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Branko je edini, ki jo je nasmejal. Le kaj ji je prišepnil?

Postavljanje klopotca pri Vanču.

Župan je preizkusil svoje pevske sposobnosti.

Marjan Pelin in njegovih sedemdeset let.

No ja, za vse pač ne bo.

Vsak svojo je naložil in odnesel.

Tudi Neni je postavil svoj klopotec.

Frankolovski gasilci, ko ne gori.
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Prispevke s fotografijami z navedbo avtorja in 
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala 
pričakujemo do sobote, 20. oktobra 2012, v 
tiskani in po možnosti v elektronski obliki 

(na zgoščenki, USB-ju ali po e-pošti na 
naslov: ogledalo@vojnik.si, jvovk46@gmail.
com). Članke, prejete po 20. oktobru, 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: 

Rozmari Petek, Sonja Jakop,
Andreja Štravs, Lidija Eler-Jazbinšek,

Tjaša Podergajs in Lea Preložnik

Trženje oglasov: Lea Preložnik
Jezikovni pregled: 

mag. Nataša Koražija
Naslovna fotografija:

Vrtec Mavrica v novi podobi
foto: Jure Vovk
Priprava in tisk: 
Grafika Zlatečan

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov
in je brezplačno.

Beseda urednika

Spoštovane bralke in bralci

Ko smo izdali zadnjo številko Ogledala, 
smo odhajali na počitnice in zaslužene 
dopuste. Vračamo se, ko se začenja šola, 
torej nas ni bilo dva meseca in pol. 

V tem času so se odvijali pomembni 
dogodki, o katerih pišemo v tej številki, 
sproti pa smo vas obveščali preko spleta. 
Moram reči, da ste ga pridno obiskovali, 
saj smo v enem letu zabeležili kar 35.281 
bralcev, ki so si ogledali 103.752 strani 

medijskih vsebin. Mesečno obišče naš 
spletni portal več kot 4.000 obiskovalcev. 
Najbolj bran članek je samo na spletnem 
portalu MojaObčina.si Vojnik prebralo 
celo 2.453 ljudi. V tem kratkem času toliko 
obiska – zavidljivo! Smo na prvem mestu 
med občinami v Sloveniji, ki objavljajo na 
tem portalu. 

V platformo Local PRESS se je doslej 
vključilo že 20 društev, ki so prevzeli 
urejanje svojih spletnih profilov, začenja 
pa se tudi vključevanje gospodarskih 
subjektov. 

Pred nami je jesen, ki s praznovanjem 
občine Vojnik in vsemi spremljajočimi 
dogodki prinaša novo svežino in 
pričakovanja. V naslednji številki bomo 
že lahko objavili prejemnike občinskih 
priznanj in prejemnike priznanj župana. 

Želim vam mirno in lepo jesen, polno 
dobrot, zdravja in prijetnih doživetij.

Jure Vovk, 
odgovorni urednik

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

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

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

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)

