelji prejeli na slovesnosti ob koncu 
del.

ZAHVALA

za pomoč pri ureditvi stopnic, parkirišč in okolice 
cerkve Sv. Jerneja

S skupnim delom, z mnogo truda in dobre volje smo 
korak za korakom, složno in vztrajno spreminjali zu-
nanjo podobo okolice naše farne cerkve Sv. Jerneja 
v Vojniku. Vse novo zgrajeno in preurejeno je danes 
kraju v ponos, nam v veselje in vzpodbudo, Bogu pa 

v slavo in čast.

Hvaležni smo vam za vašo velikodušno podporo!

Odbor za izvedbo projekta

Geslo križanke pošljite na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 VOJNIK do  10. 11. 2006. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali 
nagrado: darilni bon v vrednosti 4.000 SIT sponzorja AVTOVID TRGOVINA VULKANIZERSTVO, Keršova 8a, Vojnik.
Med pravilnimi rešitvami križanke iz prejšnje številke Ogledala smo izžrebali nagrado, darilni bon sponzorja TESARSTVO, KROVSTVO, 
ZIDARSTVO – Iztok ZUPANC, s. p. Prejme jo Gregor Oprčkal, Višnja vas 15/a, Vojnik.

P.E. Slov. Konjice, Liptovska 32,
Tel.: (03) 759-32-50
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 INTERVJU
DR. STANKO LIPOVŠEK, 

VOJNIČAN V MARIBORSKI 
STOLNICI

Življenjska pot dr. Stanka 
Lipovška se je pričela v majhni, 
a prijetni vasici Jankova, kjer 
je skupaj z bratom preživljal 
otroška leta, ki so bila za-
znamovana z vojnim in povo-
jnim časom, a kljub vsemu so 
pustila svoj pečat in spomine, ki 
vodijo v življenje.
V družini ste imeli skrbno ver-
sko vzgojo, ki je z vami rasla iz 
otroških let. Kaj vas je nagovo-
rilo, da ste po končani osnovni 
in srednji šoli nadaljevali študij 
na Teološki fakulteti?
Vsak poklic, še posebej 
duhovniški, je božji dar in 
skrivnost, kot je zapisal pokojni 

papež Janez Pavel II. Tudi pri meni je tako. Kaj me je posebej 
nagovorilo, da sem se po končani gimnaziji v Celju odločil za 
duhovniški poklic in se vpisal v Bogoslovje in na Teološko 
fakulteto v Ljubljani, ni tako lahko povedati.
Tu ima gotovo zelo pomembno vlogo verska vzgoja v domači 
družini in verno okolje, v katerem sem preživljal svojo 
mladost. Pri mojem zorenju za duhovniški poklic so gotovo 
zelo močno sodelovali zgledi in vabila duhovnikov, ki so me 
spremljali. Na prvem mestu se tu hvaležno spominjam in za-
hvaljujem pokojnemu vojniškemu gospodu župniku Martinu 
Lupšetu, ki nas je s svojo dobrotljivostjo in »ljudomilostjo« 
znal pritegniti v božjo bližino, še posebej pri ministrantski 
službi in drugih opravilih, ki sem jih opravljal v cerkvi.  Leta 
1957 sta v Vojniku obhajala novomašna slavja naša, žal že 
pokojna rojaka, Friderik Kolšek, poznejši celjski opat, in 
Vili Pangerl, poznejši stolni kanonik v Mariboru. Tudi nju-
no pričevanje je bilo zelo vabljivo. Z globoko hvaležnostjo 
moram tu omeniti našega rojaka gospoda Martina Jurčaka, 
poznejšega predstojnika Selezijanske družbe v Sloveniji, ki je 
tudi izžareval lepoto in moč duhovniškega poklica.
Gimnazijska leta v Celju so bila lepa priložnost za zorenje in 
odločanje. Med vsemi vabili je zmagal božji klic in tako sem 
se v jeseni leta 1962 znašel na Teološki fakulteti v Ljubljani.

Nova maša je v rojstno vas prinesla veliko veselja, a bilo 
je treba na pot, ki ste jo sprejeli. Duhovniško službo ste 
opravljali v različnih krajih. Katerih?
Z novomašnim slavjem v domači župniji si nisem delal veliko 
preglavic, ampak sem se prepustil takratnemu vojniškemu 
kaplanu Jožetu Topolovcu, brat Tonči pa je skupaj z mamo, s 
sorodniki in sosedi pripravil domače in prisrčno novomašno 
slavje. Prijetni dnevi in prvi koraki na duhovniški poti so 
hitro minevali in že sem bil na prvem službenem mestu 
kot kaplan v opatijsko – mestni župniji sv. Danijela v Celju, 
pri takratnem gospodu opatu in vojniškem rojaku gospodu 
Frideriku Kolšku. Še prej sem en mesec nadomeščal kaplana 

v Rogaški Slatini, kar je bilo tudi zelo zanimivo in duhovno 
bogato doživetje. Moja kaplanska leta v Celju so bila res ve-
lik božji dar, ob srečanju s tako imenitno župnijo in njenim 
občestvom. Dušnopastirsko delo je bilo po zaslugi gospoda 
opata Kolška zelo razvejano. Nadvse pomembno je bilo pas-
toralno delo v celjski bolnišnici, kjer smo redno obiskovali 
bolnike in bili zelo dobro povezani z medicinskim osebjem, 
kar je tudi pomembno za usklajeno službo bolnikom in 
starejšim. 
Sredi živahnega dušnopastirskega dela me je presenetilo 
vabilo takratnega mariborskega škofa dr. Maksimiljana 
Držečnika, naj bi nadaljeval teološki študij v Rimu, kar sem 
seveda z veseljem sprejel kot nov izziv in novo priložnost. 
Tako so kaplanski službi v Celju od leta 1968 do 1972 sledila 
štiri leta podiplomskega študija v Rimu, ki sem ga končal 1976 
z doktoratom iz liturgike, to se pravi s specializacijo za sveto 
bogoslužje Cerkve, v katerem se ponavzočuje delo odrešenja. 
Potem so se vrstile razne službe: pet let župnikovanja v pri-
jazni mariborski predmestni župniji Device Marije v Brezju, 
vmes predavanje liturgike na Teološki fakulteti, eno leto 
služba spirituala – duhovnega voditelja bogoslovcev v mari-
borskem Bogoslovju.

Kako sodelujete z verniki in katero delo v vašem poklicu 
vam je najbliže?
Kako sodelujem z verniki? To bi najbolje povedali verniki 
sami. Sam lahko rečem le to, da si iskreno prizadevam hoditi 
po stopinjah Jezusa Kristusa – Dobrega pastirja, ki je prišel, 
da bi oznanjal blagovest ubogim, da bi nalomljenega trsa ne 
zlomil, da bi iskal izgubljeno ovco ... Kot duhovnik in župnik 
stolne župnije skušam biti tu za vse ljudi, še posebej veliko se 
posvečam zaročencem, katehumenom, obrobnim ...

V sorodu imate še enega duhovnika, in sicer bratranca 
Jožeta. Kakšni so bili občutki, ko ste zvedeli, da se je tudi 
on odločil za duhovniški poklic?
Vojniška župnija je bila in, sem prepričan, tudi ostala zak-
ladnica duhovnih poklicev. Trenutno nas je 7 še živečih 
duhovnikov in jaz sem najstarejši med njimi, kar je tudi 
posebno sporočilo in nagovor. Vsakega duhovnega poklica 
iz domače župnije se, razumljivo, zelo razveselim; še posebej, 
ko sem zvedel, da je tudi moj bratranec Jože Lipovšek stopil 
na duhovniško pot. Z njim imam sicer “nekaj težav”, ker mi 
vsi po vrsti pravijo, da je moj nečak, kar lahko pomeni, da 
sem jaz že zelo star. Sedaj sva skoraj soseda, saj že nekaj let 
uspešno deluje v primestni župniji sv. Petra v Mariboru. In še 
ena zanimivost: stolni župniji in župniji sv. Petra v Mariboru 
je denacionalizacija vrnila vinograda, ki sta na isti parceli, 
zato imava priložnost, da ne obdelujeva le Gospodov vino-
grad, ampak se preizkušava tudi kot vinogradnika in tako 
nadaljujeva prakso iz domačega kraja tam v Malih Dolah in 
okrog Sv. Tomaža. 

Vemo, da ste kot stolni kanonik veliko sodelovali pri be-
atifikaciji našega škofa Slomška. Kakšno je bilo vaše delo 
pri tem?
Beatifikacija božjega služabnika A. M. Slomška in drugi 
obisk papeža Janeza Pavla II. je bil skupaj s prvim papeževim 
obiskom gotovo prvovrsten zgodovinski dogodek. Pri vsem 
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dogajanju sem sodeloval in bil zraven od A do Ž. Veliko je 
bilo skrbi in nalog, še več veselja in zadovoljstva, da sem lah-
ko sodeloval pri tako zahtevnem projektu, ki pa še ni končan. 
Bog daj, da bo Slomškovi beatifikaciji sledila še kanonizacija, 
ki se bo zgodila, če bomo vredni tega daru in bomo vstopili v 
luč, ki nam sveti po bl. škofu Antonu Martinu Slomšku.

Veliko sodelujete s tujino. Na katerem področju temelji 
vaše sodelovanje? Se vam zdi pomembno sodelovanje z 
verniki v drugih državah?
Na moji duhovniški poti in še posebej v času mojega bivanja 
v Rimu sem dodobra spoznal utrip vesoljne Cerkve in njene 
mednarodne ustanove. Tudi na področju svetega bogoslužja, 
za katerega se posebej zanimam in ga spremljam, je veliko 
priložnosti za mednarodna srečanja in povezovanja, posebej 
z raznimi stanovskimi združenji in ustanovami. 
Stolni kapitelj v Mariboru goji tudi prisrčne in delovne od-
nose s podobnimi ustanovami drugih, še posebej sosednjih 
škofij. Posebej zanimiva je Mariazellska pobuda in sode-
lovanje škofovskih konferenc srednjeevropskih držav, ki bo 
dobilo nov zalet z obiskom papeža Benedikta XVI., 8. 9. 2007 
v Mariazellu. Zanimiva je Emina in Slomškova romarska 
pot, ki po vzoru starodavne Jakobove romarske poti povezuje 
sosednje narode in škofije. Tako skupne verske in duhovne 
korenine bogatijo našo sedanjost in prihodnost, ko drug dru-
gega bogatimo, se učimo in tako skrbimo ne samo za “evrop-
sko dušo”, ampak tudi za “dušo” mednarodnega dogajanja.

Znani ste po svoji prijaznosti, zanimivih pridigah, ki ne 
potrebujejo ozvočenja, in lepem petju. Kaj vam pomeni na 
tak način posredovati sporočilo o Božji ljubezni, o veri in 
upanju?
Biti v službi božjega kraljestva je res nekaj enkratnega in 
čudovitega. Nikoli ne bo mogoče do kraja doumeti, kaj to po-
meni, da nas sam Bog kliče za sodelavce pri delu odrešenja, 
pri posvečenju vsega stvarstva. Pri izvrševanju duhovniškega 
poslanstva si vedno postavljam vprašanje: ‘’Kaj bi storil Jezus 
na mojem mestu?’’ In potem se zgodi, kar se zgodi ... 

Vojničani smo veseli, da imamo v Mariboru takšnega ro-
jaka, kot ste vi. Velikokrat se vračate v Vojnik, tako domov 
kot na verske slovesnosti. Zakaj? 
Zelo rad prihajam v domači kraj in v domačo župnijo, ker 
so tu moje korenine in toliko prijetnih spominov in vezi. 
Še posebej se veselim duhovnega in materialnega napred-
ka v domačem kraju, še posebej zglednega sodelovanja na 
župnijski in občinski ravni, kar je prav gotovo zasluga gos-
poda župnika in gospoda župana. 
Ko smo letos za Jernejevo nedeljo blagoslovili prenovljeno 
staro župnišče in okolje cerkve, je to bilo simbolno zelo 
močno dejanje, ki obeta tudi v bodoče živo in močno sode-
lovanje na vseh področjih, še posebej pomembno za “duhov-
no ekologijo” po naših domovih, družinah in različnih svet-
nih ter cerkvenih ustanovah, da bo Vojnik še naprej “žitnica” 
duhovnih poklicev. 
Vsem rojakom želim, da bi v vsej polnosti okusili in doživeli 
resničnost Jezusovih besed: “Iščite najprej božje kraljestvo in 
vse drugo se vam bo navrglo” (Mt 6,33).

Želimo vam, da bi bili še mnogo let najstarejši vojniški 
duhovnik ter da bi vam bila dana milost, da bi sodelovali 
še na kakšni vojniški novi maši. 

Milena Jurgec

P. Lojze CVIKL
Ravnatelj Papeškega ruskega 

kolegija v Rimu

Rojen je bil leta 1955 v Celju. Šolo je obiskoval v Novi Cerk-
vi, na Dobrni, v Mariboru (maturiral leta 1974), Ljubljani, 
Rimu in Bruslju. V duhovnika je bil posvečen leta 1983 v 
Novi Cerkvi. Dosedanje službe: 5 let je bil kaplan v Ljubljani 
– Dravlje, potem prav tam še tri leta župnik, postal je prvi 
ravnatelj Jegličevega dijaškega doma v Šentvidu nad Lju-
bljano, provincial slovenskih jezuitov, sedaj je že šesto leto 
ravnatelj Papeškega ruskega kolegija v Rimu.

Vaš rojstni dom je v Vizorah. Kako ste preživljali svoja 
otroška leta?
Lahko rečem, da je bilo otroštvo zanimivo in bogato, saj je 
potekalo v čudovitem okolju in med dobrimi ljudmi. Vizore 
so pravi raj na zemlji, to vedno bolj spoznavam, pa sem vi-
del že kar nekaj sveta. Narava je tu še nedotaknjena, polna 
lepote in presenečenj. Z veseljem se spominjam sprehodov 
po travnikih, njivah, gozdovih. V prvih letih sem veliko časa 
preživel ob stari mami. Užival sem, ko mi je pripovedovala 
obnove knjig, ki jih je prebrala. Preko nje sem vzljubil knjigo 
in komaj čakal, da bo tudi meni uspelo odkriti ta čudovit svet. 
Veliko časa sem preživel ob starem očetu, ko je pletel koše in 
košare. Z zanimanjem sem opazoval, kako je oče delal vo-
zove, kolesa. Ob mami sem bil, ko je pekla kruh, piškote, šla 
v hlev. Skratka, bil sem tam, kjer se je kaj dogajalo. Tako sem 
kaj hitro odkril sosedove otroke in se podal k njim, kadar se 
je ponudila kakšna priložnost. Večkrat me je oče vzel s seboj, 
ko se je šel dogovarjat za kašno delo, ali pa nesel že dokončan 
izdelek. Tako sem spoznaval druga okolja in družine. Najraje 
pa sem hodil na romanja skupaj s teto Cili. Skoraj noben 
pomembnejši trenutek nama ni ušel. Seveda sva največkrat 
šla kar peš. Življenje je postalo zanimivo, ko sta prišla na svet 
še brat in sestra. Nepozaben mi ostaja dan, ko smo dobili 
elektriko, ko je oče prinesel domov prvi radio ...

V Osnovno šolo Nova Cerkev ste hodili peš. Ali se spomin-
jate kakšne prigode, ki bi nam jo zaupali?
Moja osnovna šola ima dva dela, najprej štiri leta v Novi 
Cerkvi in potem na Dobrni. V Novi Cerkvi je bilo vse zelo 
domače. Postali smo prijatelji, ki smo komaj čakali, da smo 
lahko šli v šolo. Pa ne samo zaradi šole, temveč zaradi vsega, 
kar se je dogajalo na poti v šolo in domov. Samo pot se je 
dalo peš prehoditi v dobre pol ure. Nam je to le malokdaj 
uspelo, še posebej pot domov se je zavlekla. Toliko je bilo 
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na poti izzivov. Vsak letni čas je imel svoj čar. V jeseni smo 
preizkušali sadje,  pozimi smo se sankali, drsali ..., spomladi 
se vozili s kolesom (problem je bil, da smo imeli le enega), 
poleti pa komaj čakali, da se je voda toliko ogrela, da smo 
se lahko kopali v kakšnem jezu. Vsakodnevna postaja pa je 
bila Sorževa žaga. Poznali smo vsak njen kotiček, saj smo se 
skrivali, lovili ..., včasih pa tudi pomerili moči. 
Odhod na Dobrno je zame pomenil pravi šok. Konec 
druščine, večina je namreč šla v Vojnik. Hitro sem spoznal, 
da se bo potrebno začeti učiti. Imeli smo nekaj zelo dobrih 
učiteljev, ki so nam pomagali položiti dobre temelje za sred-
njo šolo.

Kako je potekalo vaše šolanje po končani osnovni šoli?
V osmem razredu sem v sebi  začutil željo po duhovništvu. 
Bila je slutnja, ki pa jo je bilo potrebno preveriti. Odločil 
sem se za malo semenišče pri jezuitih, kjer bi lahko imel do-
bre pogoje za učenje, po drugi strani pa bi lahko dozorela 
odločitev. Tako me je pot vodila v Maribor. Začetek je bil kar 
težak. V razredu nas je bilo deset takšnih, ki smo razmišljali o 
duhovništvu, ostali pa so bili »vozači«, skoraj vsi iz kmečkega 
okolja. Tako smo postali lepa skupnost, ki se redno srečuje 
na obletnicah mature.

Ali ste imeli pri odločitvi za duhovniški poklic svojega 
vzornika?
Štiri leta, preživeta v Mariboru, so bila leta iskanja. Na 
začetku se mi je zdelo vse jasno, potem se je pojavila  ne-
gotovost. Velikokrat sem šel na Slomškov grob. Prosim sem 
ga, da mi pošlje kakšno znamenje, da bom vedel, da sem na 
pravi poti. Ni mi poslal enega, velikega znamenja, temveč več 
manjših, ki pa so se počasi kot mozaik povezala v celoto.

Kakšni so bili razlogi, da ste odšli k jezuitom?
Jezuite sem spoznal na dveh misijonih, ki so jih vodili v Novi 
Cerkvi. Prvič me je nagovoril p. Jeza, ki nas je znal navdušiti 
za duhovne stvari, drugič pa p. Berden, ki si je celo zapisal 
moj naslov. Ko sem bil že pri jezuitih, mi je nekega dne dejal, 
da ga je našel. Zakaj sem se odločil, da vstopim v jezuitski 
red? Njihovo področje dela se mi je zdelo zelo široko. Všeč mi 
je bila Ignacijeva misel: »Biti tam, kjer ni nikogar, orati ledino 
..., potem pa to delo prepustiti drugim in iti naprej ...«
Samo vzgoja je bila dinamična: noviciat v Borovnici pri Lju-
bljani, dve leti študija na ljubljanski teološki fakulteti, potem 
leto dni sodelovanja v našem kolegiju v Torinu, pa študij te-
ologije v Rimu in potem podiplomski študij v Bruslju.

Kje so bile vaše prve pastoralne službe, preden ste odšli v 
Rim?
V duhovnika sem bil posvečen 1983. Pot me je vodila v Lju-
bljano – Dravlje, kjer sem kot kaplan preživel pet let. Bila 
so leta, kom se je gradila nova cerkev, ko se je zelo povečalo 
število prebivalcev zaradi gradnje novih naselij. Bilo je 
dinamično in pestro življenje. Po dveh letih študija me je pot 
pripeljala nazaj v Dravlje, kjer sem prevzel službo župnika in 
jo opravljal tri leta. Nadškof Šuštar me je leta 1993 imenoval 
za prvega ravnatelja Jegličevega dijaškega doma v Šentvidu 
nad Ljubljano. Potrebno je bilo bedeti nad obnovo prostorov 
in pripraviti vzgojni koncept. Na žalost sem se od tega dela 
moral po dveh letih posloviti, kajti bil sem imenovan za pred-
stojnika slovenskih  jezuitov. Ohranil pa sem poučevanje 
verouka na Škofijski gimnaziji. V času moje predstojniške 
službe mi je uspelo, da smo dobili nazaj cerkev Sv. Jožefa 

v Ljubljani, jo obnovili in posvetili. Kot predsednik Zveze 
višjih redovnih predstojnic in predstojnikov sem sodeloval 
v različnih komisijah. Tako sem dobro spoznal slovensko 
Cerkev, še posebej v času obeh papeževih obiskov in sinode.

Kakšno je vaše poslanstvo v Rimu?
Ob izteku predstojniške službe je prišlo iz Rima imenovanje 
za novo službo, tokrat v Rimu. Vrhovni predstojnik jezuitov 
mi je zaupal vodstvo Papeškega ruskega kolegija. Ta kolegij 
je bil ustanovljen 1929, v času, ko je bila ruska pravoslavna 
Cerkev zelo preganjana. Papež je želel v tej ustanovi pripravl-
jati duhovnike, ki bodo šli v Rusijo in prinesli novega upanja 
vernikom. Na žalost je te študente tajna policija začela sprem-
ljati že v času študija, ko so prišli v Rusijo, pa so doživeli pre-
ganjanje in mnogi so umrli mučeniške smrti. V času II. vati-
kanskega koncila se je poslanstvo kolegija zelo spremenilo, 
saj so prišli v hišo prvi študentje iz ruske pravoslavne Cerkve 
in je v njem zavel ekumenski duh. Padec berlinskega zidu je 
v kolegij pripeljal veliko študentov vzhodnih katoliških Cerk-
va, predvsem iz Ukrajine, Zakrpacije in Slovaške. Te vzhodne 
katoliške Cerkve so povezane z vesoljno katoliško Cerkvijo, 
ohranile pa so vzhodni obred. V času komunizma so živeli 
v katakombah zaradi velikega preganjanja. Ko je nastopila 
svoboda, so se te Cerkve znašle brez svojih vzgojnih ustanov 
in tudi brez kadra. Kolegij je bil tem Cerkvam v veliko oporo, 
saj so se v zadnjih letih izšolali mnogi profesorji, vzgojitelji, 
ki prevzemajo pomembne naloge v svojih škofijah.
V zadnjem obdobju pa kolegij dobiva nazaj svoj ekumenski 
obraz. Skupnost sestavljajo tri skupine: predstavniki vzhod-
nih katoliških Cerkva (16), pravoslavni (9) in študentje la-
tinskega obreda (7), skratka zelo pestra sestava, saj je zasto-
panih 15 narodnosti.
Ob prevzemu službe sem dobil tri glavne naloge: obnoviti ko-
legij, ki ga je zob časa krepko načel, racionalizirati stroške in 
pripraviti nov vzgojni koncept, ki bo upošteval novo situaci-
jo. Na koncu svojega šestletnega mandata počasi poskušam 
potegniti črto. Prvi dve točki sta v celoti uresničeni. Kolegij je 
obnovljen. V hišo smo dobili redovno skupnost sester, kar je 
omogočilo, da smo lahko zmanjšali število zaposlenih. Pred 
menoj je še zadnja točka, ki pa je verjetno najtežja, vzgojni 
koncept. Na mizi je že napisan osnutek, ki bo lahko v jeseni 
šel v potrditev. Seveda so to le smernice, ki bodo v pomoč 
meni in študentom. Sam si predvsem prizadevam najti čim 
več skupnih stičnih točk, kjer se bomo lahko povezovali, 
si  izmenjali mnenja, rasli v zaupanju in prijateljstvu. Tako 
načrtujemo ustanovitev ekumenskega pevskega zbora, usta-
noviti želimo  študijske delovne skupine, v katerih bodo 
predstavniki različnih Cerkva, na programu imamo romanja, 
predavanja ...

Kakšne stike imate s Slovenijo po cerkveni plati?
Položaj kolegija je idealen, blizu glavne železniške postaje. 
Tako imamo kar nekaj obiskov iz Slovenije, ki iščejo infor-
macije ali pa zatočišče. Redno spremljam življenje Cerkve 
v Sloveniji, tukaj se oglasijo tudi mnogi njeni predstavniki, 
tako iz prve roke dobim sveže novice. V stiku sem z našim 
kardinalom Rodetom, pa veleposlanikom pri Svetem sedežu, 
ki je naš nekdanji gojenec, in drugimi Slovenci, ki delajo ali 
študirajo v Rimu.
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Kakšni so vaši načrti za prihodnost, na katere imate 
možnost vplivati?
Mandat se mi izteče naslednje leto. Vse je v Božjih rokah. 
Osebno bi z veseljem zaključil in dal priložnost drugemu. Pri-
padalo bi mi študijsko leto, mislim, da bi se po vseh dosedan-
jih službah zelo prileglo. Zaenkrat je to samo pobožna želja.

Prostega časa verjetno ni veliko, pa vendar. Kako ga iz-
koristite v VEČNEM MESTU?
Prostega časa je toliko, kolikor si ga znam vzeti. Rad kole-
sarim, se sprehajam, odkrivam še neznane kotičke Večnega 
mesta. Z veseljem pa tudi kuham. Ob četrtkih so sestre proste 
in tako večerjo pripravljamo jezuiti. Na začetku ni bilo lah-
ko, sedaj pa deluje kot sprostitev. Osebno čutim potrebo, da 
se od časa do časa umaknem za kakšen dan v samoto. Tukaj 
smo sredi hrupa, vedno se kaj dogaja, zato so trenutki tišine 
blagodejni in brez njih postaneš samo uslužbenec, ne pa tudi 
glasnik evangelija, lepote in miru.
Želimo vam še mnogo uspešnih let pri vašem poslanstvu.

Pripravil: Simon Stagoj 

ZA VSAKO BOLEZEN ENA 
»ROŽCA« RASTE

Nekega dne sem kupila knjigo Zdravje iz Božje lekarne, v 
kateri so zbrani odlični nasveti s področja zdravilnih zelišč. 
Knjiga je resnično uporabna in jo vsem toplo priporočam.

Poglobila sem se v njeno vsebino in se odločila seznaniti s 
kakšno izkušeno zeliščarko. Tudi sama že od nekdaj rada 
nabiram zelišča, vendar tudi tu velja imeti veliko mero pre-
vidnosti pri uporabi. Spoznala sem zelo izkušeno zeliščarko, 
gospo Marijano Plajhner. S svojim znanjem že vrsto let 
pomaga ljudem v stiski. Odločila sem se povabiti nekaj so-
sedov in prijateljev, ki radi živijo z naravo in znajo ceniti vse 
tisto, kar jim daje. Odziv na povabilo je bil takojšen in tako 
sem letos organizirala zeliščarski pohod že petič. Naša pot se 
vedno najprej začne s predavanjem gospe Marijane, ki nam 
daje nasvete in recepte za pripravo, nato pa se odpravimo 
po cvetočih travnikih nabirati »rožce«, za katere pravijo, da 
vsaka služi za neko bolezen.
Nabiranje zelišč pa ni le učna pot, ampak tudi duševna hra-
na, ki te napolni z energijo. Prijetno druženje se ob koncu 
konča s piknikom iz nahrbtnika in veselim petjem pozno v 
popoldne.popoldne.

Če vas je teh nekaj stavkov prevzelo, vas vabim, da se nam 
naslednje leto pridružite in nam popestrite našo malo šolo 
zeliščarstva. Morda boste prinesli kakšen odličen recept ali 
pa našli »rožco«, ki vam bo povrnila življenjsko moč.

Jožica Gerl

 ČAŠA ZDRAVJA
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PROMETNI KOTIČEK

Šolska vrata so se na stežaj odprla
Skozi šolska vrata ponovno vstopajo starejši šolarji in prvošolčki, zato 
naj nam ne bo odveč nameniti nekaj pozornosti tistim otrokom, ki se 
bodo prvič samostojno srečali s prometom. Svet za vzgojo in preven-
tivo v cestnem prometu pri občini Vojnik namenja nekaj pomembnih 
izvlečkov Zakona iz varnosti v cestnem prometu vsem  občankam in 
občanom, posebno voznicam in voznikom. Vsi občani smo po svoji 
vesti in predpisih dolžni zagotavljati šoloobveznim otrokom 

popolno varnost v cestnem prometu,
kajti otroci potrebujejo pomoč, hkrati pa nadzor. S prometno vzgo-
jo zato ne odlašajmo, kajti iz drvečega avtomobila lahko otroka na 
cesti zaradi njegove majhnosti hitro spregledamo, lahko ga zakriva 
parkiran avtomobil, živa meja itd. Otrok misli, da ga voznik vidi, če 
sam vidi avtomobil, ki se približuje, žal pa večkrat ni tako in nesreča 
je neizogibno tu. Vozniki, vljudno vas prosimo, posvetite večjo po-
zornost  pešcem in otrokom v področju šol, avtobusnih postajališč 
ter na cestah, kjer ni urejenih pločnikov in označenih prehodov 
za pešce, posebno ko se s hrbtne strani približujete  posameznemu 
šolarju ali skupini, ki pričakuje šolski avtobus, kajti v gneči otrok 
otroci največkrat razigrano in nekontrolirano stečejo na cesto. V 
takem okolju vozniki s povečano pozornostjo opazujmo prometno 
situacijo in pravočasno zmanjšajmo hitrost. Posebno pozornost pos-
vetimo  prečkanju otrok preko ceste, pomagajmo jim v negotovosti, 
omogočimo, da bodo otroci z rumenimi ruticami okrog vratu varno 
prišli preko, zato se po potrebi ustavimo. Ne sme nam biti žal izgu-
bljenih sekund, saj se med otroci lahko nahaja prav vaš prvošolček, 
ki bi lahko bil zaradi trenutka voznikove nezrelosti zaznamovan za 
celo življenje. Ne dopustimo tega!
SPVCP želi opozoriti voznice in voznike na ZVCP-1 na 91., 92. in 93.  
člen z najpomembnejšo vsebino: 

91. ČLEN 
Varstvo otrok
1. Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni 

posebne pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev.
2. Kadar je potrebno poskrbeti za varnost otrok, posebno če se 

pričakuje večje število otrok na enem mestu (prihod ali odhod iz 
šole, vrtca ipd.), lahko šole, organizirane skupine staršev, orga-
nizacije za varnost cestnega prometa, ustanove, društva ali druge 
institucije organizirajo in izvajajo varstvo otrok v cestnem prome-
tu.  

3. Pri varovanju otrok iz prejšnjega odstavka na prehodu za pešce 
mora biti oseba, ki varuje otroke pri prečkanju vozišča, stara naj-
manj 21 let. Oblečena mora biti v oblačila živo rumene barve z 
vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, pri varovanju pa mora 
uporabljati predpisani,  obojestransko označeni prometni znak 
»ustavi«, s katerim ustavi  prometni tok vozil in omogoči otrokom 
varno prečkanje vozišča.

4. Voznik mora na znak iz prejšnjega odstavka ustaviti vozilo pred 
prehodom  in pustiti otroke mimo.

5. Otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole 
ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi 
otroci, starejši od 10 let in mladoletniki oziroma mladoletnice, če to 
dovolijo starši, posvojitelji oziroma posvojiteljice, skrbniki oziroma 
skrbnice, rejniki oziroma rejnice otroka. Otroci, ki obiskujejo  prvi 
razred osnovne šole, lahko prihajajo v območju umirjenega prome-
ta in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva, če to dovolijo 
starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki.

6. Otroci smejo samostojno  sodelovati v cestnem prometu šele, ko se 
starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki prepričajo, da so otro-
ci sposobni razumeti nevarnosti v prometu in da so seznanjeni  s 
prometnimi razmerami  na prometnih površinah, kjer se srečujejo 
s cestnim prometom.

Sankcije:Sankcije:
1. O kršitvi določb Zakona ZVCP-1, ki jo stori otrok ali mladoletnik, 

sme policija obvestiti njegove starše, posvojitelje, skrbnike oziroma 
rejnike.

