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Postavljanje butare v Vojniku

Gospod župan, tudi letos bomo potrebovali sredstva...

Cvet gasilske zveze Vojnik

Udeleženci Slomškovega tekmovanja

Igor Rotar in Jože Žlaus - ustvarjalca največjega pirha Na Frankolovem - končno malica!

Najboljši golaž za udeležence čistilne akcije Občni zbor vinogradnikov
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Spoštovane
bralke in bralci!

Tokrat bi moral posebej dodati tudi 
dopisniki, saj smo prejeli toliko prispevkov, 
da vseh nismo mogli vnesti v to številko 
glasila. Vendar smo poizkusili vsem 
zadostili, saj smo objavili od vsakega nekaj, 
tisto najbolj pomembno in zanimivo. 

Pomladni dnevi so prebudili dejavnosti 
društev, organizacij, otrok v šoli in tistih, ki 
skrbijo za naše počutje v občini. Zvrstile so 
se čistilne akcije, na katerih smo ponovno 
dokazali, da nam ni vseeno za naravo in 
okolje, v katerem živimo. 
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OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006

Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: 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

Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala 

pričakujemo do petka, 
14. avgusta 2009, v tiskani in po možnosti v 

elektronski obliki (na disketi, zgoščenki,
USB-ju ali po e-pošti na naslov: 

ks-frankolovo@amis.net).

Članke, prejete po 14. avgustu, bomo objavili 
v okviru možnosti.

Uredniški odbor si pridržuje pravico do 
krajšanja člankov in izbora fotografij po

lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov 
odgovarja avtor prispevka.

Izdajatelj: Občina Vojnik 
Odgovorni urednik: 

Jure Vovk
Uredniški odbor: 

Milena Jurgec, Ines Novak,
Alenka Prebičnik Sešel, 
Alja Tihle, Sonja Jakop

in Simon Stagoj
Trženje oglasov: Ines Novak

Lektorica: 
Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:

Nova protipoplavna struga
Foto: Matjaž Jambriško

Priprava in tisk: 
Dinocolor 2009

Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov
in je brezplačno.

Uvodnik

Društva so imela občne zbore, na 
katerih so člani pregledali delovanje 
v preteklem letu ter si zastavili naloge 
za tekoče leto. Posebej so nas zasuli s 
svojimi prispevki vinarji iz vojniškega 
vinogradniškega društva, katerim se že v 
naprej opravičujem, saj vseh prispevkov 
nismo mogli objaviti. Osnovnošolcem in 
vrtcu smo prepustili v lastno urejanje nekaj 
strani glasila in moram reči, da so ga pod 
mentorstvom Barbare Ojsteršek sprejeli 
odgovorno ter z vso resnostjo. 

V poletnem času vse do septembra 
ne bomo izdali nove številke Ogledala, 
zato vas prosim, da nam napišete, kaj vse 
ste doživeli v času počitnic in dopusta. 
Recesija, ki je prisotna že skoraj v vsaki 
skupnosti in jo občutimo tudi posamezniki, 
naj vam ne vzame volje do dela in življenja, 
naj vam pogled na naravo nadomesti željo 
po zabavi ter trošenju denarja za tisto, kar 
ni potrebno. Naj bo vaš nasmeh tolikšen, da 
ga lahko vedno malo podarite sorodniku, 
prijatelju, znancu, ki je v trenutni stiski in 
vam bo zanj hvaležen.

Jure Vovk,
odgovorni urednik
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Beseda župana

Mnoga društva in posamezniki se 
vse bolj zanimajo za socialno stanje v 
občini. Kot občina na osnovi potrjevanja 
obveznega zdravstvenega zavarovanja 
ugotavljamo, da se število brezposelnih 
oseb vsak mesec povečuje, vendar na 
srečo ne tako hitro, kot morda drugje po 
Sloveniji. Če jih je bilo v novembru 2008 
264, je njihovo število v decembru padlo 
na 254. V januarju 2009 jih je bilo 258, 
februarja 256 in marca 269. Sem spadajo 
tudi študentje iz različnih omejitvenih 
starostnih kategorij oz. načinov študija.  

AVTOBUSNA POSTAJA OB 
REGIONALNI CESTI PRI SPOMENIKU  
NOB v Vojniku je burila mnoge duhove in 
vzpodbujala k razmišljanju tako člane KO 
borcev za vrednote NOB, kot tudi civilno 
iniciativo. Dobival sem različna pisma, z 
neresničnimi podtikanji, žalitvami, pa tudi 
s podporo. Skupaj s KS Vojnik, katero je 
pooblastil tudi OS na svoji seji, da se odloči 
glede postavitve postaje, smo sprejeli sklep 
in odločitev, DA AVTOBUSNE POSTAJE 
PRI SPOMENIKU NE BO. Pisali smo že o 
tem, zakaj sploh prestaviti postajo iz centra 
trga, povedali, da je bila skoraj v celoti 
locirana v cestnem telesu, da bi jo financiral 
investitor sosednjega novega objekta 
idr. Poseg je povzročal preveč hude krvi, 
sicer pri peščici občanov, vendar pustimo 
času čas in odločitve o tem za kasneje. 
Obe AP tako ostajata na znanih lokacijah. 
Svet KS Vojnik je tudi predlagal, da se z 
investitorjem poskuša skleniti dogovor o 
izgradnji pločnika na tej relaciji. 

S sredstvi, pridobljenimi po poplavi 
in z evropskimi  sredstvi (regionalni 
sklad) bomo nadaljevali obnovo ceste v 
ČREŠNJICE, kakor tudi vodovod MALE 
DOLE – DEVICA  MARIJA.  

OB UKINITVI EKOLOŠKIH 
OTOKOV je bilo nekaj slabe volje. 

Upamo, da so spomladanska akcija in 
polni kontejnerji dokazali, da smo v 
občini mislili resno in da bodo podobne 
akcije omogočale predvsem NAŠIM 
OBČANOM reden odvoz tudi kosovnih 
odpadkov, seveda do izgradnje zbirnega 
centra v obrtni coni. 

Postavili smo tudi nekaj novih 
ekoloških otokov (tri posode za ločeno 
zbiranje odpadkov). Tudi tukaj so odzivi 
različni, čeprav občina in Simbio želita le 
pomagati. Nekateri bi jih »pripeljali pred 
občino, drugi bodo poklicali policijo, če 
jih ne umaknemo, tretji pa nas prosijo, da 
naj jih čim prej postavimo, in sicer čim 
bližje njihovemu  prebivališču«! 

Povedali smo že, da bomo morali 
odstraniti BREZE V KERŠOVI ULICI. 
Breze močno onesnažujejo okolico, njihov 
koreninski sistem ruši kanalizacijo, ki 
je pod njimi. V soglasju s KS Vojnik 
bomo breze odstranili predvidoma 
jeseni in jih TAKOJ NADOMESTILI 
Z USTREZNEJŠIMI OKRASNIMI 
DREVESI, KATERE BO PREDLAGAL 
STROKOVNJAK. To pišem zato, DA 
NAM LAHKO SPOROČITE TUDI SVOJE 
PREDLOGE GLEDE NADOMESTITVE 
OBSTOJEČIH BREZ. 

Predvidoma bomo še letos asfaltirali 
CESTO OB HUDINJI, in sicer s sredstvi, 
ki so nam bila obljubljena za sanacije 
po poplavi. V cesti, ki jo je poplava 
2007 praktično odnesla, je bila urejena 
kanalizacija (meteorna in fekalna), 
obnovljeni pa so bili tudi drugi komunalni 
vodi: elektrika, voda, KRS ...

V zadnjem času smo dobili sklep 
MO Celje, ki »soglaša z ustanovitvijo 
dislociranega oddelka GLASBENE ŠOLE 
CELJE V OBČINI VOJNIK. Za nadaljnje 
aktivnosti je zadolžena Glasbena šola 
Celje, ki pa resnično zavzeto dela na tem 

projektu, predvsem njen novi ravnatelj. 
Torej čakamo podelitev koncesije za 
omenjeni oddelek s strani resornega 
ministrstva. 

V času od izida Ogledala do začetka 
šolskih počitnic se bo zvrstilo obilo 
različnih dogodkov naših društev in 
drugih skupin. Obiščite jih in izkažite s 
tem podporo njihovemu delu! Morda za 
zaključek misel Andreja Grabarja – DUH 
RESNICE:
»Vsak naj se torej trudi, da bo v 
življenju vedno pred vsem obstal in da 
ne bo nikoli od nikogar odšel. Če bo 
odšel, bo to pomenilo, da ni pripravljen 
sprejeti brezčasja. In potem ga bo za 
nesprejeto razliko preganjal duh oziroma 
strah. Moral se bo vrniti in se soočiti z 
nesprejetim.«. 

Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik

ČISTILNA AKCIJA

Kljub slabemu vremenu se je letošnje 
čistilne akcije udeležilo veliko ljudi. 
Zahvaljujem se vsem trem krajevnim 
skupnostim in njihovim predsednikom 
za organizacijo ter osebno pomoč, hvala 
ravnateljem in vodjem vseh šol, tako 
obeh centralnih kot obeh podružničnih 
šol za njihov osebni zgled pri čiščenju 
okolja.

Iskrena hvala tudi predsednikom 
mnogih društev in vsem drugim, ki ste 
se vključili v to akcijo. Vemo, da ste se 
tudi mnogi občani vključili v urejanje 
okolja, lastnih dvorišč in okolice 
različnih objektov, za kar se vam iskreno 
zahvaljujem in sem predvsem vesel vaše 
odgovorne zavesti. 

Beno Podergajs

SPOŠTOVANE OBČANKE
IN OBČANI!
Pomlad je prinesla novo sonce, topli žarki so 
nas ogreli ter vzpodbudili nove akcije, lepe 
dogodke in prijetne prireditve. Vse to je opisano 
v nadaljevanju Ogledala, sam pa bi se dotaknil 
nekaterih odgovorov na večkrat postavljena 
vprašanja.
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Gospodarstvo - komunala
PROJEKTI, KI SE 
DELNO FINANCIRAJO IZ 
SREDSTEV EVROPSKE 
UNIJE
SEMAFORIZIRANO KRIŽIŠČE PRI 
OPC ARCLIN 

Projekt izgradnje semaforiziranega 
križišča in asfaltiranje cest v OPC Arclin 
se v letošnjem letu zaključuje. V mesecu 
aprilu je bila dokončana še zadnja faza 
asfaltiranja ceste znotraj Obrtno-poslovne 
cone. 

Obveznosti in cilji operacije so 
izpolnjeni. Naložbo v vrednosti 835.602,00 
EUR je  sofinancirala RS SVLR iz sredstev
EU v višini 338.083,00 EUR. Izvajalec 
del je bilo cestno podjetje Celje, ki je po 
poročilih nadzornega organa podjetja 
Paritet, d. o. o., in RC Inženiringi, d. o. o., 
delo opravilo pravočasno in kakovostno.

Projekt je bil podrobno obrazložen 
v 69. številki Ogledala, zato ga ne bomo 
podrobno predstavljali. Upamo, da bodo z 
novo pridobitvijo zadovoljni vsi, predvsem 
pa lastniki in zaposleni v OPC Arclin.

REKONSTRUKCIJA CESTE 
FRANKOLOVO - ČREŠNJICE - ŽIČE

V okviru operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 
za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 
»Razvoj regij«, smo prijavili projekt: 
Rekonstrukcija ceste Frankolovo-
Črešnjice-Žiče. Projekt, vreden 891.061,00 
EUR, se izvaja v obdobju od 2008 do 2010. 
V letu 2008 smo v celoti realizirali planirana 
sredstva, in sicer 271.589,00 EUR, v letu 
2009 nadaljujemo z rekonstrukcijo ceste, 
dela bodo opravljena v obsegu 228.598,00 
EUR sredstev. Investicija bo zaključena 
leta 2010 v največjem obsegu v višini 

437.015,00 EUR. Projekt izvaja cestno 
podjetje Celje, nadzor vrši podjetje Parite, 
d. o. o. Z željo, da uresničimo cilje projekta, 
se krajanom zahvaljujemo za strpnost, 
hkrati se pa zavedamo, da to počnemo 
za njih, čeprav nas včasih ne želijo ali pa 
nočejo razumeti. 

POSODOBITEV VODOVODNEGA 
SISTEMA VOJNIK-TOMAŽ-MALE 
DOLE

Tudi projekt Posodobitev vodovodnega 
sistema Vojnik-Tomaž-Male Dole poteka 
v okviru operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov za 
obdobje 2007–2013, razvojne prioritete 
»Razvoj regij«.

Projekt se je pričel izvajati v letu 2007 
in se končuje letošnje leto. Dinamika 
sredstev je potekala skladno z dinamiko 
sredstev sofinancerja, in sicer v letu 2007
v višini 373.301,00 EUR, v letu 2008 
je bilo realiziranega projekta v skupni 
vrednosti 514.531,00 EUR, v letu 2009  se 
bo projekt zaključil in sredstva, načrtovana 
za končanje projekta, znašajo 482.787,00 
EUR. 

Cilji projekta so posodobitev vodovodne 
infrastrukture in priključitev 500 novih 
uporabnikov. Do sedaj je bilo izvedeno in 
predano v upravljanje podjetju  VO-KA 
Celje ca. 2330 m vodovodnega sistema, 
in sicer vodovod Devica Marija-Tomaž, 
ca. 150 uporabnikov, v prevzemanju je 
vodovod Male Dole, odsek Želče v izmeri 
2636 m, ca. 60 uporabnikov, nadalje se  
izvaja gradnja vodovoda odsek Jamnik, 
Dolgo Rebro, Velike Dole, Črešnjevec v 
dolžini 3537 m, ca. 290 uporabnikov. 

Vesna Poteko,
višja svetovalka za

investicije in šolstvo
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Gospodarstvo - komunala

STANOVANJSKA SOSESKA 
ARCLIN

Ureditveno območje OPPN 
»Stanovanjska soseska Arclin« predstavlja  
področje ob regionalni cesti RII-430/
0280 Višnja vas-Celje, in sicer se nahaja 
zahodno od prej omenjene regionalne 
ceste, parcelne številke: 161, 169/11 k. o. 
Arclin (nasproti trgovine SPAR).

Na ureditvenem območju v velikosti 
9728,50 m2 se načrtuje novo naselje 
treh večstanovanjskih objektov (ca. 
80 stanovanj in poslovni  prostori v 

velikosti ca. 500 m2). Ureditveno območje 
namerava investitor komunalno opremiti z 
vso zahtevano infrastrukturo, predvideno 
za urejanje tovrstnih zemljišč. Predvidi 
se poslovne prostore s tiho dejavnostjo v 
pritličnem delu objekta ob lokalni cesti. 
Predvidena je etažnost od K+P+2 do 
K+P+3. Deli objektov bodo vkopani.  

Območje urejanja se navezuje na 
regionalno cesto RII-430/0280 Višnja vas-
Celje na zahodni strani območja z enim 
uvozom v širini 6,90 m. Ob obstoječi cesti 
sta predvidena hodnik za pešce v širini 
1,20 m in zelenica v širini 7,6 m.

Na zahodni strani območja je 
predvideno otroško in športno igrišče 
oziroma park, na delu, ki sega v območje 
poplavljanja zemljišča in bo namenjeno 
tudi ostalim krajanom Arclina.

Javna razgrnitev osnutka občinskega 
podrobnega prostorskega načrta bo 
predvidoma potekala v maju in juniju 
2009.  

Povzela:
Jelka Gregorc
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SPREMEMBE OLN ARCLIN 
– OBRTNO-POSLOVNA CONA 
ARCLIN

Pri izgradnji Obrtno-poslovne 
cone Arclin je več investitorjev podalo 
predloge za spremembo lokacijskega 
načrta na tem območju.

V zvezi s predlogi bodo izvedeni 
postopki, predvideni za spremembo 
lokacijskega načrta. Občina Vojnik 
bo k izdelavi pristopila predvidoma 
takoj. Vse spremembe bodo strokovno 
podrobno predstavljene v času javne 
razgrnitve.

Jelka Gregorc

PRAVILNIK O SPREJEMU 
OTROK V VRTEC

Naši otroci so naše bogastvo, na 
katerem svet stoji. Zato jim moramo 
omogočiti ugodne pogoje tudi v času, ki 
ga preživijo v vrtcu. Občina Vojnik se že 
nekaj let bojuje s prevelikim vpisom, zato 
smo bili primorani vzeti v najem prostore 
v župnišču. Tako smo omogočili delo po 
normativih, ki jih zahteva zakon.

Ker se vse občine soočajo s podobnim 
primerom, so nekatere poskusile rešiti 
problem z novim pravilnikom, ki bo 
prednostno obravnaval občinske otroke. 
Kar pa za sabo potegne verižno reakcijo. 

Posledično se lahko zgodi, da naši otroci 
ostanejo brez vrtca. Zato je Odbor za 
družbene dejavnosti na 15. redni seji, dne 
25. 3. 2009, sprejel osnutek in predlog 
novega Pravilnika o sprejemu otrok v 
vrtec. Občinski svet Občine Vojnik pa ga 
je na 22. seji, dne 26. 3. 2009, tudi potrdil.

Najpomembnejši novosti pri predlaganem 
pravilniku sta, da bo v primeru prevelikega 
števila otrok, ki bi se želeli vpisati v vrtec, 
imenovana tričlanska komisija (predstavnik 
strokovnih delavcev vrtca, predstavnik 
staršev in predstavnik ustanovitelja), ki bo 
odločala o sprejemu otrok in vrstnem redu 
na čakalni listi.

Z novo postavljenimi kriteriji smo 
dali prednost našim otrokom, katerih 
starši imajo skupaj z otrokom stalno 
prebivališče na območju Občine Vojnik. S 
tem bomo rešili problem, ki bi lahko nastal 
ob omejevanju vpisa naših otrok v vrtce 
drugih občin. 

S tem pravilnikom je zagotovljen 
prednostni vpis naših otrok v Vrtec 
Mavrica.

 
V Vrtcu Mavrica je trenutno 377 otrok, 

kar 119 jih je iz drugih občin. Občina 
Vojnik pa  sofinancira bivanje v drugih 
vrtcih le 57 otrokom. Iz teh podatkov na naš 
vrtec ne bi smeli vplivati novi Pravilniki o 
sprejemu otrok v vrtec po drugih občinah, 
kjer so omejili sprejem naših otrok oz. so 
dali prednost svojim otrokom. 

Barbara Mikuš

Gospodarstvo - komunala
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POROČILO O DELU 
MEDOBČINSKEGA 
INŠPEKTORATA OBČIN 
DOBRNA, VOJNIK, VITANJE IN 
ZREČE ZA LETO 2008

Medobčinski inšpektorat deluje na 
območju sedmih občin, in sicer Dobrna, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Oplotnica, 
Vitanje, Vojnik in Zreče. Ima status 
samostojnega skupnega upravnega organa 
in opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega 
nadzorstva na področjih, ki jih urejajo 
predpisi občin ustanoviteljic.

Inšpekcijsko nadzorstvo se je v letu 
2008 izvajalo v obliki:

rednih in izrednih pregledov,
kontrolnih inšpekcijskih pregledov v 

primerih naložene odprave nepravilnosti,
koordiniranih akcij z ostalimi 

inšpektorati in s policijo,
pogoste prisotnosti na terenu in 

preventivnega delovanja s sprotnim 
opozarjanjem na predpisane obveznosti. 

NADZOR NAD KATEGORIZIRANIMI 
OBČINSKIMI CESTAMI 

Nadzor rednega vzdrževanja nad 
kategoriziranimi občinskimi cestami in 
posegov v cestnem svetu ter varovalnem 
pasu občinskih cest se izvaja glede na 
določila Odloka o občinskih cestah 
v občinah ustanoviteljicah, Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v občinah 
ustanoviteljicah, Pravilnika o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. list 
RS, št. 62/98) in Odlokov o zimski službi.

Pri inšpekcijskih ogledih so najpogosteje 
ugotovljene naslednje nepravilnosti: 

1. Redna vzdrževalna dela na 
kategoriziranih lokalnih cestah, zlasti pa na 
javnih poteh, ki so največkrat v upravljanju 
krajevnih skupnosti, se zaradi pomakanja 
finančnih sredstev opravljajo pomanjkljivo
in nepravočasno, z odstopanjem od 
standardov in normativov, ki urejajo redno 
vzdrževanje. To ima za posledico slabo 
vzdrževane bankine, slabo stanje vozišč 
z najrazličnejšimi poškodbami, zaraščene 
brežine, neurejeno odvodnjavanje, 
pomanjkanje prometne signalizacije in 

opreme, zmrzlinske poškodbe, neurejene 
priključke, slabo preglednost v križiščih 
in na priključkih. Vse to so nepravilnosti 
in pomanjkljivosti, ki ovirajo promet in 
ogrožajo prometno varnost. 

2. Rekonstrukcijska dela na javnih poteh 
in lokalnih cestah se po Zakonu o gradnji 
objektov štejejo za vzdrževalna dela v 
javno korist. Z rednimi vzdrževalnimi deli 
se lahko začne brez gradbenega dovoljenja 
in brez pridobitve lokacijske informacije. 
Največkrat se na terenu pojavlja, da 
investitor financira izgradnjo asfaltiranega
vozišča s tamponskim ustrojem (pa še tega 
širine za enosmerni promet) in z utrditvijo 
bankin, problematika pa se pojavi pri ostrih 
zahtevah lastnikov priležnih zemljišč, ki 
nasprotujejo pri ureditvi odvodnjavanja 
in čiščenju oziroma vzdrževanju brežin. 
Pri tem pa neurejeni lastniški odnosi in 
neurejeno zemljiško stanje pri odpravljanju 
nepravilnosti na cestah povzročajo 
nerešljive probleme.

3. V občinah ustanoviteljicah je podobno 
kot povsod v Sloveniji ogromno cest, ki 
jih je občina kategorizirala, so pa v lasti 
fizičnih oseb.Vpraksi se pojavlja vedno več
primerov, da lastniki zemljišč, po katerih 
poteka trasa obstoječe kategorizirane 
poti, ne dovolijo, da se na njih zagotovijo 
vzdrževalna, kaj šele obnovitvena dela. 
Z najrazličnejšimi ovirami (traktorji, 
avtomobili) preprečujejo vzdrževalcu dela 
na cesti. Za prometno varnost na cestah pa 
je zakonsko odgovorna lokalna skupnost. 

4. Zaradi pospešene gradnje 
stanovanjskih blokov, naselij, industrijske 
cone, ipd. se je v tem obdobju povečalo 
število poškodb voziščne konstrukcije, 
ki prvenstveno nastanejo zaradi 
preobremenjenosti s tovornimi vozili. 
Avtoprevozniki po navadi odvažajo in 
nasipavajo gradbene odpadke namesto na 
deponijo, kar na privatna zemljišča. Prav 
tako se spravilo in vlaka lesa izvaja že v 
vsakem letnem času, kar na razmočenem 
terenu še dodatno poslabša stanje cestnega 
telesa in bankin ter odvodnih jarkov. Težo 
osnih obremenitev in s tem dokazovanje 
preobremenjenosti pa po Zakonu o 
varnosti cestnega prometa izvaja policija 
in ne medobčinski inšpektorat, vendar je ta 
nadzor v praksi žal zelo redek. Razlog je 
mogoče iskati v tem, da policija poseduje 

le dve ustrezni tehtnici za območje celotne 
Slovenije.

NADZOR NAD IZVAJANJEM 
KOMUNALNIH IN OSTALIH 
DEJAVNOSTI 

Poleg nadzora rednega vzdrževanja 
občinskih cest se je izvajal nadzor nad 
ostalimi komunalnimi področji, glede 
na določila ostalih Odlokov občin 
ustanoviteljic.

In sicer najpogosteje:
- vzdrževanje čistoče in urejenosti 

javnih površin,
- ravnanje z zapuščenimi vozili,
- oskrba s pitno vodo in z vodovodni 

priključki, 
- ravnanje s komunalnimi odpadki, 
- ravnanje z odpadnimi vodami, 
- divja odlagališča odpadkov, 
- nadzor nad vodenjem in pobiranjem 

turistične takse,
- nameščanje plakatov na plakatna 

mesta. 

Pri inšpekcijskih ogledih so ugotovljene 
naslednje nepravilnosti: 

1. Ugotovljeno je, da je pokritost 
odvoza komunalnih odpadkov, ki nastajajo 
v gospodinjstvih, po vseh občinah v 
povprečju dosegla preko 80 %, kar 
ocenjujemo kot zelo dobro.

2. Opaziti je, da se je dvignila ekološka 
zavest, saj se na našem teritoriju ne povečuje 
število divjih odlagališč. Pregledano je 
bilo kar nekaj območij, kjer so le-ta. Ob 
sodelovanju izvajalca javne službe ravnanja 
s komunalnimi odpadki in krajanov so bila 
tri v celoti sanirana. Na omenjene lokacije 
so bile postavljene table o prepovedi 
odlaganja odpadkov v naravno okolje. 
Ker gre v večini primerov za odlaganje 
gradbenih in kosovnih odpadkov v naravno 
okolje, je pri odkrivanju povzročiteljev 
zelo oteženo pridobivanje podatkov o njih. 
Ob pojavu novega odlagališča je potrebno 
hitro ukrepanje, saj se drugače lahko v zelo 
kratkem času količina odloženih odpadkov 
enormno poveča.

3. Kljub večkratnem opozarjanju 
v medijih je ugotovljeno, da občani s 
sežiganjem naravnih, nesuhih snovi 
zadimijo naravno okolje še posebej v 
spomladanskem in jesenskem času. 

Gospodarstvo - komunala
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4. Pri odvajanju fekalnih in ostalih 
odpadnih komunalnih voda se povečuje 
število pritožb v zvezi z emisijo odpadnih 
vod na zasebnih zemljiščih. V preteklosti 
so se brez kakršne koli tehnične 
dokumentacije gradili kanalizacijski 
vodi v obstoječe obcestne jarke. Iztoki 
iz kanalizacijskih vodov pa so po navadi 
speljani na nižje ležeča zasebna zemljišča. 
Lastniki oškodovanih zemljišč zahtevajo, 
da se navedene nepravilnosti odpravijo. Pri 
tem pa mnogokrat zaostreni medsebojni 
odnosi prijaviteljev in lastnikov zemljišč, 
po katerih naj bi se uredila odvodnjavanja 
fekalnih in ostalih odpadnih voda, 
povzročajo nerešljive probleme. 

Na območju Občine Vojnik je 
komunalno-cestna inšpektorica opravila 
120 inšpekcijskih ogledov, od tega:

14 na področju javnega reda in miru ter 
videza naselij,

7 na področju zapuščenih vozil,
31 na področju komunalnih odpadkov,
34 s področja cest,
7 s področja odvajanja odpadnih voda,
2 glede parkiranja,
3 ostalo ter
23 ogledov, ko ni šlo za upravno stvar.

Na podlagi ugotovitev na terenu se je 
postopek nadaljeval oziroma ustavil, vrsta 
in število ukrepov sta razvidna iz tabel v 
prilogi poročila.

Pristojnim inšpekcijskim službam 
ali ostalim organom je bilo v pristojno 
reševanje odstopljeno 12 zadev.

MEDOBČINSKO REDARSTVO

V preteklem letu je potekala izdelava 
Občinskega programa varnosti po 
posameznih občinah ustanoviteljicah, ki 
je bil večinoma že sprejet. S sprejetim 
Občinskim programom varnosti in po 
uspešno opravljenem usposabljanju bodo 
občinski redarji začeli izvajati nadzor nad 

določbami po Zakonu o varstvu javnega 
reda in miru, za katere so pristojni. 

To so:
7. člen – nedostojno vedenje,
9. člen – beračenje na javnem kraju,
1. odstavek 11. člena – uporaba nevarnih 

predmetov (karbid in druge plinske zmesi 
za pokanje),

12. člen – poškodovanje uradnega 
napisa, oznake ali odločbe, 

13. člen – pisanje po objektih,
16. člen – vandalizem, 
18. člen – kampiranje,
19. člen – uporaba živali (s ščuvanjem 

ali razkazovanjem živali namenoma 
povzroči občutek strahu ali ogroženosti),

1. in 3. odstavek 22. člena – neupoštevanje 
zakonitega ukrepa uradnih oseb.

Poleg naštetega je občinsko redarstvo 
pristojno:

nadzorovati varen in neoviran cestni 
promet v naseljih,

varovati ceste in okolje v naseljih in na 
občinskih cestah zunaj naselij,

skrbeti za varnost na občinskih javnih 
poteh, rekreacijskih in drugih javnih 
površinah,

varovati javno premoženje, naravno in 
kulturno dediščino,

vzdrževati javni red in mir.

Občinski redar bo pri opravljanju nalog 
uporabljal naslednja pooblastila:

opozorilo,
ustno odredbo,
ugotavljanje istovetnosti,
varnostni pregled osebe,
zaseg predmetov,
zadržanje storilca prekrška in kaznivega 

dejanja,
uporabo fizične sile, sredstev za

vklepanje in vezanje ter plinskega 
razpršilca.

S 1. 1. 2009 so pričeli z delom 
trije občinski redarji. Trenutno so na 
izobraževanju, saj se morajo za svoje 
delo strokovno usposobiti ter opraviti 
preizkus znanja. Pravilnik o strokovnem 
usposabljanju in preizkusu znanja 
občinskih redarjev določa:

program in čas osnovnega strokovnega 
usposabljanja in način opravljanja 
preizkusa znanja,

program in način obdobnega 

izpopolnjevanja.

Program osnovnega strokovnega 
usposabljanja obsega 370 ur strokovno-
teoretičnega in praktičnega usposabljanja. 
Po zaključku le-tega bodo lahko v celoti 
opravljali naloge v skladu z Zakonom o 
občinskem redarstvu in ostalimi predpisi.

ZAKLJUČEK

Enako kot v preteklih obdobjih še vedno 
obstajajo odprta določena vprašanja, ki v 
veliki meri vplivajo na učinkovitost dela 
Medobčinskega inšpektorata. Ti problemi 
so:

neusklajenost nekaterih občinskih 
odlokov s spremembami zakonodaje, 
nepoznavanje pristojnosti Medobčinskega 
inšpektorata, neusklajenost nadzora med 
občinsko inšpekcijo in republiškimi 
inšpekcijami.

Osnovni namen inšpekcijskih služb 
ni finančni prihodek, ampak učinkovito
reševanje določenih opustitev pravnih oseb 
in posameznikov in odprava nepravilnosti, 
s katerimi je ogrožen javni interes, vendar 
bo Medobčinski inšpektorat v prihodnje 
posvečal večjo pozornost kaznovalni 
politiki, saj opažamo, da je to eden 
od učinkovitih načinov preprečevanja 
prekrškov. 

Tudi v prihodnje bomo veliko pozornosti 
namenili osveščanju ljudi, komunikaciji 
z njimi in preventivnemu delovanju 
med njimi. Cilj inšpekcijskega nadzora 
bo usmerjen predvsem k preprečevanju 
kršitev in situacij, pri katerih lahko pride 
do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi 
lahko imele škodljive posledice za ljudi, 
premoženje, skupnost ali pa tudi samo 
povzročile nejevoljo občanov. 

Mag. Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica
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Občinski svet je na zadnji seji obravnaval 
poročilo o izvrševanju proračuna za leto 
2008. Katera vprašanja so bila posebej 
izpostavljena v razpravi?

Izpostavljena so bila vprašanja glede 
zadolževanja občine, ali je bil najet 
hipotekarni kredit in kakšen je bil dolg 
občine konec leta. Pojasnjeno je bilo, da 
najeti dolgoročni kredit v višini 510.000 
EUR ni hipotekarni kredit; občina je 
imela med letom najet likvidnostni kredit, 
saj je bila večina sredstev sofinanciranja
investicij prejetih v decembru; dolg občine 
konec leta je znašal 2.133 tisoč EUR. 
Dodatno so bili še pojasnjeni investicijski 
transferni prihodki iz državnega proračuna, 
iz sredstev proračuna Evropska skupnosti 
– da so bili nakazana vsa sredstva po 
zahtevkih, ki so bili poslani po izvršenih 
investicijskih delih skupaj z dokazili, da 
je bilo delo izvršeno in po opravljenem 
nadzoru Službe vlade RS za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko; šele 
nato je sledilo plačilo.

 
Smo v fazi recesije, ki se je dotaknila vseh. 
Ali bomo zaradi tega v Občini Vojnik 
prikrajšani za sredstva iz državnega 
proračuna?

 
V zadnjem času sem ob različnih 

priložnostih sodeloval na različnih ravneh 
razgovorov, tudi z ministri. Najbolj 
pomemben in tudi merodajen se mi je 

zdel razgovor RRA (Regionalne razvojne 
agencije), beri županov te regije, z 
ministrico Zlato Ploštajner, ki je zadolžena 
za področje lokalne samouprave in lokalni 
razvoj. Po njenih besedah naj ne bi bili 
prikrajšani za sredstva iz državnega 
proračuna. V zadnjem času se je zgodilo 
celo nasprotno, da sta si obe združenji, 
ki povezujeta občine, zelo prizadevali in 
dosegli v pogajanjih z vlado celo manjše 
povečanje. Ocena ministrice je veljala le za 
letošnje leto. Kako bo v prihodnje, pa bomo 
vsi skupaj še videli. Tudi za koriščenje 
evropskih sredstev po že podpisanih 
pogodbah se naj način ne bi spremenil; 
tudi na tem področju so obljubili, da bodo 
poskušali izboljšati pogoje  v dobro občin. 

 
 Protipoplavna zaščita v Vojniku je tista, 
ki nam zagotavlja varnost pred vodami. 
Ali smo že dosegli varni nivo zaščite? 

Protipoplavno zaščito smo začeli 
pripravljati takoj po poplavi leta 1998. Če 
bi bili namreč čakali do zadnje poplave, ki 
je bila bistveno bolj razširjena po Sloveniji, 
bi bilo sredstva pridobiti še težje. Tako so 
se dela lahko začela na osnovi študij in 
projektov, ki so bila pripravljena še pred 
letom 2007. Ker so se dela izvajala takoj 
po poplavi, so se med samim izvajanjem 
še lahko naredile določene korekcije glede 
na višino poplavnih vod septembra 2007. 
Vsi mi, vključno s strokovnimi službami, 
verjamemo, da je zaradi tega poplavna 

ogroženost še temeljitejše preučena in 
varovanje temeljitejše narejeno. Vsi mi 
pa vemo, da narave ni mogoče nikoli 
povsem ukrotiti, zato tudi pri teh višinah 
protipoplavnih zaščit lahko le želimo 
najboljše, še posebej  ker vemo, da so 
nekateri izračuni za zaščito narejeni za 
izjemno dolgo primerjalno obdobje iz 
preteklosti. 

 
Zaradi recesije se je porušilo socialno 
stanje v občini. Se na tem področju 
predvidevajo kakšne humanitarne 
aktivnosti?

Kljub temu, da še nimamo vseh 
podatkov o novih nezaposlenih, da na 
našem območju recesija še ne kaže tako 
hudih zob kot drugod, pa smo vendar 
skupaj s KS  in z vsemi tremi župnijskimi 
Karitas že pristopili k posebni akciji, ki 
jo na nek način tudi sam usklajujem. O 
njej bo več napisanega prav v tej številki 
Ogledala, zato bodi tukaj dovolj besed. 
Poudarjam pa, da smo v stalni povezavi tudi 
z določenimi republiškimi in regionalnimi 
inštitucijami, ki nam bodo v prihodnje 
pomagale obvladovati nastale situacije. 
(Karitas, RK, Center za socialno delo in 
druge humanitarne ustanove v Celju in 
državi).

Kako je s kulturno dediščino v naši občini 
in kakšen je naš odnos do nje? 

V Občini Vojnik je veliko kulturne 
dediščine, ki pa je bila v različni lasti. 
Graščina Tabor npr. v občinski lasti, zato 
smo se propadanja te graščine s pomočjo 
države  tudi najprej lotili in jo nato uspešno 
prodali. Kako hitro in uspešno jo danes  
obnavlja naprej  novi lastnik, je težko 
ocenjevati.  

Grad Lemberg je bil in je še v 
zasebni lasti, veliko naporov občine 
je bilo potrebno, da smo najprej grad 
delno zaščitili, s pomočjo ministrstva za 
kulturo (pri tem nam je izjemno pomagala 
ministrica A. Rihter), in pomagali najti 
kupca, ki si danes izjemno prizadeva za 
obnovo gradu. 

Graščina Socka je bila v državni lasti 
in je še danes. Vsa ta leta smo urejali 
(z državo) zemljiškoknjižne zadeve in 
pridobivali sredstva za njeno obnovo. 