ponedeljek od 8.00 do 12.00
sreda od 8.00 do 12.00

od 13.00 do 16.30
petek od 8.00 do 12.00

~~~~
Poštnina plačana

pri pošti 3212 Vojnik

Vsebina

4	 BESEDA	ŽUPANA

5	 REALIZACIJA	PRORAČUNA

6	 GASILSTVO

10	 INTERVJU

16	 KRAJEVNE	SKUPNOSTI

20	 AKTUALNO

26	 KULTURA

30	 SPLOŠNO

33	 URADNI	DEL

38	 DRUŠTVA

50	 ŠOLE	IN	VRTCI

58	 ŠPORT

62	 PRIREDITVE



4

Ogledalo, številka 89, 14. september 2012

Dopusti bodo počasi pri kraju, mladi bodo odšli v šole, vse pa 
nas čaka burna politična jesen. 

•  Vrtec bo s septembrom začel delovati v novih prostorih. 
Nadvse smo veseli, da nam je težavno gradnjo uspelo pripeljati 
do konca. Verjetno ste najbolj veseli vi, starši in vzgojitelji 
ter vodstvo vrtca, saj boste imeli za svoje otroke in tudi za 
svoje delo končno normalne prostore. Res je, da smo imeli v 
preteklosti večino otrok naše občine v varstvu, a so bili pogoji 
za zaposlene, predvsem vodstvene delavce, dokaj neprimerni. 

•  Mnogi sprašujete, zakaj dela pri telovadnici trenutno stojijo. 
Težave, ki jih imamo z izvajalcem, se nadaljujejo (pri vrtcu 
isti izvajalec). Ko boste brali te vrstice, bodo dela že stekla in 
upamo, da bomo lahko ob vseh težavah dosegli tudi končni 
rok izgradnje: začetek šolskega leta 2013. Koncem junija 
letošnjega leta je bilo v Vrtcu Mavrica 395 otrok, in sicer v 21 
oddelkih. Od tega je bilo 288 otrok iz naše občine in 107 otrok 
iz drugih občin v naši bližnji soseščini, največ iz Celja - 75, 
Žalca - 8, Šentjurja - 8 in iz Dobrne 3. Občine, iz katerih še 
imamo enega ali dva otroka, pa so: Braslovče, Velenje, Štore, 
Šmarje, Slovenske Konjice, Rogaška Slatina, Ptuj in Laško. 
Občinski svet pa je na svoji zadnji seji zaradi povečanih potreb 
po varstvu potrdil še dodatni oddelek, ki bo začel delovati v 
začetku prihodnjega leta. Tako bo v Vojniku v novem vrtcu 
delovalo 16 oddelkov, trije v Frankolovem, po eden pa v Novi 
Cerkvi, Socki in Šmartnem. 

•  Že mediji opozarjajo, da je zaradi velike požarne ogroženosti 
prepovedano kurjenje v naravnem okolju. Vendar se naši 
občani tega ne držijo. Kadar je opozorilo tako resno, ga je 
preprosto treba upoštevati, sicer lahko pride do katastrofe. In 
še to: ob takem očitnem prekršku se ne jezite nad redarji ali 
inšpektorji, če bodo vašo kršitev kaznovali. 

•  Iz VO-KA Celje so nas vsaj dvakrat opozorili, da nekateri 
mečete oblačila v kanalizacijske jaške. Zaradi teh neumnosti 
je prišlo do zamašitev na čistilnih napravah v Novi Cerkvi in 
v Škofji vasi. Nastala je tudi materialna škoda, saj so oblačila 

poleg zamašitve povzročila tudi škodo na tako imenovanih 
polžih, ki čistijo in odstranjujejo večje delce, kateri pridejo 
v kanalizacijski sistem. Ali ni dovolj odvoz smeti od večine 
gospodinjstev v občini, ne zadostujejo ekološki otoki in zbirni 
center?! 

•  Nekateri v občini mislite, da župan odloča o višini komunalnega 
prispevka! Žal se krepko motite, zato je prav, da veste da: 

-  je država predpisala osnove in limite, na osnovi katerih je občinski 
svet sprejel določene višine plačil za različne vrste gradnje; 

-  nadaljnji obračun je odvisen tudi od že zgrajene komunalne 
infrastrukture! Telefonska, električna in kabelska napeljava niso 
predmet obračuna pri komunalnem prispevku. 

Tudi o morebitnih olajšavah v primeru dokazanih vlaganj 
odloča ustrezni občinski odbor in na njegovo odločitev daje svojo 
potrditev (ali ne) še občinski svet. In ne župan. 

V septembru bomo začeli pripravljati rebalans proračuna in 
v novembru tudi proračun za naslednje leto. Zato bom o ostalih 
projektih, ki jih težko pričakujete, več spregovoril v naslednjih 
številkah Ogledala. 

V mesecu septembru bomo izbirali tudi občinske nagrajence. 
Potrditev bodo prejeli v obliki priznanja ob občinskem prazniku, 
ki ga bomo praznovali 4. oktobra v Novi Cerkvi. Že sedaj vsem 
prejemnikom iskrene čestitke in seveda povabilo, da obiščete to 
največjo občinsko prireditev. 

Občina Vojnik se zahvaljuje celotnemu kolektivu Vrtca 
Mavrica Vojnik z ravnateljico Simono Žnidar na čelu, da so v 
zadnjih avgustovskih dneh pomagali pri čiščenju, selitvi, ureditvi 
novega vrtca. Zaposleni so se z veliko vnemo vračali na delo in 
pripomogli, da je na prvi šolski dan vrtec izgledal čudovito. Hvala 
tudi režijskemu obratu Občine Vojnik, ki je s prevozi in pridnimi 
rokami pomagal pri selitvi vrtca. 

Beno Podergajs, 
župan 

Pravkar dežuje! Te besede bi bile v preteklosti smešne, še posebej 

če bi jih zapisal v uvodnik Ogledala. Kljub temu da smo uredili in 

na novo zgradili že veliko vodovodov, je oskrba s pitno vodo, še 

posebno v teh sušnih obdobjih, najbolj obravnavana tema. Tudi v 

prihodnje bomo temu problemu morali posvečati veliko pozornosti 

in seveda namenjati sredstva v proračunu. 

Beseda župana
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Polletna realizacija  

proračuna
Občinski	svet	Občine	Vojnik	je	na	15	seji,	dne	26.7.2012,	sprejel	informacijo	o	izvrševanju	proračuna	v	prvem	polletju.	

V polletnem proračunskem obdobju je bilo realiziranih 
skupaj 3.199.092 EUR prihodkov oziroma 39,3 % od planiranih 
prihodkov v naslednji strukturi: 

 

sprejet 
proračun 
2012 v 
EUR 

realizacija 
januar-

junij 2012 
v EUR v %

PRIHODKI 8.144.910 3.199.092 39,3

DAVČNI PRIHODKI 5.445.328 2.665.936 49,0

NEDAVČNI PRIHODKI 506.934 276.429 54,5

KAPITALSKI PRIHODKI 150.500 40.280 26,8

TRANSFERNI PRIHODKI 2.042.148 216.447 10,6

Ob polletju je tako izstopala nižja realizacija transfernih 
prihodkov. Nizka je bila realizacija planiranih sredstev za 
investicije iz državnega proračuna in iz proračuna Evropske unije. 
Občina je tako do konca junija prejela le del sredstev iz proračuna 
Evropske unije za izgradnjo nizkoenergetskega vrtca v Vojniku. V 

avgustu so bile poravnane vse terjatve za izgradnjo omenjenega 
vrtca vrtca v Vojniku; v letu 2012 je občina za ta namen prejela 
sredstva iz dveh virov v skupni višini 651.765 EUR. Sredstva za 
že dokončana objekta, paviljon v Frankolovem in Center kulture 
in ustvarjalnosti v KUD Vojniku, so v pridobivanju. Del sredstev 
med transfernimi prihodki pa je planiran za investicije, ki se še 
niso pričele oz. ni podlag za realizacijo prihodka (telovadnica v 
Vojniku, modernizacija ceste v Lembergu v smeri gradu, izgradnja 
igrišč, ureditev društvenih prostorov v Novi Cerkvi, izgradnja 
kanalizacije v Arclinu in Frankolovem). 

Skupno realizirani odhodki v tem obdobju so bili v višini 
3.261.281 EUR (32,4 % od načrtovanih) v naslednji ekonomski 
strukturi: 

 

sprejet 
proračun 
2012 v 
EUR 

realizacija 
januar-

junij 2012 
v EUR v %

ODHODKI 10.074.034 3.261.281 32,4

TEKOČI ODHODKI 2.314.397 1.058.564 45,7

TEKOČI TRANSFERI 2.681.652 1.187.504 44,3

INVESTICIJSKI ODHODKI 4.987.912 984.214 19,7

INVESTICIJSKI TRANSFERI 90.073 31.000 34,4

Glede na nižje realizirane transferne prihodke za investicijske 
namene so posledično nižji tudi odhodki za investicije in 
investicijske transfere. 

Občina ima v proračunu v letu 2012 predvideno dolgoročno 
zadolžitev za izgradnjo telovadnice in vrtca v Vojniku v višini 
2.141.000 EUR. Predvidoma bo občina kredit najela le v delnem 
znesku. Občina se je v znesku 650.000 EUR prijavila na razpis 
Slovenskega regionalno razvojnega sklada za dodeljevanje 
ugodnih posojil občinam. 

Irena Špegel Jovan 

O realizaciji polletnega proračuna je spregovorila Irena Špegel Jovan

Kako do svojega podjetja
Razmišljate,	da	bi	ustanovili	svoje	podjetje?	Ste	mladi,	brezposelni,	zaposleni,	polni	delovnega	elana	z	željo	po	odprtju	svojega	podjetja,	

pa	ne	veste	kako	začeti?

Občina Vojnik vabi vse, ki razmišljajo o samostojni podjetniški poti, da se udeležijo predavanja »Na poti novih priložnosti«  
mag. Tatjane Štinek iz Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje. Na predavanju boste dobili osnovne informacije glede postopka 
ustanovitve podjetja, kako se oblikuje poslovni načrt, kako pridobiti ugodne finančne vire … Predavanje bomo izvedli v dveh terminih, 
prvič 2. oktobra ob 9.00 in ponovno 3. oktobra ob 18.00. Predavanje bo trajalo približno 2 uri in bo potekalo v prostorih Občine 
Vojnik. Vljudno prosimo, da nam svojo udeležbo sporočite na telefonsko številko 051 633 847 ali pišete na druzbene.dejavnosti@
vojnik.si. 

Rebeka Dečman
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Na tekmovanju je sodelovalo 9 ekip v ženski in 28 ekip v moški 
kategoriji. Tekmovalno zastavo je dvignila domača ekipa starejših 
gasilk, ki uspešno sodelujejo v pokalnem tekmovanju. Prisotne 
so pozdravili podpoveljnik Celjske gasilske regije in kontrolor 
tekmovanja Ivan Jezernik ter domači predsednik Roman Kugler. 
Tekmovanje je potekalo po načrtu. Kljub neznosni vročini so bili 
tekmovalci zelo uspešni. 

V ženski kategoriji so osvojile 3. mesto gasilke PGD Prevalje, 
2. mesto PGD Vojnik in 1. mesto PGD Polje, ki so bile v končnem 
seštevku najuspešnejše. Osvojile so tudi prehodni pokal KS Vojnik. 

V moški kategoriji so osvojili 3. mesto gasilci PGD Gerečja vas, 
2. mesto PGD Oplotnica in 1. mesto PGD Ponova vas. Prehodni 
pokal KS Vojnik je osvojila ekipa PGD Ponova vas. 

Obenem je potekalo tekmovanje ekip starejših gasilk in gasilcev 
GZ Vojnik-Dobrna. Med ženskimi ekipami je nastopila samo 
ekipa PGD Vojnik, med moškimi ekipami pa so bili rezultati 
naslednji: 3. mesto ekipa PGD Vojnik, 2. mesto PGD Nova Cerkev 
in 1. mesto PGD Dobrna 

Na zaključni prireditvi je gasilce pozdravil župan občine Vojnik 
Benedikt Podergajs. Vsem se je zahvalil za udeležbo in jim čestital 
za odlično pripravljenost. Zaželel jim je še varno pot domov in 
izrekel nasvidenje na pokalnem tekmovanju prihodnje leto. 

Pokale so podelili Arnold Ledl, poveljnik CZ občine Vojnik, 
Lidija Eler Jazbinšek, predsednica Sveta KS Vojnik, Roman 
Kugler, predsednik PGD Vojnik, Ivan Jezernik, podpoveljnik 
Celjske gasilske regije, in Benedikt Podergajs, župan občine 
Vojnik. 

Podelili so tudi praktične nagrade najstarejši tekmovalki in 
najstarejšemu tekmovalcu. 

Milena Jurgec 

7. pokalno tekmovanje  
Gasilske zveze Slovenije za starejše gasilce in gasilke

V soboto, 25. 8. 2012, je v Vojniku potekalo 7. pokalno tekmovanje za enote starejših gasilk in gasilcev, ki ga je na razpis GZ Slovenije 
dobilo PGD Vojnik, obenem pa je potekalo tekmovanje ekip GZ Vojnik-Dobrna in tekmovanje za prehodni pokal KS Vojnik. PGD Vojnik je 
organizacijo tekmovanja izvedlo odlično.

Gasilci in zaščita
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Avgust Čerenak, član PGD Vojnik – prejemnik 
Priznanja »kipec gasilca«
V	soboto,	12.	5.	2012,	je	Avgust	Čerenak,	član	PGD	Vojnik,	na	7.	seji	Plenuma	Gasilske	zveze	Slovenije	v	Kulturnem	domu	v	Lendavi	prejel	drugo	

najvišje	gasilsko	državno	priznanje,	in	sicer	Priznanje	»kipec	gasilca«.	Za	to	priznanje	ga	je	predlagalo	domače	društvo,	potrdil	regijski	svet	in	
na	koncu	še	GZ	Slovenije.	

Kipec gasilca je drugo najvišje priznanje GZS. Sestavljajo ga 
kipec gasilca, nadomestni trak in listina. Kipec, ulit iz bronaste 
zlitine in visok 30 cm, je delo priznanega kiparja. 

Nadomestni trak ima za podlago slovensko trobojnico in na 