2. Z globo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nas-
protju s četrtim odstavkom  91.člena.

92. ČLEN
Prevoz skupine otrok
1. Skupino otrok je dovoljeno prevažati z motornim vozilom, ki poleg 

splošnih pogojev, predpisanih v ZVCP-1, izpolnjuje tudi posebne 
pogoje, glede starosti, naprav in opreme in je označeno s pred-
pisanim znakom. Avtobus, s katerim se prevaža skupina otrok, ki 
presega predpisano starost, mora poleg rednih tudi na preventivne 
tehnične preglede.

2. Skupino otrok, ki se vozi  z avtobusom, mora, razen pri prevozu 
v šolo in iz šole v posebnem linijskem prevozu, spremljati najmanj 
en pedagoški spremljevalec, ki skrbi za varnost otrok pri vstopanju 
in izstopanju v vozilo ter za red in varnost otrok, ki se nahajajo v 
vozilu.  

3. Otroci morajo med vožnjo sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu. 
Na sedežih, pred katerimi  ni drugega sedeža ali predpisane varnos-
tne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi 
pasovi itd.

Sankcije:Sankcije:
1. Kazni lahko dosežejo tudi višino do 2.000.000 SIT.
2. Opozorilo: Naš namen  prikazovanja glob ni zastraševanje 

udeležencev v prometu. Želimo si, da se vsak naš občan izogne 
vsaki, še tako majhni globi.

93. ČLEN
Odgovornost staršev, posvojiteljev, skrbnikov in rejnikov
1. Če otrok mladoletnik prekrši predpise o varnosti v cestnem prome-

tu, pa je prekršek posledica opustitve dolžne skrbi ali nadzorstva 
nad njim, se za prekršek opustitve dolžne skrbi  ali nadzorstva ka-
znujejo z globo najmanj 20.000 SIT njegovi starši, posvojitelji, skrb-
niki oziroma rejniki.

2. Starši, posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki so v primeru iz 
prejšnjega odstavka dolžni plačati tudi stroške iz 24., 123., 240., 
241., 243. in 248. člena tega zakona. 

Ob začetku šolskega leta  smo v SPVCP želeli opomniti na odgo-
vornost družbe do otrok. Naš namen ni zastraševanje občank in 
občanov s posameznimi členi ZVCP-1, temveč  želimo le, da se za-
vemo svoje odgovornosti, da ne prepustimo vzgoje svojih otrok zgolj 
šolam, temveč da prispevamo tudi starši svoj delež k prometni vzgoji 
naših  otrok. Otroci so neprecenljivo bogastvo in radost družine, zato 
strnimo svoje znanje in izkušnje ter jih prenašajmo na otroke, kajti 
največja sreča  je, ko se otrok vrne z šole zdrav, nasmejan v naročje 
staršev, zato ne dopustimo, da bi prihajalo po nepotrebnem do 
prometnih nezgod.
Na koncu želimo v SVCP opozoriti na vožnje z jeklenimi konjički 
mimo ustavljenega avtobusa z oznako otroci v avtobusu, namreč v 
tem šolskem letu bo le-te policija poostreno nadzorovala, zato nikar 
mimo avtobusa z vključenimi vsemi štirimi utripalkami, ki stoji na 
vozišču in je označeno s tablo za prevoz šolskih otrok. Ustavite in 
počakajte. Za storjeni navedeni  prometni prekršek se kaznuje voznik 
motornega vozila z globo 50.000 SIT, izreče se mu tudi 4. kazenske 
točke (gledati 101. člen ZVCP-1). 
Naša in vaša skrb, dragi starši, je namenjena otroku, ki bo/je postal 
samostojen subjekt  v prometu, zato je toliko bolj pomembna vaša od-
govornost pri vzgoji v cestnem prometu, kajti učitelji vsega brez vaše 
pomoči ne bodo zmogli. SPVCP želi vsem otrokom varno in srečno 
na poti v in iz šole v šolskem letu 2006/2007, saj bo svet brez nesreč 
lepši za vse.
Srečno,varno in brez nezgod tudi v tem šolskem letu.

Jože Kocman, 
predsednik Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu
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 SPREHOD SKOZI ČAS
TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK

DREVO POTREBUJE KORENINE, 
LJUDSKE KORENINE PA SO V 

NJEGOVI ZGODOVINI

Znani arhitekt Jože Plečnik je pogosto prihajal v Vojnik 
naročat izdelke iz lončarstva in kovaštva. Če mu je čas 
dopuščal, se je povzpel na hrib 'Marije sedem žalosti' in 
vzkliknil: »To so jaslice!« 

Geografska lega Vojnika je bila in je še sedaj čudovita, saj 
ima trg zaledje s hribom, poraščenim z gozdovi, vzhodna in 
zahodna stran sta rahlo položni, na jugu pa so rodovitna pol-
ja. Takrat je bil hrib na vzhodni in zahodni strani zasajen s 
sadnim drevjem visoke kakovosti, saj je zasaditev skrbno za-
snoval Vojničanom poznan gospod Goričan  (Obrč). 

Poleg arhitekta Jožeta Plečnika so v Vojnik prihajali številni 
drugi ugledni Slovenci, med njimi doktor prava Dečko (ki 
je imel svojo rezidenco na Jurčakovem hribu, ki stoji še da-
nes), pisatelj Finžgar, dr. Novačan, skladatelj Wolf, politik in 
ugledni jurist Zrnec (ki je imel v Vojniku tudi svojo posest) 
ter drugi. ter drugi. 

Gradnja farne cerkve Sv. Jerneja
V Vojniku so bile znane družine Štalner, Vokan in Hauser. Iz 
družine Hauser je izhajala slikarka  in umetnica škarjerezov 
Doroteja Hauser. Njen brat Moris Hauser pa je bil pobudnik 
in sofinancer gradnje bolnice v Vojniku. 

Iz uglednih družin so izhajali še danes znani  pesnik, pisatelj 
in pedagog Vladimir Brezovnik, dr. Karel Henn, ustanovitelj 
zdravilišča Radenci, Roman Henn je imel med prvimi, v hiši 
svojih staršev, ugledno organizirano pošto. Hiša je še danes 
primerno vzdrževana in je v njej zasebna ordinacija dr. Praz-
nika. Znan je bil še Janez Sigmund Valentin Popovič, ki je 
bil rojen v Arclinu in  je bil arheolog in botanik. Pomembna 
osebnost je bil tudi pesnik in pisatelj Anton Novačan.

Vrsta uglednih Vojničanov bi lahko bila zelo dolga. Omenil 
bi še nekatere; general Muntajfl, družino Kristan (gospa je 
bila pisateljica in prevajalka slovanskih jezikov). Nemogoče 
je našteti vsa imena, ki so veliko prispevala k razvoju kra-

ja ter so vredna naše pozornosti. Namen je osvetliti in s po-
močjo fotografij predstaviti nekaj pomembnih dogodkov iz 
preteklosti in sedanjosti. Vojnik je imel, kot večina krajev v 
Sloveniji, lepo in manj lepo preteklost. Sedaj govorimo le o 
lepih dogodkih, ki dajo kraju ne le lep izgled, temveč tudi 
lepo in svetlo prihodnost. S tem mislim na sodobno in veliko 
šolsko poslopje. Morda bi imeli krajinarji na izgled poslopja 
samega kaj dodati, a je vendar za šolo na prvem mestu funk-
cionalnost ter ustreznost pri sodobnem načinu poučevanja.

Sprejem zvonov za farno cerkev Sv. Jerneja in slavje ob sprejemu
Vsem Vojničanom in okoličanom se je uresničila velika že-
lja pri vzdrževanju sakralnih objektov, ki jih ima Vojnik, kot 
le malo kateri kraj. V zadnjih letih so vsi objekti primerno 
vzdrževani, letos pa smo priča izjemnega dogodka, urejanja 
okolice farne cerkve Sv. Jerneja. Ideja je tlela kar nekaj let, a 
v polni lepoti je zažarela šele letos. Iz fotografije je razvidno, 
da smo Vojničani pozornost in ljubezen kraju podelili v veli-
ki meri. Sakralnost Vojničanom ni  tuja, saj iz našega kraja ali 
okolice izhajajo številni znani teologi, kot so: gospod  Kolar, 
gospod Lipovšek, gospod Vrisk in drugi. Zelo spodobno so 
predstavljali kraj že pokojni gospod Kolšek, gospod Pangerl 
in gospod Kovač. Krona današnjemu času pa je na tem po-
dročju gospod Perger, župnik fare v Vojniku. 
Turistično društvo praznuje delovno, 50-letnico obstoja, zato 
je na vse povedano zelo ponosno, saj smo z delom in s pred-
logi soustvarjali podobo kraja, o kateri je že davno govoril 
arhitekt Jože Plečnik. 

Na koncu bi se rad zahvalil vsem članom turističnega dru-
štva, ki so na kakršen koli način pomagali moralno ali fi-
nančno in so tako omogočili, da smo 50-letno pot prehodili 
skupaj. Kraj Vojnik je za izgled in urejenost državna komisija 
že večkrat ocenila z najvišjo oceno, prejeli pa smo tudi pri-
znanja. Tudi letošnje ne bo izostalo, zato bomo vsi skupaj z 
veseljem praznovali občinski praznik.

Turistično društvo pa bo z zamikom, v pozni jeseni, na slav-
nostno prireditev povabilo vse člane turističnega društva in 
krajane Vojnika, da skupaj praznujemo 50-letnico turistične-
ga društva.

Jože Tanšek, 
predsednik Turističnega društva Vojnik
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 KMETIJSKE NOVICE
KORUZNI HROŠČ 
na pragu naših polj

Kmetijsko gozdarski zavod Celje vabi vse pridelovalce ko-
ruze, ki pridelujejo koruzo na območju katasterskih ob-
čin Bezovica in Šmiklavž, na izobraževanje:   
KORUZNI HROŠČ - KAKO KMETOVATI na razmeje-
nem območju
V okviru izobraževanja vam bomo:
- predstavili koruznega hrošča in škodo, ki jo povzroča,
- predstavili določila veljavne odločbe,
- spregovorili o pomenu in sestavi kolobarja,
- predstavili kulture, ki jih lahko pridelujemo na naših 
njivskih površinah in so primerne tudi za krmo živini,...
Predavanje bo v prostorih krajevne sakupnosti Ljubeč-
na, v torek, 26. septembra 2006, ob 9.00.
Vabljeni!

Koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) je 
zelo nevaren škodljivec koruze. Prvič ga je že leta 1868 
opisal Le Conte v Koloradu, ZDA. V Evropi je bil prvič 
odkrit leta 1992 v okolici letališča Surčin pri Beogradu 
(Srbija). Po tem odkritju smo iz leta v leto priča potrdit-
vam vedno novih lokacij, kjer je bil ta hrošč odkrit. V Slo-
veniji smo se s prvimi osebki srečali leta 2003 v Pomurju 
in Podravju, posamične najdbe pa so bile tudi na območ-
ju severne Primorske. Koruzni hrošč se uspešno širi tako 
po Evropi kot tudi po Sloveniji. Najintenzivneje se širi na 
območjih, kjer se koruza prideluje v monokulturi. V pre-
teklem letu je bila nam najbližja potrditev tega škodljiv-
ca v okolici Slovenske Bistrice, letošnje spremljanje pa je 
potrdilo prisotnost tega škodljivca tudi v okolici Tepanj, 
Radane vasi in Dramelj. Torej bližje našim poljem, kot bi 
si mnogi želeli.

S kakšnim škodljivcem pa sploh imamo opravka?kodljivcem pa sploh imamo opravka?
MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI KORUZNEGA HROŠČA
Hrošč je rumeno zelene barve s črnima progama bočno 
vzdolž pokrovk. Telo hrošča je široko 2 do 3 mm, dolgo 
pa približno 4,2 do 7 mm. Za odrasle je značilen spolni di-
morfizem: samci imajo običajno nekoliko daljše tipalnice, 
samica ima vzdolžno črto na vsaki pokrovki, pri  samcih 
pa sta črti razširjeni, nepravilno oblikovani in pokrivata 
večji del osnovne barve pokrovk. Tako pri samcih kot tudi 
pri samicah je nadvratni ščit zelenkasto rumen, trebuš-
na stran telesa je nekoliko temnejša, stegna na nogah so 
popolnoma črna ali pa svetlejša s črnim robom na bočni 
strani. Jajčeca, ki jih izležejo samice, so svetla, ovalne ob-
like in dolga do 0,5 mm. Iz jajčec se izležejo tanke in po-
dolgovate ličinke, ki so bele barve in imajo temno glavo. 
Odrasle ličinke so dolge okrog 13 mm. Buba je prosta in 
bela.

RAZVOJ
Koruzni hrošč ima v Evropi le eno generacijo na leto. 
Hrošč prezimi v obliki jajčec, ki jih samice odložijo v ko-
ruzišča v globino 10 do 30 cm, včasih tudi globlje. Ena 
samica lahko odloži od 400 pa tudi do 1000 jajčec. Jajče-
ca v tleh ostanejo eno, včasih tudi dve zimi. Iz jajčec se 
od druge dekade maja pa do konca junija izlegajo ličinke, 
ki se trikrat levijo. Izleganje ličink je odvisno od tipa in 
strukture tal, globine, na kateri so bila jajčeca odložena, 
vlage in temperature tal. Ličinke takoj po izleganju iščejo 
koruzne korenine, vendar se pri tem iz izhodiščnega pol-
ožaja premaknejo za največ 0,5 m. Največ izleglih ličink 
živi v globini 15 cm. Ličinke se blizu površja zabubijo in 
v stadiju bube preživijo približno 1 teden. Iz teh bub se 
izležejo hrošči, ki še 24 do 48 ur ostanejo v tleh. Največ 
hroščev se pojavi v času cvetenja koruze, oplojene samice 
pa se nato zavlečejo v talne razpoke in odlagajo jajčeca. 
Odrasli hrošči ne morejo prezimiti. Hrošči so zelo dobri 
letalci in lahko po potrebi letijo precej daleč. 

OKTOBER

Mesec oktober je čas spravila pridelkov. Ime meseca izhaja iz štetja po rimskem koledarju in pomeni osmi mesec (latinsko 
octo pomeni osem). Rimski koledar je namreč imel novo leto 1. marca. Slovensko ime meseca oktobra je vinotok zaradi trgat-
ve in stiskanja vina. Trgatev je bila pri nas okoli 10. oktobra. S trgatvijo »šmarnice« se ni smelo zamujati, saj so sicer ob mrazu 
grozdne jagode popadale na tla. V drugi polovici oktobra grozdje ni več zorelo in kar je bilo kislega, je takšno tudi ostalo. To 
so povedali z naslednjim pregovorom: »Če do sv. Terezije (15. oktober) ne odtrgaš grozdja, ga s kijem tolčeš« (povedala Marija 
Preložnik, Kladnart). Vse krajši dnevi in dolge noči prinašajo vse manj toplote. Sonce ima vedno manj moči. Grozdje na 
stranskih mladikah so imenovali »Martinov grozdje« in ni dozorelo.
O sv. Luki (18. oktober) so pospravili korenje, kolerabo in repo (»frunta«), ki so služili za krmo prašičem in hrano ljudi. Pre-
govor namreč pravi: »Sv. Luka repo puka«. 
Sv. Uršula (21. oktober) pa pospravi zelje z njive. Posekali so zeljne glave in jih zribali za kislo zelje. V lesenih škafih so z 
bosimi nogami tlačili zelje.
V oktobru se že pojavi slana, v drugi polovici meseca pa lahko preseneti prvi sneg. Sv. Uršula je prvi napovednik snega: »Če 
je na Uršulo lepo, bo čez tri dni sneg.« Dogajalo se je, da so korenje ali repo z otrplimi prsti pulili pod snegom ali v mrazu. 
Praznik vseh svetih (1. november) zaključi spravilo pridelkov. Ob tem pa je bilo potrebno napovedati naslednjo letino: »Na 
vse svete mora biti lepo vreme, da je drugo leto dobra letina« (povedala Terezija Jošt, Arclin).

Tomi  Kramaršek
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KMETIJSKE NOVICE

Ličinka koruznega hrošča (foto: I. Škerbot)

Samec koruznega hrošča (foto: I. Škerbot)
ŠKODE, ki jih povzroča
Koruzni hrošč se najhitreje širi na območjih, kjer pridelujejo 
koruzo v monokulturi, na širjenje, pa predvsem na velike raz-
dalje, v večji meri vplivajo tudi vetrovi, transport, …
Odrasli hrošči se spomladi hranijo na koruznih listih in 
povzročajo poškodbe, podobne tistim, ki jih povzroči žitni 
strgač. Hrošče pritegne cvetni prah in zato se preselijo na 
svilo in vrh storžev ter na metlice. Posledično se zato lah-
ko srečujemo z zmanjšano asimilacijsko površino listov, s 
slabšo oprašenostjo rastlin in z gluhostjo storžev. Hrošči se 
hranijo tudi s cvetnim prahom nekaterih drugih rastlin (na 
primer lucerna, sončnice, buče, zlata rozga, …). Posledica 
napada hrošča je v primerjavi s posledicami napada ličink 
zanemarljiva. Najpomembnejši in najagresivnejši stadij ko-
ruznega hrošča so vsekakor ličinke, ki živijo v tleh. Hranijo 
se na koreninah različnih gostiteljskih rastlin (pšenica, oves, 
navadna kostreba, navadna pasja trava, …), najpomembnejši 
gostitelj pa je vsekakor koruza. Najprej se ličinke hranijo z 
drobnimi koreninicami – koreninskimi laski, kasneje pa vr-
tajo rove v korenine. Koreninski vršički napadenih korenin 
porjavijo, korenine pa so navrtane vse do koreninske osno-
ve. Rastlina se odzove z oblikovanjem sekundarnih korenin 
in razvojem opornih korenin, poškodbe pa se zrcalijo tudi 
v pomanjkljivi oskrbi rastline z vodo in s hranili, kar se lah-
ko odrazi v hujšem fiziološkem stresu. Pri močnem napadu 
na korenine rastline pod vplivom vetra in/ali dežja pogosto 
poležejo. Posledično tako utrpimo količinsko in kakovostno 
izgubo pridelka. Na območjih, kjer je več kot 50 % obdelo-
valnih površin pod koruzo in kjer hkrati poteka pridelava 
koruze v glavnem v monokulturi, govorimo o območjih viso-
kega tveganja za nastanek gospodarske škode, ki jo povzroča-
ta koruzni hrošč in njegovo širjenje. 

Gospodarsko škodo lahko pričakujemo 5 do 7 let po naletu 
tega škodljivca na novo območje. Podatki o višini škode so 
zelo različni, v večini primerov škodljivec povzroča 10 do 30 % 
izpade pridelkov, po nekaterih podatkih pa celo 50 in več %.
UKREPANJE
Najpomembnejši ukrep za preprečevanje širjenja koruznega 
hrošča in zmanjševanje škod je ustrezen kolobar, saj je popu-
lacija bistveno manjša v koruziščih, kjer koruza sledi pšenici, 
sončnicam in drugim kulturam kot na njivah, kjer koruzo 
pridelujemo v monokulturi. V boju proti širjenju tega škod-
ljivca bo vsekakor pomembna tudi bitka proti plevelom in 
samonikli koruzi, saj visoka zastopanost plevelov predstavlja 
bogat vir alternativne prehrane za škodljivca. Na populacijo 
koruznega hrošča lahko vplivamo tudi z ustrezno obdelavo 
tal, setvijo tako imenovanih lovnih rastlin ali spravilom ko-
ruze v različnih časovnih obdobjih, na odpornost rastlin pro-
ti poleganju pa lahko vplivamo tudi z ustreznim gnojenjem. 
Ker v Evropi do sedaj še nismo našli avtohtonih naravnih 
zajedalcev koruznega hrošča, zaenkrat še ne moremo raču-
nati na možnosti biotičnega zatiranja. Kemično varstvo pa v 
naših razmerah pride do izraza le v primeru uporabe z insek-
ticidi tretiranega semena oziroma uporabe insekticidov ob 
setvi, saj za zatiranje hroščev trenutno še nimamo ustreznih 
strojev (visok clearens; letala pri nas ne pridejo v poštev).
In kaj najdbe koruznega hrošča v okolici Tepanj, Zreč in 
Dramelj prinašajo pridelovalcem koruze oziroma lastni-
kom kmetijskih zemljišč v okolici?
Koruzni hrošč je karantenski škodljivec in zanj podobno kot 
v ostalih evropskih državah veljajo posebne zahteve glede 
spremljanja pojava, ravnanja ob pojavu na določenem ob-
močju, … Evropska komisija je v oktobru 2003 sprejela od-
ločbo o nujnih ukrepih proti širjenju koruznega hrošča, na 
temelju katere morajo proti hrošču ukrepati vse države člani-
ce. Na tej osnovi sta v Sloveniji izšla Pravilnik o fitosanitar-
nih ukrepih za preprečevanje širjenja koruznega hrošča (Ur. 
list RS št. 21/04) in Odločba o razmejitvi območij napada in 
ukrepih zatiranja koruznega hrošča, ki je bila v preteklem 
letu dvakrat dopolnjena, 4. avgusta 2006 pa še tretjič.
Iz Odločbe o razmejitvi območij napada in ukrepih zatira-
nja koruznega hrošča iz 4. avgusta 2006 je razvidno, da se 
je na našem območju poleg dveh v preteklem letu razmeje-
nih katastrskih občin v občini Slovenske Konjice - SPOD-
NJE GRUŠOVJE in LIČENCA, letos zaradi najdb koruznega 
hrošča v okolici Tepanj, Radane vasi in Dramelj razmejeno 
območje na območju KGZ Celje razširilo še na 45 sosednjih 
katastrskih občin v občinah Celje, Slovenske Konjice, Šent-
jur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, Vojnik in Zreče.

Razmejeno območje vključuje žarišče napada (območje oko-
li potrjene točke najdbe koruznega hrošča, s polmerom naj-
manj 1 km) in pripadajoče varnostno območje (obdaja žariš-
če napada in je pas med najmanj 1 km in 6 km od potrjene 
točke najdbe).
Skladno z določili veljavne odločbe je:
Na razmejenih obmoNa razmejenih območjih:jih:

- prepovedano premeščanje svežih rastlin koruze in 
njenih svežih delov izven žarišča napada v času ob-
dobja maksimalnega naleta hrošča; 

- prepovedano spravilo koruze za zrnje v času obdo-
bja naleta hrošča, razen če to dovoljujejo stopnja na-
padenosti in klimatske razmere;

- morajo imetniki koruze za preprečevanje širjenja ko-
ruznega hrošča uvesti enega od ukrepov:
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o dvoletni kolobar, tako da se koruza pride-
luje na istem zemljišču samo enkrat v dveh 
zaporednih letih ali

o kolobar, tako da se koruza prideluje na 
istem zemljišču dvakrat v treh zaporednih 
letih, če se ob ustrezni prognostični napo-
vedi drugič seje po obdobju izleganja ličink 
koruznega hrošča (strniščna setev) ali

o kolobar, tako da se koruza prideluje na istem 
zemljišču dvakrat v treh zaporednih letih, 
če se vsako leto na posevku koruze izvede 
insekticidno tretiranje odraslih hroščev 
med obdobjem odlaganja jajčec, ob uporabi 
ustrezne opreme za nanašanje fitofarma-
cevtskih sredstev, oziroma drugo ustrezno 
tretiranje s podobno stopnjo obvladovanja 
populacije koruznega hrošča.

Ustreznost kolobarja se ugotavlja od leta prve razmejitve ob-
močja po letu 2004.
Po dveh zaporednih posevkih koruze na razmejenem območ-
ju tretje leto ni dovoljeno sejati koruze na istem zemljišču, ne 
glede na dodatne ukrepe, ki jih dopušča odločba.
V žariščih napada:ih napada:

- skozi celo leto prepovedano premeščanje zemlje s 
koruznih polj; vsi kmetijski stroji, ki se uporabljajo 
na koruznem polju, se morajo na mestu očistiti zem-
lje in ostankov, zlasti pa preden zapustijo žarišče na-
pada;

- obvezno odstranjevanje samoniklih rastlin koruze s 
polj, kjer se koruza ne prideluje.

Tako imetniki koruze in drugi, ki po naravi dela pridemo v 
stik s koruzo, pa smo dolžni med rastno dobo pregledovati 
svoja polja ter o pojavu znamenj in znakov napada na rastli-
nah koruze ali najdbi koruznega hrošča obvestiti pristojnega 
fitosanitarnega inšpektorja ali fitosanitarno upravo RS.
Vsi tisti, ki imate svoja polja na območju prej naštetih katas-

trskih občin, ki so razmejene v letošnjem letu, boste tako v 
letu 2007 na teh poljih dolžni uvesti vsaj dvoletni kolobar 
ali v primeru setve koruze na njivsko površino, na kateri je 
bila koruza v letu 2006, uporabiti vsaj z insekticidi tretirano 
seme ali pa setev koruze opraviti po obdobju izleganja ličink 
koruznega hrošča (strniščna setev).
Vsekakor bo v bodoče osnova varstva prav kolobar. V ko-
lobar bo smiselno vključevati bodisi žita, sojo ali sončnice 
(slednji dve kulturi redko zasledimo na naših poljih), oljno 
ogrščico, sirek, sudansko travo, detelje, lucerno, TDM, krom-
pir, … Možnosti je kar nekaj. Vsekakor pa bo jesensko zimski 
čas, ki je pred nami, pravšnji, da v miru razmislimo, koliko 
in kakšno krmo za živino potrebujemo na kmetiji vsako leto 
in kako bomo v bodoče na vsa polja uvedli kolobar ter hkrati 
pridelali dovolj visoko kakovostne krme za domače živali.
Tudi s tem nevarnim škodljivcem koruze se bomo navadili 
živeti, seveda pa bomo morali poleg miselnega preskoka na-
rediti tudi praktični preskok – v utečenem načinu kmetova-
nja. Vzemimo pojav tega škodljivca na našem območju kot 
grožnjo monokulturni pridelavi koruze in hkrati kot izziv.
Z namenom, da lastnike zemljišč na območju novo razmeje-
nih katastrskih občin čim bolj seznanimo z ukrepi, ki jih za 
seboj povleče najdba koruznega hrošča v bližini naših polj, 
pripravljamo za vse zainteresirane v mesecu septembru in 
oktobru na različnih lokacijah na razmejenem območju pre-
davanja, ki bodo obsegala predstavitev tega škodljivca, dolo-
čila odločbe, kako sestaviti kolobar, da bomo lahko pridelali 
čim več potrebne krme za potrebe naših živali, … O terminih 
predavanj in lokacijah boste pravočasno obveščeni, dodatne 
informacije pa so vam seveda na voljo pri vaših terenskih 
kmetijskih svetovalcih in svetovalcih specialistih za posa-
mezna področja pri KGZ Celje. Vabljeni!

Pripravila: Iris Škerbot, univ. dipl. inž. agr.,
specialistka za varstvo rastlin pri KGZ Celje

Preglednica: Seznam katastrskih občin, ki so na novem razmejenem območju koruznega hrošča v letu 2006 (Vir: Odločba o 
razmejitvi območij napada in ukrepih za zatiranje koruznega hrošča številka 327-01-731/2003-9 z dne 4. 8. 2006)

občina katastrske občine 

Celje ŠMIKLAVŽ

Slovenske Konjice
BEZINA, JERNEJ PRI LOČAH, KOBLE, KONJIŠKA VAS, LIPOGLAV, 
LOČE, PEROVEC, PRELOGE, SLEMENE, SLOVENSKE KONJICE, 
BEZINA, JERNEJ PRI LOČAH, KOBLE, KONJIŠKA VAS, LIPOGLAV, 
LOČE, PEROVEC, PRELOGE, SLEMENE, SLOVENSKE KONJICE, 
BEZINA, JERNEJ PRI LOČAH, KOBLE, KONJIŠKA VAS, LIPOGLAV, 

ŠKALCE, TEPANJE, TOLSTI VRH, ZGORNJE LAŽE, ŽIČE 
LOČE, PEROVEC, PRELOGE, SLEMENE, SLOVENSKE KONJICE, 
ŠKALCE, TEPANJE, TOLSTI VRH, ZGORNJE LAŽE, ŽIČE 
LOČE, PEROVEC, PRELOGE, SLEMENE, SLOVENSKE KONJICE, 

Šentjur
BEZOVJE, DRAMLJE, GORIČICA, GROBELNO, KAMENO, LOKARJE, 
PLETOVARJE, PODGRAD, PONIKVA, PONKVICA, PRIMOŽ, SLATINA, 
BEZOVJE, DRAMLJE, GORIČICA, GROBELNO, KAMENO, LOKARJE, 
PLETOVARJE, PODGRAD, PONIKVA, PONKVICA, PRIMOŽ, SLATINA, 
BEZOVJE, DRAMLJE, GORIČICA, GROBELNO, KAMENO, LOKARJE, 

ŠENTJUR PRI CELJU, VODULE, ZAGAJ, ZGORNJE SELCE, ZLATEČE
PLETOVARJE, PODGRAD, PONIKVA, PONKVICA, PRIMOŽ, SLATINA, 
ŠENTJUR PRI CELJU, VODULE, ZAGAJ, ZGORNJE SELCE, ZLATEČE
PLETOVARJE, PODGRAD, PONIKVA, PONKVICA, PRIMOŽ, SLATINA, 

Šmarje pri Jelšah SPODNJA PONKVICA, SPODNJE SELCE

Štore OGOREVC

Vitanje LJUBNICA

Vojnik BEZOVICA

Zreče BREZJE PRI OPLOTNICI, GORENJE PRI ZREČAH, KRIŽEVEC, LOŠKA 
GORA, RADANA VAS, STRANICE,  ZREČE
BREZJE PRI OPLOTNICI, GORENJE PRI ZREČAH, KRIŽEVEC, LOŠKA 
GORA, RADANA VAS, STRANICE,  ZREČE
BREZJE PRI OPLOTNICI, GORENJE PRI ZREČAH, KRIŽEVEC, LOŠKA 
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Demokratična stranka upokojencev  

Slovenije DeSUS
Občinski odbor Vojnik

Spoštovani člani in simpatizerji stranke!
Smo v letu lokalnih volitev, ko bomo ponovno volili organe 
občine, krajevne skupnosti in župana občine. Uspeh na volit-
vah je zagotovo rezultat našega dela v preteklem obdobju, 
tako v kraju, v katerem živimo, v občini in zagotovo tudi dela 
stranke in naših poslancev na nivoju države, v parlamentu. 
Z marsičim se lahko pohvalimo. Aktivno smo sodelovali v 
krajevnih organizacijah, preko našega svetnika v občinskem 
svetu in preko naših predstavnikov v ostalih organih občine. 
Na državnem nivoju se, neglede na to, da smo v vladajoči 
koaliciji, sliši naš glas, znamo povedati svoja stališča in stati 
za njimi, zato smo uspeli z našimi predlogi na področju po-
kojninske problematike, zdravstva in ostalega dela socialne 
politike. Naši poslanci in stranka pa imajo aktiven odnos 
tudi do vseh drugih vprašanj, ki so aktualna v državi in v sve-
tu. Sodelovanje pri vodenju države pomeni tudi, da znamo 
oceniti obseg možnosti, ki se jih da uresničiti v danem tre-
nutku in se primerno odzvati na predlagane rešitve, ki niso 
vedno v celoti skladne z našimi programskimi usmeritvami 
in željami.
Znotraj stranke potekajo določeni procesi boljše orga-
niziranosti, ki bodo morali okrepiti naš položaj tudi na 
občinskem nivoju. Pripravljamo se na volitve v organe 
občine in krajevnih skupnosti ter za župana. Odločamo se za 
takšno strategijo, ki bo za stranko in za občane občine Vojnik 
najboljša. V ta namen smo v preteklih mesecih na organih 
stranke sprejeli nova statutarna pravila in se odločali, kako 
bomo nastopali na volitvah. Organi stranke so se odločili, 
da ne nastopimo s svojim županskim kandidatom, temveč 
podpremo tistega, ki bo najbližje našim programskim ciljem. 
Večjo pozornost bomo posvetili volitvam v občinski svet in 
svete krajevnih skupnosti. Smo v fazi končnega oblikovanja 
kandidatnih list, želimo vključiti tiste občane, ki bodo s svo-
jim delom v organih občine želeli spreminjati oziroma sode-
lovati pri oblikovanju še boljših pogojev za življenje in delo 
vseh generacij, ki živijo v občini Vojnik. 
Vabljeni, da se nam priključite kot aktivni udeleženci spre-
memb in urejanja življenja v občini in da se udeležite vo-
litev ter s svojim glasom in odločitvijo prispevate k razvoju 
občine.