Intervju
INTERVJU Z VOJNIŠKIM ŽUPANOM
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Še vedno pa se ni našel zainteresirani 
posameznik, ki bi graščino prevzel, jo s 
pomočjo države do konca usposobil ter z 
njo tudi gospodaril. 

Prizadevali smo si pri reševanju 
dvorca Majpigel ali Vine. Dokler je bil 
zainteresirani lastnik, smo tudi uspešno 
sodelovali pri pridobivanju sredstev od 
države za reševanje tega dvorca. Kako je 
danes z lastnikom oz. njihovimi nasledniki, 
nam trenutno ni znano.

Vključeni smo v reševanje spomenikov, 
spominskih plošč, še posebej spomenika 
NOB v Vojniku, ki smo ga že dvakrat 
temeljito prenavljali! Sodelujemo pa tudi 
pri obnovi drugih kulturnih spomenikov 
v občini, ki so morda občanom manj 
prepoznavni, pa kljub vsemu zahtevajo 
bolj ali manj angažirano sodelovanje z 
njihovimi lastniki. 

V občini je kar nekaj naravne dediščine, 
tudi te nismo pozabili. Pred časom je izšla 
celo brošura, ki opisuje najpomembnejša 
drevesa v občinah Vojnik in Dobrna, del te 
naravne in kulturne dediščine pa je opisan 
ali drugače prikazan v turističnem vodiču 
Dobrodošlica raznolikosti!

Jure Vovk
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KRAJEVNA SKUPNOST 
FRANKOLOVO

VZDRŽEVANJE 
MAKADAMSKIH CEST

V Krajevni skupnosti Frankolovo je v 
preteklem obdobju bilo asfaltiranih večje 
število posameznih odsekov krajevnih 
cest. Za omenjene pridobitve se moramo 
predvsem zahvaliti našim režijskim 
odborom in krajanom, ki so s svojo 
vztrajnostjo in požrtvovalnostjo pripravili 
ceste do asfaltiranja. Asfaltno prevleko je 
plačala občina iz proračuna. 

Žal je ostalo še precej kilometrov 
makadamskih cest, ki so načrtovane po 
vrstnem redu za asfaltiranja cest v KS 
Frankolovo. Na sedežu KS Frankolovo 
obstaja uradni seznam, s katerim so 
uradno seznanjeni člani režijskih odborov. 
Za vzdrževanje omenjenih cest vsako leto 
porabimo veliko finančnih sredstev. Ko
krajani zaprosijo za dovoz materiala na 
ceste, prošnje najprej obravnava Svet KS, 
ki nato izvrši ogled ter odobri količino 
materiala. Člani Sveta KS Frankolovo 
opažamo, da je v zadnjem času prispelo 
na sedež krajevne skupnosti veliko število 
prošenj. Prihajajo tudi prošnje, ki se 
nanašajo na odseke cest, hišne priključke, 
poljske poti, ki niso v upravljanju KS 
Frankolovo. Zaradi finančne situacije vas
obveščamo, da bomo odobrili optimalno 
količino peska s prevozom. Prosimo vas 
za razumevanje v želji, da na omenjenih 
odsekih postorite najnujnejša vzdrževalna 
dela tudi v lastni režiji.

PRAZNOVANJE KRAJEVNEGA 
PRAZNIKA

Frankolovo praznuje svoj krajevni 
praznik 23. maja. V okviru praznovanja 
KS Frankolovo z društvi v kraju in 
organizacijami pripravi tradicionalni 
koledar prireditev, ki se odvijajo v mesecu 
maju in juniju. 

Vsi organizatorji omenjenih dogodkov 
si želimo, da so prireditve lepo obiskane, 
s prijetnim druženjem, kar je tudi namen 
vsakega društva. Vsako leto se ob tej 
priložnosti zahvalimo zaslužnim krajanom, 
ki so v preteklosti s svojim aktivnim delom 
pripomogli k lepšemu, prijaznejšemu in 
prepoznavnemu kraju.

Letošnja osrednja prireditev s 
slavnostjo sejo in podelitvijo krajevnih 
priznanj bo v soboto, 23. maja, ob 18.30 in 
sovpada s praznikom Krajevne skupnosti 
Frankolovo.

Vse krajane prisrčno vabimo, da s 
svojo prisotnostjo dostojno obeležimo naš 
krajevni praznik!

SREČANJE STAREJŠIH 
KRAJANOV

V preteklosti je Krajevna skupnost 
Frankolovo, Komisija za socialna 
vprašanja, skupaj z Župnijsko Karitas 
Frankolovo organizirala srečanje starejših 
krajanov v sklopu občinskega praznika 
Občine Vojnik. 

Svet KS Frankolovo se je na eni 
izmed svojih rednih sej odločil, da bo od 
letos naprej srečanje starejših krajanov v 
okviru praznovanja krajevnega praznika. 
Obveščamo vas, da bo srečanje v prvi 
polovici junija, natančneje vas bomo 
obvestili s pisnimi vabili. 

Želimo si, da se vas na to srečanje 
čim več prijavi, v prepričanju, da bomo 
organizirali prijetno druženje.

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo

KRAJEVNA SKUPNOST
NOVA CERKEV

V Občini Vojnik se je ustanovila 
Komisija za izdelavo strategije razvoja 
Občine Vojnik, vključno s krajevnimi 
skupnostmi Vojnik, Nova Cerkev in 
Frankolovo. V dokumentih, ki jih bomo 
pripravili skupaj, bodo tudi naši predlogi 
za razvoj Krajevne skupnosti Nova Cerkev 
v prihodnosti. Razvoj moramo načrtovati 
že sedaj, sploh v tej gospodarski krizi, ko 
primanjkuje sredstev na raznih področjih, 
še zlasti pri večjih investicijah. V zadnjih 
letih je bilo v občini opravljenih kar 
nekaj investicij. Omenim naj  izgradnjo 
težko pričakovane večnamenske dvorane 
s telovadnico v Novi Cerkvi, ki je skoraj 
ob vsaki prireditvi zelo obiskana, za kar se 
zahvaljujem krajanom in krajankam, saj s 
svojim obiskom podpirate naša, na vseh 
področjih tako aktivna društva.  

Gospodarska finančna situacija ima
vpliv tudi na proračun Občine Vojnik, 
a kljub temu načrtujemo v Krajevni 
skupnosti Nova Cerkev naslednje:

- izgradnjo dodatnega parkirnega 
prostora in pločnika od vasi mimo igrišča 
do večnamenske dvorane v Novi Cerkvi;

- sanacijo makadamskih cest z 
gramoziranjem;

- čiščenje obcestnih jarkov;
- nadaljevanje postavitve kažipotov za 

označevanje naselij v KS ob državnih in 
lokalnih cestah (predhodno, pred izdelavo 
in postavitvijo moramo pridobiti  soglasje 
Direkcije za ceste v Ljubljani zaradi 
njihovih pogojev);

- izgradnjo II. faze vodovoda Hrenova.

Mestna Občina Celje, ki bi kot 
soinvestitor sodelovala pri izgradnji 
vodovoda Hrenova, pri pripravi  projektov 
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za sofinanciranje evropskih sredstev v letu
2008 ni planirala deleža v proračunu, zato 
se izgradnja ni nadaljevala. V letu 2009 tudi 
Občina Vojnik ni mogla vključiti navedene 
investicije, vendar v nadaljevanju resno 
razmišlja, da bo takoj, ko bo to mogoče, 
pričela z njo. To zahtevo so izrazili tudi 
občinski svetniki.

V tem letu pa smo opravili:

- I. fazo izgradnje novega pokopališča;
- zaključuje se izgradnja nove kapele 

pri novem pokopališču;
- novo zasaditev cipres pri pokopališču 

Nova Cerkev. 

Ob zaključku zimske sezone se 
zahvaljujem vsem, ki ste vestno in skrbno 
opravljali zimsko službo (pluženje in 
posipanje javnih poti). Zahvala velja tudi 
vsem društvom in organizacijam v KS za 
prostovoljno opravljeno delo ob raznih 
akcijah in prireditvah.

Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS Nova Cerkev

DELO V KS VOJNIK 

Razvoj Vojnika in s tem krajevne 
skupnosti kot celote si različni ljudje pač 
različno zamišljajo. V ta namen je bila 
ustanovljena tudi Komisija za izdelavo 
strategije občine in v dokumentu, ki ga 
bodo pripravili, tudi z našo pomočjo, bo 
zapisano, kako naj bi se občina in z njo 
krajevna skupnost razvijali v prihodnosti.

Razvoj pa moramo načrtovati tudi 
kratkoročno, kaj moramo storiti sedaj, v tej 
gospodarski krizi, ko primanjkuje denarja 
na vseh področjih. Kar težko razumemo, 
da nekaterih stvari preprosto ne bo mogoče 
narediti takoj, ampak šele čez določen čas.  
Velik zagon, ki je vladal na vseh področjih, 
posebno pa v gradbeništvu, se je močno 
zmanjšal in za seboj potegnil mnogo 
negativnega. 

Kljub tako bleščečemu razvoju v 
preteklosti, pa se moramo v naši krajevni 
skupnosti še vedno ukvarjati z izgradnjo 
vodovoda, asfaltiranjem cest in podobnim. 
Kar ne moremo verjeti, da se to ni naredilo 
že pred 30 in več leti, ko nam je vendar 
»šlo«  tako dobro. 

Seveda se pomanjkanje finančnih
sredstev pozna tudi v proračunu krajevne 
skupnosti, vendar pa kljub temu ne držimo 
rok križem, saj smo do sedaj že opravili, 
ali pa jih še bomo, kar nekaj del:

sanirali smo večino makadamskih cest 
in očistili večino obcestnih  jarkov;

uspešno smo opravili spomladansko 
čistilno akcijo;

v vsak večji kraj ali zaselek želimo 
postaviti kontejnerje za ločeno zbiranje 
odpadkov;

saniramo črna odlagališča in želimo 
ozavestiti ljudi, da ne odlagajo odpadkov 
v naravo; 

protipoplavne rešitve v Vojniku se 

zaključujejo. Sanacija brežin vodotokov 
višje od Vojnika je narejena. S tem pa je 
nastala še večja nevarnost poplav nižje od 
Vojnika vse do Škofje vasi. Voda, ki bo 
brez vsakršnih ovir lahko prihrumela skozi 
Vojnik, se bo ustavila in povzročila še 
večje poplave v Arclinu in Škofji vasi. K 
ureditvi reke Hudinje je potrebno pristopiti 
takoj. Občina Vojnik mora najti denar za 
protipoplavne rešitve na tem območju;

problem pločnika in kolesarske steze 
od Škofje vasi do Višnje vasi;

zaradi vse večjega prometa skozi Vojnik 
se je končno treba odločiti, kje bo potekala 
obvoznica, vzhodno ali zahodno;

ureditev pokopališča, mrliške vežice, 
asfaltiranje parkirnega prostora in poti na 
pokopališču;

izgradnja telovadnice, vrtca, dvorane 
za prireditve;

kmalu pa bo odprt tudi most v Višnji 
vasi.

Naj mi bo oproščeno, če sem kaj 
izpustil. Vesel sem, da pri nas še vedno živi 
duh prostovoljnega dela, ki ga opravljajo 
društva, ki jih je v naši KS kar 17. Člani, 
ki skupaj delajo, si zaupajo, brez plačila 
opravijo tisoč poti, pogovorov, krepijo se 
prijateljske vezi, ki  bogatijo odnose med 
njimi. Najpomembnejše pa je to, da včasih 
z malo ali zelo malo denarja pripravijo 
tako vrhunske prireditve, ki bi bile v ponos 
tudi za to registriranim organizacijam. 

Mirko Krašovec,
predsednik KS Vojnik

Gospodarstvo - komunala
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VELIKA PRIDOBITEV ZA 
KRAJANE NASELJA GRADIŠČE 
PRI VOJNIKU

»Gradiščani« smo po večletnih 
prizadevanjih in z ogromno vloženega 
truda in dela, kot tudi ob kar precejšnjem 
finančnem vložku, uspeli realizirati še
eno od izjemno pomembnih pridobitev 
v obrobnem naselju občine Vojnik, to je 
asfaltirano cestišče v smeri od Bovš do 
Gradišča pri Vojniku, ki se zaključuje pri 
zadnjem stalno naseljenem stanovanjskem 
objektu na Gradišču.

 
Začetki gradnje in priprave cestišča za 

asfaltiranje segajo vse v leto 1994, ko so 
se pričela izvajati zahtevna strojna in ročna 
dela v smislu priprave trase za kasnejše 
asfaltiranje. Priprava in zatem preplastitev 
cestne površine z asfaltom je potekala v 
več fazah oziroma etapah. Intenzivneje pa 
smo pristopili k nadaljevanju realizacije 
projekta v letu 2002, oziroma po izgradnji 
vodovoda in prenovitvi električnega 
omrežja. V letih 2003 in 2004 smo uspeli 
z asfaltom preplastiti nekaj nad 500 m 
cestišča. V letu 2008 smo nadaljevali 
s pripravami na najzahtevnejšem delu 
projekta oziroma zadnjem delu trase v 
skupni dolžini 750 m in jo do novembra v 
celoti tudi pripravili. V mesecu decembru 
2008 je sledila še preplastitev z grobim 
asfaltom in v aprilu 2009 preplastitev 
s finim asfaltom. Tako smo na ta način
dokončno uresničili naše dolgoletne želje, 

ki so bile nemalokrat tudi sanje slehernega 
vaščana našega naselja. 

V veliko zadovoljstvo in veselje vseh 
krajanov Gradišča pri Vojniku se ob tej 
priložnosti iskreno zahvaljujemo županu 
in občinskemu svetu Občine Vojnik, 
predsedniku KS Vojnik in referentu za 
komunalo Občine Vojnik za nesebično 
pomoč in podporo pri realizaciji tako 
pomembnega projekta. Prav tako pa 
gre zahvala vsem neumornim krajanom 
Gradišča pri Vojniku, kot tudi vsem 
izvajalcem, ki so kakor koli pripomogli k 
realizaciji tako pomembne pridobitve, zato 
še enkrat, iskrena vam hvala!

Stanislav Pečnik, predsednik RO

POSTAVITEV NOVE BRVI
V SOCKI

Ko smo se člani Športnega društva 
Socka pogovarjali, kakšno prireditev bi 
še lahko izpeljali, se nas je precej članov 
zavzelo, da bi organizirali gorski tek 
oziroma pohod na Kislico. Ugotovili smo, 
da je potrebna obnova brvi pri »Lupan«, 
ker stara brv ne bi zdržala. Idejo smo 
predstavili Vladu Potočniku, ki je bil takoj 
za in nam je pokazal pripravljen material 
za gradnjo nove brvi. Dogovorili smo 
se, da on prispeva material, mi pa bomo 
organizirali delovno akcijo in naredili brv. 
Z delom smo pričeli 28. marca. Najprej 
smo odstranili sprhnelo brv, nato pa na 
istem mestu postavili novo. Delo sta nam 
olajšala Jože Jeseničnik, ki nam je pri 
postavitvi pomagal z mehanizacijo, in Jože 
Švab, ki je opravil razrez materiala za brv.

Po končani gradnji smo člani športnega 
društva opravili še obremenitveni test brvi 
in ugotovili, da je brv pripravljena na 
gorski tek oziroma pohod, ki bo 7. 6. 2009. 
Vabljeni!  

ŠD Socka

POSREDNIŠKA PRODAJA VOZIL
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Vlado Potočnik ob odprtju brvi
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ČISTILNA AKCIJA V
KS NOVA CERKEV

V mesecu marcu je Občina Vojnik, 
v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, 
organizirala akcijo čiščenja okolja z 
namenom, da postorimo nekaj pozitivnega 
in nujno potrebnega za naravo.

V Krajevni skupnosti Nova Cerkev je 
bila čistilna akcija 28. marca 2009. Pred 
tem smo na različne lokacije dostavili 
kontejnerje, v katere so krajani lahko 
odlagali svoje odpadke, in s strojno 
metlo Ivana Ravnaka očistili asfaltne 
površine v središčih naselij, ob robovih 
cestnih robnikov in pločnikih ter parkirnih 
prostorih. Tako so naša gasilska društva 
imela lažje delo pri pranju omenjenih 
površin. 

Ob 8. uri zjutraj so se zbrali 
člani turističnega društva, gasilskih 
društev, športno kolesarskega društva, 
Smučarskega društva Vizore, Kulturnega 
društva Nova Cerkev in Socka ter drugi 
krajani v Novi Cerkvi, si razdelili vrečke 
za smeti ter se odpravili na že predhodno 
določena območja za čiščenje. Pogled na 
množico ljudi v delovnih oblekah je bil 
lep in vzpodbuden. Čistili so brežine in 
korita potokov, obcestne jarke, pešpoti 
in javne poti  ter pridno polnili vrečke 
za smeti, katere so odpeljali naši javni 
delavci v Občini Vojnik. V čistilni akciji  
so sodelovali tudi učenci in otroci ter 
učiteljice in vzgojiteljici POŠ Socka. Čistili 
so okolico šole, pot do graščine, pot od 
šole do gasilskega doma, cesto proti Veliki 
Ravni in ob cesti od Tezlakovega mostu 
do Šeška. Učenci in otroci ter učiteljice 
in vzgojiteljice POŠ Nova Cerkev pa so 
čistili okolico šole in telovadnice, poti 
skozi novo naselje, vas, okolico župnišča 
in obzidja, spominsko obeležje in okolico 
gasilskega doma. 

Teden dni kasneje, to je 4. aprila 2009, 
so z akcijo čiščenja nadaljevali in jo 
končali skavti, pod vodstvom patra Branka 
Cestnika iz Župnije Frankolovo, in člani 
Turističnega društva Nova Cerkev. Očistili 
so še ostale neočiščene brežine ob potokih 
in obcestne jarke.

Menimo, da so take čistilne akcije 

potrebne, predvsem pa koristne, saj se 
odstranijo odpadki, ki v naravo ne sodijo. 
Le-tako bomo lahko živeli v čisti in 
lepi naravi, največ  k temu pa vsekakor 
pripomoremo sami. Zato upamo, da bomo 
poskrbeli za ohranjanje in čuvanje narave 
in naredili še več na tem področju.

Vsem, ki ste si vzeli čas in sodelovali, 
se zahvaljujemo z željo, da se v prihodnjem 
letu spet vidimo in z upanjem na večje 
število udeležencev. 

Mihaela Hren in Slavko Jezernik,
predsednik Sveta KS Nova Cerkev

Gospodarstvo - komunala

Čistilna akcija članov PGD Nova Cerkev

Čistilna akcija članov PGD Lemberg
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ČISTILNA AKCIJA
V GLOBOČAH

V okviru pomladanske akcije čiščenja 
okolja v občini Vojnik smo se tudi člani 
našega Turistično-kulturnega društva 
Globoče – Dedni Vrh lotili čiščenja potoka 
Tesnice in seveda bankin ob cesti. Od 
pločevink za pivo, steklenic, plastične 
embalaže, cigaretnih škatel ..., pa do 
ostankov prometnih nesreč, vse to »krasi« 
našo cesto Celje – Maribor. Sprašujemo se, 
kdo in zakaj  pušča za sabo takšno svinjarijo 
in kje je naša kultura in seveda odnos do 
narave. Mar nam je res čisto vseeno za 
naše okolje in odvečne stvari odvržemo 
kar skozi okno avtomobila, pa četudi je 
v bližini koš za odpadke? Ob cesti skozi 
Globoče, ki je dolga nekaj manj kot 1 km, 
smo »pridelali« več kot 10 vreč odpadkov, 
ob potoku Tesnica v skoraj enaki dolžini 
pa še več odpadkov iz plastike, embalaže 
in celo ostanke moškega kolesa.

Vsak, ki počne našemu okolju taka 
mačehovska dejanja, naj razmisli o tem, 
če je vredno s takim odnosom do narave 
še nadaljevati; narava nam namreč že 
pošteno in upravičeno vrača. Morda je še 
čas, da spremenimo odnos do narave in 
naslednjim generacijam pustimo človeka 
vredno okolje.

Jože Žlaus

ČISTILNA AKCIJA KS 
FRANKOLOVO

Zima se je poslovila, prihaja že 
pomlad. Prebujajoča narava je polna 
smeti in odpadkov, ki jih lahko vidimo, 
če se peljemo z avtom, s kolesom ali če 
se sprehajamo. Posebno polni smeti so 
prostori ob cestah oziroma vpadnicah v 
našo dolino.

Letošnja čistilna akcija v okviru akcije 
»Očistimo okolje« je bila v KS Frankolovo 
zadnjo soboto v marcu. Že pred tem 
smo na različne lokacije v KS dostavili 
kontejnerje, v katere so krajani lahko 
odlagali svoje odpadke. 

Člani društev smo se v soboto zjutraj 
zbrali pred KS, si razdelili vrečke za smeti 
in določili območja, ki smo jih glede na 
število udeležencev bili sposobni očistiti v 

dogovorjenem času.
Očistili smo brežine in korita potokov, 

obcestne jarke ter pridno polnili vrečke za 
smeti, ki smo jih nato odpeljali v kontejner. 
Glavnina del je bilo opravljenih na potoku 
Tesnica, v smeri Kuretnice, odsek bazen-
Črešnjice, potok Jesenica do odcepa Dol 
pod Gojko. 

Okolico šole, cerkve in centra so 
očistili učenci Osnovne šole Frankolovo. 
Po opravljenem delu smo se zbrali v 
gasilskem domu, kjer je sledila skromna 
malica. 

Želim si, da bi v čistilni akciji sodelovali 
tudi drugi krajani, ki niso vključeni v 
društva, saj na koncu izpade, da smo dolžni 
čistiti samo člani društev.

Vsem, ki ste si vzeli čas in sodelovali, 
se lepo zahvaljujem in upam, da nas bo 
naslednje leto še več.  HVALA!

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo
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Intervju
Ljudje, ki jih obiščemo, ko je najbolj hudo.

Dr. STEVAN ĐORĐEVIĆ

Mnogi Vojničani in okoličani, pa tudi ljudje 
s Celjskega, poznamo dr. Stevana Đorđevića 
kot zdravnika, ki zelo strokovno in hitro 
oceni stanje bolnika in bolezni. Nikoli mu 
ni težko obiskati bolnika na domu. Opravlja 
veliko dela, vendar ostaja skromen. 

Kaj vas je vzpodbudilo, da ste postali 
zdravnik?

Narava in dinamika poklica.  

Kje ste študirali?

V Novem Sadu v Srbiji.

Kdaj ste prišli v Slovenijo?

V Slovenijo sem prišel leta 1987, v 
Vojnik 1988.

Imate veliko pacientov. Kaj vam pomeni 
delo z njimi?

Registriranih pacientov imam največ 
v Celjski regiji, približno 2600. Delo  je 
zahtevno, naporno, stresno in seveda 
humano.

Kje kot zdravnik še sodelujete?

Že od samega začetka sem vključen v 
URGENCI-CELJE (N.M.P.). V tej službi 
obravnavamo najbolj bolne in poškodovane 
paciente na terenu.

Od leta 1997 delam kot športni zdravnik 
v Nogometnem klubu MIK CM Celje.

 
Vaše zahtevno delo prav gotovo prinaša 
tudi zahvalo. Kakšna priznanja ste kot 
zdravnik prejeli?

Od Občine Vojnik sem dobil srebrni 
grb leta 1998.

Kaj je vaš hobi? 

Moj glavni hobi so potovanja. Bil sem 
na vseh celinah in videl približno 2/3 sveta. 
Profesionalno igram šah v I. slovenski ligi 
za Šahovski klub Žalec. V prostem času 
rad igram tenis.

Kako vaša prijetna družina vpliva na vaše 
kvalitetno delo?

Družina me spodbuja in mi zelo pomaga 
pri mojem doktorskem delu.

Naj vam ostane še veliko časa, dovolj 
moči za opravljanje zahtevnega dela ob 
tolikem številu pacientov. Hvala!

Milena Jurgec

ORDINACIJSKI ČAS V ZDRAVSTVENI POSTAJI VOJNIK

 OD PONEDELJKA DO PETKA
DOPOLDNE: od  7.30 do 13.30  (13.30–14.30 delo na terenu in 

administrativna opravila)
POPOLDNE: od 12.30 do 18.30  (18.30–19.30 delo na terenu in 

administrativna opravila)
PONEDELJEK: Prim. asist. Jana Govc Eržen, dr. med.

TOREK: Stevan Đorđević, dr. med.
ČETRTEK: Alenka Rak, dr. med.

SOBOTA: ZD CELJE – DEŽURNA AMBULANTA

V nujnih primerih se izven ordinacijskega časa obrnite na dežurno službo v 
Zdravstvenem domu Celje, Gregorčičeva ul. 5, Celje (telefon: (03) 5434000).
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Dogodki
30 LET ZDRAVSTVENE 

POSTAJE VOJNIK

ODPRTJE PREUREJENEGA 
VHODA, SPREJEMNICE, 
ARHIVA, PATRONAŽNIH 
PROSTOROV IN DVIGALA

Zaposleni v Zdravstveni postaji Vojnik 
že več kot 30 let skrbimo za zdravje 
prebivalcev Občine Vojnik. V skrbi za 
boljše počutje obiskovalcev Zdravstvene 
postaje Vojnik smo v preteklem letu 
obnovili vhod, sprejemnico, arhiv, prostore 
za patronažno službo in na novo zgradili 
dvigalo. Dvigalo predstavlja za bolnike 
pomembno pridobitev, saj bodo odslej lažje 
dostopali do zdravnikov, zobozdravnikov, 
fizioterapije ter optike. Vrednost naložbe je
znašala 208.000 evrov. 

Zdravstvena postaja Vojnik je 
organizacijska enota Javnega zavoda 
Zdravstvenega doma Celje. V Zdravstveni 
postaji Vojnik zagotavljamo osnovno 

zdravstveno varstvo na primarni ravni 
za prebivalce Občine Vojnik, kot tudi za 
prebivalce sosednjih občin na področju 
splošne medicine, nujne medicinske 
pomoči, pediatrije in šolske medicine, 
patronažne dejavnosti, zobozdravstva. V 
zdravstveni postaji je trenutno zaposlenih 
22 delavcev, med njimi 3 zdravniki 
– specialisti splošne medicine in ena 
zobozdravnica. Skrbimo za zdravje več 
kot 7000 bolnikov. Vsi zdravniki v 
Zdravstveni postaji Vojnik imajo vpisanih 
več bolnikov, kot jih predpisuje plačnik 
zdravstvenih storitev in prav zaradi tega 
so preobremenjeni. Želimo zaposliti še 
enega zdravnika, vendar doslej nismo bili 
uspešni, saj se na številne razpise nobeden 
ni prijavil.  

Za naše bolnike je pomembna 
predvsem strokovnost, prijaznost, 
učinkovitost zaposlenih kot tudi dostopnost 
do zdravstvenih uslug. Ob vsem tem 
si vsi zaposleni prizadevamo, da bi v 
naši ustanovi ustvarili prijetno okolje, v 
katerem bi se bolniki počutili dobro. V 
zdravstveni postaji smo oskrbljeni z vsemi 
sodobnimi medicinskimi aparaturami, ki 
jih potrebujemo za izvajanje zdravstvene 

oskrbe bolnikov v ambulanti in na terenu. 
Načrtujemo nakup novega EKG-aparata 
in pri tem računamo tudi na pomoč 
lokalne skupnosti. Pozorni smo na razvoj 
servisnih dejavnosti, kot sta laboratorij in 
fizioterapija. Skrbimo za stalno strokovno
izobraževanje vseh zaposlenih, saj lahko 
le na ta način zagotavljamo najboljše 
zdravstveno varstvo za bolnike. Smo učna 
ustanova za študente Medicinske fakultete, 
specializante družinske medicine in 
dijake Srednje zdravstvene šole. Posebno 
pozornost namenjamo promociji zdravja 
in preventivnim ter zdravstveno-vzgojnim 
programom. 

Naložbe usmerjamo tudi v ureditev 
poslopja. V zadnjih letih smo uspeli 
prenoviti fasado in zamenjati okna 
na celotnem poslopju. Preuredili smo 
laboratorij. Zaradi skrbi za bolj zdravo 
okolje smo prešli na ogrevanje stavbe 
s plinom in v ta namen uredili novo 
kotlovnico. V lanskem letu smo ob 
obnovi vhoda v Zdravstveno postajo 
pridobili tudi dvigalo. Na to naložbo smo 
še posebej ponosni, saj bodo sedaj lahko 
vsi težko gibljivi bolniki prišli do svojega 
zdravnika, zobozdravnika, fizioterapevta
in optika v prvo nadstropje. Zagotovili 
smo tudi ustrezne prostore za arhiv in 
za patronažno službo. Letos načrtujemo 
zamenjavo azbestne strešne kritine in 
postopno obnovo ordinacij ter čakalnic, da 
bodo bolniki prihajali v prijaznejše in bolj 
zdravo okolje. 

Prim. asist. Jana Govc Eržen, dr. med.
Specialistka splošne medicine

Predstojnica Zdravstvene postaje Vojnik – DobrnaV stilu prve dame zdravstvenega doma Vojnik

Prosim, pritisnite na gumb
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Intervju
JANEZ GOBEC, DIREKTOR 
PODJETJA MIO OPREMA IZ 
VIŠNJE VASI

Višnja vas je mala vas, pa vendar se 
tukaj izdeluje mizarska oprema za velike 
svetovno znane hotele in druge objekte.

Kdaj je bilo vaše podjetje ustanovljeno in 
kako se spominjate tega obdobja?

Začel sem leta 90, kot samostojni 
obrtnik. Časi sicer niso bili naklonjeni 
začetnikom, toda  želja po uspehu in 
napredku je bila močnejša od težav.

Prvi izdelki so bile predvsem zelo 
zahtevne kuhinje, dnevne sobe, predsobe, 
kmalu pa se je pokazala potreba po 
zahtevnejših montažah pohištva po tujini. 
Tako sem nekaj let z manjšo skupino 
mizarjev deloval kot monter v tujini, doma 
pa kot mizar manjših del.

Tudi sam ste strokovnjak na lesnem 
področju. Kje ste si nabirali izkušnje?

Izučil sem se v manjši mizarski 
delavnici v Podčetrtku, kjer sem se naučil 
mnogo malih mizarskih skrivnosti, ki 
so ostale kot drag pripomoček v mojem 
poklicu. Kasneje pa sem 10 let deloval pri 
Opremi Celje, kjer sem bil od pomočnika, 
vodje montaže na terenu, vodje strojne 

delavnice, nekaj let pa sem opravljal 
komercialno tehniška dela.

Vaša delavnica je sodobno opremljena. 
Katere so vaše “specialitete”?

V današnjih časih je specialiteta 
delavnice predvsem tehnološka širina 
obdelave materialov in prilagodljivost na 

ponudbo del. Glede na našo tehnološko 
posodobitev v lanskem letu si upam trditi, 
da to naša delavnica zmore.

V poslovnih prostorih imate urejen 
razstavni salon. Kaj razstavljate?

Naš salon sicer še ni povsem končan, 
toda v njem želimo predstaviti tudi izdelke 
naših naročnikov, pri katerih so vključeni 
naši izdelki. To pa bodo predvsem kuhinje 
srednjega in visokega razreda tudi tujih 
proizvajalcev.

Opremili ste veliko objektov, dosti od 
tega v tujini. Na katere ste še posebej 
ponosni?

Prvi pomembnejši objekt je bil 
Kulturni institut Republike Avstrije v 
Pragi, za katerega je opremo načrtoval 
svetovno znani arhitekt profesor Boris 
Podreka. Za kakovostno izvedbo del smo 
bili posebej pohvaljeni, kar nam je vlilo 
veliko samozavesti pri naslednjih delih, 
ko so sledile razkošne pisarne podjetja 

Gastroprom iz Rusije in kar precej 
pomembnih objektov po EU. Omenil 
pa bi še eno iz lanskega leta, in sicer 
Velnes center prestiž v hotelu Bernardin v 
Portorožu.

Podjetništvo zahteva veliko odrekanj. 
Kako uskladite podjetniško in družinsko 
življenje?

Glede na to, da je družina rasla skupaj s 
podjetjem, se vse stvari nekako avtomatsko 
usklajujejo. Vsi pa vedno upamo na boljše 
čase.

Pri vašem delu vam želimo še veliko 
uspehov.

Pripravil: Simon Stagoj
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Prvi trije meseci letošnjega leta so bili zelo 
pestri. V štirih projektih je bilo izvedenih 
precej aktivnosti, spletna  stran društva je 
zaživela in je dobro obiskana, objavili smo 
2. poziv za nabor projektnih predlogov za 
leto 2010 in izvedli 2. zbor članov, oddali 
pa smo na MKGP za potrditev Letnega 
izvedbenega načrta za leto 2009.  

Projekt »Kraške jame na 
območju občin Laško, Štore, 
Celje in Vojnik«
(Mojca Hribernik)

Vsi dobro poznamo kraška območja J 
in JZ Slovenije. Manj poznan pa je osameli 
kras na območju občin Laško, Štore, Vojnik 
in Celje. V letu 2009 bomo raziskovali 
in skušali najti čim več kraških jam, 
katere bomo raziskali, opisali, izmerili. 
Dokumentirali bomo divja odlagališča 
odpadkov v jamah, saj so ta grožnja na 
poti trajnostnega razvoja ter zdravega 
in kakovostnega življenja posameznika. 
Odpadki v kraških jamah predstavljajo 
grožnjo virom pitne vode. Vzpostavili 
bomo kataster divjih odlagališč odpadkov 
v jamah. Poseben poudarek bomo dali 
jamam na vodovarstvenih območjih, na 
območjih Nature 2000 ter na zavarovanih 
območjih narave. 

V drugi polovici leta bomo organizirali 
strokovne ekskurzije za domačine, kjer 
bomo udeležence seznanili s kraškimi 
pojavi v okolici njihovih domov. Domačine 
bomo osveščali o pomenu varstva narave 
in pitne vode.

Nameni in cilji našega projekta 
so domačine vzpodbuditi za aktivno 
sodelovanje pri varovanju narave in 
okolja, jih seznaniti z nastankom kraških 
jam in krasa kot celote, s pretakanjem 

kraških jam, z varovanjem biodiverzitete 
in habitatov, s pomenom pitne vode ter 
vzpostaviti geografski informacijski sistem 
o jamah.

Vse domačine vabimo, da nam 
posredujejo podatke o kraških jamah na 
speleos.siga@gmail.com ali na 031/530-
701.  

Razvoj ponudbe učnih in 
oglednih vsebin na podeželju 
(Mojca Krivec)

Dejavnost kmetij in drugih ponudnikov, 
ki bodo sprejemali otroke iz vrtcev, šol, 
pa tudi odraslo populacijo, bo imela zelo 
široko poslanstvo. Na kmetiji, v naravi 
je  učenje doživljajsko. Odnos do narave, 
pridelave hrane, vpogled v življenje in 
delo na kmetiji, seznanjanje bodočih 
potrošnikov s pridelavo  hrane, odnos do 
zemlje in še marsikaj bodo na podeželju 
spoznavali malčki in tisti malo večji.

Tema tretje delavnice je bila uspešno 
komuniciranje. Udeleženci so spoznavali 
računalnik in komuniciranje s pomočjo 
e-pošte ter komuniciranje po telefonu, s 
pošto in z osebnim kontaktom. 

Na četrti delavnici so se udeleženci 
najprej seznanili, na kaj naj bodo pozorni 
pri ureditvi prostorov in okolice, da bi 
preprečili morebitne nezgode, kako naj 
označijo nevarna mesta oziroma preprečijo 
dostop do njih. V nadaljevanju sta bili 
predstavljeni dve možni obliki priglasitve 
dopolnilne dejavnosti. Seznanili so se 
tudi z možnimi načini vodenja poslovnih 
knjig, na koncu pa so jim bili predstavljeni 
tudi možni viri sofinanciranja naložb v
opravljanje dopolnilne dejavnosti. 

