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OBČINA VOJNIK
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Uvodnik

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

pričakujemo do ponedeljka, 
5. aprila 2010, v tiskani in po možnosti v 
elektronski obliki (na disketi, zgoščenki,

USB-ju ali po e-pošti na naslov: 
ks-frankolovo@amis.net, jvovk46@gmail.com).

Članke, prejete po 5. aprilu, 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

Jezikovni pregled: 
Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:

Pustne maske
Foto: Matjaž Jambriško

Priprava in tisk: 
Grafika Zlatečan

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.

Spoštovane bralke 
in bralci!

Pa smo pospravili spet eno leto in 
pred vami je prva številka Ogledala v letu 
2010! 

V njej smo namenili največ prostora 
tradicionalnemu pustnemu karnevalu 
v Novi Cerkvi, kjer so nas udeleženci 
v povorki spet presenetili z dobrimi 
in vsebinsko oblikovanimi aktualnimi 
temami. Marsikdo se je temu nasmejal, 
nekateri pa so s kislim nasmeškom sklonili 
glave. 

V času prehoda iz starega v novo leto 
so se odvijali božično-novoletni koncerti, 
o katerih nam pišejo naši dopisniki. 

Društva so polagala račune o svojem 
delovanju v preteklem letu, prav tako 
krajevne skupnosti. Naši pevski zbori, 
godba na pihala, rogisti ter druge glasbene 
in pevske skupine ter posamezniki so bili 
zelo aktivni. 

Res smo veseli vaših prispevkov in 
želimo, da ostanete tako tudi v bodoče. 
Spomladi bomo organizirali srečanje vseh, 
ki ste nam redno dopisovali, in se vam 
skušali na nek način zahvaliti.

V letošnjem letu smo zamenjali 
tiskarno in sicer je zdaj to Grafika 
Zlatečan, ki je bila ob razpisu po pogojih 
cenovno najbolj ugodna. Verjamem, da bo 
tudi po kakovosti dosegala raven, kot smo 
je bili navajeni.

Ne spreglejte uradnega dela, saj nam 
prinaša nove razpise in odločitve zadnjih 
sej občinskega sveta. 

Želim vam prijetno branje.

                                                                                      
Jure Vovk,

odgovorni urednik
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Beseda župana

Pred nami je, upam, pomlad; letošnja 
zima je bila več kot radodarna s snegom 
in nam bo zato pobrala veliko denarja 
v proračunu, ki bi ga namesto za oranje 
lahko namenili projektom. A vse ne bo šlo, 
ker je zima res naredila svoje!

Naj vam odgovorim na najpogostejša 
vprašanja oz. omenim naslednje:

SD VIZORE dosegajo na skakalnem 
področju izjemne rezultate. Organizacija 
različnih tekem, tudi na državnem nivoju, 
govori o kakovosti njihovega dela. 
Čestitam za naslove državnega prvaka 
Timiju Zajcu in odlične nastope Janu 
Bombeku, Davidu Grmeku in Jerneju 
Klariču ter seveda trenerju Stanislavu 
Grmu. Tako kakovostnih skakalcev in 
prireditev v smučarskih skokih v naši 
občini še ni bilo!

Podjetje MIK CELJE, ki je sicer 
locirano v naši poslovno-obrtni coni 
v Arclinu, je od Evropske fundacije 
za odličnost v RS prejelo priznanje za 
odličnost. Tudi na gospodarskem področju 
takega priznanja v naši občini še ni bilo, 
zato iskrene čestitke! 

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT 
je v tem časopisu posebej obravnavan. 
Sam pa bi rad poudaril in spomnil vse 
zainteresirane, da k OPN-ju daje soglasje 
veliko soglasodajalcev, ki imajo vsak svoj 
vpliv in želje v tem našem prostoru, ne 
le občina oz. občinski svet ter strokovni 
odbor. Njihove pripombe in zahteve smo 
DOLŽNI UPOŠTEVATI. 

Občina, občinski svet in župan imajo 
zelo majhen vpliv na odločanje v primeru 
posameznih posegov in sprememb v 
prostoru; mora pa občina dosledno 
upoštevati zakonodajo in pravilno voditi 
postopek. 

Hvala vsem, ki ste se množično odzvali 
na naše organizirane razprave, pisno dali 
svoje pripombe ali se osebno oglasili na 
občini. 

Vsem, ki ste nas spraševali in 
opozarjali GLEDE RAZSVETLJAVE 
NA POVŠETOVEM HRIBU ob zasebnih 

stanovanjskih objektih, sporočamo, da je 
občina ni niti gradila niti financirala. Res 
pa je, da bo morala biti vsa razsvetljava v 
skladu z zakonodajo, ki bi naj preprečevala 
svetlobno onesnaževanje!  

Tistim, ki ste nas spraševali o 
STATUSU ZEMLJIŠČA NASPROTI 
POKOPALIŠČA  V NOVI CERKVI, 
sporočamo, da je zemljišče kmetijsko in 
da pri prodaji ali nakupu tega zemljišča 
občina ni sodelovala niti ni bila obveščena. 
Seznanjeni pa smo, da je na tem zemljišču 
več družbeno koristnega interesa. 

Lahko pa zatrdim, da prizadevanja v 
zvezi z GRADNJO NOVE TRGOVINE 
V NOVI CERKVI NAPREDUJEJO. 
Trenutno je zadeva na Ministrstvu za 
kulturo, in sicer v obliki pritožbe na 
odločitev Zavoda za varovanje kulturne 
dediščine. Prizadevanja občine in 
predvsem KS Nova Cerkev gredo v to 
smer, da se objekt poruši ter zgradi nov 
večnamenski objekt s trgovino in po 
možnosti tudi z novo pošto. 

PO POPLAVI IN NEURJU LETA 
2007 SMO PO OBČINI SANIRALI  
ALI POMAGALI SANIRATI VELIKO 
ŠTEVILO PLAZOV. Nekatere smo 
prijavili za sanacijo na Sektor trajnih 
sanacij na Ministrstvu za okolje in prostor. 
Kar nekaj denarja za to smo prejeli na 
osnovi predloženih projektov za nekatere 
večje in po mnenju komisije tudi nujnejše 
primere. 

Med njimi je bil tudi plaz pri 
domačiji Bucksteeg v Hrenovi, ki smo ga 
sanirali izključno s sredstvi omenjenega 
ministrstva. Iz istega vira in po predhodno 
predloženih dokumentih ter projektih smo 
sanirali še plazove na cesti Črešnjice, 
plaz Kotnik v Socki in cesto ob Hudinji v 
Vojniku. 

PLAZOVE, KI SO NASTALI 
V PRETEKLEM LETU 2009 IN 
OGROŽAJO BIVALNE OBJEKTE, 
SMO PREDLOŽILI Z USTREZNIMI 
DOKUMENTI. PRIČAKUJEMO 
NJIHOVO  POTRDITEV ZA SANACIJO. 

50-letnica, ki je bila organizirana 

v TELOVADNICI OŠ NA 
FRANKOLOVEM, JE BILA STVAR 
POSAMEZNIKA in seveda odločitve 
ravnatelja, ki je odgovoren za razpolaganje 
s prostori šole in za njihovo varovanje. 
Verjamem pa, da ste odgovore na ta 
vprašanja vsi tisti, ki ste se obračali na 
občino in osebno name, dobili tudi iz 
javnih medijev, ki so se razpisali o tem. 
(Novi tednik …)

ORANJE SNEGA V LETOŠNJI 
ZIMI postaja večna tema! Prosimo 
vas za razumevanje. Predvsem tistim 
najbolj nepotrpežljivim pa sporočamo, 
da je včasih, ob letošnjem neprestanem 
sneženju, potrebno tudi malo potrpeti. 
UGOTAVLJATE PA, DA SO BILE 
OBČINSKE CESTE CELO BOLJE 
ZORANE KOT DRŽAVNE. ALI TO NE 
POVE DOVOLJ? Res pa je, da nimamo 
enakega standarda po vsej občini. Nekateri 
orači se držijo navodil občine in KS, drugi 
pač orjejo, takoj ko pade kakšna snežinka. 
Potrudili se bomo, da bodo v prihodnje vsi,  
ki orjejo, ravnali enako. 

SAZAS JE IME, OB KATEREM 
SE MARSIKDAJ KATEREMU OD 
NAŠIH PRIREDITELJEV NAJEŽIJO 
LASJE.  Sporočamo, da ohranjamo naša 
prizadevanja za reševanje problema glede 
plačevanja avtorskih pravic, ki jih določa 
zakon. Sam sem se vključil tudi v skupino, 
ki deluje pri Skupnosti občin Slovenije. 
ZAVEDAMO SE, da je potrebno preprečiti, 
da bi bila omenjena institucija grobar naše 
ljubiteljske kulture, kot smo lahko slišali 
na posvetu, ki ga je organiziralo KUD 
France Prešeren iz Vojnika. 

Sporočamo vam, DA BOMO TUDI 
LETOS IMELI ČISTILNO AKCIJO, IN 
SICER KONEC MARCA. GLAVNO 
ČIŠČENJE BO POTEKALO V SOBOTO, 
27. 3. 2010, NA CVETNO SOBOTO. 
(Preberite članek o njej v tej številki 
Ogledala.) Rezervni datum bo 10. april, 
po veliki noči. Seveda bo akcija trajala v 
tednih pred omenjenimi termini. 

Posebej prosimo za sodelovanje vse 
organizacije, društva, družine, šole in 
posameznike, da ponovno očistimo občino. 

Čas po novem letu je minil, kot bi trenil. Praznovali smo že Slovenski kulturni
praznik ter se tudi nasmejali na 23. pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. 
Ob slednjem bi se rad iskreno zahvalil Slavku Jezerniku in njegovim sodelavcem 
za odlično organizacijo po številu sodelujočih skupin rekordnega karnevala. 
Zahvaljujem se Vrtcu Mavrica ter Osnovnima šolama Vojnik in Frankolovo za 
udeležbo z zanimivimi skupinskimi maskami, še posebej pa Podružničnima 
šolama Nova Cerkev in Socka za zelo številčne odlične aktualne skupinske 
maske. Hvala vsem skupinam iz občine in tistim, ki so prišle od drugod ter 
posameznim maskam, ki so popestrili dogajanje.
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ČISTILNO AKCIJO SEM OMENIL 
TUDI ZATO, KER BO LETOS SREDI 
APRILA POTEKALA VSESLOVENSKA 
AKCIJA ČIŠČENJA OKOLJA. ZA 
DRUG TERMIN SMO SE ODLOČILI 
PREDVSEM ZARADI DEJSTVA, DA 
LAŽJE DOBIMO ˝KONTEJNER, PA 
TUDI SAMI NAS OPOZARJATE, DA 
JE ČIŠČENJE POTREBNO OPRAVITI 
PRED VELIKO NOČJO. 

V LETOŠNJI HUDI ZIMI so predvsem 
trpele živali. Lovci so skrbeli za divjad v 
gozdu. Sam pa bi se rad zahvalil vsem, ki 
ste neverjetno pridno krmili ptice. Slučajno 
sem bil v Kmetijski zadrugi v Vojniku in 
opazil skoraj prazno paleto sončničnega 
semena. Prodajalec mi je pojasnil, da 
ni prva in da so samo v januarju prodali 
več kot 100 vreč tega semena. (Nisem pa 
pridobil podatka še za druge trgovine in 
drugo hrano, ki so jo prav tako prodajali.) 
Hvala, dobri občani, ki znate tudi na tak 
način ohranjati naše okolje. VERJAMEM, 
DA VAM BODO SPOMLADI PTICE 
HVALEŽNO VRNILE S SVOJIM 
PETJEM!

ŠE VEDNO OSTAJA EDEN 
NAJVEČJIH PROBLEMOV V 
OBČINI ODMETAVANJE SMETI IN 
ODLAGANJE NA NEPRIMERNA 
MESTA. RES JE, DA ŠE NISMO 
ZGRADILI ZBIRNEGA CENTRA V 
POC ARCLIN. Trenutno nas ovirajo sneg 
in zimske temperature. VERJAMEM, DA 
BO POTEM BOLJŠE!!

ODVADIMO PA SE METATI 
PLOČEVINKE, ALI PLASTENKE, ALI 
CIGARETNE ŠKATLE, ALI DRUGE 
ODPADKE IZ AVTOMOBILA. (Primer, 
ki kriči: Pred  snegom sem se odpravil proti 
planinski koči pri sv. Tomažu. Ob cesti, v 
potoku in celo na grmovju sem naštel blizu 
50 odvrženih pločevink piva. Ali ni to 
prava norost? Kdo bo to počistil?!)

ENAKO JE OB MNOGIH DRUGIH 
POTEH, NA MESTIH, KJER SE 
ZBIRAJO MLADI (Štolnerjev hrib, igrišča 
v Socki, Novi Cerkvi, na Frankolovem, za 
kulturnim domom v Vojniku, ob igriščih 
v Vojniku itd.). Kdaj bo naša OSEBNA 
KULTURA ZMOGLA DOSEČI TUDI TO 
RAVEN VAROVANJA OKOLJA?!

Našim šolarjem želim prijetne 
počitnice, vsem društvom veliko dobrih 
prireditev v spomladanskem času, našim 
materam in ženam prijetno praznovanje 
obeh praznikov v marcu in vsem občanom: 
da bi sv. Valentin res prinesel ključe od 
korenin. 

Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik 

Proračun za leto 2010 je 
občinski svet sprejel na 
28. seji, dne 10. 12. 2009.

Prihodki so načrtovani v višini 
7.427.000 EUR. Največji vir so davčni 
prihodki, saj je prihodek iz naslova 
dohodnine načrtovan v višini 4.954.000 
EUR. Nedavčni prihodki so načrtovani 
v višini 503.000 EUR. V tej skupini 
prihodkov predstavljajo največ prihodki 
od komunalnih prispevkov in prihodki 
od najemnin za stanovanja in komunalno 
infrastrukturo. 

Transferni prihodki, ki znašajo 
1.497.000 EUR, so poleg sofinanciranja 
investicij namenjeni za:
- Delovanje skupne občinske uprave 
Medobčinskega inšpektorata in redar-
stva s sedežem v Občini Vojnik; planiran 
prihodek s strani občin soustanoviteljic 
je 208.000 EUR in s strani Ministrstva za 
lokalno samoupravo 15.000 EUR.
- Sofinanciranje zaposlenih v režijskem 
obratu komunale, stroške krajevnega 
urada in družinskega pomočnika. 

V strukturi odhodkov, ki znašajo skupaj 
7.416.000 EUR, predstavljajo odhodki za 
investicije 38 %. Glavne investicije v letu 
2010 so: 
- Zaključek izgradnje kanalizacije ob 
protipoplavnih ukrepih v Vojniku v višini 
101.000 EUR, od tega financira Minis-
trstvo za okolje in prostor v višini 20.000 
EUR in sredstva kohezije v višini 53.000 
EUR.
- Ureditev centra kulture in ustvarjal-
nosti v Kulturnem domu Vojnik iz sred-
stev Ministrstva za kulturo v višini 31.000 
EUR, sredstev strukturne politike v višini 
263.000 EUR in sredstev proračuna 
občine v višini 8.000 EUR.
- Zaključek triletne rekonstrukcije 
ceste Frankolovo – Črešnjice. V tem letu 
znaša investicija 617.000 EUR, od tega je 
sofinancirana iz sredstev SVLR v višini 
191.000 EUR in iz sredstev strukturne 
politike v višini 237.000 EUR.
- Pričetek širitve in adaptacije Vrtca 
Mavrica Vojnik v višini 420.000 EUR, 
od tega so planirana sredstva strukturne 
politike v višini 270.000 EUR.
- Izgradnja kanalizacije in čistilne 
naprave Frankolovo v višini 300.000 
EUR, ki bo prav tako sofinancirana iz 
sredstev strukturne politike v višini 
150.000 EUR.

Poleg naštetih investicij, za katere 
so navedena sofinancerska sredstva, so 
pomembne še ostale investicije: asfaltiranje 
cest, zamenjava javne razsvetljave v 
KS Vojnik, izgradnja zbirnega centra v 
Vojniku, izgradnja pločnika v Novi Cerkvi 
v smeri center – šola, izgradnja pločnika 
in rekonstrukcija ulice Stanka Kvedra, 
izgradnja kanalizacije Pot na Dobrotin, 
izgradnja kanalizacije na desnem bregu 
Hudinje v Vojniku, prevezava vodovoda 
»Devica Marija« – Pot na Dobrotin, delna 
rekonstrukcija Kašove ulice. Planirana so 
sredstva za nakup novega gasilskega avta 
za PGD Frankolovo v višini 150.000 EUR, 
za kar bo občina najela kredit. V letu 2010 
bodo odplačani krediti v višini 168.000 
EUR, ki so bili najeti v preteklih letih za 
izgradnjo šolskih objektov.

Tekoči odhodki znašajo 2.061.000 
EUR in so namenjeni za delovanje organov 
občine, rezerve, prireditve, vzdrževanje 
cest in prometne signalizacije, javno 
razsvetljavo, vzdrževanje vodovodov in 
kanalizacij, odvoz odpadkov, urejanje 
krajev, vzdrževanje stanovanj in plačilo 
obresti za najete kredite.  

Od tekočih transferov, ki znašajo skupaj 
2.534.000 EUR, je največ namenjeno 
za financiranje predšolske vzgoje, in 
sicer v višini 1.168.000 EUR. Sredstva 
so namenjena tudi za šolske prevoze, 
materialne stroške šol, plačilo domske 
oskrbe, zdravstveno zavarovanje oseb brez 
prejemkov, pomoč na domu, financiranje 
političnih strank, športnih, kulturnih, 
gasilskih in drugih društev, delovanje 
knjižnice ter subvencije v gospodarstvu in 
kmetijstvu. 

Irena Špegel Jovan

Proračun 2010
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Informacija o zaključku 
javne razgrnitve in 
nadaljevanju postopka 
izdelave Občinskega 
prostorskega načrta (OPN) 
Občine Vojnik

Javne razgrnitve OPN so se zaključile 
5. januarja 2010. V tem času so bile 
organizirane javne razprave, ki so bile 
res številčno obiskane. Poleg tega pa se 
je mnogo lastnikov parcel seznanilo z 
javno razgrnjenim osnutkom na občini 
in v krajevnih skupnostih. Zainteresirani 
pobudniki so v času javne razgrnitve 
posredovali tudi precej pripomb (nekaj 
manj kot 200). 

Občina in izdelovalec jih sedaj 
pregledujemo in pripravljamo osnutek 
stališč do teh pripomb, ki bodo objavljena 
na svetovnem spletu ter posredovana 
lastnikom zemljišč. Ta stališča morajo biti 
sprejeta v skladu z veljavno zakonodajo in 
smernicami nosilcev urejanja prostora.

Iz prejetih pobud ugotavljamo, da je 
nekaj pobud novih, za katere niso izdelane 
strokovne podlage in jih predvidoma ne 
bomo mogli upoštevati v tem postopku 
sprejemanja OPN, kar so nam že povedali 
na Ministrstvu za okolje in prostor.

Nekaj prejetih pobud se nanaša na 
parcele, ki so bile stavbno zemljišče v 
prejšnjem planu, sedaj pa so opredeljene 
kot kmetijsko zemljišče. Stališče do teh 
pobud bomo morali dodatno usklajevati 
z Ministrstvom za okolje in prostor ter 
Ministrstvom za kmetijstvo.

Nekaj pobud pa se nanaša na željo 
lastnikov po spremembi stavbnih zemljišč 
nazaj v kmetijska zemljišča. 

Nadaljnji postopki sprejemanja OPN:
Ob upoštevanju smernic in zavzetih 

stališč do pripomb bo pripravljen predlog 
OPN, posredovan Ministrstvu za okolje 
in prostor, ki bo preverilo ustreznost 
pripravljenega dokumenta, nato pa se 
zaprosi vse nosilce urejanja prostora (30), 
da predložijo mnenja k predlogu OPN. 
OPN sprejme občinski svet, če je iz mnenj 
nosilcev urejanja prostora razvidno, da je 
predlog OPN usklajen s smernicami, kar 
z ugotovitvenim sklepom o usklajenosti 
pisno potrdi vlada oz. ministrstvo. 

Če pa je iz mnenj nosilcev urejanja 
prostora razvidno, da smernice niso bile 
ustrezno upoštevanje, je v pristojnosti 
Vlade RS, da odloči o usklajenosti 
predloga OPN.

Ocenjujemo, da bo postopek še 
dolgotrajen in bo novi OPN sprejet šele 
proti koncu leta 2010 oz. v letu 2011.

Jelka Gregorc
Maja Sekulič

Komunala

OBVESTILO ZA LASTNIKE 
PSOV

V zadnjem času se na območju Nove 
Cerkve, predvsem v okolici OŠ Nova 
Cerkev, kakor tudi v samem naselju Vojnik 
in Frankolovo, brez nadzora sprehaja več 
psov. Lastnike psov zaradi zagotavljanja 
varnosti opozarjam na dosledno 
upoštevanje določil Zakona o zaščiti živali 
(ZZZiv). Izpostavil bi dva člena ZZZiv, ki 
sta najpogosteje kršena. 

11. člen
Skrbnik hišnih živali mora z 

zagotovitvijo osamitve, kontracepcije, 
sterilizacije ali kastracije živali preprečiti 
rojstvo nezaželenih živali.

Skrbnik živali mora z ustrezno vzgojo 
in s šolanjem psa oziroma z drugimi ukrepi 
zagotoviti, da žival ni nevarna okolici. 

Skrbnik psa mora na javnem mestu 
zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je 
pes na povodcu.

12. člen
Skrbnik živali in prevozniki živali 

morajo zagotoviti fizično varstvo nevarnih 
živali.

Skrbniki nevarnih psov morajo 
zagotoviti fizično varstvo psov na enega 
izmed naslednjih načinov:

≈  da so psi na povodcu in opremljeni z 
nagobčnikom;

≈ da so zaprti v pesjaku ali objektu;
≈  da so v ograjenem prostoru z ograjo, 

visoko najmanj 1.8 m, ki je na vhodu 
označen z opozorilnim znakom.

Nevarnega psa ni dovoljeno zaupati v 
vodenje osebam, ki so mlajše od 16 let. 

Nadzor nad izvajanjem določil ZZZiv 
in na njegovi podlagi izdanih predpisov 
neposredno opravljajo veterinarski, 
kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji, 
pristojni za ohranjanje narave, vsak v 
okviru svojih pooblastil in pristojnosti.

Nadzorstvo nad izvajanjem določb 
drugega in tretjega odstavka 11. člena, 12. 
člena ter prve, druge, četrte, pete, šeste, 
devete in petnajste alinee 15. člena tega 
zakona pa opravlja poleg prej navedenih 
oseb tudi policija.

Kazenske določbe (izbrane so tri 
kršitve, ki se najpogosteje pojavljajo): 

45. člen
Z globo od 800 do 1.200 evrov se za 

prekrške kaznuje posameznik, ki:
 1. kot skrbnik ali prevoznik živali 
ne zagotovi fizičnega varstva nevarnih 
živali;
 2. ne zagotovi fizičnega varstva 
nevarnega psa v skladu z drugim 
odstavkom 12. člena.

46.a člen
Z globo od 200 do 400 evrov se kaznuje 

posameznik, če ne zagotovi fizičnega 
varstva psa v skladu s tretjim odstavkom 
11. člena ZZZiv.

Globe, ki so po tem zakonu predpisane 
za pravne osebe in samostojne podjetnike, 
kakor tudi za njihove odgovorne osebe, pa 
so precej višje.

Lastnike psov bi opozoril tudi na to, 
da je potrebno psu večkrat na dan menjati 
vodo, ne samo v poletnih mesecih, ampak 
tudi v zimskem času. Psi vam bodo vašo 
skrb zanje zagotovo vrnili oz. bodo še 
naprej ostali vaši najboljši prijatelji.

Danilo Ungar,
vodja policijskega okoliša 
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Razvoj

Priprava razvojne 
strategije občine Vojnik

Priprava strateškega razvojnega 
načrta občine Vojnik se je z javnimi 
predstavitvami in delavnicami pričela 
prevešati v zaključno fazo. 

Skupina za pripravo občinske razvojne 
strategije je celostno vizijo razvoja 
občine oblikovala na podlagi pobud, ki 
so jih v preteklem letu posredovali sveti 
KS, občinski odbori, občinski svetniki, 
predstavniki zainteresirane javnosti, 
zunanji občinski sodelavci ter člani 
projektne skupine. Umeščanje številnih 
in precej raznolikih pobud v prostor je 
bilo zanimivo, hkrati pa večkrat tudi zelo 
naporno delo. Vizija razvoja občine, ki 
smo jo oblikovali, je nemalokrat smela, 
vendar po mnenju skupine za pripravo 
strategije uresničljiva. 

Skupina za pripravo strategije je kot 
primarno orodje uporabljala SWOT-
analizo. 

SWOT-analiza je analiza prednosti, 
pomanjkljivosti, priložnosti in groženj 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, 
Threats).  Ta metoda se uporablja predvsem 
v podjetništvu, za načrtovanje razvojnih 
strategij. V analizi smo kot poglavitne 
sestavine matrike SWOT na nivoju občine 
opredelili: 

Prednosti:
•  bogata naravna in kulturna 

dediščina;
• bližina večjih turističnih centrov;
• strateška in prometna lega občine;
•  bližina mednarodne sejemske 

dejavnosti (4 km);
•  razvita kulturna in društvena 

dejavnost.

Slabosti:
• prostorska razpršenost območja; 
• gost promet skozi trg Vojnika;
•  slaba in nezadostna infrastruktura 

v odročnih krajih; 
•  razdrobljenost zemljišč in majhna 

povprečna površina obdelovalnih 
površin; 

•  pomanjkanje sredstev za izvedbo 
projektov.

Priložnosti: 
•  lepota neokrnjene narave – 

magnet za turiste;
•  možnosti ustanavljanje novih 

gospodarskih con; 
•  uvajanje novih ekoloških 

proizvodnih procesov ter storitev 
in mehkega turizma;

•  ukrepi države in EU za 
spodbujanje razvoja in obnove 
podeželja; 

•  povezovanje kulture, športa 
in rekreacije s turizmom in 
turističnimi središči.

Nevarnosti: 
•  nezadostna ponudba zemljišč za 

razvoj gospodarstva; 
• propadanje kulturne dediščine; 
•  nezainteresiranost turističnih 

središč za skupno ponudbo; 
•  povečevanje osebnega in 

tovornega prometa; 
•  izguba zemljišč zaradi zaraščanja 

kmetijskih površin in propadanja 
kmetij;

• nenačrtna gradnja.

Vizijo smo predstavili na javnih 
predstavitvah, ki so potekale skupaj s 
predstavitvijo občinskega prostorskega 
načrta. Predstavitve so bile res dobro 
obiskane, iz česar sklepamo, da se 
prebivalci občine zavedajo, da je prostor 
omejena dobrina, s katero je treba 
preudarno ravnati. V debatah, ki so sledile, 
so prisotni podali dodatne pobude in 
pripombe. 

Prezentacije in sezname predlogov, 
ki so bili predstavljeni v okviru delavnic 
po posameznih KS, si lahko ogledate na 
spletnih straneh Občine Vojnik. 

V bistvu so, v okviru teh predstavitev – 
delavnic, imeli prisotni prvič možnost, da s 
svojimi predlogi in pobudami sooblikujejo 

smer razvoja občine. Krajane smo tudi 
pozvali, da svoje dodatne predloge in 
pripombe posredujejo do konca januarja 
2010. Prejeli smo precej mnenj, predlogov 
in pobud. Skupina za pripravo strategije 
bo, tako kot smo obljubili, predloge 
obravnavala in se do njih opredelila. 
Verjamemo, da bomo oblikovali celostno 
vizijo, na osnovi katere bo moč načrtovati 
razvoj občine, tako da se bomo v njej 
dobro počutili sedanji prebivalci kot tudi 
tisti, ki bodo tu bivali za nami. 

Predvidevamo, da bomo vizijo razvoja 
občine oblikovali do poletja in jo nato 
posredovali v obravnavo občinskemu 
svetu. Tudi po sprejetju pa strategija ne bo 
tog, nespremenljiv dokument, ampak jo bo 
moč prilagajati novonastalim razmeram; 
bo pa vsekakor izhodišče in osnova 
za načrtovanje prihodnjih razvojnih 
aktivnosti v občini.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste poslali 
svoje pripombe in predloge ali pa ste na 
javnih predstavitvah podali svoje mnenje. 

Samo Kunej,
predsednik skupine
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ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

Štipendije iz Regijske štipendijske 
sheme Savinjske regije so namenjene 
dijakom in študentom, ki se izobražujejo 
doma ali v tujini in se bodo po končanem 
šolanju oziroma študiju zaposlili na 
območju Savinjske regije. Štipendije so 
tako podeljene kadru, ki ustreza razvojni 
potrebi podjetij in perspektivnosti oz. 
deficitarnosti poklica v Savinjski regiji.

Vire financiranja štipendijske sheme
opredeljuje Zakon o štipendiranju, sredstva 
v višini 50 % štipendij zagotavlja Javni 
sklad RS za razvoj kadrov in štipendije, 
preostalo polovico pa zagotavljajo 
delodajalci, pri katerih se bodo štipendisti 
zaposlili za čas trajanja izobraževalnega 
programa oz. za čas sklenitve pogodbe 
o štipendiranju. Podjetja, vključena v 
projekt, pridobijo pravico do polovičnega 
sofinanciranja štipendiranja, štipendisti
pa zagotovljeno delovno mesto za dobo, 
enakovredno času prejemanja štipendije.

Regionalna razvojna agencija Celje 
je izvajalec Savinjske štipendijske sheme 
že peto leto, v okviru projekta Enotnih 
regijskih štipendijskih shem pa tretje leto. 
Dne 23. 4. 2009 je bil objavljen poziv 
podjetjem Savinjske regije k oddaji potreb 
po kadru, ki ga želijo štipendirati. Komisija 
za štipendiranje je prejela vloge 24 podjetij, 
ki so skupaj posredovala 142 potreb, od 
tega 31 po kandidatih v srednješolskem 
ali poklicnem izobraževanju in 111 v 
dodiplomskem. 

Dne 7. 9. 2009 je RRA Celje na 
svoji spletni strani www.rra-celje.si 
objavila razpis za štipendije, namenjene 
dijakom in študentom. Rok za oddajo 
vlog je bil 10. 10. 2009. Nove štipendije 
bodo predvidoma podeljene v decembru 
2009.

V šolskem/študijskem letu 2008/2009 
je Regijski štipendijski shemi Savinjske 
regije sodelovalo 32 delodajalcev, ki so 
podeli 143 štipendij, 90 študentom in 53 
dijakom. Ena štipendija je bila podeljena 
tudi dijaku iz občine Vojnik. To dejstvo 
je najbrž posledica tega, da v Regijsko 
štipendijsko shemo Savinjske regije žal 
ni vključen noben delodajalec iz občine 

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

Če se vaš malček kopa v visoki vročini, 
silovito bruha, ima tekoče blato, poleg 
tega pa kašlja in mu iz nosu curlja, je prav 
mogoče, da se je okužil z Rota virusom. 

Krivec za Rota virozo je sila odporen 
virus, zaradi katerega vsaj enkrat zboli 
vsak otrok v starosti do petih let. V 
nerazvitih državah povzroči virus visoko 
smrtnost, saj na vsakih 250 okuženih otrok 
eden umre. Zdravila za to obolenje ni, 
edino preprečevanje hudih oblik bolezni je 
cepljenje. Ker pri majhnih otrocih bolezen 
poteka v težjih oblikah, tudi hitreje pride do 
izsušitve, je zaščita s cepljenjem predvsem 
pomembna pri najmlajših. Zato je cepljenje 
namenjeno le dojenčkom in ga je potrebno 
zaključiti najkasneje do dopolnjenega 
24. tedna starosti (6 meseca).  Cepljenja 
izvajajo izbrani osebni zdravniki otrok.

Cepljenje se lahko začne po 6 tednu 
starosti. Otrok cepivo popije, ni ga 
potrebno zbadati. Za učinkovito zaščito 
sta potrebni dve dozi cepiva, med katerima 
morajo preteči vsaj 4 tedni. 

Raziskave kažejo, da je cepivo varno. 
Cepljenih je bilo več kot 60.000 otrok v 
različnih državah po svetu. 

Kot vsa cepiva pa ima tudi to cepivo 
lahko neželene učinke. Najpogosteje so se 
pojavljali: izguba apetita, razdražljivost, 
povišana telesna temperatura, utrujenost, 
blaga prehodna driska oz. bruhanje, vendar 
pri zelo majhnem številu otrok.

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

lahko prenašajo. Velike količine Rota 
virusov se izločajo z blatom okuženih 
oseb, z rokami pa se prenesejo na različne 
predmete. Otroci lahko izločajo Rota 
viruse že pred in tudi po pojavu driske. V 
družini se ti virusi pogosto prenesejo na 
ostale družinske člane in bližnje kontakte.  

Cepljenje proti Rota virusni okužbi 
ni v programu obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, zato morajo cepivo plačati 
starši.

Doza stane 72 €, torej je potrebno 
odšteti 144 €.

V tej situaciji – gospodarski krizi – je 
za mnoge starše to velik izdatek.

Nekateri si cepljenja ne morejo 
privoščiti, zato stopimo korak naproti 
in podprimo možnost brezplačnega 
cepljenja. 

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

Sporočamo vam, da bomo tudi v 
Občini Vojnik zbirali podpise za podporo 
tej akciji.  Za vse dodatne informacije se 
lahko obrnete na kroselj.majda@gmail.
com ali na članice Ženskega odbora SDS 
Vojnik. 

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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Inšpekcijske službe

OCENA OBČINSKEGA 
PROGRAMA VARNOSTI

Občinski program varnosti Občine 
Vojnik, ki je bil sprejet na seji občinskega 
sveta, dne 18. 12. 2008, je temeljni strateški 
dokument trajne narave, v katerem so 
opredeljena izhodišča za zagotavljanje 
varnega in kakovostnega življenja 
prebivalcev občine. Namen programa 
varnosti Občine Vojnik je določiti enotne 
kriterije za zagotavljanje javne varnosti v 
občini in opredeliti ukrepe, ki zagotavljajo 
javno varnost na njenem območju.  

Ker je že minilo obdobje enega leta 
od sprejema tega programa varnosti, bo 
potrebno v skladu z določili 3. odstavka, 
6. člena ZoRed oceniti njegovo izvajanje. 
To pomeni, da ne gre zgolj za oceno 
uresničevanja zapisanih nalog, naloženih 
občinskim redarjem, temveč tudi ažuriranje 
programa in sprejem novih usmeritev 
za naslednje enoletno obdobje. Program 
varnosti je potrebno obnoviti z novo oceno 
varnostnih razmer, novimi usmeritvami in 
novimi konkretnejšimi vsebinami glede 
vrste in obsega nalog občinskih redarjev. 

Osnovni cilj programa varnosti Občine 
Vojnik (OPV) je zagotoviti zadovoljivo 
stanje javne varnosti oziroma javnega reda 
in miru. 

Strateški cilj OPV je dvig kakovosti 
življenja in dela občanov ter dvig stopnje 
varnosti javnega prostora v občini. Ta cilj 
je krovni cilj za zagotavljanje varnosti v 

občini z medobčinsko redarsko službo. 
Njegova vsebina izhaja iz nacionalne 
varnostne politike, iz zakonskih določil, 
iz nacionalnih programov varnosti in iz 
splošnih varnostnih potreb slovenskih 
občin. Gre za dolgoročni cilj dvigovanja 
stopnje javne varnosti oziroma varnosti 
prebivalcev v občini.