sredini v pozlačeni zlitini odtis gasilca. 

Na listini o podelitvi priznanja »kipca gasilca« je upodobljen 
kipec gasilca v napadu. Navedeno je ime in priimek prejemnika ter 
opis zaslug, za katere prejme priznanje. Listino podpiše predsednik 
GZ Slovenije. 

Priznanje ''kipec gasilca'' se podeljuje enkrat letno na Plenumu 
Gasilske zveze Slovenije ali na kongresih GZS. Podeli se članom 
gasilske organizacije kot posebno visoko priznanje gasilske 
organizacije za izjemne zasluge, pomembne za razvoj in napredek 
gasilske organizacije in požarnega varstva v Sloveniji. 

Predlagani prejemnik, ki je član gasilske organizacije, mora že 
pred tem prejeti gasilsko odlikovanje za posebne zasluge in doseči 
zadostno število točk po dodatnih kriterijih, ki jih sprejme Upravni 
odbor GZS. 

Predlog za priznanje pošlje PGD v obvezno obravnavo 
regijskemu svetu, ki potem lahko da soglasje le enemu kandidatu 
in pošlje predlog GZS. 

V predlogu za priznanje je Roman Kugler, predsednik PGD 
Vojnik, zapisal: "Avgust Čerenak je svojo gasilsko pot pričel kot 
štirinajstletni fantič med katastrofalno poplavo, ki je leta 1954 
prizadela Vojnik in Celje. Zaradi katastrofalnih razmer je manjkalo 
ljudi, zato so si gasilci pomagali s fantiči. Osnovnošolec jim je 
več dni pomagal pri reševanju pohištva ter drugih predmetov iz 
stanovanj. 

Med človekoljubnim delom se je dobro izkazal, zato so ga 
povabili med organizirane gasilske mladince. Dve leti pozneje je 
kot šestnajstletnik že sodeloval pri prvem gašenju hudega požara. 
Takoj ko je postal polnoleten, je odšel v Medvode, kjer je zaključil 

gasilsko šolo kot eden najmlajših udeležencev. Na Gorenjskem 
je prav tako opravil izpit za nižjega gasilskega častnika (danes je 
Avgust Čerenak višji gasilski častnik II. stopnje). 

Izobraževanje na Gorenjskem se je kmalu izkazalo kot zelo 
koristno, saj so Vojničani čez nekaj let nujno potrebovali poveljnika 
gasilskega društva. S 23. letom starosti je postal poveljnik 
Gasilskega društva Vojnik, saj je gasilsko izobraženega kadra 
takrat manjkalo. Zaupali so mu zelo odgovorno mesto. Poveljnik 
je ostal kar 35 let, vse do leta 1998. 

Avgust Čerenak je bil obenem osemnajst let poveljnik gasilskega 
sektorja Sever, ki je nekoč povezoval kar enajst gasilskih društev, 
vse od Ljubečne do Šmartnega v Rožni dolini ter Dobrne. Kot vodja 
sektorja, med tremi takratnimi največjega, je organiziral skupne 
vaje in tečaje za vseh enajst društev. Bil je na čelu intervencij tako 
v Vojniku v sektorju. 

V obeh funkcijah je sodeloval v gašenju približno stopetdesetih 
požarov, od običajnih do velikih industrijskih. Sodeloval je pri 
reševanju ljudi in premoženja v požarih in naravnih nesrečah. 

Avgust Čerenak je zadnja leta v Gasilski zvezi Vojnik - Dobrna 
predsednik komisije za delo s starejšimi gasilci in član Upravnega 
odbora GZ. V PGD Vojnik je na čelu veteranov in član Upravnega 
odbora društva. Veteransko desetino strokovno pripravlja na 
različna tekmovanja. Leta 2004 so Avgustu Čerenaku podelili 
najvišje občinsko priznanje, Zlati grb občine Vojnik. 

Gusti, kot ga poznamo Vojničani, je prejel Listino o častnem 
članstvu – častni poveljnik, Priznanje gasilske zveze II. in I. 
stopnje, Gasilsko plamenico III., II. in I. stopnje, Gasilsko 
odlikovanje III., II. in I. stopnje, Značko za dolgoletno delo - 50 
let, Značko za delo v operativi - 30 let, Odlikovanje za posebne 
zasluge in Plaketo veterana. 

Avgust Čerenak je s svojim delovanjem v Prostovoljnem 
gasilskem društvu Vojnik in njegovi okolici pomembno prispeval 
k ugledu gasilstva, ima izjemne zasluge, pomembne za razvoj in 
napredek gasilske organizacije in požarnega varstva." 

Člani PGD Vojnik smo ponosni, da imamo v svoji sredi 
nagrajenca GZS, zato mu ob tem iskreno čestitamo. 

Milena Jurgec

Gasilci in zaščita

Lokalne skupnosti
Informacija	o	možnosti	vpogleda	v	okoljske	informacije	preko	spleta

Od leta 2011 dalje je mogoče preko spleta pridobiti informacije 
o komunalni infrastrukturi tudi preko spleta. 
 
Z vpisom naslova http://www.iobcina.si nas internetni 
brskalnik popelje na stran, kjer s klikom na eno od spodaj 
prikazanih povezav pridemo do menija za izbor želene občine. 
 

Jelka Gregorc

Avgust Čerenak s priznanjem "kipec gasilca", visokim priznanjem 
Gasilske zveze Slovenije. (Foto: Milena Jurgec)
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Vročina pritiska, a tudi to ne more ustaviti  
           PGD Vojnik!
Splošno	znano	je,	da	smo	vojniški	gasilci	veseli	ljudje,	zato	nas	radi	povabijo	v	goste	tudi	takrat,	ko	ni	potrebna	naša	pomoč,	ampak	se	

radostno	družimo	ob	različnih	priložnostih.	V	preteklih	tednih	smo	se	udeležili	90.	obletnice	pobratenega	Prostovoljnega	gasilskega	društva	
Dragomlja	vas,	prav	tako	smo	z	veseljem	sodelovali	na	90.	obletnici	sosednjega	PGD	Ljubečna.

Gasilci in zaščita

Prav tako pa smo po stari gasilski navadi počastili okrogle obletni-
ce naših članov. Vsem skupaj še enkrat iskreno čestitamo. 

Junij je prinesel tudi gasilsko poroko, postrojili smo se in razvlekli 
svoje cevi ter ob brizgih vode v zakonski jarem pospremili člana 
našega PGD, Petro Kerk in Boštjana Zupanca. Članice in člani 
PGD Vojnik jima želimo obilo sreče, zdravja in gasilskega udej-
stvovanja. 

A ni vse zabava, potrebno je trdo delo in vzdrževanje nenehne pri-
pravljenosti. Gasilci med obilico svojih zadolžitev rešujemo tudi 
življenja, neredko smo na mestu nesreče med prvimi, zato je po-
trebno, da imamo znanje zaščititi in rešiti človeško življenje. Juni-
ja smo se udeležili Regijskega preverjanja usposobljenosti ekip 
prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, ki se je odvijalo v 
Zrečah. Svoje znanje smo preverjali na treh delovnih točkah, kjer 
smo skupaj oskrbeli 12 ponesrečencev. Lahko se pohvalimo, da je 
naša reševalna ekipa dosegla izjemne rezultate in tako še potrdila 
visoko usposobljenost reševalnega moštva GZ Vojnik - Dobrna. 

5 članov domačega društva je opravilo izpit iz prve pomoči za 
bolničarja. Usposabljanje je potekalo 72 ur v prostorih domačega 
društva. 

Naše misli pa so seveda kot ponavadi usmerjene v prihodnost. Še 
malo, pa bo tukaj oktober, mesec požarne varnosti. Želimo, da ste 
varni na svojem domu, zato vam priporočamo, da si priskrbite 
gasilni aparat za gašenje začetnih požarov. Potrjeno je, da lahko 
večino manjših požarov uspešno obvladamo kar sami in tako olaj-
šamo delo interventni gasilski enoti, seveda pa s tem zaščitimo in 
največkrat rešimo svoje premoženje. Vabimo vas, da nas obiščete 
v gasilskem domu v Vojniku, kjer vam bomo z veseljem podali do-
datne informacije, vam prikazali delovanje in uporabo gasilnega 
aparata in vam svetovali pri morebitnem nakupu. 

Želimo vam mirno in varno poletje z gasilskim pozdravom – NA 
POMOČ! 

Tadej Zupan, 
 PGD Vojnik

90 let PGD Dragomlja vas

Poroka Ekipa prve pomoči
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Tretje pokalno 
tekmovanje GZS
V	soboto,	 16.	6.	2012,	 je	potekalo	 tretje	pokalno	 tekmovanje	GZS	

v	 Beli	 krajini,	 in	 sicer	 pod	 organizacijo	 PGD	 Štrekljevec.	 Članice	 "B"	
PGD	Nova	Cerkev	so	osvojile	že	tretjo	zaporedno	zmago	na	pokalnem	
tekmovanju	GZS	in	na	zadnjem	v	Štrekljevcu	dosegle	izjemen	rezultat. 

Vajo z motorno brizgalno po pravilih CTIF so izvedle v času 42,65 
sekund, kar je do sedaj absolutno najhitrejša vaja v konkurenci 
članic B in s tem tudi uradno državni rekord v tej kategoriji. Za 
primerjavo naj povemo, da so zadnje zmagovalke z olimpijade v 
Ostravi članice PGD Begunje dosegle čas 47,59 sekund. Kot pra-
vijo, zmorejo tudi pod 40 sekund, in upamo, da bodo to tudi kmalu 
dokazale na uradnem tekmovanju. 

 Stojijo iz leve proti deni:  
 Irena Štravs, Martina Štravs, Brigita Jezernik, Zvonka Piskule in 
Danica Jezernik.  
 Čepijo iz leve proti desni:  
 Zvezdana Gal, Silva Štravs, Nataša Kovač in Sabina Penič. 

Ivan Jezernik, 
poveljnik GZ Vojnik-Dobrna 

Gasilci in zaščita

Simbioz@ 2012 za 
medgeneracijsko 
sodelovanje
Med	 15.	 in	 19.	 oktobrom	 se	 bo	 letos	 že	 drugič	 zapored	 odvil	

vseslovenski	 prostovoljski	 projekt	 Simbioz@	 za	 računalniško	
opismenjevanje	starejših.	Potekal	bo	na	več	kot	115	 lokacijah.	Prijave	
so	 možne	 preko	 spletne	 strani	 www.simbioza.eu,	 telefonske	 številke	
040	940	888	in	info	točk	na	Simobilovih	izpostavah.	

 Slovenija se bo tudi letošnjo jesen združila v medgeneracijskem 
sodelovanju in solidarnosti ter tako aktivno zabeležila leto, ki ga je 
Evropska unija določila za leto aktivnega staranja prebivalstva in 
medgeneracijske solidarnosti. 

 

Projekt Simbioz@ se je lani odvil na kar 230 lokacijah, privabil 
5706 udeležencev in uspešno poskrbel za 93 % samozavestnih 
uporabnikov računalnika. 

Lanskoletni uspeh projekta pa ni bil spregledan niti v Evropskem 
parlamentu, ki je  projektu Simbioz@ podelil izjemno nagrado 
Državljan Evrope. Organizatorji želijo doseči lanskoletne uspehe, 
pri čemer želijo z dvema novima delavnicama, Družbena omrežja 
in Mobilna telefonija, pritegniti še več mladih in starejših k aktivni 
udeležbi pri projektu. 

Po besedah Tanje Mozetič, vodje projekta Simbioz@ 2.0., 
želijo s ponovnim projektom zajeti tako udeležence lanskega leta 
z nadgradnjo modulov, kot tudi nove in jih povezati med seboj 
in v svet. »Želimo pokazati, da je medgeneracijsko sodelovanje 
in prostovoljstvo pomembno vsako leto in ne le ob posebnih 
priložnostih. Potrebno je dati poudarek na kontinuiteti in s tem 
graditi na dolgotrajnejših vezeh in odnosih.« 

Ambasadorji projekta za sodelovanje med generacijami 

Letošnji ambasadorji projekta so: radijski voditelj Denis Avdič, 
glasbenik Trkaj, novi glasnik digitalne tehnologije Aleš Špetič, 
radijski in televizijski voditelj Boštjan Romih, evropska poslanka 
Tanja Fajon, igralca Janez Hočevar – Rifle in Iva Krajnc, pevca 
Alfi Nipič in Martina Šraj, fotomodel in novinarka Tjaša Kokalj, 
predsednica slovenske filantropije dr. Anica Mikuž Kos, Naj 
prostovoljec leta 2010 Benjamin Tomažič in psiholog prof. dr. 
Vid Pečjak. Projekt pa podpirata tudi lanska ambasadorka Fanika 
Moljk in lanskoletni vodja projekta Borut Jeglič. 

Med ambasadorji letošnjega projekta je tudi Aleš Špetič, novi 
glasnik digitalnih tehnologij, ki pravi, da se »e-izključenost 
med generacijami kaže v dejstvu, da mladi komunicirajo 
na nekonvencionalni način, medtem ko starejši izbirajo 
konvencionalen način komunikacije. Obe strani se morata 
zavedati, da obstaja še nek drug svet in da tako mladi kot starejši 
pridobijo izkušnjo z medsebojnim sodelovanjem.« 

Po podatkih UMAR, Poročila o razvoju 2012, se Slovenija po 
uporabi interneta po letu 2005 uvršča blizu povprečja EU, vendar 
pa jo prehiteva že šest novih članic EU. V letu 2011 je internet 
uporabljalo 67 % populacije (v starosti 16-74 let), kar pomeni 
stagnacijo glede na leto prej. UMAR, Poročilo o razvoju 2012, je 
projekt Simbioz@ izpostavilo kot primer dobre prakse, ki lahko 
spodbudi uporabo interneta s širšimi ugodnimi vplivi. 

Pozitivni odzivi lanskoletnih udeležencev 