Albin Cocej,
predsednik stranke Desus

Mladi Nove generacije v občini 
Vojnik smo fotomodeli, borbeni 

strelci, športniki, občinski svetniki 
in še veliko več …

Prvo nedeljo v juliju nas je bilo vsepovsod polno. Občinski 
odbor Nove generacije je namreč organiziral aktiven piknik s 
»paintballom«. 

Rana ura je zlata ura in tako smo se v nedeljo, 2. julija, že 
zjutraj zbrali v Novi Cerkvi pri Sorževem mlinu. Pričakal 
nas je fotograf in žitno polje v nekoliko oblačnem jutru je 
bilo popolna kulisa za skupinsko slikanje. Pisana druščina 
smo bili, naš najmlajši prijatelj je dopolnil komaj eno leto. 
Mi smo kot žitno polje. Veliko truda je potrebno, da žito vz-
klije, zraste in zvalovi v vetru. Veliko potrpežljivosti, da ga je-
seni požanjemo. Kar bomo spomladi sejali, bomo jeseni želi. 
Nastala je živahna, vesela, razgibana in izvirna fotografija 
– takšni smo mi!

ZANIMIVI DELOVNO OBARVANI SESTANKI
Bil je lep nedeljski dan in takoj po slikanju smo se odpravili 
na Lovsko kočo nad Vojnikom, kjer so se začele priprave na 
popoldanski piknik. Da vsekakor imamo borbeni duh, smo 
prej dokazali na »paintballu« v Lešju pri Vojniku. Za večino 
je bilo to prvo barvno streljanje in hitro smo ugotovili, da 
sploh ni tako enostavno. Dobili smo primerna oblačila v 
vojaških barvah, zaščitne maske in seveda vsak svoje orožje, 
polno pisanega streliva. Tisti najbolj občutljivi imamo še 
danes kakšen spominek v obliki modrice, ampak nič za to, 
bilo je nadvse zabavno in nepozabno doživetje. bilo je nadvse zabavno in nepozabno doživetje. 

TUDI V GOSTILNAH SO »PADALE« IDEJE
Polni vtisov smo se pridružili prvim gostom na Lovski koči, 
kjer je že dišalo po bograču, ki ga je za vse nas odlično pri-
pravil Zdenko Vrenko, član PGD Vojnik. Marsikdo si je 
privoščil dodatno porcijo, zato je bilo prav, da smo se potem 
celo popoldne podili za žogo. Tako ali drugače. Fantje in ne-
kaj pogumnih deklet so, takrat še aktualnemu svetovnemu 
nogometnemu prvenstvu na čast, igrali nogomet, drugi smo 
se zabavali z odbojko, se obmetavali z vodnimi baloni, ple-
sali in debatirali. Da, tudi malo politični smo bili in se pogo-
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varjali o željah in načrtih za naslednji mandat. 
Oktobra bodo lokalne volitve in člani Nove generacije si 
želimo biti čim bolj prisotni. V zadnjih štirih letih nam ni 
uspelo pridobiti mladinskega prostora, ima pa zato občina 
dve lepi, prostorni in funkcionalni osnovni šoli v Vojniku in 
na Frankolovem. Nenazadnje je to investicija za mlade, za 
boljšo in lepšo prihodnost. Tega smo veseli! Ampak mladin-
ski prostor bomo dobili, priprave so v polnem teku. Tudi na 
letošnjih lokalnih volitvah bomo sodelovali z dvema listama, 
vojniško in eno skupno za krajevni skupnosti: Nova Cerkev, 
in Frankolovo. 

NABIRANJE MOČI ZA VOLILNO KAMPANJO V TOLMINU
Želimo si več svetnikov, da bomo glasnejši, udarnejši, 
uspešnejši in prepoznavni. Želimo si združevati mlade, razvi-
jati njihovo kulturno, družbeno, javno in politično življenje, 
podpirati nove ideje in se potegovati za pravice in interese 
mladih. Samo skupaj nam lahko uspe, samo z zavedanjem, da 
smo eno, lahko tvorimo dobro in kvalitetno jedro za skupne 
podvige. To je naš glavni cilj, združiti mlade z vse občine in 
skupaj graditi dobro prihodnost. Na mladih svet stoji – in 
vrti se tudi, skupaj z nami! 

In kaj vse smo počeli od leta 2002 in še bomo:
- imeli smo predvolilni žur v Vojniku (26. 10. 2002);
- na lokalnih volitvah smo dobili nov veter v občinskem 

svetu, Aljo Tihle;
- potepali smo se na otoku Lošinju – prehodili smo pot 

na Osorščico;
- sodelovali smo na marsikateri prireditvi;
- bili smo v Belgiji in Luksemburgu;
- občudovali smo lepote Tolmina in »raftali« po sma-

ragdni Soči;
- namenili smo se na Triglav, pa nam jo je zagodlo 

vreme;
- ozaveščali smo mlade o političnem udejstvovanju na 

lokalnem nivoju;
- obiskovali smo seminarje (kako uspeti na volitvah, 

tečaji retorike in prezentacije);
- pripravljali smo se in se še na prihajajoče lokalne 

volitve;
- bili smo pomemben del odločanja v občinski politiki, 

saj smo odločali o razvoju podeželja, o gradnji šol in 
večnamenskih prostorov in še o čem;

- bili smo dejavni v večih Odborih (kmetijstvo in raz-
voj podeželja, družbene dejavnosti, gospodarstvo … ) 
v okviru delovanja Občine;

- »borili« smo se za postavitev otroških igral v KS Vo-
jnik;

- še vedno se potegujemo za mladinski prostor;
- letos smo organizirali družabni piknik s »paintbal-

lom«;
- tudi letos oktobra bomo organizirali MEGA JESENSKI 

ŽUR, kjer se bomo predstavili s kandidati za občinski 
svet – glasbena skupina naj bo presenečenje!

Prijazen poletni pozdrav!

Prijatelji iz Nove generacije, ki še vedno hočejo svoj glas!
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60 LET GASILSTVA NA 

FRANKOLOVEM

Prostovoljno gasilsko društvo Frankolovo je začelo poganjati 
svoje korenine 1945. leta. Takoj po vojni so začeli nekateri 
napredni krajani razmišljati o svoji gasilski enoti, ki bi poma-
gala  ob požarnih in drugih nesrečah. Krajani so med vojno 
vihro doživeli kar nekaj požarov, ki so jim upepelili domove 
in pomožne objekte. Tako je bilo leta 1946 ustanovljeno 
PGD Frankolovo, ki pa ni imelo osebne zaščitne opreme, 
orodja in prostorov. Predsednik je takrat bil Jože Gregorc, 
tajnik Rudi Hrovat, blagajnik Ivan Bračič, poveljnik Ivan 
Založnik,  gospodar pa Ivan Korošec. S pomočjo takratnega 
upravitelja šole Ignaca Pejha in učiteljice Vide Štukelj ter še 
nekaterih krajanov so začeli uprizarjati razne igre, pevske 
nastope, trgatev ipd., tako da so že v kratkem lahko kupili 
10 paradnih, 10 delovnih uniform in pripadajoče gasilske 
čelade. S pomočjo prispevkov krajanov in svojimi prispevki 
so leta 1949 nabavili novo MB Savica. Za shranjevanje oro-
dja in opreme so dobili zapuščen prostor nekdanje čevljarske 
delavnice zraven pošte. Kasneje so pridobili dva prostora v 
graščini, od katerih je eden služil za orodje in opremo, drugi 
pa za sestanke. Ko so začeli s prenovo stanovanj  v graščini, 
smo se morali tudi gasilci preseliti v graščinski salon. Leta 
1972 pa smo se selili v graščinske hleve, kjer so bili prostori 
popolnoma neustrezni za gasilsko opremo in orodje. Že leta 
1960 so si člani PGD Frankolovo pridobili lokacijo in načrte 
za gradnjo novega gasilskega doma  zraven graščinskega po-
slopja. Zaradi nesoglasij in pomanjkanja denarja so vsa priza-
devanja padla v vodo. V letu 1977 je bil ukinjen obrat OB-
NOVE – CEMENTNINE. Objekt naj bi odkupilo Otroško 
varstvo, za kar pa lokacija in prostor niso ustrezali. Takratni 
gasilski  funkcionarji in KS Frankolovo so ta objekt odkupili 
in si uredili prostore. Naslednje leto so s pomočjo državnih 
sredstev dobili tudi novo opremljeno orodno vozilo TAM 
60, MB Rosenbauer 5/8 in rabljeno MB BMW. Zaradi odd-
aljenosti od Poklicne brigade v Celju, pomanjkanja vode 
in požarov v hribovitih predelih smo v letu 1979 dobili ra-
bljeno AC TAM 4500. Z novo pridobitvijo so se pojavili novi 
problemi, ker je bilo vozilo predolgo in so bila garažna vrata 
odprta, vozilo pa je bilo delno na prostem in je v zimskem 
času v cisterni zmrzovala voda. Tako je leta 1980 na novo 
izvoljeni upravni odbor sprejel srednjeročni plan 1980/85 in 
na pobudo gospodarja Ivana Krnjavška začel z razširitvijo 
obstoječega objekta. Po pridobljeni dokumentaciji so se v 
letu 1983 začela opravljati dela, ki so bila pretežno na ramah 
gasilcev, s prostovoljnim delom in njihovim znanjem. Dela so 
potekala do leta 1986, ko je objekt dobil zopet funkcionalno 
obliko. Člani so do takrat opravili preko 5000 udarniških ur 
in pri tem uporabili veliko svojih traktorjev, vozil in druge 
opreme. V letih 1983 in 1984 nas je prizadelo tudi sušno ob-
dobje, tako da smo morali prepeljati preko 450.000 l pitne 
vode. Zaradi majhne kapacitete in starosti AC TAM 4500, 
smo začeli z akcijo zbiranja sredstev za novo AC. V letu 1986 
smo s pomočjo sredstev OGZ Celje kupili podvozje TAM 130 
in ga dali v nadgradnjo. V letu 1987 smo vozilo poleti  predali 
v uporabo in je že po nekaj dnevih moralo na požar gospo-
darskega poslopja pri Borovniku, kjer se je izkazalo za us-

trezno. Poleg vozila smo nabavili tudi novo MB Ziegler 8/8 s 
pripadajočo opremo. MB nam sluzi za gašenje požarov, vaje, 
izobraževanja in udeleževanje na tekmovanjih.
Ko je leta 1990 zajela poplava celjsko občino, smo tudi mi 
pomagali z vso svojo tehniko in opremo. V poplavah je zara-
di obremenitve odpovedala MB Rosenbauer 5/8. Po strokov-
nem pregledu so serviserji ugotovili, da je močno pokvarjena 
in smo v naslednjem letu dobili novo MB6/8 Ziegler. Orga-
nizirali smo se in začeli z zbiranjem finančnih sredstev in 
poškodovano MB v letu 1992 tudi popravili. S pridobivan-
jem novega članstva in z rednimi vajami se je iz vasi Rove 
včlanilo več gasilcev, ki so zaradi požarne ogroženosti v svo-
jem okolju izrazili željo za samostojno opremo in orodje. V 
društvu smo to željo pozdravili in enoti odstopili MB ter ne-
kaj cevi. Enota je najprej shranjevala opremo pri Keblič, nato 
pa so si uredili svoj kontejner. 
Enota še potrebuje nekaj osebne zaščitne opreme, kar je 
pogoj za varno in učinkovito delo. 
V letu 1996 so se začela zbirati sredstva za nabavo orodne-
ga vozila in v letu 1996 smo že dobili novo orodno vozilo 
GV-1 Trafik 4/4. Vozilo je zelo primerno za naš teren, ker 
je močno, hitro in skoraj ni mesta, kamor ne bi bilo možno 
z njim dostaviti orodja in opreme s posadko. V maju 1998  
smo dokončali delo še v dveh prostorih na podstrešju, ki 
nam služita za sestanke in računalniško sobo. Ker se za-
vedamo, da se moramo z razvojem okolice po svojih močeh 
tudi izobraževati in opremljati, smo v preteklem letu dali v 
uporabo gasilski enoti vozilo GV-V1, ki ima vgrajen rezer-
voar z vodo 1000 l, VT črpalko, električni agregat, kompresor 
za zrak, reflektor 2/1000W, navijak s 100 m VT cevi. Vozi-
lo uporabljamo pri hitrih intervencijah za začetne požare, 
požare vozil, travniške in gozdne požare ter požare vnetljivih 
tekočin. Gašenje z VT je zelo primerno za začetne požare v 
stanovanjskih objektih, ker ne povzroča dodatne škode, ima 
pa velik gasilni učinek. Vozilo sicer še ni dokončno oprem-
ljeno, za kar nam primanjkuje finančnih sredstev. 
V letu 1999/2000 smo gasilski dom opremili s centralno 
napeljavo, ki smo jo v pretekli zimi že s pridom uporabili. V 
letih 2001/2003 smo imeli velika vzdrževalna dela v domu 
in okolici. Zamenjali smo garažna vrata, uredili izolacijo na 
zadnji steni doma, v letošnjem letu pa smo opravili zamen-
javo strešne kritine. Večino sredstev smo pridobili s priredit-
vami, prostovoljnimi prispevki in sponzorji.

Sodelovali smo tudi na raznih tekmovanjih, kjer so se naše 
ekipe dobro izkazale, med največje uspehe pa štejemo odličen 
uspeh enote pionirjev na državnem prvenstvu.

Organizirani smo v sklopu Gasilske zveze Vojnik – Dobrna, 
ki je članica Gasilske zveze Slovenije. Za podmladek skrbimo 
s populacijo že od vrtca naprej, za kar zelo velika hvala pred-
stavnikom vrtca in OŠ Frankolovo za usklajeno delovanje.
V društvu imamo mentorje, ki skrbijo za pionirski in mladin-
ski enoti, ki sta zelo delovni in uspešni, tako na tekmoval-
nem kakor delovnem področju.

V letu 2006 praznujemo 60 let delovanja društva, ki je bilo 
zelo delovno na področju posodobitve tehnike, kakor tudi na 
vzdrževanju in obnovi gasilskega doma.
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Za praznovanje smo si zadali zelo velik cilj. Prekritje strehe 
gasilskega doma  in ureditev fasade. Prvo smo opravili do 
praznovanja, fasado nameravamo do meseca požarne var-
nosti.
Ob tem bi se zahvalil vsem za pomoč pri izpeljavi praznovanja 
obletnice našega društva, kakor darovalcem lesa ob prekritju 
strehe in sponzorjem – donatorjem za finančno pomoč. 
Občini  Vojnik pa za sprejeto finančno podporo v občinskem 
proračunu za prekritje strehe doma.

V sklopu praznovanja 60-letnice smo imeli slavnostno sejo 
društva z raznimi podelitvami pohval/zahval zaslužnim 
članom, simpatizerjem gasilstva, gasilski mimohod članov 
gasilskih društev iz naše gasilske zveze ter društev iz sosedn-
jih gasilskih zvez, s katerimi mejimo. 
Mimohod smo zaključili z gasilskim druženjem ob zvokih 
ansambla Modrijani. V mesecu septembru smo za zaključek 
praznovanja izvedli gasilsko tekmovanje za prehodni pokal 
KS Frankolovo, za kar se zahvaljujemo KS Frankolovo za 
finančno pomoč pri izpeljavi. finančno pomoč pri izpeljavi. 

Med številnimi, ki so čestitali društvu, so bili tudi predstavniki KS

Z nastankom novih občin smo tudi mi prišli do večje finančne 
pomoči, pa tudi organizacijsko  smo ustanovili svojo Gasil-
sko zvezo Vojnik – Dobrna ter si zastavili nove cilje, ki jih ob 
podpori občinskega sveta Občine Vojnik tudi izvajamo.  
   
Uživamo podporo krajanov, predvsem na področju 
vzdrževanja in obnove, saj brez njihove pomoči ne bi mogli 
izpeljati teh obsežnih nalog.      

S povezavo med društvi, organizacijami, krajani se da mar-
sikatera še tako zahtevno naloga zelo dobro izpeljati, saj v 
slogi je moč. 

Drago Brecl, 
predsednik gasilskega društva

GASILCI IZ SOCKE PONOVNO 
NAJBOLJŠI

Sobota, 26. julija, je bila tekmovalni dan in ekipe PGD Socka 
so ponovno dokazale, da so najboljše v občini Vojnik, Gasil-
ski zvezi Vojnik – Dobrna in tudi izven nje.

Gasilskega tekmovanja v hitri mokri vaji so se udeležile tri 
ekipe: ena moška in dve ženski. Najprej so odšli na priredit-
veni prostor, kjer je tekmovanje priredilo PGD Frankolovo, 

kjer je moška ekipa osvojila prvo mesto, ženske pa prvo in 
četrto mesto, zmagovalni ekipi pa sta prejeli tudi prehodna 
pokala. Moška ekipa je prehodni pokal prejela v trajno last, 
saj ga je osvojila že tretjič zapored.saj ga je osvojila že tretjič zapored.

Ekipe PGD Socka z osvojenimi pokali
Foto: K. Jeseničnik

Na tekmovanju,  ki ga je organiziralo PGD Dobrna,  je mo-
ška ekipa zmagala, ženski ekipi  pa sta osvojili prvo in drugo 
mesto. Nato so vse tri ekipe odšle še na tekmovanje v Zabu-
kovico, kjer so gasilci organizirali dve tekmovanji: dnevno 
tekmo s sedmimi in nočno tekmo z devetimi tekmovalci. V 
dnevni tekmi je moška ekipa zmagala in osvojila poleg po-
kala za zmago na tekmi še prehodni pokal, ženski ekipi pa 
sta dosegli drugo in tretje mesto. V nočni tekmi je nastopila 
ekipa članov, ki je zmagala in osvojila tudi prehodni pokal. 
Ekipa članov je letos na vseh dosedanjih tekmovanjih dose-
gla odlične rezultate, saj je samo enkrat bila uvrščena na dru-
go mesto, na vseh ostalih tekmah pa je zmagala.

Tako so ekipe PGD Socka znova dokazale, da sodijo v sam 
vrh tekmovalnih ekip, saj so nizale zmago za zmago in v 
enem dnevu osvojile kar 15 pokalov, od tega šest prehodnih. 
Poudariti je treba, da to ni naključje ali zasluga gasilske teh-
nike, kot želijo prikazati nekateri, ampak plod večletnega 
vztrajnega, usklajenega in požrtvovalnega dela in treninga 
ekip ter njihovih mentorjev. V posebno veselje pa je dejstvo, 
da so gasilci iz Socke izredno uspešni in usposobljeni tudi na 
drugih področjih, pa najsi bo to pri krepitvi preventivnega in 
organizacijskega dela, kot pri reševanju in pomoči soljudem 
v nesreči, kadar je to potrebno, kar je tudi osnovni namen 
ustanovitve in delovanja društva.

Egidij Čretnik

PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO SOCKA PREJELO 

VISOKO DRŽAVNO PRIZNANJE

26. junija je bila v Narodnem domu v Celju osrednja regij-
ska slovesnost ob dnevu slovenske policije in ob 15. obletnici 
osamosvojitve.  Navzoče je najprej pozdravil župan Mestne 
občine Celje Bojan Šrot, slavnostni govornik pa je bil gene-
ralni direktor slovenske policije Jože Romšek, ki je v svojem 
govoru poudaril pomen policijskih enot in sodelovanje med 
vsemi akterji v tistih težkih časih, ko se je rojevala naša drža-
va, pa tudi v današnjem času. 
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Predsednik PGD Socka Egidij Čretnik prejema priznanje – bronasti 
znak policije – iz rok direktorja Policijske uprave Celje Stanislava 

Venigerja
Foto: Policijska uprava Celje

Prisotne so v svojih nagovorih pozdravili še direktor Policij-
ske uprave Celje Stanislav Veniger, predsednik Veteranskega 
društva Sever za celjsko območje Franc Bevc ter Milan Šantl, 
predstavnik izvršnega sveta Območnega policijskega sindika-
ta Celje.

Program so popestrili: Orkester slovenske policije s solisto-
ma Majo Slatinšek in Matjažem Mrakom ter dramski igralec 
in pesnik Tone Kuntner.

Na slovesnosti so bila najzaslužnejšim sedanjim in upo-
kojenim delavcem policije podeljena priznanja, srebrni in 
bronasti ščiti. Ob tej priložnosti je Ministrstvo za notranje 
zadeve Republike Slovenije odlikovalo z bronastim znakom 
policije tudi Prostovoljno gasilsko društvo Socka. To prizna-
nje se podeljuje za uspešno sodelovanje in pomoč policiji pri 
opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture in 
razvojem varnosti ter za uspešno sodelovanje in pomoč pri 
posamezni varnostni akciji. Poleg pisnega priznanja in od-
likovanja tvori priznanje tudi modri trak, ki bo našel častno 
mesto na novem praporu, ki ga  je društvo slovesno razvilo 
ob 75-letnici obstoja in delovanja 3. junija letos.

Egidij Čretnik,
predsednik PGD Socka

PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVO VOJNIK OD JUNIJA 

DO SEPTEMBRA

17. junija 2006 smo bili organizatorji Prvega pokalnega tek-
movanja za starejše gasilke in gasilce GZS  in prehodni pokal 
KS Vojnik. Tekmovanja se je udeležilo 28 ekip. Tekmovanje 
je dobro uspelo. Prvo mesto pri veterankah so zasedle starej-
še gasilke iz PGD Polje, pri veteranih pa PGD Oplotnica. Eki-
pe smo nagradili s pokali – prvih pet mest v obeh konkuren-
cah, za prva tri mesta pa so bile podeljene še zlate, srebrne 
in bronaste kolajne. Vse ekipa pa smo obdarili s  praktičnimi 
nagradami.
Tekmovanje sta ocenjevala predstavnik GZS in predstavnik 
Sveta  GZS za starejše gasilke in gasilce. Pri organizaciji smo 

se zelo potrudili, zato upamo, da bo to tekmovanje postalo v 
Vojniku tradicionalno. 
Zaključne slovesnosti so se udeležili Darko But, Arnold 
Ledl, Benjamin Podergajs, Ivan Jezernik, Mirko Krašovec, 
predsedniki društev naše zveze in praporščaki.
Za slavnostno vzdušje je na prireditvi poskrbela godba na 
pihala s Svetine.pihala s Svetine.

Srečanje mladine GZ Vojnik – Dobrna
Sodelovalo je okrog 100 mladincev iz naše zveze ter pionirji 
in mladinci iz Malečnika.
Organizirali smo jim orientacijski pohod po obronkih Vojni-
ka; po Šmartinskem jezeru smo jih popeljali z Jezersko kra-
ljico.
Zaključek je bil na šolskem igrišču, kjer jih je pozdravil pred-
sednik GZ Vojnik – Dobrna  Benjamin Podergajs.

V juniju in juliju smo se udeleževali gasilskih tekmovanj za 
članice, člane in veterane.

V mesecu juliju je bil požar na žagi v Višnji vasi. Zaradi hitre 
intervencije naših gasilcev ni prišlo do večje katastrofe. 

18. 8. 2006 je praznovala okrogli jubilej naša članica Marija 
Marko. Njen praznik smo počastili s petimi vodnimi curki.

19. 8. 2006 so se naši predstavniki udeležili razvitja prapora 
PGD Svetina. 

23. 8. 2006 je gorelo v kuhinji pri Ani Klobučar na Cesti tal-
cev 37. Požar smo po zaslugi hitre intervencije uspešno po-
gasili, tako da se ogenj ni razširil po celotni hiši.

Udeležili smo se slavnostne seje PGD Šmartno v Rožni do-
lini in parade ob 60-letnici PGD.
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V začetku septembra je slavil svojega Abrahama naš član Sta-
ne Gorjan. Počastili smo ga s petimi vodnimi curki.

Delo v septembru: 
- občinsko gasilsko tekmovanje v Vojniku; 
- 3. »oktoberfest« v Vojniku;
- prireditve ob mesecu požarne varnosti.

Občinsko gasilsko tekmovanje GZ Vojnik – Dobrna  bo 24. 
septembra 2006 v Športnem parku v Vojniku.

3. »oktoberfest« v Vojniku bo 30. 9. 2006 od 10. ure dalje. 
Najprej bo gasilsko tekmovanje za starejše gasilke in gasilce 
za prehodni pokal občine Vojnik v Športnem parku v Vojni-
ku.
Od 10.30 dalje bo na dvorišču gasilskega doma veselo raja-
nje z ansamblom Šentjurski muzikantje ter še z nekaterimi 
drugimi etno skupinami, nudili bomo tudi bograč in ostale 
specialitete »Oktoberfesta«.
Ob 13. uri bo podelitev pokalov.
Ob 16. uri bo tekmovanje »v horuku« na parkirnem prostoru 
Mercatorja.
Od 18. ure dalje pa bo za veselo razpoloženje poskrbel an-
sambel Storžič.
Za dobro hrano in pijačo bo poskrbljeno.

Za PGD Vojnik
Karl Kasesnik in Zdenko Vrenko

NOVA ČRPALKA V LEMBERGU

Sobota, 22. 7. 2006, je bila za PGD Lemberg pomemben 
dan. Veselili smo se nove pridobitve – gasilske črpalke 8/8 
znamke TOHATSU, ki je sodobna gasilska črpalka nove ge-
neracije. Blagoslov črpalke in njen prevzem smo udejanjili 
po opravljenem ekipnem gasilskem tekmovanju, ki ga PGD 
Lemberg vsako leto prireja za prehodni pokal Lemberga. Sle-
dila je seveda tudi tradicionalna vrtna veselica na dvorišču 
gasilskega doma.gasilskega doma.

Blagoslova črpalke, ki ga je izvedel dekan Alojz Vicman, se je 
udeležilo kar lepo število botrov in ostalih darovalcev. Črpal-
ko je prevzel mladi gasilec – strojnik Dejan Grobelnik. Kra-
tek govor je imel tudi naš župan Beno Podergajs, ki je hkrati 
predsednik Gasilske zveze Vojnik – Dobrna. Pohvalil je delo 
lemberških gasilcev, ki so se v relativno kratkem času prebili 
med najbolje tehnično opremljena prostovoljna gasilska dru-
štva v svoji kategoriji.

V PGD Lemberg lahko ugotavljamo, da ima sodobna tehnika 
pri motivaciji mladih gasilcev pomembno vlogo. V letošnjem 
letu imamo kar dve moški in eno žensko tekmovalno ekipo 
mladih gasilk in gasilcev, ki posegajo po najboljših rezulta-
tih na meddruštvenih tekmovanjih. Seveda pa je pri tem po-
membno, poleg dobrih rezultatov, tudi to, da vsi člani ekip 
dobro poznajo gasilske veščine, ki jih lahko ob morebitnih 
nesrečah tudi suvereno uporabljajo. 
Lemberški gasilci se želimo zahvaliti vsem botrom in ostalim 
darovalcem za zares široko podporo. Menimo, da je ta pod-
pora tudi dokaz, da smo na pravi poti in da nam sokrajani ter 
posamezniki in skupine izven našega požarnega območja za-
upajo. Prav lepa hvala vsem, ki nam pomagate in podpirate 
naša prizadevanja.

PGD Lemberg

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK

Bliža se jesen in za nami je poletni program dela v društvu, 
ki ga uspešno zaključujemo. Opravili smo kar nekaj izletov 
in srečanj. Zadnje takšno prijetno druženje je bilo v petek, 
11. avgusta, ko smo se podali na splav in se spustili po reki 
Dravi proti Mariboru. Vožnja traja dobri dve uri v obe smeri. 
Na samem splavu so nas zabavali »Dravski flosarji« s svojim 
programom. Niti rahel dež nam ni pokvaril razpoloženja in 
smo nanj med prijetnim druženjem kar pozabili. Tisti, ki ste 
ostali doma, boste imeli priložnost naslednje leto, saj bomo 
izlet ponovili.
September ni samo za otroke začetek novega šolskega leta. 
Tudi za nas se začenja jesenski program dela, ko so na vrsti 
izleti in zaključek leta. Že 8. septembra smo imeli romanje 
na Brezje, 9. septembra obisk Prekmurja »od kleti do kleti«. 
V oktobru bomo imeli piknik v Vojniku, še izlet v neznano, 
kasneje martinovanje in zaključek leta. 
Prav tako se začenjajo jesenska tekmovanja z zračno puško. 
Kegljači ruskega kegljanja v jeseni zaključujejo sezono. Šivi-
lje in pletilje bodo sedaj prebile skupaj več časa in nam kaj 
lepega in toplega spletle za mrzle zimske dni. Za naš Mešani 
komorni zbor se je sezona že začela, pridno vadijo in nasto-
pajo.
Upokojenke in upokojence, ki še niste naši člani, vabim, da 
se nam pridružite, da si tako skupaj polepšamo jesen življe-
nja. 

Ivan Robačer,
predsednik DU Vojnik

427-02-16
427-02-17
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IZ DELA DRUŠTEV
VINOGRADNIŠKO-VINARSKO DRUŠTVO
OBČINE VOJNIK
 Sonca dosti, znoja in skrbi, da trta dobrega rodi.

BREZ STROKOVNEGA DELA 
NE GRE

Vojniško vinogradniško-vinarsko društvo posveča veliko po-
zornosti izobraževanju svojega članstva. Zaveda se namreč, 
da brez dobrega strokovnega znanja ni dobrega pridelka. 
Zato vse vinogradnike in ljubitelje iskreno vabimo na prikaz 
rezi vinske trte ter zelenih del, predavanja o gnojenju in 
zaščiti, pripravi na trgatev, na kletarski večer, ocenjevanje 
vinskega letnika, tečaj in izpit o pravilni uporabi FFS, stro-
kovni izlet …
Pridružite se nam! Nove člane vpisujemo v K.Z. enota v Voj-
niku, kjer člani tudi redno plačujemo članarino.

Z veseljem zapišemo, da je naš član VLADO MIKUŠ (za 
vino bela zvrst je na III. ocenjevanju vin VVD-a prejel naj-
višjo oceno 18.47 !!) obiskoval in z izpitom opravil tečaj, ki 
je namenjen vinoljubom, ter pridobil naziv »SOMMELIER 
– LJUBITELJ«.
Iskreno čestitamo! 
Pij malo, pij dobro!

Pavle Leskovar, tajnik društva

NASTOPI ŠTAJERSKIH 
ROGISTOV V POLETNIH 

MESECIH

»KUD Štajerski rogisti« smo prve počitniške in dopustniške 
dni začeli zelo delovno. Ob vsakotedenskih vajah smo izvedli 
še veliko nastopov.