Spoznajmo čebelarsko 
dediščino
(Jože Blagotinšek)

V mesecu marcu smo v dvorani 
Thermane Laško pripravili predavanje o 
medovitih rastlinah, ki ga je res strokovno 
izvedel dr. Janko Rode. Obiskovalci so 
prišli z območja vseh štirih občin. Stekli 
so pogovori s Šolo za hortikulturo in 
vizualne umetnosti Celje (bivša Vrtnarska 
šola Celje) o oblikovanju vrta medovitih 
rastlin, ki bo dopolnil že tako bogato 
ponudbo parka ob Thermani Laško. Zanj 

je zadolžen strokovnjak na tem področju 
Trajče Nikolovski. V pripravi so teksti 
za tematske table, ki bodo obiskovalca 
popeljale v za mnoge neznani svet 
čebelarstva in rastlinstva. Zamisel in 
oblikovanje je delo  Marine Bezgovšek s 
STIK-a Laško. V projekt pa sta vključena 
tudi ČD Celje in ČD Vojnik. ČD Vojnik bo 
pripravil delavnico na temo čebelarstva za 
osnovnošolce v mesecu juniju. ČD Celje 
namerava predstaviti čebelarstvo otrokom 
vrtca Štore v mesecu aprilu. Tudi laški 
čebelarji nameravamo svojo dejavnost 
predstaviti našim šolarjem že v aprilu. 
V torek, 21. 4. 2009, pa že pripravljamo 
delavnico na temo čebelarskega turizma, ki 
jo bo vodil strokovnjak s tega področja in 
svetovni popotnik Franc Šivic. Vabljeni!

 
2. javni poziv društva za nabor 

projektnih predlogov za leto 2010  
Predmet javnega poziva je pridobiti in 

izbrati projektne predloge za leto 2010, ki 
bodo upravičeni do nepovratnih sredstev 
ukrepov 4. osi PRP RS 2007–2013 po 
pristopu Leader ter sredstev Društva 
»Raznolikost podeželja« in bodo v skladu 
z razvojnimi cilji »Lokalne razvojne 
strategije občin Celje, Laško, Štore, Vojnik 
2007–2013«.

Upravičenci do nepovratnih sredstev 
po tem razpisu so pravne in fizične osebe.

Rok za oddajo vlog:  do petka, 8. maja 
2009, do 13. ure.

Dodatne informacije in razpisna 
dokumentacija: na sedežu  Društva 
»Raznolikost podeželja«, Trnoveljska 
cesta 2, Celje, po telefonu 490-75-86 ali 
na spletni strani http:// www.raznolikost-
podezelja.si pod rubriko »Razpisi«.

2. zbor članov društva
Sredi marca je potekal 2. zbor članov 

društva. Društvo je v letu 2008 realiziralo 
vse zastavljene aktivnosti. Potrjena so bila 
vsa poročila in sprejeta program dela ter 
finančni plan za leto 2009. Za izvajanje
projektov za leto 2009 je s strani MKGP 
odobrenih 113.802,99 EUR, občine 
bodo prispevale 10.912,98 EUR, ostalo 
pa prijavitelji  projektov. Izvedene so 
bile volitve v organe društva. Novi člani 
upravnega odbora so: Urša Dorn, Zavod 
Celeia Celje, Edina Memić, Občina 
Laško, Jani Jurkošek, Občina Štore in 
Irma Blazinšek, Občina Vojnik iz javnega 
sektorja ter Mirjana Zapušek, Društvo 

Kmetijstvo
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Kmetijstvo

kmetic Celje, Štore, Emil Kačičnik, 
Turistično društvo Štore, Katja Kovačič, 
Turistično društvo Vojnik, Andreja Križnik, 
Turistično društvo Laško in Nina Skale, 
TRC Celje, d. o. o. iz zasebnega sektorja. 
Predsednik društva je Jani Jurkošek.

Člani nadzornega odbora pa so: Mojca 
Skale, Občina Vojnik, Sandra Barachini, 
Občina Laško in Leonida Cmok, ŠKD 
Rudar Pečovje. 

Potrjena je bila tudi članarina za leto 
2009 ter manjša dopolnitev statuta.

Člani društva so potrdili tudi dopolnitev 
razvojne vizije območja.     

Predsednik Jurkošek je zaključil 
zbor s pripombo, da večja udeležba in 
pester pogovor po predstavitvi projektov 
v izvajanju in projektov za leto 2009 
pomenita, da so dogajanja v letu 2008 
pritegnila interes, še več pa ga bo, ko bodo 
vidni prvi rezultati projektov.

ODPRTI RAZPISI MKGP

Ukrep 113 – zgodnje upokojevanje 
kmetov:
vlagatelji so kmetje, starejši od 57 let, ki 
so pokojninsko in invalidsko zavarovani 
na opravljanje kmetijske dejavnosti, še 
niso upokojeni in so pripravljeni kmetijo 
prenesti na izbranega prevzemnika.
Ukrep 123 – dodajanje vrednosti 
kmetijskim in gozdarskim proizvodom:
vlagatelji so lahko kmetije, ki se ukvarjajo 
z dopolnilno dejavnostjo, agrarne in 
pašne skupnosti, kmetije, ki se ukvarjajo 
s predelavo grozdja in vina oziroma 
pridelavo oljk, pa tudi gospodarske družbe, 
samostojni podjetniki in zadruge;
predmet podpre so naložbe, ki zadevajo:
1. predelavo in trženje kmetijskih proizvodov,
2. predelavo in trženje živil,
3. skupne naložbe predelave in trženja 
kmetijskih proizvodov in živil,
4. prvo stopnjo predelave in trženja lesa.

Ukrep 311 – diverzifikacija v nekmetijske 
dejavnosti:
- vlagatelji so lahko podjetja, registrirana 
kot kmetija z dopolnilno dejavnostjo, s. p., 
gospodarska družba ali zadruga, ki z vlogo 
dosežejo vsaj 25 točk;
- predmet podpore so naložbe v proizvodne 
dejavnosti, povezane s tradicionalnimi 
znanji na kmetiji, proizvodne dejavnosti, 
povezane s predelavo proizvodov 
izven Piloge I, pridobivanje energije za 
prodajo iz obnovljivih virov energije, 
prodajne dejavnosti (prodaja lastnih in 
drugih proizvodov na kmetiji), turizem 
(nastanitvene dejavnosti, strežba jedi in 
druge negostinske dejavnosti) ter druge 
dejavnosti.
Ukrep 312 – podpora ustanavljanju 
mikro podjetij:
- vlagatelji so podjetja, ki so po oddaji 
vloge registrirana za upravičene dejavnosti 
kot s. p., gospodarska družba ali zadruga;
- pogoji: vlagatelj mora imeti sedež ter 
izvesti naložbo izven dejavne kmetije, 
vlagatelj mora imeti sedež ter izvesti 
naložbo izven naselij s statusom mesta, ...
Ukrep 323 – ohranjanje in izboljšanje 
dediščine podeželja
- vlagatelji so lahko pravne in fizične osebe 
ter lokalne skupnosti, ki so lastniki objekta 
ali zemljišča, kjer se bo izvajala naložba;
- predmet podpore: obnova kulturne, 
etnološke dediščine na podeželju, ki 
je nepremični spomenik lokalnega ali 
državnega pomena, muzeji na prostem, 
ki prikazujejo kulturo in način življenja 
na podeželju, ekomuzeji, prostori za 
postavitve stalnih razstav etnološke 
dediščine, ureditev in izgradnja tematskih 
poti, ki povezujejo naravne in kulturne 
znamenitosti določenega območja.

Za več informacij o razpisih pokličite 
info točko KGZS-Zavoda CE na številko 
490-75- 86. 

NAKUP DOMAČIH IZDELKOV 
OHRANJA DELOVNA MESTA

Potrebna je večja in boljša promocija 
kakovostnih domačih pridelkov in 
izdelkov, zato se v KGZS zavzemajo 
za čimprejšnje oblikovanje Zakona o 
generični promociji. 

Brdo pri Lukovici, 31. marec 2009 – 
Na ta dan je v Čebelarskem domu na Brdu 
pri Lukovici potekala 4. redna seja Sveta 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 
Na njej so med drugim imenovali Igorja 
Hrovatiča za direktorja Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), 
predstavili akcijo Kupujmo domače 
ter spregovorili o težavah v mlečnem 
sektorju. 

Svet KGZS je za direktorja Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije za mandatno 
dobo štirih let potrdil Igorja Hrovatiča. 
Le-ta od 15. septembra 2008 opravlja delo 
vršilca dolžnosti direktorja Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije. »V KGZS 
želimo še naprej prispevati k ohranjanju 
in razvoju slovenskega kmetijstva ter 
poudarjati pomen kmetijstva, slovenske 
hrane in podeželskega oko lja za ka ko vost 
živ lje nja vseh pre bi val cev. Pri svojem 
delu se bom zavzemal, da vsak član 
KGZS začuti, da je zbor ni ca ti sta or ga ni-
za ci ja, prek ka te re lah ko uve ljav lja svo je 
po tre be in in te re se. Z ekipo sodelavcev 
Kmetijske svetovalne službe KGZS bomo 
posameznim kmetom še naprej nudili 
strokovno pomoč pri izvajanju ukrepov 
skupne kmetijske politike. Pomagali 
jim bomo pri prestrukturiranju ter jim 
stali ob strani pri uvajanju dopolnilnih 
dejavnosti na kmetijah. Prav tako bomo 
izvajali različne aktivnosti za pomoč pri 
promociji in prodaji kmetijskih pridelkov 
in izdelkov. Sodelovali bomo pri izvajanju 
programa razvoja podeželja ter pomagali 
pri različnih oblikah združevanja kmetov, 
kmetic ter mladih na podeželju,« je med 
drugim povedal Igor Hrovatič.  

Vodstvo Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije je javnosti predstavilo 
akcijo Kupujmo domače, s katero želijo 
spodbuditi potrošnike k nakupu domačih 
pridelkov in izdelkov. Ob tem poudarjajo, 
da so pridelki in izdelki slovenskih kmetij 
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sveži, kakovostni, varni, zdravi in okusni. 
Slovenski kmetje sodelujejo v shemah 
kakovosti, živila pridelujejo in predelujejo 
v skladu z uredbami in s pravilniki, ki 
pomenijo izboljšanje kakovosti kmetijske 
pridelave ter prispevajo k povečanju dodane 
vrednosti v kmetijstvu. Nakup domačih 
proizvodov posredno predstavlja manjše 
onesnaževanje okolja in ohranja delovna 
mesta v Sloveniji. »Potrebna je večja in 
boljša promocija kakovostnih domačih 
pridelkov in izdelkov, zato se v KGZS 
zavzemamo za čimprejšnje oblikovanje 
Zakona o generični promociji. Nujen je 
dvig ravni samooskrbe, saj v Sloveniji 
uvozimo 50 % hrane, zelenjave pa več kot 
70 %. Slovenski kmetje kakovost svojih 
izdelkov potrjujejo z ocenami z razstave 
Dobrote slovenskih kmetij. Letos bo na 
Ptuju med 22. in 25. majem potekala že 
dvajsetič. V KGZS prav tako tradicionalno 
prirejamo prireditve Podeželje v mestu, 
ki sodijo v sklop promocij domačih 
kmetijskih pridelkov in izdelkov,« je 
poudaril predsednik Kmetijsko gozdarske 
zbornice Slovenije Ciril Smrkolj.

Glede problematike prireje mleka in 
zniževanja cen zaradi trenutno prevelike 
količine mleka na trgu, Svet KGZS poziva 
ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, da na prvem zasedanju Sveta 
ministrov EU predstavi problematiko 
nizkih odkupnih cen mleka in zahteva, da 
Komisija EU zadrži izvajanje postopnega 
povečanja mlečnih kvot. Komisija EU 
mora ponovno proučiti postopek ukinitve 
kvot in poiskati ustrezen nadomesti ukrep 
oz. ponovno uvesti sistem mlečnih kvot 
na raven pred dovoljenim povečanjem. 
Obenem poziva Vlado RS, da sprejme 
potrebne ukrepe, ki bodo zaustavili padec 
odkupnih cen mleka in zagotovili pogoje 
za nadaljnjo prirejo mleka. Vlada RS mora 
v okviru svojih pristojnosti preprečiti 
dvig posrednih stroškov, ki vplivajo na 
prirejo mleka, in zagotoviti stoodstotno 
vračilo trošarine na energente. Prav tako 
naj v verigi prireje, predelave in prodaje 
mleka zagotovi ustrezna razmerja pri 
delitvi prodajne cene mleka ter pravičen 
delež prodajne cene mleka posameznemu 
sektorju znotraj verige glede na nastale 
stroške. 

Robert Peklaj,
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije 

MINISTRSTVO POZIVA 
LASTNIKE GOZDOV K 
VARNEMU SPRAVILU LESA
V GOZDOVIH

Ljubljana, 31. 3. 2009 – Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva 
vse lastnike gozdov in kmete k varnemu 
spravilu lesa v gozdu. Pri tem naj izvedejo 
vse preventivne in varnostne ukrepe, nosijo 
ustrezna zaščitna sredstva ter uporabljajo 
ustrezno opremo in mehanizacijo za delo 
v gozdu. Predvsem pa morajo biti ustrezno 
usposobljeni, v nasprotnem primeru naj 
dela raje prepustijo za to usposobljenim 
izvajalcem. Dela v gozdu naj nikoli ne 
opravlja en sam človek, na delo v gozdu 
pa je potrebno opozoriti tudi naključne 
obiskovalce z opozorilnimi tablami. Zgolj 
v zadnjih treh tednih so se pri delu v gozdu 
smrtno ponesrečili trije ljudje, od začetka 
leta pa že štirje. 

Andrej Drašler, generalni direktor 
Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in 
ribištvo na ministrstvu je na novinarski 
konferenci povedal: »Zavod za gozdove 
Slovenije skoraj vsak teden beleži novo 
delovno nesrečo. Delo v gozdu je eno najbolj 
nevarnih, saj vključuje dela z nevarnimi 
stroji na prostem, po navadi v strmih in 
nevarnih terenih ter marsikdaj tudi v težkih 
vremenskih razmerah, v mokrem vremenu 
z vetrom, mrazom in zmrzaljo. Na žalost 
ugotavljamo, da so lastniki gozdov za delo 
v gozdu velikokrat premalo usposobljeni, 
ne uporabljajo osebne varovalne opreme 
oziroma je ta pomanjkljiva, delajo z 
zastarelo mehanizacijo in opremo ipd.«

Ob tem je dodal: »Skupna prizadevanja 
ministrstva in Zavoda za gozdove Slovenije 
so pripeljala do tega, da se je število nesreč 
s smrtnim izidom ter tudi ostalih nesreč v 
zadnjih letih sicer zmanjševalo. V zadnjih 
desetih letih se je v Sloveniji pri delu v 
zasebnih gozdovih smrtno ponesrečilo 
povprečno devet ljudi na leto, najmanj 
nesreč s smrtnim izidom pa je bilo v letu 
2006, in sicer trije primeri.« 

Jurij Beguš, vodja Oddelka za gozdno 
tehniko pri zavodu, je opisal povprečnega 
ponesrečenca: »Je kmet ali polkmet, star 
48 let, ki delo v gozdu opravlja ob sobotah. 
Žal si je smrtno poškodoval glavo in trup, 
pri tem pa ni uporabljal osebne varovalne 
opreme.«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano si skupaj z Zavodom za 
gozdove Slovenije (ZGS) prizadeva 

z različnimi ukrepi zmanjšati število 
nesreč pri delu v gozdu. Ministrstvo letno 
zagotavlja skoraj 83000 EUR za izvedbo 
tečajev varnega dela z motorno žago in 
s traktorjem v gozdu, ki jih organizira  
ZGS. Poleg tega si zavod tudi z različnimi 
predavanji, individualnim svetovanjem, 
izdajo različnih brošur s področja varnega 
dela v gozdu in organizacijo tekmovanj v 
gozdarskih delih  prizadeva za zmanjšanje 
nesreč pri delu v gozdu. 

Ministrstvo pa bo letos v okviru 
Programa razvoja podeželja RS 2007-2013 
v okviru ukrepa »Povečanje gospodarske 
vrednosti gozdov« sofinanciralo nakup
nove mehanizacije in opreme za delo 
v gozdu ter v povezavi z nakupom 
mehanizacije tudi nakup osebne zaščitne 
opreme. Upravičenci lahko pridobijo 
sofinanciranje v višini od 50 do 60
odstotkov opravičljivih stroškov. V prvem 
razpisu, ki je bil objavljen 2007, je bilo 
dodeljenih 7,3 mio EUR. Nov javni razpis 
bo objavljen predvidoma v aprilu.

Letos pa bo ministrstvo prvič razpisalo 
financiranje usposabljanja v gozdarstvu
in omogočalo pridobitev certifikata
o nacionalni poklicni kvalifikaciji za
poklice sekač, traktorist in gojitelj. 
S tem želi ministrstvo prispevati k 
izboljšanju izobrazbene strukture in k 
dvigu produktivnosti dela v gozdarstvu, 
posledično pa tudi k zmanjšanju števila 
nesreč pri delu v gozdovih. Javni razpis bo 
objavljen predvidoma v mesecu aprilu.
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MARJAN KOVAČ
Že kar nekaj mandatov ste predsednik 
Odbora za kmetijstvo v Občini Vojnik. 
To je občina, ki je predvsem kmetijsko 
usmerjena, zato je vaše delo v odboru 
posebej pomembno pri usmerjanju in 
razvoju tega področja. Kako vi to opažate 
skozi vaše obdobje predsedovanja?

Res je, odbor za kmetijstvo vodim že 
od nastanka občine in to je že četrti mandat. 
Mislim, da je zastavljena politika razvoja 
občine, kakor tudi razvoja podeželja in 
kmetijstva, bila pravilna. Lahko smo 
ponosni in vesel sem, da imamo v Občini 
Vojnik najmanjši odstotek zaraščenosti 
podeželja v Sloveniji. Vsekakor so k temu 
pripeljale usmeritve našega odbora in 
strateške podpore, oziroma sofinanciranje
kmetijske pridelave. Prepričan pa sem, da 
so te podpore in usmeritve imele največji 
učinek v devetdesetih letih, ko se je 
podeželje najbolj zaraščalo. 

Pomembnost razvoja in skrbi za 
podeželje se odraža v kakovosti življenja 
krajanov. Pri sedanji malo večji pozidavi in 
spremembi kmetijskih zemljišč v zazidalna 
je že odziv krajanov glede smotrnejše 
gradnje.

Ali sredstva občine in države kot pomoč 
kmetom zadoščajo, da je njihov razvoj 
stalen glede na čas in povprečne evropske 
trende?

Pomoč občine je bila v prvih letih 
razvoja primerna, žal pa je v letošnjem letu 
del občinskega proračuna, ki je namenjen 
razvoju kmetijstva in podeželja, drastično 
upadel. Sredstva so manjša za 70 % in naš 
odbor je v dilemi, ker v letošnjem letu ne 
moremo izvesti razpisa finančne pomoči
za razvoj kmetijstva. 

Sredstva na nivoju države, namenjena 
za investicije in razvoj, pa mislim, da so 
primerna, vendar pa so z našo zakonodajo 
in s predpisi, ki so tako zapleteni, našim 
kmetom težko dostopna in se zato ne 
odločajo za prijavo na te razpise. Moramo 
imeti v mislih, da so naše kmetije še vedno 
premajhne za evropsko povprečje. 

Občina se je v preteklih letih ogromno 
razvila in je imela velike investicije, zato 
naš odbor nekako razume to drastično 
zmanjšanje kmetijskega proračuna. 
Prepričan pa sem in tudi pričakujem, da 

bo v naslednjih letih posluh za razvoj 
podeželja veliko večji in da bomo tudi pri 
občinskem proračunu prišli na odstotek 
financiranja, kakršen je že bil.

Razvoj podeželja je popolnoma odvisen 
od kmetijske pridelave in moramo imeti to 
v mislih, če hočemo imeti lepo in razvito 
podeželje. 

So kmetje preko javnih razpisov deležni 
tudi evropskih sredstev – v kakšnem 
obsegu  in pod katerimi pogoji?

Kot sem že omenil, se naši kmetje tudi 
prijavljajo na evropske razpise, vendar 
zaradi zahtevnosti razpisa in majhnosti 
naših kmetij vse premalo koristimo ta 
evropska sredstva, ki  so namenjena 
razvoju kmetijstva.

Na področju živinoreje je trg precej 
nestabilen in v zadnjem času se kmetje 
vse bolj usmerjajo v vzrejo drobnice. Je 
to kratkoročna ali dolgoročna in pravilna 
usmeritev?

Na področju živinoreje, predvsem 
govedoreje ne beležimo upada, celo rahel 
vzpon, kar je pomembno v boju proti 
zaraščanju podeželja. Reja drobnice pa 
se je v naši občini precej povečala in to 
ravno zaradi strategije našega odbora. 
Namen te usmeritve je bil, da se hriboviti 
in težko dostopni predeli obdelajo in ne 
zarastejo. Mislim, da je usmeritev odbora 

za kmetijstvo pravilna in da bo ta politika 
tudi dolgoročna.

Na zadnjih volitvah v Kmetijsko gozdarsko 
zbornico ste zasedli pomembno mesto. 
Glede na funkcijo je to pomembno in 
koristno tudi za našo občino?

Po duši sem kmet, zato vso svojo 
energijo usmerjam v delo, ki ga z veseljem 
opravljam. Že četrti mandat vodim Odbor 
za kmetijstvo v Občini Vojnik, od leta 1992 
sem predsednik Kmetijske zadruge Celje, 
ki pokriva tudi celotno Občino Vojnik. 

Zato sem se tudi odločil, da kandidiram 
v Svet Kmetijsko gozdarske zbornice 
Slovenije, ki je nekakšen kmečki parlament. 
V zbornici so vzvodi za kreiranje kmetijske 
politike in je ta izvolitev lahko samo 
koristna pri mojem delu, tako v kmetijski 
zadrugi, kot pri delu v kmetijskem odboru 
v občini. 

Kaj svetujete našim kmetom v Občini 
Vojnik za leto 2009, v kaj bi jih usmerili, 
če bi lahko vplivali na njihove dokončne 
odločitve? Ali bo recesija bistveno udarila 
tudi na področju kmetijstva?

Težko je v času recesije posameznemu 
kmetu svetovati, kje je tista odrešilna 
veja, ki je močna in zelena. Prepričan pa 
sem, da ozka specializacija pride v poštev 
le v primerih velikih posestev, ki lahko 
konkurirajo na evropskem trgu. 
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Manjše kmetije pa bodo v tem času 
verjetno lažje preživele z malo širšo 
usmeritvijo proizvodnje. Bodočnost 
našega slovenskega kmetovanja pa vidim 
v biološki in zdravi prehrani. V Kmetijski 
zadrugi Celje smo ravno na to temo, 
»bio prehrana«, poslali na Ministrstvo 
za kmetijstvo predlog strategije razvoja 
kmetijstva in podeželja. Če bo naš 
predlog sprejet v strategijo, bo KZ pričela 
z izvajanjem programa ravno v našem 
okolju.

Slovenija, predvsem pa Občina Vojnik 
ima zdravo in čisto okolje, zato menim, da 
moramo te prednosti izkoristiti in biti po 
tem prepoznavni tudi navzven.

Ste predsednik Kmetijske zadruge Celje. 
Kako pa zadruga deluje v Občini Vojnik?

Kmetijska zadruga Celje teritorialno 
med drugim pokriva celotno Občino Vojnik. 
Naše poslovanje obsega na eni strani 
odkup tržnih viškov in svetovanje, na drugi  
ponudbo trgovskega in repromateriala. 
Celotna občina je za nas zelo pomemben 
teritorij, zato je tudi prišlo do odločitve, 
da v Vojniku zgradimo Poslovno-trgovski 
center. Vesel sem, da je bila odločitev res 
prava in v pravem času, saj je ta center 
zaživel in je velika pridobitev za krajane. 
V letošnjem letu ga čaka še ena odlična 
dopolnitev, saj bo v našem centru pričel 
obratovati otroški vrtec Danijelov levček. 

Vrtec bo pričel z obratovanjem 1. 
septembra in že sprejemajo vloge za vpis.

Zadruga s svojim delom močno vpliva 
tudi na razvoj podeželja in ne samo 
kmetijstva. Želimo si, da bi to delo lahko 
opravljali še naprej in še bolj uspešno.

Jure Vovk

KDO JE KRIV?

Pred nekaj več kot pol stoletja (Kaj je 
res preteklo že toliko časa?) sem kot mlad 
fantič poslušal razgovor mojih sorodnikov, 
ki so modrovali o vodovodu v majhnem 
kraju, kjer sem rojen. Od vsega sem si 
zapomnil samo podatek, da bo vode v 
kraju in okoliških naseljih najmanj do 
leta 2000 več kot dovolj. Name je sicer 
naredila močan vtis letnica 2000, ki ji 
časovne dimenzije takrat nisem znal niti 
natančno opredeliti, manj pa podatek, 
da voda bo. Ostale prisotne pa je zbodla 
samohvala enega od sogovornikov, ki se je 
pohvalil, in res je bilo tako, da je on vse to 
»zrihtal«.  

Danes, ko pišemo leto 2009, pa mi 
je časovna dimenzija povsem jasna, 
ne morem pa razumeti, da na začetku 
drugega tisočletja v občinskem glasilu 
še vedno pišemo članke in ugotavljamo, 
da vsa gospodinjstva v Občini Vojnik še 
vedno nimajo vode. Vseh naselij ali delov 
naselja, ki še nimajo javnega vodovoda, ne 
bom našteval, lahko bi mi kakšno naselje 
ušlo in upravičeno bi doživel kritiko – nas 
si pa pozabil.

Kdo je kriv? Težko bi rekel, da so krivi 
občani, saj toliko nezadovoljnih obrazov, 
ki so na problem vode opozarjali vsa leta 
od nastanka Občine Vojnik, še nisem videl. 
Pišejo protestna pisma, opozarjajo medije, 
svetnike Občinskega sveta, moledujejo, 
plačujejo lastno udeležbo za izgradnjo 
vodovodnega omrežja in še kaj.

Kaj pa krajevne skupnosti? Seveda 
tudi ne. V svojih planih in ostrih zahtevah 
so vodovode po krajevnih skupnostih 
vedno postavljale na 
prvo mesto. Se pa ve, 
da krajevna skupnost 
nima lastnih sredstev, 
da bi zgradila manjši 
vodovodni priključek, 
kaj šele, da bi se lotila 
vodovodnega omrežja v 
kakšnem naselju.

Odbor za okolje in 
prostor ter komunalo je v 
štirih štiriletnih mandatih 
ničkolikokrat obravnaval 
probleme v zvezi z 

oskrbo z vodo v občini. Člani odbora, 
predstavniki posameznih delov občine 
so imeli skoraj vedno pripombe, da v 
občinskem proračunu postavka vodovodi 
ne bo omogočila izgradnje vodovoda v 
tem ali onem naselju. Neuspešno.

Pa smo pri denarju. Občinski svet vsako 
leto sprejema proračun, ki (poenostavljeno) 
opredeli prioritete in višino sredstev, ki 
jih bo občina namenila za posamezna 
področja dela. Neverjetno se sliši, da se 
v petnajstih občinskih proračunih, če 
sem dobro štel, ni našlo dovolj denarja, 
da se tema vodovodi ne bi več znašla na 
dnevnem redu. Neverjetno zato, ker večino 
občinskih svetnikov vseh štirih mandatov 
osebno poznam. To so odgovorni člani 
naše skupnosti, spoštovani v svojih okoljih 
(sicer ne bi bili izvoljeni), poznajo probleme 
krajev, iz katerih izhajajo. Vsi seveda vedo, 
da je oskrba z voda ena od osnovnih pravic, 
ki jo imajo občani, in dolžnosti občine, 
da jo realizira. Kljub temu je petnajst 
proračunov vodo v glavnem »spregledalo«, 
čeprav so posamezni svetniki (najmanj vsi 
tisti, katerih sokrajani so imeli probleme z 
vodo) odločno protestirali na Občinskem 
svetu in opozarjali na neznosne probleme 
z vodovodi.

Kdo je torej kriv, da leta 2009 ni 
vode v vsakem gospodinjstvu v Občini 
Vojnik? Vsi menda kar ne, saj smo se pred 
dvema desetletjema odrekli kolektivne 
odgovornosti, in prav je tako! Kaj nam 
torej ostane? Počakajmo na nekoga, ki se 
bo pohvalil, da je on tisti, ki je v glavnem 
vse uredil, da problema z vodooskrbo v 
Občini Vojnik ni več. Te samohvale mu ne 
bomo prav nič zamerili.

Bojan Trkaj
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK

ŠT. 21/70, 13. MAJ 2009

 VSEBINA:

  1. Povzetek 22. seje občinskega sveta Občine Vojnik
  
  2. Javna ponudba za oddajo poslovnih prostorov v najem

  3. Javni razpis za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na področju kmetijstva v Občini Vojnik v letu 2009

  4. Razpis za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih
      naprav za komunalne vode

  5. Javni razpis o priznanjih Občine Vojnik v letu 2009 

  6. Sklep o cenah najema grobnega prostora na pokopališčih v Občini Vojnik
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POVZETEK 22. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE VOJNIK

Občinski svet Občine Vojnik je na 22. redni seji, dne 26. 
3. 2009:

- potrdil zapisnik 21. redne seje in 3. korespondenčne seje 
Občinskega sveta Občine Vojnik;

- sprejel:
- Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 
2008;
- Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Mavrica;
- Sklep o cenah najema grobnega prostora in Sklep o cenah 
pogrebnih pokopaliških storitev na pokopališčih v Občini 
Vojnik;
- Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Občine Vojnik za leto 2009;  
- Sklep o ukinitvi javnega dobra;
- Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja 
Občine Vojnik za leto 2009;
- Informacijo o delu Medobčinskega inšpektorata na območju 
občin Dobrna, Vitanje, Vojnik in Zreče  za leto 2008;
-  Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi skupne občinske 
uprave občin Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Vitanje, Vojnik in Zreče;
- Sklep, da se Sonje Jakop ne razreši članstva v uredniškem 
odboru glasila Ogledalo;

- pregledal Poročilo o izvedenem pregledu zaključnega računa 
proračuna Občine Vojnik za leto 2008, ki ga je podal Nadzorni 
odbor Občine Vojnik; 

- razrešil Veroniko Šlaus članstva v Svetu zavoda Vrtca Mavrica 
Vojnik in imenoval Vesno Poteko za predstavnico ustanovitelja v 
Svetu zavoda Vrtca Mavrica Vojnik;

- bil seznanjen s poročili o delu odborov in komisij in s poročilom 
o delu občinske uprave;

- podprl predlog načrtovane gradnje II. faze poslovnega objekta 
MIK na območju Obrtno-poslovne cone Arclin tako, da se 
postopek sprememb lokacijskega načrta izvede v skladu z 
veljavno zakonodajo;

- pregledal pobude Svetniške skupine LDS;

- bil seznanjen z ukinitvijo rednih ambulant ob sobotah v ZD 
Vojnik.

Povzela: Tanja Golec Prevoršek

Na podlagi 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, 
pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) v zvezi s 27. 
členom Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin 
(Uradni list RS, št. 14/07)

 razpisuje 

JAVNO PONUDBO
za oddajo poslovnih prostorov v najem 

1. Celjska cesta 10, Vojnik (stara pošta), poslovni prostor, 
primeren za trgovino, pisarno ali mirno storitveno dejavnost 
(od 4,00 EUR/m2 dalje), velikost 89,00 m2, pritličje, varščina 
v znesku 50,00 EUR.

2. Nova Cerkev 22, Nova Cerkev,  poslovni prostor, 
primeren za pisarno ali mirno storitveno dejavnost (od 3,00 
EUR/m2 dalje), velikost 58,40 m2, 1. nadstropje, varščina v 
znesku 50,00 EUR.

OPOZORILO: 
Najemnine pri poslovnih prostorih so določene okvirno 

(od najnižje do najvišje možne). 

Ostali stroški, ki jih plačuje najemnik so: obratovalni stroški, 
stroški rednega in nujnega vzdrževanja, stroški uporabe stavbnega 
zemljišča, stroški zavarovanj (zavarovalne police, ki jih sklepa 
najemnik, se morajo vinkulirati v korist Občine Vojnik) in drugi 
stroški po pogodbi. Najemnikova vlaganja se ne poračunajo z 
najemnino in po prenehanju najemnega razmerja najemodajalec 
najemniku ni dolžan povrniti neamortiziranih sredstev.

Najemnina za poslovni prostor se plačuje mesečno, za tekoči 
mesec, na podlagi izstavljenih računov s strani lastnika.

Najemna pogodba se sklepa za določen čas, za dobo 3 let. Ob 
izpolnjevanju vseh obveznosti najemnika, ki izhajajo iz najemne 
pogodbe, se po preteku 3 let najemna pogodba lahko podaljša še 
za 2 leti.

Ponudniki morajo poravnati varščino za resnost ponudbe 
na TRR 0133 9010 0003 082, odprt pri UJP Žalec. Varščina 
brez obresti bo v roku 15 dni po odločitvi o izbiri vrnjena 
tistim ponudnikom, ki na izboru ne bodo uspeli.

I. Prijavi na razpis je potrebno priložiti:

a) DOKAZILO O USPOSOBLJENOSTI ZA 
OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI:

- za samostojne podjetnike dokazilo o strokovni usposobljenosti 
ali dokazilo iz vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov;

- za pravne osebe: izpisek iz sodnega registra, star največ 30 
dni;

- za društvo: odločbo Upravne enote;

- kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih ter predstavitev 
programa, ki se naj bi  izvajal v poslovnem prostoru;

Uradni del
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b) DOKAZILO O PLAČILNI SPOSOBNOSTI:

- dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih, dokazilo/izjava 
o poravnanih obveznostih do Občine Vojnik in dokazilo, da ni 
blokiran račun (staro največ 30 dni);

- za pravne osebe: potrdilo banke o plačilni sposobnosti za 
zadnjih 6 mesecev;

- potrdilo o registraciji, ki ga izda Davčna uprava zavezancu 
za DDV;

- dokazilo o plačilu varščine v višini enomesečne izhodišče 
najemnine na TRR Občine Vojnik;

c) PROGRAM DEJAVNOSTI, KI SE BO ODVIJALA V 
POSLOVNEM PROSTORU

II. Poslovne prostore si za potrebe svoje dejavnosti priredi s 
soglasjem lastnika najemnik sam in mora na svoje stroške pridobiti  
potrebno dokumentacijo in upravna dovoljenja.

III. V primeru, da je kandidat že imel sklenjeno najemno 
razmerje za poslovne prostore, je potrebno predložiti potrdilo o 
poravnanih obveznostih do najemodajalca oz. izjavo, da še ni bil 
najemnik poslovnih prostorov.

IV. Merilo: višina ponujene najemnine.

PRIJAVA NA RAZPIS

Prijave na razpis sprejema Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, 
z oznako “JAVNA PONUDBA – NE ODPIRAJ! – NAJEM, 
s pripisom Poslovni prostor Celjska cesta 10, Vojnik ali Nova 
Cerkev 22”

Rok za prijavo je 30 dni od dneva objave razpisa.
Zadnji rok za oddajo ponudb je 15. 6. 2009 do 12.00.

Ponudb, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasna 
ponudba) ali pravočasnih, vendar nepopolnih ponudb, komisija 
ne bo obravnavala.

V primeru večjega števila ponudnikov, ki ponudijo enako 
višino najemnine, lahko najemodajalec razpiše javno dražbo, 
katere predmet je višina najemnine. Ponudnikom, ki izpolnjujejo 
pogoje in bodo vabljeni na dražbo, se dana varščina za resnost 
ponudbe šteje tudi kot varščina za udeležbo na dražbi. O dnevu 
dražbe bodo ponudniki pisno obveščeni.

Rok vezanosti ponudnika na ponudbo velja do sklenitve 
najemne pogodbe.

Ponudnikom bo sklep o izbiri vročen 8 dni po seji komisije. 
Najemna pogodba bo sklenjena z izbranim ponudnikom v 15 dneh 
od vročitve sklepa komisije.

Župan Občine Vojnik lahko postopek oddaje v najem ustavi 
do sklenitve najemne pogodbe.

Ponudniki si poslovni prostor lahko ogledajo po dogovoru 
in dobijo podrobne informacije na tel. 7800-628 (Tanja Golec 
Prevoršek) oz. na e-naslovu: pravna.sluzba@vojnik.si. 

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik  

Občina Vojnik na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06-
ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Odloka o proračunu Občine Vojnik za 
leto 2009 (Ul. RS, št. 126/2008) objavlja

JAVNI RAZPIS
za dodelitev sredstev, ki niso državna pomoč na področju 

kmetijstva v Občini Vojnik v letu 2009

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela neprofitnih
aktivnosti in materialnih stroškov društev s področja kmetijstva 
v Občini Vojnik za leto 2009, ki ne predstavljajo državne pomoči, 
delujejo na področju kmetijstva ter njihov cilj z ustanovitvijo in 
delovanjem ni pridobivanje dobička. 

2. OKVIRNA VREDNOST SREDSTEV

Za izvajanje razpisanih programov so v proračunu Občine 
Vojnik za leto 2009 predvidena sredstva v višini 4.200,00 EUR. 

Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2009.

3. UPRAVIČENCI

Na razpisu lahko sodelujejo društva, ki delujejo na področju 
kmetijstva in izpolnjujejo naslednje pogoje: 

imajo sedež v Občini Vojnik;
so registrirana na območju Republike Slovenije, delujejo 

na območju Občine Vojnik, vanje pa so vključeni tudi člani z 
območja Občine Vojnik;

imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, 
kot jo določa zakonodaja; 

so registrirana in delujejo najmanj eno leto;
imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in 

organizacijske možnosti za izvajanje in uresničevanje načrtovanih 
aktivnosti; 

dotacije za namene, ki so sestavni del te vloge, niso in ne bodo 
prejela iz državnih ali mednarodnih virov;

njihov namen in cilj z ustanovitvijo ni pridobivanje dobička.

Prijavitelji, ki so za neprofitne aktivnosti in materialne stroške
že prejeli sredstva na drugih razpisih Občine Vojnik oziroma je 
bil njihov program oz. projekt v letu 2009 kakor koli že financiran
iz proračuna Občine Vojnik, niso upravičeni do sredstev po tem 
razpisu.
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4. MERILA IN KRITERIJI

Pri izboru neprofitnih aktivnosti za sofinanciranje se upoštevajo
naslednja merila in kriteriji:

OMEJETVE
Pomoč se ne dodeli: 
Za izobraževanja in usposabljanja, svetovalne storitve, 

organizacijo forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, sodelovanja 
na tekmovanjih, publikacije in spletišča ter stroške nadomeščanja 
kmeta, kmetovega partnerja med boleznijo in dopustom. Omenjeni 
upravičeni stroški so državna pomoč, ki niso predmet tega javnega 
razpisa.

5. PRIJAVA NA RAZPIS

Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka roka 
do  torka, 2. junija 2009, za prijavo dosegljiva na spletni strani 
Občine Vojnik – www.vojnik.si, v času uradnih ur pa jo lahko 
interesenti dvignete tudi v sprejemni pisarni  Občine Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.

Vloga mora biti izpolnjena izključno na obrazcu, ki je sestavni 
del razpisne dokumentacije, biti mora čitljiva, na ustreznih mestih 
podpisana ter žigosana in mora vsebovati vse obvezne priloge, 
dokazila in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 

Vlagatelji bodo o izidu  javnega razpisa obveščeni najkasneje 
v roku 30 dni po zaključenem javnem razpisu. 

6. OBRAVNAVA VLOG

Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno 
odločbo imenuje župan Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog 
v torek,  9. junija 2009. 

Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog na 
podlagi meril in pogojev, navedenih v javnem razpisu. Odpiraje 
vlog ne bo javno.  

O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske 
uprave ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s 

sklepom, na predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o 
višini odobrenih sredstev za posamezen ukrep. Zoper odločitev 
iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu 
v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. 
Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se 
uredijo s pogodbo.

Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in 
oddane na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili. 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni, 
in vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem 
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo 
obravnavane v postopku dodelitve sredstev.

Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni 
v roku 30 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati 
bodo sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji 
koriščenja sredstev.

Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na 
transakcijski račun.

Strokovna komisija lahko zmanjša delež sofinanciranja
pri posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih 
vzrokov:

zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine za 
leto 2009,

zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev 
v proračunu.

Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik 
za leto 2009.

7. ROK IN NAČIN PRIJAVE NA RAZPIS

Izpolnjene vloge morajo biti poslane priporočeno ali oddane 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v 
zaprti ovojnici najkasneje do vključno torka, 2. junija 2009. Šteje 
se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za 
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12.00 
oddana v tajništvu Občine Vojnik.

Prijave pošljete v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, s pripisom »NE 

ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO DRUŠTVA 2009«. 
Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 
3212 Vojnik, v času uradnih ur:

8. NADZOR IN SANKCIJE

V primeru, da upravičenec sredstva pridobi nezakonito ali jih 
porabi  nenamensko, oziroma dela ni izvršil, je dolžan povrniti vsa 
pridobljena sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

9. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom in 
izpolnjevanjem obrazcev lahko prejmete na Občini Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik v času uradnih ur ali po telefonu 
vsak delovni dan  (03 78-00-620, Irma Blazinšek).  

ŠTEVILO VSEH ČLANOV DRUŠTVA
do 50 aktivnih članov 5 točk
51–100 aktivnih članov 10 točk
nad 100 aktivnih članov 15 točk
ŠTEVILO ČLANOV IZ OBČINE VOJNIK
do 50 aktivnih članov 5 točk
51–100 aktivnih članov 10 točk
nad 100 aktivnih članov 15 točk
PROMOCIJA
programi oz. projekti prispevajo k prepoznavnosti 
občine do 10 točk

SODELOVANJE
izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih 
organizator ali soorganizator je Občina Vojnik do 10 točk

sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami do 10 točk

PONEDELJEK OD 8.00 DO 12.00
SREDA OD 8.00 DO 12.00 in OD 13.00 DO 16.30 
PETEK OD 8.00 DO 12.00
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Občina Vojnik na podlagi 14. člena Statuta  Občine Vojnik 
(Ur. l. RS, št. 59/06, 67/06) in na podlagi Pravilnika o postopkih 
za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/
2006) objavlja:

RAZPIS

za dodelitev sredstev finančnih pomoči in vgradnjo
malih (individualnih ali skupinskih)

čistilnih naprav za komunalne vode

1. PREDMET RAZPISA

 Predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih čistilnih
naprav za komunalne vode do  50  PE.

2. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
 
a) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih čistih

naprav za komunalne odpadne vode na območju  Občine Vojnik. 
Sredstva so zagotovljena v proračun za leto 2009 v višini do 
20.000,00 EUR. Sofinanciralo se bo do 50 % vrednosti posamezne
investicije, oziroma največ do 2000 EUR.

b) Za sofinanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo:
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Vojnik.

c)  Pogoji
Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o

skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov 
odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav 
(UR. l. RS, št. 103/2002).

Čistilna naprava mora biti izven agromelioracij, znotraj katerih 
se predvideva izgradnja kanalizacij – pisno informacijo si vlagatelj 
pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod – kanalizacije, d. o. o., 
Lava 2a, Celje.

Objekt, za katerega se  je nabavila  čistilna naprava, mora biti 
legalen.

Ne velja za nove gradnje.
Velja samo za stanovanjske objekte (ne za vikende).

3. VSEBINA VLOGE

Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z 
zahtevanimi prilogami). Razpisana dokumentacija bo na 
razpolago od dneva objave javnega razpisa na tajništvu  Občine 
Vojnik, Keršova 8 Vojnik in na spletnih straneh  Občine Vojnik 
(www.vojnik.si) rubrika občina – javna naročila in razpisi.

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave v 
Občinskem glasilu Ogledalo.

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti 
na naslov: Občina Vojnik, Referat za komunalo, Keršova 8, 

3212 Vojnik do 26. 10. 2009. Prijavni obrazec z zahtevano 
dokumentacijo pošlje v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ 
– RAZPIS MALE ČISTILNE NAPRAVE«. Upoštevale se bodo 
vloge, ki bodo pravočasno oddane.

5. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Vloge bo komisija obravnavala do 12. 11. 2009. Če vloga ne 
bo popolna, bo prijavitelj pozvan v roku osmih dni od odpiranja 
vlog, da jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo 
dopolnili v  roku osmih dni, bodo zavržene. Popolne vloge bodo 
ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost bodo imele vloge z 
višjim številom točk. 

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v 
roku petnajstih dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog 
prejemnikov sredstev. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena 
do 30. 12. 2009.

6. NADZOR IN SANKCIJE 

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja 
komisija, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet 
tega razpisa.

V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso porabljena za 
namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena 
na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil 
druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo 
dodeljenih sredstev v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral 
vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje 
od dneva nakazila.

Merila za ocenjevanje vlog

        DA     NE 
1. Nepremičnina stoji na vodovarstvenem                 50         0
Območju.

2. Vlagatelj rešuje čiščenje dveh ali več                    30         0 
stanovanjskih objektov (PE).   
 
3. Objekt, za katerega se gradi MČN, je                    30         0
trajno poseljen. 

Vloga in druga dokumentacija je dosegljiva na internetni 
strani: www.vojnik.si, ali na sedežu Občine Vojnik

Informacije v času uradnih ur:
Občina Vojnik 
Keršova 8
3212 Vojnik
Telefon: 78-00-626/Tone Preložnik ali Boštjan Švab

Občina Vojnik,
Referat za okolje in prostor ter komunalo
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Na podlagi 5. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l. RS, 59/06 
in 67/06) ter 8. in 9. člena Odloka o podeljevanju priznanj 
Občine Vojnik (Ur. list RS, 17/96 in 63/00) Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občine Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK
V LETU 2009 

I.
Priznanja občine zlati vojniški grb, srebrni vojniški grb in 

bronasti vojniški grb bo podelil Občinski svet Občine Vojnik ob 
občinskem prazniku v začetku oktobra.  

II.
Priznanja občine se lahko podelijo posameznikom, skupinam, 

organizacijam, podjetjem, društvom, zavodom in drugim pravnim 
osebam. 

Zlati vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno delo 
in aktivnosti predstavljajo izjemen prispevek na katerem koli 
področju človekove ustvarjalnosti, ki imajo trajen pomen za 
razvoj, ugled in promocijo Občine Vojnik.

Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo, 
za vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine 
Vojnik, ali za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem 
obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo.

Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne uspehe v zadnjem 
obdobju in kot spodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo. 

Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost 
in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.

III.
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične

in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja ne more 
predlagati samega sebe.

Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni 
obliki in mora vsebovati: 

- podatke o predlagatelju,
- podatke o kandidatu,
- naziv predlaganega priznanja (zlati, srebrni ali bronasti 

vojniški grb),
- utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega opisa 

uspeha ali dosežka,
- morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z drugimi 

podobnimi uspehi,
- datum predloga.

IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s 

posebnim sklepom.
Podeli se največ en zlati vojniški grb, dva srebrna vojniška 

grba in trije bronasti vojniški grbi.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Keršova ul. 8, 3212 
Vojnik vključno do ponedeljka, 17. 8. 2009.

Janez Karo, 
predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Spoštovane občanke in občani!

Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 14. občinski 
praznik. V preteklih letih smo na območju naše občine občanom 
in društvom že podelili nekaj priznanj. 

Želimo, da priznanja pridejo »v prave roke«, zato vas prosimo, 
da nam posredujete vaše predloge. Morda je vaš sorodnik, 
prijatelj ali sosed »tiho« storil dobra, inovativna ali zanimiva dela, 
dosegel uspehe oziroma dosežke, za katere ve le malo ljudi.

Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec in ga posredujete 
na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. ZADNJI ROK 
ZA ODDAJO PREDLOGOV je  ponedeljek, 17. 8. 2009. Lahko 
predlagate tudi več kandidatov, društev ali organizacij ter priložite 
obrazcu daljšo obrazložitev. 

___________________________________________
(ime in priimek predlagatelja)

___________________________________________
(naslov  predlagatelja)

___________________________________________
(poštna številka in pošta)

Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Keršova 8

3212 VOJNIK 

Datum:  _________  2009

Zadeva:
Predlog za podelitev priznanj Občine Vojnik za leto 2009

Na podlagi javnega razpisa o priznanjih Občine Vojnik (Ogledalo 
št. 70) predlagam, da prejme priznanje Občine Vojnik:
 

1. 
(ime in priimek, naslov kandidata)

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

___________________________________________________

3. Predlagano priznanje:  a) zlati vojniški grb   
                                         b) srebrni vojniški grb
              c) bronasti vojniški grb  
   (obkrožite črko)

Podpis predlagatelja:  
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Uradni del

Na podlagi 15. člena Odloka o načinu 
in pogojih izvajanja gospodarske javne 
službe urejanja pokopališč ter pokopališke 
in pogrebne dejavnosti v Občini Vojnik in 
koncesijskega akta (Ur. l. RS, št. 62/04, 
87/06, 27/08 in 33/08) in 20. člena Statuta 
Občine Vojnik (Ur. l. RS, št. 59/06 in 67/06) 
je Občinski svet Občine Vojnik na 22. redni 
seji, dne 26. 3. 2009 sprejel 

SKLEP

o cenah najema grobnega prostora na 
pokopališčih v Občini Vojnik

I. Cene najema grobnega prostora 
na pokopališčih v Občini Vojnik so 
naslednje:

• 11,85 € žarni grob,
• 12,66 € enojni grob – stari del 
pokopališča,
• 15,30 € enojni grob – novi del 
pokopališča,
• 25,31 € družinski grob – stari del 
pokopališča,
• 30,38 € družinski grob – novi del 
pokopališča,
• 45,00 € grobnica, 
• 45,00 € razširjen družinski grob.

Cene ne vključujejo DDV.

II. Z dnem, ko se začne uporabljati 
ta sklep, preneha veljati Sklep o cenah 
najema grobnega prostora na pokopališčih 
v Občini Vojnik, objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 125/07, z dne 29. 12. 2007. 

III. Ta sklep začne veljati naslednji dan 
po objavi v Uradnem listu RS, uporablja 
pa se od 1. 5. 2009.

V CENI NI VRAČUNAN  8,5 % ALI 20 
% DAVEK NA DODANO VREDNOST.

                                                                    
                  

Nove cene veljajo od 1. 5. 2009. 

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

1 KLASIČEN POKOP EUR
1.1 Izkop in zasip jame 93,44
1.2 Poglobljena jama 36,80
1.3 Izkop in zasip jame, kadar krsta ni v skladu s standardi 102,77
1.4 Zaščita sosednjega groba    11,33
1.5 Odstranitev grobnega okvirja 16,99
2 ŽARNI POKOP
2.1 Izkop in vgraditev žarne niše        36,80
2.2 Priprava žarne niše za pokop (žarna niša že narejena) 13,02 
3 ODVOZ
3.1 Odvoz cvetja na deponijo 17,00
4 UREDITEV GROBA  PO POKOPU
4.1 Odstranitev suhega cvetja in prva ureditev groba 5,66
4.2 Prva ureditev groba 8,50
5 POGREBNO MOŠTVO
5.1 Pogrebniki po osebi – Vojnik 21,45
5.2 Pogrebniki po osebi – Vojnik (nedelja in prazniki) 26,82
5.3 Pogrebniki po osebi – druga pokopališča 26,82
5.4 Pogrebniki po osebi – druga pokopališča (nedelja, prazniki) 32,18
6 POSLOVILNA DVORANA, KUHINJA

6.1 Poslov. dvorana – najemnina na pogreb
(odklepanje, zaklepanje, čiščenje) 73,61

Najemnina na pogreb 45,30
Odklepanje, zaklepanje, čiščenje 28,31

6.2 Poslov. dvorana najem za 1 dan, pokop isti dan  (odklepanje, 
zaklepanje, čiščenje) 50,96

Najemnina na pogreb 22,66
Odklepanje, zaklepanje, čiščenje 28,31

6.3 Voz 11,33
6.4 Uporaba kuhinje 5,66
7 ORGANIZACIJA POKOPA
7.1 Organizacija pokopa 14,16
7.2 Ozvočenje 6,80
8 DELO NA POKOPALIŠČU
8.1 Ura dela na pokopališču 9,5
8.2 Strojna ura 13,74
8.3 Ura dela ob nedeljah in praznikih 11,62
9 GROBNICA
9.1 Odpiranje grobnice – po dejanskem računu zunanjega izvajalca
10 OSTALE STORITVE
10.1 Pobiranje na poziv policije (transporta kr.) 50,97
10.2 Ekshumacija trupel nad 10 let 201,03
10.3 Sondiranje 6,80
10.4 Soglasje za postav. spom. in žarn. niše (odlok) 5,66
11 IZVEDBA POKOPA
11.1 Dekoracija groba 9,31
11.2 Silikoniranje žarnega groba 14,80

CENIK POGREBNIH POKOPALIŠKIH STORITEV
Datum: 26. 3. 2009/22. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
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Utrinki iz šole in vrtca
SPET NA NAŠI ŠOLI

Konec marca smo na Osnovni šoli 
Vojnik priredili dobrodelni koncert »Spet 
na naši šoli«. Ideja, da pripravimo koncert, 
se je na šoli porodila, ko je eden od bivših 
učencev šole, ki se ukvarja z glasbo, 
ponudil, da pride nastopat ob kakšen 
kulturnem dogodku. Tako smo se odločili, 
da k sodelovanju pritegnemo še nekatere 
druge bivše učence, ki delujejo in so 
uspešni na glasbenem področju. 

Eden glavnih razlogov za izvedbo 
dobrodelnega koncerta je bila tudi trenutna 
ekonomska kriza, ki je oklestila šolski 
proračun za materialne stroške. Zato smo 
koncert poimenovali dobrodelni, saj je 
bil ves izkupiček od prodanih vstopnic, 
donatorjev in prodanih izdelkov, ki so jih 
izdelali učitelji in nekateri starši otrok, 
namenjen šolskemu skladu, iz katerega 
se črpajo sredstva za najrazličnejše šolske 
projekte. Ravnateljica Majda Rojc je 
povedala, da se je v šolski sklad s pomočjo  
koncerta zbralo kar nekaj denarja; 1400 
evrov od prodanih vstopnic, približno 1500 
evrov s pomočjo donatorjev ter približno 
700 evrov s prodanimi izdelki.

Na odru se je zvrstilo kar nekaj 
glasbenikov različnih glasbenih zvrsti, od 
katerih je vsaj en član nekoč obiskoval 
vojniško šolo. Kot prve so nastopile 
devetošolke OŠ Vojnik, ki pojejo v 
šolskem zboru, nato pa smo lahko 
prisluhnili narodno zabavnim skupinam 
Ansamblu Mikola, Triu Pogladič, Polka 
puncam, Katrci, Harmoniji, Vagabundom, 
Ansamblu Vitezi Celjski, Mladim upom ter 
Ansamblu Lipovšek, Jana Kvas s prijatelji 
nas je popeljala v svet šansonov, Štajerski 
rogisti so zaigrali na rogove, nastopili pa 
sta tudi dve vokalni skupini, in sicer In 
spiritu ter Šolski oktet plus 2. Program je 
povezovala Klavdija Winder Pantner.

Za en večer je bila šola center dogajanja 
v Vojniku, najpomembneje pa je to, da je 
povezala različne generacije in pritegnila 
nekdanje učence, da se vrnejo na staro šolo 
ter vsak na svoj način pomagajo generaciji, 
ki trenutno obiskuje to šolo.  Naslednje 
leto pa morda, kot je rekla ravnateljica, na 
svidenje spet na naši šoli. 

Barbara Ojsteršek Bliznac

RUDNIKI PREMOGA NA 
FRANKOLOVEM

Pričevanja najstarejših občanov so v 
nas zbudila zanimanje za rudnike premoga 
na našem področju, to je na področju 
Frankolovega, saj so trdili, da se spomnijo, 
da je bilo kar nekaj rudniških rovov pod 
Konjiško goro v Črešnjicah ter pod Kislico 
na Lipi. 

V arhivskih zapisih smo našli potrditev 
teh govoric ter s terenskim delom dokazali, 
da ti podatki držijo. Po analizi gre za 
črni premog visoke kakovosti, ki so ga 
uporabljali predvsem v kovaštvu.  

Na območju Črešnjic so izkopavali 
premog na dveh mestih, in sicer pri Dolanu 
ter v Črešnjicah. Kam so ta premog vozili, 
ni zabeleženo, predvidevajo pa, da so ga 
z zbirnega mesta vozili v Celje, Vitanje in 
Slovenske Konjice. Lastništvo rudnikov ni 
znano, vemo samo, kdo je bil preddelavec 
in je vodil delo. Z izkopom so prenehali, 
saj se je v rovu pri Dolanu zgodila nesreča, 
ko se je sesul del rova in je rudar izgubil 
življenje. Po pričevanju pa naj bi naleteli 
na velik kamniti blok in tam naj bi se tudi 
končala žila premoga. 

Več premoga so izkopali v rovu v 
Črešnjicah, vendar se je najverjetneje  
prenehalo z izkopom zaradi začetka druge 
svetovne vojne. Kdo je vodil posel, žal ni 

znano, vemo samo za imena preddelavca 
ter domačinov, ki so premog kopali.

Na Lipi so kopali premog na treh 
krajih, in sicer nad Markom, pod Markom 
in pri Germ. Najbolj donosen posel so 

vodili v spodnjem izkopu pri Mark. Tam 
je posel prevzela hrvaška Mirna – podjetje 
za rudarstvo, ki je dobro organiziralo delo, 
saj je imelo dovolj kapitala in dobro vizijo 
za razvoj rudnika, skrbelo je za varnost 
delavcev ter  jih redno plačevalo in jih tudi 
mnogo zaposlilo. Žal pa se je začela druga 
svetovna vojna, posel je propadel in se ni 
nikoli več nadaljeval.

Druga dva izkopa sta pripadala 
zasebnikoma, ki sta kljub volji, trudu in 
vloženim finančnim sredstvom propadla.
Rovi nad Markom so pripadali Lužarju, 
vendar so začetek rova zminirali, ko je na 
Lipi presahnil potok, ki je poganjal kar 
nekaj mlinov in žag. Voda se je po mesecu 
dni znova pojavila v bližini prejšnjega 
izvira. Tako se je zasul kar dobršen del 
vhoda v rov in del rova.

Pri Germ pa je poskušal z izkopavanjem 
Ivan Bogdan iz Središča ob Dravi. Kljub 
precejšnjemu finančnemu vložku mu posel
ni stekel, saj so se mu rovi ves čas vdirali, 
prave žile premoga pa ni našel. 

Po vsem tem se pojavlja vprašanje, ali 
so še kdaj iskali na tem področju premog 
in koliko je tega premoga še vedno pod 
površjem. Bi ga bilo smotrno  izkopavati 
in s tem razvijati tudi kraj sam?

Po pričevanjih starejših ljudi, ki 
pravijo, da je vso to področje bogato z 
rudo, menimo, da bi  geološke analize dale 

pravi odgovor. 
Raziskovali so: Matic Jošt, Iris Vrenko 

in Elizabeta Bezenšek, pod vodstvom     
mentorice Leonide Rožanski, in osvojili 
srebrno priznanje.

Rudarji pri delu nekoč – izkop pri Mark
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SKRB ZA OKOLJE
IN NAŠE TELO

V šoli smo se pogovarjali o vplivu 
sonca na naše telo. Nato smo se dogovorili, 
da bomo 9. 4. 2009 izvedli naravoslovni 
dan.  Izvedeli smo, da je v Sloveniji vse 
manj dreves, predvsem manjših, ki nimajo 
zadosti življenjskega prostora in svetlobe za 
rast. Ogrožajo jih velika drevesa. Zato smo 
se odločili,  da se bomo primerno zaščitili 
pred soncem in pomagali malim drevesom. 
Vsak je posadil svoje drevo. Pri tem nam 
je pomagal gospod Štefan Zupanek. Ko je 
vsak skopal svojo jamo in dodal humus, 
smo drevesa še zalili, oprali orodje in se 
vrnili k sošolkinemu domu. Tam smo se 
še malo poigrali in se počasi vrnili v šolo. 
Pred tem smo se poslovili, se zahvalili za 
vse in zaželeli lep dan. Obljubljam, da bom 
opazovala svoje drevo, kako bo raslo in 
raslo in ga skrbno zalivala.

Ema Vranc, 4. r. OŠ Nova Cerkev

POHOD NA PAŠKI KOZJAK

Planinci OŠ Vojnik smo se konec 
marca odpravili na pohod na Paški Kozjak. 
Vzpenjati smo se pričeli ob osmi uri zjutraj, 
krenili smo z Dobrne. Po uri hoje smo se 
ustavili pri leseni koči, kjer smo pojedli 
malico. Pot smo nadaljevali po gozdu. Ko 
smo prišli do vrha, smo zagledali veliko 
jaso in leseno opazovalnico. Tam smo se 
lahko odpočili in si nabrali novih moči. 
Pot smo nadaljevali do manjše gostilne, od 
koder smo lahko tudi poslali razglednico. 
Nato smo se po cesti odpravili čisto do 
vrha in se vpisali v planinsko knjigo. Na 
poti domov smo se še komaj držali na 
nogah, ampak smo vseeno prišli živi in 
zdravi nazaj do parka, kjer so nas že čakali 
starši.

Marja Golež, 5. a

PRVOŠOLCI NA RANČU KAJA IN GROM

Konec marca so se prvošolci s svojimi učiteljicami odpravili na ogled Ranča Kaja in 
Grom. Na zanimivem izletu so spoznavali živali, ki živijo na ranču, in predvsem kako 
ravnati z njimi. Prav tako so učenci spoznavali različne vrste žit in pripravo starih jedi 
iz njih.

Barbara Ojsteršek Bliznac

EVROPSKA VAS – DANSKA

Tudi naša podružnica se je vključila v projekt Evropska vas, tako so se prvošolci 
seznanili s pravljičarjem Andersenom in napravili lutke za igrico Kakor napravi stari, je 
vedno prav.

Z drugo- in tretješolci smo spoznavali kraljevino Dansko preko plakatov in knjig. 
Zelo pa nas je navdušilo njihovo pecivo, zato smo se odločili, da se preizkusimo še v 
peki danskih maslenih rogljičkov in kobenhavenških polžkov, ki so nam zelo teknili. Iz 
furnirja pa smo izdelali še ladjice. Četrtošolci in petošolci pa so naredili kipce Vikingov, 
vikinške čelade in ladjico. Z izdelki smo pripravil zanimivo razstavo. 

Marjana Pikelj
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KAPLJA ČEZ ROB

Smo učenke 9. razreda OŠ Frankolovo, 
Marisa, Urška in Natja in rade raziskujemo. 
To nam predstavlja izziv in dodatno učenje, 
nova spoznanja pa bomo v življenju lahko 
koristno uporabile. 

Všeč nam je bilo, ker nas je naša 
mentorica Suzana Šafarič ves čas podpirala 
pri delu, nas usmerjala in bila bogat vir 
informacij. Skupaj z njo smo izbrale temo 
in se lotile dela z izbranimi raziskovalnimi 
metodami.

Danes je alkohol vsem zelo dostopna 
droga. Mladim se zdi uživanje le-tega 
samoumevno, prav tako kajenje. Čeprav 
smo Slovenci tudi v svetovnem merilu 
pri vrhu glede uživanja alkohola, pa 
se nam, raziskovalkam, vseeno zdi, da 
na tem področju vlada velik nered in 
sprenevedanje.

Smo devetošolke in poznamo naše 
vrstnike, ki že ob informativnih dneh 
na veliko izkoriščajo prodajo alkohola 
v gostinskih lokalih in komaj čakajo, da 
bodo jeseni prišli v Celje, kjer bo »vse 
njihovo«. 

Z raziskovalno nalogo smo želele 
ugotoviti, kakšen je odnos mladih do 
alkohola, kako dostopen jim je doma, kako 
mladi, stari pod 18 let, kljub obstoječi 
zakonodaji sploh lahko dobijo alkohol v 
prodajalnah in gostinskih lokalih. 

Našo raziskavo na terenu smo 
opravljale ob petkih, ko je večina mladih 
po končanem pouku v lokalih. To so lokali, 
za katere lahko rečemo, da živijo izključno 
od prodaje alkohola mladostnikom. To 
smo lahko ugotovile že na prvi pogled, 
saj smo srečevale veliko naših bivših 
učencev, ki so šolo zapustili pred letom 
ali dvema. Ko smo same vstopale v lokal 
Music, smo čutile številne poglede. Vedele 
smo, da nismo dovolj stare, vendar tudi 

ostali obiskovalci niso bili veliko starejši 
od nas. Naročile smo si alkoholno pijačo, 
pa nam je natakar rekel, da je pravkar 
imel inšpekcijo. Povabil nas je za »šank«, 
kjer naj eksamo črno vodko in bo v redu. 
Tudi v drugih lokalih smo brez težav 
dobile alkoholno pijačo in nikjer nas niso 
vprašali za osebni dokument. Natakarji 
ali natakarice so nas celo povabili, naj 
pridemo dopoldan, med poukom, ob 9. 
uri, ko so črna vodka in druge žgane pijače 
po 50 centov. Takšni ljudje kršijo kar dve 
prepovedi: prepoved točenja alkohola 
pred 10. uro dopoldan in prepoved točenja 
alkohola mladoletnim osebam. Tudi glede 
izdaje računov v lokalih niso dosledni, kar 
pomeni še tretjo kršitev.

Enaka situacija je bila v prodajalnah 
(supermarketih). V Celju smo v vseh treh 
hipermarketih dobile alkoholno pijačo. Prav 
tako prodajo alkohol mladoletni osebi tudi 
v Mercatorjevi trgovini na Frankolovem in 
v Tušu v Vojniku. Blagajničarka v trgovini 
Mercator v Vojniku nam nakupa alkohola 
ni dovolila. 

Gostinski lokali v Vojniku pa delujejo 
podobno kot v Celju. Opazile smo, da 
ni veliko mladih, kljub temu pa smo v 
Terra Caffe, Cafe Cafe (Arclin), MC in v 
Miki Pabu, kjer lahko tudi kadijo, dobile 
alkohol. Vesele smo bile, ker nam natakar 
v restavraciji Urška alkohola ni hotel 
prodati. 

Zanimiva je bila reakcija natakarice v 
Gostilni MC, ki nam je prinesla naročeni 
alkohol (Bandidos ice – 4 % alkohola). Ko 
smo ji povedale, da delamo raziskovalno 
nalogo in da smo mladoletne, je rekla, da 
nas je nameravala vprašati, koliko smo 
stare, potem, 
ko nam je 
že prinesla 
n a r o č e n o 
p i j a č o . 
Izgovarjala se 
je na napis, 
da ne točijo 
a l k o h o l a 
mlajšim od 18 
let in na koncu 
zaključila, da 
ima Bandidos 
tako malo 
alkohola, da 
ne bo velike 
škode.

Po rezultatih ankete, ki smo jo 
izvedle med učenci od 7. do 9. razreda, 
ugotavljamo, da je alkohol  »domač« že v 
7. razredu, tudi doma, in se z leti njegova 
zloraba samo širi. Staršem se ne zdi nič 
narobe, če 13- ali 14-letna hči ali sin 
spijeta kakšnega ice-a (pivo Bandidos ice, 
ki vsebuje 4 % alkohola).

Menimo, da je alkohol med mladimi 
preveč razširjen in da so premalo osveščeni 
tako starši, kot prodajalci, gostinci in 
končni porabniki, otroci. Družba rada 
opozarja na škodljive posledice uživanja 
alkohola, zlasti pri mladih, po drugi strani 
pa v tej isti družbi mladim brez zadržkov 
strežejo alkohol.

Po našem mnenju tudi inšpekcijske 
službe svojega dela ne opravijo dobro. 
Zdi se nam nemogoče, da so ob svojih 
inšpekcijskih pregledih v lanskem letu (19. 
in 20.  6. 2008) v prodajalnah (obiskali so 
jih 182) ugotovili le eno kršitev prodaje 
alkohola mladoletni osebi. Me smo v enem 
dnevu obiskale štiri prodajalne in v treh 
dobile alkoholno pijačo.

Sprašujemo se, komu oziroma čemu 
je namenjena sprejeta zakonodaja o 
prepovedi prodaje in ponudbe alkoholnih 
pijač osebam, mlajšim od 18 let.

Z našo nalogo smo osvojile prvo mesto 
in zlato priznanje na 9. srečanju mladih 
raziskovalcev osnovnih in srednjih šol 
Podravja, ki je potekalo v mesecu marcu. 

Na koncu naj povemo, da naročene 
alkoholne pijače nismo spile v nobenem 
lokalu.

Marisa Mastnak, OŠ Frankolovo
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VZPON DO NAJVEČJE IN 
NAJVIŠJE  KMETIJE V SOCKI

V našem razredu imamo sošolca, ki 
živi na veliki kmetiji in dobro pozna še vsa 
kmečka opravila. Povabil nas je, da si vse 
to, o čemer se v šoli učimo, tudi ogledamo. 
Zelo smo bili veseli povabila in tako smo 
se v sončnem dopoldnevu povzpeli na 
Veliko Raven in pouk izvedli v naravi. 

Na poti do Oblonškovih nam je pogled 
z različnih  razglednih točk segal daleč 
naokoli. Videli smo Konjiško goro, Novo 
Cerkev, Vojnik ter  vzpetine, ki obdajajo 
našo Socko. 

Po razgibani poti smo končno prispeli 
na vrh, kjer je  veter pokazal »svoje  
zobe«. Družina Oblonšek nas je prijazno 
sprejela. Za dobrodošlico so nam, kot 
se za prave planince spodobi, pripravili 
topel čaj, slastne domače rogljičke ter 
pristno domačo potico.  Nato nam je gospa 
Barbara predstavila zgodovino te kmetije, 
ki je bila resnično nekaj posebnega. S trdim 
delom prednikov in današnjih lastnikov se 
je ta kmetija ohranila. Pokazala nam je 
prečudovita slikarska dela,  na katerih so 
upodobljena  poslopja, ki so bila nekoč na 
tej kmetiji. 

Nato smo se odpravili na »obhod« po 
kmetiji. Ogledali smo si hlev ter živali, 
predstavili so nam kmečka opravila. 

Pokazali so nam tudi delo predic in celo  
100 let star kolovrat. 

Na tej kmetiji se poleg  živinoreje 
ukvarjajo še z gozdarstvom. Predstavili so 
nam tudi delo gozdarja ter obdelavo lesa. 
Gospod  Branko nam je pokazal, kako so 
včasih izdelovali kritino za alpsko hišo 
(šikli). 

Ob koncu smo bili pogoščeni še z 
domačim kruhom in s klobasami ter z 
ekološko pridelanimi jabolki. Pogovarjali 
smo se, kako pomembna je ekološka 
pridelava zelenjave in sadja ter bili veseli, 

da se na tej kmetiji vse prideluje na 
ekološki način. 

Podarili so nam ptičje krmilnice in 
valilnice, ki jih je izdelal gospod Branko. 
Z veseljem jih bomo postavili v okolici 
naše šole.

V tem dopoldnevu smo se naučili veliko 
novega, zato bi se radi četrto- in petošolci 
ter učiteljica Nataša družini Oblonšek 
iskreno zahvalili. 

Maša Felicijan, 5. razred
 Mojca Oprčkal, 5. razred POŠ Socka

OB POTI ZNAMENJE STOJI

Če pogledamo na naša znamenja najprej 
z zgodovinskimi očmi, ugotavljamo, da jih 
zgodovinski viri in listine nikjer posebej ne 
omenjajo. Znamenja sama po sebi niso bila 
gospodarsko pomembna, stare listine se 
pretežno ukvarjajo s posestmi, lastniškimi 
in gospodarskimi zadevami v najširšem 
pomenu besede. Le izjemoma je bila kakšna 
zemljiška ali druga posest označena tudi 
z lego bližnjega znamenja, pa še to komaj 
konec srednjega veka.

Raziskovalci smo se odločili raziskati 
naš kraj na področju nabožnih znamenj, 
to je kapelic, križev in hišnih kapelic. 
Frankolovo sestavlja 15 vasi, predvsem so 
to zaselki, razložena naselja in gručaste vasi, 
kjer je v preteklosti bivalo pretežno kmečko 
prebivalstvo. S teoretičnim znanjem, ki smo 
ga pridobili iz literature, smo odšli na teren.

Znamenja smo fotografirali, predvsem
pa krajane spraševali o njih: kdaj so bila 
postavljena, kdo jih je postavil in zakaj, 
kdo skrbi zanje ... Tako smo na terenu 
izvedeli marsikaj zanimivega.

Ugotavljamo, da se z našimi znamenji 
lahko postavljamo pred tujci. Prav tako 
nismo zasledili, da bi v našem kraju bilo 
kakšno znamenje odstranjeno ali namerno 
porušeno zaradi gradnje ceste ali kakšnega 
objekta. Žal pa so bila številna znamenja 
v preteklosti izropana, nekatera so tudi 
prepuščena počasnemu propadanju.

 Znamenja niso slovenska posebnost, 
tudi naša na Frankolovem niso, temveč 
bogatijo našo pokrajino in so neločljivi del 
našega kraja, torej naše kulturne dediščine. 
Ponosni smo nanje in jih imamo radi, saj 
so nam jih zapustili naši dedje. 