Izmed operativnih ciljev gre predvsem 
omeniti varnost v cestnem prometu in 
varstvo javnega reda in miru.

Operativni cilj OPV na področju 
varnosti v cestnem prometu je 
zmanjševanje števila prometnih nesreč in 
njihovih posledic, zmanjšanje prometnih 
prekrškov na cestah v naseljih in na 
občinskih cestah izven naselij, zagotovitev 
prevoznosti in prehodnosti intervencijskih 
poti ter povečanje pretočnosti prometa 
z operativno dinamiko Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva ter Policijske 
postaje.

Med naloge za doseganje tega cilja 
gre zapisati dosledno izvajanje nadzora s 
strani občinskih redarjev nad ustavljenimi 
in parkiranimi vozili ter ovirami v naselju 
ter v primeru zaznanih kršitev ustrezno 
ukrepati.

Občinski redarji imajo od sprejetja 
novele Zakona o varnosti cestnega 
prometa poleg drugih pooblastil tudi 
pooblastilo za opravljanje nadzora prometa 
s samodejnimi merilnimi napravami za 
nadzor prometa, v katerih se prekrški 
slikovno dokumentirajo.

Zato bodo občinski redarji v skladu z 
OPV izvajali nadzor hitrosti vožnje vozil 
v cestnem prometu, in sicer predvsem 
tam, kjer je izpostavljena problematika 
(prometne nesreče zaradi hitrosti), v bližini 
šol in vrtcev ter v območjih, kjer je velika 
gostota pešcev in kolesarjev, oz. tam, kjer 
to želijo in pričakujejo občani.

Varstvo javnega reda in miru se bo 
skušalo zagotavljati z obvladovanjem 
javnega prostora s fizično prisotnostjo 
redarjev na način, ki je v skladu s pravnimi 
predpisi, oceno varnostnih razmer in 
varnostno stroko.

Seveda je za opravljanje teh 
nalog potrebno zagotoviti dobro 
usposobljenost občinskih redarjev na 
področju poznavanja pooblastil občinskih 
redarjev za obvladovanje javnega reda 
in miru, permanentna izobraževanja in 
usposabljanja, udeležbo na seminarjih, 
vadbo samoobrambnih veščin, itd.), 
zagotoviti dobro usposobljenost občinskih 
redarjev za zakonito in strokovno uporabo 
prisilnih sredstev, za hitre odzive na klice v 
sili in za vedenje ter ukrepanje v tveganih 
okoliščinah. Potrebno je tudi zagotoviti 
sodelovanje s Policijsko postajo, oz. s 
strani Policijske postaje na podlagi ZORed 
nudenje asistence občinskim redarjem pri 
izvedbi posameznega postopka. 

Ocena izvajanja občinskega programa 
varnosti bo pokazala, kakšno je stanje na 
teh področjih, predvsem pa ali sedanje 
število občinskih redarjev zadostuje za 
dosego ciljev, zadanih ob sprejemu OPV. 
V kolikor bodo izražene potrebe in zahteve 
po  njihovi pogostejši prisotnosti, večji 
angažiranosti, strokovnosti in učinkovitosti, 
pa bodo morale občine ustanoviteljice 
Medobčinskega inšpektorata in redarstva 
zagotoviti, v okviru finančnih zmožnosti, 
tudi njihovo kadrovsko okrepitev.

                                                                      
Nataša Kos,

Medobčinski inšpektorat in redarstvo 
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NOVA ULICA V OBČINI VOJNIK

V Občini Vojnik se je v zadnjih letih 
razširilo območje gradnje stanovanjskih in 
drugih objektov, kar narekuje potrebo po 
formiranju novih ulic. V Obrtno-poslovni 
coni Arclin je v teku gradnja stanovanjskih 
in stanovanjsko-poslovnih stavb ter nove 
ulice, ki je dobila ime Ulica Janeza Žige 
Popoviča. 

Ulica nosi ime vsestranskega učenjaka 
in poliglota, rojenega leta 1705 v Arclinu, 
katerega polno ime je bilo Janez Žiga 
Valentin Popovič. Popovič je napisal 
knjigo »Raziskave morja«, knjiga 
pa predstavlja zbirko naravoslovnih, 
jezikoslovnih, arheoloških, geografskih in 
kulturno-političnih prispevkov. V uvodu 
knjige je posebej poudaril, da je Slovenec. 
Njegove razprave o morju pomenijo 
začetek oceanografije. Izdal je tudi
nemško slovnico za avstrijske šole, zbiral 
je slovarsko gradivo, kar vse izkazuje 
njegovo vsestransko dejavnost na področju 

naravoslovja in jezikoslovja. 
Nova ulica v Občini Vojnik je tako 

dobila ime po znanem krajanu, ki je deloval 

v širšem družbenem okolju, s svojim delom 
pa je prispeval k prepoznavnosti rojstnega 
kraja.

Tanja Golec Prevoršek

REBALANS PRORAČUNA 
OBČINE VOJNIK ZA LETO 2009

Občinski svet je na 26. seji, dne 29. 9. 
2009, sprejel rebalans proračuna. Prihodki 
so se   povečali  za 18 % in tako znašajo 
skupaj 8.142.000 EUR, odhodki pa so se 
povečali za 22 % ter znašajo 8.237.000 
EUR. Realizacija proračuna v letu 2008 je 
bila nižja od plana, zato so se investicije, 
za katere so bili predvideni prihodki in 
odhodki v letu 2008 in ti niso bili realizirani 
v planirani višini, upoštevali v sprejetem 
rebalansu. Med večjimi investicijami 
so: izgradnja kanalizacije Vojnik ob 
protipoplavnih ukrepih, ki je financirana
iz dveh virov (Ministrstva za okolje in 
prostor in evropskih sredstev), izgradnja 
kanalizacije Pot na Dobrotin in v Arclinu 
(financiramo iz okoljske dajatve).  

Povečal se je prihodek od komunalnih 
prispevkov od izgradnje večstanovanjskega 
objekta »Vojniška Gmajna«, za kar mora 
občina zagotoviti ustrezno komunalno 
infrastrukturo (izgradnja kanalizacije in 
vodovoda, nakup zemljišča za pločnik). 
Sredstva Službe Vlade RS za lokalno 
politiko in regionalni razvoj so se z 

rebalansom povečala za 59.000 EUR 
in namenila za financiranje izgradnje
vodovoda Vojnik – Tomaž – Male Dole. 
Ministrstvo za okolje in prostor bo občini 
za odpravo posledic po neurju, ki je bilo v 
septembru 2007, namenilo slabih 500.000 
evrov, kar se bo porabilo za sanacijo 
plazov. 

Z rebalansom so se načrtovala sredstva 
za nakup stanovanja na Frankolovem, 
izdelavo idejne zasnove dograditve 
Vrtca Mavrica Vojnik in pridobivanje 
dokumentacije za izgradnjo kanalizacije 
na Frankolovem  ter nakup zemljišča za 
izgradnjo čistilne naprave na Frankolovem. 
Povečali so se prihodki iz naslova primerne 
porabe (dohodnina, finančna izravnava, vsi
davčni prihodki) za skupaj 345.000 EUR 
in so namenjeni za opravljanje tekočih 
zakonskih nalog občine, ki ob sprejemu 
proračuna za leto 2009 niso bila planirana v 
zadostni višini. Sredstva so se namenila za 
materialne stroške in vzdrževanje osnovnih 
šol, plačilo razlike do ekonomske cene in 
plačila staršev za otroke v vrtcu, subvencije 
stanarin, zdravstveno zavarovanje oseb 
brez prejemkov, sofinanciranje domske
oskrbe,  vzdrževanje asfaltnih cest in 

mostov, zimsko službo, javno razsvetljavo, 
urejanje krajev ter odvoz kosovnih 
odpadkov.

Irena Špegel Jovan

Ulica Janeza Žige Popoviča
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Spoštovane krajanke in 
krajani!

Kot vidite sami, smo že kar krepko 
stopili v leto 2010, saj bo že februarja 
kmalu konec. Nas, to se pravi Svet KS 
Vojnik, pa čedalje bolj skrbi, kaj neki nam 
bo v letošnjem letu uspelo postoriti. 

Konec januarja smo imeli prvo sejo 
v letu 2010, na kateri smo ponovno 
ugotavljali, kaj storiti, da se ta težki voz 
potreb vendarle pomakne naprej. Mogoče 
bo kdo rekel, da preveč naštevamo stvari, 
ki jih je potrebno urediti v naši KS, pa 
vendarle ne gre drugače. 

Naj vas spomnim samo na nekatere 
večje projekte, ki jih je nujno izpeljati, tudi 
zaradi kolikor toliko normalnega življenja 
v našem kraju:

Za najmlajše zgraditi dodatne prostore 
v Vrtcu  Mavrica v Vojniku, pripeljati 
vodovod do vsake hiše, zgraditi čim več 
kanalizacijskega omrežja, asfaltirati vsaj 
3500 m cest. Že vrsto let vemo, da je 
telovadnica pri vojniški šoli neustrezna, 
enako dvorana v Kulturnem domu 
v Vojniku, saj večje in odmevnejše 
prireditve ne moremo izpeljati drugje, kot 
poleti v šotoru. Za nas pa je življenjskega 
pomena vsekakor izgradnja pločnikov in 
kolesarskih stez, ureditev protipoplavnih 
rešitev na reki Hudinji od Vojnika do 
Arclina in seveda protipoplavnih  nasipov 
za hiše na istem območju. Celovite ureditve 
pa je potrebno tudi pokopališče.

Bližajo se nam pomladanski meseci, 
ko se ob pogledu okoli sebe zavemo, kako 
zelo smo čez zimo onesnažili okolje. Žal 
ugotavljamo, da so premnogi pozabili, da 
ga  pravzaprav uničujemo sami sebi.

Nerazumljivo se mi zdi, da nekdo naloži 
vreče z odpadki v svoj avto ter jih odpelje 
nekam v gozd ali pa jih enostavno odloži 
kar ob cesti. Pred kratkim jih je nekdo 
odložil ob cesti, ki vodi skozi hmeljišče. 
Kaj si je pri tem mislil, ne vem, vem pa, 

da je to nedopustno in neodgovorno. Žal je 
takšnih primerov v naši KS še kar veliko. 

Upam, da se bo stanje z odprtjem 
zbirnega centra za odpadke v obrtni coni 
v Arclinu izboljšalo. Prav tako upam, da 
se bodo vsi krajani začeli zavedati, da ni 
nikakršnega opravičila za odlaganje smeti 
v naravo in jih bodo začeli odlagati na za 
to pripravljeno  mesto.

V mesecu marcu pa bo, kot vsako 
leto doslej, organizirana čistilna akcija. 
Kontejnerji bodo postavljeni na že 
ustaljenih mestih po celotni KS, zato 
imate zdaj odlično priložnost, da jih čim 
bolj izkoristite. Vabim vsa društva in 
posameznike, da se nam pridružijo, ko se 
bomo kot po navadi zbrali zjutraj ob 8. uri 
pred občinsko stavbo, kjer si bomo razdelili 
delo oz. področje, potrebno čiščenja. Če bo 
vreme lepo, bo akcija potekala v tednu od 
ponedeljka, 22. do sobote, 27. marca, ko jo 
bomo zaključili. V nasprotnem primeru pa 
boste o vsem naknadno obveščeni.

Verjetno ste že slišali tudi za 
vseslovensko čistilno akcijo, dne 17. aprila 
2010, v kateri naj bi sodelovalo preko 
200.000 Slovencev. Mislim, da se bomo 
tudi tej akciji z veseljem pridružili ter tako 
pripomogli, da bo naša lepa Slovenija še 
lepša. 

Mirko Krašovec

Krajevna skupnost

December je zadnji mesec leta, torej 
konec, pa je vendar med vsemi  meseci v 
letu najbolj zaznamovan s pričakovanji in 
z novim rojstvom: božičem, zaznamovan 
je tudi z dnevom slovenske državne 
samostojnosti in s silvestrovim kot 
napovedjo novega leta. To je mesec 
mnogih radosti, nekateri ga imenujejo kar 
veseli december. 

Temu veselju smo se pridružili tudi 
v stranki SLS, skupaj z županom. Ko 
pogledamo zadnjih 15 let občine, nas 
lahko obdaja radost in december je bil 
takšna priložnost za pregled minulih 
uspehov te občine. Res je, da v vse te 
uspehe butajo valovi nevoščljivosti in 
političnih nasprotovanj, toda dejstva so 
zapisana med ljudi. 

ZATO SE NADAHNITE Z 
VESELIMI MISLIMI, RAZSTRESITE 
JIH V SVOJO OKOLICO, MED 
BLIŽNJE, SVET BO LEPŠI ZA 
VAS IN ZA DRUGE. OB MNOGIH 
PROBLEMIH ČASA BODITE STRPNI 
IN PREDVSEM DOBROSRČNI. 

V STRANKI  SLS SE SKUPAJ Z VAMI 
VESELIMO USPEHOV PRETEKLOSTI 
IN SE PRIPRAVLJAMO NA NOVE 
USPEHE, KI NAJ ZAZNAMUJEJO 
LETO 2010.   

Beno Podergajs,
župan in 

Marjan Kovač,
predsednik OO SLS Vojnik
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Ko prideš v čakalnico k zobozdravniku, 
te po navadi malo stiska tisti notranji 
strah, ki ga nekateri priznamo, drugi ga 
skrivajo. Ko pa stopiš v čakalnico dr. dent. 
med. Vesne Vrankić in mag. sci.  Željka 
Vrankića, dr. dent. med., nimaš občutka, 
da si prišel k zobozdravniku, ampak da si 
v prijetnem prostoru, kjer so razstavljena 
umetniška dela, ki s svojo barvitostjo 
in izraznostjo pošiljajo čakajočemu 
pozitivne občutke. Takšno vzdušje se 
kljub zahtevnosti poklica nadaljuje tudi v 
ordinaciji.  

 V Vojnik sta prišla kot zobozdravnika. 
Od kod prihajata? Kje sta se izobraževala? 

Vesna: Prihajam iz Zagreba. Po 
končanem študiju na Stomatološki 
fakulteti sem  leta 1979 prišla v Slovenijo. 
V Ljubljani sem naredila strokovni izpit. 
Moja prva zaposlitev je bila v Celju, 
skrbela sem za zobozdravstvo mladine.

  
Željko: Po končani matematični 

gimnaziji sem se vpisal na Stomatološko 
fakulteto v Zagrebu. Med študijem sem 
za študentsko znanstveno delo od rektorja 
zagrebške univerze prejel majsko nagrado, 
ki je enakega pomena kot Prešernova 
nagrada v Sloveniji. Iz Zagreba smo se 
preselili leta 1979.

Kljub temu, da oba prihajata iz 
Zagreba, odlično obvladata slovenski 
jezik. Od kdaj sta v Vojniku?

Vesna: V Vojniku delam zadnjih 15 
let, kjer imava skupaj s soprogom zasebno 
ordinacijo.

 
Željko: V Vojniku sem se zaposlil 

ob prihodu v Slovenijo, leta 1979, zdaj 
pa delava kot zasebnika s koncesijo v 
ustanovljenem podjetju.

Kaj je bil razlog za vajino poklicno 
smer? Ali pri neprestanem izobraževanju, 
ki je potrebno, tudi sama sodelujeta s 
kakšnimi predavanji?

 
Vesna: Skozi vsa leta se udeležujem 

državnih in mednarodnih kongresov in 

seminarjev. Na enem izmed njih sem 
pridobila licenco za uporabo ozonskega 
aparata, laserja za zdravljenje mehkih tkiv. 
Pred šestimi leti sem zaključila dvoletno 
izobraževanje iz medicinske hipnoze. 
To izobraževanje me je že dlje časa 
zanimalo in veselilo. Sedaj vidim, da sem 
z njim res veliko pridobila, jaz osebno in 
moja okolica. Moja sposobnost oziroma 
podpora, pomoč pri malih psiholoških 
težavah, na katere naletim v ambulanti, pri 
prijateljih ali znancih, vedno prav pride. 

Sodelovala sem na kongresih na temo 
medicinske hipnoze v tujini, v okviru 
zavoda Vernum pa vodim tečaje.

Željko:  Po končanem študiju sem takoj 
vpisal podiplomski študij ter leta 1984 
magistriral v Zagrebu. Moja takratna želja 
je bila, da bi se ukvarjal z znanstvenim 
delom in pedagoško dejavnostjo. V tem 
času sem objavil približno 10 strokovnih 
in znanstvenih del ter jih prezentiral na 
različnih strokovnih kongresih v Sloveniji 
in tujini.

Na kakšne težave najpogosteje 
naletita pri pacientih? Kako jih poskušata 
odpraviti?

Vesna: Težave so ali niso, odvisno kako 
jih vidimo. No, rada bi izpostavila predvsem 
težave pri otrocih. Da bi zdravnik dosegel 
želen uspeh pri delu z otrokom, je zelo 

pomembna pripravljenost otroka s strani 
staršev. Vsekakor je potrebno zavedanje, 
da je vsak otrok osebnost zase, s svojimi 
psihičnimi in fizičnimi lastnostmi. Zelo 
pomembno je pridobiti otrokovo zaupanje 
ter ga nato ves čas ohranjati in negovati. 
Na ta način otrok postaja dober, potrpežljiv 
in hvaležen pacient, ki je zmožen zdržati 
morebitno bolečino oziroma neprijetnosti 
pri stomatološkem delu. 

Pri delu z otroki, posebej s predšolskimi, 
se zobozdravnik ne more zanašati na 
njihovo sodelovanje in razumevanje brez 
predhodne psihološke obravnave. Zaradi 
tega delo z otroki zahteva od zobozdravnika 
poleg strokovnega znanja tudi veliko mero 
potrpežljivosti in psihični napor.

Tega se starši, vsaj nekateri, premalo 
zavedajo in pričakujejo od zobozdravnika 
čim prejšnjo sanacijo, ker so mnenja, da 
so vsi dodatni razgovori in psihološke 
predpriprave le izguba časa. Poleg 
tega starši, stari starši in sama okolica, 
prenašajo na otroka svoj strah, za katerega 
vemo, da je naš največji sovražnik, saj 
ko je enkrat prisoten v naši podzavesti, 
perzistira dolgo časa. No, skratka, otrok 
mora (!) biti pripravljen na zobozdravnika 
od najzgodnejše starosti dalje, veliko pred 
prvim prihodom k njemu.  

Prav zaradi tega sem tudi jaz med 
ostalim nabavila ozonski aparat. Ozon so 
tri med seboj povezane molekule kisika. 
V medicini so ga začeli uporabljati že 

Intervju

Ljudje, ki jih obiščemo, ko je najbolj hudo.

DR. DENT. MED. VESNA VRANKIĆ IN MAG. SCI.  ŽELJKO VRANKIĆ, DR. DENT. MED.
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med drugo svetovno vojno. Ozonski plin, 
ki uničuje bakterije, omogoča, sploh 
pri mlečnih zobeh, manjšo invazivnost 
obstoječih bakterij ter nam daje možnost 
sanacije brez bolečin. 

Medicinska hipnoza pomaga tudi 
pri sproščanju samega pacienta na stolu 
ter mu daje v stanju med budnostjo in 
snom možnost, da misli usmeri na drugo 
področje.

Željko: Želel bi poudariti, da so vsa 
leta (30 let) mojega dela v Občini Vojnik 
prinesla zadovoljive rezultate (dokazane 
s statistično obdelavo), kar pomeni velik 
odstotek saniranih pacientov. To prinaša 
nizko čakalno dobo. Težave s pacienti so 
zanemarljive. Če nastane kakšen manjši 
problem, ga hitro rešimo. Pacientom 
nudimo maksimalno vse, kar nam daje 
moderna, nova stomatologija.

Vajin delovnik je dolg in zahteven. Ali 
vama ostane kaj prostega časa in čemu ga 
posvečata?

Vesna: V svojem delu se s 
soprogom dopolnjujeva in zagotavljava 
zobozdravstveno varstvo vsak dan od 7. do 
19. ure, v petek pa od 7. do 13. ure. 

Prosti čas namenjam svojim trem 
otrokom in vnuku. 

Ljubiteljsko se ukvarjam s slikarstvom. 
Sem članica Društva likovnih umetnikov 
Ljubljana in če se malce pohvalim, lahko 
povem, da sem prejela na področju likovne 
umetnosti za svoje delo številne nagrade in 
priznanja. 

Željko: V prostem času se ukvarjam s 
šahom. Ta afiniteta sega že v čas zgodnje 
mladosti. Imam titulo mojstrskega 
kandidata. Sem predsednik Šahovskega 
društva Šentjur. Rad in pogosto tudi igram 
tenis. 

Leta 2001 sem organiziral mednarodni 
natečaj karikatur na temo zobozdravstvo. 
Prispelo je 1060 karikatur. V uvod 
Zbornika karikatur sem zapisal besede, 
ki veljajo za vse čase: ‘’Smeh je glasba 
duše. Smeh. Nasmeh. Kakšno čudovito, 
blagodejno darilo. Ki povrhu prav nič ne 
stane. Podarimo ga lahko najprej sebi, 
razveselimo se ga navznoter. In smeh, prav 
zares, koristi tudi našemu telesu, zdravju. 
Podoben je občutku, ko se potopimo v toplo 
svetlobo ljubezni do sebe samih, ljubezni, 

ki zna v nas marsikaj popraviti in ki nas 
s tem pomlaja. Zato vsak naš vsakdanjik 
plemenitimo s humorjem. Smeh dokazano 
dela čudeže.’’ Torej, radi se smejte!

Imata prijetno družino. Drug drugega 
podpirata, si pomagata in sta vzor 
otrokom. Ali se je kateri od otrok odločil, 
da gre po vajinih stopinjah?

Vesna in Željko: Nobeden od otrok 
ni šel po najinih stopinjah. Mogoče bo pa 
druga generacija …

Smeh je zdrav in nalezljiv. Smeješ se 
lahko od srca in na vsa usta, še posebej 
takrat, če imaš lepe in urejene zobe, za 
kar znata odlično poskrbeti dr. Vesna in 
dr. Željko Vrankić. 

Bodita še naprej uspešna, nasmejana 
in ustvarjalna.

Milena Jurgec

Intervju

Slovesna predstavitev 
knjige Slomškovih pridig v 
Novi Cerkvi

V Slomškovem letu je bila v župnijski 
cerkvi Svetega Lenarta 29. novembra 
slovesna predstavitev knjige pridig škofa 
Antona Martina Slomška z naslovom 
Ljubeznivi bratje in sestre. Pomemben 
kulturni dogodek se je začel s sveto mašo, 
ki jo je daroval kanonik in ravnatelj 
Nadškofijskega arhiva Jože Goličnik, ki 
je tudi prispeval kopije vseh pridig, katere 
je škof napisal v Novi Cerkvi (teh je 
petinpetdeset). 

O rojstvu knjige, ob desetletnici 
Slomškove beatifikacije, sta spregovorila 
dekan Alojz Vicman in domačin, publicist 
ter urednik knjige Drago Medved. V knjigi 
je zbranih sedem pridig, ki jih je škof napisal 
med svojim dvoletnim kaplanovanjem v 
Novi Cerkvi (1827–1829).   

Ideja za izdajo te knjige je zaživela 
pri že pokojni domačinki Jelki Samec 
Hotko, pobudnici Slomškovih kulturnih 
dni, tradicionalne prireditve, ki je lani v 
oktobru potekala že sedmič.

Jezikovno je pridige uredil oz. 
posodobil besedila prof. dr. Janez Čar in 
jih s tem ponudil bralcem v razumljivejšem 
jeziku, o čemer je tudi sam spregovoril 
na predstavitvi. Slomškove pridige tako 
preprosto oznanjujejo v današnjem času. 

Kulturni program se je začel s pesmijo 
Ob Slomškovem studencu Dueta biser s 
prijatelji, nastopil je  tudi Otroški cerkveni 
pevski zbor, ki je zapel himno slomškovcev 
(tistih veroučencev, ki berejo za Slomškovo 
bralno priznanje) in pesem Anton Martin 
Slomšek ter Mešani cerkveni pevski zbor s 
pesmijo Tebi, Slomšek in Večernica. 

Osrednje mesto je bilo namenjeno 
branju ene izmed pridig z naslovom 
Marija, pribežališče grešnikov, ki jo je škof 
A. M. Slomšek imel na prižnici cerkve na 
god oznanjenja Device Marije leta 1828.

Navzočim je spregovoril župan Občine 
Vojnik Beno Podergajs, ki je izrazil 
zadovoljstvo nad izidom knjige in nad 
hvalevredno opravljenim delom, katerega 
je finančno podprla tudi občina. V tej 
knjigi pridig je združen bogat prispevek 
škofa h kulturno-duhovni dediščini Nove 
Cerkve, kjer je, kot se je izrazil, preživel 
dve svetli, srečni leti.  

Špela Oprčkal 
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Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja
Evropa investira v podeželje

Društvo »Raznolikost 
podeželja«

Za člane društva smo organizirali 
redno srečanje ob koncu leta. Srečanje 
je bilo v četrtek, 17. decembra ob 16. 
uri, na turistični kmetiji Goršek, Lipa pri 
Frankolovem. Udeležilo se ga je 26 članov 
in nosilcev projektov. Ti so predstavili 
dosedanje aktivnosti in rezultate na 
projektih, ki so v izvajanju. V razpravi, ki 
je sledila, so nosilci projektov izpostavili 
nedopustno zamujanje MKGP z izplačili 
zahtevkov. 

Razvoj ponudbe učnih in oglednih 
vsebin na podeželju  (Mojca Krivec, 
KGZS-Zavod CE)

Kmetijsko-gozdarski zavod Celje je 
v sklopu projekta Razvoj ponudbe učnih 
in oglednih vsebin na podeželju, ki ga 
v okviru programa Leader sofinancira 
Evropska skupnost, izdal katalog, ki na 
38 straneh predstavlja 30 ponudnikov 
na podeželju na območju občin Celje, 
Laško, Štore in Vojnik. V katalogu, 
ki je izšel v nakladi 5.000 izvodov, so 
projektni partnerji pripravili 60 programov 
z različnimi vsebinami, namenjenimi 
predvsem obogatitvi učnih programov 
šol in vrtcev, pa tudi odraslim, ki jih 
zanimajo doživetja na kmetijah. Katalog, 
ki je prvi takšnega obsega v Sloveniji, 
vabi z odličnimi fotografijami doživetij na 
kmetijah, ki pritegnejo na prvi pogled. 

Katalog, za katerega sta besedilo 
opisov kmetij in programov pripravili 
svetovalki Jožica Krašovec in Vesna 
Mihalič v sodelovanju s ponudniki, uvodno 
besedo vodja projekta Mojca Krivec (vse 
tri KGZS-Zavod CE), strokovno mnenje 
Polona Bastič iz OŠ Vojnik in Lidija Voršič 
iz OŠ Hudinja, je oblikovalo in natisnilo 
podjetje Dinocolor iz Vojnika. 

Projekt, ki so ga poleg Evropske 
skupnosti sofinancirale tudi Republika 
Slovenija ter občine Celje, Laško, Štore in 
Vojnik, se je izvajal 14 mesecev. V projektu 
je sodelovalo 6 partnerjev: STIK - Center 
za šport, turizem, informiranje in kulturo 

Laško, Zavod za kulturne prireditve in 
turizem Celeia Celje, Zavod za gozdove 
Slovenije – Območna enota Celje, Vrtec 
Laško, Osnova šola Hudinja in Osnovna 
šola Vojnik. Skupna vrednost projekta 
je 30.703,55 EUR, polovico sredstev za 
izvedbo prispeva Leader, drugo polovico 
pa občine.

Na novinarski konferenci, ki je bila v 
torek, 15. decembra, v Sorževem mlinu v 
Polžah pri Novi Cerkvi, je vodja projekta 
Mojca Krivec predstavila projekt in 
poudarila: »S projektom želimo prispevati 
k ohranjanju dediščine, tradicije, vrednot, 
obrti in šeg na podeželju ter k izkustvenemu 
in doživljajskemu učenju otrok, mladine, 
pa tudi odraslih. V veliko veselje nam je, 
da bomo lahko projekt nadgradili z novimi 
aktivnostmi v letu 2010.«

Katalog bodo predstavili šolam in 
vrtcem, nosilcem turizma na območju in 
vsem, ki bi lahko svojo dejavnost popestrili 
z ogledi na kmetijah, na razpolago pa bo 
tudi v turistično informacijskih centrih. 

 
Od pridelka do izdelka

Možnosti v predelavi sadja iz travniških 
sadovnjakov

Lansko jesen smo na območju LAS 
začeli z izvajanjem projekta Od pridelka 
do izdelka, s katerim želimo vzpodbuditi k 
novim predelovalnim dejavnostim in tako 
obogatiti ponudbo kakovostnih izdelkov 
s kmetij. Usposabljanja s področja 
predelave sadja se je udeležilo več kot 
dvajset lastnikov travniških sadovnjakov. 
Praktični del trideseturnega tečaja je 
potekal na kmetiji Razboršek na Strmci, 
kjer smo se pod vodstvom strokovnjakov 
Francija Kotarja in Janija Gačnika učili 
zakonitosti pasterizacije, pravilne priprave 
kisa, sušili sadje in kuhali žganje. 

Tudi na področju predelave sadja 
velja, da je osnova kakovostnih izdelkov 
kakovostna surovina. Spoznali smo, 
da moramo več pozornosti nameniti 
obrezovanju in negi visokodebelnih sadnih 
dreves ter da nas v travniških sadovnjakih 
čaka še veliko dela. 

Poleg številnih praktičnih napotkov pri 
različnih vrstah predelave sadja, ki bodo 
pomagali odpraviti marsikatero napako 
pri predelavi, so udeleženci  spoznali tudi 
zakonske pogoje za priglasitev predelave 

sadja kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 
dobili nasvete pri ureditvi prostorov 
in spoznali osnove dobre higienske 
prakse. Pozornost je bila namenjena tudi 
posebnostim ekološke predelave, pripravi 
izdelkov za trg, pakiranju in označevanju, 
oblikovanju cen in načinom uspešnega 
trženja in komuniciranja s kupci. 

Udeleženci so usposabljanje ocenili 
kot zanimivo, poučno in koristno, večina 
pa bi se želela udeležiti tudi nadaljevalnih 
usposabljanj s tega področja. 

 
Predelava zelenjave – tržna niša

V novembru je potekal tečaj predelave 
zelenjave. Na tečaju so udeleženci pridobili 
znanja o različnih oblikah predelave 
zelenjave, s katero se zelenjavi podaljša 
rok uporabnosti in doda dodatna vrednost. 
Na začetku so se seznanili z lastnostmi 
zelenjave kot živila, posebnostmi ekološke 
predelave ter tehnologijami kisanja repe 
in zelja. Za udeležence so bila najbolj 
zanimiva tista predavanja, kjer so svojo 
dejavnost predstavili kmetje, ki se s 
predelavo zelenjave že ukvarjajo. Zvonko 
Pukšič z ekološke kmetije Zel pri Kogu je 
predstavil svoje izkušnje pri pasterizaciji 
paprike, kumaric, stročjega fižola in rdeče 
pese. Zelo zanimiv je bil tudi ogled kmetije 
Jevšnik iz Laz pri Velenju, kjer letno 
pripravijo več kot 100 ton kislega zelja 
in repe. Profesorica iz Srednje živilske 
šole Maribor je predstavila prednosti 
in tehnologijo sušenja zelenjave. O tej 
dejavnosti je pri nas zelo malo znanega in 
posušena zelenjava  vsekakor predstavlja 
zanimivo tržno nišo. 

V želji, da bi se kmetje opogumili in se 
predelave zelenjave lotili  kot dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, so udeleženci 
poslušali tudi vsebine iz dobre higienske 
prakse pri predelavi zelenjave, trženja 
in označevanja živil, ekonomike in 
oblikovanja cen ter se seznanili s pogoji 
za priglasitev dopolnilne dejavnosti na 
kmetiji. 

V februarju bo potekal tečaj predelave 
mesa. Prijaviti se je mogoče še na tečaj 
peke kruha, potic, peciva in izdelave 
testenin na tradicionalni način, ki bo v 
mesecu marcu.

Vse, ki se želite naučiti priprave 
različnih vrst testa, nadevov, oblikovanja 
in peke v krušni peči ter dobiti napotke pri 
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ureditvi prostorov in priglasitvi dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, vabimo, da se 
udeležite tečaja. Prijave sprejemamo na 
tel. 734 08 73 /Jožica Krašovec/  ali 490 75 
84 /Vesna Mihalič/. 

 »TIP 2010« 

Zavod Porta B je v sklopu projekta Po 
poteh dediščine, ki se deloma sofinancira 
iz programa LEADER, promoviral projekt 
in projektne rezultate na sejmu TURIZEM 
IN PROSTI ČAS – TIP 2010. 

V soboto, 21. 1. 2010, smo bili prisotni 
na razstavnem prostoru projektnega 
partnerja STIK LAŠKO, kjer smo 
promovirali poti z enim izmed bodočih 
upravljavcev TD GLOBOČE – DEDNI 
VRH in njihovo glasbeno skupino 
JOŠKOVA BANDA. Za mimoidoče pa 
so poskrbele promotorke z brezplačno 
pokušnjo čaja kmetije KOZMUS.

Z glasbo in s petjem na prirejenih 
inštrumentih so nematerialno dediščino 
naših krajev ponesli po vseh poteh STO 
in prav na vsakem razstavišču so nas bili 
veseli. Razdelili smo več kot 300 letakov in 
vizitk – med 10. in 17. uro pa smo opravili 
več kot 20 informativnih razgovorov. 

Stkali smo zanimiva poznanstva in 
prav vse povabili, da se nam že letošnje 
leto pridružijo na novih dediščinskih poteh 
območja LAS, ki ga upravlja društvo 
RAZNOLIKOST PODEŽELJA. Vabljeni 
tudi vi.

 
SPOZNAJMO POKLIC ETNOLOGA

Zavod Porta B je v sklopu projekta 
Revitalizacija kulturne dediščine občin 
Celje, Laško, Štore in Vojnik, ki se 
deloma sofinancira iz programa LEADER, 
pomagal Lovski družini Rečica pri 
Laškem pri prijavi mladinskega projekta 
SPOZNAJMO POKLIC ETNOLOGA, s 
katerim bomo začeli ob pomoči MUZEJA 
NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE aktivno 
pomagati pri izvedbi mladinskega 
raziskovalnega dela na področju kulturne 
dediščine.

Naloga zavoda Porta B je priprava 
projekta in njegova prijava na program 
Mladi v akciji, koordinacija in strokovna 
izvedba delavnic ter mentorstvo mladim 
raziskovalcem. Vsi materialni stroški 
projekta SPOZNAJMO POKLIC 
ETNOLOGA in stroški mladih 

raziskovalcev so sofinancirani iz programa 
Mladi v akciji. Do sedaj smo izvedli 
I. delavnico, ki je potekala v soboto, 
28. 11. 2009, kjer so se mladi zbrali na 
Trebežnikovi kmetiji. 

Člani lovske družine želijo obnoviti 
kmetijo in jo zastaviti kot odprti muzej. 
Pripravili bodo dan odprtih vrat in preverili 
načrte pred prijavo razstave na razpis 
MKGP–ukrep 323, s pomočjo katerega 
bodo člani lovske družine že v decembru 
odprli obiskovalcem muzejsko zbirko 
Trebežnikova domačija. 