Trudi Černoša lanskoletno izkušnjo opisuje kot izredno 
pozitivno: »Naučila sem se rokovati z elektronsko pošto, ki sem jo 
tudi čez vse leto pridno uporabljala. Uporabljati znam brskalnik 
Google, poiskati slike.« Na letošnjem projektu Simbioz@ se veseli 
predvsem nadgradnje znanja z novimi moduli. 

Predstavnik lanskoletnih prostovoljcev Žiga Weissbacher pravi, 
da so sicer na začetku skoraj vsi prostovoljci imeli dilemo, kako in 
na kakšen način učiti starostnika, saj učiti mlade ali starejše ni isto. 
Vendar so vsi imeli zelo pozitivne in prijetne izkušnje in se veselijo 
tudi letošnjega projekta Simbioz@ 2.0. 

 Simbioz@ bo letos potekala med 15. in 19. oktobrom po šolah, 
knjižnicah in drugih lokacijah po vsej Sloveniji. Seznam lokacij 
najdete na spletnem naslovu www.simbioza.eu/lokacije. 

Prijave možne na telefonski številki 040 940 888.
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Vojniška gmajna
Pogovor	s	Francijem	Pliberškom,	direktorjem	podjetja	MIK	in	snovalcem	ter	investitorjem	 

večstanovanjskega	kompleksa	Vojniška	gmajna.

Od kod odločitev za gradnjo energetsko varčnega večstano-
vanjskega objekta? 
Bivalne navade ljudi so se skozi različna obdobja spreminjale in 
prilagajale potrebam časa ter zahtevam posameznika. Samostoj-
ne eno- ali večdružinske hiše, večstanovanjski objekti, stolpnice 
- vsak od teh arhitekturnih elementov je zasnovan z mislimi na 
potrebe in želje posameznika, ki bo bival v njej. Tudi pri zasnovi 
objekta Vojniška gmajna je bila naša vodilna misel dobrobit stano-
valcev. Z ustrezno arhitekturno zasnovo in uporabo kakovo-
stnih naravnih materialov smo želeli dokazati, da se da tudi v 
današnjem času graditi kakovostne nadstandardne objekte, ki 
nudijo svojim prebivalcem zdravo in varčno bivanje. 

Kako to, da ste se odločili zgraditi takšen objekt v Vojniku? 
Prvi pomemben korak je bila izbira prave lokacije, take, ki zago-
tavlja vse prednosti bivanja v mestu ali naselju, pa kljub temu 
omogoča povezanost z naravo in možnost mirnega in sprošče-
nega bivanja. Lokacija v Vojniku je izpolnila vsa naša pričakova-
nja, in kot odgovoren gospodar smo skladno z lokacijo pripravili 
tudi arhitekturno zasnovo objekta, ki prednosti same lokacije ob 
gozdu še dopolnjuje in daje istočasno tudi dodano vrednost sodob-
ne in urbane okolice. Bližina šole, vrtca in urejenega otroškega 
igrišča bo staršem odpravila sleherno zagato, kako v še tako krat-
kem prostem času, ki nam je na voljo, pravočasno uskladiti vse 
obveznosti in aktivno preživeti dan v naravi. Manjše zavarovano 
otroško igrišče za brezskrbne trenutke igre se nahaja tudi znotraj 
samega stanovanjskega kompleksa. 
 
Govorimo o nadstandardnih stanovanjih, ki naj bi bila tudi 
energetsko varčna. Kaj določa tako visoko kakovost bivanja v 
vaših stanovanjih? 
Kakovost bivanja določajo - poleg ostalih želja in potreb stano-
valcev - tudi stroški vzdrževanja in porabe energije. Arhitekturna 
in funkcionalna zasnova stanovanj v Vojniški gmajni temelji 
na uporabi naravnih materialov, ki poleg bolj zdravega okolja 
zagotavljajo 45 odstotkov manj toplotnih izgub, kot je predpi-
san standard za tovrstne objekte. Vsa stanovanja v Vojniški gmajni 
imajo lastne števce in omogočajo individualno kontrolo porabe 
energije, kar seveda omogoča tudi, da temperaturo v stanovanju 
popolnoma prilagodite vašemu počutju in željam. Prav tako so 
vsa stanovanja klimatizirana in opremljena z visoko kakovostnim 
stavbnim pohištvom z zunanjimi senčili. Velike steklene površi-
ne odprejo naš bivalni prostor in ga povežejo z okolico, a zaradi 
visoke toplotne izolativnosti ne povzročajo izgub toplotne ener-
gije. Poleg tega stanovalcem 10 let ni treba vplačevati v rezervni 
sklad ter individulano skrbeti za dodatno vzdrževanje stanovanj in 
objekta. Organizirano vzdrževanje objekta in okolice bo tako 
prihranilo stanovalcem kar nekaj časa in seveda tudi denarja. 
 
 Posebno pozornost ste namenili tudi starejšim in invalidnim 
osebam. 
Postopno zmanjševanje mobilnosti in samostojnega obvladovanja 
okolja v starejšem obdobju zahteva posebne prilagoditve tako v 
našem domu kot okolici. V Vojniški gmajni smo mislili tudi na to-
vrstne ovire in smo objekt arhitekturno prilagodili tako, da je pri-
jazen tako do slabše mobilnih kot tudi invalidnih oseb. Da bi 
bilo življenje za starejše v Vojniški gmajni zares lagodno in brez-

skrbno, smo poskrbeli tudi 
za možnost popolne oskrbe 
v okviru storitev bližnjega 
doma za starejše. Tudi sama 
lokacija v mirnem in zelenem 
okolju, v neposredni bližini tr-
govin in zdravstvenega doma, 
je kot nalašč za enostavno in 
prijetno življenje v zrelih le-
tih. 
 
Je na voljo še kaj prostih 
stanovanj? 
Trenutno je prostih še 16 sta-
novanj, od tega tri manjša sta-
novanja, ki so primerna tudi 
za varovana stanovanja. Sicer 
pa smo pripravili tudi vzorč-
no stanovanje, ki je na ogled 
po predhodnem dogovoru in 
v katerem je lepo prikazano, 
kako funkcionalno je lahko 
tudi manjše stanovanje, če je 
razporeditev dobro načrtovana 
in stanovanje primerno opre-
mljeno. Več informacij o stanovanjih in možnih ogledih pa lahko 
bralci dobijo na telefonski številki 051 365 287 ali na naši spletni 
strani www.mikstanovanja.si 

Jure Vovk

Franci Pliberšek, direktor podjetja MIK

Intervju
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Center ponovne uporabe Vojnik
Glede	na	to,	da	smo	v	občini	Vojnik	zadnji	dve	leti	prejeli	priznanje	Društva	Planet	Zemlja	za	Okolju	prijazno	občino,	se	še	nadalje	trudimo,	

da	ju	upravičimo.

V času recesije je še toliko pomembnejše, da se izvajajo tudi 
projekti, ki finančno razbremenjujejo javno porabo, zato smo se 
odločili za »zeleno trgovino«, ki bo v trgu Vojnika na Celjski cesti 
14 predvideno odprta že v začetku septembra 2012. 

Projekt ima naslednje bistvene prednosti in bi lahko služil kot 
dobra praksa tudi drugim občinam: 

-  ureditev neurejene stavbe s poslovnimi prostori v trgu – kulturna 
dediščina – oživitev trga (tudi s prostovoljci), 

-  zaposlitev nezaposlenih oseb, 

-  manjša količina odpadkov na odlagališčih (odpadni materiali so 
ponovno v funkciji uporabe), 

-  nizke cene – ugodne cene, 

-  zanimivi izdelki, izdelki naših babic – ohranjanje kulturne 
identitete, 

-  sodelovanje različnih institucij, predvsem z lastno energijo in s 
svojim delom. 

11. 7. 2012 ob 9.00 se je v sejni sobi Občine Vojnik v prisotnosti 
medijev in partnerjev v projektu podpisala pogodba o vzpostavitvi 
Centra ponovne uporabe Vojnik. Veseli smo, da je bila udeležba na 
pomembnem dogodku kljub dopustniškemu času številčna. Tega 
pa ne bo za vse, ki bomo pričeli tudi s prostovoljno adaptacijo 
prostorov že v petek, 13. 7. 2012, ob 12.00. Dogodka so se med 
drugim udeležili tudi gospa Katja Zajko, vodilna partnerica projekta 
USE REUSE; predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije Karel 

Lipič in seveda dr. Marinka Vovk, direktorica Centra ponovne 
uporabe iz Slovenskih Konjic, ki je poleg vojniškega župana bila 
podpisnica pogodbe. 

Projekt USE REUSE za vzpostavitev mreže centrov ponovne 
uporabe sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve. Center ponovne uporabe Vojnik 
bo četrti tovrstni center v Sloveniji in je enota CPU Rogaška 
Slatina. Občanom in drugim obiskovalcem bo na voljo »zelena 
trgovina« s popravljalnico za izdelke, ki bi sicer postali 
odpadki, a jih bomo z inovativno obnovo obnovili in pripravili 
vnovično uporabo. V CPU Vojnik bo mogoče brezplačno 
oddati rabljeno opremo in izdelke (pohištvo, kuhinjske in 
dekorativne izdelke, športno in otroško opremo, belo tehniko, 
oblačila, čevlje, torbice itd.). Vsi ti izdelki bodo v retro in reuse 
stilu na voljo kupcem po simboličnih cenah. V CPU Vojnik 
bodo zaposlene strokovno usposobljene osebe v okviru projekta 
USE-REUSE, s čimer bo Občina Vojnik prispevala k varovanju 
naravnih virov in razvoju družbeno koristnega podjetništva. 

V Vojniku se torej dogajajo tudi pozitivni premiki, za katere 
ni potrebno veliko (investicijskega) denarja, le dobra volja vseh 
sodelujočih. 

     Mojca Skale
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Izbrani spominki občine  
Vojnik 2012
Strokovna	komisija	v	sestavi	prof.	dr.	Janez	Bogataj,	Milena	Jurgec	in	Jože	Smodej	je	skladno	

s	kriteriji	 in	merili	ocenila	 19	spominkov	8	avtorjev.	Nad	naborom	prispelih	spominkov	je	bila	
zelo	pozitivno	presenečena,	ideje	so	bile	dobre,	nekatere	od	teh	bo	potrebno	nadgraditi,	tako	
funkcionalno	kot	likovno.	

Komisija prve nagrade v višini 500,00 
EUR ni podelila. Prispeli spominki tudi 
niso zadostili kriteriju eko-spominka, ki 
bi posebej zaznamoval občino Vojnik kot 
okolju prijazno občino. Želja komisije je, 
da izdelovalci spominkov pri njihovem 
načrtovanju v prihodnje sledijo smernicam 
trajnostnega razvoja občine. Natečaj 
je pokazal, da izdelovalci še vedno 
ne razumejo sodobnega razumevanja 
spominka. To namreč niso neki pomanjšani 
izdelki, ampak vsak uporaben predmet, 
ki ga dobimo, kupimo, prevzamemo iz 
nekega tujega okolja in ga odnesemo 
v naše primarno kulturno okolje ter ga 
tam uporabimo, pojemo in spijemo, ga 
oblečemo, obesimo na steno idr. 

Komisija priporoča izdelovalcem, da 
poslane spominke dopolnijo, spremenijo 
ali nadgradijo in se udeležijo prihodnjih 
natečajev. 

Drugo in tretje mesto sta zasedla 
spominka »Felicijanova otka« in »Vojniški 
zvonček« avtorjev Jelke Žlavs iz Globoč in 
Silva Lavtižarja iz Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo v Dobrni. Zmagovalca 
natečaja bosta tako prejela denarno 
nagrado, drugouvrščena 300,00 EUR in 
tretjeuvrščeni 100,00 EUR. Oba spominka 
izhajata iz bogate kulturne dediščine 
občine Vojnik, in sicer Felicijanova »otka« 
ali »vojniški termofor«. 

Felicijanova »otka« je izdelana iz gline, 
v njej je viden odtis stopala, prvotni izdelek 
pa naj bi po ustnem izročilu izdeloval 
lončarski mojster Felicijan iz Vojnika. 
Izdelek je bil namenjen gretju nog v 
zimskem času. Vojniški zvonček je ravno 
tako izdelan iz gline in predstavlja hojo 
(Bela jelka ali Abies ‘alba’), po kateri naj 
bi Vojnik tudi dobil ime. 

Občina Vojnik in Odbor za gospodarstvo 
in turizem sta želela z natečajem izdelave 
spominkov občine Vojnik prispevati k 
boljši in slikovitejši promociji občine 
Vojnik. Prav tako je želja občine in 
komisije, da v prihodnje o sodelovanju 
razmislita tudi lokalna industrija in obrt, 
ki ju na tem natečaju ni bilo zaznati. Vsem 
avtorjem komisija čestita za izvirne ideje. 

Seveda pa ne smemo mimo zaključka 

samega natečaja na izletniški kmetiji Mark 
v Novi Cerkvi, ki bi še tako zahtevnega 
gurmana ne pustil hladnega. Prof. dr. 
Bogataj in tudi ostali člani komisije so bili 
mnenja, da se lahko hrana in sam ambient 
postavita ob bok tudi restavracijam s tremi 
»mišlenovimi« zvezdicami. 

Naslednji natečaj bo objavljen v letu 
2013. 

Petra Pehar Žgajner,  
vodja natečaja

Vojniški zvonček, tretja nagrada,  
avtor Silvo Lavtižar

Izjemno lepo izdelan spominek

Felicijanova otka, druga nagrada,  
avtorica Jelka Žlavs Komisija z ostalimi izvirnim izdelki

Gabrova pisemska skrinjica