Raziskovale so: Anja Štante, Barbara 
Marzidovšek in Urša Landeker, pod 
mentorstvom Štefke Iršič 
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ZDRAVI POD SONCEM

Kako zelo pomembno za vsa živa bitja 
je to naše sonce in hkrati kako za nas ljudi 
postaja vse bolj škodljivo, smo pri nas 
spoznavali v »šoli o soncu«, kjer smo se z 
učenci preko različnih oblik dela seznanili 
o pomenu zaščite kože, glave, oči ... Vsak 
razred je napravil zanimiva pokrivala, s 
katerimi smo pripravili razstavo v šolski 
avli. Vsi skupaj se moramo potruditi, da 
bomo res ostali zdravi pod tem našim 
ljubim soncem.

Marjana Pikelj

MOČ SONČNIH ŽARKOV

V sklopu projekta ZDRAVA ŠOLA 
smo izvedli nekaj poskusov na temo MOČ 

SONČNIH ŽARKOV.
Prišli smo do naslednjih spoznanj:
črna barva vpije več sončne svetlobe in 
toplote kot bela;
mesto sončnega vzhoda in zahoda se na 
obzorju spreminja;
dolžina naše sence se čez dan spreminja 
– najbolj je nevarno na soncu, ko je senca 
krajša od naše velikosti.

Sedaj tudi vemo, da je Sonce Zemlji 
najbližja zvezda in je mnogo večje kot 
planeti.
Čeprav si brez njega življenja ne 
predstavljamo, nam lahko neprevidno 
izpostavljanje sončnim žarkom zelo 
škoduje.
Takole zaščiteni smo se nastavili soncu in 
obrisali svoje sence.

Drugošolci, POŠ Nova Cerkev

SONCE JE NEVARNO

Tretješolci smo v okviru projekta SONCE 
JE NEVARNO prišli do zanimivih 
ugotovitev. 
Svojim predhodnim spoznanjem, da 
sonce:
- nam obarva kožo,
- izhlapeva vodo,
- povzroča sušo,
- povzroča požare,
- posvetli naše lase,
- ogreje vodo,
- močno ogreje naša vozila, asfalt ...
... smo dodali še nova:
- da je prav, da se zaščitimo S SONČNO 
KREMO,
- da nismo samo frajerji, ampak zelo 

pametni, če si nadenemo SONČNA 
OČALA in LAHKA POKRIVALA.

 
To smo tudi praktično naredili, se 

z velikim nasmehom postavili pred 
fotografski objektiv in pomahali SONCU 
V POZDRAV.

 
3. razred, POŠ Nova Cerkev

POŠ NOVA CERKEV

V okviru projekta Zdrava šola smo 
pri pouku izdelali iz papirja kapice s 
senčnikom in jih nato vsak po svojih 
zamislih tudi okrasili. Več pove priložena 
fotografija.

1. razred: Projekt Zdrava šola
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UTRINKI IZ ENOTE SOCKA

1. april – dan norcev smo si v skupini, 
poleg šal in potegavščin, ki smo si jih 
privoščili, obarvali malo drugače. Obiskala 
nas je A. Kočet  (mamica otrok v oddelku) 
in nas razveselila z otroškimi dežniki. To 
pa niso bili navadni dežniki, temveč taki 
posebni, ki so si jih otroci lahko sami 
poljubno pobarvali z za to pripravljenimi 
flomastri različnih barv. Dejavnost je otroke
zelo pritegnila ... in že so dajali pobude in 
ideje o prihodnjem pohajkovanju v dežju.

Dežja od takrat sicer še nismo dočakali, 
so se pa pisani dežniki odlično »odrezali« 
v vlogi zaščite pred soncem – senčnikov.

V letošnjem šolskem letu smo se v 
sodelovanju s Turistično zvezo Slovenije 
vključili v projekt z naslovom »Podeželski 
utrip«. V sklopu tega projekta imajo 
otroci možnost odkrivati podeželsko 
kulturo in spoznati šege, ki so povezane s 
praznovanji ljudskih praznikov. Tako smo 
se v skupini skupaj z otroki odločili, da si v 
času bližajočih se velikonočnih praznikov 
izdelamo velikonočne butare. Pomoč pri 
izdelavi le-teh sta nam prijazno ponudila 
Majda in Silvo Špegelj, sicer starša otrok 
v oddelku. Najprej sta nas seznanila 
z naravnim materialom in drugimi 
pripomočki, ki smo jih potrebovali,  ter 
dekorativnimi predmeti, ki smo jih kasneje 
uporabili. 

Vsi otroci so si ob pomoči strokovnih 
delavk v oddelku in obeh staršev izdelali 
in okrasili svojo butaro. G. Silvo pa nam je 
naredil še butaro velikanko, ki nam krasi 
igralnico v teh prazničnih dneh.

Nina Kotnik, dipl. vzgojiteljica

ENOTA NOVA CERKEV SE 
PREDSTAVI

Dopoldanski čas preživljamo v enoti 
Nova Cerkev. Naša okolica je čudovita, 
tako kot mi, zato smo razmišljali o 
možnostih raziskovanja, na kakšen način 
jo še lahko spoznamo. Res je, da po navadi 
pišejo, kaj vse doživimo v vrtcu, a mi smo 
se odločili, da vam predstavimo, kaj vse 
bomo še počeli v mesecih pred poletnimi 
počitnicami.

Posebno pozornost bomo namenili 
Sorževemu mlinu, ki je v neposredni 
bližini našega vrtca, vendar pa si ne bomo 
ogledali, kako pridelajo moko in kako jo 
zmeljejo, temveč bomo mlin doživljali in 
spoznavali skozi umetniške dejavnosti. 

Mlin bomo risali, slikali z različnim 
likovnim materialom, preskusili se bomo v 
kiparjenju in v oblikovanju prostora. 

Toliko načrtov imamo, da nam bo 
čas kar prehitro minil. Kmalu se bomo 
ponovno oglasili in vam pokazali, kaj vse 
smo že naredili, ustvarili.

Otroci iz enote Nova Cerkev 
s Tatjano in Polono

OBISK PREDIC V VRTCU

Projekti, ki jih izvajamo v naši 
skupini, so tesno povezani z izkušnjami 
iz neposrednega okolja otrok. Kulturno 
dediščino, ki jo negujemo tudi v našem 
vrtcu, želimo otrokom približati tudi preko 
posameznikov, ki jo še ohranjajo v našem 
kraju.

Tako sta nas v tem času obiskali 
predici, gospa Milka in gospa Jožica, ki sta 
otrokom na zanimiv način predstavili staro 
kmečko opravilo. Otroci so z opazovanjem 
in aktivnim sodelovanjem spoznali, kako 
nastane iz preje volna in pripomočke, ki jih 
predice potrebujejo pri svojem delu.

Sodelovanje smo izvedli s pomočjo TD 
Nova Cerkev in s tem obogatili naše delo z 
novimi in zanimivimi spoznanji.

Renata Koštomaj, 
vzgojiteljica, enota Vojnik
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ZAKLJUČEK PROJEKTA 
MAVRIČNI BRALČEK

Mavrični bralček je projekt, ki ga v 
Vrtcu Mavrica izvajamo v sodelovanju s 
Knjižnico Vojnik. Starši otrokom doma 
preberejo vsebine treh slikanic, ki jih 
potem otroci, ob ilustracijah v slikanici, 
pripovedujejo svojim vrstnikom v skupini. 
Projekt je namenjen otrokom 2. starostnega 
obdobja.

V mesecu aprilu smo zaključili s 
projektom »Mavrični bralček«. Naši 
»MAVRIČNI BRALČKI« so vso leto 
pridno hodili v knjižnico in skupaj s starši 
prebirali knjige, zato so si za nagrado 
ogledali lutkovno predstavo z naslovom 
»Zlatolaska in trije medvedi« v izvedbi 
LUTKOVNEGA GLEDALIŠČA FRU–
FRU iz Ljubljane.

 Lilijana Ločnikar, dipl. vzgojiteljica

ČRNA KUHINJA »ŠE ŽIVI« 

Četrto- in petošolci v šoli spoznavamo 
domačo pokrajino ter njene kulturne in 
naravne znamenitosti. Ugotovili smo, da 
je v našem kraju še kar nekaj ohranjene  
stavbne dediščine.  Ogledali smo si 
znamenite kozolce in tipične alpske hiše. 

Na obisk sta nas prijazno sprejela 
gospa Lojzka in Branko Zupanek, ki imata 
še čudovito ohranjeno alpsko hišo. Na 
zanimiv način sta nam predstavila, kako je 
potekalo življenje nekoč.

 
Razkazala sta nam  tipične prostore v 

alpski hiši, še posebej pa se nam je vtisnila 
v spomin črna kuhinja. Pokazala sta nam 

ognjišče ter glinene posode, v katerih so 
včasih pripravljali jedi. Zakurila sta tudi 
ogenj. Spoznali smo, kako so pekli kruh in 
ga še danes pečejo v krušni peči. Ob tem 
smo spoznali  pripomočke za peko kruha  
(lopar, omelo in metlico).

Na koncu smo se pogreli  na topli krušni 
peči, se posladkali z domačimi dobrotami 
in spili sok. Polni zanimivih vtisov smo se 
vrnili nazaj v šolo. Gospe in gospodu pa se 
zahvaljujemo za zanimivo predstavitev in 
prijazen sprejem. HVALA. 

Timea Štravs, 
4. razred POŠ Socka

VOJAKI V VRTCU

V mesecu marcu praznujemo dva 
večja praznika, ki sta namenjena dekletom 
ter materam. In ravno med tema dvema 
dnevoma so nas s svojim obiskom 
razveselili vojaki SLOVENSKE VOJSKE, 
iz 9. bataljona zračne obrambe iz Cerkelj 
ob Krki.

Starejši otroci podružnične enote 
Šmartno v Rožni dolini so to dopoldne že 
nestrpno pričakovali kombi, da jih odpelje 
v centralno enoto Vrtca Mavrica v Vojnik. 
Otroci so imeli možnost spoznati vojaško 
opremo, preskušali so se v komuniciranju 
preko radijske postaje, pomerjali so čelade, 
sedeli v vojaškem terenskem vozilu ... 

To pa še ni vse, vojak Stojan Kotnik je 
otrokom prikazal, kako se vojaki namažejo 
z maskirno barvo in otroke, ki so si želeli, 
namazal po obrazu.

Tea Hrovat, 
enota Šmartno v Rožni dolini

PRIREDITEV ZA KRAJANE 
”POMLAD” SE MENI LUŠTNO 
ZDI«

Našo vsakoletno pomladno prireditev 
za starše in krajane Šmartnega v R. d. smo 
tokrat imeli v mesecu aprilu, z naslovom 
Pomlad ́  se meni luštno zdi. Otroci naše 
šole in vrtca so s plesom, z igro in s petjem 
počastili praznik mater in veselje ob 
prihodu težko pričakovane pomladi.

Marjana Pikelj

Utrinki iz šole in vrtca
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OŠ VOJNIK JE USPEŠNO 
ZAKLJUČILA TEKMOVANJA
V KOŠARKI

Že v času nastajanja zadnje številke 
Ogledala so se začela odvijati nadaljnja 
tekmovanja v košarki, tako v ŠKL kot na 
medobčinskem, področnem ter državnem 
prvenstvu.

V ŠKL smo dosegli najboljšo uvrstitev 
doslej, prišli smo v četrtfinale.

Medobčinsko prvenstvo: 
mlajši dečki: 1. mesto
mlajše deklice: 2. mesto
Področno prvenstvo: 
dečki: 3. mesto
deklice: 2. mesto
Državno prvenstvo:

starejše deklice: med šestnajstimi v državi

Več športne sreče smo imele starejše 
pionirke, ki smo bile v vseh regijskih in 
področnih tekmovanjih uspešnejše in smo 
se uvrstile na državno prvenstvo. Srečale 
smo se z močno konkurenco. V prvem delu 
smo osvojile drugo mesto, kar pa na žalost 
ni bilo dovolj za polfinale. Kljub temu
smo se uvrstile med šestnajst najboljših 
šol v Sloveniji. Prvič v zgodovini OŠ 
Vojnik je ena izmed dekliških košarkarskih 
ekip dosegla tako velik uspeh. V tem 
tekmovanju sodeluje preko dvesto šol iz 
vse Slovenije. Uspešno smo se merile s 
šolami, kjer ima ženska košarka tradicijo, 
v ozadju pa velike klube.  

Naša trenerja, Mateja Oprčkal in 
Robi Suholežnik, sta zelo zadovoljna z 
letošnjimi dosežki in menita, da jih bo 
kar težko ponoviti. Igralci in igralke smo 
bili pohvaljeni za borbeno igro in športno 
obnašanje.

Urška Oprčkal, 9. b

PLAVALNI TEČAJ

Tretješolci POŠ Nova Cerkev smo 
komaj čakali konec meseca marca in 
začetek meseca aprila, ko smo končno 
dočakali 14-dnevni plavalni tečaj v bazenu 
Golovec v Celju. Kljub temu, da smo 
imeli teden dni še dopoldan pouk, potem 
pa – SKOK na bazen, je bilo energije in 
volje več kot dovolj. Utrujenost smo čutili 
šele, ko smo se z avtobusom pripeljali 
nazaj v Novo Cerkev, kjer so nas vsak 
dan pričakali starši. Še sreča, da ta teden 
učiteljica ni dajala domačih nalog.

Da je bilo to res super in krasno, naj 
vas prepriča nekaj mnenj otrok:

... »Na plavalnem tečaju je bilo super. 
Tam je bil čofotalnik in čeprav je bilo v 
njem malo vode, se tam lahko veliko naučiš. 
Plavali smo žabico, hrbtno, uporabljali 
smo tudi desko. Zadnji dan plavanja so nas 
prišli pogledat tudi starši ...«

Sara Dobrotinšek

... »Na plavalnem tečaju sem se imel 
lepo, naučil sem se plavati kravelj, žabico, 
mrtvaka in drseti po vodi ...«

Matej Ogrizek

... »Najbolj mi je ostalo v spominu 
skakanje v vodo v velikem bazenu ...«

Tea Potočan

... »Najraje sem plavala žabico, drsela 
po vodi in gledala pod vodo. Bila sem 
bronasti delfin ...«

Maruša Boršič

... »Učiteljica plavalnega tečaja, gospa 
Urša Burja, mi je rekla, da sem rojena za 
žabico ...«

Maja Cehner

... »Doživel sem plavalni tečaj. Veliko 
smo se smejali, igrali in skakali. Najboljši 
so bili odmori ...«

Anže Hladin

OBVESTILO

Vsa gospodinjstva v Občini Vojnik obveščamo, da lahko na sedežih Krajevnih skupnosti 
Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo v času uradnih ur kupite v kompletu slovensko

in občinsko zastavo,
v velikosti 70 x 140 cm, po ceni 7,80 EUR z DDV.

Upamo, da bo ob praznikih državni in občinski simbol razobešen na večjem številu hiš.
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Društva
40. REDNI OBČNI ZBOR 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA 
NOVA CERKEV

Društvo je imelo slavnostni občni zbor 
28. februarja 2009 v dvorani gasilskega 
doma v Novi Cerkvi. Program za preteklo 
leto je bil uspešno izpeljan, smernice za 
letos pa tudi zelo raznolike, kar kaže na 
izjemno aktivnost društva in njegovih 
prizadevnih članov.

Slavnostni govornik je bil Oton 
Samec, ki je bil v preteklem obdobju tudi 
predsednik društva. V svojem govoru 
se je spomnil vseh predsednikov, ki so 
delali v društvu od začetkov pred 40. leti 
do danes. Prvi, ki je društvo registriral, je 
bil Oton Samec starejši, sledila je gospa 
Alojzija Lesjak, nato Oton Samec mlajši, 
Mira Šeško, Bojan Tanjšek, Lea  Sreš 
in Alenka Prebičnik Sešel. Poudaril je 
pomen društva za kraj in razvoj turizma 
v domačem kraju. Na tem področju je 
društvo opravilo veliko dobrih projektov 
za promocijo kraja in turizma. Pripravilo je 
turistične zgibanke, zadnjo smo pripravili 
v lanskem letu, razglednice, značke. 
Društvo je vsa leta sodelovalo na številnih 
sejmih in prireditvah doma in po svetu ter 
tako promoviralo kraj in občino. Prav tako 
je vsa leta skrbelo za čisto, urejeno okolje, 
zasaditve z rožami, sodelovalo z obema 
podružničnima šolama. S svojimi programi 
je društvo vedno skrbelo za povezanost 
ljudi s krajem in z društvom. Predsednici 
in aktivnim članom je zaželel uspešno in 
dobro delo.

V nadaljevanju sta z govorom in 

zahvalo pozdravila tudi predsednik 
krajevne skupnosti Slavko Jezernik in 
predstavnica Občine Vojnik Mojca Skale.

Govorniki so pohvalili prizadevne 
člane za njihovo požrtvovalno delo in 

izrazili prepričanje, da bo društvo izpeljalo 
vse prireditve, ki smo jih načrtovali za leto 
2009, kajti to je dobra promocija za kraj 
in okolico. 

Predsednica Alenka Prebičnik Sešel 
se je zahvalila vsem prizadevnim članom, 
društvom, organizacijam in šolam za 
iskreno in prizadevno sodelovanje v 
preteklem desetletju. V ta namen so 
posamezniki prejeli spominske zahvale, 
ki jih je pripravila Katarina Kotnik, in 
pomladanske rožice. Sledil je zaključek, ki 
so ga s pravim koncertom popestrili mladi 
glasbeniki iz Nove Cerkve. Bil je to en lep 
večer.

Zahvala vsem, ki so s svojim delom 
v zadnjih desetih letih pomagali pri 
izvedbah prireditev in akcij, ki jih v 
Turističnem društvu Nova Cerkev ni 
malo. Zahvalo so prejeli:

1. POŠ Nova Cerkev, Ida Grobelnik  
2. POŠ Socka, Stanka Štravs 

3. PGD Lemberg
4. PGD Nova Cerkev
5. Godba na pihala Nova Cerkev
6. Štajerski rogisti
7. KUD Nova Cerkev
8. KUD Socka, Ivanka Koprivnik 
9. Turistična kmetija PR’ MARK, Silva  

      Klinc  

10. Slavko Jezernik, predsednik KS 
Nova Cerkev  

11. Alojz Vicman, dekan  
12. Občina Vojnik, Benedikt Podergajs, 

župan

13. Marijana Kolenko 
14. Aleš Stolec
15. Toni Kramar
16. Milena Ravnak
17. Marija Kotnik
18. Branko Gobec
19. Zdenko Vrenko
20. Kristina Pekošak
21. Irena in Jaka Krajnc
22. Zvezdana Gal
23. Darinka Štimulak
24. Boris Štimulak
25. Boltežar Orličnik
26. Štefka Škoflek
27. Angelca Premrl
28. Berta Cehner
29. Silvana Jakob
30. Željko Štrlič
31. Romana Štrlič
32. Valerija Jakop Pogorevc
33. Jure Jakop
34. Agata Štokojnik
35. Jože Jošt
36. Milica Ovtar
37. Mira Štokovnik
38. Danica Gobec
39. Marija Štimulak
40. Štefanija Pekovšak
41. Katica Pešak
42. Štefka Lavbič
43. Fanika Škorja
44. Jožica Sitar
45. Milka Omerza
46. Anica Zagrušovcem
47. Anica Menart
48. Marija Fijavž
49. Marica Vinder
50. Justina Stagoj
51. Vanda Stolec
52. Hilda Amon
53. Rajko, Ana Laznik
54. Irena Kraljič
55. Renata Rakun
56. Marjana Božnik
57. Erika Ravnak
58. Barbara Šoba
59. Mihela Hren

Predsedniki Turističnega društva, ki so 
v preteklih mandatih vodili društvo:
1. Oton Samec
2. Mira Šeško
3. Bojan Tanjšek
4. Lea Sreš

Alenka Prebičnik Sešel
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TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA 
CERKEV V SKRBI ZA ČISTO 
OKOLJE

Člani Turističnega društva Nova 
Cerkev smo se letos kar dve soboti 
prostovoljno odzvali na čistilno akcijo. 
Pobirali smo odpadke in smeti ob cestah 
v Krajevni skupnosti Nova Cerkev. 
Očistili smo glavne poti, ki povezujejo 
kraj z drugimi občinami, in nekaj najbolj 
kritičnih cestnih odcepov, ki že spominjajo 
na črna odlagališča. Kako žalostna je 
podoba narave, ‘zasvinjane’ z odvečnimi 
pločevinkami, plastenkami, vrečkami in 
drugimi rečmi, ki jih ne potrebujemo več. 
Pomislimo na to, ko gremo v trgovino, 
kam bomo z embalažo. Ali res vse nujno 
potrebujemo? Odlaganje smeti se začne že 
s premišljenim nakupom. Kupujmo raje 
stekleno embalažo, ki jo vračamo, namesto 
plastike se raje odločimo za papirnato 
vrečko. Tudi trgovci nam žal ne ponujajo 
veliko takih alternativnih možnosti. Vse je 
odraz nas samih.

Upam, da nas bo drugo leto še več, ki 
si bomo vzeli čas in pobrali, kar človek 
odvrže.

Alenka Prebičnik Sešel

KUD ŠTAJERSKI ROGISTI
Leto 2008 smo zaključili na občnem 

zboru z namenom, da si predstavimo, 
kako smo bili uspešni v letu, ki je bilo 
zelo delovno in obetavno za v nadalje. 
Predsednik je v poročilu povzel vse tisto 
pozitivno in tisto negativno. Torej v letu 
2008 smo imeli 35 nastopov. Poleg že 
določenih terminov smo nastopali tudi 
priložnostno. Žalostnih ne bomo omenjali, 
bilo pa nam je posebno lepo nastopati ob 
povabilu našega župana, ko nas je popeljal 
na Dolenjsko.

Seveda pa smo izpostavili tudi 
probleme, ki so prisotni pri vsakem 
društvu. Vaje, ki naj bi bile stoodstotne, 
so večkrat problem številka ena. Problem 
je tudi prevoz na nastope. Na koncu smo 
ugotovili, da sta dobra volja in veselje do 
te naše glasbe neuničljiva. Delovali bomo 
še z večjim žarom, sodelovali z našo 

občino in rekli: ŠTEJERSKI ROGISTI 
smo tu in v mesecu maju nastopimo spet 
na mednarodnem tekmovanju v Avstriji.

V letu 2010 načrtujemo nov občni 
zbor.

Anica Senegačnik

Društva

TD V SARAJEVU

18. in 19. aprila smo se člani Turističnega društva Nova Cerkev odpravili na 
ekskurzijo v Sarajevo. Mesto spominov na neko mladost, na služenje vojaškega roka, 
mesto čevapčičev, baklav, baščaršije ...

Sarajevo – mesto, kjer se križata vzhod in zahod, mesto številnih kulturnih, 
arhitekturnih, umetnostnih nasprotij.

Sarajevo – mesto, kjer je divjala najhujša vojna nacionalnih in verskih strasti, mesto s 
številnimi preluknjanimi fasadami in pročelji – kot da to mora ostati vsem v opomin.

Sarajevo – kraj spomina, šal, v katerih nastopajo Mujo, Haso, Fata ... Življenje gre 
naprej, še vedno se znajo pošaliti iz sebe, kar lahko samo občudujemo.
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Društva

SPOŠTOVANI OBČANI
IN OBČANKE,

 
letos nas je pomladno sonce že dobro 

ogrelo. Tudi nas, aktivne člane društva, 
je toplina narave in prijaznih soljudi 
motivirala k izpolnjevanju zastavljenega 
plana za leto 2009. Tako smo v začetku 
aprila skupaj z vami prisluhnili zanimivemu 
predavanju o orhidejah. Pozna pomlad in 
poletje pa nas bosta popeljala na strokovno 
predavanje s temo Komunikacija in odnosi 
ter na poučno ekskurzijo v Avstrijo, v 
kraj Bad Regner, ki je znan po toplicah in 
znameniti arhitekturi. Skupaj z vami bomo 
sodelovali na vseh krajevnih in občinskih 
prireditvah in v poletnih dneh že z budnim 
očesom spremljali vašo ustvarjalnost pri 
urejanju okolja. Obilo svobodnih, srečnih 
in zdravih pomladnih dni pošiljamo v vaše 
domove, kamor vas bomo pisno obveščali 
o točnih terminih vseh naših aktivnosti.

 
Z vašo prisotnostjo bo naša dejavnost 

kakovostnejša in klima v kraju prijetnejša.

Turistični pozdrav
UO TD Vojnik

SICILIJA ZA POKUŠNJO

V začetku aprila smo se odpravili v 
organizaciji društva Talon in potovalne 
agencije TA – ZUM na potepanje preko 
Italije na otok Sicilijo.

S Frankolovega smo se odpravili 
v zgodnjih jutranjih urah in srečno pot 
nam je prišla zaželet tudi  predsednica 
Talona, ga. Greta. Na poti  smo pobrali 
še nekaj potnikov v Arclinu, na Lopati in 
v Šentrupertu. Po nekaj krajših postankih 
smo si ogledali mestece z zanimivo lego 
na skalni planoti Orvietto in eno izmed 
najlepših katedral v Evropi. Po ogledu smo 
pot nadaljevali v pristanišče Civitavecchi, 
kjer smo se vkrcali na ladjo. Za mnoge je 
bil to prvi stik z ladjo v devetih nadstropjih, 
kjer je poskrbljeno za prehrano, pijačo in 
zabavo. Sledila je nočna plovba in zjutraj 
smo občudovali Palermo, obsijan s prvim 
jutranjim soncem.

Po opravljenih pristaniških formalnostih 
smo se odpravili z našim avtobusom na 

celodnevni izlet po notranjosti Sicilije. 
Občudovali smo obdelana polja, nasade 
limon in pomaranč. Ustavili smo se v 
mestih Taormino in Cefalu, se sprehodili 
in si mesti ogledali. V večernih urah smo 
prispeli v prelep hotel, kjer so nam postregli 
z obilno in okusno večerjo, h kateri so nam 
ponudili tudi svoje vino. Po večerji pa smo 
zelo pogrešali našega g. Nacija, ki je bil 
na prejšnjih izletih pobudnik za druženje 
in petje lepih slovenskih pesmi.

V nedeljo smo se prebudili v sončno 
jutro in nadaljevali naš ogled na zahodu 
Sicilije in se ustavili v mestu Erice, 
kjer nas je očaral razgled na soline in 
pokrajino. Zaradi spremembe odhoda ladje 
smo morali pohiteti in že smo bili na poti 
proti Monrealu, kjer pa si zaradi cvetne 
nedelje nismo mogli ogledati veličastne 
Katedrale. Občudovali pa smo butare, ki 
jih Siciljanci prinesejo k blagoslovu in se 
popolnoma razlikujejo od naših. Na poti 
proti pristanišču smo si v Palermu ogledali 
kapucinski samostan s katakombami z več 
tisoč mumijami. Skupaj z našim vodičem 
smo opazovali, kako se oddaljujemo, po 
mojem mnenju, od zelo lepega otoka. Naša 
skupna ugotovitev je bila, da sta bila ta dva 
dneva na Siciliji samo za pokušnjo in izziv 
ter da se še kdaj vrnemo in si jo ogledamo 
malo bolj podrobno.

Na poti proti domu smo se ustavili v 
očarljivem toskanskem mestu Sieni in si 
ga ogledali v spremstvu lokalne vodičke. 
Zame je Siena mesto s tako močno 
pozitivno energijo, da me je vso prevzela. 
V Sieni ima človek občutek, da se kar 
naprej nekaj dogaja in srečaš se z ljudmi 
s celega sveta. V spominu mi bosta ostala 
ogleda cerkve Sv. Domenica in Stolnice s 
krstilnico.

Polni vtisov in lepih doživetij smo 
pot nadaljevali proti domu in ne morem 
mimo, da ne bi omenila, da je društvo kot 
vsako leto poskrbelo, da na poti nismo 
bili ne lačni in ne žejni. Letos je bila vsa 
skrb na ramenih ga. Ivanke in g. Petra. 
Pravijo ‘mizica, pogrni se’ in res sta sredi 
parkirišča ustvarila pristno štajersko malico 
z domačim kruhom za vse udeležence 
izleta.

Na koncu pa res vsa pohvala društvu 
Talon za tako dobro organiziran izlet, 
šoferjema g. Branetu in g. Petru za varno 
vožnjo in nenazadnje tudi našemu vodiču 
g. Matjažu za ogromno podatkov in za to, 
da je znal naše želje uskladiti s programom 
in časom, ki smo ga imeli na voljo. Moje 
kratko poročilo o vtisih sprejmite tudi 
kot povabilo, da se nam naslednje leto 
pridružite pri naslednjem nepozabnemu 
raziskovanju.

Jasna Sodin
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Društva

PROSLAVA OB MATERINSKEM 
DNEVU

V pomladnem mesecu marcu, ko nas 
na poti domov že začnejo pozdravljati 
prve cvetice ter razigrani ptički, smo v 
KUD Nova Cerkev priredili proslavo, ki je 
bila namenjena predvsem našim mamam. 
Pa ne samo njim. Tudi babicam, očkom in 
dedkom. 

In zgodba se je začela ...

Na naše vabilo so se takoj in zelo 
zavzeto odzvali osnovnošolski otroci 
podružnične šole Nova Cerkev, ki so pod 
budnim očesom učiteljic Ide Grobelnik  ter 
zborovodkinje njihovega otroškega zbora 
Sabine Penič pripravili izredno pester 
program, s katerim so razveselili svoje 
mamice. Prepevali so, plesali in recitirali. 
Da pa je bila slika popolna, so pripravili 
tudi razstavo risbic, ki so jih ustvarili pri 
likovnem pouku. 

Prav tako so svoje likovne izdelke 
predstavili tudi otroci Vrtca Mavrica 
– enota Nova Cerkev, ki so nas poleg 
tega presenetili tudi s pevsko animacijsko 
točko. 

Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila 
vsem osnovnošolskim učiteljicam, še 
posebej Idi Grobelnik, ter vzgojiteljicama 
Polonci Kralj in Tatjani Pinter.

Na prireditvi so se prav tako izkazali 
člani MPZ Nova Cerkev, Duet Biser 
s prijatelji, mladi harmonikarji Roka 
Švaba ter pianistka Natalija Podgoršek. 
Vsem najlepša hvala za občuteno izveden 

nastop.
Prav tako bi se rada zahvalila Gregu 

Žibretu, ki je poskrbel za nemoten tehnični 
potek prireditve, Zdravku Ivačiču za 
snemanje prireditve in vsem ostalim, ki 
so na kakršni koli način prispevali, da je 
prireditev uspela in da smo s skupnimi 
močmi lahko razveselili naše obiskovalke 
in obiskovalce.

Tako se je odvila ta marčevska zgodba, 
pretkana s skrivnostnim pajčolanom 
iskrivih nastopov za naše mamice. 

Hvala vsem, ki ste prišli in si proslavo 
ogledali!

Andreja Štravs,
predsednica KUD Nova Cerkev

PRAZNOVANJE DNEVA ŽENA 
IN 40 MUČENCEV DRUŠTVA 
TALON FRANKOLOVO

Kot vsako leto smo tudi letos v Društvu 
Talon pripravili malo pogostitev tako za 
žene kot za moške na sedežu društva. S 
skromno pozornostjo smo obdarili vse 
člane in članice, ki so se srečanja udeležili 
kar v lepem številu. Ob prigrizku in 
napitku smo pokramljali o preteklih, kakor 
tudi o bodočih zastavljenih ciljih društva. 
Manjkalo pa ni tudi lepih slovenskih pesmi, 
saj so nekatere članice besedila napisale,  
jih razmnožile  in tako smo lahko vsi 
skupaj zapeli. Vsako druženje v teh časih 
tako imenovane recesije je dobrodošlo, saj 
za dobro počutje ne potrebujemo veliko, 
ampak samo dobro voljo in pa seveda 
udeležbo. Zahvaljujemo se vsem članom 
in članicam, ki so kakor koli pripomogli 
k izpeljavi praznovanja in ne pozabite 
– vabilo velja tudi za prihodnje leto!  

Članice Društva Talon pa naprošamo 
naše člane, da na vsako srečanje v bodoče 
pridejo s pokrivali, ki so jih kot skromno 
pozornost dobili ob praznovanju dneva 
40 mučencev. Bomo videle, če ženska 
beseda kaj zaleže, drugače jih moramo v 
prihodnjem  letu vsekakor zopet obdariti, 
da ne bodo imeli občutka mučencev. 

Do takrat pa lep pozdrav!

 Dragica Mlinar
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18. PRIREDITEV »OSTANIMO 
PRIJATELJI«

»Prireditev lahko razglasim za 
polnoletno!« je ob nagovoru prisotnim 
v večnamenski dvorani Osnovne šole 
na Frankolovem dejal Dušan Horvat, 
predsednik Prosvetnega društva Antona 
Bezenška, ki je letos že osemnajstič 
zapored spravilo pod streho še eno uspešno 
prireditev.

Številna znana imena naše 
narodnozabavne glasbe, izviren humor, 
suvereno vodenje poznavalca te zvrsti 
glasbe, Toneta Vrabla – in kar je najvažneje, 
polna dvorana zadovoljnega občinstva, ki 
je kljub deževnemu vremenu obiskalo in 
navdušeno pozdravilo sodelujoče na 

prireditvi, so dokaz, da je prireditev dobra, 
odmevna.

Radi se vračajo na Frankolovo, tako 
poslušalci, kot tudi sodelujoči, to pa je 
tudi največje zadovoljstvo za prireditelja, 
ki izkupiček  nameni izključno delovanju 
svojega pevskega zbora.

V izvedbo prireditve člani vložijo 

ogromno truda in svojega prostega časa, 
zato hvala za njihovo požrtvovalnost. 
Še enkrat pa iskrena zahvala tudi vsem 
tistim, ki so prireditev na kakršen koli 
način podprli in s tem pripomogli k njeni 
odmevnosti.

Elči Gregorc

Društva
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10. OBČNI ZBOR GASILSKE 
ZVEZE VOJNIK – DOBRNA

Letošnji občni zbor GZ Vojnik – 
Dobrna je potekal s pridihom10-letnice 
obstoja GZ. Člani ustanovnega občnega 
zbora so leta 1999 želeli povezati gasilska 
društva v občinah Vojnik in Dobrna in to 
jim je tudi uspelo.

Vseh šest društev: PGD Vojnik, PGD 
Dobrna, PGD Nova Cerkev, PGD Lemberg, 
PGD Socka in PGD Frankolovo, deluje 
kot ena  prava humana enota. Društva si 
med seboj vedno pomagamo ob kakršnih 
koli intervencijah in tako so tudi posledice 
nesreč manjše.

Tako združeni se lažje izobražujemo 
in usposabljamo, našo pripravljenost in 
kondicijo primerjamo med seboj na raznih 
tekmovanjih in vajah, nova prijateljstva pa 
sklepamo na raznih družabnih srečanjih.

V vseh teh letih je GZ marsikaj 
pripomogla k razvoju gasilskih društev in 
tako je bilo tudi v letu 2008, kar so nam 
v izčrpnem organizacijsko-operativnem 
poročilu predstavili predsednik GZ B. 
Podergajs in predstavniki GZ, odgovorni 
za razna področja.

Delegati in številni gostje, med 
drugimi: Alojz Irgušek (GZS), župan 
Občine Dobrna Martin Brecl, predstavniki 
sosednjih  gasilskih zvez, CZ in policije, 
smo bili seznanjeni s podatki, ki pričajo o 
tem, da gre GZ Vojnik – Dobrna po pravi 
poti.

O tem govori tudi podatek o številčnosti 
članstva:

ŠTEVILO ČLANOV V GZ Vojnik 
– Dobrna: 986;

ŠTEVILO OPERATIVNIH ČLANOV 
V GZ Vojnik – Dobrna: 285;

Število po vrstah članov: 
pionir 130, mladinec 93, pripravnik 

109, prostovoljni gasilec – operativec 285, 
prostovoljni gasilec – rezerva 142, poklicni 
gasilec 1, veteran 90, prostovoljni gasilec 
122, podporni član – neaktivni član 16, 
častni član – neaktivni član 5, simpatizer 
– neaktivni član 2, ostali člani 9, delavec 
gas. organizacije 1.

Če je finančni plan za leto 2009
prilagojen današnjim razmeram, pa plan 
dela ne kaže nikakršne erozije; je obsežen, 
vendar bo zaradi zagnanosti, pripravljenosti 
in humanizma članov gotovo realiziran v 
še večjem obsegu, kot je zapisan.

V 10 letih se je ustvarila prava klima 
sodelovanja in skupaj smo naredili 
marsikateri skupni korak, zato čestitke 
vodstvu GZ, ki ostaja skozi vsa ta leta 
skoraj nespremenjeno, in vsem šestim 
gasilskim društvom! 