Glavni cilj projekta je predstaviti 
bogato kulturno dediščino in pestro 
zgodovino kmetije Trebežnik na Šmohorju, 
jo promovirati v vzgojno-izobraževalnih 
ustanovah, v medijih ter hkrati razviti učne 
vsebine za osnovne šole in vrtce. Mlade 
pri raziskovalnem delu vodi študentka 
etnologije Alenka Lapornik, ki bo 
sodelovala pri vseh nadaljnjih aktivnostih 
na Trebežnikovi Kmetiji.

Lovska družina v letu 2010 pripravlja 
izvedbo naravoslovne učne poti po 
Trebežnikovi kmetiji. Na ta način želimo 
Trebežnikovo kmetijo predstaviti in 
približati vsem obiskovalcem, pohodnikom 
in drugim, ki se ustavljajo na kmetiji. Zelo 
smo ponosni, da so lovsko družino podprle 
javne, strokovne institucije: Muzej novejše 
zgodovine Celje, STIK Laško, Univerza v 
Ljubljani, oddelek za etnologijo in mnogi 
drugi.

Veselimo se srečanja z vami na 
Trebežnikovi Kmetiji.

TEČAJ UPORABE 
FITOFARMACEVTSKIH 
SREDSTEV

  
TD Nova Cerkev se je odločilo, 

da pomaga članom in krajanom pri 
ohranjanju okolja, navajanju na pravilno 
uporabo škropiv in drugih fitosanitarnih 
sredstev, ki jih uporabljamo v kmetijstvu, 
vrtnarstvu in sadjarstvu. 

Premišljena uporaba teh pripravkov 
ima velik pomen pri zdravi pridelavi in 
ohranjanju čistega okolja. Vemo, da je 
nakup škropiv in drugih pripravkov mogoč 
samo tako, da imajo kupci opravljen 
poseben izpit, oziroma  TEČAJ UPORABE 
FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV.

 Naše društvo je krajanom omogočilo, 
da so opravili tečaj, ki ga izvaja Šola za 
hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. 
Tečaj je trajal tri dni oz. v obsegu 15 ur, 
nadzirala pa sta ga Fitosanitarna uprava 
RS in Kmetijska inšpekcija. 

                                                                                                                 
Željko Štrljič
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RAZVOJNI PROGRAM IN 
AKTIVNOSTI NA PODROČJU 
KMETIJSTVA V OBČINI 
VOJNIK

STANJE KMETIJSTVA

Vir (podatki iz Popisa kmetijskih 
gospodarstev, SURS leta 2000):

• 580 kmetijskih gospodarstev (*1)
(*1) Po zadnjih pridobljenih uradnih 
podatkih imamo v Občini Vojnik 
registriranih že 712 kmetijskih 
gospodarstev (podatek pridobljen za 
namen priprave Prostorskega plana Občine 
Vojnik, 8/2008, RKG - MKGP);
• 2485,69 ha kmetijskih zemljišč;
•  povprečna velikost kmetije je 4,29 ha  

(kmetijska zemljišča v uporabi – KZU 
- , brez gozda), z gozdom 8,2 ha;

•  na kmetijah živi 2220 ljudi, od tega 
je delovno aktivnega kmečkega 
prebivalstva 1692 (76 %).

Kar 76 % ljudi torej tudi dela na kmetijah. 
Kmetijstvo reže edini kruh  30 % deležu teh 
ljudi, kot glavna dejavnost le 0,04 % deležu 
ljudi, kot stranska aktivnost je zanimivo za  
37 %  ljudi,  28 % sicer delovno aktivnega 
kmečkega prebivalstva pa predstavlja le 
občasno pomoč. Na kmetijah prevladuje 
mešano živinorejski tip kmetovanja v 
42 %, sledi pašna živinoreja z 32 % ter 
rastlinsko-živinorejska proizvodnja v 15 
% deležu, mešana rastlinska proizvodnja 
pa le še s 6 %, ostali tipi (trajni nasadi, 
poljedelski, vrtnarski, prašičerejsko-
perutninarski tipi pa manj kot 5 % skupno).

OBDOBJE OD LETA 1996 DO 2006

Občina Vojnik je do leta 2006 (tudi 
zaradi prehodnega obdobja 2004-2006) 
sredstva za razvoj podeželja in kmetijstva 
namenjala za naslednje ukrepe:
•  ohranjanje podeželja (preprečevanje 

zaraščanja, ekološko in integrirano 
kmetovanje, spodbude za OMD-
kmetije, regresiranje semen, …);

•  subvencije v živinoreji in svetovanje 
(dežurna veterinarska služba, 
osemenjevanje, analiza krme in tal, 
...);

•  urejanje zemljišč (regresiranje 
obrestne mere za najem kredita, 
agromelioracije, gozdne ceste, …);

•  sofinanciranje delovanja društev s 
področja kmetijstva. 

Za omenjene ukrepe je Občina Vojnik od 
leta 1996 pa do 2006 namenila skupno 
525.790,00 €.

FINANČNO OBDOBJE OD LETA 
2007 DO 2013

V letu 2007 je Občina Vojnik sprejela nov 
pravilnik za finančno obdobje 2007-2013, 
ta pa je usmerjen v spodbujanje naslednjih 
ukrepov: 
•  naložbe v kmetijska gospodarstva; 
•  varstvo tradicionalnih krajin in stavb; 
•  premestitev kmetijskih poslopij v 

javnem interesu; 
•  vzpostavitev kmetijskih gospodarstev 

za mlade kmete; 
•  pomoč za plačilo zavarovalnih premij; 
•  pomoč za ponovno delitev zemljišč; 
•  pomoč za spodbujanje kakovostnih 

kmetijskih proizvodov; 
• zagotavljanje tehnične podpore;
•  naložbe v predelavo in trženje 

kmetijskih pridelkov (dopolnilne 
dejavnoti). 

Cilji Občine Vojnik na področju kmetijstva 
so jasni. Usmerjati sredstva v naložbe, 
varstvo tradicionalnih krajin in stavb, 
zagotavljati tehnično podporo kmetom 
in drugim organizacijam, ki zagotavljajo 
podporo kmetom pri izobraževanju, 
sofinanciranje deleža zavarovalnih premij 
in drugih ukrepov, priglašenih z novim 
pravilnikom za kmetijstvo. Pridobiti 
finančne spodbude s področja razpisov 4. 
osi – LEADER in zagotavljati v proračunu 

delež sofinanciranja za razvoj kmetijstva.
Občina Vojnik bo na področju razvoja 
kmetijstva sledila usmeritvam skupne 
kmetijske politike Evropske skupnosti. 
Še naprej bomo sodelovali z ostalimi 
inštitucijami in resornimi ministrstvi, 
namenska sredstva za razvoj podeželja, 
zagotovljena v proračunu Občine Vojnik, pa 
namenjali za vzpodbujanje konkurenčnosti 
naših kmetov oz. kmetijskih gospodarstev. 
Tudi v letošnjem letu bomo izvedli javni 
razpis, zato bodite pozorni, saj bo le-ta 
objavljen v aprilski številki občinskega 
glasila.

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Zabojnik za zbiranje 
plastičnih pokrovčkov

V občini Vojnik že nekaj časa zbiramo 
zamaške. Tokrat zbiramo za Mira iz 
Maribora. Miro je star 28 let, čez teden pa 
živi v Sončku. Ker je čez vikend doma in 
ga mora mama dvigovati, smo se skupaj 
z organizatorji odločili, da ji pomagamo 
pri nakupu bolniške električne postelje in 
posebne postelje za prhanje z zbiranjem 
plastičnih zamaškov. 

Vsi, ki želite sodelovati, lahko zamaške 
odložite v zabojnik pri gasilskem domu 
v Vojniku. Vojniški gasilci bodo potem 
poskrbeli, da bodo prišli na prvo mesto. 

V akciji sodeluje tudi Simbio. 
Hvala vsem, ki se boste odločili, da 

skupaj pomagamo Mirotu iz Maribora.

Beno Podergajs

Zabojnik pred GD Vojnik
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29. SEJA OBČINSKEGA 
SVETA OBČINE VOJNIK

Dne 18. 2. 2010 je bila v sejni sobi 
Občine Vojnik  29. seja občinskega sveta 
Občine Vojnik. Na seji je bilo prisotnih 
vseh 18 svetnikov, zainteresirana 
javnost, predsednik Nadzornega odbora, 
predsednik KS Vojnik, predstavnica 
medijev ter občinska uprava. Svetniki so 
obravnavali predlagani dnevni red:

1.  Potrditev zapisnika 28. redne seje 
občinskega sveta Občine Vojnik.

2.  Izdelava projektov za 
protipoplavne rešitve.

3.  Dopolnilni Sklep o letnem načrtu 
razpolaganja nepremičnega 
premoženja Občine Vojnik za leto 
2010.

4.  Osnutek Odloka občinski 
podrobni prostorski načrt 
»Frankolovo Loka« (OPPN).

5.  Predlog Letnega programa športa 
Občine Vojnik za leto 2010.

6. Poročilo o delu občinske uprave.
7.  Poročilo o delu odborov in 

komisij .
8. Vprašanja in pobude svetnikov .

Na povabilo svetnikov je poročilo o 
delu podal urednik občinskega glasila Jure 
Vovk, ki je odgovarjal tudi na vprašanja 
svetnikov. Svetniki so razpravljali o tem, 
ali je mogoče znižati stroške projektov 
poplavne varnosti ob Hudinji na območju 
Vojnik-Arclin in suhega zadrževalnika na 
potoku s Tomaža. Janez Karo je svetnikom 
predstavil projekt izgradnje vrtca, ki 
se bo gradil v dveh fazah. Prva faza 
gradnje zajema odstranitev obstoječega 
montažnega objekta iz leta 1975 in 
izgradnjo novega nizkoenergetskega 
objekta na isti lokaciji. Svetnikom 
bo podrobna predstavitev projekta 
posredovana na naslednji seji občinskega 
sveta. Župan je svetnike seznanil s 
potekom sestanka, ki je bil organiziran v 
zvezi z avtobusno postajo oz. pločnikom 
na parceli pred spomenikom NOB v 
Vojniku, kjer je bilo dogovorjeno, da že 
izvedena dela od poslovalnice Banke Celje 
do prodajalne Mercator v Vojniku ostanejo 
in se zaključijo z asfaltno prevleko. Na 
zadevni lokaciji se avtobusna postaja ne 
bo izvedla. 

Seja je trajala tri ure in pol in se je 
zaključila ob 21.30.

Občinski svet

Nemško mesto Bremen 
propagira vegetarijanski 
dan v tednu

V Bremnu naj bi četrtek postal vegi 
dan. Kot pravi župan, naj na ta dan v 
menzah in restavracijah ne bi stregli mesa.

Enkrat na teden lahko storimo nekaj 
dobrega – in to omogoča prav vegi dan: 

izogibanje mesu je dobro za zdravje in 
na ta način lahko preprečimo del srčno-
žilnih obolenj. Pomaga pa tudi podnebju, 
saj petina toplogrednih plinov izhaja iz 
živinoreje.

V Bremnu so sprožili široko podprto 
iniciativo, ki naj bi posameznike 
prepričala, da če že ne zaradi svojega 
zdravja, naj bi vsaj zaradi okolja enkrat 
tedensko imeli zdravo hrano v loncu. Če 

bi 550.000 Bremencanov samo 52 dni v 
letu jedlo vegetarijansko, bi s tem ozračju 
prihranili izpuste 40.000 avtomobilov 
letno ...

Vir: http://www.evana.org

Povzela: Tanja Golec Prevoršek

, GSM: 031/256 603

MEMAJ ZYLFI

Keršova 3, Vojnik
Gsm: 041 720 527 in 041 561 993

Tel./Fax: 03 577 28 95

Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.

Člani občinskega sveta na 29. redni seji
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21. REDNA SEJA SVETA KS 
FRANKOLOVO 

Dušan Horvat, predsednik Sveta KS 
Frankolovo je dne 19. februarja 2010 sklical 
sestanek v razširjeni sestavi, na katerega so bili 
vabljeni člani Sveta KS in predstavniki društev 
in organizacij v kraju.

 
Namen sestanka je bil skupni dogovor o 

pričetku aktivnosti za izgradnjo večnamenskega 
prostora v graščinskem parku na Frankolovem. 

Dušan Horvat je na kratko opisal 
prizadevanja in želje predstavnikov različnih 
društev v kraju, ki si že vrsto let želijo, da se 
obstoječi objekt v parku primerno uredi za 
prireditve, ki se odvijajo na tem prostoru. 
Ta objekt prav gotovo ni v ponos kraju niti 
občini, saj je na zelo markantni lokaciji in je 
viden vsem mimoidočim. Zavedati se moramo, 
da je lokacija objekta skupaj s prireditvenim 
prostorom idealna za prireditve odprtega tipa, 
ki jih v našem kraju ne manjka. 

V preteklosti so bile izdelane idejne zasnove 
objekta, naknadno pa tudi idejni projekt, ki bi 
zadovoljeval potrebe za prireditve v parku. 

Po razpravi so prisotni soglasno podprli 
idejo o pričetku aktivnosti za obnovo oziroma 
izgradnjo večnamenskega prostora. 

Na sestanku so se razpravljavci strinjali, da 
se imenuje ožji gradbeni odbor, ki bo usklajeval 
vse nadaljnje aktivnosti za izgradnjo objekta.

Člani gradbenega odbora so: 
- Dušan Horvat - predsednik Sveta KS,
- Martin Kračun - podpredsednik Sveta KS,
-  Roman Muzel - predsednik komunalne 

komisije KS,

-  Milan Dobovišek - podpredsednik društva 
TALON Frankolovo,

-  Irma Blazinšek - predsednica Turističnega 
društva Frankolovo.

V nadaljevanju so prisotni podprli idejo 
o izvedbi dobrodelnega koncerta, ki bo 
organiziran v okviru krajevnega praznika KS 
Frankolovo. Zbrani izkupiček od koncerta bo 
namensko uporabljen za pričetek izvajanja 
projekta. 

Koncert bo v soboto, 22. maja 2010, v 
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razpadajočega objekta, za katerega bomo 
zbirali potrebna sredstva. 

Za pripravo koncerta se je imenoval 
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- Dušan Horvat - predsednik Sveta KS,
-  Anton Gregorc - podpredsednik PD Anton 

Bezenšek Frankolovo,
-  Nada Kužner - predsednica društva 

TALON Frankolovo,
-  Jakob Jakop - predsednik Mladinskega 

društva Frankolovo,
- Ines Novak - tajnica KS Frankolovo.

Vse zainteresirane krajane, člane društev 
in organizacij v kraju ter predstavnike Občine 
Vojnik prosim, da nam pri izvedbi omenjenega 
projekta, ki je za nas zelo pomemben, pomagate 
na kakršen koli način, za kar vam bomo zelo 
hvaležni.

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS

Krajevna skupnost

-   izgradnjo pločnika od vasi mimo 
igrišča do večnamenske dvorane v 
Novi Cerkvi (odkup zemljišča- dogovor 
med lastnikom in  Občino Vojnik) in  
rekonstrukcijo obstoječe javne poti do 
igrišča;

-   izgradnjo pločnika v Novi Cerkvi (od 
hiše Nova Cerkev 22, mimo spomenika 
NOB do hiše Kovač, Nova Cerkev 21).

2. Iz rebalansa proračuna Občine Vojnik za 
leto 2010 pa načrtujemo (in pričakujemo, da bo 
ta rebalans tudi sprejet):
-   nadaljevanje izgradnje kanalizacije v 

Novi Cerkvi s priklopom na čistilno 
napravo (od Jeseneka do šole in od Samca 
v Polžah do Štimulakovih v Novi Cerkvi);

-   delno ureditev fasade na objektu osnovna 
šola Nova Cerkev;

-   sanacijo in razširitev obstoječega igrišča v 
Socki (pri graščini);

-   ureditev peš poti v Socki s predhodnim 
dogovorom lastnikov zemljišč (od  
avtobusne postaje do šole);

-   ureditev prehoda za pešce v Socki (med 
trgovino in avtobusno postajo, dogovor z 
Direkcijo za ceste Ljubljana);

-   ureditev zaščite gradu v Lembergu 
zaradi ogroženosti krajanov, živečih pod  
gradom (iz sredstva Ministrstva za kulturo 
v Ljubljani);

-   nabavo in montažo vrat pri vetrolovu na 
mrliški vežici v Novi Cerkvi.

3. Po planu in vrstnem redu asfaltiranja 
javnih in lokalnih cest v Krajevni skupnosti 
Nova Cerkev se predvideva naslednje 
asfaltiranje:
-   javna pot HRENOVA (preko hmeljišča do 

Pozjakovega  mostu) – 170 m;
-   javna pot ČREŠKOVA (od Novaka do 

Pačnika) – 600 m;
-   javna pot SELCE (od Potočnika do 

Založnika) – 500 m;
-   preplastitev javne poti ZLATEČE-

HOMEC – 120 m;
-   lokalna cesta TRNOVLJE (od Majcena do 

Delčnjaka) – 250 m.

Kljub temu, da čas zime še ni minil, bi se ob 
tej priložnosti zahvalil vsem izvajalcem zimske 
službe v KS za dobro opravljeno dosedanje 
delo.

V mesecu marcu, to je od 22. do 27. marca 
2010 bo potekala tudi čistilna akcija. Kontejnerji 
bodo postavljeni na že ustaljenih mestih po 
celotni KS. Vsa društva in organizacije ter šole 
in krajane pa vabimo, da se nam pridružite 27. 
marca, ko bo potekala glavna čistilna akcija. V 
primeru slabega vremena pa bo ta akcija 10. 
aprila 2010.

OB BLIŽAJOČIH SE VELIKONOČNIH 
PRAZNIKIH ŽELIM VSEM KRAJANKAM 
IN KRAJANOM VELIKO MIRU IN 
VESELJA.

Slavko Jezernik

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA 
CERKEV

Spoštovane krajanke in krajani!

Zima se poslavlja, prihaja spomladanski 
čas, v krajevni skupnosti pa načrtujemo nekaj 

večjih investicij za leto 2010, ki so bile sprejete 
in potrjene na seji Sveta KS v letu 2009, in 
sicer:

1. Iz sredstev proračuna Občine Vojnik za 
leto 2010 načrtujemo:
-   nadaljevanje izgradnje II. faze vodovoda 

Hrenova;
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Aktualno

PODOBE VOJNIKA NE 
MOREMO SPREMINJATI PO 
SVOJE

Stari del Vojnika je marsikomu v ponos, 
saj so zgradbe lepo obnovljene in vsaka je 
nekaj posebnega.

Pred kratkim pa je pred gostinskim 
lokalom nastal zunanji prostor, ki kazi 
objekt ter vso okolico in ljudje kličejo, 
naj vendarle ukrepamo, saj takšen izgled 

ne spada v to okolje. Napotil sem se na 
občino in vprašal predstavnico ustrezne 
službe o dovoljenju za izgradnjo lesenega 
prizidka. Le-ta mi je dejala, da za to ni bil 
izdan noben dokument. Spraševal sem 
naprej pri pristojni inšpektorici, ki mi je 
povedala, da problem pozna, da tudi njo 
ljudje opozarjajo in da je v okviru svojih 
pristojnosti že ukrepala pri republiških 
organih.

Upajmo, da bo najemnica lokala, ki 
ni iz Vojnika, vrnila podobo zgradbe v 
prvotno stanje.

Jure Vovk

UTRINKI IZ ŠPESOVEGA DOMA

Čeprav je letošnja zima pokazala zobe, kot že dolgo tega ne in smo jo iz toplega 
zavetja doma le opazovali, pa nam kljub dolgim večerom ni bilo dolgčas.

Že kmalu po novem letu so nas 
obiskali pevci domačega pevskega zbora 
KUD France Prešeren in nas s prelepo 
pesmijo še enkrat popeljali skozi božični 
in prednovoletni čas.

Tudi praznik kulture smo obeležili, 
in sicer s priložnostno proslavo, ki smo 
jo pripravili kar sami. Uvodne misli o 
Francetu Prešernu in njegovemu delu 
nam je, za osvežitev spomina, prebrala 
strokovna vodja Estera Štante, nato pa so 
stanovalci ob prepevanju domačih pesmi 
in spremljavi harmonike pripravili pravi 
recital poezije. Nekateri kar na pamet, kajti 
njihov spomin hrani verze še iz šolskih dni.

Pa še za nekaj smo si letošnjo zimo vzeli 
čas: v okviru Medgeneracijskega društva, 
ki deluje v našem domu, smo se odločili 
sodelovati na povorki tradicionalnega 
pustnega karnevala v Novi Cerkvi. Izziv 
smo vzeli zelo resno ter skupaj, zaposleni 
in stanovalci, pripravili skupinsko masko 
Kmečka ohcet – nikoli ni prepozno z 
aktualno temo: mlada nevesta in malo 
starejši ženin, pa seveda vesela svatovščina 
in vse, kar sodi zraven. Navdušenje je 
bilo veliko, tako na pripravah, kot na 
karnevalu samem in obljubili smo si, da 
se tudi naslednjega karnevala zagotovo 
udeležimo.

Tiste pa, ki so pustne dni preživeli na 
toplem v domu, so obiskali kurenti, kot že 
vrsto let zapored. Skupaj so zaplesali in z 
glasnim zvonjenjem preganjali zimo. Pa 
saj že res težko čakamo pomlad in prve 
tople sončne žarke, ki nas bodo zvabili na 
sprehode v naravo!

Elči Gregorc
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OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU

Končali smo z deli, ki smo jih omenjali
v prejšnji številki Ogledalo, kot so:

- sanacija ceste po neurju 2007 – 
asfaltiranje ceste ob Hudinji;
- sanacija brežine za stanovanjskim 
objektom Kotnik v Socki;
- sanacija plazu pri stanovanjskem 
objektu Buckseek;
- sanacija plazu na cesti Frankolovo 
– Črešnjice;
- asfaltiranje ceste pri objektu Vegrad na 
Frankolovem; 
-  izdelava strehe na brvi v Vojniku.

Boštjan Švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

Občinski redarji imajo od sprejetja 
novele Zakona o varnosti cestnega 
prometa poleg drugih pooblastil tudi 
pooblastilo za opravljanje nadzora 
prometa s samodejnimi merilnimi 
napravami za nadzor prometa, v katerih 
se prekrški slikovno dokumentirajo.

Za izvajanje tovrstnega nadzora 
morajo občinski redarji opraviti ustrezno 
strokovno usposabljanje za delo s 
samodejno merilno napravo, ki beleži 
prekrške. Naprava mora imeti certifikat
o ustreznosti, ki ga je izdalo Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 
v soglasju z Uradom RS za meroslovje.

Občine ustanoviteljice Medobčinskega 
inšpektorata in redarstva so v proračunih 
za leto 2010 načrtovale nakup oziroma 
najem samodejne merilne naprave, tako 
da bodo občinski redarji v prihodnjem 
letu pričeli z občasnim izvajanjem 
meritev prekoračitve dovoljene hitrosti 
na odsekih občinskih in državnih cest v 
naseljih občin ustanoviteljic. 

Občinski redarji bodo tako kršiteljem, 
ki bodo prekoračili dovoljeno hitrost v 
času izvajanja nadzora in jih bo zabeležila 
samodejna merilna naprava, vročili 
plačilni nalog. S plačilnim nalogom bo 
izrečena globa za storjeni prekršek in 
določene kazenske točke, odvisno od 
višine prekoračitve hitrosti.

Prehitra vožnja je poleg vožnje 
pod vplivom alkohola najpogostejši 
vzrok za povzročitev večjega števila 
prometnih nesreč, tudi v naseljih. Na 
ta način bo redarstvo skupaj s policijo 
skušalo zagotavljati dodatno varnost 
udeležencem v prometu.

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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Štefanovo v 
Novi Cerkvi

Leto 2009 smo v Novi Cerkvi zaključili 
z blagoslovom ali žegnanjem konj na 
praznik sv. Štefana.

Sv. Štefana slavi Cerkev kot prvega 
mučenca. Bil je diakon v Jeruzalemu in je 
skrbel za siromake. Pri tem je tako uspešno 
oznanjal Kristusov nauk, da so ga Judje 
obsodili na smrt in kamenjali.

Ljudsko izročilo od Skandinavije do 
Slovenije pozna predvsem drugačnega 
Štefana. V Srednji in Severni Evropi je 
konjski patron, zavetnik živine sploh. Po 
ljudskem izročilu je imel čudežno moč do 
divjega konja. Z znamenjem križa ga je 
ukrotil, konj je celo pokleknil predenj. To 

zavetništvo je rodilo vrsto šeg, ki se jih je 
še komaj kaj ohranilo v našem času. Npr. 
vožnja z vozovi in ježa na konjih v vaško 
okolico, v sosednjo vas, v gozd ali na polje 
– vožnja z vozovi in ježa na okrašenih 
konjih, ježa okoli cerkve in blagoslov konj 
na prostem, blagoslov soli, vode, ovsa itd.

Današnja raba blagoslovljene soli je 
različna: le malokje jo še potresejo po polju, 
ko kropijo hkrati z blagoslovljeno vodo, da 
suho vreme ne bi škodovalo. Največkrat 
dobi sol na koščku kruha le živina za 
zdravje. Sicer pa spravijo blagoslovljeno 
sol za domačo rabo in za zdravilo ljudem. 
Tako stresejo blagoslovljeno sol med drugo 
sol, ki je tako vsa blagoslovljena, jo dajo v 

shrambo, da bi jedila varovala okuženja, 
pa med denar; natresejo jo tudi nekaj zrn v 
uho, da bi bila ušesa obvarovana bolezni in 
da bi vselej prav slišala.

Blagoslov vode in soli je danes še 
edino, kar je ostalo od obrednega okvira 
praznika sv. Štefana. Oboje je namenjeno 
živini, zemlji in ljudem.

Blagoslov konj se omenja v 10. stoletju 
v Nemčiji, danes pa je razširjen tudi pri 
nas. Turistično društvo Nova Cerkev, v 
sodelovanju s krajevno skupnostjo, je letos 
že enajstič obudilo to šego. 

Blagoslov konj je opravil duhovnik 
Alojz Cvikl, predsednik KS Slavko 
Jezernik je podaril konjenikom spominske 
medalje, mi v društvu pa smo poskrbeli za 
prijetno druženje na vasi ob golažu z željo, 
da bi bili zdravi in bi ohranili sožitje med 
zemljo, živalmi in ljudmi.

Alenka Prebičnik Sešel SREČANJE UČENCEV IN 
STARŠEV

V mesecu januarju smo imeli tretji 
roditeljski sestanek. Tega sestanka smo se 
udeležili učenci 4. razreda, skupaj z našimi 
starši. Učiteljica je povabila še gospoda 
ravnatelja.

Najprej smo imeli kulturni program in  
nastopali smo prav vsi učenci. Pripravili 
smo točke: petje, ples in igranje na različne 
instrumente. Zaigrali smo igro, ki smo si jo 
sami izmislili. Nato sta učiteljica in gospod 
ravnatelj imela govor. Povedala sta, da smo 
kar pridni in da bomo imeli konec meseca 
maja letno šolo v naravi na Ptuju. Zelo 
smo se razveselili, saj jo že komaj čakamo. 
Potem smo skupaj izdelovali vodne hrame. 
Zanje smo potrebovali lesene palčke, 
bakrene žice, karton, plastenke in cevke. 
Nekatere palčke smo morali žagati, nato pa 
smo jih zlepili in povezali z žico. Na vrhu 
hramov smo pritrdili kartonaste podstavke. 
Na njih smo postavili plastenke, v katere 
smo vstavili cevke. Vodni hrami so nam 
dobro uspeli, a brez pomoči naših staršev 
ne bi šlo. Vsi smo bili zelo utrujeni. Po 
napornem delu smo odšli domov, da smo 
se spočili. 

Ta dan se nam je zelo vtisnil v srce in 
spomin, zato ga ne bomo nikoli pozabili. 

Kaja Skaza in Tinkara Flis,
4. r., OŠ Frankolovo

Specialist za male skupine

Poglejte si našo ponudbo na 
www.condor-travel.com 

ali nas pokličite!

California & co. – 10 dni 
že za 1.895 €

Potovanje okoli sveta – 22 dni 
samo 4.990 €

POSEBNA PONUDBA
OB 10. OBLETNICI!

03/428 45 50
01/300 27 07
059 084 768
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Obisk pripadnice civilne 
zaščite v vrtcu

 
 Zadnji mesec v preteklem letu je 

prinesel tiste trenutke, ki so me na nek 
način popeljali v mojo rano mladost. 
Namreč po dolgih letih sem se vrnila nazaj 
v Vrtec Mavrica Vojnik, kjer sem kot otrok 
preživljala svoje otroške dogodivščine. 
Tokrat sem bila v drugačni vlogi, kot 
pripadnica Civilne zaščite Občine Vojnik z 
reševalnim psom Terom. 

 Na povabilo ravnateljice vrtca 
Zvonke Grum sem prišla predstavit našim 
najmlajšim delo s psom. Povabila sem 
še prijateljico Polono s psom Jonom, da 
bi bilo bolj pestro in raznoliko. Zaradi 
velikega števila otrok smo naredili dve 
skupini, ki sta na začetku poslušali 
stripovsko predavanje o reševanju, nato pa 
smo odšli še na zrak pogledat, kaj zmoreta 
in kaj znata šolana psa.

Priznati moram, da so današnji 
najmlajši dobro osveščeni, kako postopati v 
primeru nesreče. Vedo poklicati reševalno 
službo in gasilce na 112 ter policijo na 
113. Prav tako so sodelovali pri pregledu 
osebne opreme vodnika reševalnega psa. 

Polona je otrokom pokazala vaje 
iz poslušnosti, kar pomeni ubogljivost 
in vodenje psa, Teru pa smo posodili 
otroška igrala kot ovire, kjer je lahko 
pokazal svoje spretnosti. Polona in Jon 
sta prikazala simulacijo iskanja skrite, 
oziroma pogrešane osebe, za piko na i 
pa sva prikazali še prenos kužkov, kjer je 
pomebno, da je miren in strpen. Predvsem 
pomemben je odnos otrok – žival, zato 
sem otrokom pokazala pravilen pristop do 
psa, pravilno hranjenje in negovanje.

Obiskali sva tudi podružnični vrtec na 
Frankolovem in s tem popestrili njihovo 
dopoldne.

Zahvaljujem se ravnateljici vrtca za 
njeno naklonjenost ter celotnemu kolektivu 
Vrtca Mavrica Vojnik in Frankolovo 
za lep sprejem. Prav tako lepa hvala 
vsem otrokom za tako prisrčno otroško 
dobrodošlico.

 Valentina Kasesnik

Plezalna stena na 
Frankolovem

»Spoznaj samega sebe,« pravi prevod 
napisa v (stari) grščini, ki ga lahko vidite 
na plezalni steni v telovadnici Osnovne 
šole Frankolovo. 

Darilo patra Branka Cestnika je prava 
priložnost za spoznavanje sebe, svojih 
zmožnosti, omejitev in vztrajnosti. Nove 
pridobitve so se razveselili tudi ljubitelji 
plezanja, ki so se že do sedaj preizkušali 
v naravnih stenah v bližnji okolici 
Frankolovega, saj lahko tako tudi pozimi 
vzdržujejo kondicijo. V ponedeljek, 
25. januarja 2010, smo plezalno steno 
svečano predali namenu. Prireditev so 
popestrili pevci Moškega pevskega zbora 
Prosvetnega društva Anton Bezenšek 
Frankolovo. Navdušeni plezalci bodo 
od februarja naprej plezali pod budnim 
očesom trenerjev plezalne šole pod 
vodstvom Erika Obreza, ki je steno tudi 

konstruiral in postavil. Stena ponuja 
izzive najmlajšim, malo manj mladim, 
začetnikom, pa tudi izkušenim plezalcem.

Peter Žurej, 
ravnatelj

Mladinsko društvo 
Vojnik

V petek, 5. februarja, je v  Kulturnem 
domu Vojnik potekal B&B show za mlade 
in stare, ki so želeli prisluhniti šalam iz 
vsakdanjega življenja. 

Udeležilo se ga je veliko krajanov 
ter obiskovalcev od drugod, ki smo 
jim hvaležni, saj so šov omogočili prav 

njihovi prispevki. Nastopila sta znana 
komedianta Miki Bubulj in Ranko Babič, 
ki ju bomo z zagotovostjo še kdaj povabili, 
da nasmejita naša srca. Zahvaljujemo se 
tudi Švic centru Vojnik ter ogleševalni 
reklami Luminans. Mladinsko društvo bo 
v polnem zagonu delovalo za uresničitev 
nadaljnjih projektov.

  Mladinsko društvo Vojnik                                                                                                       
Tekst: Mojca Štante
Foto: Žiga Golobič
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK

ŠT. 25/74, 1. MAREC 2010

VSEBINA:

  1.  JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V LETU 2010;

  2.  JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA, 
KI JIH BO OBČINA VOJNIK SOFINANCIRALA IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2010;

  3. POVZETEK 29. SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK;

  4. ČISTILNA AKCIJA 2010.
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Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov 
na področju turizma v občini Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 
in št. 33/07) in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2010 
(Uradni list RS, št. 105/2009, z dne 21. 12. 2009) Občina Vojnik 
objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2010

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na 
področju turizma v občini Vojnik. 

2. Okvirna višina razpisanih sredstev: za izvajanje razpisanih 
programov ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2010 predvideno 
9210,00 €. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2010.

3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z 
ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo na 
področju turizma na območju občine Vojnik, njihovi programi pa 
vsebujejo naslednje aktivnosti:
- ohranjanje kulturne in naravne dediščine; 
- urejanje in varstvo okolja;
- organiziranje in usklajevanje prireditev;
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti;  
-  izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje 

na področju turizma; 
-  projekte, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in 

drugih društev ter drugih organizacij.
    
4.  Rok za prijavo na javni razpis:
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati naslednje 
podatke: 
-  izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete na sedežu Občine 

Vojnik, Keršova ul. 8, v času uradnih ur ali jo dobite na 
spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si;

- dokazilo, da ima društvo sedež na območju občine Vojnik;
-  da so registrirani po Zakonu o društvih oziroma po Zakonu o 

zavodih;
- vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2009;
-  vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2010, ki ga je 

sprejel pristojni organ;
-  dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu s seznamom 

oziroma številom članov.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov 
do vključno petka, 9. aprila 2010, do 12.00. Prijave morajo biti 
oddane v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za sofinanciranje 
programov na področju turizma« na naslov Občina Vojnik, 
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.

5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju turizma v občini Vojnik 
(Uradni list RS, št. 17/04 in  33/07).

6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v 
roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi 
izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

7. Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan na 
telefonskih št. 03/ 78-00-647 ali 051 315-841 /Petra Pehar 
Žgajner/. 

Benedikt Podergajs, 
župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 
22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju 
športa v občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 51/04), Odloka o proračunu 
Občine Vojnik za leto 2010 (Ur. l. RS, št. 105/09) in Letnega 
programa športa občine Vojnik za leto 2010 objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa, ki 
jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna 
za leto 2010

1. Predmet javnega razpisa 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
1.  Interesna športna vzgoja predšolskih otrok.
2.  Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok.
3.  Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport.
4. Kakovostni šport.
5. Druge dejavnosti:
-  izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih 

kadrov v športu;
-  medobčinske in občinske športne prireditve;
-  delovanje športnih društev in športnih zvez na ravni Občine 

Vojnik.

2.  Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje športnih 
programov

Nosilci in izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:
-   imajo sedež v občini Vojnik ali so registrirane izključno na 

regijskem nivoju in   vključujejo tudi občane občine Vojnik;
-    imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za 

uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
-   imajo organizirano redno dejavnost in vadbo ter
-  so registrirani najmanj eno leto.