Vojniška pisanica
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Tako smo v lanskem letu 
izbrali člane vodovodnega 
odbora, blagajnika in 
pridobili še nekaj vodnih 
dovoljen na podlagi 
geološkega poročila. Letos 
v mesecu marcu smo izbrali 
upravljalca zasebnega 
vodovoda, ki je pričel 
urejati dokumentacijo 
za izgradnjo vodovoda. 
V maju smo že izbrali 
lokacijo za nov rezervoar 
in izmed treh ponudnikov 
predračuna izbrali 
proizvodno in gradbeno 
podjetje EMPE iz Luč 
pod vodstvom gradb. tehn. 
MARIJE BREZNIK. Na 
začetku meseca julija smo 
uredili tudi pogodbo za 
izgradnjo rezervoarja z 
lastniki zemljišč, novimi 
in starimi uporabniki in 

jo tudi notarsko uverili. V istem mesecu smo 
podpisali tudi pogodbo z izvajalcem in pričeli z zemeljskimi deli. 
Izkop za rezervoar in dovoz gramoza na gradbišče je izvedel g. 
MATEJ KUGLER. Rezervoar delamo v lastni režiji in večinoma 
iz lastnih sredstev. Nekaj sredstev smo pridobili od Občine Vojnik 
in KS Nova Cerkev.

 Nov rezervoar z vstopnim jaškom že stoji, je na višini 630 m, 
njegova kapaciteta pa znaša 37 kubikov, kar je 10-krat več od 
starega. V 6 delovnih dneh smo dokončali vsa groba gradbena 
dela. Delali smo v izredno vročih dneh in na težko dostopnem 
terenu, saj je bil dostop možen le s težjimi traktorji, s katerimi smo 
dovažali in odvažali vso opremo in materijal. Zunanjo in notranjo 
izolacijo bomo naredili v mesecu septembru, nato bomo pričeli 
z vodovodno napeljavo. Naša želja in zastavljen cilj je, da bi do 
maja 2013 pritekla voda v vsako gospodinjstvo.

 Vodovodni odbor in vsi vaščani Velike Ravni se ob tem 
za finančno pomoč zahvaljujemo Občini Vojnik, KS Nova 
Cerkev in Slavku Jezerniku, ki nam vseskozi stoji ob strani, nas 
vzpodbuja, daje nasvete in nudi pomoč. Hvala vsem vaščanom, 
ki ste sodelovali pri delu na gradbišču, pri dovozu materiala, bili 
pripravljeni nuditi malice in hladne napitke v teh vročih dneh 
delavcem podjetja EMPE. Hvala tudi delavcem podjetja EMPE in 
vodji gradbišča MARIJI BREZNIK, ki so marljivo in odgovorno 
izpolnili vsa naša pričakovanja. 

Ob koncu pa moram zapisati tudi to:

 Posebej ponosna sem na vaščane, da smo skupaj premagali vse 
ovire, saj zmoremo veliko, gremo cilju naproti, kajti le v slogi je 
moč.

Barbara Oblonšek

Velika pridobitev v vasi Velika Raven
Že	nekaj	let	je	tlela	želja	med	vaščani,	da	zgradimo	nov	rezervoar,	ki	bo	v	zasebni	lasti.	S	tem	bi	bila	izpolnjena	tudi	želja	novim	uporabnikom.	

Star	rezervoar	ima	premajhno	kapaciteto	(3,7	kubikov)	in	načel	ga	je	že	zob	časa,	saj	je	bil	zgrajen	leta	1967.	To	nam	je	z	veliko	truda,	trdega	
dela	kljub	finančni	krizi	in	neusklajenosti	med	vaščani	tudi	uspelo.

Na sliki: Slavko Jezernik, Marija Breznik, Barbara Oblonšek, Branko Oblonšek in delavci EMPE
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Praznik KS Vojnik
Osrednji dogodek praznovanj, ki so potekala v okviru krajevnega praznika KS Vojnik, se je odvijal prav na 20. junij, ki je obeležen 

kot praznik naše krajevne skupnosti.

Na slavnostni seji, ki so se je poleg članov 
Sveta KS Vojnik udeležili gostje, med njimi 
smo z veseljem pozdravili tudi nekdanjega 
predsednika KS Vojnik gospoda Huberta 
Kolška, smo pregledali, kaj se je v preteklem 
obdobju realiziralo, pogovorili pa smo se tudi 
o načrtih za tekoče leto. 
Drži, da je bilo leto, ki je minilo od prejšnje 
slavnostne seje, v veliki meri zaznamovano 
z gospodarsko krizo, ki v tem trenutku 
pesti tudi našo državo in s tem tudi našo 
KS, pa vendar smo kljub temu načrtovali, 
saj je zastavljena vizija osnova za jasneje 
zastavljene cilje, plane, potrebe, ki pa nam 
jih uspeva uresničevati le s komunikacijo 
in v sodelovanju z gospodom županom in 
zaposlenimi v občinski upravi, občinskim 
svetom, ki naša prizadevanja podpirajo in s 
strokovnim delom pripeljejo do realizacije. 
Za to sodelovanje se jim iskreno zahvaljujem. 
Trenutno je v zaključni fazi izgradnja vrtca. 
Dolgo smo čakali na sklep o sofinanciranju 
izgradnje telovadnice k OŠ Vojnik. Ta sklep 
je bil potrjen prejšnji teden. 
 V mesecu oktobru se je uresničila želja 
krajanov, kjer je bil dograjen del vodovodnega 
sistema Male dole. 
 V letošnjem letu je bil opravljen nakup 
zemljišča za potrebe vodovoda Tomaž, 
trenutno je nakup v fazi vknjižbe v zemljiško 
knjigo; temu pa še sledijo pridobivanja 
služnosti. Predvidevamo, da bi naj bili v 
letošnjem letu pridobljeni dokumenti za 
gradbeno dovoljenje. 
Kljub temu pa še vsem našim prebivalcem 
ni omogočen dostop do javnega vodovoda, 
zato nas na področju vodooskrbe čaka še 
mnogo dela. Trenutno pa je dostop do pitne 
vode olajšan tudi s pomočjo gasilcev, ki jo 

dovažajo v gospodinjstva. 
Na našem območju je še veliko cest, ki niso 
asfaltirane, za njihovo prevoznost skrbi KS na 
ta način, da jih vzdržujemo z gramoziranjem. 
V teku so pridobivanja služnosti, ki so 
potrebna za izgradnjo ustrezne infrastrukture 
za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda, ki so v državnem programu opredeljena 
kot območja, ki morajo biti opremljena 
s kanalizacijo skladno z evropskimi 
direktivami. 
Vsaka taka pridobitev, kot je vodovod 
ali asfaltiranje ceste, izgradnja javne 
kanalizacije, pa potrebuje na mestih, kjer 
so lastniki zemljišč posamezniki podpisane 
služnosti (kar pa se včasih zalomi, saj želijo 
posamezniki, katerih k sreči ni tako mnogo), 

poiskati finančni koristi le zase, s tem pa 
postavijo pod vprašaj potek projekta in 
finančna sredstva ne le drugih, marveč tudi 
svoja. 
 V oktobru lani je bil predan svojemu namenu 
novoizgrajeni most v Višnji vasi, s čimer se 
je izboljšala varnost v prometu, saj je bil stari 
most dotrajan in nevaren. 
 Za varnost naših otrok, rekreativcev in 
krajanov je velikega pomena tudi izgradnja 
pločnikov in kolesarskih stez, za katere 
vemo, da bo gradnja potekala fazno v okviru 
projekta Kolesarske steze Savinjske regije. 
Želimo, da bi v doglednem času doživela 
uresničitev. Prav tako pa je pomembno 
nadaljevanje gradnje protipoplavnih rešitev 
na reki Hudinji, s katerimi bi pred poplavami 
obvarovali tudi poplavno ogrožen Arclin. 
Celovite ureditve pa je potrebna tudi vežica 
in pokopališče. Na področju družbenih 
dejavnosti smo v Vojniku pridobili lep urejen 
in funkcionalen del priodrskih prostorov v 
KUD Vojnik. 
V prihodnjih proračunih pa upamo, da bo 
denar namenjen tudi razširitvi same dvorane 
kulturnega doma in ureditvi okolice Občine. 
V plan smo zapisali tudi ureditev ulic in 
avtobusnih postajališč, table za označbo 
krajev in naselij idr. 
Iskreno smo hvaležni mnogim delovnim in 
vztrajnim posameznikom, članom društev in 
organizacij ter zavodom, ki s svojim delom 
pripomorejo k utripu in prepoznavnosti 
našega kraja. 
V času praznovanja praznika KS Vojnik so se 
zvrstile številne raznovrstne prireditve, ki so 

Prejemniki priznanj KS Vojnik 

Glasbeni uvod v slavnostno sejo
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potekale v soorganizaciji z društvi v našem 
kraju. 
Košarkaški klub Vojnik je organiziral 20. 
turnir trojk, Mladinsko društvo športni dan, 
ZB za vrednote NOB spominsko slovesnost 
pri Olčjek ter pohod v Lačno vas, otroci in 
zaposleni Vrtca Danijelov levček delavnice 
na igrišču pod šotorom, Vrtec Mavrica 
Pozdrav poletju, Planinsko društvo pohod 
na Uršulo nad Dramljami, DU Vojnik 
meddruštveno in medobčinsko tekmovanje 
v streljanju z zračno puško in tekmovanje 
v ruskem kegljanju ter srečanje starejših 
krajanov s proslavo ob 60-letnici delovanja 
Društva upokojencev Vojnik, teniški klub 
predstavitev šole tenisa in teniški turnir, 
gasilci so sodelovali pri pikniku Katrce in 
delih v šotoru, šolarji s svojimi mentorji pa 
so sodelovali na prireditvah ob spominski 
slovesnosti pri Olčjek, ob 60-letnici društva 
upokojencev s svojo točko pa so nastopili tudi 
na prireditvi ob podelitvi krajevnih priznanj, 
turistično društvo je pripravilo voden ogled 
po poteh vojniških cerkva in strelsko društvo 
tekmovanje v Doliču. 
Na prireditvi v kulturnem domu pa smo ob 
programu s pomočjo Marka Zdovca, Vesne 
Prevoršek, Pevskega zbora zaposlenih OŠ 
Vojnik z zborovodkinjo Emilijo Kladnik 
Sorčan, recitatorjev Uroša in Urške Jurgec, 
Folklorne skupine OŠ Vojnik pod vodstvom 
gospe Milanke Kralj, napovedovalke 
prireditve Urške Koželj praznovali  vez 
med preteklostjo, prihodnostjo in časom, v 
katerem živimo, saj je kljub gospodarski krizi 
in pomanjkanju vrednot vredno nameniti 
čas sedajosti, ki je naša, z vsemi čarobnimi 
možnostmi bivanja in delovanja. Včerajšnji 
dan je s svojimi napakami, izgubljenimi 
priložnostmi in polomijami za zmeraj 
izgubljen, a iz njegovih naukov lahko črpamo 
znanje za danes in jutri, ki pa je obljuba, skrita 
pod tančico prihodnosti z nam nejasnimi 
znamenji.  Toda ta sedanjost, danes, trenutek, 
ki se pojavijo s prvo jutranjo uro, so realnost, 
dragocena lastnina, na kateri slonijo naša 
bodoča sreča in uspeh ali beda in neuspeh, če 
je ne bomo znali pravilno izkoristiti, “saj na 
ta dan oblikujemo našo usodo in tkemo njeno 
mrežo.” 
 V tkanje mreže skupnega dobrega, skrbi za 
starejše, sočloveka, mlajše generacije so z 
močnimi vezmi vpleteni nagrajenci, ki so za 
svoja prizadevanja prejeli priznanja krajevne 
skupnosti. Za njihovo dolgoletno uspešno 
delo smo jim podelili priznanja in izrekli 
velik hvala. 
BRANKO ZUPANC 
Za njegovo dolgoletno človekoljubno delo v 
gasilstvu. 
G. Branko je stopil v gasilske vrste že pred pol 
stoletja. Njegova širokosrčnost pa se je pokazala 
v poplavah, ki so prizadele Vojnik. Nesebično 
je pomagal sokrajanom v teh težkih trenutkih, 
čeprav je tudi sam preživljal enako usodo. 

Svoje navdušenje nad delom v gasilskih vrstah 
in čut za pomoč sočloveku je prenesel tudi na 
družino. Vedno je pripravljen na pomoč tako 
pri organizaciji prireditev, kot pri ostalem delu 
v društvu. 
TRENERJA KOŠARKARSKEGA 
KLUBA VOJNIK, GA. MATEJA 
OPRČKAL IN ROBERT SUHOLEŽNIK 
Za njuno predano delo z mladimi ter uspehe 
na področju košarke. 
Z otroki se trudita ne samo s športnega 
vidika, ampak tudi na psihološko-vzgojnem 
področju, saj sta marsikomu zaupnika, ki jim 
pomagata reševati tudi osebne dileme. Na 
ta način sta mnogo otrok navdušila za šport 
- košarko, da bodo tudi kasneje v prostem 
času imeli kaj početi in ne bodo samo sedeli 
za računalniki, pred televizorji ali v lokalih. 
Zadnja tri leta se je zaradi kvalitetnega 
dela, reda in dobrih rezultatov masovnost v 
mlajših kategorijah v klubu zelo povečala, 
klub pa je v Sloveniji prepoznaven kot eden 
najkvalitetnejših pri delu z mladimi. 
Za to sta v veliki meri zaslužna Mateja 
Oprčkal in Robi Suholežnik, ki s kvalitetami 
dobrih trenerjev in z rezultati na tekmah širita 
dober glas o klubu daleč naokrog. 
LUDVIK STOPAR 
Za dolgoletno človekoljubno delo pri društvih 
in v kraju. 
Izobraževal se je ob delu in že zelo zgodaj 
čutil potrebo, da pomaga ljudem. Pri tem 
mu je bila vzor mati. V Vojniku se je zapisal 
gasilcem in z vsem srcem cela tri desetletja 
delal ne samo po gasilski, pač pa tudi po 
socialno-humanitarni plati. Nikoli ne odreče 