 Albina Ločnikar,
delegatka na OZ

 OBČNI ZBOR PGD SOCKA

7. marca je imelo svoj redni letni občni zbor 
Prostovoljno gasilsko društvo Socka. Ob 
navzočnosti članstva in gostov je vodstvo 
predstavilo delo društva v preteklem letu 
ter program dela za leto 2009. Operativnim 
gasilcem, ki so izpolnili pogoje, smo izročili 
napredovanja v višji čin, najzaslužnejši 
člani pa so prejeli gasilska priznanja. 
Najvišja priznanja – priznanja Gasilske 
zveze Slovenije so prejeli Ivan Majcen, 

Melita Kamenik in Gregor Jeseničnik. 

Po koncu rednega dela so za zabavo in 
dobro voljo poskrbeli muzikanti iz Socke 
in okolice, ki so igrali še dolgo  v noč.

Egidij Čretnik,  
predsednik PGD Socka

OBČNI ZBOR PGD 
FRANKOLOVO

Za sabo smo pustili še eno uspešno 
leto, vse dosežke pa smo predstavili na 
občnem zboru našega društva. Poleg naše 
primarne dejavnosti smo bili prisotni  pri 
vseh aktivnostih v kraju, v okviru občine, 
naša socialna občutljivost pa je segla tudi 
v Občino Drstenik.

Plan za leto 2009 je obširen, čakajo 
nas večje investicije, za kar pa bomo 
potrebovali denarna sredstva ter polno 
mero entuziazma, ki ga čutimo člani, ko je 
potrebno poprijeti za kakršno koli delo.

Izredno ponosni smo na to, da so se 
našega občnega zbora udeležili številni 
gosti, s katerimi nas vežejo različna 
druženja. Le-ti so v razpravi izrazili 
željo po nadaljnji  krepitvi medsebojnega 
sodelovanja.

Posebno svečano je bilo ob vsakoletni 
podelitvi priznaj in odlikovanj zaslužnim 
članom našega društva, svečano smo 
sprejeli tudi naše nove člane, naši 
dolgoletni članici Miri Čečko pa smo 
voščili ob njenem osebnem prazniku. Bilo 
je valentinovo in moški del članstva je 
pripravil lepo presenečanje za vse ženske.

Vso dobro voljo pa smo nato prenesli v 
drugi, neuradni del občnega zbora, kjer sta  
prevladovala glasba in ples.

 Albina Ločnikar

Društva
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USTANOVITEV JAVNEGA 
ZAVODA ZA PRIREDITVE ALI 
TIC-A

Živimo v Sloveniji, ki se ponaša z 
naravnimi lepotami in z bogato kulturno 
dediščino, vsak dan slišimo vsaj enkrat 
slogan »I feel Slovenia«, mi pa se tega 
premalo zavedamo in ne znamo dojeti, da 
smo dolžni narediti nekaj za prepoznavnost 
naše lepe dežele. Kar nekaj nas je, ki se 
nekoliko bolj  ukvarjamo s kulturo in 
turizmom in skoraj vsak dan srečujemo take 
ljudi, ki sprašujejo po turistični in kulturni 
ponudbi v naši občini ali po naslovu, kjer 
bi lahko dobili na enem mestu informacije 
o tovrstni ponudbi, dogodkih, prireditvah 
itd.  Žal tega naša občina ne premore, kar 
je velika škoda.  S tem pa ne trdim, da 
informacij o turistični ponudbi in kulturnih 
dogodkih ni moč dobiti od zaposlenih na 
občini ali direktno na sedežih društev. V 
tem primeru je pot do informacij celostne 
ponudbe občine kar precej daljša in 
vprašanje je, če se bo slučajni obiskovalec 
našega kraja toliko potrudil, da bo prišel 
do pravih in kompletnih informacij. V  
vseh večjih krajih ali občinah so inštitucije 
(zavodi, TIC-i), ki imajo v svoji ponudbi 
poleg informacij o turističnem in kulturnem 
utripu kraja tudi ponudbo spominkov, 
razglednic, prospektov, zgoščenk in DVD-
jev različnih glasbenih skupin itd.

Tudi naša občina bi si zaslužila nekaj 
takega, saj ima kar lepo število naravnih 
lepot, kulturnih spomenikov, znamenitih 
osebnosti,  etnološke dediščine, glasbenih 
skupin, turističnih društev, kulturnih 
društev, .... zato ni bojazni, da ne bi bilo kaj 
ponuditi. Najti bi bilo potrebno primeren 
prostor in seveda človeka, ki bi ta posel 
upravljal s srcem in zbiral vso tovrstno 
ponudbo v občini ter jo ponudil v obliki 
razstav, spominkov, mesečnih letakov, 
oglaševanj v medijih, oglasnih desk in 
seveda tudi na spletu.

Aktiviranje oz. namen take institucije 
pa ne sme imeti status samo lokalno 
povezovalnega člena med posameznimi 
kreatorji ponudbe, vključevati se mora 
tudi v dogajanje v regiji in tudi tam 
ponuditi kompleksno ponudbo našega 
kraja (LAS, Celjska turistična zveza, 
Zavod za ljubiteljsko kulturo Celje, Zavod 
Celeia Celje ...).  Tudi izven regije je lahko 

naša ponudba zelo zanimiva in tu in tam 
se že pojavljajo društva, ki gredo s svojo 
ponudbo po domala celotni Sloveniji ter 
preko meja (npr. naše Turistično-kulturno 
društvo Globoče – Dedni Vrh in Toni 
Gašperič sta pobudnika sodelovanja med 
Občino Vojnik in Občino Metlika in nastala 
je zanimiva prireditev »Štajerski večer«, ki 
bo postala tradicionalna; sodelujemo tudi 
z mestom Jaromer na Češkem in z njimi 
izmenjujemo našo ponudbo na kulturnem 
– glasba, lutke, likovna umetnost – in 
turističnem področju). 

V pričakovanju, da se bo v občini 
začelo kljub recesiji vsaj razmišljati o moji 
pobudi, vas lepo pozdravljam.

Jože Žlaus

OBMOČNO SREČANJE 
OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

Gledališki krožek naše podružnice se 
je v mesecu marcu udeležil območnega 
srečanja gledaliških skupin  ODER 
MLADIH 2009 v Celju. Odigrali smo 
igrico Svetlane Makarovič: GLAVNI 
PETELINČEK. Sodelovalo je enajst 
gledaliških skupin iz občin Velenje, Celje, 
Vojnik ter z Ljubečne. 

Srečanje je spremljala selektorica 
in pisateljica Maja Borin, s katero smo 
mentorji po končanih nastopih analizirali 
predstave. Pohvalila nas je, pa tudi 
svetovala, kaj bi lahko še izboljšali.

Mladi igralci so predstavo dobro 
odigrali, ogledali pa so si nastope tudi 
drugih gledaliških skupin. Za srečanje 
smo veliko vadili in veseli smo, da nam je 
uspelo.

Monika Dimec

JOŠKOVA  BANDA  IN 
RAZSTAVA  JOŽETA  ŽLAUSA 
NA  ČEŠKEM

V projektu medsebojne izmenjave 
kulturne ponudbe med našim Turistično-
kulturnim društvom Globoče – Dedni 
Vrh, Ljudsko univerzo iz Celja in mestom 
Jaromer na Češkem so se v dneh med 
16. in 19. aprilom 2009 zvrstili nastopi 
Joškove bande, gledališča iz Šmartnega v 
Rožni dolini in odprtje razstave grafik po
motivih Doroteje Hauser avtorja Jožeta 
Žlausa. To je bil že drugi obisk Joškove 
bande v mestu Jaromer, ki je s svojim 
igranjem spet navdušila poslušalce in 
dobila povabilo tudi za drugo leto. Prav 
tako je odprtje razstave Jožeta Žlausa 
v mestni hiši v Jaromeru ob bogatem 
kulturnem programu domačih umetnikov 
in dramske skupine iz Šmartnega v Rožni 
dolini naletelo na izreden odmev. Gostitelji 
na Češkem so nam pripravili tudi odličen 
program ogledov turističnih zanimivosti v 
okolici Jaromera (Adršpache skale, grad 
Ratiboric ...), v oktobru 2009 pa prihaja 
skupina čeških glasbenikov v Slovenijo.  
Njihov koncert bo v okviru občinskega 
praznika v Vojniku.

Jelka Žlaus

Društva

Razstava Jožeta Žlausa

Jožkova banda v parku Adršpache skale
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9. SREČANJE GRADIŠČANOV 
SLOVENIJE – 27. JUNIJA 2009 
na Gradišču pri Vojniku

Na povabilo organizatorja letošnjega 
9. srečanja GRADIŠČANOV  Slovenije, 
ki bo potekalo na našem Gradišču, se je 
organizacijskega sestanka, dne 14. 3. 2009, 
udeležilo devet predstavnikov Gradiščanov 
Gradišč po Sloveniji s svojimi sodelavci. 
Sestanka se je udeležil tudi naš župan Beno 
Podergajs s sodelavko Ines, ki je prisotne 

prijazno nagovoril.
Po predstavitvi predvidenega 

kulturnega, kmečko-športno igrivega 
in zabavnega programa na 9. srečanju 
in krajši diskusiji je sledila manjša 
pogostitev. Pred terenskim ogledom kraja 
in prireditvenega prostora je  primopredajo 
prehodne knjige in meča – simbola vseh 
Gradiščanov Slovenije – opravil Karlo 
Šturm iz Gradišča pri Materiji, ki je lani 
organiziralo 8. srečanje Gradišč.

Letos sta ta dva simbola v rokah 
Gradiščanov pri Vojniku oziroma 
letošnjega organizatorja Martina Goleša, 
ki v sodelovanju z Občino Vojnik, s KS 
Vojnik, TD Vojnik in z ožjimi sodelavci: 
Martinom Joštom,  Slavkom Pečnikom in 
Jožico Rajšter  Goleš vodi priprave na 9. 
srečanje  pri nas. 

Vse, ki bi želeli prispevati izdelke za 
naš srečelov, ki ga nameravamo izvesti 
za kritje stroškov prireditve, ali izpolniti 
pogodbo o reklamiranju za vašo firmo ali
s. p. na prireditvi, vljudno naprošamo, da 

nas obvestite po e-pošti na naslov 
Martin.Goles@gmail.com ali Jozica.

R.Goles@gmail.com ali po faxu: 
035641803.

Na 9. srečanju Gradiščanov Slovenije 
pri nas bo pozno v noč igral ansambel 
Modrijani. Prav tako bodo na voljo 
vsem obiskovalcem gostinske usluge. 
Moderator prireditve pa bo ŠTAMPRLOV 
PEPI. Ogled vsegradiščanskega simbola 
bo tudi na sami prireditvi na voljo vsem 
obiskovalcem.

Vljudno vabljeni k sodelovanju!

Jožica Rajšter Goleš

ZA PGD NOVA CERKEV 
RECESIJA LE KOT SPODBUDA

Da čas res hitro teče nas spomnijo 
dogodki, do katerih pride enkrat letno.  V 
začetku leta so po navadi to občni zbori 
društev, zvez ipd. Tudi v Prostovoljnem 
gasilskem društvu Nova Cerkev smo 
v začetku februarja pripravili svojega. 
Opravili smo pregled dela, financ in
uspehov v letu 2008. Še posebej je 
izstopala prireditev s prevzemom novega 
prapora, na katerega smo pripeli kar 112 
trakov donatorjev, kar je rekordni dosežek 
v Sloveniji, in pa uspeh naših mladincev, 
ki so zopet postali državni prvaki. Sprejeli 
smo tudi plan dela in pa finančni plan za
leto 2009. Tu je bilo veliko govora tudi o 

recesiji, mi pa smo se odločili, da nam bo 
samo spodbuda za še bolj aktivno delo. 27. 
februarja so imeli svoj občni zbor tudi naši 
najmlajši člani in videli smo, da se nam za 
prihodnost društva res ni treba bati.

Da naše društvo res živi lahko pove 
samo podatek, da smo letos uspešno 
izpeljali že 22. pustni karneval in zvečer 
pustovanje v večnamenski dvorani, 6. 
marca smo pripravili srečanje za vse, ki so 
sodelovali pri izpeljavi pustnega karnevala,  
20. marca smo uspešno izpeljali turnir v 
igranju kart (šnopsturnir), 28. marca pa so 
naše članice praznovale materinski dan. 

Da znižamo stroške ogrevanja, smo bili 
primorani prenoviti sistem ogrevanja. Za 
vso pomoč se iskreno zahvaljujemo Milanu 
Kuglerju. Prenovili smo kletne prostore in 
namestili sistem UPS, da garažna vrata 
lahko odpiramo ob izpadu električne 
energije. Naši operativni člani se  dobivajo 
ob nedeljah na krajših usposabljanjih, v 
sklopu tega pa so tudi pregledali hidrantno 
omrežje na območju Nove Cerkve.

Na tekmovalnem področju smo najbolj 
aktivni z našimi mladinci, treniramo 
trikrat tedensko, saj se bodo 18. aprila v 
kvalifikacijah potegovali za nastop na
gasilski olimpiadi, ki bo letos julija na 
Češkem. Članice B pridno trenirajo, saj se 
bodo pomerile na ligaškem tekmovanju, ki 
poteka po celi Sloveniji.

Veliko je že bilo letos storjenega, veliko 
napisanega, verjetno še kaj pozabljenega, 
zato obiščite našo spletno stran www.
pgdnovacerkev.si in verjetno boste našli 
kaj zanimivega.

Srečko Sentočnik,
tajnik PGD

Društva
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Pisma bralcev
Uredništvo objavlja pisma bralcev po 
svoji presoji in v skladu z uredniško 
politiko, razen ko gre za odgovore in 
popravke v skladu z Zakonom o medijih. 
Dolžina naj ne presega 30 vrstic, daljše 
prispevke avtomatično zavrnemo. Da 
bi se izognili nesporazumom, morajo 
biti pisma podpisana in opremljena 
s celotnim imenom, naslovom in 
telefonsko številko avtorja, na katero 
lahko preverimo njegovo identiteto. V 
glasilu pismo podpišemo z imenom in s 
priimkom avtorja.

GLOSA:
Kako prvemu gasilcu razložiti, da bo 
razumel smisel »štosa« o angalu in da 
ne bo ostal raje užaljen? 

Gospod urednik, tega v 30 vrstic ni 
mogoče stlačiti, to veva oba, prvi občan 
pa se pri tem privoščljivo muza, ker 
mu godi, da se tudi na ta način o javnih 
zadevah čim manj govori, še manj pa piše. 
In tudi to veva, da debato (zaželene so 
predvsem pohvale!) on dovoljuje le, če so 
na mizi njegovi razvojni »uspehi«. Sedaj 
pa h gasilcu: namreč, ko gasimo požar, ne 
smemo dajati poudarka samo »špricanju«, 
ki sem ga uporabil kot prispodobo za 
njegovo neizprosno nasprotovanje 
mojemu kritiziranju, ampak tudi vprašanju 
»zakaj gori«, kar je hkrati tudi prispodoba 
vprašanja, zakaj kritiziram. Seveda je 
udobneje nadeti si pozo užaljene žrtve, kot 
pa se potruditi razumeti bistvo »štosa« in s 
tem v prenesenem pomenu tudi vzroke za 
moje besedičenje. 

Ali gospod vsa leta nazaj, ko je 
»šprical«, ni opazil, da se nam je zgodila 
demokracija, ki mi zagotavlja pravico, da 
lahko javno izražam svoja mnenja, ne daje 
pa njemu pravice, da me pri tem omejuje? Z 
veseljem pa sprejemam vsakršno polemiko, 
vendar da bi si je želel, pri njem še nisem 
opazil. Je pa hvalevredno, da me je povabil 
med »aktiviste«, čeprav sem s tem, ko sem 
sprejel njegovo pobudo, »brcnil v temo«. 
V društvo rakavih bolnikov se namreč ni 
doslej prijavil niti en samcat kandidat!! To 
pa, seveda, še ne pomeni, da sem v Vojniku 
edini bolnik z rakom, vendar o tem morda 
v prihodnjih 30 vrsticah. 

Na vrsti pa je nova »gasilska« tema 
za prvega gasilca. Sprašujem ga, zakaj ni 
»vklopil sirene«, ko je »pogorela« stara 

šola? Se je kdaj vprašal, zakaj je morala 
»pogoreti«? Če mi bo odgovoril, da ni 
pogorela, potem res ničesar ne razume! In 
naprej, ali ve, da Vojničanov ni nihče vprašal 
(ker ni bilo razgrnitve z javno obravnavo), 
ali so za to, da se poslovijo od šole – tiste 
lepe in dragocene, 113 let stare stavbne 
dediščine, v kateri bi lahko bil danes vrtec, 
ki mu tako primanjkuje prostorov? Ali 
sprejema pojasnilo iz prejšnjega Ogledala, 
da PUP, ki je bil »zakonita podlaga« za 
gradnjo bloka in ga je sprejela (pozor!) 
Občina Celje leta 1990, »velja še danes« na 
teritoriju Občine Vojnik, ki je samostojna 
že 15 let? Sprašujem ga, ali po tej logiki 
veljajo v RS še zakoni iz SFRJ ali celo iz 
prejšnje Kraljevine? Ali ne vidi, da Vojnik 
s tem vse bolj postaja »divji zahod«, pri 
čemer je dejstvo, da »Saloon Hunter« 
itak že imamo, prvi občan pa se skozi to 
in tudi druge zgodbe vse bolj spreminja v 
njegovega »šerifa«? 

Kaj pa ostane nam, civilni pobudi? 
Na voljo je le še vloga »Indijancev« in 
čakanje, kdo bo v tej divjini prvi izgubil 
svoj »skalp«. In molili bomo: kuge, lakote 
in vojne in predvsem človeške neumnosti, 
reši nas, o Gospod! Kako to: glosa je po 
definiciji porogljiva opazka s humorjem,
meni pa gre na jok!?    

                           
Edvard Krajnc

Ukinjanje ekoloških otokov v občini
    

Ukinitev ekoloških otokov bo v Občini 
Vojnik pomenila, da se ta odreka ekološki 
usmeritvi. Zavedam se, da ekološki otoki 
in odvozi smeti predstavljajo za občino 
velik strošek, a glede na dejstvo, da se je 
zmanjšalo število črnih odlagališč, to ni 
zanemarljivo. Očitno občinska uprava 
smatra, da je ukinitev ekoloških otokov 
najcenejša rešitev in boste to poskušali 
reševati – kompenzirati s prostovoljnimi 
čistilnimi akcijami. S takšno rešitvijo se 
največji odstotek občanov ne strinja. 

Že če se postavite v vlogo občana, ki 
ima do odlagališča v Bukovžlaku zelo dolgo 
pot, večini to niti ni poznano, kje se nahaja, 
in ima tudi težave s transportom, mu bo to 
predstavljalo oviro in bo po najlažji poti 
napravil bližnjico do prve grape. Dokler bo 
predstavljalo prostovoljno čiščenje vašo 
ekonomsko rešitev finančnega bremena
na račun dobrovoljnih občanov, ki bodo 
na gasilski način reševali to problematiko 

občinskega razmišljanja, lahko to pomeni 
samo pot v preteklost. Tak sklep o ukinitvi 
ekoloških otokov in njihova dejanska 
ukinitev bosta pokazala rezultate v nekaj 
mesecih in verjemite, da v zelo negativni 
luči. Vso razglabljanje o urejeni čisti občini 
je brezpredmetno, ko se občina odreka vsaj 
delu organiziranega zbiranja odpadkov, 
ki bodo v prihodnosti v večini pristali na 
črnih odlagališčih.

Kar se tiče odlaganja odpadkov 
raznoraznih obrtnikov, pa ima občina 
možnost sprejeti sklepe o obveznem odvozu 
in kršilce tudi posledično sankcionirati. 
Očitno pa je, da bomo morali zdaj breme 
čiščenja odpadkov sprejeti prostovoljci. 
Ko občina prepušča ekologijo dobri volji 
posameznih občanov, kaže s tem jasen 
odnos do okoljske usmeritve, ki očitno ni 
vredna ničesar drugega, kot da je morda 
samo sredstvo za predvolilno kampanjo 
strank in njihovih kandidatov za nabiranje 
točk pred volitvami. Kot občanu se mi zdi, 
da ima občina moralno in tudi dejansko 
dolžnost, da poskrbi za ekološko usmeritev 
razvoja občine, ne pa da, kot ste sklenili 
zdaj, vse prepusti dobri volji prostovoljcev, 
ki bodo reševali poceni rešitve občine.  

Očitno bi razmišljali drugače, če 
bi morali vaši uslužbenci vsak teden 
pregledati in pobirati smeti po celotni 
občini. Šele takrat bi se morda zavedli 
vrednosti teh ekoloških otokov in koliko 
so prinesli k drugačni podobi občine. 

Morda le še pripomba, ekološki otok 
v industrijski coni pa bo res namenjen 
obrtnikom predvsem v tej coni! Tako 
pisanje o uporabi ekoloških otokov, ki da 
niso namenjeni obrtnikom in industriji, s 
postavitvijo ravno v središču industrijske 
cone, ostaja le pesek v oči naivnim 
občanom. 

Edi Šaloven, Nova Cerkev
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Društva

VI. OBČNI ZBOR 
VINOGRADNIŠKO-
VINARSKEGA DRUŠTVA 
OBČINE VOJNIK

Vojniški vinogradniki so pregledali 
svoje delo v preteklem obdobju.

Z lepo udeležbo so v prostorih 
nakupovalnega centra KZ Vojnik nanizali 
kar nekaj uspehov društva, ki združuje 
preko 200 članov. Poleg rednih dejavnosti: 
strokovna predavanja, prikazi del v 
vinogradu, strokovni izlet, sodelovanje v 
kraju in izven, ocenjevanje vin, ... pa so še 
posebej ponosni na sledeče dogodke:

Organizirali so prvi pohod od KLETI 
DO KLETI.

Na drugi VINSKI TRGATVI so letos 
zbrali kar 758 kg grozdja in ga predelali v 
društveno vino VOJNIČAN.

Odprli so društveno KLET (v prostorih 
Občine).

Vino VOJNIČAN je na ocenjevanju 
do sedaj dobilo 1 zlato, 3 srebrne diplome  
ter postalo prvak sorte na ocenjevanju v 
Štorah.

Predsednik Mirko Krašovec je bil 
sprejet med VINSKE VITEZE ter dobil 
od Zveze vinogradniških društev VINIS 
priznanje za uspešno delo v društvu.

Na ocenjevanju letnika 2007 je bilo 
doslej največ vzorcev (138) in dosežena 
najvišja ocena 18,01.

Društvo je lepo proslavilo 5. obletnico 
uspešnega delovanja.

V društvu so veseli, da so kulturne 
prireditve, kot so II. PRAZNIK 

VINA, II. VINSKA TRGATEV, III. 
MARTINOVANJE tako lepo uspele.

Veseli so, da so k delu pritegnili 
OSNOVNO ŠOLO IN VRTEC.

Na svoje delo in uspehe so ponosni, 
a to sili upravni odbor s predsednikom 
Mirkom Krašovcem na čelu še naprej k 
prizadevnemu delu. V svoje vrste še vedno 
vabijo nove člane, posebej mlade.

Društvo se ob tej priložnosti 
zahvaljuje vsem, ki so pripomogli, da 
društvo tako lepo napreduje. Posebej 
pa še prizadevnemu osebju KZ CELJE 
– ENOTA VOJNIK, kjer ima društvo 
svojo informativno točko. Tukaj člani 
redno vplačujejo članarino, vpisujejo nove 
člane ter na reklamnem panoju prebirajo 
obvestila. V vinogradniškem kotičku pa 
lahko svojemu vinu izmerijo žveplo in 
kisline. Vinogradniki lahko tu dobijo tudi 
primeren strokovni  nasvet ter strokovno 
literaturo.

PRI NABAVI ŠKROPIV IN 
ENOLOŠKIH SREDSTEV PA ZA 

ČLANE DRUŠTVA VELJA OD 3 DO
5 % POPUST. IZKORISTITE TO!

Pij malo, pij dobro!

VINOGRADNIKI BI RADI 
UREDILI MANJŠI MUZEJ

Vojniški vinogradniki so na II. VINSKI 
TRGATVI ob prisotnosti VINSKE 
KRALJICE slovesno odprli društveno 
KLET.

V lepo urejenem prostoru bo hranjeno 

društveno vino VOJNIČAN ter podana 
možnost za zbiranje in družabne dogodke. 
Velika želja in pobuda pa je, da bi se tu 
uredil manjši vinogradniški muzej. 

Zato naprošajo vse občane, da 
prispevajo (ali samo posodijo) stvari – 
predmete, ki spominjajo na vinogradniško-
kletarsko tradicijo, zgodovino naših 
krajev. Tu mislijo na: stara orodja, posodo, 
fotografije, knjige, priznanja, časopisne
oglase, zapise ... S postavitvijo zbirke bi 
to tematiko radi še bolj približali ljudem, 
posebej še mladini. 

V društvu menijo, da se je tega še 
marsikaj ohranilo, saj ima vinogradništvo 
v naših krajih bogato večstoletno tradicijo. 
V starih knjigah, zapisih lahko precej 
preberemo. Zadnji gospodar, graščak 
gradu Lindek Frankolovo, je v svoj 
dnevnik zapisal: »VINCA KUPICA JE 
MOJA LJUBICA.« Menihi v bližnjem 
Žičkem samostanu so bili več kot odlični 
vinogradniki. Njihova posest je segala do 
Rovskega potoka. Ohranjene so kleti z 
letnicami 1851 in 1902. Skoraj vsaka stara 
domačija ima klet in prešo. Nekatere so 
kar umetniško izdelane. Opazili so tudi 
diplomo – priznanje z ocenjevanja vin iz 
časa Kraljevine Jugoslavije. V KLETI je že 
razstavljen sod z letnico 1900. Zanesljivo 
imajo domačini še kaj ohranjenega. 

POKAŽIMO TO TUDI DRUGIM. 
SKUPAJ NAM BO USPELO!

Pavle Leskovar

Primerke oz. eksponate zbirajo: 
predsednik Mirko Krašovec

/041 745-605/,
tajnik Pavle Leskovar /031 465-586/, 

kletar društva
Miran Kovač /051 356-445/.



50OgledalO 05/70 13. maj 2009

Društva

MAJOLKA BOD 
POZDRAVLJENA!

To in še veliko lepih pesmi, tudi 
nabožnih, o rujni vinski kapljici je bilo 
zapetih na letnem koncertu Moškega 
pevskega zbora Franceta Prešerna iz 
Vojnika.

Sam spored je bil pretežno naravnan 
na pesmi o vinski tematiki. Toliko lepih 
pesmi, iskrivih misli, besed, pregovorov 
oz. rekov o žlahtni kapljici, »pijači bogov« 
na samo enem koncertu že dolgo nismo 
slišali. Nekatere celo prvič. Veliko besed 
je bilo izrečeno o škofu A. M. Slomšku, 
avtorju številnih vinskih pesmi – napitnic 
in velikemu častilcu in učitelju pravilnega 
uživanja vina.

Vojniški vinogradniki so bili veseli, 
kaj veseli, ponosni, da so k lepemu 
večeru primaknili droben kamenček. Ines 
Novakova je namreč vsako zapeto pesem s 
projekcijo primerne fotografije predstavila
na platnu na odru. Fotografije I. in II.
VINSKE TRGATVE z razstavo grozdja, 
vinskih kraljic, društvene KLETI, lepega 
šopka buteljk vina VOJNIČAN ... so lepo 
predstavile napovedano pesem. Posamezne 
fotografije»slikovnegakronista«Jambriško
Matjaža so kar majhna remek dela.

Na odru smo opazili kar lepo število 
pevcev, ki so v šestih letih obstoja 
vinogradniškega društva sodelovali na 
društvenih prireditvah. ŠE ENKRAT 
HVALA ter čestitke za uspel nastop!

Vse doživeto v tem večeru vinogradnike 
navdaja z upanjem in s spoznanjem, da so 
z izvajanjem svojega programa na pravi 
poti. Posebej še s sloganom PIJ MALO, 
PIJ DOBRO! Zato še vedno vabijo, da se 
jim PRIDRUŽITE.

Prav vse občane iskreno vabijo na III. 
PRAZNIK VINA, ki bo v soboto, 9. maja, 
ob 19.00 v Kulturnem domu Vojnik. Poleg 
lepega kulturnega programa, lepih pesmi o 
vinu pa boste društveno vino VOJNIČAN 
tudi pokusili. Kletarja Vanč in Miran ga v 
društveni KLETI skrbno hranita za vas! 

NAJ DVORANA POKA PO ŠIVIH!

Pavle Leskovar

OBČNI ZBOR »GODBE NA 
PIHALA« NOVA CERKEV

Člani Godbe na pihala Nova Cerkev so 
se 27. marca 2009 zbrali na svojem rednem 
letnem občnem zboru, kjer so pregledali 
rezultate dela v preteklem letu.

V poročilih in razpravah je bilo 
poudarjeno delo društva ter poraba obilice 
prostovoljnih ur, ki so jih člani namenili za 
vaje,  igranje na raznih prireditvah v svoji 
občini, sosednjih občinah in izven meja ter 

izvedbo treh samostojnih koncertov. 

Sprejeli so tudi plan dela in finančni
načrt za leto 2009. Nalog po planu je kar 
nekaj, prednostna naloga pa je vključitev 
mladih glasbenikov. Zato vabijo vse 
zainteresirane k sodelovanju. Informacije 
dobite pri  Slavku Jezerniku, predsedniku 
Godbe na pihala, GSM 041 624-493. 

Slavko Jezernik,
predsednik Godbe na pihala NC

Praznovanje 80. rojstnega dne  najstarejšega člana Godbe na pihala Nova Cerkev 
Vikija Kovača – ISKRENE ČESTITKE!

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK

Spoštovane upokojenke, dragi 
upokojenci,

zopet smo skupaj, da vam kaj lepega 
povem ali predlagam. Kar hitro je minila 
zima, po tudi pomlad in že je poletje. Cvetja 
ne manjka, sadje je večji del odcvetelo, na 
vrtovih smo posejali in že vse lepo raste. 
Sedaj pa je prišel čas, ko moramo kaj 
postoriti še zase. Tako vam predlagam, 
da vzamete v roke naš program izletov in 
pogledate, kaj vam pripravljamo v maju, 
juniju in juliju. Kar nekaj izletov bo, in 
sicer je kot prvi predviden izlet v tujino. 
Kam bomo šli, bo znano po 10. maju. Zato 
zavrtite našo telefonsko številko po tem 
datumu ali pa vprašate svojega poverjenika 
na terenu, kot in kam gremo, ter se prijavite. 
Zna se zgoditi, da si bomo v maju pogledali 
Slovenske gorice in Prlekijo, da spoznamo 
še ta konec Slovenije, in se šele v juniju 
odpravili v tujino.

V mesecu juniju in v juliju nas čaka 
pogostitev starejših nad 80 let, pa tudi 
potepanje po Primorskem. Vam povem, 
da bo kar veselo in za vsakega se bo kaj 
našlo. 

Vabim vas, da pridete ob uradnih urah 
v naše društvene prostore in nam še sami 
kaj  predlagate. Verjetno imate veliko idej 
in predlogov; mi jih bomo veseli in jih 
bomo z veseljem upoštevali. Tisti, ki že 
dalj časa niste bili pri nas, boste videli, da 
smo prostore v domu nekoliko preuredili. 
Vabim tudi tiste upokojence, ki bi želeli 
sodelovati pri športu, da pridete in se 
vpišete k strelcem, šahistom, ruskemu 
kegljanju ali da se ženske ob sredah 
popoldan dobite v naših prostorih, kjer si 
boste izmenjale znanje v pletenju, šivanju 
in še kaj. Pridite, naj vam ne bo žal časa v 
prijetni družbi!

Ivan Robačer,
predsednik DU
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Obvestila

Osrednja knjižnica Celje 
in Javni zavod Psihiatrična 

bolnišnica Vojnik 
vabita  k sodelovanju 

ob obeležitvi 50-letnice 
psihiatrične dejavnosti

Javni zavod Psihiatrična bolnišnica 
Vojnik letos praznuje 50-letnico 
psihiatrične dejavnosti. Ob tej priložnosti 
bo Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z 
zavodom v bolnišnici pripravila pregledno 
razstavo o zgodovini zavoda, od hiralnice 
do psihiatrične bolnišnice, o ljudeh, 
ki so bili v zavodu zaposleni ali kako 
drugače povezani z njim, o pomembnejših 
dogodkih, ki so zaznamovali razvoj zavoda, 
o zgodovini same zgradbe, kjer se zavod 
nahaja, o parku, ki ga obdaja, ... posebej pa 
bi radi tudi izpostavili povezanost zavoda 
s krajem, kjer se nahaja, torej z Vojnikom 
in njegovimi prebivalci. Zanima nas, kako 
zavod živi v zavesti prebivalcev Vojnika in 
okoliških krajev. 

V zvezi s tem se obračamo na krajane 
Vojnika in okoličane, da nam posredujejo 
svoje spomine, anekdote, šale, mogoče 
celo fotografije, ki se dotikajo življenja
zavoda in njegovih varovancev; objavili 
jih bomo v priložnostnem zborniku in 
ustrezno predstavili na razstavi septembra 
letos.

Vaša pričevanja lahko do konca maja 
2009 pošljete po elektronski pošti na 
naslov andreja.videc@knjiznica-celje.
si   ali jih pustite v Knjižnici Vojnik na 
Prušnikovi 5. 

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej 
zahvaljujemo.

VRTEC DANIJELOV LEVČEK Z 
JESENJO TUDI V VOJNIKU

Zasebni katoliški vrtec Danijelov 
levček iz Celja s 1. septembrom 2009 
odpira novo enoto v Občini Vojnik. Vrtec 
bo gostoval v prostorih Kmetijske zadruge 
Celje na Celjski cesti 24, kjer bomo uredili 
lep, prostoren in s popolnoma novo opremo 
opremljen vrtec. Načrtujemo odprtje tako 
oddelka prvega starostnega obdobja (1–3 
let), kot oddelka drugega starostnega 
obdobja (3–6 let). Ob tej priložnosti 
vabimo starše k vpisu. Vpisnice najdete 
na naši internetni strani www.levcek.si. 
Za več informacij glede vpisa pa nas lahko 
pokličete (03-428-87-00) ali nam pišete na 
danijelov.levcek@siol.net .

Program, temeljna načela, ekonomska 
cena vrtca:

Vrtec bo izvajal dnevni program 
Vrtca Danijelov levček, ki temelji na 
krščanskih in občečloveških vrednotah, 
kot so spoštovanje, ljubezen, edinstvenost 
vsakega posameznika ... Skladno s 34. 
členom Zakona o vrtcih bodo programi v 
vrtcu delno sofinancirani s strani lokalnih
skupnosti. Točna cena programa bo znana 
po podpisu pogodbe o sofinanciranju med
vrtcem in občino. Cena programa, ki jo 
plačajo starši, pa je, enako kot v javnem 
vrtcu, odvisna od plačilnega razreda, v 
katerega so razporejeni. Podobno kot v 
javnem vrtcu velja tudi zakonodaja za 
oprostitev plačila za drugega in vsakega 
nadaljnjega otroka. Poleg rednega 
programa bo otrokom na voljo pisana 
paleta obogatitvenih in dodatnih dejavnosti. 
Posebno mesto pa bomo dajali povezanosti 
vrtca, družin in različnih interesnih skupin 
iz lokalne skupnosti. 

Vabljeni k vpisu in hvala za vaše 
zaupanje!

Jure Levart
Vrtec Danijelov levček

Tel.: 428-87-00

DAN ZA KARITAS

V času recesije smo priča vse večjemu 
poseganju gospodarske krize v življenjske 
razmere posameznikov in življenje 
njihovih družin. Opažamo, da se število 
ljudi v stiski povečuje iz dneva v dan  in 
da postaja vprašanje reševanja le-teh 
problem nas vseh. Solidarnost z ljudmi 
v stiski razumemo kot našo človeško 
dolžnost, s pomočjo katere bomo lahko 
skupaj izboljšali kakovost življenja, zlasti 
socialno šibkejših in pomoči potrebnih. 

V ta namen bo v nedeljo, 24. 5. 2009, 
potekalo zbiranje hrane na vseh treh 
sedežih občinskih Karitas (Vojnik, Nova 
Cerkev, Frankolovo). Prosimo vas, da 
darujete obstojnejšo in nepokvarljivo 
hrano. Svojo solidarnost pa lahko izkažete 
tudi z denarnimi nakazili na transakcijski 
račun vseh treh Karitas.

Za vse vaše prispevke, tako v obliki 
hrane, kakor v obliki denarne pomoči, se 
vam že v naprej iskreno zahvaljujemo. Naj 
bosta solidarnost in pomoč sočloveku naše 
temeljno poslanstvo.