Prvi nastop, 3. junija, smo imeli v cerkvi Sv. Duha v Celju, 
kjer je celjski škof gospod Stres birmance napotil v novo 
življenjsko obdobje. Istega dne smo nastopili ob 75. letnici 
Prostovoljnega gasilskega društva Socka v Gasilskem domu 
v Socki.
Sredi junija nas je Lovska družina Dolič povabila na prazno-
vanje ob 60. letnici njihovega društva.
Lepo sončno nedeljo, 18. 6. 2006, smo igrali lovcem iz vse 
Slovenije, ki so priredili državno tekmovanje v streljanju v 
Florjanu pri Gornjem Gradu.
V Zrečah smo 24. 6. nastopili ob otvoritvi velike UNIORJE-
VE proizvodnje hale, kjer smo se razveselili novih dosežkov 
slovenske industrije. Bilo je veličastno.
Ob konjiškem občinskem prazniku smo 30. 6. nastopili na 
gradu v Slovenskih Konjicah.
Prvega julija smo se napotili na 33. SREČANJE LOVSKIH 
PEVSKIH ZBOROV IN ROGISTOV v Metliko. Spet smo se 
po enem letu  »SREČANJA V VOJNIKU« srečali stari znanci 
lovske glasbe, si izmenjali izkušnje, se pogovorili o dobrem in 
slabem, si zaželeli še več srečanj in zadovoljni ob prijaznosti 
Belokranjcev odšli v nova dogajanja.

FOTO: Anica Senegačnik
Vroče julijske dni smo doživeli pri lovcih Lovske družine 
Loče ob njihovi 60. letnici in v naslednjih dneh nastopili že 
na tradicionalni HUBERTOVI MAŠI v Podgorju pri Slovenj 
Gradcu. Gostitelji, Lovska družina Podgorje, so nam podelili  
PRIZNANJE za desetletno sodelovanje in veliko fotografijo 
naših fantov, kot spomin na prvi nastop pri njih. Pozno v noč 
se je druženje nadaljevalo s pesmijo in plesom.
4. avgusta smo bili nastopajoči pri Lovski družini Dobrna ob 
njihovi 60. letnici. Nastopili smo tudi na Dobrotinu nad Voj-
nikom, ko smo proslavljali skupaj z borci. 13. 8. smo se povz-
peli na romanje k SVETEMU KRIŽU nad BELIMI VODAMI 
in odigrali HUBERTOVO MAŠO. Več sto obiskovalcev te 
božje poti nas je navdušeno sprejelo. Člani Lovske družine 
Smrekovec pa so nas pogostili z domačim kruhom, vinom in 
dobrotami iz »lovske kašče«.
Da bi počitnice le zaključili, smo se po praznovanju 60. letni-
ce Lovske družine Handil iz Dobja odpravili še na Mozirske 
Golte. Na 1580 metrov nadmorske višine smo se v prelepem 
sončnem vremenu družili s člani lovskih družin Mozirje, Re-
čica in Ljubno. Naši lovski rogovi so pričarali pravo planin-
sko razpoloženje.
V novem šolskem letu septembra odhajamo na Kozjansko. O 
tem pa še kaj zanimivega v naslednji številki Ogledala.

Anica Senegačnik,
KUD ŠTAJERSKI ROGISTI
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IZ DELA DRUŠTEV
PEVCI S FRANKOLOVEGA V 

ŠVICO IN BOLGARIJO
Pevce MoPZ Anton Bezenšek s Frankolovega, ki jih zad-
nje leto vodi Franci Kolar,  čakata meseca septembra dve 
pomembni gostovanji: najprej se bodo odpravili v Švico, 
kjer bodo v mestu  Einsiedeln prepevali na vsakoletnem 
srečanju slovenskih izseljencev – najprej pri maši, nato še na 
družabnem in kulturnem popoldnevu.družabnem in kulturnem popoldnevu.

Nekaj dni pozneje pa bodo odpotovali v Bolgarijo, kjer jih bo 
gostil zbor iz Plovdiva. V Sofiji  bodo obiskali grob Antona 
Bezenšeka, rojaka iz Bezenškovega Bukovja, po katerem se 
imenuje Prosvetno društvo. Bezenšek je velik del svojega bo-
gatega ustvarjalnega  življenja preživel in delal v Bolgariji. 
Gostovanje bodo zaključili s koncertom v Sofiji, v organizaci-
ji društva, ki prav tako nosi ime Anton Bezenšek, med poto-
vanjem pa se bodo gotovo seznanili tudi z bogato zgodovino 
dežele, ki je Sloveniji, vsaj kar se tiče jezika, zelo podobna.

Elči Gregorc

Na mladih Črešnjice stojijo
Letos smo mladi iz Športno-kulturnega društva KuŠt 
preživljali malo drugačne, aktivnejše  počitnice, saj smo si 
skoraj vsak teden privoščili kakšno delovno akcijo na igrišču 
v Črešnjicah.v Črešnjicah.

Pričele so se nam že 27. maja, ko smo imeli zelo delovno so-
boto. Na igrišče se je vozil pesek, katerega je natovarjal Janez 
Pirjevec, mi pa smo začeli variti mreže na ograjo. Naslednjo 
soboto smo imeli že novo mladinsko akcijo, ko smo ograjo 
barvali s protikorozijsko barvo, zvečer pa smo si po napor-
nem delu pripravili piknik.
Tudi naslednji dve soboti nismo počivali, varili smo horizon-
talne prečke in jih pobarvali.

V četrtek, 29. 6., je Janez Pirjevec s strojem naredil izkop 
ceste pri župnišču, delo pa je namenil društvu KuŠt in vsem 
faranom Črešnjic. Material je odvažal Franc Založnik.
1. 7., spet sobota. Na igrišču smo končali z dvema stranema 
ograje. V ponedeljek, 17. julija, pa se je začela delovna akcija, 
ki je trajala kar tri dni. Delali smo cesto proti župnišču, neka-
teri člani z lopato, Marko je vozil traktor, Stanko Skaza pa jo 
je planiral s strojem. Položili smo drenažne cevi od ceste do 
vodnjaka in postavili jašek. Delali smo celih 12 ur.   
Naslednji dan smo kopali za vodovodne cevi in drenažo od 
križa do konca ceste pri igrišču. Položili okoli 50 m odtočnih 
cevi in okoli 80 m drenaže. Iz vodnjaka smo speljali odvečno 
vodo, ki je namakala cesto. Postavili smo dva jaška in ju za-
betonirali, navozili smo tudi pesek na cesto. Delovna akcija 
je trajala ponovno do večera. Delali smo skoraj vsi mladinci.
Sreda je bila najbolj vroča, saj se je živo srebro povzpelo celo 
do 34 °C, mi pa smo ponovno imeli lopate v rokah. Nasipava-
li smo cesto, dokončali zadnji jašek, vmes pa smo pokosili 
še okoli župnišča in cerkve. Stanko Skaza je ponovno delal 
s strojem, Zdenko Skaza pa je prišel vozit s traktorjem pesek 
na cesto. Položili smo tudi muldo za odtok vode. Ko pa je 
bila vročina najbolj nevzdržna in smo bili najbolj žejni, je kot 
dar z neba prišel Jože Pušnik s pijačo. dar z neba prišel Jože Pušnik s pijačo. 

28. julija je Stanko Skaza prišel planirat  pesek na igrišču, 
mi smo bili zopet nepogrešljivi, saj smo kljub temu, da nam 
sonce ni prizanašalo, gledali višino na profilih in ga usmerja-
li. Nato pa je le prišla prva sobota v avgustu, ko smo si lahko 
privoščili malo drugačne rekreacije, saj smo si organizirali 
dolgo pričakovani taborniški dan na Pesku na Rogli. Od 16. 
do 25. avgusta pa so mladi, počitniško zaposleni na občini 
Vojnik, pomagali barvati ograjo na zeleno, v barvo naše 
občine, s čimer smo počasi zaključevali naše počitnice.
Tako zdaj naše igrišče pripravljeno čaka na finalno akcijo, 
ko se bo polagal asfalt, za kar bi se radi zahvalili Dušanu 
Horvatu, saj nam je vseskozi stal ob strani in nam poma-
gal pri nabavi materiala, da je lahko delo vseskozi potekalo 
nemoteno, podaril nam je tudi nekaj svojih cevi za vodo, ki 
so nam zelo prav prišle; KS Frankolovo za drenažne cevi in 
drenažni pesek, vse strojne ure in prevoze, Antonu Ribiču 
za prevoze s tovornjakom, patru Branku za podporo, Občini 
Vojnik, ki nam je priskrbela drogove, mreže in barvo, saj brez 
tega igrišče še zdaleč ne bi imelo takšne podobe. 
Lepo bi se zahvalili tudi  Štefki Hudej, ki je skrbela, da nismo 
bili nikoli žejni in lačni in Dušanu Hudeju, ki je bil vseskozi 
naš delovodja. Na koncu pa bi se radi zahvalili tudi vsem, ki 
so kakor koli pripomogli pri naših letošnjih aktivnostih na 
igrišču.

ŠKD KuŠt



28OgledalO 09/56 20. september 2006

 OD VRTCA DO ŠOLE
POLETJE V VRTCU

Poletje je čas, ko se mnogi odpravijo na počitnice v razne 
kraje. Nekateri spoznavajo lepote naših gora, drugi uživajo 
na morju ob čofotanju v vodi, tretji pa preživijo počitnice kar 
doma, kjer malo »lenarijo«.
Nekateri pa smo počitnice preživljali kar v vrtcu in prav tako 
smo doživeli marsikaj lepega. Seveda poteka življenje med 
počitnicami malo drugače, kot med šolskim letom. Odrasle 
osebe, ki sodelujemo pri vzgojnem procesu, smo ves čas z 
otroki in skrbimo za prijetno in prijazno komunikacijo med 
nami in otroki in med otroki samimi. S sproščeno komunika-
cijo pa ustvarjamo prijetno in demokratično vzdušje, ki spod-
buja pozitivne procese v skupini. Tako skrbimo za dobro po-
čutje otrok, kljub temu, da nismo na počitnicah.
Za vzdrževanje in zagotavljanje pozitivnega vzdušja skrbimo 
z raznolikimi dejavnostmi. Te  so zastavljene tako, da otroke 
spodbujajo k sodelovanju, omogočajo vzpostavljanje novih 
prijateljskih vezi, nudijo možnost izbire, … Za uspešno izved-
bo teh dejavnosti pa je pomembna tudi organizacija prosto-
ra. Ker je bilo letošnje poletje zelo vroče in lepo, smo precej 
časa preživeli na prostem. Igrišče vrtca smo uredili tako, da 
smo lahko izvajali razne dejavnosti:
- Igre na travnati površini (lovljenje vodnih mehurčkov, po-
ležavanje na odejah - brskanje po knjigah, ..)

- Igre v peskovniku (presipavanje, hoja po mivki z bosimi no-
gami, oblikovanje gradov, polnjenje posodic, …)gami, oblikovanje gradov, polnjenje posodic, …)

- Igre z žogo, baloni, did. materialom (nošenje, kotaljenje, od-
bijanje, podajanje, brcanje, …)

- Igre z vodo (pranje perila – krpic, obešanje perila, …)

- Igre na plezalih, gugalnici, toboganu

- Slikanje s čopiči na šeleshamer, prilepljen na steno

- Vožnja z raznimi otroškimi vozili brez pedal – skiroji, po-
ganjalčki

- Urejanje gredice na igrišču vrtca
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OD VRTCA DO ŠOLE

- Odtisi nog

Če nam je ponagajalo vreme, smo dejavnosti izvajali v no-
tranjih prostorih vrtca, kjer smo se družile vse skupine. V 
času počitnic je v vrtcu namreč manj otrok in zaradi tega so 
skupine združene – mlajši in starejši. 
Tako imajo otroci tudi več možnosti druženja z otroki vseh 
starostnih skupin in možnost vzpostavljanja novih vezi pri-
jateljstva.

Ob vseh dogodkih, doživetjih je lahko tudi čas počitnic v vrt-
cu lep, prijeten in poln novih vtisov.

Sabina Lednik, vzg.,
Vrtec Mavrica Vojnik

IGRALI SMO SE Z VODO
Voda je za otroke zelo privlačna stvar. In ker se otroci zelo 
radi igrajo z njo, smo si v igralnici ustvarili »morje v malem«. 
V veliko plastično vedro smo natočili vodo, kjer smo se po-

tem igrali z žogicami, jih pihali, prelivali vodo v različne po-
sodice, čofotali po njej, se malo tudi škropili in res nam je 
bilo lepo ob tej igri. V igralnici je tako nastala cela »poplava« 
in tudi sami smo bili precej mokri. A kaj bi to! Mokra oblači-
la smo ob koncu slekli in jih dali sušiti ter oblekli suha. 
Mi pa smo bili veseli in zadovoljni, saj smo se lahko z vodo 
igrali, kolikor smo želeli. Vendar pa nas je voda tudi malce 
utrudila, zato smo se potem zbrali v mehkem kotičku, kjer 
smo prisluhnili glasbeni pravljici in si tako malo oddahnili. 
Tako nam je čas do kosila minil kar prehitro.Tako nam je čas do kosila minil kar prehitro.

Sabina Lednik, vzg.,
Vrtec Mavrica Vojnik

OBISK STARŠEV IN OTROK IZ PLIBERKA
V letošnjem letu smo zaključili dvoletni projekt Kulturna de-
diščina otroci – otrokom v sodelovanju z dvojezičnim vrtcem 
Pliberk.  Ob izmenjavi obiskov otrok in strokovnih delavk, 
ki smo sodelovale v projektu, smo v mesecu juniju povabili 
na našo prireditev Pozdrav poletju tudi starše in otroke iz 
Pliberka.
Ob prijetnem druženju ter ob končnem poročilu projekta, ki 
bo objavljen tudi na spletni strani vrtca, smo si obljubili, da 
naše sodelovanje ohranimo in ga prenesemo še na druga po-
dročja dejavnosti vrtcev.

Za Vrtec Mavrica Vojnik:
Milena A. SODIN

ZAHVALA

Otroci in odrasli Vrtca Mavrica Vojnik se 
najlepše zahvaljujemo za prejeta sredstva 
SPARU SLOVENIJA, d.o.o. Ljubljana, ki 
smo jih prejeli ob otvoritvi nove prodajalne 
SPAR VOJNIK v Arclinu.

Še enkrat prisrčna hvala!

Otroci in odrasli Vrtca Mavrica Vojnik
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OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

»NA PLANINCAH LUŠTNO BITI«

S to pesmijo smo se tretješolci in četrtošolci osemletke OŠ 
Vojnik in POŠ Šmartno s štirimi spremljevalci odpravili na 
petdnevno planinsko šolo v naravi na Areh. V dnevih, ki 
smo jih preživeli na tem delu Mariborskega Pohorja na nad-
morski višini 1246 m, smo se naučili marsikaj zanimivega in 
koristnega in si  s tem zagotovo še dopolnili šolsko znanje. 
Čist zrak, različne rastlinske vrste, prijazne gozdne živali, 
lepo vreme ter prijateljsko vzdušje so nas naredili bogatej-
še za veliko novih spoznanj in doživetij, ki se jih bomo tako 
spremljevalci kot otroci še dolgo spominjali.

Aleš Kolšek

OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO

Z IGRO V ŽIVLJENJE

Naslovna misel je že drugo leto rdeča nit UO Šolskega sklada 
OŠ Frankolovo, v okviru katere se zbirajo sredstva za nakup 
zunanjih igral pri osnovni šoli. Tako smo v šolsko leto 2005/
2006 prenesli 442.863,13 SIT, ki smo jih zbrali z različnimi 
akcijami (srečelov, dobrodelni koncert in prispevki staršev). 
Tudi v letošnjem letu nismo počivali ter smo pridobili naslednja 
sredstva:
 srečolov: 107.290,00 SIT;
 dobrodelni koncert: 174.500,00 

SIT (-stroški nastopajočih 
51.000,00 SIT);

 prispevki staršev: 6.000,00 SIT;
 donacije: 100.000,00 SIT 

(REDEX),
 10.000,00 SIT (Janez Majcen).

Zbrana sredstva, ki so namenjena 
nakupu zunanjih igral, znašajo 
789.653,13 SIT.
Z našimi akcijami, zastavljanjem 
novih ciljem in njihovim 
uresničevanjem, bomo nadaljevali 
tudi v prihodnje. Želimo si, da bi 
še naprej imeli podporo staršev, 
sponzorjev in vseh, ki imajo posluh 
za potrebe otrok in njihovo razigrano 
otroštvo.

Suzana Šafarič

GASILSKA VESELICA – PROSTOR 
ZA PREDVOLILNO KAMPANJO

Pravijo, da bo letošnja jesen vroča – predvsem zaradi volitev 
županov in občinskih svetnikov. V občini Vojnik so nekatere 
stranke, predvsem LDS in SDS, že kmalu na začetku letoš-
njega leta pristopile k predvolilnim aktivnostim in pospeše-
no nadaljujejo z najrazličnejšimi »akcijami«, da bi bili seveda 
volivci čim bolj natančno obveščeni o dogajanjih na podro-
čju delovanja občine. Seveda se poslužujejo ob tem tudi ve-
likokrat izmišljenih podatkov – vse samo z eno željo – da bi 
jim volivci na jesenskih volitvah dali svoj glas in da bi dobili 
čim več mest občinskih svetnikov in bi tako oblast ter usodo 
občine lahko vzeli v svoje roke.
V času kislih kumaric (poletnem času) so seveda aktualne 
gasilske veselice. In prav prijetna je bila gasilska veselica na 
Frankolovem, kjer smo lahko občudovali vplivne člane ob-
činskih odborov LDS in SDS v občini Vojnik, ki so družno 
nastopili in se obiskovalcem predstavili v kar najboljši luči. 
Seveda pri tem ni manjkalo različnih predvolilnih obljub, kaj 
vse bodo storili, če bodo prišli na oblast, in kaj je vse narobe 
pod sedanjo lokalno oblastjo. Seveda je za spremembo pri-
šel med »ljudstvo« tudi potencialni kandidat za župana, ki 
ga podpirata tudi stranki LDS in SDS v občini Vojnik. Res, 
treba se je pričeti počasi pojavljati in se dvigniti iz anonim-
nosti, tudi na kakšni prireditvi, pa čeprav je to le »gasilska 
veselica«.

Nekateri smo se seveda ob tem dodobra nasmejali in si rekli 
– predvolilni boj se je čisto zares pričel. Še dobro, da nam 
vseskozi ni bilo potrebno namenjati pozornosti veljakom po-
litičnih strank iz vrsta LDS in SDS, saj je bilo odlično pri-
sluhniti in se poglobiti v pesmi ansambla Modrijani.

Pa veliko uspehov na lokalnih volitvah.

R. K.

 PISMA BRALCEV
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 IZ DELA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA 

CERKEV JE PRAZNOVALA
Krajevna skupnost Nova Cerkev praznuje svoj krajevni praznik 
4. julija, v spomin na ta dan iz leta 1944, ko je enota »Tomšičeve 
brigade« osvobodila kraj in pregnala okupatorske sile, ki se niso 
več vrnile na to območje. Tako je bilo območje Krajevne skupnosti 
Nova Cerkev od tega dne dalje osvobojeno ozemlje.

V praznovanje krajevnega praznika smo povezali aktivnosti društev 
in organizacij v kraju in tako sestavili bogat program prireditev. Te 
so bile naslednje:

- 8. TRADICIONALNI POHOD PO OBRONKIH KS NOVA 
CERKEV;

- MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH 
V VIZORAH;

- HARMONIKA NA VASI;
- SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV Z MAŠO;
- SLAVNOSTNI KONCERT OB 20-LETNICI GODBE NA PIHALA 

NOVA CERKEV;
- NAMIZNOTENIŠKI TURNIR V TELOVADNICI POŠ SOCKA 

ZA POKAL KS;
- NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE NA GRADU LEMBERG;
- SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS IN PROSLAVA V SPOMIN 

NA PADLE BORCE PRI SPOMINSKEM OBELEŽJU V NOVI 
CERKVI;

- GASILSKE PRIREDITVE V SOCKI, NOVI CERKVI IN 
LEMBERGU;

- TURNIR V TENISU ZA POKAL KS NA IGRIŠČU KOPRIVNIK 
V SOCKI;

- KOLESARSKI VZPON NA STRNADOV TRAVNIK V SELCAH.

Iz tega programa prireditev lahko trdimo, da tako kot se v programu 
prireditev povezuje in prepleta delovanje krajanov v različnih 
društvih in organizacijah, želimo, da bi se prepletala skrb za lepši, 
boljši videz kraja tudi v bodoče.

Skupaj s povabljenimi gosti se je v soboto, 8. julija, sestal tudi Svet 
Krajevne skupnosti Nova Cerkev. Predsednik Slavko Jezernik  je v 
pozdravnem govoru na slavnostni seji povzel pregled plana dela za 
letošnje leto in pri tem poudaril, da lahko pričakujemo realizacijo 
tistih, za katere so sredstva že planirana v proračunu Občine Vo-
jnik. 

V nadaljevanju pa se je opravila slavnostna otvoritev simbolov
»GRBA IN ZASTAVE KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVA CERKEV«, 
katero sta opravila predsednik sveta KS  Slavko Jezernik in župan 
Občine Vojnik Beno Podergajs, v spremljavi Godbe na pihala Nova 
Cerkev. Simbole je obrazložila Mateja Operčkal. Dokumentacijo o 
simbolih krajevne skupnosti je pripravila za to pooblaščena orga-
nizacija »HERALDIKA« D. O. O. – UMETNIŠKO POUSTVARJAN-
JE IN USTVARJANJE GRBOSLOVJA IN ZASTAVOSLOVJA IZ 
LJUBLJANE.

Opis in blazon Opis in blazon »GRBA KS NOVA CERKEV«GRBA KS NOVA CERKEV«GRBA KS NOVA CERKEV
OpisOpis: Grb Krajevne skupnosti Nova Cerkev je upodobljen na po-
znogotskem ščitu, ki je kvadriran z lastnim križem v širi polja; v 
prvem in četrtem modrem polju je krožni segment zlate verige, 
v drugem polju sta dve sklenjeni roki: na desni je v rdečem pol-
ju viteška roka v srebrnem oklepu, na levi je v srebrnem polju v 
rdeče odeta damska roka; dlani obeh se sklepata v glavi polja; v 
tretjem polju je srebrna motika, spremljana spodaj z zlatim pše-
ničnim klasom.

Blazon: Grb Krajevne skupnosti Nova Cerkev je upodobljen na 
poznogotskem ščitu, sanitske oblike. Srebrni latinski križ kvadri-
ra ščit v štiri polja; v prvem in četrtem modrem polju je krožni 
segment zlate verige, v drugem v rdeče in srebrno sekanem polju 
je na desni cela  viteška roka v srebrnem oklepu, na levi je cela 
damska roka v rdečem; njuni dlani se v glavi polja sklepata. V 
levem kotu tretjega polja lebdi srebrna motika, ki jo spodaj ob 
polkrožnem robu ščita spremlja zlati pšenični klas. Zlati trak, ki 
ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni 
okras.

Opis  Opis  »ZASTAVE KS NOVA CERKEV«ZASTAVE KS NOVA CERKEV«ZASTAVE KS NOVA CERKEV

SploSplošno: Zastava Krajevne skupnosti Nova Cerkev je modre bar-
ve z dvema belima programa v njenem vetrnem delu in atributom 
občinskega grba na modrini prvega kvadrata zastavine rute.

Opis:Opis: Zastavina ruta Krajevne skupnosti Nova Cerkev je pravo-
kotne oblike, razmerje višine »H« proti njeni dolžini »L« je 1 : 2,5, 
oziroma ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je njena ruta 
razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa ne-
enaka dela.  Sredi prvega modrega kvadrata zastavine rute je po-
doba temeljnega atributa iz grba KS, ki je sestavljen iz njegovega 
prvega in četrtega polja s tem, da drugo in tretje polje izpolnimo 
z zrcalno sliko prejšnjih dveh polj: na modrem polju je srebrn la-
tinski križ, izza katerega lebdi v krog sklenjena zlata veriga tako, 
da so med kraki križa vidni le njeni segmenti.

Na slavnostni seji so bila podeljena tudi priznanja Krajevne skup-
nosti Nova Cerkev. Prejeli so jih: Franc in Marija KOTNIK iz Nove 
Cerkve za dolgoletno delo v društvih in organizacijah v KS, Podru-
žnični osnovni šoli Socka in Nova Cerkev za dobro sodelovanje s 
KS in Lea Sreš iz Nove Cerkve za aktivno delo pri ohranjanju in 
razvoju turizma v KS.
  Mihaela HREN

Nadaljevanje na strani 35
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»Gospod Perger: » 
Vesel sem, da lahko 
blagoslovim tako lepo 
šolo.«

Godba na pihala iz Nove Cerkve: »Na tej šoli igramo že 
drugič, kar nam je v posebno veselje, saj je šola sedaj zelo 
lepo urejena. Upamo, da bomo kmalu igrali, ko bo otvoritev 
večnamenske dvorane.«

Gospod minister : »Gospod župan, ali prav vidim? Se res med 
obiskovalci sprehaja pravi šolski duh? 
Župan: »Ja, ja, veste gospod minister to je naš VOJČ, ki je pri 
gradnji nove šole marsikaj prestal....navsezadnje so mu porušili 
njegovo večletno staro bivališče.«

»Gospod minister, ne bojte se, res sem duh z imenom VOJČ in sem 
zadnja leta živel v starih kotih šole in nadzoroval gradnjo, ampak 
za današnji slavnostni trenutek sem se lepo uredil. Saj veste, ne 
zgodi se vsak dan, da nas obiščete, zato vas bom osebno pospremil 
do odra.«

Močan stisk roke in pogled v oči povesta vse...
Gospod minister: »Ja, g. župan, dobro ste opravili . Če pa vam 
lahko še kaj pomagam, se prijavite na  razpise za dodatne 
investicije....potem bo tudi moja beseda zalegla.«

Po dolgih pripravah smo vsi zbrani na svojih mestih in 
uradni protokol se lahko prične...

FOTOREPORTAŽA 
Odprtje Osnovne šole Vojnik 

15. 9. 2006
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Vsi smo navdušeni nad prireditvijo, ki jo je zasnovala 
Emilija Kladnik Sorčan

Gospod minister: »Tole ste pa res dobro uredili.«
Gospod župan: »Se strinjam, ena A.«

Lara in Urh: »Gospa ravnateljica, iskrena hvala. Obljubimo, 
da se bomo pridno učili in vam se vam s tem oddolžili za ves 
trud in skrbi, ki ste jih imeli z gradnjo nove šole.«

Učenci: »Skrbeli bomo, da bo naša šola ostala lepa.«

Za škarje sta prijela 
Žiga in Špela

Vsi želimo videti nove prostore

FOTOREPORTAŽA 
Odprtje Osnovne šole Vojnik 

15. 9. 2006
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Tudi na mladih svet stoji

NOVA CERKEV Ekološki otok pri pokopališču 28. 9. 2006  8.-11. 
SOCKA  Pri gasilskem domu  28. 9. 2006  12.-15. 
IVENCA  Pri Ovtar   28. 9. 2006  8.-11. 
VOJNIK  Parkirišče nad pokopališčem 29. 9. 2006  8.-11. 
VOJNIK  Parkirišče nad pokopališčem 29. 9. 2006  12.-15. 
FRANKOLOVO V parku pri Graščini  29. 9. 2006  15.30- 18.30

Zbiranje
nevarnih odpadkov v občini 

Vojnik: 28. in 29. september!!!
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IZ DELA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
SPOŠTOVANE KRAJANKE IN KRAJANI 

KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVA CERKEV!

Dovolite mi, da vam predstavim plan in realizacijo plana 
dela komunalnih investicij v KS Nova Cerkev za leto 2006.

Do meseca septembra 2006 smo opravili naslednjeDo meseca septembra 2006 smo opravili naslednje:
- asfaltiranje ceste HRENOVA (Pozjak) v dolžini 600 m;
- asfaltiranje ceste VINE-LANDEK v dolžini 270 m;
- asfaltiranje ceste URŠT-NOVAKE v dolžini 410 m;
- asfaltiranje ceste LEMBERG (od gasilskega doma do mo-

stu) v dolžini 80 m;
- delno izgradnjo kanalizacije v Novi Cerkvi  in priključitev 

na čistilno napravo;
- prevezavo in predajo vodovoda Novake I. in II. v upravlja-

nje Javnemu podjetju VO-KA Celje z nadaljevanjem izgrad-
nje do Polenšek-Kolar;

- izgradnjo I. faze vodovoda Hrenova (od Petreta do črpališ-
ča), nadaljuje se do Podgorška (Kučeja);

- pričela so se dela rekonstrukcije lokalne ceste TRNOVLJE-
MEJA KS FRANKOLOVO;

- pričela se je izgradnja prestavitve republiške ceste pri poko-
pališču v Novi Cerkvi in izgradnja pločnika od krožišča do 
križišča Nova Cerkev – Dobrna (pri Kovač).

V jesenskem delu pa se predvideva V jesenskem delu pa se predvideva še asfaltiranje cest iz e asfaltiranje cest iz 
rebalansa prorarebalansa proračuna 2006 in izvirnih prihodkov Obuna 2006 in izvirnih prihodkov Občine:
- cesta VINE-LANDEK v dolžini 180 m;
- cesta HRENOVA (Pozjak) v dolžini 300 m;
- cesta VIZORE (od križa do Mauhar) v dolžini 300 m;
- cesta NOVAKE-STRAŽA (od Marovška do Strahovnika) v 

dolžini 200 m;
- cesta HRENOVA (od Pohajača do Lednika) v dolžini 150 m;
- del ceste STRAŽA (od Potočnika proti Krnjavšku) v dolžini 

100 m.
Po planu za leto 2006 se bodo nadaljevale Po planu za leto 2006 se bodo nadaljevale še naslednje ko-e naslednje ko-
munalne investicijemunalne investicije:
- nadaljevanje izgradnje kanalizacije v Novi Cerkvi s priklju-

čitvijo na čistilno napravo;
- nadaljevanje izgradnje vodovoda Novake-Zgornji Razdelj 

(Jarh, Štravs, Kolar, Rakovnik) ob obstoječi cesti;
- sanacija asfaltirane lokalne ceste TRNOVLJE (od Milana 

Majcena do križišča Trnovlje- Selce);
- pričetek rekonstrukcije državne ceste SOCKA (od Šeško do 

mostu – meje Občine Vitanje);
- pričetek sanacije plazu v Trnovljah (Kladovšek-Majcen), iz-

bran je že izvajalec del;
- za ureditev prehoda za pešce pri šoli v Novi Cerkvi se pri-

pravlja projekt in je v končni fazi izdelave;
- postavitev temeljnega kamna za izgradnjo večnamenske 

dvorane s telovadnico, s pričetkom pripravljalnih in drugih 
del;

- za izgradnjo trgovine v Novi Cerkvi so zainteresirani: Ko-
šarica iz Pernovega, KZ Celje in TUŠ Celje, pričakujemo 
še odgovor Ministrstva za kulturo zaradi spomeniškega var-
stva obstoječega gospodarskega poslopja;

- zaključuje se projekt za razširitev pokopališča v Novi Cerkvi, 
kar je bilo pogojeno s prestavitvijo ceste pri pokopališču;

- potekajo tudi razgovori o nakupu zemljišča za izgradnjo 
igrišča pri šoli v Socki.