pomoči sosedom, ko je treba koga odpeljati k 
zdravniku ali na kontrolo v bolnico. 
Energijo si nabira v planinah, saj je navdušen 
planinec, član več planinskih društev. Ker 
ima rad lepo naravo, se vedno vključi tudi kot 

prostovoljec pri čistilnih akcijah v krajevni 
skupnosti. Vemo, da prostovoljci svojega 
dolgoletnega človekoljubnega poslanstva ne 
opravljajo zaradi svojih koristi, zato je lepo, 
da njihovo delo opazimo. Člani Sveta KS 
Vojnik so Ludvikovo delo opazili, zato smo 
se mu s priznanjem za njegovo delo zahvalili. 
DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK 
S posebnim priznanjem za vloženo delo pri 
ureditvi prostorov ter skrbi za sočloveka. 
Društvo upokojencev Vojnik s preko 1000 
člani iz vseh treh krajevnih skupnosti 
poleg svojih rednih dejavnosti skrbi tudi za 
svoj »dom« oz. prostore, kjer se zbirajo in 
načrtujejo svoje aktivnosti. Šele pred nekaj 
leti so ponovno postali lastniki celotne stavbe 
v trgu, ki je iz stare in zapuščene hiše postala 
ena lepših stavb v starem delu Vojnika. S 
prostovoljnim delom, s svojimi sredstvi in 
dobro voljo je mnogim generacijam uspelo 
ohraniti še en delček kulturne dediščine. 
Društvo je bilo ustanovljeno pred 60 leti, 
sedanji predsednik pa je g. Ivan Robačer. 
Skrbijo, da se tudi starejši ljudje lahko 
udeležujejo raznih aktivnosti: od petja v 
pevskem zboru, različnih športnih aktivnosti 
do prijetnih izletov in srečanj. Društvu 
upokojencev ob 60-letnici iskreno čestitamo 
in jim želimo še veliko delovnega elana. 
Naši nagrajenci so dokazali, da je edina 
možnost življenja rast, s krajšimi obdobji 
počitka. Njihova dejanja so zrastla kot 
rodovitno drevo - njim in drugim v veselje. 

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo. 
Prireditve v času praznovanja praznika KS 
in druženja po njih so namenjena vsem, zato 
Vas, spoštovani sokrajani in sokrajanke, 
iskreno vabim, da se jih udeležujete, tudi če 
vabila niso naslovljena osebno na vas. 

  Lidija Eler Jazbinšek 

Pevski zbor zaposlenih na OŠ Vojnik z Emilijo Kladnik Sorčan
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V soboto, 7. julija 2012, je bila slavnostna seja Sveta KS. Na 
sami seji je bila podana obširna informacija o planu KS za leto 
2012. Planirane so naslednje investicije: 
- izgradnja II. faze vodovoda Hrenova, 
-  obnova vodovoda – izgradnja novega rezervoarja na Veliki Ravni 

s soudeležbo krajanov in delno Občine, 
-  odkup zemljišča za izgradnjo pločnika od centra Nove Cerkve pri 

novemu naselju v dolžini 80 m (Oprešnik), 
-  ureditev parkirišča pri šoli - popravilo in delna obnova južnega 

in zahodnega dela fasade na objektu osnovne šole v Novi Cerkvi, 
-  obnova in ureditev dotrajanega obzidja pokopališča pri mrliški 

vežici, 
- delno tlakovanje glavnih peš poti na pokopališču, 
- popravilo in krpanje asfaltiranih javnih poti, 
- obnova lesenih mostov, 
-  postavitev tabel z imeni krajev in hišnimi številkami ob regionalni 

cesti Nova Cerkev–Socka, 
- ureditev kanalizacije v Novi Cerkvi (od Jeseneka do šole), 
- odkup zemljišča za igrišče v Socki, 
- ureditev prehoda za pešce v Socki, 
- postavitev odbojnih ograj ob javnih poteh v KS, 
- zamenjava svetil na javni razsvetljavi z varčnimi žarnicami, 
- rekonstrukcija ceste Lemberg – do gradu po razpisu. 
Lastnik gospodarskega objekta – marofa v Novi Cerkvi, g. Ivan 
Ravnak, čaka na razpis za pričetek adaptacije objekta za trgovino 
in druge poslovne prostore. 
Podan je bil tudi predlog investicij iz rebalansa proračuna za 
leto 2012, in sicer: 
-  ureditev kanalizacije v vasi Razdelj s priključitvijo na čistilno 

napravo, 
- obnova severnega dela fasade na objektu šole Nova Cerkev, 
- ureditev manjšega travnatega igrišča pri šoli v Novi Cerkvi, 
-  ureditev kanalizacije v Trnovljah v dolžini 80 m (soudeležba 

krajanov), 
-  izgradnja pločnika od centra Nove Cerkve pri novemu naselju v 

dolžini 80 m (Oprešnik), 

-  postavitev Svetega Florjana - zavetnika gasilcev z vodometom na 
krožišču v Novi Cerkvi. 

Ob koncu seje smo podelili še krajevna priznanja petim kraja-
nom, eni družini in enemu podjetju, ki jim ni žal njihovega truda 
in časa za skupnost, prostovoljno delo in pomoč. 
Priznanja KS Nova Cerkev v letu 2012 so prejeli: 
1.  Anton Pešak iz Velike ravni 9 – za dolgoletno udejstvovanje 

na področju ljubiteljske kulture in šolstva. 
2.  Peter Selčan iz Zlateč 10 – za dolgoletno uspešno vodenje 

moškega pevskega zbora KUD Nova Cerkev. 
3.  Oton Samec iz Polž 1 – za ohranjanje in razvoj kulturne 

dediščine ter za organiziranje različnih prireditev na domačiji v 
naselju Polže v KS Nova Cerkev. 

4.  Franc Zidar iz Šmarja pri Jelšah - za ohranjanje in razvoj 
kulturne dediščine na gradu Lemberg. 

5. Podjetje »Šeško«, d. o. o., iz Socke 33 – za pomoč pri razvoju 
društev in organizacij v Krajevni skupnosti Nova Cerkev. 
6. Družina »Ravnak« iz Nove Cerkve 47 – za ohranjanje 
kulturne dediščine in razvoja gospodarstva ter za pomoč društvom 
in organizacijam v krajevni skupnosti Nova Cerkev. 
7. Branko Vrečko iz Socke 64/c – za pomoč krajanom in 
dolgoletno aktivno delo na področju gasilstva v prostovoljnem 
gasilskem društvu Socka 

Krajevna skupnost Nova Cerkev se zahvaljuje Občini Vojnik, 
županu in podžupanu, občinskim svetnikom, članom Sveta KS, 
podružničnima osnovnima šolama Nova Cerkev in Socka, vsem 
predsednikom društev in organizacij v KS ter župniji Nova Cerkev 
za dobro sodelovanje. 

Zahvaljujemo se tudi vsem dobitnikom krajevnih priznanj 
za njihovo delo in prispevek k skupnosti, kakor tudi vsem 
organizatorjem prireditev in nastopajočim v času praznovanja 
krajevnega praznika. 

Po končani slavnostni seji je bila še proslava pri spominskem 
obeležju v Novi Cerkvi v spomin na padle borce. 

Slavko JEZERNIK, 
predsednik Sveta KS 

Praznovanje v Krajevni skupnosti Nova Cerkev
Krajani	Krajevne	 skupnosti	Nova	Cerkev	praznujemo	krajevni	praznik	 4.	 julija.	V	 času	praznovanja	 je	bilo	organiziranih	 več	prireditev,	od	

koncertov,	kulturnih	prireditev,	srečanja	starejših	krajanov,	športnih	iger,	kolesarjenja	po	poteh	KS,	kolesarskih	vzponov,	gorskih	tekov,	smučarskih	
skokov	do	gasilskih	prireditev,	kulturna	prireditev	Socka	poje,	pleše	in	igra,	Nedeljsko	grajsko	popoldne	na	gradu	Lemberg	in	drugo.	
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Kdor	se	zna	ob	lepih	dneh	veseliti,	

je	tudi	ob	slabih	boljše	volje.	

Ne	pozabi	lepih	dni!	

	P.	Bosmans	

Zadnjo soboto v juniju se je na 33. tradicionalnem srečanju v 
Novi Cerkvi zbralo okrog sto šestdeset krajanov, ki so dopolnili 
sedemdeset let. Kljub veliki vročini so se odzvali na srčno vabilo, 
ki ga je z veliko ljubeznijo in skrbjo pripravila predsednica 
Župnijske Karitas Nova Cerkev gospa Katica Pešak. 

Prav tako je vodila vso organizacijo srečanja, ki je potekalo še ob 
podpori krajevne organizacije Rdečega križa, Krajevne skupnosti 
in s sodelovanjem Gasilskega društva s pripravo šotora. Dejansko 
se je zopet povezala cela župnija, da je bil ta dan za starejše krajane 
še lepši. Srečanje se je začelo s sveto mašo, med katero je dekan 
Alojz Vicman poskrbel za duhovno oskrbo navzočih z možnostjo 
spovedi, vsi pa so prejeli zakrament bolniškega maziljenja. V 
cerkvi je bogoslužje polepšalo prepevanje moškega pevskega 
zbora. 

Pod šotorom je sledila pogostitev, ki so jo pripravile pridne roke 
sodelavk Karitas, ob dobri volji in pomoči gospe Vide Mark, kateri 
gre posebna zahvala. 

S prisrčnim kulturnim programom so sodelovali učenci z 
učiteljicami podružničnih šol Nova Cerkev in Socka, trije mladi 
muzikanti, pevci moškega pevskega zbora, manjkal ni niti Rajko 
Sentočnik s harmoniko. Zbrane sta pozdravila in nagovorila župan 
Benedikt Podergajs in predsednik krajevne skupnosti Slavko 
Jezernik. 

Posebna pozornost je bila z darilom, voščilnico in šopkom 
namenjena šestnajstim osemdesetletnikom in dvema 
devetdesetletnikoma. Vsem povabljenim je gospa Katica namenila 
spodbudne besede, ki sprejemajo s tem obdobjem življenja tudi 
veliko težavic in težav, katere sprejema tudi ona. 

Zahvalila se je čisto vsem sodelujočim, tudi tistim, ki so 
omogočili prevoz za povabljene, da so lahko prišli na srečanje. 

Tiste, ki pa niso zmogli priti, bodo sodelavci Karitas obiskali in 
jim izročili zanje pripravljeno pozornost. 

Tokrat sta se pod šotorom za čas kosila z obiskom udeležencev 
oratorija prepletli dve genaraciji, tako starejši kot mlajši, in vzdušje 
je bilo res prijetno sproščeno. Ravno to srečanje je za nekatere 
priložnost, da se vsaj enkrat na leto srečajo in jim je morda ta dan 
eden izmed najlepših v letu. 

Špela Oprčkal 

Srečanje starejših krajanov v Novi Cerkvi
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Tradicionalno srečanje Gradiščanov Slovenije
12.	srečanje	Gradiščanov,	ki	je	bilo	23.6.2012	je	za	nami.

Mi, vojniški Gradiščani, smo se ga udeležili kar številčno, saj 
smo se v Gradišče pri Šentjerneju odpeljali s polno zasedenim 
avtobusom. Z nami sta bila predsednica KS Vojnik gospa Lidija 
Eler Jazbinšek, ki je bila tudi v vlogi predstavnice Občine Vojnik, 
in njen soprog. 

Letošnjega srečanja se je udeležilo enajst Gradišč Slovenije. 
Program se je pričel že s prihodom v Šentjernej, kjer nas je v novem, 
sodobnem Kulturnem centru Primoža Trubarja sprejel župan 
občine gospod Franc Hudoklin. 

Ob prikazu filmske predstavitve občine je s panoramskim 
pogledom na kraj, naselja in kulturno-zgodovinske posebnosti 

poudaril tudi gospodarske dosežke v času njegovega županovanja. 
Po izmenjavi simboličnega darila smo se od župana poslovili. Prav 
tako od prekrasne maskote šentjernejskega petelina, ki je simbol, 
mit in resničnost. Je  blagovna znamka šentjernejske občine, 
upodobljen v grbu in zastavi občine Šentjernej. 

Z občinskim vodičem smo se odpeljali po okoliških naseljih 
šentjernejske občine in izstopili na prireditvenem prostoru 
v Gorenjem Gradišču. Tu so nas s pladnji dobrot izpod 
pridnih rok sprejela gradiška dekleta in gospodinje. Po obedu, 
kulturnem programu, družabnih igrah in sprehodu po učni 
poti obeh naselij, Gorenjega in Dolenjega Gradišča, se je pričela 
prava veselica z dolenjskim ansamblom Rubin in vsesplošnim 
rajanjem pozno v noč. 

Kot vsa dosedanja srečanja, nam bo tudi to ostalo v nepozabnem 
spominu tudi po tem, da je z nami bila naša Malči, najstarejša 
potnica na avtobusu, ki je imela na ta dan svoj rojstni dan. 
Podarili smo ji izvirni šopek sedmih marjetic, korenino, zdravila 
in neobremenjeno srečanje. 

Še ena prelomnica se je zgodila po desetih letih našega 
udejstvovanja na srečanjih Gradiščanov Slovenije. Odločili smo se, 
da bomo postali turistično društvo z imenom Vojniški Gradiščani. 

V imenu Gradiščanov in svojem imenu se zahvaljujem Občini 
Vojnik za sofinanciranje udeležbe. 

13. srečanje Gradiščanov leta 2013 bo imelo Gradišče nad 
Prvačino na Primorskem. 

Teks in foto: Martin Goleš

Lidija Eler Jazbinšek - KS Vojnik, Franc Hudoklin župan -Občina 
Šentjernej, Martin Golež - Gradišče pri Vojniku

Vojniški Gradiščani pred Kulturnim centrom v Šentjerneju