ŽUPNIJSKA  KARITAS  FRANKOLOVO
V župniji Frankolovo bo na dan 

Karitas potekalo zbiranjem hrane, in sicer 
v nedeljo, 24. maja 2009, po obeh svetih 
mašah v župnišču na Frankolovem. Prav 
tako pa imamo odprt transakcijski račun št. 
06000-0938925379 na Banki Celje. Zbrani 
denar na TRR bo namenjen izključno 
krajanom Krajevne skupnosti Frankolovo. 
Informacije: 781-41-71 /Štefka Ocvirk 
– voditeljica ŽK Frankolovo/.

ŽUPNIJSKA KARITAS  NOVA CERKEV
V župniji Nova Cerkev bo na dan 

Karitas potekalo zbiranjem hrane, in sicer 
v nedeljo, 24. maja 2009, po jutranji in 
dopoldanski maši v župnišču Nova Cerkev. 
Prav tako pa imamo odprt transakcijski 
račun št. 90672-0000290382. Zbrani denar 
na TRR bo namenjen izključno krajanom 
župnije Nova Cerkev. Informacije: 031-
396-684 ali 5778-746 /Katica Pešak – 
voditeljica ŽK Nova Cerkev/ ter 031-689-
791 /Sabina Majcen/.

ŽUPNIJSKA KARITAS VOJNIK
V župniji Vojnik bo na dan Karitas 

potekalo zbiranjem hrane, in sicer v nedeljo, 
24. maja 2009, po vseh treh jutranjih mašah 
v starem župnišču v Vojniku. Prav tako pa 
imamo odprt transakcijski račun št. 05100-
8011721666 pri A-BANKI. Zbrani denar 
na TRR bo namenjen izključno krajanom 
župnije Vojnik. Informacije: 5461-392 ali 
041-509-586 /Darinka Preložnik.

Benedikt Podergajs
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JAVNI POZIV 

za dodelitev subvencij 
mladim družinam 
za prvo reševanje 
stanovanjskega vprašanja 
in subvencioniranje tržnega 
najema stanovanj za leto 
2009

Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju 
Sklad) je objavil Javni poziv za dodelitev 
subvencij mladim družinam za prvo 
reševanje stanovanjskega vprašanja in 
subvencioniranje tržnega najema stanovanj 
za leto 2009, 30. aprila 2009 v Uradnem 
listu RS, časopisnih medijih ter na spletni 
strani www.stanovanjskisklad-rs.si.

Namen javnega poziva Sklada je 
opredeliti postopke in merila za pridobitev 
subvencij, in sicer za: 

dodelitev letnih subvencij mladim 
družinam kot spodbuda za prvo reševanje 
stanovanjskega vprašanja z nakupom, 
gradnjo, rekonstrukcijo ali s spremembo 
namembnosti za bivanje v primernih 
nepremičninah in subvencioniranje 
najemnin mladim družinam, ki najemajo 
stanovanja na trgu. 

Za dodelitev subvencije bodo lahko 
zaprosili državljani Republike Slovenije 
in ob izpolnjevanju pogojev vzajemnosti, 
skladno s 160. členom SZ-1, državljani 
drugih članic EU, ki imajo dovoljenje za 
stalno bivanje v Republiki Sloveniji. 

  
Subvencija za prvo reševanje 

stanovanjskega vprašanja z nakupom, 
gradnjo, rekonstrukcijo ali s spremembo 
namembnosti  bo pripadla tisti mladi 
družini, ki bo imela sklenjeno prodajno 
pogodbo ali gradbeno dovoljenje, 
pridobljeno in pravnomočno po datumu, 
določenemu v javnem pozivu ter bo 
izpolnjevala preostale pogoje ZNSVS in 
javnega poziva, ki ga bo Sklad objavil v 
Uradnem listu RS in na svoji spletni strani. 
Prodajna pogodba oziroma gradbeno 
dovoljenje se mora glasiti na prosilca 
oziroma enega od staršev mlade družine; 

bo pripadala mladi družini največ 
osem let, pri čemer se status mlade 
družine ugotavlja le ob prvi dodelitvi 

subvencije, število članov mlade družine 
in zgornja meja dohodka mlade družine pa 
enkrat letno pred dodelitvijo vsakokratne 
subvencije; v primeru, da je mlada družina 
s sklepom v letu 2006, 2007 ali 2008 
že pridobila pravico do subvencije, bo 
morala izpolnjevati le dohodkovni kriterij, 
ugotavljalo pa se bo tudi število družinskih 
članov. 

Do subvencioniranja tržnega najema 
stanovanja bo upravičena mlada družina, 
ki si po uspešno zaključenem študiju 
vsaj enega od staršev rešuje stanovanjsko 
vprašanje z najemom tržnega stanovanja, 
pri čemer ta roditelj v letu 2009 ne bo 
dopolnil starosti 28 let; v primeru uspešno 
zaključenega doktorskega študijskega 
programa se starostna meja podaljša za 
dve leti.

 
Subvencija za leto 2009 znaša 300 

EUR na člana mlade družine, ki prvič 
rešuje stanovanjski problem, višina 
subvencioniranja tržne najemnine pa 
je določena glede na priznano tržno 
najemnino za primerno stanovanje v 
posamezni regiji. 

Vloga in javni poziv sta na spletni 
strani www.stanovanjskisklad-rs.si 
pod rubriko Subvencije. Prosilce 
opozarjamo, da vlogo lahko oddajo 
izključno v času od 4. 5. 2009 do 23. 5. 
2009, saj bodo prepozno oddane vloge s 
sklepom zavržene.  

Predlagamo, da si poziv natančno 
preberete in si, v kolikor izpolnjujete 
njegove pogoje, pridobite sredstva za 
namen prvega reševanja stanovanjskega 
vprašanja. 

 
Povzela: Mojca Skale

ZAKLJUČNA PRIREDITEV 
ZA SLOMŠKOVO BRALNO 
PRIZNANJE 

V soboto, 25. 4. 2009, je na Ponikvi 
in Slomu potekala zaključna prireditev 
Slomškovega bralnega priznanja za letošnje 
leto. Udeležili so se ga mladi bralci, njihovi 
animatorji in starši. Prireditev se je pričela 

s sveto mašo v cerkvi na Ponikvi. Vse 
skupine so dobile priznanja, posamezniki, 
ki berejo že več let, pa so prejeli posebne 
nagrade. Sledila je lutkovna predstava v 
Osnovni šoli Ponikva, nato pa še srečanje 
z avtorico letošnjih šmarnic, Majo Zakc 
Kalar. Prisotni so pot na Slom nadaljevali 
peš, zraven pa so izpolnjevali še list z 
nalogami, povezanimi z A. M. Slomškom.

Srečanja so se udeležili tudi bralci iz 
Vojnika. Med njimi je devet bralcev, ki so 
si prislužili kipec Slomškovega pastirčka, 
in sicer Andrej in Sonja Marguč, Lucija, 
Sonja, Sara in Matej Krašovec, Klara 
Podergajs, Uroš Jurgec ter  Gašper Trupej. 

Milena Jurgec

KRAJEVNI ODBOR ZVEZE 
BORCEV ZA VREDNOTE NOB 
NOVA CERKEV 

Spoštovani člani Krajevnega odbora 
ZB za vrednote NOB Nova Cerkev in vsi 
tisti, ki redno prebirate časopis Ogledalo!

Velikonočni prazniki so za nami, tudi 
spomladansko čiščenje okolice, prav 
tako pa tudi občni zbor, ki smo ga imeli 
1. marca. Pregledali smo  minulo delo, si 
zadali naloge za naprej in sprejeli finančni
plan. Želimo, da bi se naši člani po svojih 
močeh udeleževali raznih prireditev v kraju, 
občini in drugod,  naša naloga vodilnih pa 
je, da vključimo čim več mladih članov, 
skrbimo za spominska obeležja in grobove 
z okolico ter bdimo nad ostarelimi, bolnimi 
člani, jih obiskujemo ter jim ob visokih 
jubilejih zaželimo vse dobro. 

Vabimo vas, da sen nam pridružite, 
postanete naš član, saj bomo le tako 
ustvarili več in boljši jutri.

Mihaela Hren

Subvencije
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VEČER ZA DOMOVINO

»Domovina naša je svobodna, prosto 
diha spet slovenski rod. Vriska gora in 
dolina rodna, v soncu sveti se pred nami 
pot. Širna polja smo zorali, prepojili jih 
s krvjo, dobro seme smo sejali, bojevali 
se srčno. Mi ponosni smo čuvarji naše 
svobodne rasti, brez plevela v novi zarji 
seme žlahtno naj kali! Vrag še išče, da bi 
mlado setev s strupom podlosti, laži dušil. 
Nikdar več! In našo zlato žetev bomo sami 
želi s svojih njiv.«

Zadnji petkov večer v aprilu je Občina 
Vojnik posvetila dnevu upora proti 
okupatorju, državnemu prazniku, s katerim 
se Slovenci spominjamo ustanovitve 
Osvobodilne fronte slovenskega naroda. 
Letos od njene ustanovitve mineva 68 let. 

Uvod v proslavo je naredila skupina 
Vitezi Celjski s slovensko himno in 
skladbo Hej, brigade. Poseben pečat so 
večeru dali še Mešani pevski zbor DU 
Vojnik, učenci Osnovne šole Vojnik, ki so 
pripravili krasen recital, interpret šansonov 
iz Celja, Aleš Črnko, in Moški pevski zbor 
Franceta Prešerna Vojnik.

Bil je večer slovesnih spominov, 
preprostih besed in lepih misli. Ravnateljica 
Osnovne šole Vojnik, Majda Rojc, je z 
obiskovalci delila svoj pogled na dan 
upora prosti okupatorju. Popeljala jih je na 
potovanje skozi svoje otroštvo, odraščanje 
in današnje doživljanje pojmov, kot so 
svoboda, domovina, domoljubje, vrednote, 
skupnost ... Gotovo je bil to eden najbolj 
doživetih in najlepših govorov, kar smo jih 
na prireditvah kdaj slišali.

Vsem sodelujočim in organizatorjem se 
je na prireditvi zahvalil Marjan Oprešnik, 
predsednik Zveze borcev za vrednote NOB 
Vojnik – Dobrna, kot gost pa je obiskovalce 
nagovoril Zvone Dragan, član sveta Zveze 
združenj borcev Slovenije.

Alja Tihle

Društva
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PSIHOFIZIČNO STANJE  
UDELEŽENCEV V CESTNEM 
PROMETU

Krajani in v manjši meri tudi krajanke 
se obračajo name z vprašanji, katera 
bom skušal na kratko obrazložiti s tem 
prispevkom o postopkih pri kontroli 
alkoholiziranosti udeležencev v cestnem 
prometu, ki jo izvaja policija. (Po podatkih 
ZVCP-1 člen 129 in 130.)

Želim vas seznaniti s tem, da bodo 
akcije kontrole alkoholiziranosti potekale 
v mesecu maju in oktobru, zato vsaj v tem 
času računajte, da vas bo ustavila policija 
in boste opravili alkotest, ne glede na to, 
ali ste storili prometni prekršek ali ne. 
Po presoji ste lahko po nalogu  policista 
deležni kontrole tudi za druge prepovedane 
substance, zato ne smemo pozabiti 
naslednjega: 

ALKOHOL

Voznik ne sme voziti vozila v cestnem 
prometu, niti ga začeti voziti, če je pod 
vplivom alkohola. Učitelj vožnje oziroma 
učiteljica ne sme usposabljati kandidata za 
voznika motornega vozila, ravno tako tudi 
spremljevalec ne sme spremljati voznika, 
če je pod vplivom alkohola.    

Pod vplivom alkohola  je voznik, 
učitelj vožnje oziroma spremljevalec, 
ki ima v organizmu več alkohola kot 
dovoljuje zakon, in voznik, ki tudi pri 
manjši koncentraciji alkohola kaže znake 
motenj v vedenju, katerih posledica je 
lahko nezanesljivo ravnanje v cestnem 
prometu.

Količina alkohola  v organizmu  je 
določena  s koncentracijo alkohola v krvi  
ali tej ustrezno koncentracijo alkohola v 
izdihanem zraku. Ali je voznik, učitelj 
vožnje ali spremljevalec pod vplivom 
alkohola, se ugotavlja s sredstvi, z 
napravami  ali s strokovnim pregledom. 

 
Pomembno je vedeti:

V cestnem prometu ne sme imeti 
alkohola v organizmu:

- Voznik motornega vozila ali skupine 
vozil kategorij: C1, C, D1, D, BE, C1E, 
CE,  D1E in D.

- Voznik vozila, s katerim opravlja 
javni prevoz potnikov in blaga ali prevoz 
oseb za lastne potrebe.

- Voznik vozila, s katerem se prevaža 
nevarno blago.

- Poklicni voznik motornega vozila, 
kadar opravlja ta poklic.

- Učitelj vožnje med usposabljanjem 
kandidata za voznika v vožnji motornega 
vozila.

- Kandidat za voznika med usposabljanjem 
v vožnji motornega vozila.

- Spremljevalec.
- Voznik začetnik.
- Voznik motornega vozila, ki nima 

vozniškega dovoljenja ali v vozniškem 
dovoljenju nima vpisane kategorije 
motornega vozila, ki ga vozi.

- Voznik motornega vozila, ki se 
mu izvršuje sankcija prepovedi vožnje  
motornega vozila ali mu je vozniško 
dovoljenje odvzeto. 

- Voznik, ki prevaža skupino otrok.
Drugi vozniki  imajo lahko največ  do 

vključno 0,24 miligramov alkohola  v litru 
izdihanega zraka, pod pogojem, da tudi 
pri nižji koncentraciji alkohola ne kažejo 
znakov motenj v vedenju, katerih posledica  
je lahko nezanesljivo ravnanje  v cestnem 
prometu.

KAZNI

Voznika učitelja vožnje ali 
spremljevalca, ki ravna v nasprotju  s 
povedanim, se kaznuje za prekršek z 
globo:

Če ima do vključno 0,50 gramov 
alkohola na kilogram krvi  ali vključno  do 
0,24 miligrama  alkohola v litru izdihanega 
zraka s 150 EUR, vozniku motornega 
vozila, učitelju vožnje  in spremljevalcu se 
izrečejo tudi 3 kazenske točke.

Če ima več kot 0,50 do vključno 0,80  
grama alkohola na kilogram krvi ali več 
kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka s 400,00 
EUR. Vozniku motornega vozila, učitelju  
in spremljevalcu se izreče tudi 7 kazenskih 
točk. Če ima več kot 0,80  do vključno 
1,10 grama  alkohola na kilogram krvi  ali 
več kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama  
alkohola v litru izdihanega zraka z najmanj 
500,00 EUR. Vozniku  motornega vozila, 
učitelju vožnje in spremljevalcu se izreče 
tudi 9 kazenskih točk. Če ima več kot  
1,10 grama alkohola  na kilogram krvi  
ali več kot 0,52  miligrama  alkohola v 
litru izdihanega zraka najmanj 800,00 
EUR. Vozniku motornega vozila, učitelju 
vožnje  in spremljevalcu  se izreče tudi 
10 kazenskih točk in prepoved vožnje 
motornega vozila. Voznik, ki ravna v 
nasprotju z drugim odstavkom tega člena, 
se kaznuje za prekršek  z globo: Če ima 
vključno 0,50 grama alkohola  na kilogram 
krvi  ali do vključno 0,24 miligrama v litru 
izdihanega zraka in kaže znake motenj 
v vedenju, katerih posledica je lahko  

nezanesljivo ravnanje  v cestnem prometu, 
s 180,00 EUR, vozniku motornega vozila  
se izreče tudi 3 kazenske točke.

Če ima več kot 0,50 do vključno 0,80 
grama alkohola  na kilogram krvi ali več 
kot 0,24 do vključno 0,38 miligrama  
alkohola v litru izdihanega zraka s 450,00 
EUR, vozniku se izreče tudi 7 kazenskih 
točk.

Če ima več kot 0,80 do vključno 1,10 
grama alkohola na kilogram krvi ali več 
kot 0,38 do vključno 0,52 miligrama 
alkohola v litru izdihanega zraka, s 570 
EUR, vozniku  motornega vozila se izreče 
tudi 9 kazenskih točk. 

Če ima več kot 1,10 grama alkohola na 
kilogram krvi ali več kot 0,52 miligramov 
alkohola v litru izdihanega zraka, z najmanj 
950,00 EUR, vozniku motornega vozila 
se izreče 10 kazenskih točk in prepoved 
vožnje motornega vozila.

Vozniku, učitelju vožnje in 
spremljevalcu in vsem preostalim 
voznikom, ki imajo več kot 1,50 grama 
alkohola na kilogram krvi ali več kot 0,71 
miligrama alkohola  v litru izdihanega 
zraka, se poleg globe izreče 18 kazenskih 
točk.  

Kazni za prekoračitev dovoljenih 
hitrosti v naselju:

- do vključno 10 km/h 80 EUR,
- nad 10 do vključno 20 km/h
250 EUR  in  3 kazenske točke,
- nad 20 do vključno 30 km/h
500 EUR  in  5 kazenskih točk,
- več kot 30 km/h  najmanj
1.000 EUR  in  9 kazenskih točk,
- več kot 50 km/h  najmanj
1.000 EUR in 18 kazenskih točk. 
Kazni v območju za pešce ali v  območju 
umirjenega prometa: 
- do vključno 10 km/h
250  EUR  in  3 kazenske točke,
- nad 10 do vključno 20 km/h
500  EUR  in  5 kazenskih točk,
- več kot 20 km/h najmanj
1.000  EUR  in  9 kazenskih točk,
- več kot 30 km/h najmanj
1.000  EUR  in 18 kazenskih točk.  
Kazni zunaj naselja: 
- do vključno 20 km/h 60  EUR
- nad 20 do vključno 30 km/h
120  EUR  in   3 kazenske točke,
-  nad 30 do vključno 40 km/h
240  EUR  in   5 kazenskih točk,
- več kot 40 km/h najmanj
380  EUR  in   9 kazenskih točk ter prepoved  
vožnje motornega vozila. 

Prometni kotiček
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Kazni na avtocesti  ali na cesti, 
rezervirani za motorna vozila:
- do vključno 20 km/h 50  EUR,
- nad 20 do vključno 30 km/h 100   EUR,
-  nad 30 do vključno 40 km/h
150   EUR  in   3 kazenske točke,
-  nad 40 do vključno 50 km/h
200   EUR  in   5 kazenskih točk,
- več kot 50 km/h najmanj
500 EUR in 9 kazenskih točk ter prepoved 
vožnje motornega vozila.

Ogrožena skupina na cesti so v 
sezoni tudi motoristi, zato posvetite tem 
enosteznim vozilom in hitrostim voznikov 
nekaj več pozornosti. Vsako življenje 
je predragoceno, da se po nepotrebnem 
izgubi na naših slabih cestah. Velja naj 
pravilo »tudi počasi se daleč pride«! Bralke 
in bralci Ogledala še morda ne veste, da 
vsebuje nov Zakon o prekrških veliko 
novosti in da so zastaralni roki v nekaterih 
primerih podaljšani s treh na štiri leta.

V naslednjem prispevku za naš 
prometni kotiček bom skušal prikazati 
nove, nekaterim voznikom  nepoznane 
kategorije vozniških dovoljenj. 

SPVCP Občine Vojnik vam želi veliko 
potrpežljivosti na cestah, prenasičenih s 
prometom, ter varno povsod, kjer koli se 
boste vozili. S r e č n o !

Jože Kocman,
predsednik SPV Občine Vojnik

V SPOMIN

Žalost se je dne, ko smo izvedeli za 
smrt Marjana Oprešnika, močno zarezala v 
srca in duše članic in članov Združenja za 
ohranjanje vrednot NOB Vojnik - Dobrna, 
ki je izgubila dragocenega človeka.

Bil je med pobudniki in ustanovnimi 
člani ZDRUŽENJA ZA OHRANJANJE 
VREDNOT NOB VOJNIK – DOBRNA, 
bil je idejni vodja izdelave društvenega 
prapora – našega simbola, hkrati pa tudi 
prvi in večletni predsednik Združenja za 
ohranjanje vrednot NOB Vojnik - Dobrna.

Znotraj združenja je kot predsednik 
in aktivni član s svojim zgledom vnašal 
svojstven optimizem in prijateljsko 
razpoloženje.

Ohranjali bomo spomin na njegova 
velika dela, njegovo dobro ime in na 
iskrenega ter zvestega prijatelja.

Jure Vovk

ZASTAVA, DA ALI NE?

Prvomajski prazniki, obeleženi s 
številnimi mlaji, proslavami in kresovi, so 
za nami, ob tem pa razmišljam o zastavi, 
državni. Tudi naša družina je še vedno 
med tistimi, ki je v svojem domu sploh 
ne premore, pa vendar si vsake toliko 
časa obljubimo, da jo bomo v prihodnje 
»prigospodarili«. Zakaj? Izobesiti zastavo 
ob praznikih ali kakšnih pomembnih 
dogodkih v državi pomeni izkazati 
pripadnost oziroma odnos posameznika 
do lastne dežele. To ima sicer v današnjih 
časih lahko nekoliko negativen prizvok, saj 
nehote pomen zastave povežemo z »našimi 
oblastniki«, ki so nam bolj ali manj všeč.

Iz leta v leto zastave počasi »izginjajo« z 
drogov državnih, drugih javnih in zasebnih 
ustanov, saj jih odgovorni vse prevečkrat 
»pozabijo« izobesiti.  Žal, vse prevečkrat 
obležijo na očem nevidnem mestu, pa 
čeprav zakonodaja jasno predpisuje njihovo 
uporabo. Nasprotno, ob praznikih bi bilo 
ta plapolajoči kos po obliki in vsebini  
natančno definiranega »tribarvnega blaga«
poleg predpisane uporabe lepo videti tudi 
na več slovenskih domovih.  Res je, da 
v domačem in v bližnjih krajih, kamor 
pogosto zahajamo, maloštevilnih zastav, 
izobešenih na pročeljih nekaterih ustanov, 
bodisi stalno ali le ob praznikih, niti ne 
zaznamo. To nam deluje tako neopazno kot 

prometni in drugi znaki ob cesti, po kateri 
se vsakodnevno prevažamo. Naše videnje 
pa se spremeni takoj, ko prestopimo »svoj 
teritorij«, kaj šele državno mejo. Tam 
vidimo tisto, česar pred lastnim pragom 
ne, med njimi tudi takšne in drugačne 
zastave. Lepo jih je videti. Sama sem to 
občutila na lastni koži, ko je slovensko 
pevsko druščino sredi Švice že od daleč 
pozdravljala slovenska zastava. Ne ena, 
dve na eni hiši! Tudi v Kanadi so dom 
našega slovenskega gostitelja okrasili z 
dvema zastavama. »Vauuuu, naša zastava,« 
smo se složno čudili vsi in bili prijetno 
presenečeni nad pripadnostjo Sloveniji, ki 
jo čutijo naši ljudje, živeči na tuji zemlji. 

Ko potujemo po tujih deželah, nas vsem 
poznani simboli državnosti posameznih 
držav spremljajo tako rekoč na vsakem 
koraku. Kaj pa doma? Se nam to ne zdi 
pomembno? Saj življenje zaradi tega ne bo 
ne boljše ne slabše. Se je v nas ugnezdilo 
zmotno mišljenje, da izobešena zastava 
opredeljuje politično, versko ali drugo 
prepričanje? Nikakor. Praznikov, ki nam 
običajno prinesejo tudi nekaj počitka in 
sprostitve, se vsakič znova veselimo, zato 
lahko svoj odnos do njih pokažemo tudi z 
izobešeno zastavo. V prvi vrsti bo to naše 
zadovoljstvo, ki ga lahko privoščimo tudi 
mimoidočim. Pa ne le ob prvomajskih, to 
lahko storimo  tudi ob drugih praznikih.      

Sonja Jakop

Prometni koticek
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CIVILNA INICIATIVA 
– ZAINTERESIRANI OBČANI 
OBČINE VOJNIK

Aktivnosti za zaščito pietete in življenjskega 
prostora spomenika NOB iz II. svetovne 
vojne in opredelitev glede varnostnega 
vidika postavitve avtobusne postaje

Zaradi gradbenih posegov na ožjem 
območju kulturnega spomenika, ki se nahaja 
ob Mariborski cesti med servisom Hotko na 
severu in novim poslovno-stanovanjskim 
objektom na jugu, je bil oblikovan predlog 
za izgradnjo avtobusnega postajališča ob 
cesti na zahodni strani spomenika.

Že predhodni posegi so okrnili prvotni 
izgled lokacije spomenika, izgradnja 
avtobusnega postajališča pa bi dodatno 
zaprla pogled na spomenik, frekvenca 
prehodov čez območje spomenika bi znatno 
porasla. Tudi prometno-varnostne študije 
strokovnjakov so pokazale, da postavitev 
avtobusnega postajališča poveča določene 
nevarnosti na tem območju.

Ob izvajanju gradbenih del je spomenik 
že utrpel škodo, kajti na južni strani je 
bila delno uničena travnata površina in 
odstranjena živa meja, ki je smiselno 
razmejevala območje spomenika. Dokler 
se ne sprejmejo ustrezni ukrepi in rešitve, 
obstaja nevarnost, da bo del območja 
spomenika postal življenjski prostor že 
tako utesnjenega stanovanjsko-poslovnega 
objekta. S tem se dejansko dopusti možnost, 
da postane zadevni prostor igrišče in še kaj 
več.

Spomenik sam po sebi ne pomeni dosti, v 
svoji sporočilni vrednosti pa priča sedanjim 
in prihodnjim rodovom o pokončnosti in 
predanosti v boju za ohranitev svoje besede 
in zemlje. Tako kot mi se bodo bodoči rodovi 
spraševali, od kje naj črpajo vzgled in moč 
za ohranitev tistega, kar jim pripada. Ali 
naj takrat berejo tuje avtorje in verjamejo 
v pokončno držo tujih junakov? Ne, tukaj 
morajo biti pomniki narodove zavesti in 
zavedanja, ki je temelj samozavestnemu 
pokončnemu odločanju vedno, kadar so 
na preizkušnji najtežja vprašanja. Ne samo 
vprašanja, ki jih porajajo vojne, ampak 
vprašanja, ki jih življenje postavlja vsak 
dan. Tisti občani, ki vam ni poznano, kaj 
predstavlja in združuje zadevni spomenik, 
morate vedeti, da so v njem pokopani 
domoljubi, kar je v današnjih časih vredno 
posebej poudariti. 

Ker bi nadaljnja degradacija območja 
ogrozila pieteto spomenika, smo se v civilni 
iniciativi odločili opraviti razgovor z Občino 
Vojnik. Na našo pobudo je pristal župan 
Benedikt Podergajs. Predstavniki civilne 

iniciative smo se udeležili sestanka, ki je 
potekal na Občini Vojnik. Po predstavitvi 
problematike in daljši razpravi je Benedikt 
Podergajs obljubil, da na zadevni lokaciji 
ne bo avtobusnega postajališča in še, da 
bo o tem opravil razgovor tudi s Krajevno 
skupnostjo Vojnik.

Zaradi korektnega dogovora z županom 
Benediktom Podergajsom smo naslednji 
dan opravili razgovor s predsednikom Sveta 
KS Vojnik Mirkom Kraševcem, ki je po 
predstavitvi naših pogledov in informaciji 
glede odločitve župana Benedikta Podergajsa 
dejal, da on ves čas zagovarja stališče, da 
ga ne moti avtobusna postaja, v kolikor ne 
obstajajo nasprotni strokovni argumenti ali 
kakšna druga oblika nezadovoljstva. Ko 
smo mu predstavili nekatere pomisleke in 
neustrezne postopkovne rešitve, je soglašal 
z našim predlogom, da se za avtobusno 
postajališče poišče primernejši prostor. 

Z doseženimi dogovori smo zadovoljni, 
vsekakor pa še naprej ostaja naša naloga 
sooblikovati takšne rešitve za dokončno 
ureditev in zaščito spomenika, ki trajnostno 
pomenijo ohranitev njegovega življenjskega 
prostora. Ne smemo pozabiti tudi, da je 
spomenik potreben obnove. Za to nalogo 
je imel župan Benedikt Podergajs kar nekaj 
konkretnih predlogov.

Vezano na lokacijo spomenika, 
predlagamo, da se ustanovi posebna 
komisija, ki bo skupaj s strokovnjaki z 
različnih področij presodila, kakšne rešitve 
in dokončna ureditev so najbolj primerne 
za ohranjanje in ustrezno zaščito območja 
spomenika. V takšni komisiji želimo imeti 
dva svoja predstavnika.

Enotni smo si, da se je civilna iniciativa 
izkazala kot ustrezen instrument civilne 
družbe, ki omogoča v določenih trenutkih 
dodaten pogled in osvetlitev dogajanja v 

skupnosti. S strpnim dialogom in z dobrimi 
nameni je praviloma moč najti ustrezne 
sogovornike, ki prisluhnejo in razmislijo o 
drugačnih pogledih na sobivanje.

Ker nas je vzpodbudila informacija o 
soobčanih, ki v današnjem času še nimajo 
zagotovljene pitne vode v svojih domovih, 
smo si zadali za cilj aktivnost za maksimalno 
pospešitev realizacije napeljave pitne vode 
v vsak dom. Verjamemo, da so sredstva in 
tehnične možnosti omejene, verjamemo pa 
tudi, da dokler ne bomo določili prioritet, 
ne bo hitre realizacije.

Povsem nerazumljivo in nesprejemljivo 
je, da v občini na eni strani govorimo o 
gradbenih in arhitekturnih presežkih, na 
drugi strani pa sokrajanom ne zagotovimo 
najbolj osnovnega bivalnega standarda. 
Prav noben cilj ne sme in ne more biti 
pomembnejši kot zagotovitev zdrave pitne 
vode prav slehernemu občanu in temu cilju 
bomo v civilni iniciativi aktivno sledili.

Resnična demokracija terja od vseh, 
ki sobivamo, velik napor za dokončno 
uskladitev, včasih navidezno tudi zavira 
razvoj, a v resnici omogoča zgolj takšen 
razvoj, ki ima veliko podporo okolja.

Civilno iniciativo naj sogovorniki 
prepoznavajo zgolj kot dodaten in drugačen 
pogled na iste stvari in obliko dela, ki mora 
v širšem okolju zagotoviti dodaten vidik 
in vir informacij. Cilj civilne iniciative je 
izboljšati kulturo sobivanja in prispevati k 
preseganju zastojev. 

Za civilno iniciativo: dr. Franc 
Fazarinc, Karol Žibret, Vinko Žgajner, 
Adolf Videnšek, Jurij  Korošec,  Rudi Špes, 
Marko Zalezina, Zdravko Stropnik, Edvard 
Krajnc, Janez Kozmus, Milan Šetina ml., 
Franc Frančeškin.

Vinko Žgajner

Arclin 21a, 3212 Vojnik  tel. 03 78 12 800 

Fax 03 78 12 801  dežurna št. 031 648106

OBVEŠÈAMO VSE KRAJANE , DA IZVAJAMO :

- V VOJNIKU IN OSTALA POKOPALIŠÈA :(DOBRNA,CELJE,VITANJE ....... )

- V NOVI CERKVI , FRANKOLOVEM IN ÈREŠNJICAH :

KOMPLETNE POGREBNE IN POKOPALIŠKE STORITVE - Vse kar zajema pogrebno
storitev, še kompletno organizacijo pogrebne slovestnosti (priprava groba za pokop in
dekoracija groba, pogrebniki za nošenje, obvestila in oznanila (parta ),ozvoèenja.........)

NOVOST
PREVOZ POKOJNIKA NA OPEPELITEV IN NAZAJ VAM OPRAVIMO

POGREBNE STORITVE - Prevoz pokojnikov (žara, krsta )na upepelitev ali v vežico, ureditev
potrebne dokumentacije,dostava cvetja in ostale pogrebne opreme (slika, osmrtnice, žalna
knjiga,pevci, igranje trobente ....)

BREZPLAÈNO

Društva
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PRAZNOVANJE 
MATERINSKEGA DNE 

V soboto, 28. marca 2009, je OO SDS 
Vojnik na Frankolovem v Gostišču Bojana 
priredilo že 9. praznovanje materinskega 
dne. Praznovanja sta se udeležili tudi 
evropska poslanka dr. Romana Jordan 
Cizelj in ZofijaMazejKukovič,predsednica
Odbora za zdravje SDS. Kulturni program 
je bil namenjen pogovoru z obema 
gostjama in predstavitvi knjige Voz na 
strmini, ki jo je napisala Zofija Mazej
Kukovič. Knjiga opisuje njene spomine in 
uspešno poslovno pot od vodenja podjetja 
Esotech do ministrice za zdravje v prejšnji 
vladi. Ob tem je dodala, da si je s to knjigo 
olajšala življenje in želela povedati, ‘’da se 
zmore, če se hoče’’.  V enkratnem večeru 
je za hrano in pijačo poskrbel kolektiv 
Gostišča Bojana, za prijetno vzdušje in 
rajanje do jutranjih ur pa ansambel Trio 
Rober iz Poljčan.

Marko Oset,
OO SDS Vojnik

POHOD OB DNEVU 
DRŽAVNOSTI

 
Občinski odbor SDS Vojnik vabi 

vse članice in člane ter simpatizerje 
Slovenske demokratske stranke na 
3. tradicionalni pohod na Sv. Tomaž 
nad Vojnikom, ki bo potekal ob dnevu 
državnosti, 25. junija 2009. Zbor in start 
pohoda bo v Vojniku, ob 9. uri, pred 
sedežem občine. 

 
Občinski odbor SDS Vojnik

PET LET TAŠČIC

Ljudske pevke Taščice smo 22. marca praznovale 5. obletnico delovanja. Na naše 
praznovanje smo povabile šest glasbenih in pevskih skupin, ki so s svojim odličnim 
nastopom popestrili naš program.  V želji, da  ljudsko pesem ohranimo in  prenesemo na 
naše zanamce, smo povabile tudi vnuke Taščic, ki so pod mentorstvom Milene Jurgec 
izvedli prisrčen nastop.

Hvala vsem, ki nas vzpodbujate in ste nam pomagali pri izvedbi koncerta.

Jelka Žlaus

OBISKALI SMO FRANČIŠKO ŠOŠTER
IN LEOPOLDINO SLEMENŠEK

V mesecu marcu smo predstavniki Krajevne skupnosti Frankolovo, Komisije za 
socialna vprašanja skupaj s predstavnico župnijske Karitas obiskali dve starejši krajanki, 
in sicer dne 3. 3. 2009 našo krajanko Frančiško Šošter, stanujočo Dol pod Gojko 37, ki je 
dopolnila 91 let. Dne 23. 3. 2009 pa smo obiskali Leopoldino Slemenšek, stanujočo Brdce 
9, ki pa je dopolnila 94 let. Ob njunem častitljivem rojstnem dnevu smo jima čestitali za 
visok jubilej in obljubili, da se naslednje leto spet oglasimo in se poveselimo. 

Ines Novak

Na sliki: Evropska poslanka dr. Romana 
Jordan Cizelj in nekdanja ministrica za 
zdravje Zofija Mazej Kukovič

Društva

Leopoldina Slemenšek Frančiška Šošter
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UTRINKI IZ ŠPESOVEGA DOMA

Vsakomesečno praznovanje rojstnih 
dni v Špesovem domu starejših Vojnik je 
bilo meseca marca še posebej slovesno. 
V krogu svojih najbližjih, sostanovalcev, 
otrok iz Vrtca Mavrica in zaposlenih v 
domu je svoj 98. rojstni dan praznovala naša 
Frančiška Pocijask. Od jeseni leta 2006, ko 
se je preselila v to ustanovo, dneve najraje 
preživlja v avli ob poslušanju glasbe in 
klepetu s sostanovalci. Ob visokem jubileju 
se je lepim željam prisotnih pridružil tudi 
direktor doma starejših, Dragan Žohar, po 
praznovanju pa so se vsi skupaj posladkali 
s torto, ki so jo posebej za to priložnost 
pripravili v domski kuhinji.

Prireditve, ki jih organiziramo vsak 
četrtek, so v polnem razmahu, gostili pa 
smo ljudske pevce iz raznih krajev, pevske 
zbore iz Celja in vojniške občine, v mesecu 
maju pa nas bo obiskal tudi narodnozabavni 
ansambel Mikola, sicer reden gost na naših 
prireditvah.