3. Upravičenci 

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih 
programov:
-  športna društva;
-    zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s 

sedežem na območju občine Vojnik;
-    zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, 

ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju športa s sedežem na 
območju občine Vojnik;

-  zavodi za področja vzgoje in izobraževanja v občini Vojnik.

Uradni del
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Uradni del

4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 43.288,00 €.

5. Vsebina vloge

Vloga mora vsebovati: 
-    izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti 

dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali 
na spletni strani Občine Vojnik www.vojnik.si; 

-    dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem 
javnem razpisu;

-    natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem 
izvajanja programov in urnikom vadbe;

-    program mora biti finančno ovrednoten s planom stroškov in 
navedeni morajo biti viri sofinanciranja;

-    društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove 
morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za 
opravljanje športne dejavnosti.

6. Rok in način prijave na razpis

Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno 
pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 
8, 3212 Vojnik najkasneje do 5. 4. 2010. 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. ure oddana v 
tajništvu Občine Vojnik.

Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov:
OBČINA VOJNIK, Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom: »NE 
ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2010«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov prijavitelja.

7. Postopek obravnave prijav

Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, ki jo imenuje 
župan. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi kriterijev 
in meril Pravilnika o sofinanciranju športa v občini Vojnik. 

Nepravočasno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala. 

Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo v 10 
dneh po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.

8. Informacije

Odbor za družbene dejavnosti priporoča, da se predlagatelji z 
vprašanji glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju 
obrazcev v času uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene 
dejavnosti, Urško Mužar, tel. 7800-623 in 7800-620, 
e-naslov: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.

Benedikt Podergajs, 
župan Občine Vojnik

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PA POZIVA TUDI 
ŠPORTNIKE POSAMEZNIKE, KI SO USMERJENI V 
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT IN IMAJO STALNO 
PREBIVALIŠČE V OBČINI VOJNIK, DA DO 5. 4. 2010 
ODDAJO SVOJE VLOGE.

POVZETEK 29. SEJE OBČINSKEGA SVETA 
OBČINE VOJNIK

Občinski svet Občine Vojnik je na 29. redni seji, dne 18. 2. 2010:
 -  potrdil zapisnik 28. redne seje in 4. korespondenčne seje 

Občinskega sveta Občine Vojnik; 

-  sprejel informacijo o delu urednika občinskega glasila Ogledalo 
Jureta Vovka;

-  sprejel sklep o tem, da se strinja s predlaganim začasnim načinom 
financiranja, da se za izdelavo projektov poplavne varnosti 
ob Hudinji na območju Vojnik-Arclin in za izdelavo projekta 
suhega zadrževalnika na potoku s Tomaža uporabi neporabljena 
proračunska rezerva iz preteklih let (39.633 EUR) in začasna 
prerazporeditev sredstev (do sprejetja rebalansa proračuna) iz 
proračunske postavke 4040250 (izgradnja kanalizacije Vojnik-
desni breg Hudinje) v višini 50.000 EUR;

-  sprejel Dopolnilni sklep o letnem načrtu razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Občine Vojnik za leto 2010;

-  sprejel sklep o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine 
Vojnik za nepremičnino parc. št. 1412, vpisano v vl. št. 265 
k. o. Verpete (družbena lastnina v splošni rabi, kar se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije) ter pooblastil občinsko 
upravo za izdajo odločbe o določitvi statusa javnega dobra v 
lasti Občine Vojnik ter za vpis javnega dobra v lasti Občine 
Vojnik v zemljiški knjigi;

-  sprejel osnutek odloka Občinski podrobni prostorski načrt 
»Frankolovo Loka«, osnutek preoblikoval v predlog ter sprejel 
predlog odloka Občinski podrobni prostorski načrt »Frankolovo 
Loka«;

-  sprejel Letni program športa Občine Vojnik za leto 2010;

-  sprejel sklep, s katerim je pooblastil župana Občine Vojnik, 
Benedikta Podergajsa, in z njegove strani imenovano strokovno 
komisijo, da potrjuje investicijske dokumente za investicije, ki 
so uvrščene v Načrt razvojnih programov oz. v Proračun Občine 
Vojnik. Strokovna komisija, ki ocenjuje investicijski dokument, 
oceni, ali je investicija primerno prikazana in izvedljiva, kot 
je prikazano v investicijskem dokumentu ter da so podatki in 
informacije zadostni, da se lahko pričakuje predvidene učinke;

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

Povzela: Tanja Golec Prevoršek
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ČISTILNA AKCIJA 2010 – od 22. 3. 
do 27. 3. 2010

Občina Vojnik obvešča, da bo občinska akcija ČIŠČENJA 
OKOLJA potekala od ponedeljka, 22. marca, do vključno so-
bote, 27. marca 2010. Glavna čistilna akcija bo 27. marca 2010. 
V akcijo se naj vključijo vsi občani naše občine, še posebej vsa 
društva, ki organizirano delajo na našem območju, ter šole in vrt-
ci. Akcijo bodo vodile krajevne skupnosti, zato bodite pozorni na 
obvestila v dneh pred 22. marcem in se vključite tam, kjer mislite, 
da je najbolj prav. V primeru slabega vremena bo glavna čistilna 
akcija po veliki noči, to je 10. aprila 2010. V času akcije bodo na 
razpolago tudi kontejnerji za zbiranje kosovnih odpadkov na že 
ustaljenih kontejnerskih mestih.

KONTEJNERSKA MESTA PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK

VELIKI KONTEJNERJI

od 22. 3. do 24. 3. 2010
ARCLIN – pri Kovač
RAZGORCE – odcep za Črešnjevec

od 25. 3. do 27. 3. 2010
IVENCA – odcep za Male Dole
PRISTAVA – pri Plešnik

27. 3. 2010
na parkirišču od semaforja pri pokopališču proti cerkvi 

MALI KONTEJNERJI

22. 3. 2010 in 23. 3. 2010  24. 3. 2010
ARCLIN pri Svetel – Pot v Lešje BOVŠE – transformator
RAZGOR – pri Rečnik (trgovina) GLOBOČE – cesta v Dedni Vrh
KONJSKO – igrišče CESTA v Šmartno – odcep Konjsko     

25. 3. 2010 26.3.2010
VIŠNJA VAS – Kapla ARCLIN – novo naselje (Arclin 86)
VIŠNJA VAS kapela – pri Jelen BEZOVICA
LEŠJE – odcep pri Kovač GRADIŠČE (kapela)

27. 3. 2010
POT V KONJSKO – na križišču za Belak, Višnja vas 36/b
GRADIŠČE – pri Golež 

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV

VELIKI KONTEJNERJI

od 22. 3. do  27. 3. 2010
NOVA CERKEV pri gasilskem domu

od 22. 3. do 24. 3. 2010
LEMBERG pri avtobusnem postajališču

od 25. 3. do 27. 3. 2010
SOCKA pri mostu (za trgovino)

MALI KONTEJNERJI

22. 3. 2010 23. 3. 2010
pri Cehner, Vizore 7 pri Ovčar, Homec 12
pri mostu (kapeli) v Hrenovi pri Šilihovi kleti, Novake
pri Kadilnik, Hrenova 20 pri Zupanek, Novake 21

24. 3. 2010 25. 3. 2010
pri Klinc, Zlateče  24 pri Štokovnik, Socka 1/b
pri Klinc, Landek 22 pri Smrečnik, Čreškova 15
pri Klinc, Vine 11  pri Pogladič, Velika Raven 7

26. 3. 2010 27. 3. 2010
pri Majcen, Trnovlje 26 pri Preložnik, Razdelj 7
pri Selčan, Selce 10 pri Samec, Polže 1
pri Delčnjak, Trnovlje 15

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO

VELIKI KONTEJNERJI

od 22. 3. do  24. 3. 2010
ČREŠNJICE pri Kračun                

od 25. 3. do 27. 3. 2010
PODGORJE pri Ribič

27. 3. 2010
v parku pri graščini Frankolovo

MALI KONTEJNERJI

22. in 23. 3. 2010 24. 3. 2010
pri Vovk, Dol pod Gojko 10 pri Fijavž, Lipa 4
v križišču Lindek,  Beli Potok pri Ločnikar, Stražica 14
pri Cirilu Pinterju, Lipa 20
pri Operčkal, Lindek 12

25. 3. 2010 26. 3. 2010
pri lipi v Bez. Bukovju št. 6 pri Škoflek, Rakova Steza 5
pri Senegačnik, Rove 12  pri Čretnik, Frankolovo 47/a   
pri Žerovnik, Frankolovo 18 v križišču Dol – Briše, Dol 1

Mihaela Hren

Uradni del
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OBDARITEV 
NOVOROJENČKOV

V Občini Vojnik že nekaj let poteka 
obdaritev novorojenčkov. Gre za enkratno 
denarno pomoč staršem ob rojstvu otroka. 
Do pomoči so upravičeni otroci, ki imajo 
stalno bivališče v občini Vojnik skupaj s 
starši, oziroma skupaj z enim od staršev. 

Trenutno ta pomoč, po sklepu Občinskega 
sveta z dne 20. 12. 2006, znaša 140,00 €.

Vse, kar morate storiti je, da v 
štirih mesecih od otrokovega rojstva 
vložitev pisne vloge na Občini Vojnik 
za dodelitev enkratne denarne pomoči 
za novorojence. Vloge lahko dobite v 
sprejemni pisarni na Občini Vojnik ali 

na uradni spletni strani občine, ki se 
glasi http://www.vojnik.si. 

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

Občinska uprava 

Uradni del

O B V E S T I L O

Na podlagi drugega odstavka 4. člena Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami (Uradni list RS, št. 
78 2008) 

OBVEŠČAMO VSE OBISKOVALCE POKOPALIŠČ ČREŠNJICE, FRANKOLOVO, NOVA 
CERKEV IN VOJNIK,

da imate možnost in ste hkrati OBVEZANI ločeno zbirati odpadne nagrobne sveče na pokopališčih. 

Nameščeni so posebni zabojniki ČRNE BARVE oziroma ZELENE BARVE (Vojnik) z zelenimi in 
rumenimi pokrovi in z vidno oznako ter napisom SAMO ZA SVEČE, ki so namenjeni odlaganju odpadnih 
sveč za nadaljnjo predelavo. Sveče se bodo tudi odvažale ločeno od ostalih odpadkov. 

PROSIMO, ODLAGAJTE ODPADNE SVEČE LOČENO, SAJ S TEM DOPRINESETE K 
VAROVANJU NAŠEGA SKUPNEGA OKOLJA!

Občina Vojnik

GSM: 041 383 383
www.biomasa.si

Kotli na lesno biomaso
FRÖLING

- polena
- peleti

- sekanci
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Ne prezrite

Sestreljeno ameriško 
letalo Consolidated 
Liberator B24-H

‘’Peacemaker’’ – ‘’Mirovnik’’, 
serijska številka: 42-52101

25. februar 1944 v bližini kraja Vrba 
pri Dobrni

25. februarja 2010 mineva 66 let, odkar 
se je na našem nebu odvil dogodek, ki ga 
želim s tem zapisom potegniti iz pozabe.

V nadaljevanju podajam verjetno 
zgodbo, kot jo je mogoče podati iz 
pridobljenih podatkov, in sicer: iz poročila 
o pogrešani posadki: MACR št.: 3295 
(MACR – Missing Air Crew Report), 
pričevanj očividcev in iz pridobljenih 
podatkov na svetovnem spletu.

Med drugo svetovno vojno, v zgodnjih 
jutranjih urah 25. februarja 1944 se je v 
ameriški zračni bazi »Gioia del Cole« v 
Italiji v svojega ogromnega jeklenega ptiča 
vkrcalo deset mladih mož. Posadki letala 
je bila zaupana težka naloga, da skupaj 
z drugimi letali ponesejo smrtonosni 
tovor v samo osrčje nemškega rajha. Cilj 
je bilo mesto Regensburg v Nemčiji, 
predvsem tovarna nemških lovskih letal 
Messerschmitt 109, ter uničenje ostalih 
vojaških objektov in infrastrukture. Letalo 
z desetčlansko  posadko je pripadalo 724 
bombnemu eskadronu in je letelo v sestavu 
451 bombne skupine pod poveljstvom 
ameriške 15 zračne armade.

Štirideset letal je nad predvideni 
cilj poletelo ob 8.30 zjutraj. Letala so 
pripadala 724, 725, 726 in 727 bombnemu 
eskadronu (451 bombna skupina).

Ob 11.49 je formacijo bombnikov 
napadlo nad mestom Linz (Avstrija), 15 
nemških lovskih letal Messerschmitt 109. 
Letalu z imenom ‘’Peacemaker’’ je zaradi 
v boju dobljenih poškodb zagorel motor 
številka 3 in je bilo prisiljeno zapustiti 
formacijo. Nemška letala so srdito 
napadala poškodovano letalo, vse dokler 
ni v zraku eksplodiralo. Pri tem pa ni bilo 
videti, da bi kateri izmed članov posadke 
izskočil (vir: zapis v knjigi “The Fight’n 
451st Bomb Group”, avtorjev: Mikea Hilla 
in Sedgefielda D. Hilla). 

V MACR je v zvezi s tem dogodkom 
zaslediti naslednje podatke, ki jih navaja 
neposredni očividec dogodka Israel Willig 

(strelec v repu letala), ki je bil na sosednjem 
letalu.  Letalo, katerega zgodbo v tem 
članku predstavljam je letelo za njegovim 
letalom in so ga nemški lovci zadeli v trup.  
Po tem dogodku je letalo začelo izgubljati 
višino ter se je spustilo pod njegovo letalo, 
tako da ni bilo več v njegovem vidnem 
polju. Očividec tudi navaja, da letalo 
ni gorelo, vendar iz tega, kar je videl, ni 
mogel podati ocene, ali je bilo možno 
letalo upravljati ali ne. Kmalu zatem pa 
je bilo napadeno tudi letalo očividca, tako 
da točnega mesta, kjer se je to zgodilo, 
ni mogel podati. Kaj ima to skupnega 
z našimi kraji? Letalu najverjetneje ni 
uspelo nadaljevati poti do cilja in se je 
poškodovano vračalo v svojo letalsko 
bazo. Tako se je znašlo nad slovenskim 
nebom. Letalo so napadla nemška lovska 
letala (po pripovedovanju domačinov naj 
bi bila dva, vendar podatka trenutno še ni 
bilo možno preveriti). V zračnem boju je 
bilo napadeno letalo zadeto in je začelo 
goreti ter strmoglavljati proti zemlji; po 
pripovedovanjih očividcev je letalo nato 
v zraku eksplodiralo, pri tem pa naj bi ga 
domnevni nemški letali spremljali. Motorji 
nesrečnega ameriškega letala so izpeli svojo 
pesem s strmoglavljenjem na slovenska tla 
blizu kraja Vrba pri Dobrni (nemško ime 
kraja: Werba bei Bad Neuhaus).  Razbitine 
letala so bile razmetane na področju enega 
kvadratnega kilometra. Tudi tedanja 
nemška žandarmerijska posadka iz 
Vojnika (nemško ime kraja: Hochenegg 
bei Cilli) navaja 90 % uničenje letala ter 
uro strmoglavljenja, in sicer 12.40. Po 
pripovedovanju domačinov naj bi izskočili 
trije člani posadke. Eden naj bi pristal v 
hribih nad Socko, nekje na področju Selc 
oziroma Vinar, kjer se je s padalom ujel v 
drevesne veje. Domačini so ga poizkusili 
rešiti, vendar so bili v bližini že Nemci, 
ki so ga kmalu zatem ujeli. Prav tako 
znajo domačini povedati, da naj bi bil 
ujeti letalec domnevno poljskega rodu 
(morebiti  Batory!?). Dva padalca pa sta 
pristala blizu mesta, kjer je ležala večina 
razbitin strmoglavljenja letala, pri čemer 
naj bi eden izmed njiju bil močno opečen  
po obrazu. Oba letalca sta pri bližnji hiši 
prosila za tekočino, s katero bi močno 
opečenemu olajšali bolečine. Nemci so 
ujeli tudi njiju. Iz poročila MACR je 
razvidno, da je s padalom izskočil tudi 
Hunt, ki pa skoka ni preživel. Prav tako 
je navedeno, da je telo pilota Johnsona 
v 80 % zgorelo, prav tako sta zgorela 

McEntee ter Nohlechek (za ostale umrle ni 
navedenih zaznamkov). Preživeli Heaney 
pa je bil močno opečen po obrazu.

Batory in Heaney sta s padalom 
izskočila skozi odprtino za snemalno 
kamero. Grove pa je s padalom izskočil 
iz levega bočnega okna letala. Vsi trije 
so postali vojni ujetniki in so jih Nemci 
poslali preko zračne baze Thalerhof (Graz, 
Avstrija) v zbirni center za sestreljene 
pilote v mesto Oberursel blizu Frankfurta 
v Nemčiji. Od tam naprej pa v ujetniški 
kamp Stalag Luft 4 v Gross-Tychow (prej 
Heydekrug) Pomeranija, Prusija, danes 
mesto Tychow na Poljskem, nato so bili 
prestavljeni v mesto Wobbelin severno od 
mesta Ludwigslust v Nemčiji, zatem pa v 
mesto Usedom pri Savemundeu, v Nemčiji. 
Sedem članov posadke strmoglavljenja 
ni preživelo. Umrle letalce so Nemci 
pokopali v skupnem grobu na mestnem 
pokopališču v Celju dne 29 februarja 1944 
(po vojni pa so jih Američani najverjetneje 
prekopali, vendar o tem nimam podatkov). 
Nemci trem preživelim članom posadke 
niso dovolili pogledati v krste. Iz poročila 
MACR je razvidno, da sta se po vojni v 
svojo domovino vrnila dva člana posadke, 
in sicer Batory G. Walter in Grove E. 
Howard. Prav tako je navedeno, da 
sta tretjega preživelega člana posadke 
Heaneya nazadnje Batorya in Grovea 
videla v ameriški bazi Lucky Strike v 
Franciji ter da je imel še vedno opečen 
obraz. Po pripovedovanju domačinov so 
Nemci za odstranjevanje razbitin letala 
pripeljali zapornike iz Celja.

V nadaljevanju navajam 
podatke o posadki nesrečnega 

letala:

Posadka B24 ‘’Peacemaker’’:

1.  JOHNSON D. EDWARD – Pilot 
(številka: O-742158)

Čin: Poročnik - Second Lieutenant (2nd Lt.)
Status: Umrl: † 25. 2. 1944

2.  Mc ENTEE F. GENE – Kopilot 
(številka: O-808871)

Čin: Poročnik - Second Lieutenant (2nd Lt.)
Status: Umrl: † 25. 2. 1944
Odlikovanja: ‘’Purple heart’’ in ‘’air medal’’
Pokopan na pokopališču: Sicily-Rome 
American Cemetery v mestu Nettuno v 
Italiji: odsek: G, vrsta: 14, grob: 60.
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3.  HUNT LEE KENNETH – Navigator 
(številka: O-685344)

Čin: Poročnik - Second Lieutenant (2nd Lt.)
Status: Umrl: † 25. 2. 1944
Pokopan na pokopališču: Jefferson City 
National Cemetery v Jefferson City-u v 
Ameriki, odsek: 3; stran: 25.          

4.  DOUMA MARTIN JR. – Bombarder 
(številka: O-638939)

Čin: Poročnik - Second Lieutenant (2nd Lt.)
Status: Umrl: † 25. 2. 1944

5.  NOHLECHEK J. CLAYTON – 
Strelec v zgornji kupoli letala (štev.: 
16023694)

Čin: Štabni vodnik - Staff Sergeant (S/Sgt)
Status: Umrl: † 25. 2. 1944

6  BERNEY M. EDWIN - Strelec 
v spodnji kupoli letala (številka: 
31168138)

Čin: Vodnik - Sergeant (Sgt)
Status: Umrl: † 25. 2. 1944
            Pokopan na pokopališču: Long 
Island National Cemetery v Farmingdale-
u v Ameriki, odsek: J, stran: 14782.

7.     BATORY G. WALTER – Strelec v 
repu letala (številka: 20638726)

Čin: Štabni vodnik - Staff Sergeant (S/Sgt)
Status: Vojni ujetnik 

8.  HEANEY D. RICHARD –Radio 
operater na levem boku letala (štev.: 
12218198)

Čin: Vodnik - Sergeant (Sgt). 
Status: Vojni ujetnik 

9.  GROVE E. HOWARD – Strelec 
na desnem boku letala (številka: 
17129246)

Čin: Štabni vodnik - Staff Sergeant (S/Sgt). 
Status: Vojni ujetnik 

10.  WILLIAMS D. CLIFFORD JR..– 
Strelec v nosu letala (številka: 
19161710)

Čin: Vodnik - Sergeant (Sgt)
Status: Umrl: † 25. 2. 1944

Menim, da si hrabri ameriški letalci 
na mestu, kjer je strmoglavilo njihovo 
letalo, zaslužijo spominsko obeležje. V 
spomin in opomin, da ne bo pozabljen 
dan, ko so na našem nebu umirali ameriški 
letalci. Predvsem pa zato, ker so na tem 

mestu daleč od doma bili zadnjič skupaj 
kot posadka zavezniškega bombnika. Za 
pogum in njihov prispevek k osvobajanju 
Evrope in naših krajev se jim iskreno 
zahvaljujem. Njihova dejanja in žrtve 
pa naj ne bodo zaman. Naj jim bo lahka 
zemljica, kjer koli jim je usoda namenila 
skleniti njihovo pot. 

Slava jim!

Marko Zdovc

P. S.  Vljudno naprošam vse bralce, 
ki bi o dogodku morebiti imeli kakršne 
koli podatke oziroma bi o dogodku kar 
koli vedeli (iščem tudi morebitne priče 
dogodka), da se mi javijo, prav tako bi me 
zanimalo če ima morda kateri od bralcev 
doma kakšen del ali opremo od tega letala, 
da mi ga odstopi za potrebe razstave. 

Dostopen sem na elektronskem 
naslovu: marko_zdovc@hotmail.com 
ali na gsm.: 041 629-795 (po 15. uri).

LEGENDA:
Slika 1: Različni profili letala B24
Vir: http://www.aviastar.org/air/usa/cons_liberator.php
Slika 2: Oznaka 724 bombne skupine na levi strani repa letala B24
Vir: Avtor
Slika 3: Znak ameriške 15 zračne armade
Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Patch_15th_USAAF.png
Slika 4: Oprema in izgled strelca na bombniku B24
Vir: http://www.airpower.at/news03/0813_luftkrieg_ostmark/USAAF_b-24_gunner.jpg
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Društva

DEBELI, MASTNI, TOLSTI …

… ČETRTEK namreč. Kaj to sploh 
je, se danes marsikdo vpraša, ko sliši za 
debeli, mastni ali tolsti četrtek. Šaljivih 
razlag za priponke tega četrtka je veliko. 
Pravijo, da je posvečen debelim ljudem, da 
je na ta debeli četrtek zapovedano pojesti 
nekaj mastnega, eni ga imenujejo mali 
pust, etnološko je to četrtek pred pustnim 
torkom, itd. Prevladuje pa enotno mnenje, 
da se na ta dan uradno začne norčavi 
in veseli pustni čas, ki potem traja ves 
teden vse do pepelnične srede, ko nastopi 
40-dnevni post.  V Sloveniji ima pustna 
tradicija bogato zgodovino, pri čemer je 
pustni čas eno najbolj veselih obdobij v 
letu. 

Ljudje že od nekdaj praznike in posebne 
dneve proslavimo z boljšo ali za določene 
praznike značilno hrano. Zavezniki pusta 
trdijo, da se je treba v pustnem času vsaj 
desetkrat do sitega najesti, prvič že na 
malega pusta dan. Kakršna koli hrana 
za ta čas ne velja, velja le tista, kamor 
je prašič stopil. Kot je imela in še ima 
vsaka slovenska pokrajina svoje maske 
in svoje pustno izročilo, tako so se tudi 
jedi za pusta po pokrajinah razlikovale, 
vse pa so imele isti skupni imenovalec – 
hrana je morala biti mastna, kar potrjujejo 
tudi številni pregovori. V naših krajih so 
včasih na debeli četrtek obvezno kuhali 
svinjsko glavo, kasneje pa prekajeno meso 
s svinjsko kračo na čelu, na jedilniku so 
bile tudi klobase, potice špehovke, krhki 
flancati, nikakor pa na mizi niso smeli 
manjkati pustni krofi. Gospodinje so jih 
prvič spekle prav na četrtek, to je bila 
uvertura pred  zaresno pustno peko.  

Sama se spominjam procedure s peko 
krofov, ki se je tudi v naši hiši začela  na 
dan malega pusta. Vedno so bili najbolj 
slastni ravno četrtkovi krflci, ki se včasih 
niso niti dodobra ohladili in že jih ni bilo 
več. Taprava peka se je zgodila na pustno 
soboto. Naši otroški peterici je bilo takrat 
prepovedano tekati po hiši sem in tja, 
stokrat odpreti in zapreti vrata zato, da se 
krofi ne bi prehladili. Pa so se, posledica 
so bile luknje, velike kot Postojnska jama. 
To jamo smo zaradi krofov spoznali, še 
preden smo jo obravnavali v šoli. Kdo 
bi si mislil, da je lahko peka krofov tudi 
geografsko poučna? 

Ker je imela mama na zalogi 
dovolj receptov, je tudi te z veseljem 
preizkušala, najbolj pa se je obdržal tale, 
ki ga za pokušnjo ponujamo tudi vam.  
Potrebujete: 1 kg moke, 5-6 dcl mleka, 
2 žlici pomarančnega soka, 4 žlice ruma 
(nadomesti ga lahko dobra domača 
slivovka), 6 dag olja, 12 dag sladkorja, 5 
dag kvasa, 6 rumenjakov, sol in marmelada. 
Postopek priprave gospodinje že poznamo, 
konzumatorjem pa želimo le dober tek ob 
tej dobroti, ki je tudi kdaj med letom ni 
prepovedano pripraviti. 

Ker so letos pust in njegove zapovedi 
že opravili svoje in če ste se v tem času 
prelevili v igrive šeme ter se držali pustnih 
pravil tudi pri mizi, potem je sedaj pravi 
čas, da pospravite pustne uniforme in s 
postom popravite pustne pregrehe. 

 
Sonja Jakop
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Gospodarstvo - komunala

Izdelali se bodo široki strojni izkopi za 
razširitev cestnega profila, na katerega se
naredi nasip v debelini 50 cm iz zmrzlinsko 
odpornega kamnitega materiala CBR = 
10 %. Na obstoječe vozišče in na planum 
nasipa razširitve se vgradi v zgornji ustroj 
tamponski drobljenec, širine 4,0 m. Po 
opravljenih meritvah nosilnosti  se vgradi 
5 cm nosilnega sloja bituminiziranega 
drobljenca in 3 cm obrabnozapornega 
sloja bitumenskega betona širine 3,0 m. 
Obojestransko se izdelajo asfaltne mulde.

OBNOVA BRVI

V mesecu avgustu se je obnovila brv 
v Vojniku, ki povezuje trg z naseljem z 
desnim bregom Hudinje. Obnovo je izvajal 
Montles, v višini 4.600,00 EUR. Naročena 
pa je že tudi strešna konstrukcija, ki 
bo varovala leseno brv pred različnimi 
vremenskimi vplivi.

Boštjan Švab

V okviru Medobčinskega inšpektorata 
in redarstva Občin Dobrna, Oplotnica, 
Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik 
in Zreče s sedežem v Vojniku, Keršova 
ulica 8, delujeta na območju Občine Vojnik 
komunalno-cestna inšpektorica in občinski 
redar. 

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

Uradne ure, namenjene poslovanju s 
strankami, na sedežu Medobčinskega 
inšpektorata,
vsak ponedeljek od 8.00 do 12.00; v tem 
času se zagotavljajo tudi uradne ure po 
telefonu.
tel.: (03) 78 00 638
telefaks: (03) 78 00 637
e-pošta: inspekcija@vojnik.si

Občinski redar
Damjan Vahter

Uradne ure, namenjene poslovanju s 
strankami, na sedežu Medobčinskega 
inšpektorata,
vsako sredo od 8.00 do 10.00; v tem času se 
zagotavljajo tudi uradne ure po telefonu.
tel.: (03) 78 00 629
telefaks: (03) 78 00 637
e-pošta: damjan.vahter@gmail.com 

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

- na prehodu za pešce in na razdalji 
manj kot 5 m pred prehodom; zagrožena 
globa je 40 evrov;

- na kolesarski stezi, kolesarski poti, 
pločniku, pešpoti, kolesarskem pasu ali na 
tirnicah; zagrožena globa je 80 evrov;

- na označenem avtobusnem 
postajališču; zagrožena globa je 40 evrov;

- na delu ceste, kjer bi bil prost prehod 
med ustavljenim oziroma parkiranim 
vozilom in neprekinjeno ločilno črto ali 
usmerjevalnim poljem na vozišču ali 
nasprotnim robom vozišča ali kakšno 
drugo oviro na cesti širok manj kot 3 m; 
zagrožena globa je 80 evrov;

- na označenem parkirnem prostoru 
za invalide oziroma invalidke; zagrožena 
globa je 80 evrov;

- na označenih poteh, namenjenih 
intervencijskim vozilom; zagrožena globa 
je 80 evrov.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih 
objektov ter postavljanje kakršnih koli 
drugih objektov ali naprav v varovalnem 
pasu občinske ceste je dovoljena le s 
soglasjem pristojne službe občinske 
uprave. Z globo 209 evrov se kaznuje 
fizična oseba, ki prične z deli brez tega
soglasja.

Prepovedano je odvajati na cesto vodo, 
odplake in druge tekočine. Zagrožena 
globa je 209 evrov za fizično osebo.

Na javnih površinah je prepovedano 
voditi pse brez vrvice in jih puščati brez 
ustreznega nadzora. V primeru onesnaženja 
teh površin s pasjimi iztrebki morajo 
lastniki oziroma vodniki psov le-te takoj 
odstraniti. Zagrožena globa je 100 evrov.

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

* terapevtska ročna masaža
* reflekconska masaža stopal
* klasična švedska masaža
* pedikura
* Bownova terapija

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

3212 Vojnik
Tel.: (0) 577 33 30
GSM: 041 731 060

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO

OGLEDALO 72 ok.indd   16 27.10.2009   12:58:26

Ilovca 15
3212 Vojnik

Tel.: (0) 577 33 30
GSM: 041 731 060

www.mazzi.si

MIHA ŠKOFLEK s.p.
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Slika 1: Različni profili letala B24
Vir: http://www.aviastar.org/air/usa/cons_liberator.php
Slika 2: Oznaka 724 bombne skupine na levi strani repa letala B24
Vir: Avtor
Slika 3: Znak ameriške 15 zračne armade
Vir: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Patch_15th_USAAF.png
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DAN ŽENA – 8. MAREC

Dneva žena ne praznujemo zaradi 
komunistične preteklosti. Na ta dan se 
spomnimo leta 1911 tragično preminulih 
žena v New Yorku ter pohoda ruskih žena 
za mir in konec I. svetovne vojne leta 1917. 
Leta 1975 so 8. marec za mednarodni dan 
žena razglasili v Organizaciji združenih 
narodov.

Prvo pobudo za dan, posvečen vsem 
ženskam, priznavamo nemški socialistki 
in feministki Clari Zetkin (1857–1933), 
ki je idejo predstavila 1910. leta na Drugi 
mednarodni konferenci socialističnih 
žensk. Dan žena se je tako prvič praznoval 
19. marca 1911 v Avstriji, Nemčiji, Švici in 
na Danskem. Kasnejše pobude povezujejo 
dan žena s požarom v tovarni Triangle 
v Združenih državah Amerike, kjer je 
leta 1911 izgubilo življenje 140 žensk. 
Naslednja pobuda je povezana s pohodom 
žensk v Rusiji za mir in konec I. svetovne 
vojne. Osmi marec se mednarodno praznuje 
od leta 1917 dalje. Ruske ženske so krenile 
v boj za »kruh in mir« zadnjo nedeljo v 
februarju po Julijanskem koledarju, kar 
pomeni 8. marca po Gregorijanskem 
koledarju. Leto 1975 je bilo mednarodno 
leto žensk in takrat so tudi Združeni narodi 
(OZN) proglasili 8. marec za mednarodni 
dan žena. S praznikom obeležujemo boj za 
enake pravice do dela, volitev, izobrazbe. 

Kako obeležiti dan žena? Lahko 
bučno veseljačimo; od tega imajo še 
največ koristi trgovci s kičem.Lahko pa 
razmislimo o nedokončanem boju za 
politične, ekonomske in socialne pravice 
žensk. Lahko razmišljamo o vlogi ženske 
v družbi in okolju v katerem živimo in 
delamo.                            UREDNIŠTVO
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GALENSKI LABORATORIJ
VINOGRADNIKI VOJNIK

S tem zvenečim napisom na vozilu so se vojniški vinogradniki 
letos že šestič predstavili na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. 
Na izviren način so predstavili galenski laboratorij – parodijo 
na trenutno distribucijo zdravil. Na vozilu so prikazali izdelavo 
zdravil iz društvenega vina Vojničan (stara muzejska preša, 
kotel za destilacijo, retorte, epruvete …). Izdelano zdravilno 
tinkturo so ponudili številnim obiskovalcem.

Društvo je tudi v preteklih letih na maškaradi predstavljalo 
svojo dejavnost, vino Vojničan, stari način prevoza vina, vinske 
okoliše, veliko poplavo v Vojniku, … Pri tem gre zahvala 
neutrudnim navdušencem Mirku, Franciju, Ivanu, Vanču, 
Slavi, Hedviki, Minki, Iveku, Zdravku, Jožetu … , da omenimo 
najbolj zaslužne. Seveda pa brez gostoljubnih domačij, kot so 
Bezovšek, Pušnik, Krašovec, Kroflič iz Arclina ter Kovač iz 
Globoč, teh lepih projektov ne bi bilo. Pri tem izdelovalcem, ki 
so se več dni trudili, niti dež niti letos res hude zimske razmere 
niso preprečili veselja.

Skoraj si upamo zapisati, da so člani vinogradniškega 
društva, ki se radi poveselijo, s to dejavnostjo prispevali h 
kulturnemu utripu našega lepega Vojnika. Drugo leto pa spet na 
svidenje. Mogoče s sloganom: Vojniški vinogradniki premagali 
svetovno krizo!

Pavle Leskovar

SODELOVANJE NA PUSTNEM KARNEVALU 
V NOVI CERKVI

Pustni čas je čas med novim letom in pepelnično sredo ali 
pa pomeni pustno šemo, maškaro. Pustni čas je premakljiv in 
je odvisen od velike noči. Prava pustna dneva sta dva: pustna 
nedelja in pustni torek. 

Člani društev in Krajevna skupnost Frankolovo že vrsto let 
pripravljamo skupinsko pustno masko, s katero se predstavimo 
na tradicionalnem pustnem karnevalu v Novi Cerkvi. Naslov 
maske je vsako leto aktualna tema oziroma problematika, ki 
moti krajane in širšo javnost na posameznem področju. 

Člani društev skupaj s KS Frankolovo smo se letos odločili 
za pustno masko z naslovom »ZBIRNI CENTER VOJNIK«. 
Za to temo smo se odločili, ker smatramo, da se je z zaprtjem 
ekoloških otokov, istočasno pa z nedograjenim zbirnim 
centrom v Vojniku v vseh treh krajevnih skupnostih poslabšalo 
ekološko stanje ter predvsem izgled kraja.