Slavko Jezernik, predsednik sveta KS

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO
Poletni meseci so za nami. Kljub počitnicam in dopustom so se v 
naši KS odvijale določene aktivnosti in številne prireditve v organi-
zaciji društev našega kraja. Ena pomembnih je bila 60-letnica delo-
vanja Prostovoljnega gasilskega društva Frankolovo. Svoj praznik 
so imeli jadralni padalci DPJ Kajuh, Turistično društvo je v Črešnji-
cah organiziralo drugo srečanje dvojčkov, DruštvoTalon je uspeš-
no izvedlo Kramarski sejem s prikazom kovaštva. Športno društvo 
Frankolovo je zastavilo nove naloge. Člani Športno-kulturnega dru-
štva KuŠt Črešnjice so počitnice preživeli delovno. Skupaj s krajev-
no skupnostjo so pomagali pri delu na igrišču in urejanju dovozne 
ceste mimo župnišča. Ostala društva so svoje prireditve izvedla že 
v mesecu maju.
PGD Frankolovo in krajevna skupnost v teh dneh skupaj obnavlja-
ta fasado na celotnem objektu. Pred osnovno šolo je bila urejena 
nova cvetlična greda z napisom FRANKOLOVO.
Na komunalnem podroNa komunalnem področju so bila letos opravljena naslednja delaju so bila letos opravljena naslednja dela:
-  Vršila se je sanacija asfaltne ceste v Lipo, ki je bila v zelo slabem 
stanju. Na ostale makadamske ceste smo navozili gramoz in na ne-
katerih odsekih izvedli potrebna strojna dela. 
- Na področju vodooskrbe se je urejala dokumentacija za širitev po-
sameznih vej v naseljih, kjer še ni javnega vodovoda. 
- Od investicij smo dobili nove asfaltirane odseke cest, in sicer v Zg. 
Lindeku, Stražici in  Zabukovju. Upamo, da bomo letos še lahko 
asfaltirali ceste, ki smo jih za to leto vnesli v plan komunalnih del. 
Ob tej priliki se zahvaljujem vsem članom režijskih odborov, pred-
vsem njihovim predsednikom, kakor tudi vsem uporabnikom cest 
za njihov prispevek v denarju in delu.
- V Črešnjicah je narejena prva faza širitve pokopališča – zgrajen je 
podporni zid z makadamskim parkiriščem. V drugi fazi načrtujemo 
zamenjavo podpornega zidu na starem delu pokopališča, vezanega 
na novi del. 
- Pripravlja se tudi dokumentacija za ureditev prostora mrliške veže 
v Črešnjicah v  Marijinem domu. 
- V pripravi je tudi dokumentacija za nadomestno gradnjo paviljona 
za prireditve v graščinskem parku.za prireditve v graščinskem parku.

Z otvoritve ceste v Zabukovju
Letos predvidevamo:Letos predvidevamo:

- da bomo asfaltirali še igrišče v Črešnjicah in dovozno ce-
sto do igrišča; 

- po sklepu Odbora za okolje in prostor ter komunalo upa-
mo, da bodo asfaltirani še preostali odseki cest po našem 
planu: Lipa od Pinterja do Laznika in krajši odsek v Brd-
cah; 

- urejale se bodo bankine ob asfaltnih cestah. V jesenskem 
času bomo tudi nadaljevali z navozom materiala na maka-
damske ceste; 

- na področju obnove vodovoda se predvideva menjava 
voda v Stražici mimo gasilskega doma in načrtujemo, da 
bomo lahko tudi že delali na kakšnem odseku razširitve 
vodovoda; 

- na pokopališču Frankolovo se bo vršila priprava pokopnih 
mest na novem delu.

Dušan Horvat, predsednik sveta KS

Nadaljevanje s strani 31
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Drobtinice iz kuhinje Špesovega 
doma ali kako s pravilnim 

prehranjevanjem do boljšega 
počutja 

Z zdravim načinom prehranjevanja, uravnoteženo prehrano in 
ustreznim vnosom hrane lahko v starejšem življenjskem obdobju 
pripomoremo k boljšemu počutju, izboljšanju zdravstvenega stanja 
in preprečevanju nastanka nekaterih kroničnih bolezni, ki so po-
vezane z nezdravo prehrano. Vse to pa nam bo pomagalo, da bomo 
starostno obdobje preživljali lepše, boljše in kakovostnejše.
V mesecu januarju smo v našem domu z diplomskim delom opra-
vili analizo, s katero smo želeli ugotoviti, ali energijska in hranilna 
vrednost celodnevnih obrokov ustrezata priporočenim normativom 
za neaktivno populacijo v Republiki Sloveniji.za neaktivno populacijo v Republiki Sloveniji.

Rezultati analize so pokazali, da obroki vsebujejo preveč beljakovin 
in maščob, ogljikovi hidrati in energijska vrednost  pa so v mejah 
dovoljenega odstopanja.
Na odstopanje beljakovin in maščob od priporočenih normativov 
lahko vpliva tudi priprava hrane v določenem letnem času. Analiza 
je bila opravljena v zimskem času, ko je na razpolago manj sveže 
zelenjave in sadja in so na voljo jedi, ki so bogatejše z beljakovinami 
in maščobami.
Prehrana nam lahko povzroči težave, kadar jo je premalo ali če je 
enostranska, pa tudi takrat, kadar je hrane preveč.
Velja si zapomniti nekaj prehranskih priporočil :

- priporočen dnevni vnos energijske vrednosti zaužite hrane pri 
neaktivni populaciji   je 7950 kJ (1987 kcal);
- priporočeni dnevni vnosi bistvenih sestavin hrane so:
·   56 g beljakovin,
·   62 g maščob,
· 268 g ogljikovih hidratov,
· vitamini in minerali.

Hrano uživamo sede, jemo počasi in hrano dobro prežvečimo. Za-
užijemo 4-5 obrokov dnevno ob upoštevanju pravil zdrave prehra-
ne (zmernost, kakovost, raznolikost, uravnoteženost, naklonjenost  
zdravemu načinu življenja).

Način življenja in pravilna prehrana starostniku dajeta leta življe-
nju kot tudi življenje letom.                                    

Tea Potočnik 

PRAZNOVALA JE IVANA 
MEDVED

V Špesovem domu je v nedeljo, 20. avgusta, praznovala 94. rojstni 
dan Pušjekova Vanka, kakor ji pravijo na Frankolovem. Do pred 
dvema letoma je živela na domačiji v Verpetah, ko pa ji je zdravje 
nehalo služiti, se je odločila za življenje v Domu. Ivanka je navkljub 
letom še vedno optimistična in dobre volje, še posebej pa je vese-
la vsakega obiska. V Špesovem domu se najraje druži s svojimi so-
krajani, še vedno rada kaj zapoje, obiskuje pa tudi mašo v domski 
kapelici.
Ob visokem jubileju so ji poleg sorodnikov, prijateljev in sosedov 
nazdravili tudi predstavniki KS Frankolovo in ji zaželeli še veliko 
zdravih let.

Elči Gregorc

 UTRINKI IZ ŠPESOVEGA DOMA

• montažo Velux oken
• izdelavo nadstreškov
• polaganje gips plošč
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 PLANINSKI KOTIČEK
Za nami je že polovica obdobja naših potepanj in obiskov 
gora. Pa vendar ni nikoli prepozno, da ponovno obnovi-
mo nekaj napotkov za varno turo, vzpon ali izlet. 

Dogajanja zadnjih mesecev, mislim predvsem na nesreče 
v gorah, so vzrok, da opomnim na nekaj stvari, ki naj slu-
žijo kot napotki:

1. Dokler nimate lastnih izkušenj in znanja, se za pot v gore 
pridružite izletom PD ali usposobljenih oseb. Upoštevaj-
te nasvete in opozorila. 

2. Svoje poti v gore vselej načrtujte. Upoštevajte postop-
nost, ki mora biti prisotna v začetku dejavnosti kot tudi 
v začetku vsake sezone ali po daljši prekinitvi gorniške 
dejavnosti. 

3. Izberite si gorniški cilj glede na vaše znanje, vsestrano 
pripravljenost ter zdravstveno stanje. Bolniki s kronični-
mi obolenji se naj pred turo posvetujejo z zdravnikom. 

4. Ob načrtovanju ture upoštevajte vremensko napoved, 
ki jo tik pred odhodom na turo še enkrat preverite. V 
zimskem času se pozanimajte o stanju snežne odeje in o 
stopnji nevarnosti plazov. 

5. Na turi uporabljajte ustrezno obutev, osebno zaščitno in 
tehnično opremo, imejte s seboj rezervno perilo, planin-
ski zemljevid, svetilko in prvo pomoč, na zavarovanih 
poteh pa zaščitno čelado in komplet za samovarovanje. 
Pred turo doma preverite, ali oprema ustreza namerava-
ni turi. 

6. O nameravani turi in času njenega trajanja (vračunaj-
te nekaj rezervnega časa) obvestite domače ali tistega, 
ki bo dal pobudo, da vas poiščejo, če se ne boste pravo-
časno vrnili. Vpisujte se v vpisne knjige na vrhovih in v 
planinskih kočah. Gorski reševalci vas bodo v primeru, 
da vas bodo iskali, hitreje našli. 

7. V vročih poletnih dneh med turo pijte zadosti osvežilne 
tekočine. Med turo ne pijte alkoholnih pijač. V nahrbtni-
ku imejte vsaj nekaj energijske hrane po osebnem oku-
su. Počitki naj bodo na varnih krajih. 

8. Oči in odkrite dele telesa zaščitite pred soncem. V na-
hrbtniku imejte topla oblačila tudi poleti. 

9. Otrokom pri načrtovanju in na turi namenite posebno 
pozornost, saj doživljajo gore na svoj način. Če je le mož-
no, poskrbite za družbo njihovih vrstnikov. 

10. Hodite previdno in ne prožite kamenja. Opazujte po-
bočje gore nad vami ter   početje planincev, ki se tam 
nahajajo. 

11. V primeru nesreče obvestite najbližjo obveščevalno toč-
ko GRS Slovenije ali Center za obveščanje na brezplač-
no telefonsko številko 112. 

12. Gorski svet ni v celoti pokrit s signalom mobilnih tele-
fonov, zato se na to možnost klica na pomoč ne velja 
preveč zanašati. 

13. Pri obisku gora vam želimo varno in srečno pot ter obi-
lo lepih doživetij, s katerimi se boste zadovoljni vrnili 
domov. 

14. Pričakujemo, da poti, po kateri boste hodili, ne boste 
označili s smetmi … 

IN VABIMO :
• 23. 9. 2006 – Cipernik;
• ob občinskem prazniku na tradicionalen pohod s kosta-

njevim piknikom na Tomažu, pri planinskem domu PD 
Vojnik – 8. 10. 2006;

• 21. 10. 2006 – Radlje – Bricnik – Muta.

ŠE O ČARU GORA – naš vzpon na Peco, z avstrijske strani:
Prek vrhov so nas spremljali temni oblaki, a dobra volja in 
veselo razpoloženje nista dovolila dežja, …

… zato smo med prisotnimi poiskali pohodnika, ki sta bila 
na tej višini prvič 

Planinski krst

Še informacija o domu, ki nastaja pod pridnimi rokami na-
ših članov in prijateljev ter neumornega vodje – Ivan Mu-
zelj skrbi, da delo poteka, kot je treba.

Dom, ki bo pri Sv. Tomažu, dobiva lepo podobo in je navdih 
za vsa naslednja dela, ki nas še čakajo. Vsi, ki postojijo ob 
nastajajočem domu, z navdušenjem prikimavajo in spod-
bujajo marljive delavce. Iskrena hvala vsem in vsakomur, 
ki pomagajo. To bo dom, kjer se ne bodo srečevali samo 
planinci, ampak tudi vsi ljubitelji narave, pohodov in pri-
jetnih druženj. TO BO NAŠ IN VAŠ DOM – DOM VOJNI-
ČANOV, DOM PLANINSKEGA DRUŠTVA VOJNIK!

ZA PD VOJNIK ZBRALA IN UREDILA Zvonka Grum
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KRONIKA
AVGUST 2006

28. REDNA SEJA OB28. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIKINE VOJNIK

je bila v sredo, dne 2. 8. 2006, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Vojnik. Ob prisotnosti 11 svetnikov je Občinski svet: 

- sprejel informacijo o izvrševanju proračuna za tekoče proračunsko obdobje do 30. 6. 2006;
- sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2006;
- soglašal z najemom dolgoročnega kredita v višini 164.654.023,00 SIT za namen financiranja izgradnje investicije 

OŠ Vojnik; plačilo blagovnega kredita – obveznosti po pogodbah do izvajalca del aneks št. 1 k pogodbi 841-09/03-8 
(1. faza) v višini  115.689.439 SIT in pogodba št. 321-00/05-CMC (del 2. faze) v višini 48.964.584 SIT;

- soglašal z najemom dolgoročnega kredita v višini 182.345.977,00 SIT za namen financiranja investicije izgrajene 
OŠ Frankolovo; plačilo blagovnega kredita – obveznosti po pogodbi do izvajalca del št. 321-00/05-CMC;

- sprejel Spremembe odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe urejanja pokopališč ter pokopali-
ške in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik;

- sprejel sklep o ukinitvi sklepa o določitvi prispevka investitorjev za zagotovitev komunalne oskrbe s pitno vodo, 
odvoda in čiščenja odpadnih voda ter oskrbe na območju  Občine Vojnik;

- soglašal z ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja za parc. št. 465/18 k.o. Loka, cesta 104 m2, ki postane last Emiljane 
in Petra Plešnika, za parc. št. 465/19 k.o. Loka, cesta 85 m2, ki postane last Izidorja in Milene Tojnko, ter parc. št. 
465/12, 465/13 in 465/14 k.o. Loka, dvorišče v velikosti 133 m2, ki postanejo last Valterja Robiča. Stroške v zvezi z 
ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja nosijo stranke same;

- soglašal z odstopom zemljišč parc. št. 340/4 – njiva v velikosti 342m2, parc. št. 345/4 – pašnik v velikosti 58m2, 
parc. št. 31/2 – neplodno v velikosti 5 m2

- soglašal z odstopom zemljišč parc. št. 340/4 – njiva v velikosti 342m
2

- soglašal z odstopom zemljišč parc. št. 340/4 – njiva v velikosti 342m
, parc. št. 29/5 – pašnik v velikosti 377 m2

, parc. št. 345/4 – pašnik v velikosti 58m
2

, parc. št. 345/4 – pašnik v velikosti 58m
, parc. št. 390/2 – pašnik v veli-

kosti 183 m2
parc. št. 31/2 – neplodno v velikosti 5 m

2
parc. št. 31/2 – neplodno v velikosti 5 m

, parc. št. 351/2 – cesta v velikosti 29 m2
, parc. št. 29/5 – pašnik v velikosti 377 m

2
, parc. št. 29/5 – pašnik v velikosti 377 m

, parc. št. 370/2 – pot v velikosti 2 m2
, parc. št. 390/2 – pašnik v veli-

2
, parc. št. 390/2 – pašnik v veli-

, parc. št. 1025/2 – pot v 
velikosti 19 m2

, parc. št. 351/2 – cesta v velikosti 29 m
2

, parc. št. 351/2 – cesta v velikosti 29 m
 in parc. št. 1025/3 v velikosti 463 m2, k.o. Vojnik trg v last Republike Slovenije kot svoj prispevek 

k soinvestiranju protipoplavnih nasipov;
- strinjal s prodajo objekta stara šola Vojnik, stoječ na parc. št. 316 in 317 k.o. Vojnik trg za znesek 63.000.000 SIT. V 

primeru, če bi bila potrebna pogajanja, se občinski upravi dovoli znižanje do zneska 60 mio SIT. V skladu s sklepom 
Občinskega sveta se spremeni tudi posamični načrt prodaje premoženja. Občinsko upravo se zadolži, da izvede vse 
potrebno v zvezi s prodajo;

- sprejel sklep, da se izvede prodaja poslovnega prostora Celjska cesta 23 na parc. št. 250/1 k.o. Vojnik trg za mi-
nimalni znesek 3.000.000 SIT. V skladu s sklepom Občinskega sveta se spremeni tudi posamični načrt prodaje 
premoženja. Občinsko upravo se zadolži, da se izvede vse potrebno v zvezi z javnim razpisom;

- soglašal s spremembo sklepa Občinskega sveta glede načina odplačila za nakup zemljišča ZD Vojnik, parc. št. 207 k.o. 
Vojnik trg, ki se poravna z izstavitvijo računa ZD Celje za ureditev parkirišča ob ZD Vojnik;

- obravnaval osnutek lokalnega programa varstva okolja – AGENDA 21. Ker so svetniki imeli veliko pripomb glede 
programa, so bili soglasni, da se točka obravnava, ko bo program dokončno pripravljen;

- sprejel Spremembe pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in 
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS št. 23/99, 2/2000,  17/2000 in 24/2003) 
tako, da se doda v 9. členu 4. alineja: izvedba nadzora po programu dela ali po sklepu nadzornega odbora 3.000,00 
SIT (12,52 EUR) neto na uro, zadnji odstavek pa pravilno glasi: Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se 
izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju, v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava. Letni 
znesek nagrade posamezniku ne sme presegati zakonsko določenih 15 % letne plače župana;

- sprejel Informacijo o aktivnostih Razvojnega programa podeželja občin Celje, Laško, Štore in Vojnik ter se sezna-
nil z modelom za vzpostavitev lokalne akcijske skupine z območjem Spodnje Savinjske doline.  

URADNI DEL
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Gradivo za Občinski svet na temo rebalansa proračuna je 
zajemalo 40 strani, posebni del proračuna, ki je bil zaradi 
obsežnosti na vpogled na seji, je zajemal tudi 40 strani. 
Bistvena sprememba rebalansa se je nanašala na zadolže-
vanje občine, ki je bilo potrjeno že v proračunu, sprejetem 
v decembru 2005. Z rebalansom se je spremenil namen in 
višina zadolžitve; sklepi za preostale bistvene spremembe 
so bili že sprejeti na predhodnih sejah Občinskega sveta. 
Najetje kredita se nanaša na poplačilo obveznosti do iz-
vajalca za OŠ Vojnik 1. faza in del 2. faze ter plačilo obvez-
nosti za OŠ Frankolovo. S povečanim obsegom zadolžitve 
se bodo poravnale obveznosti za šoli, kjer je pouk potekal 
že v minulem šolskem letu.  
Na očitek, da je bilo gradivo za točko rebalansa proraču-
na pomanjkljivo, občinska uprava s strani stranke LDS ni 
bila opozorjena. Glede na to, da se gradivo članom sveta 
pošlje teden prej, bi lahko stranka pozvala upravo, da pri-
pravi dodatne obrazložitve. Na seji občinskega sveta no-
ben svetnik ni podal takšne pripombe. Predhodno sta gra-
divo obravnavala Nadzorni odbor (25. 7. 2006) in Odbor 
za finance in občinsko premoženje (24. 7. 2006), ki prav 
tako nista podala pripombe na gradivo, čeprav so člani 
odbora obenem tudi člani posameznih strank.
Usklajevanje prisotnosti za sejo v juliju je nakazalo pro-

blem sklepčnosti, zato je bila seja prestavljena za en te-
den. Prisotnost za 2. avgust se je preverjala trikrat, posa-
mezniki pa so različno potrjevali svojo prisotnost.  
Rebalans proračuna je bil sprejet soglasno s prisotnostjo 
11 svetnikov.

Povzela: M. Skale 

DODATNI ŠTUDIJSKI 
PROGRAMI

V proračunu Občine Vojnik za leto 2006 so 
na postavki Pomoč študentom pri izvajanju 
dodatnih študijskih programov predvidena 
sredstva v višini 600.000 SIT za pomoč štu-
dentom. Vsi zainteresirani študentje lahko 
svoje vloge, v katerih so opredeljeni dodatni 
študijski programi, oddate na Občini Vojnik 
do vključno 5. 10. 2006. Vloge bo obravnaval 
Odbor za družbene dejavnosti.

Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik

MAJ

VINSKI LETNIK 2005 – VINORODNE DEŽELE PO-
DRAVJE
V organizaciji KGZ-a Maribor je 17. 5. 2006 potekalo ocenje-
vanje vin letnika 2005. Tudi letos so vojniški vinogradniki 
imeli dovolj 'korajže', da so se s svojim kvalitetnim pridelkom 
pomerili s tako močno konkurenco. Dosegli so spet več kot 
odličen rezultat:

vino: zvrst belo – Mikuš Vladimir, ocena 18,03 – najvišje 
ocenjeno vino v tej kategoriji;
vino: Chardonnay – Mirko Krašovec, ocena 18,15; 
vino: Kerner – Mirko Krašovec, ocena 18,22!!!
Iskrene čestitke za lepe ocene, še bolj pa za promocijo VVD-a.

Pavle Leskovar, 

tajnik društva

JUNIJ

DOGODKI

NAGRADNI RAZISKOVALNI TABORI
V začetku počitnic so se pričeli nagradni raziskovalni tabori 
za učence, ki so bili najuspešnejši v raziskovalnih nalogah 
in za tiste, ki so si udeležbo zagotovili s pridnim delom med 
šolskim letom in z uspehi na različnih tekmovanjih. šolskim letom in z uspehi na različnih tekmovanjih. 

Na taborih, zasluženih z raziskovalno dejavnostjo, so sodelo-
vali Andrej in Marko Marguč, Uroš Jurgec na modelarskem 
taboru ter Barbara Jošt in Ana Poklič na biološko-kemičnem 
raziskovalnem taboru. Na modelarskem taboru so izdelali 
vsak svoje modele letal Kanja, Osa in Svinčnik, oblikovali 
iz žice in sestavili robota iz lego kock, ogledali so si gliser  in 
avto na daljinsko upravljanje mentorja Igorja, obiskali Lent 
in Tri ribnike. Doživeli so mnogo zanimivega, zvedeli veliko 

URADNI DEL
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novih stvari in bili vsekakor raziskovalni. 
V torek, 18. 6. 2006, pa se je končal tabor v Piranu, kjer sta 
sodelovala najuspešnejša učenca glede na tekmovanja, in si-
cer Jure Črepinšek in Marko Marguč. Raziskovali so rastlin-
ski svet na slovenski obali od Pirana do Fiese, se potapljali, 
proučevali plimovanje in valovanje, raziskovali bibavični pas 
in flišno obalo v Strunjanu, obiskali soline v Strunjanu in 
Sečovljah, naredili poročilne plakate, jih razstavili in seveda, 
vsak dan so se kopali. Na tabore jim bo ostal zelo lep spomin, 
zato so hvaležni vsem, ki so jim omogočili sodelovanje.

Milena Jurgec

Večernice v Ivenci, pri kapelici Sv. rešnjega srca 
Jezusovega
Nedelja, 18. junija, nam je podarila prekrasen dan. Dopol-
dne smo imeli v farni cerkvi Sv. Jerneja v Vojniku po maši 
procesijo, popoldne pa v Ivenci pobožnost večernic.  procesijo, popoldne pa v Ivenci pobožnost večernic.  

Foto: B. Šket
Nekaj dni prej so pridne ženske pripravljale pecivo, Darko, 
ki sicer vse leto skrbi za urejeno okolico kapelice, je pokosil 
travo, pripeljali so mize in klopi, vse je bilo v veselem priča-
kovanju. Zbralo se nas je dovolj. Ura večernic je bila ravno 
pravšnja: izletniki se še niso vračali domov, zato je bilo ne-
koliko manj prometa. Živahno je postalo na koncu, ko smo 
posedli k bogato obloženim mizam.
Naš gospod župnik Anton Perger je vodil obred, ki je bil na-
menjen vsem vaščanom, živim in že pokojnim, pa tudi tistim, 
ki se ga niso mogli udeležiti. Že tretjič smo imeli srečanje 
pri tej naši čudoviti kapelici in vse kaže na to, da bo postalo 
tradicija. V takih trenutkih lahko vidimo, kako smo povezani 
med seboj, čeprav se morda z nekaterimi redkeje srečujemo. 
Dobri vaški duh še živi. 
Že naš veliki Anton Martin Slomšek je  takole zapisal: »Žal 
naj ti bo le za tri reči v tvojih preteklih dneh: za hudo stor-
jeno, za dobro zamujeno, za izgubljeni čas. Ves svet je poln 
pritoževanja, kako so hudobni ljudje, hudi časi. Ali namesto 
pomagati, da bi se ljudje in časi izboljšali, mnogi roke križem 
držijo. Nič ne pomaga pritoževanje. Potrebno je dejanje vsa-
kega stanu, zvestoba vsakega dela. Zvestoba bo dala boljše 
ljudi, boljše čase.«
Da bi se te preroške besede le prijele tudi slehernega izmed 
nas.
 Branka Šket

PONOVNO SREČANJE GRADIŠČANOV 
CELE SLOVENIJE
Dne 24. 6. 2006 je potekalo 6. srečanje Gradiščanov. Tokrat-
ni organizator je bilo TD Gradišče pri Lukovici. Gradiščanov 
iz Gradišča pri Vojniku se nas je udeležilo 18. Da je bil avto-
bus poln, pa smo s sabo vzeli prijatelje iz sosednjih Gradišč. 
Z nami so bili tudi župan Občine Vojnik Beno Podergajs ter 
nekaj pevcev MPZ Ljubečna s Francijem Ofentavškom, tako 
da smo se na prireditvenem odru predstavili in skupaj zapeli 
pesem »Sem fantič zelenega Štajerja« in pesem »Od kod si 
potnik ti doma«.potnik ti doma«.

Po predstavitvenem delu programa smo sodelovali z ekipami 
na treh igrah: tek na smučeh s štirimi tekmovalci, hoja na 
hoduljah z dvema tekmovalcema in razstavljanje vodnjaka 
z dvema tekmovalcema. Rezultat je bil primeren tekmovalni 
skupini. Razvedrilni program je zaključil ansambel Poljan-
šek. Po izčrpavajočem plesanju smo se okoli polnoči srečno 
vrnili domov.
Kje pa bo sedmo srečanje Gradiščanov naslednje leto, bo 
znano na sestanku organizatorjev 10. septembra letos.

                                        Martin Goleš

POVEJ NAPREJ – ORATORIJ V VOJNIKU
Od nedelje, 26. 6. do petka, 30. 6. 2006, je v Vojniku v in 
ob župnijski cerkvi potekal Oratorij, ki je letos nosil naslov 
Povej naprej. Udeležilo se ga je 59 otrok različnih starosti. 
Oratorij se je vsak dan pričel ali končal z mašo. V nedeljo 
jo je daroval gospod kancler in kanonik Janez Lesnika, od 
ponedeljka do srede gospod Franc Brecl, zaključno mašo v 
petek pa domači župnik, gospod Anton Perger. petek pa domači župnik, gospod Anton Perger. 

Otroci so si vsak dan ogledali igrico, nato so imeli katehezo, 
različne delavnice, nato pa še različne prireditve, kot so ka-
raoke, vodne igre ipd. Zaključek oratorija v petek je bil po-
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poldne, da so se ga lahko udeležili tudi starši, ki vsako leto z 
veseljem sodelujejo na pohodu, ki vsebuje različna vprašanja 
in iskanje zaklada. Zaključna maša je bila v cerkvi Sv. Jerne-
ja, kjer so otroci postavili tudi razstavo izdelkov, ki so nastali 
v času Oratorija. Hvaležni smo vsem, ki so kakor koli pripo-
mogli, da je oratorij uspel in to želimo povedati naprej.

Milena Jurgec

VOJNIŠKI ORATORIJSKI ANIMATORJI
Na letošnjem Oratoriju Povej naprej v Vojniku je sodelovalo 
osemnajst mladih animatorjev, ki so s svojimi svežimi ideja-
mi obogatili prve počitniške dneve otrokom, ki so priprav-
ljeni počitniški čas preživeti malo drugače. Malo drugače ga 
preživljajo tudi animatorji, saj svoj prosti čas namenijo delu 
z mladimi. Na ta način si nabirajo izkušnje za življenje, ob 
enem pa poglabljajo svojo vero. 
Na Oratoriju so pripravili različne delavnice, saj imajo mladi 
mnogo idej in vse so zelo uspele. Nekaj animatorjev deluje 
že dlje časa in že imajo določene izkušnje, zelo pa smo bili 
vsi skupaj veseli novih animatorjev, ki so kljub svoji mladosti 
pokazali izredno odgovornost in sposobnosti. Zanimivo je 
bilo, da so športno delavnico vodila dekleta, kuharsko, kjer 
so nastajale dišeče in okusne pice, pa fantje. so nastajale dišeče in okusne pice, pa fantje. 

Vodja animatorjev je Klara Lipičnik, vodja Oratorija pa je 
bila Lea Jurgec. Uspešni sodelavci  so bili še Urška Mirnik, 
Urška Jurgec, Urška Koželj, Nina Majcen, Nataša Hohler, 
Anžej Gračner, Jasna Žerjav, Janez Kovač, Marko Štante, 
Sara Špes, Barbara Leber, Alja Skamen, Manca Golčman, 
Luka Žurman, Katarina Majer, Leja Dobovičnik in Martin 
Vidmar. Za lačne in žejne želodčke pa so poskrbele Eva Mir-
nik, Jelka Okrožnik in Marija Gorenak. 

Milena Jurgec

29. 6. 2006 – OTVORITEV SUPERMARKETA 
SPAR VOJNIK
V mesecu juniju je Arclin skupaj z okoliškimi kraji dobil svo-
jo trgovino, ki je bila v Arclinu nujno potrebna. Poleg trgov-
skega centra se je istočasno uredila ostala prometna infra-
struktura, od pločnika do avtobusnega postajališča, prehoda 
za pešce, … idr. Glavni investitor Spar Slovenije in izvajalec 
Pluton gradnje, d. o. o. sta v kratkem času izvedla skupaj v 
sodelovanju z Občino Vojnik pomemben projekt, katerega so 
se razveselili vsi, od občanov pa tudi mimoidočih, saj s svojo 
lokacijo in dostopnostjo kupcu omogoči hiter nakup. Ob tej 
priložnosti je Spar Slovenije Vrtcu Mavrica Vojnik podaril 
ček v višini 1 milijon tolarjev, ta sredstva pa so namenili za 
nakup in postavitev igral.

Petra Pehar Žgajner

KULTURA

16. 6. 2006 – RAZSTAVA O ŽIGI POPOVIČU 
V mesecu juniju je praznovala Krajevna skupnost Vojnik in 
v tem času se je zvrstilo mnogo prireditev. Ena takšnih je 
bilo tudi odprtje pomembne razstave v čast velikemu Voj-
ničanu Janezu Valentinu Žigi Popoviču. Marsikdo ne ve, 
da je bil to človek, od katerega se je kasneje med drugimi 
učil tudi Matija Čop. Je učenjak, ki je večino svojega življe-
nja sicer delal in poučeval v kraju blizu Dunaja, a ni nikoli 
pozabil, da je po rodu Slovenec. Da je to vse res, dokazuje 
bogata zbirka njegovih del, med njimi je najbolj pomembno 
omeniti knjigo z naslovom Raziskave morja. Vso potrebno 
gradivo, da je razstava ugledala luč življenja, je pridno zbiral 
gospod Jože Žlaus iz Globoč.

Na samo prireditev smo povabili dr. Petra Weissa, razisko-
valca iz Narodopisnega inštituta Ljubljana, in dr. Reutnerja, 
prominentnega jezikoslovca, ki na Dunaju raziskuje in pre-
pisuje Popovičeve zapiske. Na sami prireditvi je kot povezo-
valka sodelovala Urška Majcen, za glasbo pa je poskrbela 
Špela Majcen, ki je mojstrsko z zvoki flavte zapolnila zadnje 
kotičke knjižnice v Vojniku. V naši občini je bilo rojenih 
veliko pomembnih ljudi, ki so s svojimi deli pustili nepre-
cenljiv zaklad v zgodovini slovenstva in žalostno je, da tem 
osebnostim krajani z obiskom tovrstnih razstav ne znajo 
dati take veljave, kot jih le-ti dobijo v drugih mestih. 

Petra Pehar Žgajner
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17. 6. 2006 – PADALSKI PRAZNIK NA FRANKOLOVEM
Jadralni padalci društva DJP Kajuh, Frankolovo smo tudi 
letos organizirali blagoslovitev jadralnih padal in druge pa-
dalske opreme pri bazenu na Frankolovem. Prireditve se je 
udeležilo približno 50 padalcev in še več drugih udeležencev 
iz različnih krajev, društev in tudi stopenj jadralskega zna-
nja. Vsi pa vsaj v podzavesti čutimo, da nam naš Stvarnik ni 
namenil kril, z narejenimi krili pa smo v zraku nebogljeni, 
zato je prav, da za svoje početje dobimo blagoslov Njega, ki je 
ustvaril zemljo in nebo.ustvaril zemljo in nebo.