Ob tej priložnosti bi rad omenil še 
razstavo fotografij, ki jih je tokrat na ogled
postavila naša sodelavka Cvetka Brusnjak. 
Pred časom je namreč obiskala Afriko, 
tam pa so nastali res lepi posnetki, ki jih 
lahko občudujete v avli doma vse do konca 
meseca maja.

Elči Gregorc

‘’ŠKOFIJAFEST’’ – ŠKOFIJSKI 
DAN MLADIH V VOJNIKU

V soboto, 18. 4. 2009, je od 9. do 
16. ure v Vojniku potekal ‘’Škofijafest’’,
škofijski dan mladih za celjsko škofijo v 
organizaciji Škofijskega odbora za mladino
Celje in Centra za duhovne poklice. Naslov 
letošnjega srečanja je ‘’In boste moje 
priče’’. Mladi so se lahko prijavili na kviz 

o Danijelu Halasu, poleg tega pa so lahko 
sodelovali v likovni, filmski, novinarski,
glasbeni in športni delavnici. Športna 
delavnica je bila razdeljena na odbojko, 
nogomet in košarko. V košarki so sodelovale 
štiri fantovske in dve dekliški ekipi 
(zmagali sta ekipi Sv. Jerneja iz Vojnika), v 
odbojki šest dekliških (zmaga ekipe SMC) 
in v nogometu sedem fantovskih ekip 
(zmaga ekipe Šoštanja). Prvi del je potekal 
na Osnovni šoli v Vojniku, sveta maša z 
nadškofom dr. Antonom Stresom pa je bila 
v vojniški cerkvi. Srečanja se je udeležilo 
približno 190 mladih s svojimi animatorji 
in duhovniki.

Na kvizu je sodelovalo trinajst ekip. 
Vse ekipe so pokazale dobro znanje o 
svetniškem kandidatu Danijelu Halasu. 
Sodelovali sta tudi ekipi župnije Nova 
Cerkev, ki se je uvrstila v finale, in župnije
Vojnik. Zmagala je ekipa župnije Sv. Martin 
iz Velenja. Pet najboljših se je uvrstilo na 
finalno tekmovanje, ki bo v soboto, 25. 4.
2009, v Mariboru.

Milena Jurgec

SDS OBLIKOVALA LISTO 
ZA VOLITVE V EVROPSKI 
PARLAMENT

Svet SDS je na seji, dne 13. februarja 
2009, oblikoval listo SDS za volitve 
v Evropski parlament. Nosilec liste je 
podpredsednik SDS dr. Milan Zver. Na 
listi so še podpredsednica SDS dr. Romana 
Jordan Cizelj, nekdanji minister za notranje 
zadeve in predsednik Odbora za notranje 
zadeve v Strokovnem svetu SDS Dragutin 
Mate, nekdanja ministrica za zdravje 
in predsednica Gospodarskega foruma 
SDS Zofija Mazej Kukovič, nekdanji
poslanec v državnem zboru RS Mirko 
Zamernik, ekonomistka Bernarda Ronutti 
in mednarodni tajnik SDS ter nekdanji 
direktor Urada vlade za komuniciranje 
mag. Anže Logar.

Marko Oset,
OO SDS Vojnik

2. VOLILNA KONFERENCA
ŽO SDS VOJNIK

V soboto, dne 21. 3. 2009, je bila 
v Gostišču Bojana na Frankolovem 2. 
volilna konferenca Ženskega odbora SDS 
Vojnik. Gostja večera je bila Jelena Konda, 
predsednica Ženskega odbora MO SDS 
Celje in članica IO ŽO SDS Celjske regije. 
Prisotne so izvolile nov izvršilni odbor in 
tudi soglasno potrdile novo predsednico 
ŽO SDS Vojnik, Majdo Krošelj. Ta se je 
ob izvolitvi zahvalila za zaupanje, ki ji je 
bilo izkazano. Poudarila je, da si bo skupaj 
z izvršilnim odborom prizadevala ženske 
vzpodbuditi k večji aktivnosti v stranki in 
širše. Zaveda se, da je v politiki premalo 
žensk oziroma se za to ne odločajo, kajti 
potrebna je velika volja in vztrajnost. 
Prizadevala si bo, da je glas žensk slišen 
in da bodo naše aktivnosti opazne. 
Članice pa je pri njihovem nadaljnjem 
delu dodatno spodbudila gostja Jelena 
Konda, ki je poudarila, da sta zastopanost 
in vključevanje žensk v politiko še vedno 
preskromna. Zato upa in verjame, da bo 
sodelovanje ženskih odborov SDS v tej 
regiji še naprej uspešno.  

Marko Oset,
OO SDS Vojnik

Kronika
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PLANINSKI KOTIČEK

Slovenci smo popotniki. Radi ubiramo 
poti, ki nas vodijo v znane in neznane 
kraje. Pot pa nas popelje tudi do planin, 
kjer poiščemo vrh ali razgledišče. Pogled  
z vrhov nam pogosto povrne energijo, 
porabljeno med potjo. Spoznavanje 
krajev, gora,  narave in bivanje v njej nam 
predstavlja lepa doživetja.

Kamor koli že se bomo podali, 
moramo premišljeno usmerjati svoj korak 
in početje. V planinskem kotičku smo že 
lahko prebirali razne napotke z namenom, 
da se boste s svojih poti vračali zadovoljni 
in zdravi. Ne precenjujte svojega znanja 
in sposobnosti. S hojo po gorah ne smemo 
nikogar ogrožati, izbrana pot mora biti 
varna in premišljena. Dokler nimamo 
lastnih izkušenj in znanja, se za pot v gore 
pridružimo izletom PD ali usposobljenim 
osebam. Upoštevajmo pravila varne hoje v 
gore. Prisluhnimo nasvetom in opozorilom 
bolj izkušenih od nas. O predvideni poti, 
cilju in razmerah na izbrani poti pridobimo 
in zberimo čim več možnih podatkov 
(višinska razlika, ki jo nameravamo 
premagati, razmere na poti, zahtevnost, 
trajanje poti, koča ali bivak ob poti ali v 
njeni bližini, ...), za zahtevnejšo pot se 
odločimo le v primeru, če obvladamo njene 
zahtevnosti in smo podobne težavnosti že 
poprej premagali.

Za hojo po gorah si moramo vzeti dovolj 
časa. Svoje poti v gore vselej načrtujemo. 
Planinske cilje izbiramo postopno po 
pravilu od lažjega k težjemu, od krajših 
do dalj časa trajajočih in od nižjih do 
višjih. Postopnost mora biti upoštevana 
tudi v začetku vsake sezone ali po daljši 
prekinitvi gorniške dejavnosti. Pozorno 
prisluhnimo vremenskim razmeram in 
napovedi za čas, ko bomo predvidoma na 
poti. Tik pred odhodom na izbrano turo 
še enkrat preverimo ustreznost vremena. 
V zimskem času se pozanimamo o stanju 
snežne odeje in o stopnji nevarnosti 
plazov. Gorniški cilj si moramo izbrati 
glede na znanje, vsestransko pripravljenost 
in zdravstveno stanje. Svojo pripravljenost 
za pot v gore preverimo z nezahtevnimi 
teki v prostem času ali s krajšim izletom na 
bližnje vrhove. Načrt mora predvideti čas 
za trajanje hoje, počitke, čas za malico, čas 
na cilju poti, za povratek in nekaj časa kot 
rezervo. Pozanimajmo se o potrebni osebni 
in tehnični opremi ter si jo zagotovimo. 

Osebe s kroničnimi obolenji ali raznimi 
drugimi zdravstvenimi težavami se naj pred 
turo posvetujejo z osebnim zdravnikom. V 
primeru, da nam manjka izkušenj, si za 
zahtevne in zelo zahtevne ture zagotovimo 
vodnika ustrezne usposobljenosti. 

Uporabljamo ustrezno obutev, obleko 
(vsaj del te naj bo živo pisane barve) ter 
osebno zaščitno in tehnično opremo. 
Pravilno uporabo slednje je potrebno 
poprej dobro vaditi. S seboj imejmo 
rezervno perilo in tudi poleti topla oblačila, 
planinski zemljevid, svetilko in prvo 
pomoč, na izpostavljenih poteh pa zaščitno 
čelado in komplet za samovarovanje. Pred 
turo doma preverimo, ali oprema ustreza 
nameravani turi. O nameravani turi in času 
njenega trajanja obvestimo domače ali 
tistega, ki bo dal pobudo, da nas poiščejo, 
če se ne bomo pravočasno vrnili. 

Hitrost hoje prilagodimo svojim 
zmožnostim in naj bo ves čas izleta kar 
se le da enakomerna. Začetne pol ure hoje 
mora biti namenjene ogrevanju organizma. 
Hodimo previdno in ne prožimo kamenja. 
Med hojo pot in njeno okolico nenehno 
opazujmo, tako bomo o nenadnih zahtevah 
do nas, o objektivnih težavah, o vremenskih 
spremembah itd. v naprej opozorjeni. Če 
si hočemo bolje ogledati okolico naše 
poti in gore, se ustavimo in počnimo to v 
mirovanju. Pozorni bodimo tudi na pobočje 
gore nad nami ter početje planincev, ki se 
morda tam nahajajo. V vročih dnevih, pri 
močnem sevanju svetlobe in sonca oči in 
odkrite dele telesa zaščitimo pred njim.

V PD Vojnik smo v teh prvih mesecih 
leta: vodili nočni pohod na Šentjungert, 
se potepali po Primorski, bili na Čavnu 
in Golaku, imeli občni zbor, se udeležili 
pustnega karnevala v Novi Cerkvi in 

valentinovo praznovali na Lisci.
V programu imamo: Kozjansko pot, 

Tradicionalni pohod na Šentjungert, 
Polhograjsko grmado, Dobrač, Uršulo, 
Svinčno planino, Triglav, Šarek ... Na naših 
oglasnih tablah redno obveščamo, vabimo 
... pridružite se nam! 

Uredila in zbrala: Zvonka Grum

99 LET MATILDE KERNER 
(Draflekove Tilčke)

Zima se je poslovila, za njo je prišla 
pomlad, z njo pa tudi visoki jubilej Matilde 
Kerner iz Homca pri Novi Cerkvi – njen 
99. rojstni dan. 

Rodila se je 6. marca leta 1910 v Malih 
Dolah in odraščala v kmečki, delavni ter 
verni družini. Prav v takšni, v kakršni je 
kasneje skupaj z možem tudi sama vzgajala 
svoje otroke.

Častitljivi jubilej je praznovala v krogu 
svoje družine in sosedov ter predstavnikov 
Krajevne skupnosti Nova Cerkev in 
Župnijske Karitas Nova Cerkev.

Dekan Alojz Vicman in župnik iz 
Brestanice – Tilčkin nečak Jože Špes sta 
ob tej priložnosti darovala sveto mašo.

Njeni sorodniki in sosedje ji želimo 
še veliko zdravja in lepih dni ter da bi nas 
vedno rada sprejemala v svoj topel dom.

Kronika
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BLAGOSLOV VELIKONOČNEGA 
OGNJA IN JEDI

Tako kot vsako leto so tudi letos, 11. 4. 
2009, v Vojniku blagoslovili velikonočni 
ogenj, pri katerem verniki prižigajo gobe 
in jih odnašajo na svoje domove, kjer 
pokadijo prostore. Nekateri gredo od hiše 
do hiše in voščijo blagoslovljene in vesele 
praznike. Od osme ure zjutraj prinašajo 
ljudje k blagoslovu tudi velikonočna jedila 
in z molitvijo počastijo Božji grob.

Milena Jurgec

MEDNARODNI DAN INVALIDOV

Kot vsako leto smo tudi letos člani 
Medobčinskega društva delovnih 
invalidov Celje mesec december posvetili 
našemu prazniku, mednarodnemu dnevu 
invalidov. Naši požrtvovalni poverjeniki 
so obiskovali bolne in osamljene člane 
ter jih skromno obdarili in jim s stiskom 
rok s toplimi željami za zdravje in srečo v 
prihodnjem letu zaželeli vse dobro.

Na sam  dan invalidov smo v 
dopoldanskem času člani IO in NO imeli 
slavnostno sejo, kjer smo se pogovarjali o 
opravljenem delu in načrtih v bodoče. 

Popoldan smo povabili predstavnike 
osnovnih šol, ki so sodelovali v pedagoški 
akciji. Povabila so se udeležili otroci s 
starši in z mentorji. Te akcije se je udeležilo 
največ otrok iz OŠ Vojnik s podružnicami, 
za kar se vodstvu, mentorjem, staršem in 
ga. Jelen  toplo zahvaljujem. Prav zanimiv 
in sproščen je bil pogovor na temo Invalid. 
Otroci so pripovedovali o izkušnjah, ki jih 
imajo z invalidi. Poznajo tudi sovrstnika, 
ki je zaradi prometne nesreče invalid. 
Povedali so, da mu radi pomagajo in ga z 
veseljem sprejemajo  medse. Pogovarjali 
smo se tudi o para olimpiadi. Enotni so 
bili, da si ti športniki zaslužijo še večje 

nagrade in pohvale, kajti v svoje rezultate 
morajo vložiti veliko več truda, časa in 
vztrajnosti.

Zvončnice smo tudi letos imele 
delavnico, v kateri smo izdelovale novoletne 
voščilnice. Voščilnice so nekatere izvezle, 
druge pa so jih izdelale s posebno tehniko 
z različnimi nitkami, starejši člani in tisti, 
ki so te voščilnice z lepimi željami prejeli, 
so bili nad izdelki navdušeni.

Pisarno društva smo okrasile z izdelki, 
ki so jih izdelale spretne roke naših 
»punc«. Da se je čutilo vzdušje praznikov, 
je bila naša novoletna jelka unikatna. 
Leto smo zaključili s silvestrovanjem v 
Celju. Na silvestrovanje smo povabili 
tudi težje pomične člane, ki so se radi 
odzvali povabilu. Ob okusni večerji so  
lahko poklepetali s sočlani in se nasmejali 
družabnim igricam, ki jih je zanje pripravil 
naš športnik Marjan. Za presenečenje 
sta poskrbela Majda in Marjan Petan s 
svojimi čudovitimi skladbami,ki ti sežejo 
do srca. Ob prijetnih zvokih harmonike 
se je zabava nadaljevala ob plesu in petju. 
Pozno zvečer pa smo si pričarali novo leto, 
ko sem vsem članom zaželela predvsem 
zdravja in družinske sreče z željo po tkanju 
prijateljskih vezi. Druženje je ena od 
možnosti  izmenjave mnenj, priložnost, da 
drug  drugemu potožimo o svojih težavah 
in nam je dan ali celo teden lepši.

V društvu smo si enotni, da bomo 
skušali še naprej pomagati in olajšati ter 
polepšati življenje članom. Vemo, da 
smo drug drugemu dobra družba, v kateri 
se počutimo lepo, za kar se bomo vsi po 
svojih močeh potrudili in poklonili del 
svojega časa osamljenim, bolnim in včasih 
od družbe pozabljenim članom.

Hvala vsem požrtvovalnim 
poverjenikom, članom IO, tajnici in 
vsem, ki ste kakor koli kaj dobrega storili 
za sočlana in komur koli polepšali dan, 
Zvončnicam pa še za sodelovanje in 
predstavitev društva v drugih društvih. 
Vsem članom še enkrat želim vse dobro 
v tem letu, predvsem zdravja, družinske 
sreče in zadovoljstva.

Dragica Mirnik,
predsednica MDDI Celje

MAMA,PRVA
IN ZADNJA BESEDA

Spomlad se prebuja in z njo lepi dnevi. 
A je še kaj lepšega, kot roditi otroka, čudo, 
ki ostane za vse življenje tvoje, ki ga imaš 
neizmerno rad, si srečen z njim ...? Z 
rojstvom se prične vse ...

Članice društva invalidov Celje smo 
se že pred leti dogovorile, da bomo naše  
prijetno druženje popestrile s koristnimi 
izdelki. In res, naše strokovnjakinje ročnih 
del so nas naučile plesti copatke in akcija je 
stekla. Že lani smo ob materinskem dnevu 
obiskale porodnišnico in mladim mamicam 
pripravile presenečenje. Podarile smo jim 
copatke, voščile pa z ročno izvezenimi in 
napisanimi vizitkami, umetnosti katerih 
nas je naučila Urša.

Letos smo s to akcijo nadaljevale, 
spletle okrog osemdeset copatk in jih 
poimenovale Milini copatki, saj se je z 
nami trudila lep čas, da smo se vse naučile 
plesti ta nepogrešljivi del garderobe za 
dojenčke.

Prav ob prazniku mater smo šle v 
porodnišnico in letos za spremembo šle 
po sobah,  predstavile delo našega društva 
in s tem dokazale, da smo tudi me lahko 
koristne, kaj koristne, znamo nasmejati še 
tako otožen obraz!

V porodnišnici je veliko mamic, ki 
jim je sreča dana, da lahko postane mati, 
srečale smo tudi mamico, za katero smo 
brez besed čutile, da je njeno srce ranjeno 
in je nesrečna. To je povedal njen prestrašen 
obraz, njen stisk roke in solzica, ki se ji je 
počasi pomikala po licu iz iskrivih oči.

Pa vendar, razveselile smo osebje, 
požrtvovalne sestre, mamice in na koncu 
smo bile same presrečne, saj smo polepšale 
dan tudi partnerjem, babicam in še komu. 
Obljubile smo si, da bomo s tem projektom 
z veseljem nadaljevale, izdelki so čudoviti, 
čudovite pa smo vendar tudi me, naša 
dobra srca, ki so mnogokrat tudi ranjena. 
Pa me se ne damo – svojo pozitivno 
energijo bomo še naprej delile med tiste, 
ki je nimajo, in sprejemale od tistih, ki so 
podobni nam, ZVONČNICAM.

Se vidimo v porodnišnici čez leto dni, 
ob tradicionalnem projektu POZDRAV 
NOVIM ŽIVLJENJEM!

Dragica Mirnik

Kronika
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PRVOMAJSKA BUDNICA

Prvega maja nas je, kot že nekaj let 
nazaj, presenetila budnica. Koračnice in 
druge skladbe je igrala Godba na pihala iz 
Nove Cerkve. Obiskali so vse kraje v naši 
občini. Ob 6. uri so pričeli v Novi Cerkvi, 
potem so šli v Socko in nastopili ob 6.20, 
v Lembergu ob 6.40, v Vojniku ob 7.00 
ter na Frankolovem ob 8.00. Ljudje so 
bili navdušeni nad njihovimi nastopi, prav 
zaradi budnice pa se je prvomajski zajtrk 
marsikje prej začel. Svoj nastop je godba 

zaključila v Celju na celjskem bazenu, kjer 
so bili častni gostje. 

Prvi maj dobiva vse večji pomen, dopolnili 
pa so ga gasilci, ki so po vseh krajih, kot 
vsa leta doslej, postavili mlaje, v noči 
na prvega pa so ljudje marsikje zakurili 
kresove in se zabavali vse do jutranjih ur. 

Jure Vovk

Tradicionalni
TURNIR TROJK

v VOJNIKU 
V nedeljo, 7. junija, ob 14. 

uri, vabi Košarkarski klub Vojnik 
ljubitelje  košarkarske igre tri na tri 
na  17. tradicionalni turnir  trojk. 
Turnir bo na zunanjem igrišču OŠ 
Vojnik, v primeru slabega vremena 
pa v šolski telovadnici.

Prijave in informacije 
sprejemamo na elektronski 

naslov: kkvojnik@siol.net ali 
telefona 031 564-115

in 040 475-114.

Kronika
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LIGA SMS VOJNIK 2009
Vojnik, 18. 4. 2009

REZULTATI 4. KOLA

VRSTNI RED PO 4. KOLU

Najboljši strelci: 
9  –  Brečko (Terra Cafe Aligatorji), 
8 – Pukel (Vojnik Pizzeria Limbo), Banjac (ŠRD Freddy), 
Skornšek (ŠD Frankolovo).
Glavni pokrovitelj lige SMS je SMS BAR Arclin 21, Petra Senker, s. p.

VETERANSKA LIGA MC VOJNIK 2009
Vojnik, 14. 4. 2009

REZULTATI 2. KOLA

VRSTNI RED PO 2. KOLU

Najboljši strelci: 
6 – Arnšek (Šmartno),
5 – Podgoršek Ma., Videnšek (Šmartno).

Glavni pokrovitelj veteranske lige MC je Bistro, Pizzeria in 
Avtopralnica MC, Celjska c. 3, Vojnik, Janez Majcen, s. p.

TRANSPORT ROGEL : ŠD FRANKOLOVO 5 : 6

NIRVANA KM INSTALACIJE : NK TROBENTICA 6 : 7

TERRA CAFE ALIGATORJI : ŠRD FREDDY 9 : 3

BAD BOYS VOJNIK : ROZNTALL 3 : 14

VOJNIK PIZZERIA LIMBO : NATIS 7 : 4

KMN BORCI : MALI PARIS 0 : 6

Šport

1. TERRA CAFE ALIGATORJI 4 4 0 0 31 : 13 12 + 18 3 0
2. MALI PARIS 4 3 0 1 28 : 9 9 + 19 2 0
3. NK TROBENTICA 4 3 0 1 24 : 16 9 + 8 2 1
4. ŠD FRANKOLOVO 4 3 0 1 23 : 21 9 + 2 3 2
5. ROZNTALL 4 2 0 2 26 : 14 6 + 12 0 0
6. NATIS 4 2 0 2 26 : 15 6 + 11 3 0
7. VOJNIK PIZZERIA LIMBO 4 2 0 2 24 : 18 6 + 6 0 0
8. NIRVANA KM INSTALACIJE 4 2 0 2 22 : 21 6 + 1 4 2
9. TRANSPORT ROGEL 4 2 0 2 14 : 18 6 - 4 4 0
10. ŠRD FREDDY 4 1 0 3 21 : 29 3 - 8 4 0
11. KMN BORCI 4 0 0 4 6 : 26 0 - 20 1 0
12. BAD BOYS VOJNIK 4 0 0 4 8 : 53 0 - 45 4 0

ŠMARTNO : SANTANA 10 : 1

STRANICE : TORCIDA VETERANI 4 : 8

FEGY VOJNIK VETERANI : NIRVANA 5 : 3

1. ŠMARTNO 2 2 0 0 20 : 4 6 + 16 0 0

2. FEGY VOJNIK VETERANI 2 2 0 0 12 : 7 6 + 5 0 1

3. TORCIDA VETERANI 2 1 0 1 12 : 11 3 + 1 1 0

4. STRANICE 2 1 0 1 12 : 12 3 0 0 0

5. NIRVANA 2 0 0 2 6 : 15 0 - 9 1 0

6. SANTANA 2 0 0 2 5 : 18 0 - 13 0 0

GASILSKA MAŠA V VOJNIKU

V nedeljo, 3. 5. 2009, je bila darovana v čast svetemu 
Florjanu, zavetniku gasilcev in domačega ognjišča, sveta maša v 
cerkvi Svetega Florijana v Vojniku. Zbralo se je 98 uniformiranih 
gasilcev, od tega 30 gasilk iz Prostovoljnih gasilskih društev 
Gasilske zveze Vojnik – Dobrna, pobratenega društva Dragomlja 
vas ter sosednjih Ljubečna in Škofja vas. Število gasilcev je bilo 
še večje, če upoštevamo, da jih kar nekaj ni bilo v uniformah. 
Mašo je vodil domači župnik Anton Perger, ki je na nedeljo Jezusa, 
dobrega pastirja, ki je namenjena duhovnim poklicem, poudaril, 
da so tudi gasilci kot dobri pastir, saj nikoli ne vprašajo, kdo je 
tisti, ki mu je potrebno pomagati, in tudi ne vprašajo za plačilo, 
ampak pomagajo vsakemu, ki se znajde v požaru, naravni ali drugi 
nesreči, saj ljubezen do bližnjega ne pozna meja. Spomnili so se 
vseh pokojnih gasilcev. Sveto mašo so soustvarjali tudi gasilci in 
Cerkveni mešani pevski zbor Sv. Jerneja iz Vojnika. Po končani 
maši so se pred cerkvijo pogostili z dobrotami, ki so jih pripravile 
gasilke, gasilci in cerkveni ključarji. 

Milena Jurgec
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MAJ

Sobota, 16. maj Pohod na Polhograjsko grmado (898 m); organizira: Planinsko društvo Vojnik
(Mirko Blazinšek, 041-685-635).

Nedelja, 17. maj
ob 17.00

LETNI KONCERT  VOKALNE SKUPINE  »IN SPIRITU«
v Kulturnem domu v Vojniku.

Nedelja, 24. maj
MAJSKI KROG – KOLESARSKA PRIREDITEV z zaključkom v Celju; 
organizator: Občina Vojnik. V primeru slabega vremena se prireditev prestavi na
NEDELJO, 31. MAJA 2009.

Sobota, 30. maj Pohod na  Dobrač – Avstrija, Ziljske Alpe; organizira: Planinsko društvo Vojnik
(Mirko Blazinšek, 041-685-635).

JUNIJ

Četrtek, 25. junij
SLOMŠKOVA ROMARSKA POT; Organizatorji: Občine Vojnik, Šentjur in Slovenske 
Konjice ter DRUŠTVO SLOMŠKOVA ROMARSKA POT, z programom in mašo ob 
zaključku pohoda v Občini Šentjur.

Sobota, 27. junij
9. SREČANJE GRADIŠČANOV SLOVENIJE na prireditvenem prostoru, Gradišče 
pri Vojniku 8; s kulturnim programom in z ansamblom MODRIJANI ter s povezovalcem 
Darkom Žvižejem; prireditelj: Turistično društvo Vojnik skupaj z Gradiščani pri Vojniku.

Sobota, 27. junij

DELAVNICA NA TEMO: »Spoznajmo utrinke čebelarstva – od čebele do medu«. 
Delavnica  bo potekala na OŠ Vojnik in pri društvenem čebelnjaku v Vojniku; organizatorja: 
Čebelarsko društvo Vojnik in OŠ Vojnik
(Peter Babnik, 041-211-295).

OBČINA VOJNIK - PRIREDITVE

Prireditve

OBVEŠČAMO VAS, DA JE ZARADI ODSOTNOSTI PETRE PEHAR ŽGAJNER PREVZELA PRIREDITVE INES NOVAK,
KI JE DOSEGLJIVA NA ELEKTRONSKEM NASLOVU gospodarstvo@vojnik.si OZIROMA NA GSM: 041-652-418.

mailto:gospodarstvo@vojnik.si
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KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK: PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU 2009

Petek, 5. junij
ob 11.00

JAVNA PROSLAVA V SKLOPU KRAJEVNEGA PRAZNIKA pri obeležju 
»OLJČJEK« v Arclinu; prireditelja: ZB za vrednote NOB Vojnik – Dobrna in Krajevna 
skupnost Vojnik.

Nedelja, 7. junij 
ob 16.00

SREČANJE STAREJŠIH OBČANOV NAD 80 LET; organizira: Društvo upokojencev 
Vojnik (Informacije v času uradnih ur DU Vojnik, 03/5772-616).

Torek, 9. junij
ob 9.00

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE kegljaške sekcije v ruskem kegljanju v prostorih 
DU Vojnik. Organizira: Društvo upokojencev Vojnik. Zmagovalci prejmejo pokal.

Sreda, 10. junij
ob 9.00

MEDDRUŠTVENO STRELSKO TEKMOVANJE strelske sekcije DU Vojnik v 
prostorih Društva upokojencev Vojnik. Zmagovalci prejmejo pokale. 
Organizira: Društvo upokojencev Vojnik.

Petek, 12. junij
ob 15.30

POZDRAV POLETJU – zabavna prireditev s predstavo za otroke ter animacijskim 
programom Vrtca Mavrica Vojnik pod šotorom na igrišču za rokomet v Vojniku. 
Prireditelj: Vrtec Mavrica Vojnik.

Sobota, 13. junij
ob 14.00

4. POKALNO TEKMOVANJE ZA GASILSKE VETERANE – POKAL GZ 
SLOVENIJE na igrišču v Vojniku;  organizira: Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik, ob 
krajevnem prazniku KS Vojnik (Zdenko Vrenko, 041-471-730).

Nedelja, 14. junij
ob 12.00

ob 17.00

III. TRADICIONALNI POHOD PO SPOMINSKEM OBELEŽJU KO VOJNIK v 
dopoldanskem času. Po pohodu v popoldanskem času pa bo JAVNA PROSLAVA pri 
glavnem spomeniku v Vojniku.

III. tradicionalni »piknik ob kotlu in partizanski pesmi« na igrišču pod šotorom v Vojniku.

Nedelja, 14. junij Pohod na Sveto Uršulo nad Dramljami ob prazniku KS Vojnik; Odhod izpred ZD 
Vojnik; organizira: Planinsko društvo Vojnik (Mirko Blazinšek, 041 685 635).

Petek, 19. junij
ob 19.00

ob 20.00

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS VOJNIK v prostorih Občine Vojnik.

KONCERT NA STOPNIŠČU pred cerkvijo Sv. Jerneja v Vojniku s podelitvijo krajevnih 
priznanj.

Sobota, 20. junij Pohod na Svinčno planino – Avstrija; organizira: Planinsko društvo Vojnik 
(Mirko Blazinšek, 041 685-635). 

Nedelja, 21. junij
od 14.00

ZABAVNA PRIREDITEV KATRCA na igrišču za rokomet v Vojniku. Ob krajevnem 
prazniku KS Vojnik (Informacije NT&RC).

Prireditve
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Prireditve

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV: PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU 2009

Nedelja, 17. maj
ob 16.00

5. JUBILEJNI KONCERT »HARMONIKA NA VASI« V VEČNAMENSKI DVORANI POŠ 
NOVA CERKEV Nastopali bodo ansambli: Franca Miheliča, Modrijani, Bitenc, Akord, Iskrice, 
Stane Petrič in Svetlin. Koncert bo povezoval Tone Vrabl; prireditelj: Zasebna glasbena šola 
diatonične harmonike Roka Švaba (Rok Švab, 031-225-863).

V mesecu juniju TURNIR V MALEM NOGOMETU na igrišču v Socki; organizira: Športno društvo Socka (Matej 
Bosak, 041 479-220, in Boštjan Gorečan, 041 763-501).

Nedelja, 7. junij POHOD IN GORSKI TEK NA KISLICO; Odprtje koče na Strnadovem travniku; organizira: 
Športno društvo Socka (Matej Bosak, 041 479-220, in Boštjan Gorečan, 041 763-501).

Nedelja, 21. junij 
ob 8.00 BLAGOSLOV KOLES IN VOŽNJA PO POTEH KS; Zborno mesto pri Gasilskem domu Nova 

Cerkev; startnina 5 evrov; organizator: Športno-kolesarsko društvo Nova Cerkev (Janko Jesenek, 
031-825-434, in Boštjan Štante, 031-611-923).

Nedelja, 21. junij 
ob 15.00

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH V VIZORAH na skakalnici 
KA-13 za pokal KS; organizira: Smučarsko društvo Vizore 
(Skutnik Felix,  031 676-888).

V mesecu juliju TURNIR V TENISU na igrišču Koprivnik v Socki; organizira: Športno društvo Socka
(Jure Korošec, 041 886-189).

Sobota, 4. julij
ob 9.00

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV Z MAŠO in S KULTURNIM PROGRAMOM pri 
Gasilskem domu Nova Cerkev; prireditelja: Župnijska Karitas in KS Nova Cerkev; sodelujejo: 
Moški pevski zbor iz Nove Cerkve, učenci POŠ Nova Cerkev in Socka ter drugi.

Sobota, 11. julij
ob 9.00

ob 9.30

od 10.00 dalje

ob 16.00

ob 19.00

SLOVNOSTNA SEJA SVETA KS in podelitev priznanj.

PROSLAVA V SPOMIN NA PADLE BORCE pri spominskem obeležju v Novi Cerkvi; prirejata: 
ZB za vrednote NOB Nova Cerkev in KS; sodelujejo: Moški pevski zbor in Godba na pihala iz 
Nove Cerkve, učenci POŠ Nova Cerkev in Socka.

PRIČETEK GASILSKE PRIREDITVE V NOVI CERKVI S TRADICIONALNO PEKO »VOLA 
NA ŽARU« in z revijo narodno zabavnih ansamblov ter humoristom Klobasekovim Pepijem.

HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE.

GASILSKA NOČ z ansamblom »SPEV« in gostjo večera »TANJO ŽAGAR«.

Sobota, 18. julij
ob 17.00

ob 20.00

PRIČETEK GASILSKE PRIREDITVE V LEMBERGU S HITROSTNIM GASILSKIM 
TEKMOVANJEM.

GASILSKA VESELICA z ansamblom »TONETA RUSA«.



66OgledalO 05/70 13. maj 2009

Prireditve

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO: PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU 2009

Sobota, 16. maj
ob 18.00

PREHODNI POKAL ZA KS FRANKOLOVO V NAMIZNEM TENISU v OŠ 
Frankolovo; organizira: Športno društvo Frankolovo (Marjan Čretnik, 031-880-559).

Sobota, 23. maj

ob 18.30

ob 19.30

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS V OŠ FRANKOLOVO.

LETNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA PROSVETNEGA DRUŠTVA 
ANTON BEZENŠEK FRANKOLOVO Z GOSTI »VOKALNO SKUPINO 
PEGAZOVE MUZE iz Rogaške Slatine«, s PODELITVIJO KRAJEVNIH PRIZNANJ 
v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo; prireditelja: Prosvetno društvo Antona Bezenška 
Frankolovo in Krajevna skupnost Frankolovo 
(Dušan Horvat, 041 624-492).

Sobota, 23. maj
ob 9.00

NOGOMETNI TURNIR za osnovnošolce na igrišču v parku v okviru akcije »VETER V 
LASEH«; organizira: Športno društvo Frankolovo. V primeru slabega vremena se turnir 
prestavi na SOBOTO, 30. MAJA 2009 (Marko Kodela, 041-440-203).

Sobota, 30. maj
ob 10.00

ČLANSKI NOGOMETNI TURNIR ZA PREHODNI POKAL FRANKOLOVEGA 
na igrišču v parku v okviru akcije »VETER V LASEH«; organizira: Športno društvo 
Frankolovo.  V primeru slabega vremena se turnir prestavi na SOBOTO, 6. JUNIJA 2009 
(Marko Kodela, 041-440-203).

Nedelja, 31. maj
ob 8.00

SPLOMLADANSKI KRAMARSKI SEJEM IN TEKMOVANJE HARMONIKARJEV 
ZA POHORSKO COKLO v graščinskem parku na Frankolovem; organizira: Društvo 
TALON Frankolovo (Greta Jošt, 041-836-795).

Sobota, 6. junij
ob 17.00

ŠPORTNO ZABAVNA PRIREDITEV S TURNIRJEM V STRELJANJU Z ZRAČNO 
PUŠKO na igrišču v Črešnjicah; organizira: Društvo KUŠT Črešnjice 
(Matej Štante, 031 339-765).

Četrtek, 11. junij
ob 18.00

ob 19.00

Sv. maša v cerkvi na Frankolovem.

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV S KRATKIM KULTURNIM PROGRAMOM 
TER DRUŽABNO SREČANJE S POGOSTITVIJO; organizirajo: Krajevna skupnost 
Frankolovo, Komisija za socialna vprašanja in Karitas Frankolovo (Ines Novak, 041-652-
418, ali Dušan Horvat, 041-624-492).

Sobota, 20. junij
ob 17.00

ob 20.00

GASILSKO TEKMOVANJE za prehodni pokal KS Frankolovo.

GASILSKA VESELICA – PGD FRANKOLOVO pred gasilskim domom na Frankolovem 
z ansamblom »FANTJE IZ POD ROGLE«; organizira: Prostovoljno gasilsko društvo 
Frankolovo (Drago Brecl, 041 763-411).

Četrtek, 25. junij
ob 19.30

KVARTET PROSVETNEGA DRUŠTVA ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO 
prireja LETNI KONCERT Z GOSTI »akademskima pevcema VALERIJO in ALJAŽEM 
FARASIN v spremljavi pianista Lucijana Cepina« v cerkvi Sv. Trojice na Gojki (Sandi 
Podjavoršek, 040 658-110, ali Dušan Horvat, 041-624-492).

Sobota, 29. avgust
ob 19.00

MLADINSKO DRUŠTVO FRANKOLOVO organizira 6. ROCK ŽUR v parku na 
Frankolovem. Nastopili bodo: glavna skupina RES NULLIUS in predskupine: In a Maze, 
Kronika, Neovera in Purotal (Primož Pinter, 041 620-830).



Jutranji shod balonarjev

Ko smo v košari...

Priprave na vzlet...

Festivala se nas je udeležilo veliko število balonarjev

Štart... Med pticami...

Balonarski krst Novopečene baronice in baroni