S tem prispevkom se želim zahvaliti vsem članom društev v 
kraju, ki so sodelovali pri pripravi pustne maske in bili aktivno 
vključeni v povorki. Posebna zahvala velja družini Železnik iz 
Verpet, pri katerih se vsako leto pripravlja maska. 

Zahvaljujem se tudi gospodu Slavku in Maticu Petreju, ki 
že vrsto let sodelujeta pri prevozu pustne maske. 

Za letošnjo masko nam je Janez Karo priskrbel ustrezna 
oblačila podjetja Simbio, d. o. o. Celje, za kar se mu iskreno 
zahvaljujem.

Za podobno sodelovanje se priporočam tudi v prihodnje.

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo

Trta, ki nas bo rešila iz krize
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23. TRADICIONALNI 
PUSTNI KARNEVAL V NOVI 
CERKVI 

V soboto, 13. februarja 2010, je v Novi 
Cerkvi potekal 23. TRADICIONALNI 
PUSTNI KARNEVAL pod vodstvom 
Prostovoljnega gasilskega društva 
Nova Cerkev, v  sodelovanju z društvi 
in organizacijami, s šolami, vrtcem, 
posamezniki iz občine Vojnik in od drugod 
ter krajani nekaterih zaselkov v KS Nova 
Cerkev.

Priprave na karneval so se pričele že v 
mesecu decembru 2009 in se nadaljevale 
v mesecih januarju in februarju 2010 z 
zbiranjem raznih idej, aktualnosti po svetu, 
državi, občini, KS in drugod.

V pustni povorki je sodelovalo preko 
600 udeležencev, ki so opravili ogromno 
prostovoljnih ur, da so pripravili vozove, 
avtomobile in razne maske. Karneval 
je pritegnil številne gledalce. Letošnji 
karneval je bil res rekorden, saj še nikoli 
doslej ni sodelovalo kar 50 skupin.

Iskrena hvala Občini Vojnik za 
pokroviteljstvo karnevala. Hvala Godbi 
na pihala Nova Cerkev in Dobrna 
za spremljavo karnevala. Hvala za 
sodelovanje in predstavitev kostumov: 
državnikom Antonu Marcenu, Vladu 
Koprivniku, Hermanu Felicijanu, Mirku 
Blazinšku, Boštjanu in Tanji Štante, Anji 
Jezernik, Juretu Jakobu, Branku Jezerniku 
in varnostnikom: Vojku Založniku, 
Tomažu Krnjovšku, Janezu Goričanu ter 
prevozniku Danilu Bojanoviču iz Vojnika. 
Ivanu Ravnaku iz Nove Cerkve za izposojo 
motorja in 110 let starega vozila za prevoz 
policije in vodje karnevala; učiteljicam 

in učencem POŠ Nova Cerkev in Socka, 
osnovne šole Vojnik in Frankolovo;  
vzgojiteljicam in otrokom Vrtca Mavrica 
Vojnik ter enot Nova Cerkev in Socka; 
ravnateljici Majdi Rojc in namestnici 
Olgi Kovač; ravnatelju Petru Žureju: 
ravnateljici Zvonki Grum ter vsem staršem 
otrok, sodelujočih na karnevalu; kurentom 
iz Celja, pod vodstvom Aleša Kmeteca, in 
kurentom s Ptuja; Turističnemu društvu 
Nova Cerkev; Jakobu in Ireni Krajnc iz 
Nove Cerkve; vinogradniškemu društvu 
iz Vojnika; Krajevni skupnosti Frankolovo 
z društvi; dramski skupini Kulturnega 
društva Vojnik; Rafaelu Gregorcu s 
sodelavci, vodstvu in oskrbovancem 
Špesovega doma Vojnik; Mladinskemu 
društvu Vojnik; Davorju Goričanu iz Socke; 
Tadeju Selčanu s sodelavci iz Zlateč; 
Janezu Močeniku iz Socke s sodelavci; 
Francu Strenčanu in Roku Potočniku z 
Lave; Blažu Pekošaku in Luki Gmajnerju 
iz Nove Cerkve; Janezu Polenšku iz 
Novak in Branku Marovšku iz Straže s 
sodelavci; Štefanu Pohajaču z Dobrne s 
sodelavci; Francu Kotniku in Alešu Švabu 
iz Socke; Športno-kolesarskemu društvu 
Nova Cerkev; Športnemu društvu Nova 
Cerkev; Smučarskemu društvu Vizore; 
Damjanu Piršu iz Celja s sodelavci 
in helikopterjem; Roku Potočniku iz 
Prebolda za avto dvigalo; Rudiju Rudniku 
iz Celja in Jožetu Rezarju iz Leskovca; 
Kulturnemu društvu Socka; mažoretkam 
iz Radeč; Prostovoljnemu gasilskemu 
društvo Vojnik; Matjažu Preložniku in 
Andreji Štravs iz Razdelja; Jožetu iz 
Gorice pri Slivnici; Bojanu Pekošaku iz 
Nove Cerkve za izposojo avtomobila bugi; 
Antonu Pilihu iz Vojnika; Jožetu Poleneku 
z Dobrne s sodelavci za vlak; Jožetu 

Klincu iz Vin s sodelavci;  krajanom iz 
Šmarjete pri Celju; Božu Jurku z Dobrne; 
Gustiju Pogorevcu in Slavku Vrenku iz 
Novak s sodelavci ter tajnici Krajevne 
skupnosti Nova Cerkev, Mihaeli Hren, za 
administrativno pomoč. 

Hvala članom Prostovoljnih gasilskih 
društev Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev, 
Socka, Lemberg in Dobrna za redarsko 
službo, vodji redarske službe Marku 
Mavharju in pomočniku Jožetu Kunstu, 
vodji razporeda povorke Ivanu Jezerniku in 
pomočnikoma Sandiju Kovaču in Boštjanu 
Selčanu iz Nove Cerkve. Prevoznikom 
Romanu Cehnerju iz Vizor, Branku in 
Mitji Gobec iz Novak ter Jožetu Štimulaku 
z Dobrne za razne opravljene prevoze. 
Hvala ansamblu Trio Pogladič in Robiju 
Pilihu iz Vojnika za ozvočenje, grafičnemu 
podjetju INO Celje in Zlatečan Celje 
za grafične storitve; Marku Ravnaku iz 
Zadobrove za izdelavo reklamnih panojev 
ter Mileni Jurgec in Dušanu Žgajnerju za 
izdelavo mask.

Posebna zahvala gre podjetju Ceste 
mostovi Celje ter predsedniku uprave 
Marjanu Vengustu za izposojo in 
postavitev tribun ter postavitev odra za 
goste. Za izposojo varovalnih ograj pa 
se zahvaljujemo Združenju šoferjev in 
avtomehanikov Celje ter Albinu Ojstršku.

Še enkrat vsem in vsakemu posebej 
iskrena hvala za sodelovanje ter pomoč 
pri izvedbi karnevala z željo, da v 
prihodnjem letu ponovno združimo moči 
ter  pripravimo 24. pustni karneval!

Slavko Jezernik,
vodja karnevala
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Slovo od zime – pust

Predpustni čas je poseben čas v letu. 
Vrstijo se maškarade in plesi. Danes je 
tako, da je šem v nekaterih krajih še nekaj, 
ponekod pa prav nobene več. Kakšen si 
natakne kupljeno naličje in hodi od hiše 
do hiše. Izročilo skušajo ohraniti šole, ki 
v našem kraju prav lepo skrbijo zanj in se 
vsako leto pokažejo na pustnem karnevalu 
v Novi Cerkvi. Na splošno velja, da je 
pustni čas nekaj posebnega, ko marsikje 
ponorijo.

Iz davnine je razširjena vera, da pustne 
šeme prinašajo srečo in dobro letino, zato 
jih je treba obdarovati. Staro pravilo je bilo, 
da se smejo šemiti samo moški, predvsem 
fantje. Danes se tega pravila ne držimo več. 
Najdlje se je to pravilo ohranilo na Ptuju, 
kjer so se fantje preoblekli v živalske kože 
– korante in marsikdaj tudi obračunali 
med seboj zaradi deklet. Šeme navadno 
nastopajo v skupini, nič ne govorijo, 
poskakujejo, plešejo za debelo repo, 
uganjajo trušč, tepejo, mažejo s sajami, s 
pepelom, močijo z vodo, kaj izmaknejo, 
izpostavljajo smehu napake v vaški srenji. 
Šemam ne smeš ničesar zameriti, do vsega, 
kar počno, imajo pravico in poskrbijo, da 
ob pustu vlada narobe svet. Sprva šeme 
niso bile smešne, bile so resne, tudi srhljivo 
grozne. Našemljenci so bili, po prepričanju 
ljudi, duhovi umrlih prednikov, pozneje so 
predstavljali splošno vero v duhove, ki 
oživljajo naravo in ji gospodujejo. Stara 
vera se je razkrojila, šeme so izgubile 
vsebino, ostala je samo njihova oprava. 
Tisti hip so postale smešne.

Renesansa je marsikaj spremenila, 
poklicala je v življenje to, kar imenujemo 
karneval: Carne vale – meso, zdravstvuj! 
V nasprotju s srednjim vekom, naravnanim 
v onostranstvo, je renesansa sprostila 
radoživo tuzemsko bivanje. Karneval je 
doživljanje novega življenjskega občutja. 
Odtlej se lahko šemijo tudi ženske, ki se 
po starem izročilu niso smele šemiti.

Tudi v pustni čas sodijo posebne in 
obilne jedi in pijača. Človek je že od 
nekdaj dal božanstvu, kar je po njegovem 
mnenju od njega terjalo, privoščil pa si 
je tudi v čim obilnejši meri vsega, kar je 
prijalo njegovi človeški naravi. V teh dneh 
sodi na mizo svinjina, z njo še mnogo 
mastnega peciva: ajdova potica, špehovka, 
ocvirkovka, krofi, flancati. Ponekod pravijo 
pustni nedelji mastna nedelja, a pred njo je 

debeli ali tolsti četrtek. O pustu mora biti 
vsakdo sit, človek in živina. »Kdor se tega 
dne ne naje, bo vse leto stradal,« pravimo v 
celjski okolici. Revež je tisti, ki si o pustu 
ne more privoščiti tolste južine, saj o tem 
poje veselo-žalostna pesem:

Hopsasa, risasa,
pustna nedelja –
lan’ sem bil špeha sit,
letos pa zelja …

Izročilo torej zahteva o pustu norčije 
in obloženo mizo. Še dandanes se tega 
vsakdo rad drži.

K pustnemu času sodijo tudi pustne 
norčije. Kurent, Pust, Fašnik so slovenska 
imena za isto osebo, za poosebljeni 
karnevalski čas. V predpustnem času 
se je potrebno tudi poročiti. Če ni bilo v 
vasi nobene poroke, se začno obsežne 
priprave na borovo gostivanje. Gre za 
ženitev z drevesom. Ta običaj poznajo 
predvsem v Prekmurju, na Štajerskem pa 
kurentovanje. Najslavnejši koranti so iz 
Markovec pri Ptuju. Odganjajo zimo tudi 
v njeni simbolični podobi, ki pomeni tudi 
smrt ali bolezen. Prinašajo torej življenje 
in zdravje, pomlad in ljubezen.

Konec pusta pa naznanja pepelnica, 
s katero se začenja postni čas. Pa naj 
zaključim z anekdoto Matije Valjavca: 
Pust je imel god in je k sebi povabil Vuzma 
na obed. Gostila sta se, kar se je dalo, tri 
dni in tri noči, in pila sta, da je od mize 
teklo. Nazadnje se je Vuzem le poslovil in 
povabil Pusta na svoj god. Le-ta  je menil, 
da je tudi Vuzem pripravil zanj bogato 
gostijo. Vuzem pa mu je postregel samo 
s čebulo, režnjem kruha in kupico vina. 
Pust ga gleda, čaka, kaj še pride na mizo. 
Nazadnje pa ga le vpraša: »Ali ničesar 
drugega nimaš?« Vuzem mu odgovori: 
»Ne, dragi moj. Tebi je bilo treba poskrbeti 
samo za tri dni, jaz pa imam vse leto na 
skrbi. Vuzem je dolg, Pust pa traja le nekaj 
tednov!«

Po Niku Kuretu pripravila 
Alenka Prebičnik Sešel

Dragi občani!

Pazljivo preberite, takoj vzemite 
svinčnik ter si označite na koledarju 6. 
marec, da ne boste pozabili na …

NamrečVinogradniško-vinarsko 
društvo občine Vojnik organizira prvo 
pokušnjo vrhunskih vin svojih članov 
društva. Za seboj ima ima že kar 
nekajletno delo in v tem času je uspelo 
tako napredovati, da posamezni člani 
dosegajo na raznih ocenjevanjih širom 
po Sloveniji, kot seveda tudi na svojih 
društvenih ocenjevanjih, zares vrhunske 
kakovosti. Torej ta vrhunska vina bi 
vam, spoštovani občani, želeli ponuditi 
v pokušnji, ki jo bomo organizirali v 
soboto, 6. marca, ob 18.30, v večnamenski 
dvorani na Frankolovem. Poskusili bomo 
najmanj 15 različnih vin zares vrhunske 
kakovosti, za katera je grozdje bilo 
pridelano na območju Občine Vojnik.

Organizirali bomo tudi prvo 
salamijado, na katero boste lahko prinesli 
svoje salame vsi občani, ki boste to 
želeli. Podelili bomo priznanje za prve tri 
najkakovostnejše salame.

Prav tako boste vse gospodinje, ki 
boste to želele, prinesle na ogled in 
pokušnjo svoj kruh (kruh iz mamine 
peči).

Na tej prireditvi bo nastopilo kar nekaj 
naših priznanih kulturno umetniških 
skupin, kar bo še dodatno popestrilo 
celotno dogajanje. Pridite, da boste videli, 
kaj pridelajo pridne roke vinogradnikov, 
kakšne dobrote znajo posamezniki 
narediti v obliki salame in seveda kakšen 
kruh znajo speči naše mame. Prireditev 
bo povezovala Ines Novak, za žlahtne 
besede o vinu, salamah in kruhu bo 
poskrbel gospod Drago Medved. Salame 
boste lahko prinesli v Kmetijsko zadrugo 
Vojnik, ocenjevanje salam pa bo strogo 
anonimno.

Pridite, ne bo vam žal!

Mirko Krašovec,
predsednik Vinogradniškega društva 

občine Vojnik
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Prireditev v počastitev slovenskega 
kulturnega praznika je bila letošnje leto 
v  večnamenski dvorani Podružnične 
osnovne šole v Novi Cerkvi, kjer smo 
slavnostno praznovali skupaj z velikim 
številom naših občanov, ki se aktivno 
vključujejo v vse sfere družbenega življenja 
in s svojimi prispevki bogatijo zakladnico 
kulture občine Vojnik. 

Za praznično vzdušje so poskrbeli 
gostje, Mladinski simfonični orkester 
Glasbene šole Celje pod vodstvom 
dirigenta Matjaža Brežnika. Mozartova 
Slavnostna koračnica iz opere Figarova 
svatba, Ciganski napevi, Orion, Dajte, 
dajte Alda Kumerja so le del repertoarja, 
ki so ga lahko poslušali gostje tega večera. 

In če si sposodimo besede Janje Srebot 
Vdovič, povezovalke prireditve, nas je 
tokrat s slavnostnim govorom počastil 
gospod, ki pozna res veliko slojev kulture: 
od preproste, ljubiteljske kulture, do 
kulture v politiki, to je občinski svetnik in 

predsednik Odbora za družbene dejavnosti 
Občine Vojnik, Janez Karo. Ob zaključku 
prireditve je prisotne pozdravil Beno 
Podergajs, župan Občine Vojnik, in jim 
čestital ob njihovem prazniku. 

Dragi, naj se vas vso leto držijo 
naslednje besede, ki so bile vodilo 
letošnjega kulturnega praznika: Naj vam 
bo v tej zimi, prihajajoči pomladi, vročem 
poletju, barviti jeseni, skratka, vedno in 
povsod, življenje naklonjeno in mu vsako 
jutro znova namenite pozdrav z mislimi 
velikega mojstra naše besede, Toneta 
Pavčka:

»Dober dan, življenje! Silno in milo. 
Kot na praznik prihajam v tvoj hram in ti 
šepečem na uho besedilo zaljubljenih: Rad 
te imam!«

Pa imejte radi sebe in vse okrog vas. 

Petra Pehar Žgajner

PRIREDITEV V POČASTITEV KULTURNEGA PRAZNIKA  
V OBČINI VOJNIK

JOŽEFOVO 

Mesec marec odpre delo na njivah. 

Prvi znanilec dela na prostem je 
sv. Gregor (12. 3.). Tako so setev ovsa 
priporočali že okoli njegovega godu. 
Naslednja znanilka dela na prostem je sv. 
Jedrt (17. 3.), ki je zahtevala, da morajo 
žene pospraviti kolovrate na podstrešja, 
drugače pridejo miši v prejo. 

Sv. Jožef (19. 3.) je pravi spomladanski 
svetnik in delo na njivah je v polnem 
zamahu. Jožefovo in Pomladanska Marija 
(25. 3.) sta bila zadnji čas za setev ovsa in 
ječmena ter prvi rok za sajenje krompirja. 
Na Jožefovo si je kmet vedno želel lepega 
vremena, ki je bil porok za dobro letino.

Jožefovo je na začetku pomladi, zato se 
ga je prijela naslednja ljubezenjska šega. 
Včasih so ljudje romali k cerkvi Sv. Jožefa 
nad Celjem. Fantje so svojim ljubljenim 
na stojnicah kupili okrašeno pomarančo. 
Tako je bilo rečeno, da je na sv. Jožefa prva 
pisanka.

 Tomi  Kramaršek

Na prireditvi je bil slavnostni govornik Karo Janez
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25 LET SKUPINE 
ARCLINSKI FANTJE

Pesem, ljudska ali umetna, je vseskozi 
združevala slovenske ljudi in jih kljub vsej 
tehniki še vedno združuje. Arclinski fantje 
so se kot skupina prvič zbrali skupaj maja 
1984 – kot podoglarji. Takoj zatem je po 
nekaj uspešnih nastopih spontano prišla 
ideja, da ustvarijo skupino pod imenom 
Vaški fantje, vendar so jih ljudje iz okolice, 
od koder prihajajo, preimenovali v skupino 
Arclinske fantje in pod tem imenom jih 
poznamo še danes.   

                                                                    
Na začetku je v skupini pelo kar nekaj 

sosedov in prijateljev, ki pa so počasi 
zaradi obveznosti skupino zapustili. 
Zapojejo samo še ob florjevanju in ob 
raznih srečanjih. 

Prvo skupino so sestavljali: Edi Kušer 
1. bas, Tone Štante 2. bas, Milan Svetel 2. 
tenor in Peter Marguč 1. tenor. Sodelovali 
so še: Mirko Šibanc, Janez Štante, Tone 
Kamenik in še drugi. Kasneje sta se skupini 
pridružila še 2. tenorist Franci Bogovič in 
2. basist Milko Kovač. Danes v glavnem 
pojejo samo še štirje, in sicer: Milan 
Svetel, Milko Kovač, Franci Bogovič in 
Peter Marguč.

  
»Pojemo v glavnem narodne pesmi, 

pa tudi priložnostne za razne obletnice, ki 
nam jih je napisala Milena Jurgec. Pojemo 
za naše sorodnike, prijatelje in pa tam, 
kamor nas povabijo. To so razne obletnice, 

odprtja, žegnanja, občni zbori, izleti 
društev, dobrodelne prireditve, pohodi 
planinskega društva, srečanje pevcev, 
nastopi v domovih starejših. Bili smo tudi 
na velikem srečanju Planinskih društev 
Slovencev, ki delajo in živijo v Švici. 
Posebno dobro sodelujemo z Vinarskim, 
Planinskim in Prostovoljnim gasilskim 
društvom Vojnik. Vsi smo tudi člani 
Moškega pevskega zbora KUD France 
Prešeren iz Vojnika. 

Naš namen je s pesmijo osrečevati ljudi, 
obenem pa narediti nekaj za ohranitev 
narodne pesmi. Najbolj smo veseli, 
kadar naši pesmi prisluhnejo tudi mlajši. 
Strokovne pomoči trenutno nimamo. 
Pesmi se naučimo po posluhu. Posebno 
veseli smo, če nam kdo posreduje staro 
ljudsko pesem z njeno melodijo. Vedno 
pa nam je dobrodošla  pomoč človeka z 
izkušnjami in znanjem ljudskega petja.

Zavedamo se, da smo vsak dan starejši, 
zato si želimo, da ostanemo čim dlje zdravi 
in pri dobrem glasu, da bomo peli še 
nekaj časa v svoje veselje in zadovoljstvo  
ljudi, ki nas radi poslušajo,« je v imenu 
Arclinskih fantov povedal njihov član 
Peter Marguč.

Da bi jim zdravje in lepi glasovi 
še dolgo služili ter da bi nam zapeli še 
veliko lepih pesmi, so želje ob 25-letnici 
delovanja. Iskrene čestitke.

Milena Jurgec

Čebelarsko društvo Vojnik 

ČD Vojnik je imelo občni zbor 17. 1. 
2010, ob 9. uri, pri URŠKI.

Predsednik je pozdravil vse prisotne. 
Zbora se je udeležil župan Občine Vojnik, 
ki je vse prisotne prav lepo pozdravil in 
nam zaželel plodno leto. Opazil je naše 
delo v sodelovanju z vrtcem, s šolo in z na 
novo ustanovljenim čebelarskim krožkom 
na OŠ Vojnik. Čebelarji ČD Vojnik so v 
decembru obiskali vse čebelarje, ki so bili 
starejši od 80 let. To so: v Vitanju Fanjo 
Marovšek, v Trnovljah Stanislav Lipičnik 
in v Škofji vasi Albin Zagožen.

ČD VOJNIK VABI VSE UČENCE 
VOJNIŠKE ŠOLE, KI JIH ZANIMA 
ČEBELARSTVO, DA SE PRIDRUŽIJO 
ČEBELARSKEMU KROŽKU. 
DOBIVAMO SE VSAK ČETRTEK OB 7. 
URI ZJUTRAJ NA OŠ VOJNIK.

Andrej Jernej,
čebelarski mojster
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Društva

ZA VSAKO BOLEZEN RASTE 
ROŽCA

Vsako leto se vesela druščina zberemo 
in gremo med rožice. Letos je bilo že deseto 
leto, odkar sodelujemo z diplomirano 
zeliščarko Marjano Plajhnar. Z veseljem se 
nam vsako leto pridruži, nam da marsikateri 
nasvet o spoznavanju zdravilnih zelišč. 
Sedaj smo že malo starejši in nam kakšen 
recept in kakšen zdravilni čajček prav 
koristita.  Z veseljem se zberemo in gremo 
v naravo s košem dobre volje. Le kaj bi 
bilo, če bi teh zdravilnih rožic ne bilo! 
Hudo nam je za tiste ljudi, ki so zaradi 
zdravstvenih težav prikrajšani, saj nam 
narava daje moč, zdravje in dobro voljo.

Jožica G.

DRAGI BOTRI, HVALA VAM!

Potem, ko so se v lanskem septembru 
oglasili zvonovi iz povišanega in povsem 
obnovljenega zvonika farne cerkve Sv. 
Jožefa na Frankolovem, smo projekt po 
finančni plati dokončno zaključili šele 
letos. Ob zaključku triletnega projekta, 
ki je v celoti »tehtal« blizu 200.000 
evrov in za katerega smo denar zbirali s 
prostovoljnimi prispevki vseh faranov, 
smo se na prvo septembrsko nedeljo letos 
s posebno hvaležnostjo spomnili botrov. 
»Razpis« botrstva za obnovo in povišanje 
zvonika je obrodil obilne sadove, saj smo 
v spominsko ploščo vklesali imena 21 
bronastih, 16 srebrnih in 5 zlatih botrov, po 
večini domačinov, ki so s svojimi prispevki 
v obliki denarja, materiala in prostovoljnega 
dela prispevali tretjino potrebnih sredstev. 
Zahvalno mašo je za dobrotnike daroval 
domači župnik in idejni ter siceršnji vodja 
projekta p. Branko Cestnik. Slovesnost 
se je nadaljevala v Aletinem domu ob 
skupnem kosilu, zanj pa so poskrbele 
domače gospodinje. Zbrane je prevevalo 
zadovoljstvo ob misli na znani rek: »V 
slogi je moč«. 

Biti boter nekomu ali nečemu že samo 
po sebi ponuja misel na dobro. In odsev 
dobrega že leto dni odzvanjajo frankolovski 
zvonovi, zato: »Dragi botri, HVALA VAM 
in hvala Bogu za takšne ljudi.  

Sonja Jakop

15. OKTOBER – DAN KMETIC

V Vitanju je bila 18. oktobra že petič 
slavnostna prireditev ob dnevu kmetic. 
Društvo kmečkih žena LIPA iz Vitanja 
je pripravilo bogat kulturni program, na 
katerem je sodelovalo tudi naše Društvo 
kmetic META. V želji po povezovanju 
in prijateljevanju z njimi nam je bilo 
vsem zelo lepo. 

Veronika Marguč
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RAZSTAVA OB 40-LETNICI 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA 
NOVA CERKEV

Letos smo se ponovno združili pred 
prelepim poslopjem Slomškove kapele, ki je 
postala simbol srečevanja krajanov tudi ob 
kulturnih dogodkih. Dekan Vicman je spet 
prijazno odstopil prostor za predstavitev 
delovanja našega društva in omogočil 
postavitev gradiva, ki predstavlja pregled 
dela v preteklih  40 letih.  

Ni naključje, da smo se odločili 
za postavitev  tematske razstave o 
delovanju TD Nova Cerkev. Zbrano 
gradivo o akcijah, prireditvah, urejanju 
okolja, čistilnih akcijah, pridobitvah 
v kraju, življenju ljudi in našem 
odnosu do okolja, niso le fotografije 
iz preteklosti, to so dokumenti nekega 
časa, dokumenti našega življenja, 
rasti krajanov s krajem, pomenijo 
našo pripadnost, zavest in preprosto 
povedano dolžnost do Nove Cerkve in 
kulturnega sobivanja ljudi. 

Poiskali smo različne fotografije, 
ki predstavljajo naše življenje v kraju, 
naše uresničene želje, ki predstavljajo 

tudi želje po spremembah, nakazujejo 
zavest posameznikov, da lepo 
sobivamo, da živimo v urejenem 
in čistem okolju, da razveselimo 
manj vesele, da vzpodbudimo manj 
pogumne, da spoznamo nove kraje in 
ljudi,  da imamo radi svoj kraj in ljudi 
v njem.

 
Namen razstave je vzpodbuditi 

vse vas, da poiščete kakršno koli 
gradivo, povezano z delovanjem 
društva in nam pomagate dopolniti 
tisto že razstavljeno. Naša želja je, da 
s pomočjo Muzeja novejše zgodovine 
iz Celja postavimo stalno tematsko 
razstavo o delovanju našega društva v 
Celju. 

Prosimo vas, da nam pomagate 
dopolniti gradivo, da se obrnete na nas 
in dopolnite razstavo, ki jo postavljamo 
na ogled. 

Zahvaljujemo se pevcem za kulturni 
program, šolam za sodelovanje in 
seveda našim članom in članicam za 
postavitev razstave.  

                                                                                           
Lea Sreš

Pesnika Lev Detela in 
Anton Levstek obiskala 
Galerijo Piros v Globočah

Za kratek čas sta dne 21. januarja 2010 
na poti z Dunaja v Ljubljano obiskala 
Galerijo Piros v Globočah pesnika Lev 
Detela in Anton Levstek. 

Po ogledu galerije in zanimivem 
prijateljskem pogovoru sta še isti dan 
v večernih urah predstavila v Ljubljani 
svoji zadnji pesniški zbirki Svetloba na 
škrlatni obali in Podobe iz pesmi. Oba 
zanimiva kulturnika živita na Dunaju 
in tam ustvarjata, prvi kot pesnik, 
pisatelj in avtor objav v zamejskih, 
zdomskih publikacijah in založbah, 
drugi pa kot upravnik Korotana in 
kurator Knafljeve ustanove na Dunaju. 
Sodelovanje med Korotanom z Dunaja 
in Galerijo Piros se je pričelo že v 
začetku leta 2009 in se bo nadaljevalo 
v prihodnje.

Jože Žlaus 
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TRADICIONALNI 11. 
BOŽIČNI KONCERT V NOVI 
CERKVI

Na štefanovovo, 26. decembra, je 
bil v župnijski cerkvi Sv. Lenarta v Novi 
Cerkvi tradicionalni, 11. božični koncert 
Mešanega cerkvenega pevskega zbora, ki 
ga vodi zborovodkinja Darinka Stagoj.

Na koncertu so sodelovali še Otroški 
cerkveni pevski zbor pod vodstvom 
Mateje Oprčkal, Dekliška vokalna skupina 
iz Vojnika pod umetniškim vodstvom 
Emilije Kladnik Sorčan (to je bil njihov 
prvi javni nastop), Kvartet klarinetistov 
Glasbene šole Celje, Duet biser s prijatelji  
ter solistka Mojca Hladnik. 

Na programu so bile starejše in novejše 
božične pesmi, tudi v drugih jezikih, 
s spremljavo instrumentalistov Nine 
Podgoršek, Ane Gobec, Urške Oprčkal in 
Marka Žibreta. Bogat glasbeni program 
sta povezovala Sara Gobec in Simon 
Preložnik z besedilom Mateje Oprčkal, ki 
je vsebovalo veselo božično sporočilo.

Ker je ta dan tudi državni praznik, dan 
samostojnosti, je temu dogodku zmeraj 
namenjena tudi beseda dekana Alojza 

Vicmana in predstavnika Občine Vojnik. 
Tokrat je Mešani cerkveni zbor slovesno 
in prvič zapel pesem Lepa je dežela moja 
(skladatelja Dominika Krta), ki je požela 
poseben aplavz.

Ob koncu koncerta je predsednik 
Mešanega cerkvenega zbora Marko 
Zevnik v besedi zaokrožil celoletno 
delovanje zbora. Po skupni pesmi, ki je kot 
vedno bila Sveta noč, pa se je pred cerkvijo 
nadaljevalo praznično druženje ob toplem 
čaju in domačih dobrotah.

                                                                                             
Špela Oprčkal
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DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE
 

Iz ljubezni do glasbe in petja je leta 
1999 prvič zazvenel Duet Biser (Jožica 
in Brigita). Ob pevski in inštrumentalni 
pomoči smo leta 2004 izdali prvo 
zgoščenko »Biser sem našla«. Po desetih  
letih pa se nam je z novim projektom 
izpolnila želja po zgoščenki s skladbami 
znanih avtorjev. Pred vami so pesmi, ki 
ogrejejo srce, telo in duha. Začutite, kako 
»Toplo je v našem domu« (spremna beseda 
k novi zgoščenki).

Tako lahko v parih stavkih povzamemo 
dekado ustvarjanja Dueta Biser s prijatelji 
(Jožica Žibret, Brigita Petre, Vesna 
Kotnik, Marko Žibret). Koncert, ki se 
je, kljub električnemu mrku še 20 minut 
pred pričetkom, odvil 11. oktobra v 
večnamenski dvorani OŠ Nova Cerkev, 
je bil poleg praznovanja 10. obletnice 
in izida zgoščenke tudi uradni zaključek 
Slomškovih kulturnih dnevov v Novi 
Cerkvi. Pred polno dvorano in navdušenim 
občinstvom so poleg Dueta Biser s prijatelji 
prireditvi dodali svoj biser tudi Mešani 
cerkveni pevski zbor Nova Cerkev, KUD 
Godba na pihala Nova Cerkev, Špela 
Majcen na citrah, humoristki Slavica in 
Lizika ter Alja Tihle, ki je z izbranimi 
besedami vse povezovala v celoto. Pred- 
in pokoncertno dogajanje pa sta popestrili 
razstavi fotografij in slik z naslovom »Duet
Biser skozi destletje« ter »Ob bistrem 
potoku je mlin«, slednje učencev OŠ Nova 
Cerkev.

Člani Dueta Biser s prijatelji bi se še 
enkrat radi zahvalili nastopajočim, vsem, ki 
so jim pred, med in po koncertu pomagali 
ter KUD Nova Cerkev, katerega člani so.

 

Marko Žibret

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Svet Evrope je letošnje leto razglasil 
za leto inovativnosti in ustvarjalnosti. 
Tej temi so bili posvečeni tudi slovenski 
dnevi evropske kulturne dediščine od 26. 
septembra do 3. oktobra 2009. V okviru tega 
je tudi naše Turistično-kulturno društvo 
Globoče – Dedni Vrh  v sodelovanju s 
Porto B iz Celja in Kulturno-etnološkim 
društvom Soržev mlin dne 26. oktobra 2009 
pripravilo prireditev Ob bistrem potoku je 
mlin. Mlinarsko obarvana prireditev se je 
odvijala pod kozolcem v idiličnem okolju 

Soržovega mlina.  V kulturnem programu 
so nastopili otroci POŠ Nova Cerkev, 
otroci Vrtca Mavrica iz Nove Cerkve, 
ljudske pevke Taščice, Joškova banda, o 
svojem mlinu in zgodovini mlinarstva na 
reki Hudinji je spregovoril Oton Samec, 
program pa je povezovala simpatična 
»mlinarica« Andreja Štravs. Dobrote iz 
mlevskih izdelkov so predstavile članice 
društva Meta iz Vojnika. 

Člani našega društva se vsem sodelujočim 
v programu iskreno zahvaljujemo.

 Jože Žlaus
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BOŽIČNO-NOVOLETNI 
KONCERT KUD GODBE NA 
PIHALA NOVA CERKEV

Kulturno-umetniško društvo Godba 
na pihala Nova Cerkev vsako leto znova, 
poleg ostalih nastopov, organizira tudi 
Božično-novoletni koncert, kjer člani – 
godbeniki predstavijo svoje delo.

Tako smo v nedeljo,  20. decembra 
2009,  ob 15. uri,  v večnamenski dvorani 
POŠ Nova Cerkev izvedli tradicionalni 

Božično-novoletni koncert s pobrateno 
Godbo na pihala Dobrna in z nastopi 
ansamblov Vagabundi, Okrogli muzikanti, 
Ra-Ce Radio Celje, Mladi glasbeniki iz 
Nove Cerkve.

Ob izrednem trudu članov KUD Godba 
na pihala je koncert lepo uspel. Zadovoljni 
gostje prireditve pa so poplačilo za vso 
prostovoljno delo, ki ga člani društva 
vložimo preko leta. Za zvestobo se 
zahvaljujemo in vam kličemo na svidenje 
v letu 2010! 

Mihaela Hren

Globočana Marica Videnšek 
in Jože Žlaus presenetila 
Avsenika

Ni ga Slovenca, ki ne bi vedel, kdo 
je Slavko Avsenik, vsaj polovica je pa 
takih, ki spoštujejo njegovo delo in radi 
poslušajo njegovo glasbo. Nekaj je pa 
tudi takih, ki Slavku Avseniku ob visokem 
življenjskem jubileju v znak hvaležnosti in 
v zavedanju velikega dela za slovenstvo 
poklanjajo darila in mu ob tem voščijo še 
veliko zdravja in ustvarjalnosti.