Pogled s padala na Špičasti vrh, Stenico in Lindek
Četrtič smo letos blagoslavljali padala. Prvo leto smo se do-
mači padalci ob tem skromno predstavili, povedali, da ima-
mo tudi mi svoja imena in priimke, svoje domače, svoje naj-
dražje, zato se zavedamo, da smo dolžni ceniti in ohranjati 
zdravje in življenje, ob tem pa tudi zadovoljiti svoje potrebe 
po letenju. Prepričanje, da je padalec nek posebnež, ki gre 
na goro in se vrže v dolino, ne drži. Nekaj znanja in prava 
razsodnost naredita ta šport varen. Drugo leto smo že bolj 
samozavestno povedali, da imamo tudi na Frankolovem svo-
je društvo, to je Društvo jadralnih padalcev Kajuh, ki ima 
točno določene naloge. Lani smo nekaj teh nalog že predsta-
vili. Letos ob pristanku pri bazenu na Frankolovem gradimo 
manjšo brunarico, ki naj bi služila vsem padalcem, kot nekak-
šen Dom padalcev. Gradimo jo z lastnimi sredstvi in delom, 
nekaj pa s pomočjo naših prijateljev, sponzorjev. Upamo, da 
bo ta naš dom dokončan do naše naslednje prireditve, to je 
kostanjevega piknika s pohodom od pristanka pri bazenu, do 
vzletišča na Konjiški gori, zato že sedaj vabim vse, ki vas ta 
šport vsaj malo privlači, da se nam ta dan pridružite.
Na prireditvi so nam zapeli pevci cerkvenega zbora Franko-
lovo, padala pa je blagoslovil naš pater Branko. Po blagoslo-
vitvi smo veliko leteli, tudi s tandemskimi padali, nato pa se 
skupaj poveselili do noči.     

K. B.

VETER V LASEH
Na pobudo Občine Vojnik smo letos prvič organizirali tek-
movanje v košarki v sklopu državne akcije Veter v laseh, ki 
ga organizira Športna unija Slovenije. Udeležba sicer ni bila 
največja, vendar so tisti, ki so se tekmovanja udeležili, uživali 
v tekmovanju mešanih trojk. Zaradi slabega vremena je bila 
prireditev žal v telovadnici.
Zmagovalne ekipe smo se udeležile tudi državnega finala v 
Krškem, kjer smo se zelo dobro odrezale. V kategoriji 12–15 

let smo zmagali, nad 15 let smo bili drugi, v kategoriji do 12 
let pa smo bili tretji.
Za naslednje leto računamo, da bo več fantov in punc pre-
magalo psihološko zavoro glede možnosti skupnega igranja 
košarke in se v čim večjem številu udeležilo te akcije.košarke in se v čim večjem številu udeležilo te akcije.

Veter videl Krško
        
   M. J.

TRADICIONALNI TURNIR TROJK V VOJNIKU
Košarkarski klub Vojnik je letos v juniju organiziral že 14. 
tradicionalni turnir trojk. V napetem tekmovanju je zopet 
enkrat zmagala domača ekipa z imenom SLONOKOŠČENA 
OBALA v postavi T. Zdovc, S. Leber, P. Špes in M. Nerat.
V finalnih tekmah so premagali TRI ADIJO, kombinirano 
ekipo Podčetrtka in Prebolda, ki so bili drugi, ter RAKETE, 
sestavljene iz mlajših in bivših igralcev Rogle, ki so bili tret-
ji.

Zmagovalci
Udeležba bi bila lahko večja, če se ne bi nekateri zbali pre-
hude konkurence. Upajmo, da bo naslednje leto manj strahu 
in večja udeležba.
   M. J.

TURIZEM

DRUGO SREČANJE DVOJČKOV IN PRAZNIK ČEŠENJ 
V ČREŠNJICAH – 18. 6. 2006
Ja, če praznika ni, si ga člani Turističnega društva Franko-
lovo pač omislimo. Lansko leto nam je v idilični vasici nad 
Frankolovim bilo tako lepo, da smo se odločili druženje po-
noviti. Tudi letos so se v zidanici 18. junija zbrali dvojčki s 
Frankolovega in vsi tisti, ki se radi preizkušajo v peki sladkih 
dobrot ali pa le z veseljem zagrizejo vanje. 
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Nedeljsko popoldne se je kopalo v soncu, imela pa je ome-
njena nedelja eno samo napako – na širšem območju Fran-
kolovega namreč ni bilo električnega toka. Pa nas izpad ne 
bi toliko motil, če ne bi imele pridne gospodinje v tem času 
namena peči dobrot za kulinarično razstavo v Črešnjicah. V 
tako vročem dnevu je bilo potrebno češnjeve sladke dobrote 
tudi primerno ohladiti, pa hladilniki niso delali ... 
Kljub vsem naštetim nevšečnostim je popoldne minilo v pri-
jetnem razpoloženju in se organizatorji nismo odmaknili od 
predvidenega programa. predvidenega programa. 

Strokovnjakinja iz Gostinske šole Celje in vodja slaščičarne v 
Hotelu Evropa iz Celja, ki smo ju povabili k sodelovanju pri 
ocenjevanju češnjevih sladkih dobrot, sta imeli veliko dela in 
sta se ga zelo strokovno lotili. Medtem ko sta okušali dobrote 
in jih ocenjevali v kar šestih kategorijah, je Alenka Blazinšek 
zelo izvirno zabavala dvojčke, ki so se udeležili prireditve, 
nekateri tudi iz zelo oddaljenih krajev. Tudi letos so se dodo-
bra nasmejali med sodelovanjem v igrah, ki jih je pripravila 
zanje. Tematsko so se seveda navezovale na češnje in prese-
gle našo domišljijo, kaj vse se da z njimi početi. 
K prijetnemu ambientu v zidanici pa so svoje prispevali tudi 
mladi nadebudneži iz vrtca na Frankolovem. Narisali so ve-
liko različnih češenj. Vsaka risbica, ki je bila v Črešnjicah 
razstavljena, pa po besedah vzgojiteljice Dušanke skriva svo-
jo zgodbo. Za sodelovanje se jim seveda najlepše zahvaljuje-
mo. 

Strokovnjakinji sta sešteli točke in si bili enotni v ugotovitvi, 
da je največje število točk dosegla velika torta, ki jo je spekla 
ga. Hilda Goršek. Na razstavi dobrot je ga. Hilda sodelovala s 
kar sedmimi različnimi  pecivi. Nekatera od teh so bila  peče-
na v krušni peči in so nadvse navdušila strokovnjakinji. Po-
deli smo ji priznanje za najboljše ocenjeno češnjevo pecivo in 
ji še enkrat iskreno čestitamo ter se ji najlepše zahvaljujemo 
za sodelovanje. Veliko število točk pa je doseglo pecivo Mari-

ne Ulipi in prav tako navdušilo strokovnjakinji. Skratka, vsa 
prinešena peciva so bila odlična, kar lahko potrdijo vsi obis-
kovalci prireditve, ki so si jih ogledali in jih okusili. 
Veseli nas, da radi pridete v Črešnjice, morda tudi zato, ker 
čutite, da ste v zidanici vedno dobrodošli gostje.
       Z. V.

JULIJ

DOGODKI

BLAGOSLOV JANEZOVE KAPELE V JANKOVI
V nedeljo, 9. 7. 2006, je bilo v Jankovi pri Vojniku veliko slav-
je. Družina Slavka Lipovška se je odločila, da obnovi kapelo, 
ki spada k domačiji, in to jim je zelo dobro uspelo. V kapeli 
je Marijin kip z Jezusom ter freski sv. Tomaža in sv. Janeza 
Krstnika. Kapela je bila postavljena v prejšnjem stoletju v za-
hvalo za srečno vrnitev iz vojne in v priprošjo ter zahvalo za 
vrnitev zdravja v družino. Ker je bil oče Janez, se je imeno-
vala to Janezova kapela, sedaj pa so lastniki Lipovški, pri ka-
terih se je po domače reklo pri Tomaževih, sta sedaj v kapeli 
naslikana oba svetnika. 
Iz družine, ki jo je postavila, živi še gospa Tilika Kerner, ki 
ima na življenje v bližini te kapele lepe in zanimive spomine. 
Pri kapeli je bilo križišče cest in mimo so hodili popotniki, 
ki jih je pot vodila vsak dan ali pa samo včasih, a so se radi 
ustavljali in se priporočili Mariji, saj je kapela posvečena 
prav njej. Poti mimo kapele proti Vojniku in nazaj domov se 
dobro spominjajo tudi naši mašniki dr. Stanko Lipovšek, dr. 
Bogdan Kolar, Jože Lipovšek, Ivan Šelih, še posebej pa Jože 
Špes, saj njegov oče izhaja prav iz te družine.Špes, saj njegov oče izhaja prav iz te družine.

Slovesnost blagoslovitve je ob množici vernikov vodil dr. 
Stanko Lipovšek, sodelovali pa so še duhovniki Anton Per-
ger, Jože Špes, dr. Bogdan Kolar, njegov prijatelj iz Amerike, 
Tone Vrisk, Alojz Kostanjšek in Milan Strmšek. Zanimivo je 
bilo, da se je med obredom, kljub temu, da je močno sijalo 
sonce, ulil dež, kot bi simbolno prišel blagoslov z neba.

Milena Jurgec

17. 7. 2006 – 27. TRADICIONALNI POHOD NA KOMELJ
Za nami je že 27. tradicionalni pohod po poteh padlih bor-
cev DOMNOVE ČETE na Komelj nad Pliberkom pod ges-
lom: Nikdar več vojne, za bratstvo, sporazumevanje in mir 
med narodi.
To je dan, ko smo na Komlju dostojno počastili spomin na 
čas NOB, na vse padle partizane, žrtve po raznih taboriščih, 
zaporih in izgnanstvu, 61. obletnico konca druge svetovne 
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vojne in 62. obletnico padle DOMNOVE ČETE. 
Krajevni odbor ZB Vojnik je skupaj z občino organiziral ude-
ležbo enega avtobusa članov in pridruženih članov naše kra-
jevne organizacije. 
Drugi občinski avtobus pa je na Komelj pripeljal nastopajoče 
na komemoraciji. Pevci Moškega pevskega zbora France Pre-
šeren so po proslavi peli še pri spominski maši, katero vsako 
leto daruje za vse žrtve nacističnega terorja Pliberški župnik 
msg. Olip.
Lep in sončen dan je spremljal množico udeležencev z av-
strijske Koroške in iz Slovenije. 
Nastopi in besede raznih govornikov v spomin in opomin 
na dogodke preteklosti, se tudi letos niso mogli ogniti raz-
nih težav in političnih situacij na avstrijskem Koroškem in 
še vedno prisotnega nespoštovanja 7. člena meddržavne po-
godbe. Ampak vztrajnost in ljubezen do slovenske domovine 
ohranja ta živelj v borbi za svoje osnovne pravice.ohranja ta živelj v borbi za svoje osnovne pravice.

Menim, da je prav, da se v imenu krajevnega odbora ZB 
Vojnik zahvalim vsem, ki so kakor koli pripomogli k izvedbi 
tega prijetnega dne, ki smo ga preživeli pri naših prijateljih 
in borcih: na našem avtobusu že nekaj let skrbi, da nismo 
žejni, naša Nika Verbič, gospe Petri Pehar Žgajner iz občine 
zahvala za organizacijo in izvedbo programa in koordinacijo, 
županu Benu Podergajsu, pevcem Moškega pevskega zbora 
France Prešeren Vojnik in zborovodkinji Emiliji Kladnik Sor-
čan, našim praporščakom ZB Vojnik, Nova Cerkev in Fran-
kolovo, pa tudi Franciju Korošcu za posredovanje turističnih 
zanimivosti in zgodovinskih dejstev o deželi in ljudeh, ki so 
to deželo kakor koli zaznamovali, ter o borcih  Domnove 
čete, ki so padli in dali svoje najdražje – življenje za svobodo 
drugih.
Vsem in vsakemu iskrena zahvala.

Jurij Korošec,
član Krajevnega odbora ZB Vojnik in organizator

IVENČANI SO PRAZNOVALI
Vprašanje človekove sreče se nam vsiljuje v ospredje vedno, 
kadar govorimo o človeku, njegovem značaju, delu in življe-
nju. Vprašanje vseh vprašanj v našem življenju je naša hoja 
za srečo, z njo pa za smislom vsega bitja in žitja na tem ze-
meljskem planetu.  
Za nami je julijski »Prvi ivenški piknik«. Nanj smo čakali kar 
nekaj časa. Da na mladih svet stoji, se je dokazalo tudi ob 
tem dogodku: Tomi in Damjan sta sprožila akcijo, prišlo je 
do reakcije in posledica je bil nepozaben večer! 
Če bi slučajno deževalo, smo postavili najprej šotor. Pogled 
na nasmejane Ivenčane je bil izraz »zunanje sreče«, tiste, 
ki nikoli ni prava človekova last. Človek se ne smeji, ker je 

srečen, ampak je srečen, ker se smeji. Stara resnica je, da je 
smeh pol zdravja! Ta večer smo pozabili na tegobe in poceni 
nauk nam pove še nekaj: smeh izziva veselje in tudi srečo! nauk nam pove še nekaj: smeh izziva veselje in tudi srečo! 

Bilo pa je to druženje tudi druženje štirih generacij v vasi: 
več kot velik kazalec, kako v naši mali vasi življenje uresniču-
je svoj smisel.  Sreča ne pozna staranja, zato prava sreča po-
mlaja: kdor je srečen, se čuti mlad tudi v pozni starosti! To je 
gotovo popotnica mladi in najmlajši generaciji, da je v Ivenci 
najlepše! Najmlajši so uživali, saj ni bilo treba zgodaj spat!
Našemu povabilu sta se z veseljem odzvala gospod župnik in 
gospod kancler.

Tiste, ki se tega večera niso udeležili, smo seveda pogrešali.    Tiste, ki se tega večera niso udeležili, smo seveda pogrešali.    

Foto: Marjan Adamič.
V slogi je največja moč!
V nedeljo zjutraj smo zgodaj vstali in pospravili za sabo. 

Branka Šket

DUHOVNE POČITNICE MINISTRANTOV DEKANIJE 
NOVA CERKEV
Od 24. do 27. julija so preživljali duhovne počitnice mini-
stranti in nekateri njihovi prijatelji iz dekanije Nova Cerkev 
v samostanu Mekinje pri Kamniku, ki ga vodijo sestre ur-
šulinke, za skupine pa odlično poskrbi sestra Marija. Vseh 
skupaj je bilo 73. 
Duhovni vodja je bil pater Branko Cestnik, ki je mlade na-
govoril s svojo preprostostjo in duhovno veličino. Voditelji 
so bili Beno Podergajs, Aleš Kolšek in Milena Jurgec, anima-
torji Urška Mirnik, Urška Jurgec, Urška Koželj, Jasna Žer-
jav, Matjaž Mavhar, Marko Štante, David Grilec, in njihovi 
pomočniki Marko Marguč, Blaž Špeglič, Petra Kerk, Marko 
Hohnjec, Luka Žurman in Martin Vidmar. 
Tema je bil Noe. Pred zajtrkom je bila na vrsti skupna moli-
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tev v naravi. V dopoldanskem času so si ogledali film o No-
etu, nato pa so se otroci razvrstili v tri delavnice: dramsko, 
glasbeno in likovno. V dramski delavnici so pripravili prizor 
o gradnji ladje ter zapisali deset zapovedi za današnji čas. V 
likovni delavnici so izdelovali ladjice. Na velike so naselili ži-
vali in ljudi, manjše pa so prilepili na svoje razglednice in jih 
z lepimi željami poslali staršem, sorodnikom, prijateljem. z lepimi željami poslali staršem, sorodnikom, prijateljem. 

Foto: p. Branko Cestnik
V glasbeni delavnici so prepevali pesmi in se naučili nekaj 
novih. V opoldanskem času je bila sveta maša, v kateri so so-
delovali otroci, animatorji in voditelji, pater Branko pa je na 
preprost način otrokom približal versko vsebino. 
Po kosilu je sledil počitek, popoldne pa športne in družabne 
igre. Pripravili so pravo tekmovanje v malem nogometu, ki ga 
je vodil pater Branko.
Ker so sodelovali ministranti iz šestih župnij, so pripravili 
predstavitev svojih cerkva in župnij, sodelovali so v kvizu, 
ki je zajemal štiri različne teme, zadnji večer pa so pripravili 
veseli večer. 
V četrtek so odšli na pohod do cerkvice Sv. Benedikta v Stra-
njah, ki je bila zanimivo obnovljena po načrtu Jožeta Plečni-
ka, med vojno pa je bila nemški bunker.
Pomemben del tega druženja je bilo življenje in prilagajanje 
tako veliki skupini, skupni obedi, skupna molitev. Duhovne 
počitnice so se končale v želji, da se naslednje leto spet do-
bijo skupaj v Mekinjah.

Milena Jurgec

KULTURA

Na »rajžo« po sledeh sv. Eme. 
Člani Turistično-kulturnega društva Globoče – Dedni Vrh 
smo kot vsako leto odkrivali bisere naše kulturne dedišči-
ne. Tokrat smo jo »mahnili« na  Koroško.
Zgodaj zjutraj, 8. 7. 2006, nas je avtobus še nekoliko zaspane 
odpeljal s postajališča v Globočih, novim dogodivščinam na-
proti. Pot nas je vodila skozi Velenje, Slovenj Gradec, Ravne, 
Prevalje vse do mejnega prehoda Holmec na Avstrijsko, kjer 
je bila naša prva postojanka Globasnica.
 V idiličnim kraju, kjer ljudje še vedno govorijo pretežno slo-
vensko, smo si pod vodstvom gospoda dekana ogledali Ma-
rijino cerkev iz 13. stoletja, kostnico, grad slovenskega novo-
dobnega graščaka Elbe in muzej. Povzpeli smo se na Emino 
goro, kjer so ostanki keltske naselbine in lepa cerkev, posve-
čena sv. Rozaliji. Ustavili smo se tudi ob izviru studenca, o 
katerem ljudsko izročilo pravi, da zdravi bolne oči. Hm, zdi 
se mi, da veliko bolje vidim. Naše lačne želodčke smo nahra-

nili v gostišču Hudelj. Kot se za prave kulturnike spodobi, 
nismo pozabili niti na glasbo. »Eno po domače« je »udarila« 
Joškova banda, zraven so zažvrgolele  Taščice.
Po odličnem kosilu in zabavi smo se odpravili  na Gospos-
vetsko polje, kjer stoji znamenita cerkev Gospa Sveta. Z eno 
besedo – navdušila nas je. Seveda si nismo pozabili ogledati 
vojvodskega prestola, ki nas je spomnil na nekdaj mogočno 
pradomovino Karantanijo in na koseze, ki so nekdaj na knež-
jem kamnu ustoličevali naše in pozneje tuje kneze. 
Pot smo nadaljevali skozi center Celovca, Vrbe, do čudovite 
Marijine cerkve ob znamenitem Vrbskem jezeru. Hladna, či-
sta voda nas je kar vabila, da smo namakali od poti utrujene 
noge.
Kmalu je bil čas za vrnitev domov. Dih nam je zastajal, ko 
smo se vzpenjali po slikoviti strmi cesti s tisočerimi ovinki 
čez prelaz Ljubelj. Ko smo bili končno na »varnem«, smo se 
ustavili na pristni slovenski kavici in podoživljali utrinke z 
izleta. 
Lepi trenutki žal minejo prehitro. Prijetno utrujeni smo se 
pozno ponoči vrnili v domače Globoče. Koroška je res lepa, 
ima svoje skrite zaklade, vendar čez našo deželico na sončni 
strani Alp je ni! 

Nekaj članov našega društva pred novodobnim gradom

  Barbara Žlaus

ŠPORT

Turnir v tenisu za pokal KS Nova Cerkev
V nedeljo, 9. 7. 2006, je Športno društvo Socka na igrišču 
Koprivnik organiziralo teniški turnir za pokal Krajevne 
skupnosti Nova Cerkev. 
Tekmovalci so se kot vsako leto pomerili v dveh kategorijah: 
moške dvojice in ženske posamezno. Prijavilo se je pet pa-
rov, pri ženskah pa sta tokrat nastopili le dve tekmovalki. 
Zmago sta si pri moških priborila Urban Koprivnik in Boris 
Žerovnik, drugo mesto pa sta zasedla Simon Čretnik in Mar-
ko Žibret. V ženskem dvoboju sta se pomerili Maja Sentoč-
nik in Irena Jovan, kjer je slednja zmagala v podaljšani igri. 
Zmagovalci in drugo uvrščeni so prejeli pokale in praktične 
nagrade.
Turnir je potekal na odlično pripravljenih igriščih, Športno 
društvo Socka pa je poskrbelo tudi za prigrizke in pijačo. 
Tekmovanje je lepo uspelo, vendar bi si Športno društvo So-
cka v prihodnje želelo več prijavljenih igralcev.
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Udeleženci turnirja v tenisu
REZULTATI:
Ženske: 1. Irena Špegel Jovan
 2. Maja Sentočnik

Moški: 1. Urban Koprivnik, Boris Žerovnik
 2. Simon Čretnik, Marko Žibret
 3. Blaž Jovan, Aleš Koprivnik
 4. Uroš Gorečan, Jure Korošec
 5. Miro Gorečan, Dražen Prskalo

Blaž B.

TURIZEM

2. julij 2006 – NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE PRED 
GRADOM LEMBERG
Na grajskem dvorišču pred gradom Lemberg pri Novi Cerkvi 
se je odvila še ena uspešna kulturno etnološka prireditev v 
organizaciji Turističnega društva Nova Cerkev. Predstavljene 
so bile stare obrti: opletanje steklenic, izdelava omela, ple-
tenje košar, lončarstvo, čebelarstvo, pletenje ... Na stojnicah 
grajske tržnice so se ponujale dobrote izpod rok pridnih go-
spodinj, razni sadeži in izdelki iz domačega okolja.spodinj, razni sadeži in izdelki iz domačega okolja.

V kulturnem programu so se predstavili: Godba na pihala 
iz Nove Cerkve, Vrajeva peč iz Socke, harmonikarji Roka 
Švaba, Ljudske pevke z Dobrne, učenci POŠ Nova Cerkev 
in Socka ter otroci Vrtca Mavrica Vojnik. Sledila je komedija 
CILKA IN DRAŠEK v izvedbi gostov iz Velike Nedelje.

                                     V. S.

30. julij 2006 – dnevi turizma v Solčavi
Joškova banda in Taščice navdušile gledalce v Solčavi in v 
Črni na Koroškem

Pravijo, da dober glas seže v deveto vas. No ja, verjetno bo 
že držalo, saj so naše Taščice in Joškova banda dobili vabilo 
na dneve turizma, kjer so skupaj z županom predstavili našo 
občino in zažgoleli, kot le oni znajo. Vas zanima rezultat? 
Odgovor je pravilen, ponovno vabilo na naslednje solčavske 
turistične dneve.

Ljudske pevke Taščice na nastopu v Solčavi
Barbara Žlaus

AVGUST

DOGODKI

ŠE NEKAJ Z NAŠIH POKOPALIŠČ
Čeprav ne želimo, da bi naša kronika postajala tudi črna kro-
nika, pa morda ni narobe, če opozorimo na manj prijetne 
dogodke. Zelo žalosten izgled je v začetku avgusta dobil ob-
jekt pri mrliški veži v Vojniku, kjer so brezvestneži odstranili 
velik del bakrenega ostrešja. Investitorji so ob gradnji želeli, 
da bo družbeni objekt zgrajen z materiali, ki bodo trajni, da 
bi bilo čim manj stroškov z vzdrževanjem. Žal so takrat upoš-
tevali le objektivne elemente, na subjektivno »pokvarljivost« 
niso računali. Te je v zadnjem času vse več. Pomislimo, kaj 
lahko kot posamezniki naredimo v smeri izboljšanja stanja. 
Morda bo potrebno začeti spreminjati odnos in odgovornost 
do našega skupnega premoženja in to zavest privzgajati tudi 
našim najmlajšim že doma v družini. V opozorilo pa še slika 
z žalostnim izgledom razkritega ostrešja.z žalostnim izgledom razkritega ostrešja.

Nič manj ni boleče nespoštovanje kraja, kjer počivajo naši 
predniki. Nekateri se vozijo po pokopališču, kot da je to jav-
na pot, cesta ali parkirni prostor. Na vsakem pogrebu je ne-
kajkrat izrečena misel: »Naj počivajo v miru.« Pustimo jim 
ta mir!
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Pokopališče tudi ni javno odlagališče smeti. Zabojniki, kon-
tejnerji in deponije pri pokopališčih so namenjeni zgolj od-
padkom s pokopališč (cvetje, venci in sveče, ki se zbirajo 
ločeno). Stroški odvoza odpadkov so najvišja postavka pri 
izdatkih poslovanja pokopališč. Ti stroški se krijejo iz najem-
nine grobov, zato njihovo povečevanje posledično povzroči 
zvišanje najemnine.
Gospodinjske odpadke odlagajte tja, kamor sodijo: v zaboj-
nike ali vrečke za individualni odvoz, na deponije ekoloških 
otokov ali na deponijo v Bukovžlaku. 

V. S.
DOBROTIN 2006
12. avgusta sta ZB Vojnik in Občina Vojnik pripravili žalno 
slovesnost v spomin na padle svojce družine Dobrotinšek. 
Slovesnost je bila ob spominski plošči, ki je na pročelju do-
mačije Dobrotinškovih na Dobrotinu. Kljub deževnemu vre-
menu se je je udeležilo veliko število ljudi. Slovesnost se je 
pričela ob zvokih evropske (Štajerski rogisti) in slovenske 
himne (MPZ Vojnik). Po pozdravnem govoru povezovalke 
je MPZ Vojnik pod vodstvom zborovodkinje Emilije Kladnik 
Sorčan zapel pesmi »Slovenci kremeniti« in »Ob Kolpi«. 

Predsednik ZB Vojnik Marjan Oprešnik, župan Občine Voj-
nik Benedikt Podergajs in Karel Žibret so ob spominsko obe-
ležje položili venec.

Besedilo na spominskem obeležju se glasi:

IZ DRUŽINE DOBROTINŠKOVIH 
SO V LETIH 1941-1945 OSVOBODILNE

VOJNE DALI SVOJA ŽIVLJENJA
MATI HELENA

HČI MARIJA
SINOVI MARTIN – JERNEJ

ALOJZ – JURČEK 
SLAVA NJIHOVEMU SPOMINU!

V TEJ HIŠI SE JE DNE 29. 10. 1941 POD
VODSTVOM KOMANDANTA FRANCA 

ROZMANA STANETA
ZADRŽEVAL 1. ŠTAJERSKI BATALJON

                                                        ZB NOV VOJNIK

S svojim programom so se predstavili tudi učenci in učen-
ke podružničnih osnovnih šol: Nova Cerkev in Socka pod 
vodstvom Ide Grobelnik in Sabine Penič. Na harmoniko pa 

jih je spremljal Matjaž Krušič. Njihovega programa smo se v 
ZB Vojnik kot vedno zelo razveselili, z željo po prihodnjem 
sodelovanju.

Sledili so pozdravni govori. Najprej je predsednik OZ ZB Ce-
lje Stane Mele ob priložnosti izročil gospe Feldin priznanje 
OZ ZB. Nato so imeli besedo gostje iz Avstrije. Lipej Kole-
nik in ostali prijatelji iz Pliberka so Jožefi Feldin (po domače 
Dobrotinšekovi Zefki) izročili simbolično darilo. Slavnosti 
govornik je bi predsednik ZB Vojnik Marjan Oprešnik, ki je 
v svojem govoru strnil dogodke, dejanja in njihov pomen za 
slovenski narod.

Nato je Mešani komorni zbor DU Vojnik pod vodstvom zbo-
rovodkinje Vide Bukovac zapel pesmi: »Slovenija, od kod le-
pote tvoje«, »Bratje, le k soncu, svobodi«, »Naša vojska« in 
»Slovenci kremeniti«. 

S svojim nastopom so nas razveselili tudi Štajerski rogisti.

Na koncu je sledil še nagovor župana Občine Vojnik s pova-
bilom k skromni pogostitvi.

Ob zvokih partizanskih pesmi smo proslavo sklenili v bliž-
njem gostišču. Ob jedači in dobri kapljici smo se prijetno dru-
žili do poznih večernih ur.

Prihodnje leto pa se snidemo še v večjem številu!

Ob tej priložnosti bi želeli omeniti še spominsko obeležje na 
osnovni šoli, ki je nekoč nosila ime po padlih junakih iz Voj-
nika. Besedilo na njem se glasi:

OSNOVNA ŠOLA
'' BRATJE DOBROTINŠEK'' VOJNIK

Na Dobrotinu so živeli fantje vsem v veselje
ko je zasedel zemljo nam sovrag,
za svobodo so dali vsi življenje,
še v smrti bil od njih je vsak junak!

Po njih se šola imenuje,
naj mladi rod njih delo nadaljuje!
                                    Marija Ahtik, učiteljica

Ker so za svobodo na oltar domovine nesebično darovali svo-
ja življenja, jih ne bomo nikoli pozabili.
Kakor galebi ponosno, takšni so umrli za domovino. Slava 
jim!

ZB VOJNIK

13. avgusta – blagoslov obnovljene 
HODNIKOVE KAPELE
Kapela je bila postavljena in prvič blagoslovljena leta 1948. 
Hodnikova prednika Ivan in Alojzija Kotnik sta imela 10 
otrok, od tega šest  sinov. Prišla je druga svetovna vojna in 
tisti, ki so bili dovolj stari, so morali v vojno. Na veliko vese-
lje staršev so se vsi vrnili živi, zato so za srečno vrnitev sinov 
postavili kapelo. Posvečena je bila sv. Trojici, zunanjost pa 
poslikana s freskami, ki pa jih je čas že močno poškodoval. 
Sedanji lastniki in ljudje dobre volje, ki so priskočili na po-
moč, so se odločili in kapelo obnovili. 
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Delo na freskah je opravil Karli Jevnišek, večkrat si je tudi 
vzel čas in pri obnovi sodeloval  dekan Alojz Vicman, ki je  
tudi opravil blagoslov. Domači so se obema zahvalili z ustno 
in s pisno zahvalo. Zahvalo za pomoč in sodelovanje pri ob-
novi pa so prejeli še: Herman Kotnik, Silvo Blazinšek, Stanči 
Majcen, Anton Kotnik, Terezija Zupanek, Ivi Oprčkal, Bran-
ko Majcen, Branko Dornik, Dani Jamnik in Občina Vojnik, 
župan Beno Podergajs. Ustna zahvala pa je bila namenjena 
vsem neimenovanim dobrotnikom, ki so Hodnikove podprli 
na tak ali drugačen način ter omogočili pogostitev ob blago-
slovu in vsem, ki so se ob tej priložnosti zbrali.
   V. S.

TRETJI SPOMINSKI POHOD IN SV. MAŠA NA KLE-
MENČI JAMI
V soboto, 19. avgusta, smo se odpravili številni prijatelji, 
znanci, planinci, alpinisti in sorodniki našega sokrajana 
Damjana Slemenška na Klemenčo jamo pod Ojstrico.
Damjan se je smrtno ponesrečil 23. 11. 2003 pri svojem se-
stopu z gore med Krotičko in Škrbino. V ta namen je gospod 
župnik Anton Perger iz Vojnika, ki je tudi sam velik ljubitelj 
gora in narave, daroval sv. mašo. V svoj nagovor je vtkal več 
žlahtnih čutečih misli o stvarstvu in nas iskreno ganil. Med 
sveto mašo pa so tudi zelo lepo peli Fantje iz Arclina.sveto mašo pa so tudi zelo lepo peli Fantje iz Arclina.