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Spominska slovesnost pri Olčjek
Potekala	je	v	torek,	12.	junija	2012,	pri	spominski	plošči	na	Arclinu.

Praznovanje Dneva državnosti
Tudi	v	Špesovem	domu	smo	praznovali	dan	državnosti,	vendar	tako,	

da	 smo	 namesto	 dolgih	 govorov	 pripravili	 druženje	 stanovalcev	 in	
zaposlenih	v	obliki	piknika	pod	obnovljenim	kozolcem,	ki	nam	danes	
služi	kot	družabni	prostor.	

Bil je 20. junij 1941, ko so se v tej hiši zbrali domačini in se 
odločili, da se uprejo okupatorju, ki se je želel polastiti slovenske 
zemlje in doseči, da se v naših krajih ne bi več slišala slovenska 
govorica. Temu so se domačini iz vojniško-škofjevaškega območja 
uprli in sledili mnogim po vsej domovini, ki so vedeli, da sta 
domovina in jezik temelj za obstoj naroda. 

Čeprav je ta čas že zgodovina ovita v tančico davnine, pa so 
vrednote spoštovanja, narodne zavednosti in boja za skupno 
dobro, ki so jim sledili vsi, ki so imeli upanje v prihodnost tiste, ki 
so pripomogle k temu, da sedanjost obstaja. 

Teh ljudi, ki so bili pripravljeni dati tudi svoja življenja, da bi 
ubranili dom in domovino, smo se spominjali na tej spominski 
slovesnosti. Tudi njim gre zasluga, da smo leta 1991 lahko dobili 
svojo državo. 

Res je, da se marsikdaj ob preštevilnih aferah sprašujemo, kakšno 
državo imamo. Večkrat slišimo, da Slovenija ni pravna država, da 
se dogajajo krivice in stvari, za katere človek težko verjame, da 
se v civilizirani evropski državi, kamor se štejemo, sploh lahko 
zgodijo. Pa vendar … Biti sam svoj gospodar v svoji domovini 
je vrednota, ki je nenadomestljiva. Res nas stiskajo krizni časi, 
res nam marsikaj ni po volji. A Slovenija je naša domovina. In 
ohranjanje vrednot se lahko začne pri posamezniku in se širi z 
zgledom. 

Prisotni krajanke in krajani, člani ZB za vrednote NOB, 
nastopajoči pevci MPZ KUD France Prešern Vojnik, petošolci 
OŠ Vojnik z mentorico Polono Ahtik, župan Občine Vojnik 
Benedikt Podergajs, predsednica KS Vojnik in ostali prisotni smo 
počastili spomin. 

Ohranjanje preteklosti in uresničevanje njenih pričakovanj v 
času, v katerem živimo, pa naj bo skupna naloga nas vseh. 

Lidija Eler Jazbinšek  
Foto: Jure Vovk 

 Seveda smo se v kratkem nagovoru spomnili tudi Špesovega 
Frančka, ki bi verjetno danes s ponosom gledal na dogajanje v 
Domu, direktor pa se je ob 9-letnici otvoritve doma, ki skoraj 
sovpada z državnim praznikom, zahvalil tudi zaposlenim, ki kljub 
časovni stiski še poleg službe najdejo čas za druženje z varovanci. 

V kulturnem programu, ki smo ga pripravili zaposleni sami, 
smo zapeli in zaigrali nekaj takih, ki jih znamo vsi, nato pa so se 
prilegli slastni čevapčiči in hladno pivo, muzikanti pa so za konec 
zaigrali še nekaj domačih. 

S to prireditvijo smo tudi zaključili niz zabavnih in kulturnih 
srečanj v spomladanski sezoni, začeli pa jih bomo zopet, ko bo pri 
nas zavel svež jesenski veter. Do takrat pa vsem želimo prijetne 
počitniške dni. 

      Elči Gregorc

Osrednja 
govornica ob 
spominski plošči, 
Lidija Eler 
Jazbinšek
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V lepem kulturnem dogodku so pred številnim občinstvom 
nastopili učenci OŠ Vojnik ter ponos DU – njihov mešani pevski 
zbor pod vodstvom dirigentke Vide Bukovec. Ustanovil ga je 
Viktor Lečnik, sedaj pa mu z veliko žara predseduje Ivanka 
Koprivnik. Z veseljem zapišemo, da so z vsakim nastopom boljši. 
V društvu ima organizirano petje že dolgo tradicijo. Prvi pevski 
zbor je pod vodstvom Toneta Volaska prepeval že leta 1985. 

Tudi društvene glasbene skupine ali pa vsaj harmonikar in lepo 
petje na prireditvah so stalnica društva. 

Najbolj zaslužni člani so za svoj dolgoletni trud prejeli zaslužena 
priznanja. Med njimi predsednik Ivan Robačer, ki vodi društvo že 
tretji mandat, Marija Krpan, ki dela v društvu že 28 let, od tega je 
bila 14 let predsednica, Hedvika Trobiš, ki skrbno vodi tajništvo 
že 12 leto in Vinogradniško društvo občine Vojnik - če omenimo 
samo te štiri. Sicer pa je vsak posameznik še kako zaslužen, da se 
društvo lahko pohvali z lepimi uspehi in 60-letnim neprekinjenim 

delovanjem. Veseli so bili obiska visokih gostov, med njimi 
Mateje Kožuh – predsednice slovenskih upokojencev, Emila 
Hedžeta – predsednika pokrajinske zveze društev upokojencev, 
Branka Simonoviča – direktorja hotela Delfin Izola, ter vseh 
predsednikov sosednjih društev upokojencev. Posebej pa so bili 
veseli predstavnikov lokalne skupnosti občine Vojnik, ki so jim 
hvaležni za pomoč društvu, posebej še pri obnovi društvenega 
doma. Stavba je ena najlepših v starem delu trga. 

KAR JE ZAPISANO, NE UIDE POZABI! To so menili v 
društvu ter ob tej priložnosti izdali jubilejni zbornik, že tretji po 
vrsti, kjer so opisani dogodki iz bogate in zanimive zgodovine 
društva. Vso priznanje zaslužijo: pisci prispevkov, ki so odgrnili 
marsikatero podrobnost iz prizadevanja članstva, lektorica Milena 
Jurgec, ki je besedila skrbno pregledala ter popravila slovnične 
napake in nerodno zapisane misli. 

Vse čestitke in zahvala pa veljajo predvsem odgovornemu 
uredniku Juretu Vovku. Jubilejni zbornik je uredil na nov moderen 
način (oblika, dobra fotografija nadomesti še tako obsežen tekst 
…) ter prispeval prelepe fotografije. Predvsem pa zahvala za 
veliko potrpežljivost pri samem urejanju; za nas je to bil povsem 
nov pristop. 

Velika zahvala gre avtorici spominov, glavni urednici »naši« 
Marjanci Mariji Krpan. Največ teksta in truda pa je prispeval 
sedanji neumorni predsednik Ivan Robačer. 

Lepo prireditev je z izbranimi besedami profesionalno vodila 
Andreja Štravs. Njej in Juretu Vovku za vso pomoč pri organizaciji 
lepe prireditve VELIKA HVALA! 

V društvu delujejo samo dobri in prijazni ljudje. NAJ BO ŠE 
DOLGO TAKO! 

Pavle Leskovar

Vojniški upokojenci praznovali  
         60-letnico društva
V	 lepo	 pripravljeni	 večnamenski	 dvorani	 osnovne	 šole	 v	 Vojniku	 ter	 nato	 pod	 šotorom	 je	 Društvo	 upokojencev	 Vojnik	 

počastilo	častitljiv	jubilej	–	60-letnico.
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CPU enota Vojnik 
odprl svoja vrata
CENTER	PONOVNE	UPORABE	z	zeleno	trgovino	–	ENOTA	VOJNIK	na	

Celjski	cesti	14.	je	3.	9.	2012	odprl	svoja	vrata.

Občina Vojnik s sodelovanjem v projektu USE-REUSE, katerega 
nosilec je Okoljsko raziskovalni zavod in ga sofinancirata ESS in 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, podpira socialno 
podjetništvo in omogoča nove lokalne zaposlitve ter vključevanje 
težje zaposljivih na trg dela ob hkratnem varčevanju z naravnimi 
viri.

 To je naša nova priložnost za varovanje okolja in zdravja.

 V Center ponovne uporabe lahko prinesete izdelke in opremo, 
ki je ne potrebujete več, a je še popolnoma uporabna.

To so:

 

 

 

 

Vse te izdelke bodo pripravili za vnovično uporabo in jih boste 
lahko dobili na istem mestu.

Center ponovne uporabe z zeleno trgovino bo nudil popravila in 
obnove pohištvene opreme in tekstilnih izdelkov ter skrbel, da se 
bo čim več izdelkom podaljšala življenjska doba.

 
 Kontakt:  031 704 303 (Jožica, Marina)

 03 759 00 50 (Mihela)

 e-pošta: cpuvojnik@gmail.com

 Delovni čas: vsak dan od 9.00 do 17.00
     dr. Marinka Vovk

Društvo upokojencev 
Vojnik
Veliki	dan,	ko	smo	skupno	praznovali	60	let	obstoja	našega	društva,	

je	za	nami.	Tisti,	ki	ste	bili	na	praznovanju,	lahko	na	glas	poveste,	da	
je	bilo	lepo	in	pestro.	Za	vsakega	je	bilo	nekaj.

Do sedaj smo prehodili teh 60 let in marsikaj postorili, uredili 
popravili in dogradili. Skoraj vse piše v našem Zborniku, ki smo 
ga ob tem jubilejnem letu 2012 izdali. Vsi, ki ste bili na proslavi in 
kasneje na družabnem srečanju pod šotorom, ste Zbornik dobili. 
Če ga še nimate, ga še vedno lahko dobite. Za nami je tudi izlet 
v Prekmurje in piknik na ladji v Izoli. Čaka nas še piknik pod 
šotorom, ki bo 3. oktobra ob 13. uri. Tedaj se začne jesenski del 
našega druženja. 

Tu bo še en izlet na Dolenjsko, romanje na Brezje, tudi 
martinovanje, in že se bomo bližali zaključku leta. Pustimo se 
presenetiti in mogoče bo še kaj lepega v tem jubilejnem letu, ki je 
bilo tako bogato z raznimi dogodki. 

Da smo lahko izvedli proslavo, izdali jubilejni Zbornik 1952–
2012 in nato druženje pod šotorom, kjer nem je igral ansambel 
Francija Zemeta, smo potrebovali finančno pomoč. Zaprosili smo 
kar nekaj delovnih organizacij in posameznikov za sponzorstvo. 

Sponzorji so bili: Občina Vojnik, DELFIN HOTEL – ZDUS, 
d. o. o., Izola, DESUS – Območni odbor Vojnik, MIK, d. o. o., 
Vojnik, ZIZJAL Bernard – elektrotehnika Brdce Frankolovo, 
SERVIS tahografov Kamenik Martin, s. p., Socka, Potočnik 
Karel, s. p., Čreskova in Esih Matjaž – krovstvo in tesarstvo, s. 
p., Bukovje Frankolovo. 

Naše upokojence bi spomnil, da še zbiramo prijave za 
dopustovanje v mesecu oktobru v našem HOTELU DELFIN, d. o. 
o., Izola, ki je 25. aprila 2012 praznoval 30. obletnico obstoja za 
kar jim iskreno čestitamo in obljubljamo, da jih bomo še naprej 
obiskovali in koristili njihove usluge tako v jesenskem delu, kot v 
pomladanskem. Saj HOTEL DELFIN v Izoli vsako leto obišče okoli 
100 naših upokojencev. Še enkrat hvala za sponzorstvo in dobro 
sodelovanje. 

Naše člane vabim, da sodelujejo tako na športnem, kulturnem in 
družabnem druženju. Včlanite se v našo društvo, sekcije – kegljanje, 
streljanje ali pevsko sekcijo. Pojdite z nami na dopust, rekreacijo, 
izlete ali za krajši čas v prijetno družbo. Leta hitro minejo, a ne 
dovolite, da vas prehitijo. 

      Ivan Robačer,  
     predsednik DU
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Gradnja nizkoenergetskega 
vrtca Vojnik
Novo	 šolsko	 leto	 2012/2013	 se	 bo	 za	 zaposlene	 in	 otroke	 vrtca	

Mavrica	Vojnik	začelo	v	novo	zgrajenem	nizko	energetskem	vrtcu.	

Gradnja nizkoenergetskega vrtca se je zaradi težav v samem 
začetku gradnje podaljšala, vendar z velikim trudom izvajalca in 
strpnostjo zaposlenih uspešno končala. 

Izvajalec Ceste mostovi Celje je s podizvajalci strokovno zaključil 
objekt. Za prizadevnost in strokovnost se iskreno zahvaljujemo 
vodji projekta g. Ernstu Pušniku in seveda njegovim sodelavcem. 

Zunanjo ureditev vrtca Vojnik sta izvedla dva izvajalca, in sicer 
CM Celje in GP Radlje. 

Novi objekt zajema 1367,5 m2 novih površin: v pritličju 
11 igralnic, dodatne prostore, sanitarije, spremne prostore, 
večnamenski prostor/športno igralnico, kuhinjo, gospodarske 
in komunikacijske prostore, terase, sanitarije, zbornico ter 
komunikacijski del etaže. 

Vrednost novega nizkoenergetskega vrtca znaša 2.345.443,00 
EUR. 

Projekt je nastal v skladu z Regionalnim razvojnim programom 
Savinjske regije 2007-2013. 

Investicija je projektirana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti 
rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 93/08 in 47/09). Objekt bo 
funkcioniral kot energetsko učinkovit objekt. Delež sofinanciranja 
Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 807.492,00 EUR. 

Poleg novega dela se je preuredil tudi obstoječi vrtec. Izvajalec 
del za rekonstrukcijo obstoječega dela je bilo podjetje Oder, d. o. o. 