 Med take sodi tudi velika ljubiteljica 
in oboževalka Avsenikove glasbe Marica 
Videnšek iz Globoč pri Vojniku, ki mu je 
v petek, 4. 12. 2009, osebno izročila veliko 
sliko z likom Avsenika v tehniki gobelina. 
Risbo za gobelin je izdelal Jože Žlaus, ki je 
že sodeloval pri njenih gobelinih Trubarja, 
Prešerna in Cankarja. Gospa Brigita 
in Slavko Avsenik sta bila nad darilom 
izredno presenečena, saj je bilo po izjavi 
gospe Brigite eno od najlepših do sedaj.

                                                                                                    
 Jože Žlavs

Kako smo praznovali 
rojstni dan

Sredi decembra sem upihnil prvo 
svečko. Mami in oči sta mi pripravila 
praznovanje, na katerega sem povabil kar 
nekaj prijateljev. 

Na vabilo smo povabljenim zapisali, 
da naj namesto daril raje prispevajo 5 
evrov za socialno ogroženo družino iz 
Občine Vojnik, katero nam je predlagala 
Karitas Vojnik. Prijatelji, ki so prišli, so 
mi izročili čestitko z dobrimi mislimi, v 
pujsa na mizi pa so prijazno izročili vsak 
svoj prispevek. Skupaj s prijatelji smo 
se nato igrali in veselili, na koncu skupaj 
upihnili mojo prvo svečko ter pojedli torto. 
Po zaključenem praznovanju smo iz pujsa 
pobrali denar in ga malo pred božičem 
podarili družini iz Vojnika. Dragi prijatelji, 
delite pozornost s tistimi, ki je imajo manj 
…

Bor
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»BEZENŠKI« USPEŠNI V 
LANSKEM LETU

Vsakič, ko leto pomaha še s poslednjim 
dnem, bi naj vsa društva na svojih občnih 
zborih opravila letni obračun poslovanja 
v minulem letu. K temu je povabljeno 
celotno članstvo, njihova večina je namreč 
potrebna, da sprejme vsa poročila o 
poslovanju in le večina članov lahko izvede 
volitve v primeru, če je letna konferenca 
hkrati še volilna. 

V Prosvetnem društvu Anton Bezenšek 
Frankolovo smo vizito za leto 2009 že 
opravili in minulo leto delovanja označili 
za povprečno. Povprečno v smislu 
aktivnosti, ki tokrat niso štrlele izven 
rednega delokroga društva kot posebej 
zahtevni ali drzni projekti, kakršne smo 
v preteklih letih že uspešno realizirali. 
Osnovno gibalo društva je moški pevski 
zbor, ki je poleg letnega in več božičnih 
koncertov v svojo kroniko zapisal še 
lepo število nastopov ob najrazličnejših 
priložnostih. Največjo potrditev je pevcem 
in zborovodji, Franciju Kolarju, prinesla 
odlična ocena z udeležbe na območni 
reviji odraslih pevskih zborov v Celju, kjer 
so s svojim nastopom prepričali žirijo in 
se uvrstili med pet najboljših izmed vseh 
zborov. Bravo, fantje!  

Svoje aktivnosti sta povzeli tudi vokalna 
skupina Družina Gregorc, ki ohranja in 
na mlajše rodove prenaša ljudsko pesem, 
ter kvartet Prosvetnega društva A. B., ki 
poleg zborovske literature posega še po 
zabavnejšem repertoarju. Ob osnovnem, 
torej pevskem poslanstvu, so prireditev 
Ostanimo prijatelji, ki se vrti že 18 let, 

udeležba v čistilnih akcijah in še mnoge 
druge aktivnosti, krojile podobo društva 
v lanskem letu. Čeprav velja, da je delo 
prostovoljno, vsaka naloga predstavlja za 
člane obveznost, ki jo je treba vzeti resno, 
sicer je pot do rezultatov zaprta. Prav zato 
smo si privoščili sprostitev v obliki izleta, 
na katerem smo podrobneje obdelali 
Koroško od Slovenj Gradca, Legna do 
Libelič in splavarili po Dravi. Vmes smo 
se podali še v podzemlje Pece, kjer nam 
žal ni uspelo prebuditi Kralja Matjaža in 
tudi Perkmandelc, jamski škrat, se je skril 
pred nami. 

Ugotovitev, da se je članstvo v 
povprečju postaralo za leto dni, je zopet 
privedla do razmišljanja, da bi morali 
zborovsko družino pomladiti, saj mladi 
prinašajo svežino, manj mladi pa žlahtnost. 
Da ima Frankolovo dovolj mladih pevskih 
talentov, ne dvomimo, zato tisti, ki vas ta 
zvrst glasbenega poustvarjanja zanima, 
vabljeni v naše vrste! 

Za to, da smo lahko recesijsko leto 
uspešno preveslali, gre poleg članstva 
zasluga še številnim pomočnikom, 
ki s svojimi finančnimi in drugimi 
prispevki podpirajo interese društva in 
tako sooblikujejo kos kulturne pogače 
v naši občini. Ker pa zaključek leta ne 
pomeni počitka, so novoizvoljeni organi 
društva s starim – novim predsednikom, 
Dušanom Horvatom, že ugriznili v 
letošnje programske smernice in tudi pevci 
že pridno študirajo nove melodije, ki jih 
nameravajo v prvi polovici leta predstaviti 
na pevskem tekmovanju izven naših meja.

   Sonja Jakop 

ZA JESENJO ZIMA IN PRED 
VRATI ŽE POMLAD

Lanska jesen in zima sta prinesli mnogo 
nenavadnih trenutkov, v katerih smo 
prijatelji Turističnega društva Vojnik prav 
uživali v prijetni družbi. Z zanimanjem 
smo poslušali in sodelovali na predavanju 
Jesenska opravila na vrtu strokovnjaka 
Davorja Špeharja  iz društva Gaja. Jesen 
smo izkoristili tudi za izlet v Prekmurje. 
Ogledali smo si znano gojišče orhidej v 
Dobrovniku, obiskali znanega lončarja, si 
ogledali cerkev v Bogojini, delo arhitekta 
Jožeta Plečnika, se popeljali po Muri in 
uživali v dobrotah prekmurskih jedi. 

Predbožični čas smo si skupaj polepšali 
z ogledom operete Netopir, v izvedbi 
SNG Maribor. Omeniti pa moramo tudi 
božično-novoletni koncert z nastopom 
Slovenskega okteta, s katerim smo ogreli 
hladne decembrske dni ter hkrati s priznanji 
nagradili tiste, ki skrbijo, da bo pomlad 
še lepša in da bodo vrtovi ter travniki 
lepo zažareli ob težko pričakovanem 
pomladanskem soncu. Takšnih Vojničanov 
in okoliških krajanov je veliko in upamo, 
da bodo tudi to pomlad naredili pravljično 
zeleno ter rožnato. Mi pa bomo poskrbeli, 
da bo tudi letošnje leto zaznamovano z 
zanimivim programom našega društva.  
Preživite ga z nami.

Z veseljem smo na svečani božično-
novoletni prireditvi podelili 20 priznanj 
gospodinjstvom in tri posebna priznanja, 
katerih prejemniki so bili: Psihiatrična 
bolnišnica Vojnik, kmetija Hedvike Kovač 
in družina Leban iz Vojnika. Zahvaljujemo 
pa se Občini Vojnik in vsem donatorjem, 
ki nam skozi leto pomagajo pri realizaciji 
naših projektov. To so naslednja podjetja 
in ustanove: Kveder, d. o. o., Contraco, 
d. o. o., Avtovid, d. o. o., Janko Kidrič, s. 
p., Mik, d. o. o., Elektro Kovačič, d. o. o., 
Vodiflor Milena Vodišek, s. p., Cvetličarna 
Rožca Silva Vukovič, s. p., Osnovna šola 
Vojnik, Restavracija Urška, Zdravko 
Stropnik, Elektro Juteršek, Vrtnarstvo 
Krašovec, Hinko Hotko, s. p., CM Celje. 
Iskrena hvala.

Turistično društvo Vojnik
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Spomenik žrtvam borbe za svobodo 
slovenskega naroda v letih 1941 do 1945 
v Vojniku ni le obeležje, temveč je tudi 
kostnica, kar pomeni, da so na tem mestu 
pokopani ljudje. Kot že ime spomenik 
(spomin) pove, je njegov osnovni cilj, da 
s svojim obstojem spominja, opominja 
na določen dogodek. Zato spomenike 
postavljamo na mesta, kjer so vidni čim 
večjemu številu ljudi, ali pa za njihovo 
postavitev pripravimo posebna območja, 
kot so na primer pokopališča. V času 
postavitve spomenika so se Vojničani 
odločili, da ga iz navedenih razlogov 
postavijo na parcelo ob regionalni cesti 
Celje – Maribor. Spomenik kot tak je postal 
značilnost Vojnika in je kot del kulturne 
dediščine tudi zaščiten. 

Z različnimi posegi v prostor okoli 
spomenika (razširitev prostorov avtohiše 
Hotko, gradnja večstanovanjskega 
objekta) se je učinkovitost osnovne naloge 
spomenika bistveno zmanjšala, ker je 
njegova vidnost omejena. V veljavnem 
gradbenem dovoljenju za izgradnjo 
večstanovanjske stavbe je v okviru zunanje 
ureditve objekta predvidena postavitev 
avtobusne postaje, ki bi iz dela cestnega 
telesa segala tudi na parcelo spomenika. 
Vendar navedeno dejstvo samo po sebi ne 
predstavlja problema, zaradi katerega člani 
Združenja borcev za vrednote narodno 
osvobodilne borbe (v nadaljevanju 
združenje) skupaj s Civilno iniciativo 
Vojnik nasprotujemo postavitvi avtobusne 
postaje na tem mestu. Srž problema je v 
tem, da mora imeti avtobusna postaja 
postavljeno zavetje za potnike, ki čakajo 
na avtobus, vanj vstopajo ali izstopajo, 
in kamor koli na tem delu ob cesti 

postavimo to zavetje, to zakriva pogled na 
spomenik, ki s tem izgublja svoj pomen. 
S tem člani združenja seveda ne moremo 
soglašati, kajti osnovni namen našega 
delovanja je ohranjanje spomina na žrtve 
borbe za svobodo, ki je s postavitvijo 
avtobusnega postajališča omejeno. Iz 
zapisanih razlogov seveda ne moremo in 
nimamo namena nasprotovati izgradnji 
asfaltiranega prostora za hojo pešcev, 
čeprav je ta izpeljan tako, da se delno, 
na najširšem delu, za 80–90 cm od ceste 
proti spomeniku zajeda v parcelo, kjer je 
postavljen spomenik.

Na sestanku z dne 21. 1. 2010, ki ga 
je sklicala Občina Vojnik, je združenje 
zagovarjalo stališče: »Člani Združenja 
borcev za vrednote NOB Vojnik – Dobrna 
nasprotujemo postavitvi avtobusne postaje 
v Vojniku na zemljišču, kjer parcela, na 
kateri stoji spomenik žrtvam NOB, meji 
na regionalno cesto Vojnik – Slovenske 
Konjice. S postavitvijo avtobusne postaje 
na tem zemljišču bi bil zastrt pogled 
na spomenik, s čimer bi bila bistveno 
okrnjena njegova vloga v današnjem času. 
Iz navedenega sledi, da pločniku (hodniku 
za pešce), ki bi potekal ob robu cestišča 
navedene regionalne ceste od poslovalnice 
Banke Celje do prodajalne Merkator v 
Vojniku, ne nasprotujemo.«

Iz mojih zapisov tega sestanka na Občini 
Vojnik sledi, da je bil sprejet sklep:  »Že 
izvedena dela za pločnik od poslovalnice 
Banke Celje do prodajalne Merkator v 
Vojniku ostanejo in se zaključijo z asfaltno 
prevleko. Na zadevni lokaciji se ne bo 
izvedla avtobusna postaja.«    

mag. Andreja Stopar

STALIŠČE ZDRUŽENJA BORCEV ZA VREDNOTE NARODNO 
OSVOBODILNE BORBE VOJNIK – DOBRNA DO POSTAVITVE 
AVTOBUSNE POSTAJE MED NOVIM POSLOVNIM OBJEKTOM 
V VOJNIKU IN AVTOHIŠO HOTKO

OBISKALA NAS JE STAREJŠA 
UČITELJICA

V četrtek, 7. 1. 2010, nas je obiskala 
Hedvika Trobiš. Pripovedovala nam je, 
kako je bilo včasih v šoli težko.

Najprej se je predstavila. Nato smo 
morali ugotoviti, koliko je že učiteljica 
stara in Timej je to kar hitro ugotovil. 
Gospa Hedvika je Timeju povedala, da je 
dober v računstvu. Povedala nam je, da 
takrat, ko je ona hodila v šolo, niso imeli 
več oslovske klopi. Pred tablo je bil oder. 
Tudi tabla je bila drugačna, kot je danes. 
Povedala je, da so že pisali v zvezke, 
ampak še niso imeli nalivnikov, imeli so 
peresnike. Knjižnice včasih ni bilo, knjige 
so bile kar v razredu. Tudi predmeti niso 
bili takšni, kot so danes. Gospa Hedvika 
nam je na tablo napisala nekaj črk v 
cirilici, katerih se je še spomnila. Povedala 
je tudi, da so včasih hodili v šolo peš in 
da se niso izgubili, je hodilo več otrok 
skupaj. Govorila nam je tudi o svojem 
šolanju. Obiskovala je nižjo gimnazijo 
v Vojniku. Ko jo je končala, sta ji starša 
dovolila, da se lahko šola naprej. Izšolala 
se je za učiteljico. Najprej je poučevala v 
Črešnjicah, in sicer kar tri razrede skupaj. 
Nato pa je prišla poučevat na Frankolovo, 
kjer je poučevala do upokojitve. Čisto na 
koncu smo se ji zahvalili za obisk v našem 
razredu in ji zaželeli srečno novo leto.

Ura je bila zanimiva in je zelo hitro 
minila.

Manica Petrej, 4. razred

TISK REKLAMA
Jasna Golc Tomažič s.p.
Škoflekova ulica 2, 3212 Vojnik
Hitra, kakovostna in konkurenčna
izdelava:

► katalogov, prospektov, plakatov, vabil,
obrazcev, nalepk, reklamnih majic,
grafično oblikovanje vizitk...
vezava diplomskih nalog,

►

►

►

►

reklamne vrečke z vašim logotipom,
izrezi in tisk na pvc folije, tisk nalepk.

GSM: 031/852-283 e-mail: info.grafid@siol.net▪

CENE imamo zares UGODNE,
prepričajte se, saj NIČ NE STANE!

Kontakt: Jasna Golc Tomažič, dipl. ekon.
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

Vse župnije v dekaniji Nova Cerkev 
premorejo enega ali celo več pevskih 
zborov in skupin. Večina teh se enkrat 
letno predstavi na skupnem srečanju, ki ga 
po sistemu rotacije vsako leto organizira 
druga župnija. Tokrat je ta čast pripadla 
Frankolovčanom, ki so v mesecu septembru 
pevce povabili na Gojko. 

Uvodne besede o glasbi in petju nasploh 
je prisotnimi izrekel domači župnik, p. 
Branko Cestnik, ki je razmišljal takole: 
»Celotno človeško telo od kosti naprej 
sprejema in posluša glasbo, podobno 
pa pri pevcu tudi celotno telo sodeluje 
pri proizvajanju glasu. To pomeni, da 
se človekova duša in telo lahko v celoti 
izrazita z glasbo. Po nemškem filozofu
Kantu je glasba najbolj ponotranjena zvrst 
umetnosti, najglobja in najbliže mistiki.« 
Vsak zbor se je predstavil s po dvema 
pesmima, s skupno pesmijo »Zazvonite 
zdaj zvonovi« pa so počastili spomin na 
blaženega A. M. Slomška. Toplo jesensko 
vreme je na ta priljubljeni grič k cerkvi 
Sv. Trojice privabilo lepo število ljudi, ki 
so imeli kaj slišati, najprej znotraj, nato 
pa še v podaljšku zunaj cerkvenih zidov. 
Organizatorji so upoštevali tudi dejstvo, da 
pesem in vino gresta skupaj in ob spoštljivih 
količinah obojega je bil dogodek prijetna 
popestritev že tako lepega nedeljskega 
popoldneva.

Za pevce, predvsem pa za zborovodje 
so tovrstna srečanja tudi priložnost za 
izmenjavo izkušenj in pogledov na pomen 
cerkvenega petja. Eni in drugi morajo 
vedeti, kaj, kdaj in zakaj pojejo, saj imajo 
»nastop« tako rekoč vsako nedeljo. In 
vsi ti bi lahko poleg svojega zavetnika 
»godovali« tudi na dan sv. Cecilije (22. 
novembra), zavetnice cerkvenega petja.

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

V društvu Talon smo se odločili, da 
popeljemo svoje člane na jesenski izlet 
in hkrati   raziščemo našo prelepo 
domovino.

V sončnem sobotnem jutru nas je 
vodila pot s Frankolovega, mimo Celja 
in Ljubljane v mirno vasico Bistro pri 
Vrhniki, kjer smo si ogledali Tehniški 
muzej Slovenije. Za večino od nas je 
bilo to prvo srečanje s tem muzejem. V 
manjših skupinah smo si ga podrobno 
ogledali, predvsem moški del se ni mogel 
ločiti od poslopja, kjer so razstavljeni 
Titovi avtomobili. Ob sprehodu skozi 
prostore s prevoznimi sredstvi se je utrnil 
marsikateri spomin na stara kolesa, motorje 
in avtomobile. Čas, ki smo ga imeli na  
razpolago za ogled, je kar prehitro minil. 
Po odlični malici, ki jo je spet pripravila 
ga. Jožica, smo pot nadaljevali proti naši 
prestolnici. 

Vsi poznamo naše glavno mesto, a 
Ljubljano doživeti po turistični strani pod 
strokovnim vodenjem vodiča, je nekaj 
posebnega. Sprehod po mestnih ulicah, 
vožnja z ladjo po Ljubljanici in vzpon 
na Ljubljanski grad z gondolo, so nas 
napolnili s ponosom, ker naša prestolnica 
po zanimivostih in lepoti prav nič  ne 
zaostaja za tujimi mesti.

Ko je človeku lepo in je v prijetni 
družbi, čas kar prehitro mine. In tako se je 
tudi naš izlet bližal koncu. Naša pot domov 
je bila malo neobičajna, saj nas je vodila 
čez prelaz Črnivec, kjer nas je v prijetni 
restavraciji čakalo okusno, lahko bi rekli z 
ljubeznijo pripravljeno pozno kosilo.

Razšli smo se z željo, da se naše poti 
pod okriljem društva Talon še kdaj križajo 
in da še kdaj preživimo dan, katerega se 
bomo radi spomnili.

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

10. oktobra 2009 smo ‘kožuhali’ na 
kmetiji Stagoj v Kapli (pri Dolanovih). Na 
kmetijo smo se pripeljali kar s traktorjem 
na okrašenem vozu skupaj z muzikanti. 
‘Kožuhanje’ je potekalo ob veselem 
kramljanju in raznih šalah. Muzikanti pa 
so nam  zaigrali, kadar smo izgubili nit 
pogovora. Najmljajši so pridno odnašali 
zvezane storže in jih obešali na letve, 
kjer  bodo krasili kmetijo in se hkrati na 
zraku sušili do uporabe. V veseli družbi 
je čas hitro minil in kot se spodobi so nas 
domači ob zaključku ‘kožuhanja’ tudi lepo 
pogostili.

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

TD Nova Cerkev je letos drugič 
organiziralo trgatev v Moškanjcih pri 
Viktorju Šprajcu. Trgatve se je udeležilo 
okoli 50 trgačev. Vsi so dobili predpasnike 
z logotipom turističnega društva. Za 
glasbeno spremljavo pa sta poskrbela Grega 
Stolec na harmoniki in Janez Smerkolj na 
klarinetu in kitari. Domačini so nas sprejeli  
in pogostili zelo gostoljubno, mi pa smo se 
jim oddolžili s pridnim trganjem grozdja. 
Za popestritev sta poskrbela “berača” Jaka 
in Boris, smeha in veselja ni manjkalo. Da 
bo vince še slajše, so poskrbele članice 
TD Nova Cerkev. Pet junaških deklet je 
na stari način teptalo grozdje v preši. Po 
končanem delu in veselju smo se vrnili 
domov in sklenili, da naslednje leto spet 
pridemo. 

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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S POHODOM PO POTEH XIV. 
DIVIZIJE DO GROBOV NA 
STRANICAH

Pred petinšestdesetimi leti so bila tu 
prav tako jutra, dnevi in noči kot danes.

 Toda čeprav je morda sijalo sonce, 
so se ljudje s tesnobo ozirali okoli. Že 
četrto leto je divjala vojna. Zavezniki in 
borci osvobodilnih gibanj v Evropi so 
naciste stiskali v kot. Partizani so ustrelili 
nacističnega častnika. Da bi nacisti 
pokazali svojo moč, predvsem pa dokazali 
svojo večvrednost, so se odločili, da bodo 

v opomin usmrtili sto talcev. Pripeljali so 
jih iz celjskih, mariborskih in trboveljskih 
zaporov. Očete, sinove, brate, strice. Njih, 
ki niso čakali na boljši jutri, ki niso mislili 
nase, ko so goloroki, a z upanjem na boljši, 
svetlejši jutri pogumno stopali po poti 
upora proti okupatorju. V zgodnjem jutru, 
12. 2. 1944, so jih pripeljali s kamioni po 
cesti Celje – Maribor, se ustavili v Grabnu, 
pripravili zanke in jih obesili na veje jablan 
ob cesti …  Še danes nas ob misli na to 
grozodejstvo spreleti srh. Kakšen je bil 
človek, ki si je izmislil takšen zločin? Žal 
to ni bil edini zločin med vojno. Od kod 

so prišli ljudje, ki so dajali ukaze za vojna 
grozodejstva? Vojna je čas, ki iz ljudi naredi 
zveri. Zato po vojni na mestih, kjer so se 
zgodili zločini, postavljamo spomenike 
v spomin na žrtve in v opomin živim, 
da se vojna ne bi ponovila. A spominska 
obeležja so le hladni kamni, če ni ljudi, 
ki bi ohranjali njihovo sporočilo. Zato 
smo člani Združenja borcev za vrednote 
narodno osvobodilne borbe v soboto, 13. 
2. 2010, pripravili četrti pohod v spomin 
na frankolovske žrtve. Skupaj s pripadniki 
slovenske vojske, člani pohodniške 
skupine Stari pisker iz Celja in predstavniki 
Združenja borcev za vrednote narodno 
osvobodilne borbe Laško smo se odpravili 
na pot od Kamne gore preko Konjiške 
gore do Stranic. V času, ko je potekala 
prireditev v čast njim, ki so končali svoja 
življenja tu, ob cesti v Stranicah, je tam 
preko hriba potekal že 29. pohod po poteh 
XIV. divizije. V organizaciji Planinskega 
društva Dramlje se je odpravilo na pot več 
kot tisoč pohodnikov, ki so zbranim ob 
spominskih obeležjih na Stranicah poslali 
sporočilo, da so ustavili korak v minuti 
molka v spomin njim, ki so dali vse, kar 
so imeli, svoja življenja, za naš svetlejši 
čas. Na slovesnosti so k spomenikoma 
talcem pohodniki položili venca. Ob 
tej priložnosti so številne delegacije v 
imenu svojih članov ali občanov prav 
tako položile vence. To soboto se je na 
Stranicah zbralo mnogo ljudi, ki so s svojo 
prisotnostjo počastili spomin na žrtve. Res 
je bila večina starejših, a vendar tudi mladi 
niso bili le posamezniki. Ob tej priložnosti 
z zadovoljstvom sporočam, da je med 
nami, člani borci za vrednote narodno 
osvobodilne vojne, vedno več  novih, 
mlajših članov, ki s svojo aktivnostjo 
zagotavljamo, da se védenje o žrtvah 
za svobodo slovenskega naroda ne bo 
izgubilo v pozabo.

mag. Andreja Stopar,

Na Stranicah je zbrane nagovorila tudi mag. Andreja Stopar

Delegacija Občine Vojnik pri polaganju venca
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

Spoštovane upokojenke in upokojenci 
našega društva! Za nami so božično-
novoletni prazniki. Letošnja zima nam je 
pokazala zobe. Nič hudega, da je sneg in 
mraz, večina nas je na toplem in nam mraz 
ne pride do živega. Pa kaj hočemo, saj se 
dnevi že daljšajo, sonce je močnejše in 
kmalu bo pomlad.

V našem društvu smo že začeli delati 
s polno močjo. Občni zbor smo imeli 29. 
januarja. Na zboru je bilo prisotnih 227 
naših članov. Prisotni so bili tudi gostje 
iz sosednjih društev ter župan Beno 
Podergajs. Občni zbor smo zaključili z 
družabnim srečanjem. Zahvaliti se moram 
Osnovni šoli Vojnik in njeni ravnateljici 
Majdi Rojc za gostoljubje, katerega smo 
bili deležni, saj smo imeli občni zbor v 
šoli.

Za nami je februar in z njim norčavi 
pust. Pusta, ki smo proslavili prav na pustni 
torek, 16. 2. 2010 prav na pustni torek, 
in sicer na kmečkem turizmu LOPAN v 
Ločah pri Poljčanah. Imeli smo se lepo 
kot vedno, ko se srečamo ob podobnih 
priložnostih. V počastitev dneva žena se 
bomo dobili v ponedeljek, 8. 3., pri Ivanki 
KOPRIVNIK v Socki. Ponovno bo veselo, 
pridite in poveselite se z nami!

Omenil sem že, da prihaja pomlad in 
z njo še več naših druženj. Vsi tisti, ki ste 
našo članarino že plačali ali jo boste v 
kratkem, ste dobili program naših izletov 
in druženj. Teh bo v tem letu kar nekaj. 
Pokličite na naše društvo, tudi če pridete 
osebno, vas bomo veseli, ali pa se zglasite 
pri našem poverjeniku v vašem kraju. Vse 
tiste, ki ste v lanskem letu pozabili plačati 
članarino, prosimo, da to storite ob plačilu 
letošnje. Opomniti pa moram, da se član, ki 

v dveh letih članarine ne plača,  avtomatsko 
izbriše iz članstva. Če ste član našega 
društva, imate tudi določene ugodnosti. 
Od letošnjega leta naprej imate popust pri 
kopanju v TERMAH DOBRNA, in sicer 15 
%, na savne in druge usluge – nastanitev je 
5 % popusta … Seveda izkazati se morate s 
potrjeno člansko izkaznico našega društva. 
Članarina pa mora biti plačana vsako leto 
do 20. januarja. Torej, če koristite usluge 
TERME DOBRNA samo enkrat, imate 
poravnane stroške za letno članarino. 
Izkoristite članstvo in ugodnosti, ki vam 
jih ponujamo.

V imenu Društva upokojencev Vojnik, 
Upravnega odbora in svojem imenu vas 
vabim, da se včlanite in se udeležujete 
naših izletov in srečanj. Le v veseli družbi 
si boste polepšali dan in popestrili jesen 
življenja, ki si jo vsak želi preživeti čim 
lepše.

    Ivan Robačer

MLADINSKO DRUŠTVO 
FRANKOLOVO

Mladinsko društvo Frankolovo se je 
znova prebudilo. Začeli smo ustvarjati že 
prve mesece v letu 2010. 

Najprej smo se neko soboto kar tako 
dogovorili, da zakaj pa ne bi izvedli 
nekakšnega društvenega dogodka na 
snegu. In tako smo se 24. 1. 2010 odpravili 
v Lindek. Vsi smo bili dobre volje, 
nasmejani in željni dogodivščin na snegu. 
Nekateri so se sankali, drugi smučali, imeli 

pa smo tudi prave mojstre, ki so naredili 
25-metrsko skakalnico, na kateri so skušali 
čim dlje skočiti in podreti rekord drug 
drugemu. Seveda pa tudi žejni nismo bili, 
saj smo s sabo odnesli gorilnik in si skuhali 
čaj, ki je po veliko padcih v sneg zelo 
prijal. Proti večeru pa smo se vsi veseli in 

zadovoljni vrnili v dolino.
To pa še ni vse. Ker je 

bil pust, smo se odločili, 
da priredimo ples v 
maskah za člane MDF. 
Ples je potekal v gasilskem 
domu Frankolovo, dne 
12. 2. 2010. Vsi smo 
prišli namaskirani in 
kar nekaj časa je trajalo, 
da smo prepoznali drug 
drugega. Imeli smo veliko 
pijače, jedače in naš ples 
v maskah se je zavlekel 
skoraj v jutro. Podelili pa 
smo tudi nagrade za štiri 
najboljše maske. 

Ob tem bi se 
zahvalili gasilcem PGD 
Frankolovo, ki so nam 
posodili gasilski dom, 
in pa Gregorju Finku, 
ker nam je sponzoriral 
bograč.

Katrin Pinter
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SVEČANA PROSLAVA MDDI

»Nocoj je bil pa en lep večer,« smo 
lahko rekli vsi, ki smo se udeležili svečane 
proslave ob 40. obletnici delovanja 
Medobčinskega društva delovnih invalidov  
Celje.

V prelepi dvorani Narodnega doma  
Celje smo se zbrali z namenom, da 
počastimo tako pomembno obletnico. 
V uvodu so nas pozdravili zvoki Luba 
Užmaha. Vzpodbudne besede gospe 
Marijane Kolenko so nam božale dušo, saj 

njene tople besede povedo še veliko več, 
ne samo, da  je prostovoljno delo tisto, ki 
je steber društva skozi vsa leta. Primerjala 
nas je z angeli, ki delimo nasmeh, stisk rok, 
topel objem in dar – prisluhniti nemočnim.

Po nagovoru predsednice je sledil 
recital osnovne šole, pevci LPZ Bojansko 
Štore in MEPZ Gostincev Celje pa so nam 
zapeli. Sledila je še vokalna skupina In 
spiritu iz Vojnika.

Poverjeniki so srce in duša društva, saj 
s svojim nesebičnim delom razveseljujejo 
in skozi vsa leta pomagajo članom. Ob 

tej obletnici so bili nagrajeni s priznanji. 
Zahvale za lepo sodelovanje so dobile vse 
štiri občine in sosednja društva.

Zgodovino je na kratko obudil 
ustanovni član Ludvig Pregelj, ki je s 
ponosom povedal, da je vesel, da društvo 
dobro dela in nadgrajuje zastavljene cilje, 
saj se dober glas sliši daleč naokoli. Prav 
tako sta  o dobrem delu društva spregovorila 
podžupan občine Celje, Stane Rozman, in 
župan Občine Vojnik, Beno Podergajs. V 
imenu koordinacije in ZDIS je spregovoril 
Valter Golob, ki je izročil predsednici 
priznanje društvu ob 40. obletnici.

S prisrčnimi in vzpodbudnimi 
besedami nas je nagovoril dolgoletni bivši 
predsednik ZDIS-a Miran Krajnc, sedanji 
predsednik FIHA. V stranski dvorani se je 
ob zakuski razvil med člani prijeten klepet. 

Hvala vsem, ki ste se trudili, da je 
svečanost tako lepo potekala. Članicam 
iz Štor hvala za čudovito pecivo, gospe 
Marijani Kolenko za nepozabno vodenje, 
vzpodbudne želje ter lepe misli. Hvala 
vsem nastopajočim ter Zvončnicam, ki so s

svojo razstavo ročnih del polepšale 
prireditev.

Zahvaljujem se medijem, ki so 
spremljali našo svečanost, predstavnikom 
občin in koordinacij, Miranu Krajncu, 
Valterju Golobu in vsem, ki ste si vzeli 
čas in ste nam s svojo prisotnostjo izkazali 
spoštovanje ter z nami proslavili res lepo 
obletnico.

Dragica Mirnik,
predsednica društva

9. REDNI OBČNI ZBOR IN 2. 
VOLILNI LETNI OBČNI ZBOR 
DRUŠTVA TALON

Društvo TALON Frankolovo je imelo 
v soboto, 6. 2. 2010, svoj redni in hkrati 
volilni letni občni zbor. Zastavljeni 
program za leto 2009 so v celoti realizirali. 
Dosedanja predsednica Greta Jošt se je 
ob tej priložnosti zahvalila vsej ekipi IO, 
kakor tudi članom komisije za prireditve, 
saj so ji vseskozi pomagali pri izvedbi vseh 
zastavljenih smernic, najbolj pa seveda pri 
izvedbi pomladanskega kramarskega sejma 
s predizborom harmonikarjev za pohorsko 
coklo in poletnega kramarskega sejma, saj 
sta ta dva sejma še vedno najbolj zahtevna 
glede izvedbe. Ne smemo pa  pozabiti 
izdelovanja starih igračk za obdaritev 
naših najmlajših in tistih malo večjih.

Tako so pod točko 5 dnevnega reda 
razrešili dosedanje organe IO. Dosedanjo 
predsednico Greto Jošt so razrešili funkcije 
predsednice. Na zadnjem sestanku je 
bil sprejet sklep za povečanje članov 
IO s 7 na 9 članov. Tako IO sestavljajo 
predsednik in dva podpredsednika ter 6 
članov. V statut društva se doda čistopis 
novo sprejetega sklepa. Predlagana nova 
predsednica Nada Kužner je bila soglasno 
sprejeta. Glasovalo je 29 prisotnih članov, 
vzdržal se ni nihče. Ob predaji funkcije ji 
dosedanja predsednica želi veliko uspehov 
pri realizacije novega plana društva za 
leto 2010, obenem pa poziva dosedanje 
člane IO in komisijo za prireditve, da ji 
pomagajo in ji stojijo ob strani, tako kot so 
do sedaj njej.

Tudi vabljeni predstavniki društev so 
zaželeli novi predsednici vse dobro in z 
željo, da bi ji v mandatu uspelo realizirati 

vse zastavljene cilje. Predsednik KS 
Frankolovo in hkrati član Društva TALON 
Dušan Horvat se je iskreno zahvalil za vse 
res dobro izpeljane prireditve, izlete in 
vse ostalo gospe Greti, hkrati pa je zaželel 
novi predsednici veliko uspehov v bodoče 
v upanju na dobro sodelovanje tako s KS, 
kakor tudi z ostalimi društvi v kraju.   

Po vseh razrešitvah in izvolitvah 
ter razpravah in sprejemu sklepov se je 
uradni del zaključil. Zahvaljujejo se vsem 
prisotnim članom in članicam društva, 
kakor tudi povabljenim gostom, ki so se 
kljub slabemu vremenu odzvali in se nam 
pridružili. 

Vabimo vas, da se nam pridružite na 
naših prireditvah in s tem potrdite naše 
delo, žrtvovani prosti čas in trud za dobro 
izpeljavo (predvsem) sejmov!                                                                                           

 Dragica Mlinar
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Na glavo postavljen svet!

Prvo dejstvo: rubriko »Pisma bralcev« 
v Ogledalu pogrešamo že več kot pol leta. 
Odgovora o vzrokih za njen »izbris« nista 
dali niti zadnji seji OS. Obljubljeno je 
bilo, da ga bo dal odgovorni urednik sam, 
ki pa ga na naslednjo sejo ni bilo. Ko je 
bilo postavljeno vprašanje, ali pri urejanju 
Ogledala sodeluje tudi župan, je bil 
odgovor presenetljiv: »Ja, če je potrebno, 
nudim tudi kakšno tehnično pomoč!« Kaj 
pomeni ta »pomoč« je več kot očitno. 