Po končanem obredu smo se napotili do kraja nesrečnega 
dogodka, kjer je Damjan, še ne 30-leten, klonil pred mogoč-
nostjo gore. Na  tem mestu je spominska plošča, na kateri 
piše: »Tu je ostalo tvoje hrepenenje, tvoje življenje in najino 
srce«.
Da je Damjan imel mnogo prijateljev, pričajo svečke, ki gori-
jo na nesrečnem mestu pod Krotičko.
Domači so hvaležni vsem, ki so se tako množično udeležili 
sv. maše in pohoda, še posebej pa gospodu župniku in pev-
cem.
   M. S. 

BLAGOSLOV STOPNIŠČA IN OBNOVLJENEGA ŽUP-
NIŠČA

Na lepo nedeljo, 27. 8. 2006, ki je posvečena sv. Jerneju, se je 
zbrala v Vojniku velika množica ljudi, saj se je preteklost po-
vezovala s sedanjostjo. Pred več kot sto leti, ko so načrtovali 
vojniško cerkev, so namreč v načrt vrisali tudi stopnišče pred 
cerkvijo, ki pa ga pozneje niso postavili. Sedaj so se za to od-
ločili nekateri krajani Vojnika in s svojim delom in prispevki 
donatorjev postavili veličastno stopnišče ter uredili okolico 
in parkirni prostor. V nedeljo je ta prostor in obnovljeno žup-
nišče blagoslovil stolni kanonik, dr. Stanko Lipovšek ob so-
delovanju domačih duhovnikov. Tistim, ki so prispevali naj-
več svojih sredstev ali pa ur prostovoljnega dela, so podelili 
priznanja. Organizator tega dela in okrasitve pred cerkvijo je 
bil Mirko Krašovec.

Milena Jurgec 

GASILSKO PRESENEČENJE NA ROGLI
Gasilci PGD Frankolovo ob okroglih  obletnicah svojih čla-
nov obiščejo slavljence in jim zaželijo vse najboljše. 

Ob srečanju z abrahamom so gasilci na dopustu na Rogli, dne 
27. 8. 2006, presenetili članico PGD Frankolovo, Bredo VRA-
ŽIČ. Zaželeli so ji, da bi se zdravi in srečni čez 50 let ponovno 
srečali. Seveda pa so ji dejansko pripravili presenečenje. Na 
Roglo so se pripeljali v večjem številu z več vozili. S seboj so 
pripeljali tudi hrano in pijačo za piknik, tako da je slavljenka 
lahko le spremljala dogajanje. 
Za popestritev smo okusili tudi nekaj gobarske sreče. Iz na-
branih gob bo slavljenka skuhala gobovo juho, na katero bo 
v naslednjih dneh povabila izbrane goste.

Žal je prijetno veseljačenje prekinilo slabo vreme, ki je na 
idilični Rogli pogost spremljevalec, zaradi česar se je prijetna 
družba predčasno razšla. 

Upamo, da bo takšnih prijetnih srečanj v bodoče še več.

Janez Goričan

KULTURA

20. avgust 2006 – občinski praznik Črne na Koroškem
Dne 20. 8. 2006  so v Črni na Koroškem praznovali občinski 
praznik. Na povabilo tamkajšnjega župana so sodelovali tudi 
Joškova banda in Taščice. Kot vedno, so tudi tokrat dvignili 
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na noge krajane ter posamezne turiste iz naše sosednje Av-
strije. strije. 

Joškova banda v elementu
Po nastopu so preživeli nekaj prijetnih uric z našim rojakom 
Tonetom Vriskom, župnikom v Črni. Tako je v prijetnem 
vzdušju kar prehitro minil še en dan. 
Organizatorji so bili nad našimi pevci navdušeni. Niso izgub-
ljali časa in so se takoj dogovorili za ponovno snidenje.

Barbara Žlaus

ŠPORT

KOLESARSKI VZPON NA STRNADOV TRAVNIK
Kolesarska sezona je v tem času v polnem zamahu, zato smo 
15. 8. 2006 v Športnem društvu Socka že drugo leto zapo-
red priredili kolesarski vzpon na Strnadov travnik s startom 
pred trgovino Koprivnik v Socki. Vzpona se je udeležilo 58 
tekmovalcev in prav vsi so uspešno opravili s 4-kilometrskim 
vzponom. Vsi udeleženci so po končanem vzponu prejeli to-
pel obrok, s pomočjo sponzorjev pa smo vsem pripravili tudi 
lepe nagrade. Tekmovalce smo razdelili v 3 moške kategorije 
in eno žensko in v prav vseh se je vnel pravi boj za odlič-
ja. Prvi trije tekmovalci v vseh kategorijah so prejeli pokale, 
zmagovalec vzpona Dejan Vračič pa je prejel tudi prehodni 
pokal ŠD Socka. Ker je bil letos postavljen nov rekord proge, 
smo zmagovalcu podelili tudi denarno nagrado. Čeprav se 
vam zdi vzpon časovno zelo kratek, moramo poudariti, da 
je rekord 13:44 čas aktualnega državnega prvaka Slovenije v 
vzponu z gorskimi kolesi.vzponu z gorskimi kolesi.

Najhitrejši trije na Strnadovem travniku
Kolesarski vzpon je po udeležbi najbolj množična športna 
prireditev v Socki. Veseli nas, da je tudi ob progi veliko kra-
janov, ki s svojim navijanjem vzpodbujajo kolesarje. Zahvala 
gre tudi vsem sponzorjem, ki so omogočili naš vzpon.

Vabljeni vsi ljubitelji kolesarstva 15. 8. 2007 v Socko, ko se 
bomo spet povzpeli na Strnadov travnik! 

ŽENSKE:
1. Natalija Anderluh 24:15
2. Karmen Konušek 25:18
3. Jožica Kotnik  27:57

DEČKI DO 15 LET:
1. Urban Ferenčak 19:23
2. Žiga Knez  20:09
3. Matija Božnik  24:37

MOŠKI  OD 16 DO 35 LET:
1. Dejan Vračič  13:44
2. Marko Čretnik 15:09
3. Erik Rosenstein 15:41

MOŠKI NAD 35 LET:
1. Rober Bauman 18:01
2. Brane Škobrne 18:12
3. Andrej Kohme 20:43

Blaž B.

TURIZEM

FRANKOLOVO – POLETNI KRAMARSKI SEJEM S PRI-
KAZOM KOVAŠTVA 
V nedeljo, 20. 8. 2006, je društvo Talon Frankolovo »spravi-
lo pod streho« že drugi sejem v tem letu oziroma peti poletni 
kramarski sejem. Na to smo v društvu zelo ponosni, še zlasti 
ker so nas obiskovalci nagradili z bogatim obiskom.

Zelo smo veseli, ker prodaja, nakupovanje in število stojnic 
iz leta v leto raste. Namreč prav to je bila naša velika želja že 
ob nastanku društva. Že petič smo prikazali eno od starih 
obrti, ki so bile nekoč znane v našem kraju, in so se v spo-
minu ali resnično, ohranile vse do današnjih dni. Letos smo 
obujali spomin na kovaštvo. Prav veliko kovačev nismo na-
šli, a že v preteklosti je kraj premogel enega ali največ dva. 
Domačin Dušan Selčan je z veseljem priskočil na pomoč in 
kovaške spretnosti pokazal vedoželjnim gledalcem skupaj z 
gospodoma Ribičem iz Ivence in  Čerenakom z Dobrne. Sko-
vali so kar nekaj  izdelkov, popravili kakšno staro orodje in 
celo naredili malico na lastnem kurišču. Zvok njihovih kla-
div bo zagotovo še nekaj časa zvonil v glavah obiskovalcev 
prireditve.    prireditve.    

Pripravili smo delavnice za otroke, v katerih so lahko izdelali 



50OgledalO 09/56 20. september 2006

KRONIKA
različne okrasne in uporabne predmete pretežno iz kovin. 
Pomagale so jim prijazne mentorice. Poskrbljeno je bilo še za 
zanimive spominke društva. Lačnim želodcem  smo ponudili 
gobovo juho z ajdovimi žganci. Spekli smo tudi čevapčiče in 
kotlete, da ne bi bil kdo prikrajšan za okusno malico, za ka-
tero društvo vedno poskrbi. Obljubili smo presenečenja. To 
so bila nagradna vprašanja in kmečka igra metanje podkev. 
Zmagovalci so se kmalu našli in bili nagrajeni s podkvami 
sreče. Za dobro voljo je letos skrbel ansambel Vižarji s svojim 
zabavnim programom.zabavnim programom.

Končati moram z verzi iz Kovaške pesmi, ki smo jo tudi sliša-
li, kot se za Frankolovo in njihove dobre pevce spodobi:

»Črni smo kovači,
veseli razbijači …

Skupaj smo se vsedli,
veselo si zapeli …''

Za društvo Talon:
Greta Jošt

SEPTEMBER

Kulturni večer Občine Vojnik v Preboldu
V soboto, 2. 9. 2006, se je  v Vrtni galeriji Gaj v Kaplji vasi ob 
kiparski razstavi predstavila tudi naša občina s kratkim kul-
turnim programom, ki ga je povezovala Petra Pehar Žgajner.turnim programom, ki ga je povezovala Petra Pehar Žgajner.

Totem (200 cm, hrast), avtor: Jože Žlaus 
Razstavljalo je osem kiparjev iz vse Slovenije. Med njimi 
tudi krajan in predsednik našega društva Jože Žlaus, ki se je 
predstavil s štirimi lesenimi skulpturami. Posebej pohvalno 
je dejstvo, da so se zavzeli za slepe in slabovidne, saj so bili 
ob kipih tudi napisi v brailovi pisavi, ki so jim omogočili do-
življanje umetnosti. 

Vzporedno z razstavo je bila kulturna prireditev, na kateri 
so nastopili že naši dobri znanci Joškova banda in ljudske 
pevke Taščice. Seveda ni manjkal nas župan Benedikt Pode-
rgajs, ki je naše gostitelje seznanil z našim idiličnim krajem 
ob Hudinji.
Za site želodčke in kapljico rujnega sta poskrbela društvo 
kmetic Meta in društvo vinogradnikov.
Po uradnem delu je sledila še zabava z Joškovo bando, ki je 
dodobra razgrela občinstvo v hladnem, pa čeprav poletnem 
večeru. 

Barbara Žlaus

Kroniko pripravila Valerija Svetel

PRANA3STIL
Prana�3stil,�d.o.o.,�Arclin�39,�3211 Škofja�Vas

IP�telefon:�05�993�67�82
GSM:�041�983�308
Faks:�03�781�26�57

WWW:�http://www.prana3stil.si
E-pošta:�info@prana3stil.si

RAÈUNALNIŠKO�PODJETJE�V�VAŠEM�KRAJU
internet�strani,�gostovanje,�servis�in�prodaja,�vzdr�evanje
informatike�v�podjetju,�programiranje,�obnova�tonerjev....
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 ZAHVALE

ALBIN KOŠTOMAJ 
s Keršove 10 v Vojniku, rojen 12. 12. 1919 na 

Ljubečni.

Hvala vsem, ki ste v težkih trenutkih pristopili na pomoč, 
izrekli sožalja ter darovali cvetje in sveče. Posebna za-
hvala velja dr. Stevanu Đorđeviću za nudenje zdravst-
vene pomoči v času njegove težke bolezni, sestram in 
zdravnikom Urološke ambulante Bolnice Celje za pri-
jazno in strokovno pomoč, gospodu Srečku Hrenu za 
spoštljivo opravljen pogrebni obred in sveto mašo, pe-
vcem za odpete pesmi in vsem, ki ste ga pospremili na 
zadnjo pot.

Hvaležna žena Milka

Prišel je čas slovesa,
odšel sem daleč stran,

ostajajo spomini le
na zemeljski vsakdan.
Bilo je težko in lepo,

obojega veliko,
a zdaj prostrano je nebo

odprlo svojo sliko.

ZAHVALA

V soboto, 1. 7. 2006, se je od nas po-
slovil mož, oče, dedek, brat in svak FRANČIŠKE RAJŠTER

roj. Krameršek (9. 3. 1931–9. 7. 2006)

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
sosedom in znancem za izražena pisna in ustna sožalja, 
darovano cvetje in sveče ter spremstvo na njeni zadnji 
poti. Posebna hvala zdravstvenemu osebju endo odd-
elka, dr. Žuranu, osebju ZD Vojnik, dr. Govčevi, vodji 
patronaže gospe Alenki, osebju Špesovega doma Vojnik, 
gospodu Pergerju za opravljen cerkveni obred in molitve, 
gospodu Ofetavšku za govor, pevcem – Moškemu oktetu z 
Ljubečne za odpete žalostinke, organistu gospodu Kolšku, 
Brenkovi mami za molitve na domu ter sodelavcem pod-
jetij Oder, Steklar in CMC.

Vsi njeni

Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le 
daleč je …

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi drage mame, se-
stre, stare mame, prababice, tete, 

tašče in svakinje

RAJKA ZUPANCA
(26. 7. 1937–13. 8. 2006)

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste ga spremili na nje-
govi zadnji poti, darovali sveče in cvetje. Hvala vaščanom 
za pomoč in izraze sožalja ter sodelavcem REMONTA. Še 
posebna zahvala gospodu župniku Antonu Pergerju.

Žena Milena ter sinova Rajko in Marko

Z A H V A L A

Ob smrti našega dragega moža in 
očeta

Slavku GMAJNERJU
31. 7. 1952–16. 9. 2005

Hitro mine čas in počasi celi rane. 16. 9. 2005 si zatisnil za 
vedno svoje trudne oči, se poslovil od nas in se pridružil 
svojim staršem in sestri v večnosti. Lepo mi je, da lahko 
z mirnim srcem postojim ob vašem poslednjem domu s 
šopkom, prižgem svečko in v mislih potujem z vami. Hva-
la vsem, ki postojite z lepo mislijo ob njih.
Srečno med zvezdami.

SESTRA Z DRUŽINO

Med zvezdami žariš in nad nami 
bediš.

V SPOMIN
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OBVESTILA ZA GOSPODARSKE DRUŽBE IN 
SAMOSTOJNE PODJETNIKE POSAMEZNIKE

1. V Ogledalu št. 54/14. 4. 2006 in v Uradnem listu RS št.  
40/14. 4. 2006 je bil objavljen Javni razpis za dodelitev fi-
nančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospo-
darstva v občini Vojnik v letu 2006, in sicer za subvencije 
obrestne mere v skupni višini 1,5 mio SIT ter za dotacije v 
skupni višini 3,5 mio SIT (pridobitev ali podaljšanje stan-
darda kakovosti, stroški izdelave projektne dokumentacije 
ter investicijskih programov, prva udeležba na sejmu ali 
razstavi in odpiranje novih delovnih mest). Podrobne raz-
pisne pogoje si lahko preberete tudi na naši internetni stra-
ni www.vojnik.sww.vojnik.swww.vojnik.sw i.
Rok za prijavo na javni razpis je od 3. 5. 2006 do vključno 
17. 11. 2006 do 12.00. Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti 
poslana priporočeno po pošti ali osebno oddana v tajništvu 
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik najkasneje do roka 
prijave. Za čas prejema se šteje, ko je vloga v tajništvu Ob-
čine Vojnik.
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, 
Keršova 8, 3212 Vojnik, po telefonu (03) 78-00-620 (Mojca) 
ali po e-pošti obcina@vojnik.sbcina@vojnik.si.

2. Obveščamo vas, da je možno kupiti komunalno opre-
mljene parcele v poslovno-obrtni coni Arclin, ki jo gradimo 
skupaj z Regionalno razvojno agencijo Celje. Kontaktna 
oseba za prodajo je Milan Kukovič, Regionalna razvojna 
agencija, tel. 03 42-44-130.

Povzela: M. S. 

SPOŠTOVANI OBRTNIKI

Na Občino Vojnik nas večkrat pokličejo občani, ki želijo in-
formacijo o obrtnikih, ki izvajajo instalacijska dela in popra-
vila za individualne potrebe, torej za hiše in stanovanja. 
Odločili smo se, da v glasilu Ogledalu brezplačno objavimo 
obrtnike, ki imajo poslovno dejavnost registrirano na območ-
ju občine Vojnik in izvajajo obrtna dela oz. popravila – elek-
tro, vodovod, centralne kurjave, beljenje, pokrivanje streh …
Vaše podatke za objavo (naziv, ime in priimek in podatke 
kontaktne osebe ter kratek opis storitev) pričakujemo na 
sedežu Občine Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik do pet-
ka, 10. 11. 2006.  

M. S. 

ODLAGANJE ODPADKOV

Na deponiji odpadkov v Bukovžlaku lahko občani, ki so 
vključeni v organiziran odvoz komunalnih odpadkov, 4x let-
no brezplačno odložijo manjšo količino odpadkov, pripelja-
no z osebnim vozilom oziroma z manjšo prikolico. V sklopu 
tega odlaganja je zaenkrat možno odlagati tudi manjše koli-
čine gradbenih odpadkov, ki nastanejo v gospodinjstvu (npr. 
obnova kopalnice). Na deponiji v Bukovžlaku je možno od-
lagati tudi gradbeni material, ki vsebuje azbest, in sicer proti 

plačilu 24.955,00 SIT/tona (104,13 EUR/tona).

Delovni čas deponije je vsak delavnik med 6.00 in 20.00, v 
soboto pa do 14.00. Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrne-
te na sedež javnega podjetja Javne naprave, Teharska c. 49, 
3000 Celje, tel. št. 425-64-00.

Nataša Kos

SEMINAR »FINANČNO POSLOVANJE 
DRUŠTEV Z VIDIKA NOVEGA ZAKONA O 

DRUŠTVIH«

Občina Vojnik bo za društva, registrirana v naši občini, orga-
nizirala seminar »FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTEV Z 
VIDIKA NOVEGA ZAKONA O DRUŠTVIH«. Seminar bo 
v soboto, 30. septembra 2006 ob 8.00 uri v dvorani gostišča 
Ovtar v Vojniku. Društva so o tem že seznanjena in bodo 
prejela vabilo ter prijavnico na seminar. Cena seminarja bo 
za udeležence naše občine 10.000 SIT, za vsakega nadaljne-
ga udeleženca iz istega društva 9.000 SIT, za vse ostale pa 
12.000 SIT. V kolikor je še kdo zainteresiran za udeležbo, 
lahko podrobnejše informacije ter prijavnico prejme na Ob-
čini Vojnik (Mojca Ograjenšek, 7800-646). 

  M. O.

VSEM VLAGATELJEM V OBČINI VOJNIK

Objavljen je Javni poziv za vlaganje zahtevkov za vračilo 
vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Na podlagi 9. 
člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vra-akona o spremembah in dopolnitvah zakona o vra-
čanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje čanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni 
list RS, št. 60/06) tako komisija, ustanovljena za opravlja-
nje strokovnih in tehničnih nalog, objavlja javni poziv za 
vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj. Poziv je objavljeoziv je objavljen v 
73-74 številki Uradnega lista RS z dne 14. 7. 2006, na strani 
5702 in 5703. 

V ponedeljek, 10. 6. 2006, je namreč začel veljati Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vračanju vlaganj v 
javno telekomunikacijsko omrežje, ki je bil objavljen v Urad-
nem listu RS št. 60. 

Zakon odpravlja nejasnosti, ki so se pokazale pri izvajanju 
dosedanjih določb zakona, in razširja nabor listin, na podlagi 
katerih se dokazuje obstoj pravice do vračila vlaganj. V krog 
potencialnih upravičencev vključuje pogodbena vrednost 
tiste subjekte, ki so plačali visoko ceno priključnine, ki je 
bila hkrati tudi uradna cena priključnine. Med potencialne 
upravičence vključuje tudi tiste subjekte, ki nimajo dokazil o 
sklenjenem pravnem poslu, a vlaganja v javno telekomunika-
cijsko omrežje lahko dokažejo. Zakon ureja reševanje sporov 
v primerih, ko je bila pogodba sklenjena zunaj obdobja, ki je 
predvideno v zakonu, ter določa rok za pripravo predloga za 
sklenitev pisne poravnave. Zaradi vseh navedenih sprememb 
Zakon predvideva objavo ponovnega javnega poziva za vloži-
tev zahtevkov na Državno pravobranilstvo. 
************************************************
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Pogosto zastavljena vprašanja na temo javnega poziva za 
vlaganje zahtevkov za vračilo vlaganj:

Kdo lahko vloži zahtevek?
Zahtevek lahko vložijo fizične osebe, organizacije fizičnih 
oseb, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki so s 
pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d. d., in Samouprav-
nimi interesnimi skupnostmi z namenom, da bi pridobili te-
lefonski priključek za sebe ali za druge, sklenili pravne posle 
o vlaganju v javno telekomunikacijsko omrežje do vključno 
6. 4. 1998 za poštni, telegrafski in telefonski promet.

Kaj je treba zahtevku priložiti?
Priložiti je treba listine, ki dokazujejo obstoj pravice do 
vračila vlaganj ter vrednost pravnega posla, vloženega dela 
in materiala, in sicer pogodbo, račune ali druge verodostoj-
ne listine ali dokumente v zvezi z vlaganji.

Kakšen je postopek v primeru, ko vlagatelj ne razpolaga s 
pogodbo ali z drugimi listinami?
Če vlagatelj zahtevka ne razpolaga s pogodbo, z računi 
ali drugimi verodostojnimi listinami ali dokumenti, k za-
htevku predloži notarsko overjeno izjavo o vrsti in obsegu 
vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje. Izjava o vr-
sti in obsegu vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje 
naj bi vsebovala vsaj naslednje podatke: sedanjo telefonsko
številko vlagatelja, telefonsko številko in naslov vlagatelja ob 
vključitvi, okvirni čas  vključitve, navedbo, ali je bilo vlaga-
nje opravljeno v denarnih sredstvih, materialu ali delu, ter 
okvirno višino denarnih sredstev, porabljenega materiala in 
vloženega dela. Navajanje neresničnih podatkov v notarsko 
overjeni izjavi je v skladu z 258. členom Kazenskega zakoni-
ka (Uradni list RS, št. 95/04 – uradno prečiščeno besedilo 1) 
kaznivo in se preganja po uradni dolžnosti.

Kaj se zgodi, če zahtevek vloži oseba, ki ni razvidna iz pra-
vnega posla?
Vlagatelj mora v tem primeru zahtevku priložiti tudi dokaz 
o pravnem nasledstvu (denimo fizične osebe naj bi priložile 
Sklep o dedovanju).

Ali se zneski za priključnino in prispevek SIS vračajo?
Priključnina in prispevek SIS se kot splošno obvezno plači-
lo za pridobitev telefonskega priključka ne vračata. Če so v 
znesek zahtevka vključena tudi namenska sredstva iz držav-
nega proračuna ter stroški hišne instalacije in terminalske 
opreme, se ob izračunu višine vračila odštejejo.

Kam vlagatelji vložijo svoje zahtevke?
Zahtevki se vlagajo pri krajevno pristojnem državnem pra-
vobranilstvu glede na sedež pravnega prednika Telekoma 
Slovenije, d. d., oziroma SIS, kjer so bila vlaganja opravljena, 
in sicer na:
– Državno pravobranilstvo, p. p. 649, 1001 Ljubljana,
– Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Celju, p. p. 
108, 3001 Celje,
– Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Kopru, p. p. 
441, 6001 Koper,
– Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Kranju, p. p. 
24, 4001 Kranj,
– Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Mariboru, p. 
p. 200, 2001 Maribor,
– Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Murski Sobo-

ti, p. p. 71, 9001 Murska Sobota,
– Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Novi Gorici, 
p. p. 121, 5001 Nova Gorica,
– Državno pravobranilstvo, zunanji oddelek v Novem mestu, 
p. p. 79, 8001 Novo mesto.

Kakšen je rok za vložitev zahtevka?
Rok za vložitev zahtevka je 90 dni od objave javnega poziva 
v Uradnem listu RS in prične teči naslednji dan po objavi; 
rok je torej 12. 10. 2006.

Komu zahtevka ni potrebno ponovno vložiti?
Zahtevka ni treba ponovno vložiti tistim vlagateljem, ki so 
zahtevek vložili do 7. 12. 2004. Lahko pa ga dopolnijo z no-
vimi dokazili v skladu z določbami novele zakona in pri tem 
navedejo, da gre za dopolnitev zahtevka.

Državno pravobranilstvo bo brez ponovnega zahtevka pre-
računalo višine vračil v že sklenjenih pisnih poravnavah 
ob upoštevanju določb novele zakona. Če bo preračunana
vrednost ugodnejša za vlagatelja zahtevka, bo Državno pra-
vobranilstvo pripravilo predlog aneksa k pisni poravnavi in 
ga vročilo vlagatelju zahtevka.

Državno pravobranilstvo bo ponovno pregledalo zavrnjene 
zahtevke in jih obravnavalo v skladu z določbami novele za-
kona.

Kdaj upravičeni dobijo vračilo?
Zneski iz sklenjenih pisnih poravnav se pričnejo vračati upra-
vičencem v roku enega meseca po prvem vplačilu kupnine 
od privatizacije državnega deleža v Telekomu Slovenije.

V zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona 
o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje 
(Uradni list RS, št, 60/06) sprašujete, ali morajo fizične 
osebe, ki so zahtevek že vložile do 7. 12. 2004 in je bil le-ta 
zavrnjen, ponovno vlagati svoje zahtevke, kljub temu, da 
nimajo novih dokazil oziroma dopolnitev. Pri tem se skli-
cujete na 10. točka Javnega poziva, ki govori, da bo državno 
pravobranilstvo ponovno pregledalo in obravnavalo zavr-
njene zahtevke. Ali so tukaj mišljeni ti zahtevki, ki so jih 
fizične osebe že vložile do zgoraj navedenega datuma, torej 
do 7. 12. 2004?

V skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnit-
vah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje (Uradni list RS, št, 60/06) in vsebino Javnega poziva 
(Uradni list RS, št. 73-74/06) zahtevka ni treba ponovno vlo-
žiti tistim vlagateljem, ki so zahtevek vložili do 7. 12. 2004. 
Lahko pa ga dopolnijo z novimi dokazili v skladu z določba-
mi novele zakona in pri tem navedejo, da gre za dopolnitev 
zahtevka.

Tudi osebam, ki jim je bil zahtevek že zavrnjen, tega ni po-
trebno ponovno vlagati, razen če ga želijo dopolniti z novimi 
dokazili. Vse zavrnjene zahtevke bo Državno pravobranil-
stvo ponovno pregledalo in jih obravnavalo v skladu z do-
ločbami novele zakona.
Ali je nujna overitev izjave upravičenca pri notarju ali za-
dostuje overitev na upravni enoti?
V skladu s 4. členom Zakona o spremembah in dopolnit-
vah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
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omrežje (Uradni list RS, št. 60/06) je v primeru, da vlagatelj 
zahtevka ne razpolaga z listinami ali dokumenti, potrebno 
predložiti državnemu pravobranilcu notarsko overjeno izja-
vo o vrsti in obsegu vlaganja. Izjavo je torej treba overiti pri 
notarju in ne zadostuje overitev na upravni enoti.

Ali se bo postopek vračanja dejanskim upravičencem vodil 
kot upravni postopek?

Postopek vračanja dejanskim upravičencem se v delu, ki ga 
vodi Državno pravobranilstvo, opravlja po postopku, pred-
pisanem v Zakonu o državnem pravobranilstvu.

Domnevamo pa, da vas zanima postopek, kadar lokalna 
skupnost nastopa kot upravičenec in ta po 6. členu Zakona o 
vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Urad-
ni list RS, št.26/05 – uradno prečiščeno besedilo 2) vrača de-
narna sredstva dejanskim končnim upravičencem. Naj vas 
pri tem opozorimo na Zakon o upravnem postopku, ki se 
uporablja, kadar upravni in drugi organi odločajo o pravi-
cah, obveznostih ali pravnih koristih strank.

Glede na to, bi se načeloma moral uporabljati tudi pri vo-
denju postopka vračanja dejanskim upravičencem na ravni 
lokalne skupnosti.

Janez KOROŠEC,
neodvisni svetnik v občini Vojnik,
podpredsednik združenja VVJTO

OBVESTILO O SELITVI UPRAVNE ENOTE 
CELJE

Obveščamo Vas, da se je Upravna enota Celje preselila v 
nove poslovne prostore. Od 24. 7. 2006 dalje posluje na na-
slovu Ljubljanska cesta 1, 3000 Celje – prizidek k Narodne-
mu domu Mestne občine Celje. 
 Damjan Vrečko, načelnik 

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV

DA BO NEVARNO NA VARNEM
Vsako leto, tako tudi letos, v jesenskem času v podjetju Javne naprave d. o. o. Celje na širšem območju Celjske regije organizi-
ramo akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Akcija je v prvi vrsti namenjena občanom, da iz domačih priročnih 
skladišč odstranijo nevarne odpadke, kot so: akumulatorji, pesticidi in insekticidi, barve in laki, zdravila, svetila, kozmeti-
ka, računalniška in video oprema itd. Ti odpadki vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi in jih zato ni možno 
odlagati skupaj s komunalnimi oziroma gospodinjskimi odpadki. Vsako leto se število teh odpadkov  poveča. V lanskem letu 
smo z akcijo zbrali 35 ton nevarnih odpadkov. Razveseljivo je, da občani teh odpadkov ne odlagajo med gospodinjske od-
padke, ampak le-te hranijo v posebnih embalažah in jih oddajo v omenjeni akciji.
Akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev bo v občinah Vojnik in Dobrna potekala po spodaj navedenem razpore-
du. Gospodinjstva bodo na dom prejela poseben letak, na katerem so navedeni razpored zbiranja ter kaj so nevarni odpadki, 
kako ravnamo z njimi in kako se  odlagajo. Zbirna mesta in čas bodo objavljeni v lokalnih medijih (radio Celje, Novi tednik, 
Televizija Celje) in na spletni strani Javnih naprav www.javne-naprave.si, zato prosimo, da te informacije redno spremljate in 
se seznanite, kje se mobilni kontejner nahaja določeni dan in uro. Za vse dodatne informacije smo na voljo na tel. 03/425-
64-28 ali mobitel 041/763-415 (Gregorc).

Vsak udeleženec akcije bo imel moenec akcije bo imel možnost sodelovati v nagradnem nost sodelovati v nagradnem žrebanju z bogato nagrado.rebanju z bogato nagrado.

Razpored zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev v občinah Vojnik in Dobrna

Sreda
27. 9. 2006

8.00–11.00 Dobrna Dobrna
Parkirišče pri Zdravstvenem 

domu

12.00–15.00 Dobrna Dobrna
Parkirišče pri Zdravstvenem 

domu

Četrtek
28. 9. 2006

8.00–11.00 Nova Cerkev Nova Cerkev EKO OTOK pri pokopališču

12.00–15.00 Nova Cerkev Socka Pri gasilskem domu

15.30–18.30 Vojnik Ivenca Pri Ovtar

Petek
29. 9. 2006

8.00–11.00 Vojnik Vojnik Parkirišče pri pokopališču

12.00–15.00 Vojnik Vojnik Parkirišče pri pokopališču

15.30 – 18.30 Frankolovo Frankolovo
Makadamski prostor pri 

Graščini v parkuGraščini v parku

… v skrbi za okolje …

Javne naprave d.o.o. Celje
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UPRAVNE IN OSTALE NALOGE SPREJEMNO 

INFORMACIJSKE PISARNE UPRAVNE 
ENOTE CELJE V OBČINI VOJNIK:

- SPREJEM VLOG IN IZDAJA OSEBNIH IZKAZ-
NIC IN POTNIH LISTOV TER VODENJE PO-
STOPKOV V ZVEZI Z IZDAJO DVOJNIKA OSEB-
NE IZKAZNICE IN POTNEGA 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 SKUP-
NEM GOSPODINJSTVU IN STALNEM PREBI-
VANJU;

- SPREJEM VLOG ZA SPREMEMBO OSEBNEGA 
IMENA;

- POTRJEVANJE TUJIH OBRAZCEV IN PISANJE 
POTRDIL O ŽIVETJU;

- IZDAJA IZPISKOV IZ MATIČNIH EVIDENC;
- SPREJEM PONUDBE ZA PRODAJO KMETIJSKE-

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

PRIREDITVE, VLOGA ZA INVALIDSKI ZNAK, 
VLOGA ZA USTANOVITEV DRUŠTVA) UPRAV-
NE ENOTE CELJE;

- POTRJEVANJE OBRAZCEV ZA RAZPIS ZAKO-
NODAJNEGA REFERENDUMA;

- PRODAJA UPRAVNE TAKSE;
- ODDELEK PROMETA (IZDAJA PRIGLASNICE 

ZA TEORETIČNI DEL VOZNIŠKEGA IZPITA, 
PLAČILO PRAKTIČNEGA DELA IZPITA, NAZNA-
NITEV IZGUBE VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA, …).