»Pisma« so bila zanj vedno 
»nebodigatreba«: v njih so nastopali 
predvsem njegovi sovražniki, pa 
nasprotniki razvoja občine, da o raznih 
nergačih niti ne govorim. Kako on gleda 
na to »sodrgo«, sta že v preteklosti 
»povedala« anonimna Agata iz Kobleka in 
Ciril iz Celja – torej, da ga vsakdanji vox 
populi (ljudski glas) prav nič ne zanima. Še 
več, ker ga ta pisma zgolj obremenjujejo, 
jih zato tudi očitno ne potrebuje. Drugo 
dejstvo: kmalu po novem letu me je 
po telefonu poklicala prijazna dama in 
me vprašala, ali sem voljan sodelovati 
v anketi. Seveda, v kakšni pa? Nekoga 
namreč zanima, kot mi je pojasnila, ali 
imam kakšne pripombe na delovanje 
aktualne občinske oblasti in/ali poznam 
županske kandidate za prihodnji mandat 
ter nekatere druge malenkosti. In, seveda, 
kar se mi je zdelo kot višek ankete, ki se je 
sprevrgla v farso, ko me je vprašala – koga 
bi volil? Glej, glej! In koga zanima moj 
glas, sem bil radoveden in seveda tudi, kdo 
je naročnik in plačnik te ankete. Zapletla 
sva se v prijeten klepet, v katerem sem 
izvedel vse in še več, kar me je zanimalo. 
Kot bistveno pa, da je naročnik in plačnik 
ankete – Slovenska ljudska stranka! In v 
čem je farsa, kot sem omenil in zakaj se 
»drži za roko« s paradoksom, kot trdim 
naprej? Poglejte, Ogledalo je občinsko 
glasilo, ki ga sicer navidezno dobimo 
zastonj, vendar nam ga oblast zaračuna 
s tem, ko nas zaveže plačevati davke. 
Lahko bi bilo vez med oblastno elito in 

njenimi volivci. V njem bi lahko potekal 
medsebojni »pogovor« o javnih zadevah 
v korist in zadovoljstvo obeh strani. 
Oblastna stran bi s tem pokazala polno 
kredibilnost, volivci pa bi dobili potrditev, 
da so upoštevan del civilne družbe in ne 
zgolj »volilni stroj«. Realnost pa je, žal, 
drugačna: o takem »pogovoru« lahko le 
sanjamo. Paradoksalno pa je, da si oblastna 
elita – namesto, da bi razpoloženje volivcev 
ugotovila zastonj v »debatnem krožku« 
Ogledala – naroči ugotavljanje javnega 
mnenja na strošek nas davkoplačevalcev, 
saj se stranke financirajo tudi iz proračuna! 
No, namesto volivcev pa lahko v Ogledalu 
brez omejitev »debatirajo« malčki iz vrtca 
in oni malo večji iz šole. Upam vsaj, da 
bodo smeli »debatirati« tudi tedaj, ko bodo 
malo zrasli.

                                              Edvard Krajnc

Spoštovani vsi!

Ob predlogu glede obvoznice Arclin je 
prav, da vsakdo izreče svoje mnenje, teh 
pa je, vem, veliko. Dodajam le še eno. V 
ničemer ne želim, da se kdor koli počuti 
užaljenega ali kakor koli prizadetega, 
želim le dodati – predstaviti nekaj dejstev v 
dobro in slabo.
Kot veliko vaščanov bi z obvoznico dobil 
plačano zemljo boljše kot kmetijsko in 
veliko slabše kot zazidalno. To je denar, 
ki je namenjen  odkupu zemljišča.  Ta 
denar, kot vemo vsi, se hitro porabi, potem 
pa  tu ostanejo le trajni problemi takšnega 
objekta. Za nas in vse naslednje rodove. 
Teh problemov se trenutno zavedate vsi 
v Vojniku, zato želite prestaviti prometni 
tok na tako imenovano obvoznico. Kakšne 
vsakodnevne težave to nosi s sabo, že 
tudi veste v Vojniku, posebej boleče pa v 
Prekmurju in še kje. (Njihova tožba proti 
državi je razumljiva.)
Smisel problema, pravi znana misel, je v 
tem, da ga rešimo! Rešiti problem, da bo 
za vse strani prav, tako za razvoj, potrebe 
večjega prostora in kraja, ki nam je za 
določen čas dan v upravljanje, ni lahko, je 
pa mogoče. Navajam le nekaj pozitivnih 
plati ter nekaj graj pri trasiranju.
Traso Arclin grajam z naslednjih vidikov:
-  takšno traso bi znal skorajda vsakdo 

napraviti, je instantna rešitev, ki pa 
zapravlja dolgoročno;

-  generacije prednikov so to zeleno 
površino kultivirale in to v več 
stoletjih, zato je s kmetijskega ter 
okoljevarstvenega vidika pa še 
etičnega nesprejemljiva;

-  takšna trasa v tako majhnem kraju, 
kot je Vojnik, ne reši niti problema 
hrupa niti problema emisij, še zmeraj 

ostane problem varnosti, saj se tako ali 
drugače križa več različnih poti;

-  vsakodnevno je torej obremenjenih 
predvsem stresno veliko število ljudi, 
ki živijo tukaj kot domorodci. Menda 
ste v prvi vrsti zavezani tem izboljšati 
kakovost življenja v kraju;

-  takšna trasa ni združljiva z ostalimi 
plani, kot so golf igrišče, eko 
kmetovanje, turizem, sprehajalne poti 
za tukaj živeče;

-  s takšno traso se omejuje  tudi 
planiranje  v prihodnosti;

-  takšne trase sem prepričan, da nobena 
tukajživeča odgovorna  oseba, ki vidi 
lepo prihodnost za tako lep kraj, kot 
je Vojnik z okolico, ne bo podprla, 
ampak argumentirano zavrnila.

Trasa, ki Vojnik obide pod Tomažem, je 
edina pogojno sprejemljiva:
-  ta trasa je res gradbeno in finančno 

zahtevnejša in morda časovno za 
kakšno dodatno leto odmaknjena v 
prihodnost, vendar kaj je to z vidika 
stoletij?;

-  takšne trasiranje pogosto vidimo 
ob Azurni obali po kamnitem in 
razgibanem terenu in ostalih razvitih 
deželah;

-  v našem primeru se to začne z 
odkupom manjvrednih predvsem 
gozdnih zemljišč, lastnike je gotovo 
lažje prepričati in teh bo manj;

-  tam je malo živečih ter izpostavljenih 
vsem slabim vplivom;

-  vplive kot je hrup, emisije naravno 
okolje lažje absorbira, zato se vpliv 
prometa maksimalno nevtralizira; teh 
vplivov se Vojnik le-tako reši;

-  varnost je gotovo večja, prav tako 
naravno okolje pomirjevalno vpliva 
na voznike;

-  s takšno obvoznico dodatno povežete 
kraje, ki imajo že sedaj slabše 
povezave;

-  hiter dostop na avtocesto Ljubečna in 
še bi se našli argumenti

V Arclinu smo tako deležni pozornosti le 
takrat, ko je potrebno graditi industrijske 
objekte ali ceste z zelo slabimi vplivi na 
okolje in ljudi.
Da zaradi nevednosti ne zapravimo 
kakovosti življenja, predlagam, da 
povabimo predstavnike civilne iniciative 
iz Prekmurja, ki tožijo sedaj državo. Bomo  
slišali od njih, ki so cestno kalvarijo 
izkušali vsakodnevno na različne načine. 
Potem bo naša odločitev lažja, predvsem 
pa prava.
Prepričan sem tudi, da je včasih bolje nič 
delati, kot napraviti neumnost v prostoru.

Marko Krašovec

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.
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Joškova banda na sejmu 
TIP 2010 v Ljubljani

Na mednarodnem sejmu TIP 2010 
(Turizem in prosti čas) je pod okriljem 
Zavoda Porta B iz Celja v soboto, 23. 1. 
2010, nastopila tudi Joškova banda in s 
svojim nastopom navdušila obiskovalce 
sejma. 

Že v dopoldanskih urah je banda 
najprej zabavala na razstavnem prostoru 

STIK iz Laškega in nato obiskala s svojimi 
zanimivimi instrumenti vse ponudnike 
turističnih produktov v hali C. Popoldan so 
se nastopi vrstili še v paviljonu Jurček, v 
hali A pa so obiskali prijatelje iz Črne gore, 
s katerimi so že lani navezali pristne stike. 

Tudi glasba je lahko velik promotor 
naše občine in kraja, ki se ponaša z bogato 
glasbeno tradicijo. 

Jože Žlaus

V hali C je spremljal Joškovo bando slavni kmet (gospodar) Vencelj iz TV-oddaje 
Kmetija slavnih

Že tretje leto zapored smo izdelali 
staro igračko, tokrat skakalca, s katerim 
smo obdarili otroke vrtca na Frankolovem 
ter četrtega razreda OŠ Frankolovo. 
V Društvu smo se dvakrat sestali in 
pripravili ves potrebni material (lesene 
palčke, papirnate modelčke za skakalca po 
šablonah, nete itd.). 

Članice društva gospe Jožica, Ivanka 
in Dragica smo obiskale otroke v  vrtcu in 
jim malo pripomogle k popolni izdelavi 
igračke. Otroci so bili navdušeni in so nas 
na koncu počastili s pesmico, ki so jo res 
lepo zapeli, ter nam v zahvalo podarili 
spominček, ki so ga izdelali sami, seveda 
pod vodstvom vzgojiteljev. 

Obljubile smo jim, da jim bomo tudi 
letos pripravili igračko ter jih obdarili z 
njo; s katero pa, tega pa ne izdamo, naj bo 
presenečenje! Vsekakor pa so se igračke 
razveselili tudi osnovnošolci, ki so jo do 
končnega izdelka sami dokončali  pod 
vodstvom gospe Grete.

Društvo TALON se tako zahvaljuje 
vsem članom in članicam, ki so kakor koli 
pripomogli pri izdelavi stare igračke, še 
posebno novemu članu, gospodu Igorju.

Dragica Mlinar

IZDELOVANJE STARE IGRAČKE DRUŠTVA TALON IN 
OBDAROVANJE Z NJO
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POHOD PO POTEH 
GRAJSKE PRAVLJICE

Novoletni dan. Oblaki so se sprehajali 
po nebu in včasih malo manj, drugič bolj  
grozili, da nas bodo obdarovali, pa ne s 
snegom, kot smo si po tihem želeli, pač pa 
z dežjem.

Člani Turističnega društva Frankolovo 
smo letos pripravili že 12. tradicionalni 
nočni pohod Po poteh grajske pravljice 
na grad Lindek, zato si takšnega darila 
zagotovo nismo želeli. Opoldne smo se 
zbrali, si izrekli lepe misli in želje, malo 
nazdravili  ter pričeli z lupljenjem čebule 
in drugimi pripravami na večer z upanjem, 
da se bo našega pohoda udeležilo veliko 
ljudi. 

Nismo se zmotili. Ko se je spustila 
že trda tema, so v park pri Graščini, od 
koder so pohodniki krenili, začele kapljati 
skupinice in skupine  po dve, tri, pet ali še 
več lučk, ki so označevale ljudi. Spet stiski 
rok, smeh, dobra volja, lepe želje. Ljudje 
od vsepovsod, blizu in daleč, tudi takšni, 
ki so se pohoda udeležili vsako leto doslej 
ali pa letos prvič. 

Prijetna družba, ne pretežka in predolga 
pot, postanki na kmetijah, kjer postrežejo 
s toplimi napitki, pecivom ali z domačim 
kruhom, predvsem pa z dobro voljo, 
marsikomu ostanejo v prijetnem spominu.

Iskreno se zahvaljujemo družini 
Karo, Editi in Janezu, družinama Lojzke 
Operčkal in Hilde Goršek za njihovo 
pripravljenost sprejeti ljudi, jim odpreti 
vrata in jih pogostiti ter vsem žlahtnikom, 
sosedom in ostalim, ki gredo namesto 
na novoletni ples pomagat družinam 
sprejemat pohodnike. Teh pa je bilo letos 
približno 400. 

Hvala tudi vsem, ki so darovali rujno 
kapljico: Dušanu Horvatu, Martinu 
Kračunu, Ediju Mirniku  in Mirku 
Krašovcu.

Kot se za prireditelje spodobi, smo 
pred odhodom  pohodnike  lepo pozdravili 
in jim, v želji, da upravičimo ime pohoda, 
prebrali tri pravljice o lindeški gospodi, ki 
jih je priredil Jože Žlaus.  

Ob povratku je pohodnike čakal slasten 
golaž. Ne rečejo zaman, da so pravi mojstri 
v kuhinji ne ženske, pač pa moški! To so 
dokazali tudi naši mojstri Valdi, Toni in 
Danilo, ki so ob pomoči žensk skuhali 
takšen golaž, da bi ga še angelci jedli. 

Tako je turistično društvo znova 
oživelo in na najlepši način dokazalo, da 
zna pripraviti prijetne prireditve in v kraj 
privabiti mnogo ljudi. 

                Irma B.

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO 
DRUŠTVO OBČINE VOJNIK

Sonca dosti, znoja
 in skrbi, 

da trta dobrega rodi.

ZNANJA NI NIKOLI DOVOLJ

Trta zasluženo počiva, vinogradniki 
pa v tej mrzli zimi ne počivajo, ampak se 
izobražujejo.

           Na PREDNOVOLETNEM 
SREČANJU v mesecu decembru so 
obiskali podjetje Zlati grič v Slovenskih 
Konjicah. Ogledali so si moderno klet. 
Pravo razkošje arhitekture in tehnike. 
V lepem okolju sobe za pokušnjo – 
med sodi so pokušali odlična konjiška 
vina, pridelana tudi po novih postopkih. 
Somelierka, gospa Zadnik, je natrosila 
veliko lepih besed o vinu in življenjskih 
resnic. Pevci bratje Gregorc (člani društva) 
pa so z ubranim petjem lepo popestrili več 
kot uspel večer.

FILTRACIJA VINA je eno izmed zelo 
pomembnih opravil v kleti, posebej še za 
velike predelovalce vin, ki ga tudi tržijo. 
Zato so se vinogradniki tokrat zbrali pri 
družini Bezovšek v Arclinu na strokovnem 
prikazu filtracije vina.

Strokovnjaki podjetja METROB 
so prikazali način filtracije z novimi 
slojnicami BECOPAD. To je najčistejša 
pot do velikega vina: brez izgub proizvoda, 
popolna obstojnost arome in barve, 100 % 
biološko razgradljivo, 50 % manjša poraba 
vode … Spet nekaj novega!

Vinogradniki, ki so z velikim 
zanimanjem spremljali prikaz, se iskreno 
zahvaljujejo Franciju in Tanji za izjemno 
gostoljubnost.

Pij malo, pij dobro!

                          Pavle Leskovar
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VINSKA KRALJICA SLOVENIJE 

bo na povabilo vojniških 
vinogradnikov spet obiskala 

Vojnik

Letošnja vinska kraljica ANDREJA 
ERZETIČ iz Goriških Brd se bo pridružila 
vojniškim vinogradnikom na PRAZNIKU 
VINA, dne 29. 4. 2010, v Kulturnem domu 
v Vojniku, ter na VINSKI TRGATVI, ki bo 
9. oktobra, pred TRTO (potomko 400 let 
stare trte z Lenta).

Vojničani se radi spominjajo prijetnih 
druženj prejšnjih vinskih kraljic. Prva je 
bila Maja Benčina iz Vipave. Na njenem 
domu so jo vinogradniki na svojem izletu v 
Goriška Brda tudi obiskali. Svetlana Širec 
iz okolice Ptuja bo ostala v lepem spominu 
po izredni komunikativnosti in spretnosti 
govora. Karoline Kobal iz Vrhpolja se bo 
verjetno rad spominjal domači župnik A. 

Perger. Pomagala mu je pri krstu mošta 
na MARTINOVANJU. Prebrala je berilo, 
primerno za ta lep dogodek.

Vse vinske kraljice so s svojo pojavo, 
predvsem pa z znanjem lepo popestrile 
naše kulturne prireditve. Te društvo 
organizira za vse krajane z veliko veselja, 
pa še več truda. 

VVD Vojnik s svojim sloganom Pij 
malo, pij dobro! propagira pravilno porabo 
vina. Pri tem so jim tudi vinske kraljice 
s svojimi lepimi govori o vinu v veliko 
pomoč.

Vino ima v kulturi Slovencev poseben 
pomen, saj smo edini narod, ki ga poveličuje 
celo v svoji himni ZDRAVLJICI.

Zatorej – na zdravje z užitkom! Vinu 
in vsem vam, njegovim častilcem na čast 
…, kot je zapisala letošnja vinska kraljica 
ANDREJA ERZETIČ.

DOBRODELNI KONCERT

V nedeljo, 7. februarja, se je v Novi 
Cerkvi odvijala dobrodelna prireditev. In 
kaj je bilo ob tem dobrega?

Dobro je bilo, da so se na prošnjo 
odzvali povabljeni ansambli, pevski trio 
in dramski igralec in da so vsi ti dobro 

izvedli svoje nastope. Dobro je bilo, da 
je šola ponudila prostor, dobro je bilo, da 
so radijske postaje objavljale vabilo na 
prireditev. Dobro je bilo sodelovanje s 
krajevno skupnostjo. Dobro je bilo, da je 
mlada mamica vso prireditev prepletla s 
pomenljivimi besedami. Dobro je bilo, da 
je toliko udeležencev začutilo možnost, da 
naredijo nekaj dobrega. In dobro bo, ko 

se bodo zbrana sredstva delila za dobro 
drugih.

Zato lahko rečemo, da je na svetu 
še veliko dobrega. Le nekdo mora v to 
verjeti, vedno znova upati, ne obupati. 
To zagotovo ve vodilna v organiziranju 
dobrodelne prireditve, Katica Pešak. Zato 
naj te vrstice izzvenijo kot zahvala njej in 
vsem, ki ste se v njih prepoznali. In tudi v 
zahvalo Bogu, ki še ni obupal nad ljudmi, 
saj vedno znova pošilja na ta svet nove in 
nove – tudi za to, da bi jim bilo dobro.

Sabina Majcen

42OgledalO 11/72 3. november 2009

VOJNIČANI NA SLAVNOSTNEM 
ODPRTJU RAZSTAVE GRAFIK 
»HALLERSTEIN« V 
KOROTANU NA DUNAJU

V letu astronomije so v Slovenskem 
kulturnem centru Korotan na Dunaju 
14. oktobra 2009 odprli razstavo grafik 
z naslovom »V znamenju Avguština 
Hallersteina«, ki je posvečena našemu 
velikemu astronomu, matematiku, teologu 
in misijonarju Hallersteinu. Rodil se je 27. 
avgusta 1703 v Ljubljani, kjer je obiskoval 
jezuitski kolegij, nadalje je študiral 
teologijo, medicino, astronomijo in 
matematiko v Celovcu, Leobnu in Gradcu. 
Leta 1721 je na Dunaju vstopil v jezuitski 
red in bil 1734 posvečen v duhovnika. 

Leta 1739 ga je kitajski cesar poklical na 
dvor v Peking, kjer je deloval v cesarskem 
astronomskem uradu, l. 1746 prevzel 
njegovo vodstvo in ga vodil do svoje smrti 
l. 1774. Za njegove zasluge mu je cesar 
podelil rang mandarina 3. stopnje. 

Razstavo je pripravilo sedem avtorjev 
– grafikov iz Slovenije, med njimi tudi Jože 
Žlaus iz Globoč. V kulturnem programu je 
s svojim petjem navdušil oktet In spiritu 
iz Vojnika, prisoten je bil tudi župan 
občine Beno Podergajs. Razstava grafik v 
Korotanu na Dunaju želi približati velikana 
Hallersteina, ki je premalo poznan tako 
slovenski kot avstrijski javnosti, zato se bo 
selila tudi po galerijah v Sloveniji.

Jelka Žlaus

Društva

Oktet In spiritu, vodja Korotana mag. Anton Levstek, direktor družbe Študentski dom 
Korotan Mitja Valič, direktor Mohorjeve družbe iz Celovca Anton Koren, veleposlanik 
Aleksander Geržina, predsednik Slovenske zveze na Koroškem Karel Smole, dirigent 
Uroš Lajovic,  župan Beno Podergajs in grafik Jože Žlaus
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G• 041/ 76 35 01

e-mail: zip.gorecan@t-2.net
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Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

in nato pozno kosilo v Gorenji vasi. Imeli 
smo se lepo. V ponedeljek, 5. oktobra, 
smo imeli piknik pod šotorom na igrišču v 
Vojniku. Po kratkem kulturnem programu, 
ko so nas razveselili otroci iz Osnovne šole 
Vojnik in pevci našega komornega zbora, 
ter pozdravu župana Bena Podergajsa smo 
pričeli naš piknik »pod šotorom«, ki je 
posvečen tudi prazniku Občine Vojnik in 
je postal že tradicionalen. Tu smo se ob 
jedači, pijači in glasbi zadržali kar pozno v 
večerne ure. Veseli smo, da je piknik uspel, 
prišlo vas je kar lepo število in želimo si, 
da bi vas v naslednjem letu bilo še več. 

O zaključnem izletu 29. oktobra bom 
poročal v naslednjem Ogledalu. V oktobru 
gre naših 50 upokojencev za en teden na 
dopust v Izolo. Sledi še martinovanje 
11. novembra na Tinskem, v četrtek, 3. 
decembra, gremo po nakupih za Miklavža 
na Madžarsko in 29. decembra na prazničen 
zaključek leta na kmečki turizem Kaučič 
pri Lenartu. 

To je kratka predstavitev našega dela 
v Društvu upokojencev Vojnik do konca 
leta 2009. V letošnjem letu se bomo v 
Ogledalu  srečali še enkrat in prav zares 
zaključili to leto. Pridite k nam, družite se 
z nami, saj nam bo skupaj lepše in lažje 
bomo prebrodili jesen življenja, ki je še 
pred nami.

Ivan Robačer

V SPOMIN 

V teh jesenskih 
dneh smo se 
na vojniškem 
p o k o p a l i š č u 
poslovili od 
p r e j e m n i k a 
b r o n a s t e g a 
vojniškega grba 
Jožeta Kraljiča iz 
Arclina. Priznanje 
Občinskega sveta 
Občine Vojnik 

je prejel pred desetimi leti za dolgoletno 
uspešno gospodarsko dejavnost mizarstva 
in aktivno vključenost v lokalno okolje. 
S svojim poslovnim in osebnim delom je 
bogatil naše življenje. Spominjali se ga 
bomo s hvaležnostjo v srcu.  

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

Spoštovani upokojenci, člani našega 
društva! Kot ste opazili, se je leto nagnilo v 
drugo polovico, kar pomeni, da zapuščamo 
poletje in jesen ter se približujemo zimi. V 
društvu smo zadovoljni z delom, ki smo 
ga opravili do sedaj. Vsi izleti, srečanja in 
druge aktivnosti so se odvijali po programu, 
ki smo si ga zastavili na začetku leta. 

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maši smo imeli še ogled dela Gorenjske 
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Pavle Leskovar
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PLANINSKI KOTIČEK

Hoja po zasneženi pokrajini je prijetna 
in zdrava. Planinca pogosto zvabijo 
neuhojene poti, hrib ali pa še neosvojen 
vrh. V zimskih razmerah je slednje lahko 
tudi izziv, ki ga moramo skrbno proučiti in 
se nanj pripraviti. Ko se bodo sončni žarki 
okrepili in nas zvabili na pomladanske 
izlete, pohode in  potepanja po gorah, je 
prav, da osvežimo nekaj namigov. Te nam 
dosledno podajajo na spletnih straneh 
PZS.

V primeru, da na poti ali v njeni 
neposredni bližini opazite novo zapadlo 
kamenje ali skale, bodite ob nadaljevanju 
poti zelo pozorni. Odseke take poti 
prehodite posamično in hitro. Pri hoji po 
kamnitih ploščah, posutih s skalnatim 
drobirjem, morate biti še posebej previdni. 

Kadar se pripravlja nevihta, poiščite 
zavetje v najbližji planinski, pastirski 
ali lovski koči. Umakniti se morate z 
izpostavljenih mest (vrhovi, grebeni), 
vlažnih ali z vodo zalitih grap in žlebov, 
vodnih žil, izogibajte se geoloških slojev, 
prevodnih za atmosfersko razelektritev, 
izogibajte ali oddaljite se od kovinskih 
pomagal na zavarovanih poteh, odložite 
kovinsko opremo (cepin, dereze, klini, ...) 
in se umaknite od te opreme, ki jo poprej 
obtežite s skalami, izključite mobilne 
telefone ali radijske postaje in jih zavite 
v rezervno obleko shranite na sredino 
nahrbtnika itd. 

Kadar bo planinska pot poleti vodila 
preko snežišč, pričakujte, da bo sneg 
zlasti v zgodnjih urah lahko zelo trd ali 
celo poledenel. Nevarnost zdrsa bo velika. 
Če imate potrebno opremo, se prečkanja 
takega snežišča lotite premišljeno in 
počasi. Če ste brez potrebne opreme za 
varno hojo preko snežišča, snežišče obidite, 
če je to mogoče in obhodnica ne vodi v še 
večje težave. V nasprotnem primeru pa se 
obrnite in se cilja lotite prihodnjič, bolje 
pripravljeni. Zaradi vdiranja so nevarni 
tudi prehodi iz skale v sneg. 

Želim vam varen korak in pridite s 
poti polni vtisov ter navdušeni nad našimi 
gorami.

BILI SMO …   

Kljub mrazu in snegu smo druženje s 
planinci Slovenskih Konjic tradicionalno 
izpeljali ter  si ob snidenju zaželeli ... do 
naslednjega leta ... !

GOSTILI SMO ...

Planinsko društvo Vojnik je v 
sodelovanju z Občino Vojnik gostilo 
markaciste Meddruštvenega odbora 
Savinjske. Da je bilo srečanje tako uspešno, 
gre zahvala markacistom domačega 
društva, predsedniku društva, načelniku 
markacistov, Občini Vojnik in županu ter 
OŠ Vojnik ter vsem nastopajočim.

NAČRTUJEMO
27. 2. 2010 – Podgorje - Slavnik
 13. in 14. 3. 2010 – Labinska planinska 
pot
27. 3. 2010 – Občni zbor PD Vojnik
10. 4. 2010 – Gradiška tura Abram

MLADINSKI ODSEK pri PD Vojnik: 
V tem letu so se aktivno v delo planinskega 
društva vključili tudi mladi. Načrtujejo 
šest pohodov, ki se bodo prepletali z 
drušvenimi dejavnostmi. Vodi jih Mojca 
Trobiš.

Zvonka Grum

Pohod na Stolpnik

Srečanje markacistov MDO Savinjska
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TRIKRALJEVSKA AKCIJA 
v novocerkovški župniji

V naši župniji smo se letos že tretje leto 
zapored odzvali povabilu Misijonskega 
središča Slovenije k trikraljevski akciji. 
Koledniška dobra volja nas je zajela že 
v adventni delavnici, ko smo obnovili 
rekvizite, razdelili naloge in se zbrali po 
skupinah.

Toplo oblečeni in polni pričakovanj smo 
se zbrali 2. januarja v veroučni učilnici, kjer 
smo belce preoblikovali v črnčke, kralji so 
se obložili z darili, angelčki so dobili krila, 
pastirji  pa skrinjice za dobra dela. Z dobro 
voljo  in božjim blagoslovom, ki nam ga 
je podelil g. župnik, smo se razkropili po 
domovih v naši župniji.

Po vaseh je odmevala koledniška 
pesem. Otroci so s svojo iskrenostjo 
prinašali blagoslov, novico o Novorojenem 
in odpirali srca. Izza vrat so stopali 
presenečeni, veseli in solzni obrazi. 
Skrinjice za otroke na Salomonih, v Egiptu, 
Braziliji, Beninu, Slonokoščeni obali ter 
na Madagaskarju so se počasi polnile. 
Opoldne smo se vsi zbrali v župnišču, kjer 
nas je z odličnim kosilom nahranila naša 
gospa Anica, in nato z obiski vztrajali  
do  16. ure. Nato pa smo se, zadovoljni, 
da nam je uspelo nekaj dobrega, razšli na 
svoje domove.  

In če smo začeli z dobro voljo, mislim, 
da lahko tudi zaključimo z veseljem:

-  kolednikov, ki so se radi podali na mrzlo 
in deževno pot; 

-  ljudi, ki so jih obiskali nasmejani otroci 
in jim je župnija po kolednikih izkazala 
pozornost;

-  gospoda župnika, ker so se farani povezali 
v veselju in dobrem;

-  misijonarjev, ker jim bo 2100 evrov, 
zbranih ob našem koledovanju, pomagalo 
uresničevati sanje otrok na misijonu.

Bogu hvala za vse to! In čeprav 
nimamo na poti življenja vedno vsega, 
vedno nosimo s seboj zlato ljubezni, kadilo 
hrepenenja in miro bolečine. In ko bomo 
našli Gospoda in se mu priklonili, bo vse 
to v trenutku zadišalo. Zato vsem skupaj 
želimo, da v tem letu srečamo Gospoda 
in mu prinesemo vse, kar imamo – ON 
vzame vse. 

                           Jana Deželak

STARA IGRAČA

Na zadnji dan pouka v starem letu smo 
dobili staro otroško igračo. Podarili so 
nam jo člani društva Talon.

Bil je dan pred božičem in naša OŠ 
Frankolovo je imela kulturni dan, ker je 
bil zadnji dan pouka v letu 2009. Igrali 
smo tudi igro z naslovom Božični večer, ki 
smo jo sestavili sami z učiteljico. Potekal 
je srečolov, spoznali pa smo še Božička, 
ki nam je delil bonbone. Nazadnje nam je 

učiteljica podarila igračo skakalca, ki je 
zelo stara otroška igrača. Na dveh palčkah 
je zgoraj na napeti vrvici pritrjen telovadec. 
S stiskanjem palčk veselo poskakuje. 

Vse do konca smo se igrali s 
telovadcem. Nazadnje smo ga odnesli 
domov in pokazali staršem. Bili so zelo 
veseli, ker so se spomnili svojega otroštva.

                                                        
Kaja Skaza in Tinkara Flis, 4. razred

Zlata poroka zakoncev 
Rožman iz Vojnika

Kdor ljubi, ne razmišlja in ne sprašuje, 
ali bo zmogel. Kdor ljubi, ne dvomi, ker 
ljubi in zmore. (R. Kerševan)

V soboto, 16. januarja 2010, sta v krogu 
svoje družine in prijateljev praznovala 
zlato poroko Jože in Marija Rožman iz 
Vojnika. Župnik Anton Perger je sprejel 
zlatoporočenca v cerkvi Sv. Jerneja v 
Vojniku, kjer sta  pol stoletja, petdeset 

pomladi, petdeset jeseni, ki sta jih prebila 
skupaj, ponovno potrdila pred pričami in 
bogom.  Skrbno in zgledno sta vzgojila 
svoje tri otroke: Štefana, Ano in Jožico. 
Sedaj so jima v veselje že njuni vnuki, 
kar osem jih imata. Zakonsko življenje 
ni lahko, saj je prizadevanje za ljubezen, 
medsebojno razumevanje in zvestobo 
vsakodnevno garanje. A s svojim zgledom 
zlasti potomcem dokazujeta, da se da 
ljubezen ohraniti tudi petdeset let in več! 

                                                                                 
Čestitke zlatoporočencema.
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S preprostim in naravnim 
kompostiranjem 

organskih odpadkov
na samem izvoru, 
v vašem domu ter 

z metodo učinkovitih
mikroorganizmov 

lahko v prihodnje tudi 
privarčujete kakšen evro

V vsem razvitem svetu so smeti vse večji 
problem. Približno 30 % vseh odpadkov 
tvorijo gospodinjski organski odpadki. 
Predvsem zaradi njih so javna smetišča vir 
smradu tudi tam, kjer organske odpadke 
zbirajo ločeno, saj so podvrženi močnim 
procesom gnitja. S pomočjo EM se procesi 
gnitja spremenijo v fermentacijo. Zato 
smradu ni. 

Zanimiv primer iz prakse, ki vas bo 
opogumil, da se boste udeležili brezplačne 
delavnice: Ritsue Morita je gospodinja 
iz mesta Abiko na otoku Honshu, kjer se 
je prav po njeni zaslugi najprej porodilo 
gibanje za recikliranje gospodinjskih 

odpadkov s pomočjo Efektivnih 
Mikroorganizmov. Gospa Morita je začela 
pripravljati humus iz svojih gospodinjskih 
organskih odpadkov s pomočjo EM. Zato ni 
potrebno veliko dela in priprav. Potrebuješ 
plastično posodo s pipo in z dvojnim 
dnom, ki se da zračno tesno zapreti, 
in pripravek EM (v obliki organskega 
posipa). Odpadke še sveže streseš v 
posodo in posipaš z EM ter posodo zapreš. 
Tako vsak dan dodaš sveže odpadke in jih 
posipaš z mikroorganizmi, dokler posoda 
ni polna. V toplem vremenu je fermentirani 
kompost pripravljen v dobrem tednu, kar 
zaznamo po značilnem kiselkasto-sladkem 
vonju. Gospa Morita je uporabila kompost 
na svojem vrtu. Zadovoljna z njegovo 
učinkovitostjo in enostavnostjo priprave 
je pripravila demonstracijo postopka na 
potrošniški razstavi domačega mesta. 
Veliko gospodinj se je navdušilo in nastalo 
je gibanje za recikliranje gospodinjskih 
organskih odpadkov, znano pod imenom 
Aco Pure Abiko. Danes je tako domače 
kompostiranje z EM razširjeno po vsej 
Japonski in svetu, veliko mest pa to 
počne tudi na industrijski način. Zakaj ne 
poskusite še vi? Pridite na delavnico, da 
vas naučimo enostavnosti in uporabnosti 
na različnih področjih.

VABILO
Vabimo vas, da se nam pridružite na 

praktični delavnici:
»Preprosto in naravno kompostiranje 

organskih odpadkov na našem domu z 
metodo učinkovitih mikroorganizmov«

v četrtek, 11. marca 2010, ob 18.00, v 
sejni sobi Občine Vojnik.

Delavnica je brezplačna.
Delavnico bo vodil Iztok Šajtegel, EM 

Tehnologija, d. o. o. Slovenske Konjice
in  Zavod za ohranjanje Narave(ZON) 

Loče. 
PROGRAM

- Pomen ločenega zbiranja bioloških 
odpadkov, slovenska in EU-zakonodaja 
glede ravnanja z odpadki.

- Zbiranje bioloških odpadkov na 
samem izvoru – v kuhinji – brez smradu 
in gnitja tudi do 30 dni z metodo naravnih 
efektivnih mikroorganizmov (prednosti 
fermentiranih odpadkov, pridobivanje 
humusa, nastajanje fermentacijske 
tekočine).

- Uporaba fermentacijske tekočine, ki 
nastaja z zbiranjem in kompostiranjem 
organskih odpadkov (za zalivanje in 

gnojenje, čiščenje odtokov po hiši, 
sanacijo greznic, mobilnih WC-jev na 
vikendih, …).

-  Uporaba bioloških probiotičnih 
čistil na osnovi efektivnih 
mikroorganizmov.

-  Uporaba EMX-keramike na področju 
pitne vode, biotopov, bazenov, pranja 
perila z manj detergenta. 

-  Praktični prikaz kompostiranja 
gospodinjskih odpadkov z metodo 
fermentiranja z efektivnimi 
mikroorganizmi v naši kuhinji.

Vaše mesto na predavanju lahko 
potrdite s klicem na GSM 041/ 395-503 
ali po elektronski pošti: em.tehnologija@
siol.com

Lahko pa si ogledate tudi spletno stran  
www.em-tehnologija.com

Vabljeni!

RAZVIJAJMO NARAVI 
PRIJAZNE METODE ZA 
VAROVANJE NAŠEGA 

OKOLJA!

Okrasitev smreke

V veselem decembru smo na Straži 
okrasili smreko, visoko 15 m, da se je njen 
lepi sijaj videl celo do Vojnika. Hvala lepa 
vsem krajanom, ki so prispevali za lučke, 
hvala lepa pa tudi gospodu Deljčnjaku za 
izposojo stroja.

 Branko Marovšek
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V prostorih stare pošte v Vojniku 
je odprl vrata novi pohištveni salon 
MINIDOM. Nosilec s. p. je Vladislav 
Stropnik, ki se zaveda, da je pohištvo 
eden najpomembnejših elementov 
bivanja in počutja v našem domu. Kot 

novemu podjetniku v našem kraju mu 
želimo vse dobro in veliko poslovnih 
uspehov. Ponujajo vam pohištvo po 
meri, vam svetujejo in vam pomagajo 
pri odločitvah.

  Slika in tekst: J. V.

NARAVA – DOMOVANJE 
SKAVTOV RAKOVE STEZE 1

Ekologija – to je beseda, ki jo v zadnjih 
mesecih zelo pogosto slišimo v medijih, 
a za skavte Rakove Steze 1 je skrb za 
naravo način življenja. Lahko debatiramo 
o škodljivih plinih in napravah, ki jih 
izpuščajo, a dokler sami ničesar ne 
storimo, je tako, kot bi govorili v veter. 
Kaj proizvaja največ toplogrednih plinov, 
zaradi katerih se naš planet vedno bolj 
segreva? Avtomobili? Sploh ne. Največji 
proizvajalci so govedo, termiti in riževa 
polja. Ali to pomeni, da naj ukinemo 
živinorejo? O tako velikih korakih mi 
preprosti ljudje sploh ne razmišljamo. A kar 
lahko storimo za lepši svet, je pred našim 
nosom. Čistilne akcije, pogozdovanje, 
sprehodi do trgovine, ločevanje odpadkov 
in še in še. 

Skavti počnemo v naravi vse – kuhamo, 
se igramo, spimo, se učimo novih veščin, 
preizkušamo svojo iznajdljivost, molimo, 
preučujemo rastline in živali, pojemo … 
Zato je narava za nas zelo pomembna in v 
našem interesu je, da jo tako lepo ohranimo 
še za naslednje generacije. Zato večkrat 

na leto opravimo čistilne akcije, kjer 
pobiramo večje in manjše odpadke. Aprila 
2009 je 43 energičnih skavtinj in skavtov 
očistilo potok med Novaki in Rakovo 
Stezo, kjer smo začeli tudi s projektom 
POTOČNI RAKI, saj se zavedamo, da so 
ta bitja nekoč poznali vsi otroci in so bila 
zelo pomemben del našega okolja. Pri tem 
je bil prvi korak čiščenje potoka in gozda v 
njegovi okolici, v sledečih in prihajajočih 
mesecih pa preverjamo čistost vode in 
prisotnost živih bitij v potokih naše občine.

Klan je na jesenovanju novembra 2009 
raziskal potok med Novaki in Rakovo 
Stezo ter ugotovil, da je potok popolnoma 
mrtev. V večkratnih obhodih ponoči smo 
ugotovili, da v njem ni rib in rakov, niti 
račin, ki bi nakazovale prisotnost potočnih 
rakov. Potok se je penil na več mestih in bolj 
kot smo hodili proti obema izviroma, več 
odpadkov smo našli, ki so se tam pojavili 
v teh nekaj mesecih od naše zadnje čistilne 
akcije. Nato smo se odpravili očistiti levi 
izvir potoka, ki teče pod Novaki˝, in kar 
smo tam videli, nas je naravnost osupnilo. 
Naleteli smo na pravo divje odlagališče, 
saj smo našli kar dva akumulatorja, ki sta 

zagotovo poglavitni razlog, da v potoku 
ni živega. Prav tako smo odstranili še 
vsaj 25 avtomobilskih in traktorskih gum 
ter druge dele avtomobilov, ogromno 
polivinilastih vrečk, plastenk strupenih 
snovi in umetnih gnojil ter napolnili šest 
velikih vreč z ostalimi odpadki. Za klanom 
je območje obiskala tudi naša četa Rakov 
dobrovoljčkov in iz struge potegnila še 
preostanek gum in manjših odpadkov. 
Situacija nas je naravnost presenetila in 
stvar smo malo raziskali, tako da poznamo 
storilce, ampak nanje ne bomo kazali s 
prstom. Naš namen je ljudi opozoriti, 
da je čas, da o svojih dejanjih začnemo 
razmišljati in prenehamo biti egoistični, 
saj na tem planetu nikakor nismo sami.

V preteklih mesecih smo že pregledali 
nekaj potokov v naši občini in preverili 
prisotnost potočnih rakov koščakov. 
Ugotovili smo, da so se raki že vrnili v 
kar nekaj potokov in situacija marsikje 
ni tako kritična, a le en akumulator ali 
kakšna druga strupena snov lahko stanje še 
prehitro spremeni. V naslednjih mesecih 
bomo preverili še kakšen potok, očistili 
čim večje površine ter se o rakih ogromno 
naučili, jih spoznali, predvsem pa delali 
veliko na ozaveščenosti mladih skavtinj in 
skavtov o pomembnosti čiste narave.

Vsak si misli, pa kaj če ne ločujem 
odpadkov in mečem smeti po tleh, saj bo 
nekdo drug ravnal drugače. A problem 
nastane, ker tako misli vsak. Zavedati se 
moramo, da lahko z vsakim najmanjšim 
dejanjem kot posamezniki pripomoremo 
k lepšemu svetu in čistejši naravi, saj je 
pomembna skupna vsota dejanj. Skavtsko 
načelo je: “Pustimo svet lepši, kot smo ga 
prejeli!’’

Za več informacij o naših aktivnostih 
in za sledenje aktualnim dogodkom pa si 
lahko ogledate našo spletno stran http://
www.kjesi.net/raki/.

Klara Bojanovič, 
Energična rakovica 
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Največji snežaki naše občine

SNEŽAK
Zima nam  je  zopet naložila nekaj dela,
ampak s tem tudi zimske radosti, zato smo na 
Straži postavili snežaka velikana.

Krajani Straže in Novak

Snežak visok 4 m

Avtorja na sliki: Simon in 
Matej Kamenik, Arclin 13

Foto: Nejc Novak Novačan

Snežaka, mamico in hčerko, sta zasnovala Matic in Gašper, izvajalska dela pa je opravil 
očka Matjaž. Foto: J. Vovk

DRUŠTVO TALON PRI  
POLNOČNICAH

Leto hitro mine in tako smo se 24. 
12. 2009 ponovno zbrali in z baklami 
izpred krajevne skupnosti krenili peš 
proti Črešnjicam. Letos se je pohoda 
udeležilo veliko  ljudi, vmes na postaji 
pri kapelici pa se je pridružilo še nekaj 
pohodnikov. Okrepčali smo se s toplim 
čajem in pecivom ter nadaljevali pot 
proti cerkvi. Ko smo se po polnočnicah 
vrnili nazaj, nas je v prostorih 
KS Društvo TALON pogostilo in 
okrepčalo s toplimi napitki. Tudi v 
bodoče upamo na tako lepo število 
udeležencev in morda se vam pripeti, 
da ostanete sami na božični večer, 
zato se nam pridružite. Še tako mrzel 
večer nam ne prepreči, da bi ostali 
doma in izpustili tradicionalni pohod v 
Črešnjice.

Dragica Mlinar
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Tudi letos je PGD Socka organziralo 
tradicionalno, že dvanajsto srečanje 
kvartopircev. 

Preko štirideset igralcev se je na 
predvečer kulturnega praznika, 7. 
februarja, pomerilo v igranju “šnopsa”. 
Najboljši so prejeli pokale in praktične 

nagrade, prav tako tudi srečni poraženec. 
Zmagal je Edi Kušar iz Arclina, drugi 
je bil Stane Grm iz Vitanja, tretja pa 
Slavica Božnik iz Socke. Naslov srečnega 
poraženca si je že drugo leto zapored 
priigral Marjan Štraus iz Socke.  

Egidij Čretnik

Najboljši na 12. srečanju kvartopircev v Gasilskem domu Socka

12. KVARTOPIRSKI TURNIR V SOCKI

Gašper Žurman je državni 
prvak

Gašper Žurman iz Nove Cerkve je 
v najdaljši plavalni disciplini 1500 m 
prosto z osebnim rekordom 16:19,58 (prej 
16:43,58) osvojil 3. mesto v ABSOLUTNI 
kategoriji in hkrati postal mladinski 
državni prvak.

V Celju je konec januarja namreč 
potekalo zimsko absolutno, mladinsko 
in kadetsko državno prvenstvo v 
plavanju, na katerem je nastopilo več 
kot 400 plavalcev in plavalk iz 22-tih 
slovenskih klubov. 

Gašper je poleg omenjenega 
izjemnega uspeha v štafetnem 
plavanju 4 x 100 m mešano kot član 
ekipe osvojil še 2. mesto v mladinski 
kategoriji ter 5. mesto v ABSOLUTNI 
kategoriji. Poleg teh uspehov je 
dosegel še naslednje uvrstitve:

200 m prosto: 4. mesto mladinska 
kategorija, 9. mesto 
ABSOLUTNO;
400 m prosto: 5. mesto mladinska 
kategorija, 9. mesto 
ABSOLUTNO;
800 m prosto: 4. mesto mladinska 
kategorija, 9. mesto 
ABSOLUTNO. 

Alja Tihle

Gašper Žurman iz Nove Cerkve v Celju 
na najvišji stopnički

SKAKALCI SD VIZORE 
SKAČEJO VEDNO DLJE

 
Tekmovalna zimska sezona 2009/2010 v 

smučarskih skokih je v polnem teku  in naši 
skakalci iz Smučarskega društva Vizore 
pridno nastopajo na različnih tekmovanjih 
po Sloveniji. Prav vsi dosegajo vrhunske 
rezultate. Tako je Timi Zajc potrdil svojo 
formo in ubranil naslov DRŽAVNEGA 
ter POKALNEGA PRVAKA Slovenije v 
kategoriji dečkov do 10 let!

Jan Bombek, naš deček, ki tekmuje 
v kategoriji  do 9 let, je pri ogromni 
konkurenci v kategoriji dečkov do 9 let 
osvojil tretje mesto na državnem prvenstvu 
in PRVO v skupnem seštevku slovenskega 
pokala. 

Obvezna udeležba na meddruštvenih  
tekmah, ki jih organizirajo naši kolegi po 
sosednjih društvih, je za naše veterane 
prava poslastica. Naj povemo, da se  David 
Bizjak in Klemen Kotnik nikoli ne vrneta 
s teh prireditev brez pokala in doseženih 
stopničk.

Prav tako se pridno zvišuje tudi 
rekordna daljava v smučarskih skokih 
predstavnikov SD Vizore. David Grm je 
na pokalnem tekmovanju Slovenije, ki je 
bilo izvedeno na 100-metrski skakalnici 
v Kranju, dosegel novo uradno rekordno 
znamko, ki zdaj znaša 104,5 metra. S to 
daljavo se je uspel uvrstiti na odlično 3. 
mesto v kategoriji dečkov do 16 let.

Ker  sezone zimskih športov še zdaleč 
ni konec, pričakujemo v našem društvu še 
kar nekaj lovorik in uspehov, za katere je 
gotovo poleg skakalcev najbolj zaslužen 
naš strokovni tim trenerjev: Slavka Grma 
in Davida Bizjaka. 

Vse mlade skakalce, ki bi želeli 
sodelovati v našem uspešnem taboru, 
vabimo, da se zglasite pri nas v skakalnem 
centru Vizore in skupaj z nami delite 
uspehe naših fantov.

     
Klemen Kotnik, 

SD Vizore
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Pozitivno božično in prednovoletno 
vzdušje je bilo v Vizorah pri Novi Cerkvi ob 
skakalnicah in smučišču prav na božično 
noč nekoliko skaljeno. Neznani vandali so 
se namreč znesli nad opremo SD Vizore na 
in ob skakalnicah. Odtujili so nekaj delov 
iz teptalnega stroja in pri tem poškodovali 
pokrov motorja ter se grobo znesli nad 

snežnim topom. Tako so napravili za okoli 
1000 evrov materialne škode na napravah. 

Člani Smučarskega društva Vizore 
ne moremo razumeti, kakšen je motiv 
neznanih vandalov, da so povzročili takšno 
škodo, namesto da bi raje sproščali svojo 
energijo kje drugje, npr. z ukvarjanjem z 
zimskimi športi, ne pa z znašanjem nad 
tujo lastnino.

Organizacijski odbor SD Vizore

Šport

REGIJSKI IN SLOVENSKI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH V 
VIZORAH

Smučarsko društvo Vizore kot uspešen organizator tekmovanj v smučarskih skokih 
tudi to zimo ne počiva. V tej zares izjemni zimi, ki nam streže tako z ugodnimi zimskimi 
temperaturami, kot tudi z obilnimi snežnimi padavinami, je Smučarska zveza Slovenije 
določila organizacijo in izvedbo tekmovanj tudi v Vizorah na naših skakalnicah. V 
januarju smo tako organizirali in izvedli kar dve tekmovanji. 

skakalnici so tekmovali tudi v kategoriji 
dečki do 11 let (zmagovalec je postal 
Vid Vrhovnik, SSK Velenje). V dekliški 
kategoriji do 11 let je zmagala Tanja 
Fricelj, SSK Ljubno BTC. Na 35-metrski 
skakalnici so skakali dečki do 12 let 
(zmagal je Urban Klinc, SSK Šmartno na 
Pohorju), v kategoriji dečkov do 13 let pa 
je bil najboljši Žan Milan Žujič iz Zagorja, 
ki je dosegel tudi daljavo dneva s 33,5 
metri. 

Slovenski pokal v smučarskih skokih 
in NK (nordijski kombinaciji) je potekal 
31. 1. 2010. Tekmovalci so se pripeljali iz 
skoraj vseh smučarsko-skakalnih klubov 
Slovenije (18 klubov). Na 35-metrski 
skakalnici se je 22 tekmovalcev pomerilo 
v kategoriji dečki do 12 let (zmagovalec 
je postal Tine Bogataj, SSK Costela 
Ilirija), ker pa pravila dopuščajo, da mlajši 
tekmovalci tekmujejo tudi v starejših 
kategorijah, je naš član Timi Zajc osvojil 5. 
mesto med dve leti starejšimi sotekmovalci, 
kar dokazuje, da Timi tudi med starejšimi 
skače zelo dobro. V kategoriji dečki do 
13 let, kjer je odskakalo 23 tekmovalcev, 
je slavil Matija Štemberger, SSK Costela 
Ilirija. Tudi kategorija deklice do 13 
let je bila zelo zanimiva in izmed štirih 
tekmovalk je zmagala Ema Klinec iz SSK 
Alpina Žiri. 

V okviru slovenskega pokala je 
bila izvedena tudi tekma v nordijski 
kombinaciji, kjer je 20 tekmovalcev najprej 
odskakalo na 35-metrski skakalnici, 
nato pa smo se prestavili v Socko, kjer 
je Športno društvo Socka v sodelovanju 
s SD Vizore vzorno pripravilo tekaško 
progo, kjer so tekmovalci po preračunanih 
zaostankih iz smučarskih skokov opravili 
še 4-kilometrski (8 krogov po 500 metrov) 
tek na smučeh v drsalni tehniki. Prvi je v 
cilj pritekel Florjan Jelovčan iz SSK Alpina 
Žiri. Tekmovanje je bilo zelo zanimivo, 
predvsem tek na smučeh so si ogledali tudi 
nekateri domačini iz Socke.

Seveda pa bomo izvedli tudi 
tradicionalno meddruštveno tekmovanje 
v smučarskih skokih, ki je zelo atraktivno 
predvsem za gledalce, zatorej ste vabljeni 
14. februarja v Vizore, kjer boste od 14. ure 
naprej priča različnim skokom ter ostalim 
zanimivostim. Vabljeni pa ste tudi na 
smučanje v Vizore vsak dan od 17. do 21. 
ure na nočno smuko, ob vikendih pa lahko 
smučate od 14. do 21. ure. Podrobnosti 
si lahko preberete na naši spletni strani: 
Izkoristite zimo kar doma – vabljeni! 

Klemen Kotnik, SD Vizore

Regijski pokal Štajersko – Koroške 
regije v smučarskih skokih je na naših 
skakalnicah potekal 19. 1. 2010. Udeležilo 
se ga je 37 tekmovalcev iz 8 klubov 
Štajersko – Koroške regije. Na 13-metrski 
skakalnici so skakali v kategorijah cicibani 

do 9 let, kjer je z najdaljšim skokom 12,5 
metra zmagal član SD Vizore Jan Bombek. 
Na 25-metrski skakalnici so skakali dečki 
do 10 let. Tudi v tej kategoriji je slavil naš 
član Timi Zajc, ki je s 24,5 metri dosegel 
tudi najdaljši skok na tekmi. Na enaki 

Prevrnjen snežni top
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SPOMINSKE PLAKETE 
NAJBOLJŠIM SKAKALCEM 
POLETNE SEZONE  

Smučarska zveza Slovenije – odbor za 
smučarske skoke in nordijsko kombinacijo 
– ob vsakem zaključku poletne in 
zimske sezone podeli spominske plakete 
najboljšim smučarjem skakalcem in 
nordijskim kombinatorcem vseh kategorij, 
ki tekmujejo na Državnem pokalu Cockta v 
smučarskih skokih in nordijski kombinaciji.

V mesecu novembru je tako v 
telovadnici Nove Cerkve Smučarsko 
društvo Vizore organiziralo prireditev 
ob zaključku poletne sezone za državni 
pokal Cockta 2009. Na prireditvi, ki jo 
je s slovensko himno slavnostno pričel 
MPZ Nova Cerkev, je bilo prisotnih nekaj 
čez 200 tekmovalcev, njihovih staršev, 
trenerjev in predstavnikov klubov. 

Spominske plakete so najboljšim 
tekmovalcem podeljevali gostje, med 
njimi župan Občine Vojnik Benedikt 
Podergajs, ki je čestital najboljšim v 
kategorijah dečki do 12, 13 in 14 let. Jožef 
Ograjenšek, predsednik Zbora za skoke in 
NK (nordijsko kombinacijo) je podeljeval 
priznanja najboljšim v vseh kategorijah v 
nordijski kombinaciji, najboljšim dekletom 
pa je čestital predsednik KS Nova Cerkev 
Slavko Jezernik.

Športni direktor za smučarske skoke 
in nordijsko kombinacijo pri SZS, Franci 
Petek, je slavnostno predal priznanja 
najboljšim v Poletnem pokalu Cockta 
po regijah v najmlajših kategorijah, 
kjer imamo zelo dobre tekmovalce 

tudi iz naših domačih logov. Tako je v 
kategoriji cicibanov 3. mesto dosegel Jaka 
Muhedinovič, 1. mesto pa si je delil Jan 
Bombek, ki je poleg tega na državnem 
prvenstvu postal podprvak v svoji 
kategoriji. Tudi v aktualni zimski sezoni 
Jan dosega odlične rezultate. Franci Petek 
je z nasmeškom na obrazu čestital tudi 
našemu Timiju Zajcu, zmagovalcu poletne 
sezone v kategoriji dečkov do 10 let. Tudi 
na poletnem državnem prvenstvu je Timi 
dosegel 1. mesto v svoji kategoriji.  

Nekdanji uspešni skakalec, sedaj pa 
poslovni direktor panoge za nordijsko 
smučanje,  Primož Ulaga, je nadaljeval s 
podeljevanjem v preostalih kategorijah, 
kjer pa vsi najboljši niso bili prisotni, saj 
so v času prireditve pridno nastopali na 
svetovnem pokalu. 

V zadnjem sklopu so bila podeljena 
priznanja najboljšim v skupnih razvrstitvah 
ter priznanja najboljšim klubom Poletnega 
pokala Cockta Slovenije 2009. Le-tem 
je plakete podelil predstavnik iz Droge 
Kolinske, Dragan Spremo, ki predstavlja 
generalnega sponzorja Državnega pokala 
Cockte v smučarskih skokih in NK. 

Po podelitvi je organizator SD Vizore 
pripravil tudi odličen banket, namenjen 
vsem udeležencem, v ozadju pa je igral 
vse bolj popularni ansambel Ruševec. 
Prav vsi obiskovalci prireditve, predvsem 
predstavniki SZS, so z lepimi spomini na 
Novo Cerkev v večernih urah odšli domov, 
vsak na svoj konec Slovenije. 

Klemen Kotnik, SD Vizore

EVA – MLADA ŠPORTNICA

Pred tremi leti se je na naši šoli 
predstavil Twirling klub Vitanje. Mojca 
Jakop je med mladimi nadebudneži opazila 
Evo Mlakar in jo povabila k sodelovanju. 
Tudi Eva je pokazala zanimanje, v 
pomoč pri odločitvi pa sta ji bila njena 
izredna motorična spretnost in smisel za 
koordinacijo gibov.

 Eva je bila takrat v prvem razredu in 
že po nekaj mesecih treninga je osvojila 7. 
mesto na državnem tekmovanju. To jo je 
spodbudilo k intenzivnejšemu treningu in 
večji predanosti twirlingu.

Sošolci Evo spodbujajo, ji čestitajo ob 
uspehih in občudujejo njene sposobnosti. 
Tako se je letos k twirlingu priključilo kar 
nekaj njenih sošolcev. 

Eva trenira vsak dan v tednu, razen 
ob vikendih. Sodeluje pri predstavitvah 
twirling kluba na šolah. V lanskem letu 
je osvojila prvo mesto na državnem 
tekmovanju v skupini C (najmlajši). Tudi 
letos se že veseli državnega tekmovanja. 
Evina velika želja pa je, da bi se, ko 
dopolni 10 let, lahko udeležila svetovnega 
prvenstva.

Kljub treningom je Eva pridna učenka. 
Ima še vedno dovolj prostega časa, ki 
ga preživi ob branju knjig, igri s psom 
in ob računalniku. Tudi v prostem času 
rada vzame v roke palico ter vadi. Včasih 
prihaja do neljubih poškodb (udarci po 
glavi, prevrnjeni predmeti in podobno), 
ki do sedaj k sreči še niso pomenile nič 
resnega.

Evi želimo, da neguje veselje do 
izbranega športa in dosega rezultate, ki ji 
bodo prinesli zadovoljstvo in spodbudo 
za vztrajanje pri doseganju zastavljenih 
ciljev.

Suzana Šafarič
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OBČINSKA LIGA  SMS
VOJNIK 2010

RAZPIS

letne lige v malem nogometu na igrišču 
z umetno travo na odboj

KRAJ TEKMOVANJA:  Vojnik, igrišče z umetno travo na odboj 
in razsvetljavo. 

IGRALNI DAN:             Petek. 

NAČIN TEKMOVANJA: 
- tekmovanje bo dvokrožno (pomlad-jesen); 
-  pravica nastopa igralcev v posamezni ekipi je omejena na 

15, vsak igralec pa igra na LASTNO ODGOVORNOST, kar 
potrdi vodja ekipe s podpisom prijavnice;

- max. število ekip je 12;
-  prepoved nastopa imajo igralci, ki nastopajo in so registrirani 

v državni 1. in 2. ligi malega nogometa, ter igralci, ki 
nastopajo in so registrirani v ligah velikega nogometa, tako 
v članskih kot v mlajših selekcijah. Na predlog organizatorja 
lige ta prepoved izjemoma ne velja za igralce, ki so bili ali pa 
so še člani NK Vojnik;

- pravico nastopa imajo igralci, ki so dopolnili 16 let;
-  tekmovanje bo potekalo po obstoječem pravilniku malega 

nogometa na odboj pri MNZ Celje (4 + 1);
-  igra se v nogometnih copatih, žogo odbojno (4) priskrbi 

organizator; 
-  za pravično in pošteno tekmovanje bodo poskrbeli sodniki iz 

MNZ Celje.

PRIJAVNINA:
- prijavnina za letno ligo SMS znaša 320 EUR;
- pričetek tekmovanja je predviden za 26. 3. 2010.

NAGRADE:
- 1. mesto: 350 EUR + pokal;
- 2. mesto: 250 EUR  + pokal;
- 3. mesto: 150 EUR + pokal;
-  najbolj disciplinirana ekipa lige SMS: 50 % izkupiček od 
 kartonov;
-  najboljši strelec lige SMS: pokal + 25 % izkupiček od 
 kartonov;
-  ostanek 25 % od kartonov je namenjen tekočemu vzdrževanju 

igrišča.

DODATNE INF.: tel. 041/ 478-803 /Pilih Zvonko - Štagi/ ali 
041/ 763-109 /Peter Gregorc/

Glavni pokrovitelj lige SMS je SMS BAR, Arclin 21, 
Petra Senker, s. p.

Organizator lige SMS

VETERANSKA LIGA  MC
VOJNIK 2010  

RAZPIS

letne veteranske lige v malem nogometu na 
igrišču z umetno travo na odboj

KRAJ TEKMOVANJA:  Vojnik, igrišče z umetno travo na odboj 
in razsvetljavo. 

IGRALNI DAN:  Ponedeljek zvečer. 

NAČIN TEKMOVANJA:
-  način tekmovanja bo odvisen od števila prijavljenih ekip;
- minimalno število ekip je 6;
-  pravica nastopa igralcev v posamezni ekipi je neomejena, 

vsak igralec pa igra na LASTNO ODGOVORNOST, kar 
potrdi vodja ekipe s podpisom prijavnice;

-  pravico nastopa imajo igralci, ki so dopolnili 35 let, s tem da 
je dovoljen nastop enemu igralcu, ki je že dopolnil 33 let;

-  tekmovanje bo potekalo po obstoječem pravilniku malega 
nogometa na odboj pri MNZ Celje (5 + 1);

- igra se v nogometnih copatih;
-  za pravično in pošteno tekmovanje bodo poskrbeli sodniki iz 

MNZ Celje;
- žogo odbojno (4) priskrbi organizator.  

PRIJAVNINA:
- prijavnina za ligo MC znaša 260 EUR;
- pričetek tekmovanja je predviden za 5. 4. 2010.

NAGRADE:
- 1. mesto: 260 EUR + pokal;
- 2. mesto: 130 EUR  + pokal;
- 3. mesto: pokal;
- najbolj disciplinirana ekipa lige MC: izkupiček od kartonov;
- najboljši strelec lige MC: pokal. 

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

Organizator lige MC
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MAREC

ŠPORTNO KOLESARSKO DRUŠTVO 
NOVA CERKEV

SOBOTA,
6. MAREC 2010
OB 14.00

POHOD NA STRAŽO PRI NOVI CERKVI, 
ODHOD IZPRED GASILSKEGA DOMA 
NOVA CERKEV. 
(Boštjan Štante, 031 611-923).

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO 
DRUŠTVO VOJNIK, DRUŠTVO 
META, JOŠKOVA BANDA, DRUŽINA 
GREGORC, TAŠČICE, IN SPIRITU, 
MKPZ DU VOJNIK, g. Drago MEDVED

SOBOTA,
6. MAREC 2010
OB 19.00

KULTURNA PRIREDITEV »NOCOJ PA 
BO EN LEP VEČER« S POKUŠNJO VIN 
(vojniški vinogradniki),  PREDSTAVITVIJO 
KRUHA IZ »MAMINE PEČI«, 
SALAMIADO TER RAZGLASITVIJO 
ZMAGOVALCEV V VEČNAMENSKI 
DVORANI OŠ FRANKOLOVO.

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV
NEDELJA,
7. MAREC 2010
OB 17.00

OB DNEVU ŽENSK KOMEDIJA »TAŠČA.
COM«   SKUPINE VESELI ODER IZ 
VELIKE NEDELJE V VEČNAMENSKI 
DVORANI POŠ NOVA CERKEV.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK
PONEDELJEK, 
8. MAREC 2010
OB 17.00

SREČANJE ČLANOV OB DNEVU ŽENA 
PRI KOPRIVNIK V SOCKI.

OBČINA VOJNIK IN JAVNI SKLAD ZA 
KULTURNE DEJAVNOSTI-OI CELJE

ČETRTEK,
11. MAREC 2010

»NOCOJ JE EN LEP VEČER«, REGIJSKO 
TEKMOVANJE MALIH VOKALNIH 
SKUPIN V KULTURNEM DOMU 
VOJNIK.

DRAMSKA SKUPINA KUD FRANCE 
PREŠEREN VOJNIK

SOBOTA,
13. MAREC 2010
OB 19.00

PREMIERNA UPRIZORITEV 
KOMEDIJE »ZMEDA V KOPALNICI« V 
KULTURNEM DOMU VOJNIK.

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK SOBOTA-NEDELJA
13. - 14. MAREC 2010

PLANINSKI IZLET
LABINSKA PLANINSKA POT (Hrvaška).

PROSVETNO DRUŠTVO ANTON 
BEZENŠEK FRANKOLOVO

NEDELJA, 
14. MAREC 2010
OB 17.00

GOSTOVANJE GLEDALIŠKE SKUPINE 
KD SKORBA S PREDSTAVITVIJO 
KOMEDIJE »PODNAJEMNIK« OD 
VINKA MÖDERNDORFERJA V TREH 
DEJANJIH. V VEČNAMENSKI DVORANI 
OŠ FRANKOLOVO.

PROSTOVOLJNO GASILSKO 
DRUŠTVONOVA CERKEV

PETEK, 19. MAREC 
2010
OB 17. 00

2. KVARTOPIRSKI TURNIR V 
DVORANIGASILSKEGA DOMA NOVA 
CERKEV
(Slavko Jezernik, 041 763-394).

TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO
SOBOTA,
20. MAREC
OB 5.00 ZJUTRAJ

SPOMLADANSKI POHOD NA ŠPIČASTI 
VRH, OGLED SONČNEGA VZHODA 
S ŠPIČASTEGA VRHA NA PRVI 
SPOMLADANSKI DAN. ZBIRALIŠČE 
PRI  LUKMANOVEM KRIŽU nad 
»Tomažaki«, 
Lipa 5 (Edi Mirnik, 031 862-303).

MEŠANI KOMORNI PEVSKI ZBOR DU 
VOJNIK

21. MAREC 2010
OB 17.00

LETNI KONCERT V KULTURNEM 
DOMU VOJNIK Z GOSTOM PAVLETOM 
RAVNOHRIBOM, GLEDALIŠKIM 
IGRALCEM.

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO 
DRUŠTVO VOJNIK

TOREK,
23. MAREC 2010 
OB 18.00

PREDAVANJE »VARSTVO VINSKE 
TRTE« V KULTURNEM DOMU V 
VOJNIKU.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO 
NOVA CERKEV IN POŠ NOVA CERKEV

ČETRTEK,
25. MAREC 2010
OB 17.00

POSLAVA OB MATERINSKEM DNEVU 
»VSE MAME SVETA« V VEČNAMENSKI 
DVORANI POŠ NOVA CERKEV.

PROSVETNO DRUŠTVO ANTON 
BEZENŠEK FRANKOLOVO

NEDELJA,
28. MAREC 2010
OB 16.00

TRADICIONALNA PRIREDITEV
19. SREČANJE »OSTANIMO PRIJATELJI«
V VEČNAMENSKI DVORANI OŠ 
FRANKOLOVO.



APRIL

TURISTIČNO DRUŠTVO 
FRANKOLOVO

PONEDELJEK,
5. APRIL 2010

VELIKONOČNI POHOD NA STENICO, 
ODHOD IZPRED CERKVE NA 
FRANKOLOVEM.
(Irma Blazinšek, 031 384-399).

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO
DRUŠTVO VOJNIK

SREDA,
7. APRIL 2010
17.00- 19.00

ZBIRANJE VZORCEV VINA V 
DRUŠTVENI KLETI - V STAVBI 
OBČINE VOJNIK.
(Mirko Krašovec, 041 745-605).

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO
DRUŠTVO VOJNIK

ČETRTEK,
8. APRIL 2010 

VII. OCENJEVANJE VIN LETNIK 2009
V DVORANI KMETIJSKE ZADRUGE 
VOJNIK (Mirko Krašovec, 041 745-605).

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
ČETRTEK,
8. APRIL 2010
OB 17.00

PREDSTAVA »RDEČA KAPICA« V 
KULTURNEM DOMU VOJNIK.

MLADINSKO DRUŠTVO 
FRANKOLOVO

PETEK,
9. APRIL 2010
OB 18.00

AKUSTIČNI KONCERT V 
VEČNAMENSKI DVORANI OŠ 
FRANKOLOVO.
(Jakob Jakop, 031-745-097).

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK SOBOTA,
10. APRIL 2010

PLANINSKI IZLET
GRADIŠKA TURA ABRAM, 
NOTRANJSKA, PRIMORSKA.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO 
FRANCE PREŠEREN VOJNIK

SOBOTA,
17. APRIL 2010
OB 19.00

LETNI KONCERT MOŠKEGA 
PEVSKEGA ZBORA VOJNIK S 
KOMORNIM ŽENSKIM ZBOROM 
JIRKOV - ČEŠKA V DVORANI 
KULTURNEGA DOMA VOJNIK.

DRUŠTVO IZVIR
NOVA CERKEV

ČETRTEK,
22. APRIL 2010

SVETOVNI DAN ZEMLJE,
ZASADITEV DREVJA IN GRMIČEVJA 
V NOVI CERKVI.

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO
DRUŠTVO VOJNIK

PETEK,
23. APRIL 2010
OB 19.00

KULTURNA PRIREDITEV OB 4. 
PRAZNIKU VINA S PODELITVIJO 
PRIZNANJ IN GOSTJO VEČERA 
»VINSKO KRALJICO« V KULTURNEM 
DOMU V VOJNIKU.

OBČINA VOJNIK
SOBOTA,
24. APRIL 2010
OB 18.00

REVIJA ZBOROV OBČIN DOBRNA 
IN VOJNIK V VEČNAMENSKEM 
PROSTORU POŠ SOCKA.

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK
NEDELJA,
25. APRIL 2010
OB 8.00

TRADICIONALNI POHOD VOJNIK-
ŠENTJUNGERT, ODHOD PRI MOSTU 
ČEZ HUDINJO V VOJNIKU 
(Mirko Blazinšek, 041 685-635).

TURISTIČNO DRUŠTVO 
FRANKOLOVO

NEDELJA,
25. APRIL 2010
OB 14.00

CVETLIČNI SEJEM V GRAŠČINSKEM 
PARKU NA FRANKOLOVEM
(Irma Blazinšek, 031 384-399).

OBČINA VOJNIK IN ZVEZA BORCEV 
ZA VREDNOTE NOB VOJNIK-DOBRNA 

TOREK,
27. APRIL 2010
OB 19.00

PRIREDITEV OB DNEVU UPORA 
PROTI OKUPATORJU V DVORANI 
KULTURNEGA DOMA VOJNIK.

MOŠKI PEVSKI ZBOR KUD NOVA 
CERKEV

OD 28. APRILA
DO 1. MAJA 2010 GOSTOVANJE ZBORA V RIMU.

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA 
CERKEV MESEC APRIL 2010 IZLET V ITALIJO.

DRAMSKA SKUPINA KUD FRANCE 
PREŠEREN VOJNIK MESEC APRIL 2010

PONOVITEV PREMIERNE 
UPRIZORITVE - KOMEDIJE »ZMEDA 
V KOPALNICI« V KULTURNEM DOMU 
VOJNIK

Pripravila: Mihaela Hren
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