NOVOSTI:
- UPRAVNA OVERITEV PODPISOV IN KOPIJ;
- IZDAJA ZEMLJIŠKOKNJIŽNIH IZPISKOV.
INFORMACIJSKA PISARNA VOJNIK

VARSTVO POTROŠNIKOV

Spoštovani,
sporočamo vam, da je Urad za varstvo potrošnikov odprl 
brezplačno telefonsko številko za brezplačno svetovanje 
potrošnikom, ki ga izvajajo potrošniške organizacije, izbrane 
na javnem razpisu Urada za varstvo potrošnikov: 080 88-99. 
Svetovanje poteka vsak dan med 9.00 in 13.00. Vprašanja 
lahko potrošniki pošiljajo tudi po elektronski pošti na: sve-
tovanje.uvp@gov.si. Vsa vprašanja potrošnikov bodo usme-
rjena na izbrane potrošniške organizacije. Urad ocenjuje, da 
je bil z vzpostavitvijo brezplačne telefonske številke dosežen 
velik napredek pri doseganju  kvalitete svetovanja. Urad bo 
v skladu s pogodbo z izvajalskimi potrošniškimi organiza-
cijami seznanjen z vsemi vprašanji potrošnikov, kakor tudi z 
odgovori svetovalcev. S tem bo pridobil podlago za različne 
analize, ki bodo služile za dvig kvalitete opravljanja javne 
službe svetovanja in podlago za uveljavljanje novih usmeri-
tev politike varstva potrošnikov.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko Urada 478-36-18.
Mojca Burgar, podsekretarka Urad RS za varstvo potrošnikov

LJUDSKA UNIVERZA CELJE
CANKARJEVA 1, 3000 CELJE

Spoštovana, spoštovani!

Poznate koga, ki še nima končane osnovne šole? Med nami 
je namreč še vedno veliko takšnih, ki te resnično osnovne 
izobrazbe nimajo. Nekateri bi to šolanje tudi zaključili, pa se 
nikakor ne morejo odločiti za vpis ali pa nimajo denarja zanj. 
Nekaterim je nerodno, drugi imajo kakšne druge razloge, da 
se ne vpišejo.
Na Ljudski univerzi Celje ponujamo kvalitetno osnovno šolo 
za odrasle, ki je za udeležence brezplačna. Urnik predavanj 
se prilagodi udeležencem izobraževanja, v enem letu se lahko 
končata dva letnika in še več je drugih prednosti. Informa-
cije in vpisi: osebno na Ljudski univerzi Celje, po telefonu 03 
428-67-50 ali po elektronski pošti info@lu-celje.si.
Hvala, ker nam pomagate. In hvala, ker pomagate tistim, ki 
potrebujejo izobrazbo. Ker je več znanja danes več uspeha 
jutri!

Andrej Mernik, 
Ljudska univerza Celje 

Košarkarski klub Vojnik
Tel.: 03 781-26-13/031 564-115

KOŠARKARSKA ŠOLA 

Dragi otroci in spoštovani starši,

z novim šolskim letom ponovno vabimo vse, košarke ter gi-
banja željne dečke in deklice, v košarkarsko šolo na OŠ Voj-
nik,  Frankolovo, Ljubečna in  Dobrna. 
Na OŠ Vojnik bomo z vadbo za začetnike pričeli v torek, 
3. oktobra, ob 16. uri. Takrat vabimo vse otroke začetnike 
skupaj s starši na prvi trening. Ob tej priložnosti se bomo še 
natančneje dogovorili za nadaljnji razpored treningov.
Na drugih šolah boste o začetku treningov obveščeni po 
zvočniku, na oglasni deski ali preko profesorjev športne 
vzgoje.
Informativno se lahko prijavite  pri profesorjih športne 
vzgoje na svoji šoli: 

- v Vojniku pri Robiju Suholežniku,
- na Frankolovem pri Ivanu Špegliču,
- na Dobrni pri Nevenki Tratnik Krajnc,
- na Ljubečni kar v tajništvu,
- na podružničnih šolah pa pri vodji podružnice.
Prijavite pa se lahko tudi na telefon 031 564-115, elektronski 
naslov omegakon@siol.netomegakon@siol.net ali pa enostavno pridete na tre-
ning.

Za skupine, ki so trenirale že lani, se zaradi tekmovalne-
ga režima treningi pričenjajo na začetku septembra po 
priloženem urniku, ki se bo lahko še malo usklajeval, glede 
na šolske potrebe.

VABLJENI !
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URNIK VADBE ZA KK VOJNIK V SEZONI 2006/07

TELOVADNICA ponedeljekponedeljek torek sreda četrtekčetrtekč petekpetek sobota

OŠ VOJNIK
ŠKL 

13.30–15.00
ŠKL 

13.30–15.00
ŠKL  in tekme
13.30–15.30

ŠKL 
13.30–15.00

8.00–10.00
mladinci

16.00–17.30
mlajši pionirji

 16.00–17.30
mešano začetniki 

do 12 let

16.00–17.30
mlajši pionirji

16.00–17.30
mešano začetniki 

do 12 let

10.00–13.00
kadeti

20.00–22.00
člani

17.30–19.00
kadeti

17.30–19.00
st. pionirji 

20.00–22.00
člani – mladinci

17.30–19.00
st. pionirji 

TRENERJI:
Robi Suholežnik

OŠ LJUBEČNA
15.30–17.00

mlajši pionirji
15.30–17.00

mlajši pionirji
Damjan Žekar
Robi Žnidarec

15.30–17.00
starejši pionirji – 

igrišče 2igrišče 2

15.30–17.00
starejši pionirji – 

igrišče 2igrišče 2

Mateja Oprčkal
Ivo Špeglič

Marjan Oprčkal

OŠ DOBRNA
14.30–16.00
ml. pionirji 

mešano

14.30–16.00
ml. pionirji 

mešano

15.30–17.00
st. pionirji

OŠ 
FRANKOLOVO

19.00–20.30
mladinci

15.30–17.00
ml. pionirji 

mešano

14.00–15.30
ml. pionirji mešano

Tekmovanje za mlajše pionirje se začenja 12. septembra. Tekme bodo ob ponedeljkih in torkih popoldne. Starejši pionirji 
začnejo tekmovanje 24. septembra. Tekme bodo ob nedeljah dopoldan med 9.30 in 12.00. Kadeti pričnejo s tekmami 30. 
septembra. Tekme za kadete bodo ob sobotah med 10.00 in 13.00.

KADETI II. SKL – razpored – 1. del

KELEJA VOJNIK sobota, 30. 9. 2006
ROGAŠKA 98 VOJNIK sobota, 7. 10. 2006
VOJNIK, doma, ob 11. uri ELEKTRA B sobota, 14. 10. 2006 
ŠMARJE PIV. LIPNIK VOJNIK sobota, 21. 10. 2006
VOJNIK, doma, ob 11. uri HOPSI POLZELA sobota, 28. 10. 2006
VOJNIK, doma, ob 11. uri KELEJA sobota, 11. 11. 2006
VOJNIK, doma, ob 11. uri ROGAŠKA 98 sobota, 18. 11. 2006
ELEKTRA VOJNIK sobota, 25. 11. 2006

VOJNIK, doma, ob 11. uri
ŠMARJE PIV. 
LIPNIK

sobota, 2. 12. 2006

HOPSI POLZELA VOJNIK sobota, 9. 12. 2006

PIONIRJI II. SKL – lestvica po I. delu tekmovanja in razpored – 2. del:
1. VOJNIKVOJNIK 6 6 0 391 147 12 +244
2. RUŠE 6 6 0 477 243 12 +234
3. BISTRICA 6 5 1 409 286 11 +123
4. KŠ M. PRIMORAC B 6 4 2 425 321 10 +104
5. PTUJPTUJ 6 4 2 387 292 10 +95
6. KELEJAKELEJA 6 4 2 279 282 10 -3

RUŠE VOJNIK nedelja, 1. 10. 2006
VOJNIK, doma, ob 11.30 KŠ MARIO PRIMORAC B nedelja, 8. 10. 2006
VOJNIK, doma, ob 11.30 BISTRICA nedelja, 15. 10. 2006
PTUJ VOJNIK nedelja, 22. 10. 2006
VOJNIK, doma, ob 11.30 RUŠE nedelja, 29. 10. 2006
KŠ MARIO PRIMORAC KŠ MARIO PRIMORAC 
BB

VOJNIK nedelja, 12. 11. 2006

BISTRICA VOJNIK nedelja, 19. 11. 2006
VOJNIK doma ob 11.30 PTUJ nedelja, 26. 11. 2006
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PIONIRJI 1994 – lestvica 1. del in razpored 2. del 

1. KK MARIBOR 6 5 1 332 230 11 +102
2. PIVOVARNA LAŠKO 5 5 0 304 133 10 +169
3. PREBOLD 6 2 4 242 296 8 -54
4. VOJNIKVOJNIK 5 2 3 158 173 7 -15
5. KD B. BESEDIČ – ČIRO 6 2 4 185 269 8 -84
6. LJUTOMERLJUTOMER 4 0 4 72 192 4 -120

// VOJNIKVOJNIK LJUTOMERLJUTOMER še ni termina 
18.30 KK MARIBOR VOJNIKVOJNIK torek, 12. 9. 2006torek, 12. 9. 2006
17.00 VOJNIKVOJNIK KD B. BESEDIČ - ČIRO torek, 19. 9. 2006torek, 19. 9. 2006
17.00 VOJNIKVOJNIK PREBOLD ponedeljek, 25. 9. 2006ponedeljek, 25. 9. 2006
18.45 PIVOVARNA LAŠKO VOJNIKVOJNIK torek, 3. 10. 2006torek, 3. 10. 2006

Urnik ni dokončen in se še lahko spreminja glede na potrebe šol.
     Marjan Oprčkal

NK VOJNIK
Otroška nogometna šola za najmlajše

NK Vojnik vabi k vpisu v otroško nogometno ko nogometno ško nogometno š šološološ ,  namenjeno dečkom in deklicam 1., 2. in 3. razreda. Aktivnost  bo potekala  ,  namenjeno dečkom in deklicam 1., 2. in 3. razreda. Aktivnost  bo potekala  
takoj po pouku, dvakrat tedensko med 13. in 15. uro. Otroci bodo spoznali osnove najpopularnejše igre.

Pričela se je tekmovalna sezona 2006/2007. NK Vojnik ima v ligi MNZ Celje prijavljene selekcije U8, U10, U12, U14 in kade-
te. Ekipa U8 se je lani uvrstila med najboljše in bo letos tekmovala v višji ligi. 

Treningi se nadaljujejo po nespremenjenem urniku.

Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek Sobota
U8 16.00-17.30 16.00-17.30 16.00-17.30

U10,U12 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00

U14 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

Vabljeni na ogled tekem in spodbujanje naših nogometašev:
U8  nedelja dopoldne,
U10, U12 sobota dopoldne,
U14  sobota popoldne,
U16  nedelja popoldne.

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

                                                       Uprava NK Vojnik

OBVESTILO STARŠEM

Starše otrok, ki obiskujejo vrtec, obvee otrok, ki obiskujejo vrtec, obveščamo, da je rok za oddajo vloge amo, da je rok za oddajo vloge 
za znižano plaano plačilo vrtca za leto 2007 

15. november 2006.
Zamudnikom bodo vrtci izstavili račun za polno plaun za polno plačilo.
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SALON SPROSTITVE, DOBREGA POČUTJA 

IN ZDRAVLJENJA V VOJNIKUIN ZDRAVLJENJA V VOJNIKU

Življenje sodobnemu človeku narekuje, da se mora hitro od-
ločati in veliko premikati. Čas je postal vrednota, naglici se le 
redko lahko izognemo. Zato je prav, da ob tem ne pozabimo 
nase in si privoščimo nekaj uric samo zase, za svoje dobro 
počutje in svoje občutke.
V ta namen smo v Vojniku, na Prušnikovi ulici 19, preuredili 
nekdanji poslovni prostor. Nastal je Masažni salon SITANA, 
v katerem mirno žubori vodnjak in igrajo prastara glasbila 
– gongi in tibetanske posode, vse skupaj pa obkrožajo nežno 
igrive pastelne barve.
Naše osnovno vodilo je, da se obiskovalci v ambientu pri-
jetno počutijo in najdejo stik s svojo notranjostjo, ki je v da-
našnjem času vse bolj pod pritiski okolice in zunanjih draž-
ljajev.
Veliko se vas ustavlja pred našimi vrati in prebira obvestila. 
Tistim, ki ste morda zamudili naš Dan odprtih vrat, ki je po-
tekal 9. septembra, na kratko predstavljamo naš program.
Kaj torej počnemo v SITANI?
AKUPUNKTNA MASAŽA (APM) je masaža meridianov s 
kovinsko palčko in stimulacija akupunkturnih točk na me-
ridianih. Z njo odstranjujemo ovire v energijskem pretoku 
in vzpostavljamo energijsko pretočnost. Normalen pretok 
energije po meridianih aktivira v telesu samozdravilen pro-
ces. Pomaga pri težavah s hrbtenico, sklepi, z dihalnim in 
prebavnim sistemom, pri migreni, revmi, … Krepi naravno 
odpornost organizma, zato je dobra preventiva pred bolez-
nijo. Masažo APM po potrebi dopolnimo še z energetskimi 
trakovi MEDI TAPE, ki delovanje akupunktne masaže še 
okrepijo in podaljšajo.
GONG ZVOČNA KOPEL – zvok gonga nas objame v zvoč-
no polje in v telesu vzpostavlja harmonijo. Odstranjuje nape-
tosti in blokade ter tako oživlja samozdravilne sposobnosti 
našega telesa. Obudi naše izvorne potenciale ter nam omo-
goči popolno sprostitev in doživetje sebe in življenja izven 
parametrov časa, prostora in materije.
ZVOČNA MASAŽA S TIBETANSKIMI POJOČIMI PO-
SODAMI – zvok tibetanskih posod, ki jih polagamo na telo, 
potuje v globino našega telesa do vsake celice. Odpravlja na-
petosti in raztaplja vse, kar je naši izvorni naravi tuje. Pre-
jemnika zvočne masaže tako uglasimo s frekvencami zdravja 
in harmonije.
SPROSTITVENA MASAŽA Z OLJEM je masaža, pri kate-
ri s ponavljajočimi nežnimi gibi ob spremljavi polinezijske 
glasbe dosežemo sprostitev napetosti v telesu, notranji mir 
in harmonijo.
TRADICIONALNA TAJSKA MASAŽA temelji na konceptu TRADICIONALNA TAJSKA MASAŽA temelji na konceptu TRADICIONALNA TAJSKA MASAŽA

stimuliranja meridianov, ki jim Tajci pravijo SEN linije. Ko 
izurjene roke terapevta potujejo po teh linijah, se naše telo 
postopoma sprošča in polni s svežo energijo, pritiski na posa-
mezne akupresurne točke in energijske centre ob linijah pa 
tudi blažijo bolečine in imajo celo zdravilne učinke.
Predstavljeni program bomo s časom še dopolnjevali in raz-
vijali v skladu z vašimi željami in predlogi. 
Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski šte-
vilki 03/781-27-72 ali pa se osebno oglasite na našem naslo-
vu za kratko predstavitev v praksi.
In še majhen namig: za nas je čas brez motenj iz okolice zelo 
dragocen in ga želimo zagotoviti vsem našim obiskovalcem. 
Zato boste v času izvajanja terapij morda naleteli na zakle-
njena vrata ali neodgovarjanje na telefonske klice. V takš-
nem primeru vas prosimo, da pustite sporočilo na telefonski 
tajnici, ali nam pošljete elektronsko pošto. Odgovorili vam 
bomo v najkrajšem možnem času. 
Želimo vam obilo notranjega miru in stika s svojo notra-
njostjo, kajti to je pot do harmoničnih in prijetnih odnosov 
z okolico. Pa ne pozabite na smeh in nasmeh v vsakdanjem 
življenju! Pri nas, v Masažnem salonu SITANA, ju nikoli ne 
manjka. Pridite!

SITANA d. o. o., Prušnikova 19, 3212 VOJNIK
Tel.: 03/781-27-72

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
PRODAM
Prodaja se lokal v Vojniku, Celjska cesta 14, 3212 Vojnik v ve-
likosti 26,69 m2, z opremo. Marija OVTAR, tel.: 041-669-711.

Vpisujemo v tečaje:
- računalniške tečaje
- varno delo s traktorjem
- za vaditelja čolnov
- cpp tečaji ki se odvijajo mesečno
Strankam nudimo še naslednje:
- hitra izdelava fotografij za osebni dokument
- taxi prevozi ki so ugodni predvsem na daljše razdalje

051 44 00 00

GINEKOLOŠKA AMBULANTA NA DOBRNI

V oktobru bo v Termah Dobrna pričela z delom ginekološka 
ambulanta. Vodila jo bo ginekologinja dr. Marija Ocvirk. Am-
bulanta je opremljena tudi z najsodobnejšim ultrazvočnim 
aparatom. Odprta bo ob ponedeljkih, sredah, četrtkih in 
petkih od 7.30 do 11.00, ob torkih pa od 15.00 do 18.30.
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ORDINACIJSKI ČAS ZDRAVSTVENE POSTAJE VOJNIK 
– DOBRNA

Telefon ZP Vojnik: 780-05-00
Telefon ZP Dobrna: 780-05-40

V DOPOLDANSKEM ČASU:  7.30–14.30
V POPOLDANSKEM ČASU:  12.30–19.30
OB PETKIH:    7.30–13.30
OB SOBOTAH: (samo ZP Vojnik) 7.00–12.00

V popoldanskem času ordinirajo zdravniki v ZP Vojnik ob 
naslednjih dnevih:
PONEDELJEK:  prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.
TOREK:  Stevan Đorđević, dr. med.
ČETRTEK:  Alenka Rak, dr. med.

V ZP Dobrna:
PONEDELJEK:  Pantelija Pantoš, dr. med.

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 

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 
Ponedeljek in petek: 12.00–18.00
Torek in četrtek: 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 interne-
ta: http://www.ce.sik.si/cobiss.htttp://www.ce.sik.si/cobiss.htm
Podaljševanje izposojenih rokov prek telefonskega odzivni-
ka: 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, 9.00–12.00Uradne 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)
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.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
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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 
Ponedeljek–petek: 9.00–17.00 
Sobota: 9.00–13.00 
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik
Telefon: 78-00-622 / Mojca/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 10.00Tel.: 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 Ob-
čine Vojnikčine 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
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA CELJE
Nova lokacija: Kidričeva 3 (stara tehnična šola, nasproti vo-
jašnice 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.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
Naslov: 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- 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 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 - delovni čas: ponedeljek–petek: 8.00–16.00 
SOPOTNIK SOS : 
pomoč ljudem v stiski, tel.: 080-22-23 /24 ur na dan
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Mislite, da ste nadarjeni? 
Si kdaj pa kdaj zapojete pod prho in ljudje okoli vas ne 
zbežijo?
Vidite samega sebe v dobri družbi in aktivnem preživljanju 
prostega časa?
Imate vsaj malo glasbenega znanja?
POTEM SMO PRAVI NASLOV ZA VAS!!!!
Vabimo vas, da se udeležite avdicije za novega člana 
Moškega pevskega zbora Prosvetnega društva Anton 
Bezenšek Frankolovo, ki bo 9. 10. 2006 ob 19. uri v prostorih 9. 10. 2006 ob 19. uri v prostorih 
Osnovne šole Frankolovo.
Vabljeni!

ZAHTEVA

V mesecu juliju so krajani občine Vojnik pričeli z zbiranjem 
podpisov pod naslednjo zahtevo:
»Podpisani občani pozivamo župana Občine Vojnik, da naroči 
Javnemu podjetju Vodovod – kanalizacija iz Celja takojšnje 
prenehanje zaračunavanja okoljske dajatve vsem občanom, 
ki niso porabniki uslug javnega podjetja. Zahtevamo, da 
Občina Vojnik ravna enako kakor večina slovenskih občin, 
ki niso dovolile zaračunavanja okoljske dajatve občanom, če 
niso priključeni na javni vodovod.«

Nada Močenik

Obrazložitev okoljske dajatve: 
Okoljska dajatev je dajatev, ki jo predpisuje država v skladu 
z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi 
odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS št. 123/04, 142/
04 - popr., 68/05 in 77/06). Uredba določa, da so jo dolžni 
plačevati zavezanci, ki imajo javno kanalizacijo, greznice 
oziroma male komunalne čistilne naprave, kar pomeni vsi, ki 
odvajajo odpadno vodo, torej vsa gospodinjstva ne glede na 
to, ali so priklopljeni na javni vodovod ali imajo lastni vodni 
vir. 80 % gospodinjstev, ki je priključenih na javni vodovod, jo 
plačuje v skladu s porabljeno pitno vodo. 20 % gospodinjstev,
ki prav tako obremenjuje okolje z odpadno vodo, pa jo mora 
plačati v skladu s pavšalom, ki ga predpisuje uredba in je 
znašal do konca avgusta 50 m3 na leto po osebi. Na podlagi 
pobude večih občin, med njimi tudi Občine Vojnik, je Vlada 
RS zmanjšala pavšal na 25 m3 na leto po osebi, kar velja 
od 1. 9. 2006. Okoljska dajatev je prihodek proračuna RS, 
občina pa lahko na osnovi pripravljenih projektov pridobi ta 
sredstva za izgradnjo kanalizacije oziroma čistilnih naprav. 

mag. Marko Cvikl, direktor  
Vodovod – kanalizacija Celje

SEPTEMBER
SLOMŠKOVI KULTURNI DNEVI 2006 V NOVI CERKVI
Program prireditev:

Petek, 22. september 2006: 
- ob 18.00 slovesna maša ob začetku Slomškovih kulturnih 

dnevov
- ob 19.00 predavanje v Slomškovi kapeli (Marijinem domu): 

Drago Medved: VINO – ŽLAHTEN ŽIVLJENJSKI SOPO-
TNIK. Glasbeni gost: Nuška Drašček   

Sobota, 23. september 2006:
 - ob 15.30 ustvarjalne delavnice za otroke ob pričetku Slom-

škovega bralnega leta
 - ob 18.00 sveta maša v čast bl. Antonu Martinu Slomšku s 

predstavitvijo dela v popoldanskih delavnicah 

Nedelja, 24. september 2006: 
- ob 9.00 akademija s sv. mašo ob Slomškovih relikvijah. Po 

maši druženje ob domačih dobrotah

V soboto, 23. septembra 2006, od 10. do 17. ure
Ima Ostrilnica in trgovina OSTRI v Vojniku ob 20 obletnici 

obstoja podjetja DAN ODPRTIH VRAT. Možen je ogled 

delavnice, ostrenja rezil in trgovine. VABLENI !

V soboto, 23. septembra 2006, ob 14. uri
V okviru praznovanja občine Vojnik vas SMUČARSKO DRU-
ŠTVO VIZORE vabi, da si ogledate DRŽAVNO TEKMOVA-
NJE za pokal COCTE  v smučarskih skokih, ki bo potekalo na 
skakalnici K13, in sicer v dveh starostnih skupinah: dečki 9 let 
in deklice 11 let.

V četrtek, 28. septembra 2006 ob 13. uri
Upokojenci Upokojenskega društva bodo imeli vseobčinsko 
srečanje in piknik pod šotorom pri gasilskem domu PGD Voj-
nik. Vse podrobne informacije lahko dobite ob sredah in petkih 
od 9.00 do 12.00 na sedežu DU Vojnik. Za prevoz upokojencev 
iz ostalih dveh krajevnih skupnosti bo poskrbljeno.

V petek, 29. septembra 2006, ob 14. uri 
V okviru praznovanja praznika občine Vojnik KK Vojnik vabi 
na tradicionalni turnir v trojkah in tekmovanje v metanju pro-
stih metov in trojk učence in učenke osnovnih šol Ljubečna, 
Vojnik, Dobrna in Frankolovo. Za tekmovanje v igri TRI na TRI
na en koš sestavite ekipe učenci sami med sabo v naslednjih 
kategorijah:
do 5. razreda dečki in deklice mešano,
7. in 8.  razred dečki,
7. in 8. razred deklice,
9. razred  dečki,
9. razred deklice.
Tekmovanje bo potekalo v okviru vsake  kategorije posebej. Eki-
pe so v okviru kategorij sestavljene poljubno, lahko iz različnih 
razredov, do 5. razreda pa so lahko sestavljene tudi mešano, deč-
ki in deklice skupaj.
Ekipo naj sestavljajo 3 do 4 igralci ali igralke. V primeru, da 

 PRIREDITVE
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kdo nima ekipe, lahko tekmuje samo v metanju trojk ali prostih 
metov!
Informativno se prijavite v tajništvih šol do torka, 26. 9., pri-
jave pa bomo upoštevali še na dan turnirja do 14. ure.
Dodatne informacije na tel. 031 564-115 – Marjan Oprčkal.

Petek, 29. september 2006, preko celega dneva
ŠPORTNO DRUŠTVO EXTERM prireja srečanje mladih ob 
igranju »paintballa« v Titovem parku v Vojniku. Vabljeni vsi, ki 
želite zvedeti nekaj več o tem adrenalinskem športu in se seveda 
v tem tudi preizkusiti.

Petek, 29. septembra 2006, ob19.00 
V večnamenski dvorani OŠ Frankolovo bo 1. DOBRODELNI 
KONCERT, ki ga prireja Društvo rejnic Celjske regije. 
Vstopnina: 1.000,00 SIT.

V petek, 29. septembera 2006, 
Letošnje leto bo potekala BUČARIJADA v Arclinu, in sicer si 

boste razstavo buč in cvetja lahko ogledali v Vrtnarstvu Krašo-

vec.

V soboto, 30. septembra 2006, od 10. ure dalje
»OKTOBERFEST« V VOJNIKU: vse se bo pričelo z gasilskim 
tekmovanjem za starejše gasilke in gasilce za prehodni pokal 
občine Vojnik v Športnem parku v Vojniku.
Od 10.30 dalje bo na dvorišču gasilskega doma veselo rajanje z 
ansamblom Šentjurski muzikantje ter s še nekaterimi drugimi 
etno skupinami, nudili bomo tudi bograč in ostale specialitete 
»Oktoberfesta«.
Ob 13.00 bo podelitev pokalov.
Ob 16.00 bo tekmovanje »v horuku« na parkirnem prostoru 
Mercatorja.
Od 18.00 dalje pa bo za veselo razpoloženje poskrbel ansambel 
Storžič.
Za dobro hrano in pijačo bo poskrbljeno. VABLJENI!

OKTOBER

V torek, 4. oktobra 2006, 
ob 19. uri

VABLJENI NA OSREDNJO PRIREDITEV 
OB OBČINSKEM PRAZNIKU v dvorani 

Kulturnega doma Vojnik. Vstop prost!
Uro in pol pred prireditvijo se bo odvila 
slavnostna seja Občinskega sveta Občine 

Vojnik. 

V četrtek, 5. oktobra 2006, ob 18. uri
bo potekalo srečanje starejših krajanov Krajevne skupnosti 
Frankolovo s kulturnim programom in pogostitvijo v Gostišču 
Bojana na Frankolovem. Pred srečanjem bo v ta namen ob 17. 
uri sveta maša v cerkvi Frankolovo.
V petek, 6. oktobra 2006, ob 18. uri
Odprtje razstave v spomin velike umetnice, krajanke občine 
Vojnik Doroteje Hauser, ki je največ svojih del ustvarila v naših 

krajih med obema vojnama. Avtor razstave je Jože Žlaus. Prere-

ditev bo potekala v prostorih Knjižnice Vojnik, sama razstava pa 

bo na ogled do konca leta.

V petek, 6. oktobra 2006, ob 19. uri
V Vojniku bo potekal tradicionalni ŠTAJERSKI VEČER.

V nedeljo, 8. oktobra 2006, ob 8. uri 
PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK vabi ob občinskem prazniku 
na tradicionalen pohod s kostanjevim piknikom na Tomažu, 
pri Planinskem domu PD Vojnik. Vse podrobnosti o samem 
pohodu lahko dobite na telefonski številki  041 685-635 (Mirko 
Blazinšek).  

V nedeljo, 8. oktobra 2006, ob 9. uri
Društvo Talon Frankolovo vabi na prireditev ISKANJE IZGUB-
LJENEGA ZLATEGA PRSTANA GRAJSKE GOSPE. Udele-
ženci se boste zbrali na prireditvenem prostoru pri graščini 
Frankolovo. Vsi, ki boste pravočasno prišli preko kontrolnih 
točk na grad Lindek, boste lahko iskali prstan. 

Kmetijsko gozdarski zavod Celje vabi vse pridelovalce koruze, ki 
pridelujejo koruzo na območju katasterskih občin Bezovica in 
Šmiklavž, na izobraževanje:   
KORUZNI HROŠČ - KAKO KMETOVATI na razmejenem ob-
močju
V okviru izobraževanja vam bomo:
- predstavili koruznega hrošča in škodo, ki jo povzroča,
- predstavili določila veljavne odločbe,
- spregovorili o pomenu in sestavi kolobarja,
- predstavili kulture, ki jih lahko pridelujemo na naših njivskih 
površinah in so primerne tudi za krmo živini,...
Predavanje bo v prostorih Krajevne sakupnosti Ljubečna, v to-Krajevne sakupnosti Ljubečna, v to-
rek, 26. septembra 2006, ob 9. uri.rek, 26. septembra 2006, ob 9. uri.
Vabljeni!
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JA, PREVERILI SMO!JA, PREVERILI SMO!JA, PREVERILI SMO!JA, PREVERILI SMO!JA, PREVERILI SMO!JA, PREVERILI SMO!JA, PREVERILI SMO!

Sadni jogurt Bifi dus
Yoviland, 250 g

redna cena 155,-

€ 0,32

50%

Koro{ki kruh
postre`no, 
Pekarna Grosuplje, Pekarna Grosuplje, 1 kg

€ 1,37

133,- CENEJE

Najcenej{i izdelek v Sloveniji smo preverili v programu GFK Leafl et Monitor (izvajalec GFK Gral Iteo) in Najcenej{i izdelek v Sloveniji smo preverili v programu GFK Leafl et Monitor (izvajalec GFK Gral Iteo) in Najcenej{i izdelek v Sloveniji smo preverili v programu GFK Leafl
je preverjeno cenej{i od enakega izdelka, ki je bil od 1.1.’05 do 30.8.’06 objavljen v razli~nih akcijskih letakih.

Kumarice
mad`arske,
v kisu, 
680 g

€ 0,71

47,- CENEJE

PON-PET 8.00 - 20.00 SOBOTA 8.00 - 17.00 NEDELJA 8.00 - 12.00
VABLJENI V SUPERMARKET  VOJNIK - ARCLIN

SPAR SLOVENIJA d.o.o. Ljubljana, Letali{ka cesta 26       Ponudba velja do 26.9. oz. do prodaje zalog. Prera~uni v evro so informativni in so izra~unani po te~aju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT. 

NAJCENEJ[I
V SLOVENIJI!
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