Strokovni nadzor je opravilo podjetje Navor Celje. 

Vsem, ki so sodelovali pri izvajanju projekta, izvajalcem, 
podizvajalcem, nadzornikom, zaposlenim v OŠ Vojnik, zaposlenim 
v Vrtcu Mavrica Vojnik in staršem otrok, se zahvaljujemo za 
razumevanje in strpnost. 

Upamo, da smo dodali viziji vrtca Mavrica ustrezne pogoje za 
prijazen, varen, zdrav in ustvarjalen vrtec. 

Vesna Poteko, mag

Izgradnja telovadnice 
OŠ Vojnik
V	mesecu	 juliju	 se	 je	 začela	gradnja	nove	 telovadnice	OŠ	Vojnik.	

Najprej	je	izvajalec	izvedel	rušenje	starega	objekta.

Ceste mostovi Celje so kot izvajalec del bili izbrani za izdelavo 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
projektne dokumentacije za izvedbo del, izgradnje telovadnice 
in nabava opreme za telovadnice. Pogodbena vrednost znaša 
2.285.290,80 EUR. 

Projekt sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za 
investicije, v višini 617.388,00 EUR, in Sektor za šport v višini 
175.640,00 EUR. 

Za telovadnico OŠ Vojnik smo prejeli dodatna finančna sredstva 
s strani EKO sklada. 

Nova telovadnica bo namenjena v prvi vrsti športnim aktivnostim, 
prav tako kulturnim in drugim prireditvam. Novogradnja bo 
prostorsko približno trikrat večja od obstoječe telovadnice. Samo 
oblikovanje objekta sledi danostim v obstoječem prostoru in 
ambientalni usklajenosti z novimi šolskimi objekti. 

Prostor s plezalno steno ter izzidek z galerijo v nadstropju se 
oblikujeta s poševnimi stenami, pred glavnim vhodom pa se locira 
oblikovno močan element nadstreška. 

Glede na število učencev v šoli se potrebujejo tri vadbene enote, 
zato bo možno s pomočjo dvižnih pregradnih zaves dvorano 
pregraditi v tri vadbene prostore. Projekt zajema izgradnjo novih 
garderob, vključno s sanitarijami, športnima kabinetoma, shrambo 
za rekvizite in dodatnimi sanitarijami za obiskovalce. 

Natančen terminski plan izgradnje bo izvajalec podal v začetku 
meseca septembra. 

Smo na začetku novega projekta, ki je eden največjih v občini 
Vojnik. Naredili bomo vse, da bomo uspešno zaključili projekt do 
konca naslednjega leta. 

Vesna Poteko, mag.

Vsi aktualni dogodki  
se nahajajo na spletni strani
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Prijetna popestritev 
družabnega dogajanja 
v Vojniku
Bili	smo	povabljeni	na	kulinarični	večer	s	švedsko	kuhinjo	v	Elizabet	

club	 Vojnik,	 kjer	 je	 prodorni	 chef	 Jernej	 Podpečan	 s	 svojo	 uigrano	
ekipo	pripravil	nepozaben	večer	v	vrtincu	okusov	švedske	kulinarike	ter	
seveda	primerne	glasbene	spremljave	izpod	rok	mednarodno	priznane	
glasbene	skupine	SHOW	MIX	BAND.	

Moramo pa seveda poudariti, da je omenjena skupina edina v 
Sloveniji in njeni širši okolici, ki jo je uradno priznala orginalna 
švedska skupina ABBA kot njihov cower band. Odmevali so hiti, 
kot so WATERLOO, DANCING QUEEN, I HAVE A DREAM in 
mnogi drugi. Izvedeli smo tudi, da se pripravlja že nova glasbeno-
kulinarična prireditev konec avgusta, ki bo tokrat bolj narodno 
zabavne narave, in sicer VRTNA VESELICA POD KOZOLCEM. 

Spet se bomo lahko družili ob dobri glasbi in odlični kulinariki, 
ekipa Elizabet cluba Vojnik pa bo poskrbela, da bodo želodčki 
polni in grla mokra. 

Jure Vovk

5. stoletnica v Špesovem 
domu
Ga.	 Rozalija	 Jekl	 je	 bila	 rojena	 31.	 8.	 1912.	 Vedno	 prijazna	 in	

nasmejana	 gospa	 se	 je	 rodila	 v	 Jesenici	 pri	 Cerknem.	 Bila	 je	 prva	
izmed	13	otrok,	ki	so	se	rodili	očetu	Tomažu	in	mami	Alojziji.	Poleg	nje	
sta	sedaj	živi	še	sestri	Milka	in	Kristina	ter	brat	Peter,	ki	jo	tudi	kdaj	
obiščejo.	

V osnovno šolo je hodila v kraju Orehek pri Cerknem. Ga. 
Jekl je zaradi vloge najstarejšega otroka morala hitro poprijeti za 
dela doma, prav tako pa je delala kot dekla na raznih domačijah. 
Življenje včasih ni bilo lahko, zato jo je življenjska pot in iskanje 
dela vodilo v svet. Tako je s trebuhom za kruhom, skupaj z sestro 
Marijo, šla služiti v Milano. V Italiji je preživela kar nekaj let, ko 
se je pričela vojna, pa se je vrnila nazaj v Slovenijo, na Štajersko. 
Tam se je zaljubila v že pokojnega moža, Stanka. V Škofji vasi 
sta si ustvarila dom in rodila sta se jima dva otroka. Hči Irma živi 
v Italiji, sin Milan pa biva v Škofji vasi in mamo redno obiskuje.

Ga. Jekl je stanovalka našega Doma od leta 2009. Je zanimiva 
gospa, ki ji v našem domu v šali pravimo mamica, saj je od večine 
stanovalcev starejša za celi dve desetletji. Pred leti je v prostem 
času veliko klekljala, pletla copatke za svoje vnučke in brala. V 
največje veselje ji je bilo, kadar je popazila na svoje štiri vnukinje, 
danes pa se še posebej razveseli svojih 3 pravnukov. Imela je 
veliko sosedov, s katerimi se je rada družila in poklepetala in jo 
tudi dandanes obiščejo v Domu. Velikokrat posedi na oddelku, 
nikoli slabe volje. Po njenem primeru bi lahko sklepali, da dobra 
volja najverjetneje res odganja bolezen in podaljšuje življenje. 

Dragan Žohar, 
direktor

Glasbena skupina SHOW MIX BAND je nastopila tudi v Vojniku
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Ansambel Klateži
Je	 skupina	 štirih	 mladeničev,	 ki	 se	 je	 popolnoma	 predala	 glasbi.	

Ime	ansambla	so	prevzeli	od	bivših	Klatežev,	ki	so	dolga	leta	uspešno	
igrali	po	Sloveniji	in	v	tujini.	

Prihajajo iz prelepega kraja z imenom Nova Cerkev, ki leži v 
občini Vojnik. Njihova spletna stran je še v nastajanju, želijo pa, 
da vam bi z dodajanjem vsebin čim bolj približali svoje delovanje. 

Povezava: 
-  https://sites.google.com/site/ansambelklatezi/home 
-  http://www.youtube.com/watch?v=rZGtJZP81w0&feature 

=youtu.be
S. Sentočnik 

Ansambel Klateži na prireditvi ob prazniku KS v Novi Cerkvi

Spremljanje veljavnih 
predpisov in predpisov v 
postopku sprejemanja
Vas	zanimajo	veljavni	predpisi,	ki	jih	je	sprejel	slovenski	parlament,	

ali	morda	predpisi,	ki	so	šele	v	nastajanju	ali	se	spreminjajo?	

Povezava zalednega sistema informacijske podpore postopkov 
priprave predpisov s spletnim pod-portalom E-demokracija 
(e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava) omogoča 
enostavno spremljanje veljavnih predpisov, kot tudi predpisov v 
postopku nastajanja na enem mestu, kar je za uporabnike izrednega 
pomena.

Predvsem pa je ta del zelo koristen za nevladne organizacije 
(NVO), strokovne ter laične javnosti, ki na takšen način lahko 
sproti podajajo pripombe in predloge ter tako prispevajo k boljši 
zakonodaji. Tehnološki del projekta vodi Ministrstvo za pravosodje 
in javno upravo, za vsebinski del pa je pristojna Služba Vlade RS 
za zakonodajo. 

Slovenija je na natečaju za nagrado Združenih narodov s 
področja odličnosti v javni upravi s projektom informacijske 
podpore postopkov priprave predpisov (IPP) osvojila drugo mesto. 

Nagrada Združenih narodov s področja odličnosti v javni upravi 
(The United Nations Public Service Award - UNPSA 2012) je 
najbolj prestižno mednarodno priznanje za odličnost na področju 
javne uprave. Organizacija vsako leto nagrajuje ustvarjalne 
dosežke in prispevke, ki jih izvajajo institucije s področja javnega 
sektorja in ki vodijo do bolj učinkovite in odzivne javne uprave 
v državah po vsem svetu. UN Public Service Awards - UNPSA 
spodbuja strokovnost in preglednost javne službe in storitev. 

V kategoriji »Izboljševanje participacije na področju odločanja 
z uporabo novih mehanizmov« je projekt IPP, ki ga je prijavilo 
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo Republike Slovenije, 
med vsemi prijavljenimi državami severne Amerike in Evrope 
osvojil odlično drugo mesto. Na letošnji natečaj je bilo sicer v vseh 
štirih obstoječih kategorijah prijavljenih 470 projektov. 

Projekt informacijske podpore postopkov priprave predpisov 
(IPP) predstavlja sistem, ki omogoča pokrivanje vseh bistvenih 
korakov v postopku sprejemanja predpisov in enotno poslovanje 
na vseh resorjih, ki so vključeni v postopek priprave in sprejemanja 
predpisov (vsa ministrstva in vladne službe, Generalni sekretariat 
Vlade RS ter Uradni list RS), velik poudarek projekta pa je 
namenjen tudi večjemu vključevanju prispevka zainteresirane 
javnosti k vsebinam predpisov. 

Vir:http://www.mpju.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/
article/1328/5774/

Povzela 3.7.2012: Mojca Skale 

Grad Lemberg okrašen 
z likovnimi deli
Da	bi	grad	Lemberg	pričel	dobivati	tudi	dušo,	so	člani	Turističnega	

društva	Nova	Cerkev	in	lastnik	gradu	Lemberg,	gospod	Franci	Zidar,	31.	
avgusta	pripravili	razstavo	likovnih	del	amaterskih	umetnikov	–	slikarjev	
iz	naše	okolice.	

Sama otvoritev razstave se je pričela z izvrstnim kulturnim 
programom, kratkimi pozdravi lastnika gradu, podžupana občine 
Vojnik in predsednika KS Nova Cerkev, svoje izdelke pa so 
predstavili: Milena Jurgec, Jožica Štokovnik, Silva Mikuš, Mojca 
Kuzman, Irena Kraljič, Milica Novak, Verica Rihar in Jože Žlaus. 
Prvič smo lahko videli, da med nami delujejo izredni talenti, saj so 
njihove stvaritve res zavidanja vredne. 

Dela bodo na ogled tudi v Mihaelovi kapeli – poleg cerkve v 
Novi Cerkvi. 

Zvezdana Gal

Vsi aktualni dogodki  
se nahajajo na spletni strani
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Žur od jutra do jutra
Na	Frankolovem	smo	prvi	vikend	v	septembru	pošteno	žurirali.	Od	jutra	do	jutra.	Ne	verjamete?	Imeli	smo	namreč	kar	dva	žura:	golaž	žur	v	

organizaciji	Turističnega	društva,	ki	se	je	pričel	v	soboto	zjutraj,	nadaljevali	pa	z	rock	žurom	v	organizaciji	Mladinskega	društva,	ki	se	je	za	tiste	
najbolj	vztrajne	končal	v	nedeljo	zjutraj.

Po vročem poletju smo se 1. septembra zbudili v bolj hladno in 
deževno jutro, ki že naznanja jesen, konec brezskrbnih počitniških 
in dopustniških dni. Čeprav je bil dež, ki je padal na suho, žejno 
zemljo že zelo, zelo potreben, člani TD Frankolovo nad njim 
nismo bili ravno navdušeni. Za ta dan smo namreč načrtovali 2. 
golaž žur, ki smo ga izvedli v parku pri Graščini. 

20 kuharjev je zavihalo rokave in po začetnih formalnostih in 
dobljenih sestavinah vzelo v roke kuhalnice ter vse potrebno za 
pripravo te zanimive jedi. Kolikor kuharjev, toliko receptov, bi 
lahko rekli, ampak po dva in dva sta se morala uskladiti, kako 
bosta v 180 minutah pripravila najboljšega. Zanimivo, kako iz 
istih sestavin, seveda z dodatkom začimb, nastane toliko okusov. 
V kotličkih je kmalu začelo vreti in brbotati, kmalu pa se je začel 
širiti tudi omamen vonj, ki je naznanjal, da vsebina v kotličkih 
postaja čedalje boljša. 

Pet ekip je bilo iz Frankolovega: Davor Kuzman in Aleš Robič 
sta se trudila za PGD, za TD sta se kljub dežju potila Bogdan Lilija 
in Mojč Čerenak, Dragica Mlinar in Jožica Kuzman za Talon, 
Janko Gorenak in Danilo Novak za Gostišče Turist, za Veselkovo 
ulico (tam verjetno živijo samo veseli ljudje) pa Franci Noner 
in Vidko Pinter. Iz Nove Cerkve je prišlo v goste TD, ki sta ga 
zastopali Silvana Jakop in Mira Štokovnik, iz Vojnika predstavnika 
Vinogradniško vinarskega društva Ivan in Slavica Majcen ter ekipa 
Pri vročem kotličku – Zdenko Vrenko s pomočnico Martino Teržan. 

Prišli sta tudi članici kmečkih žena iz Keblja Marica Zupanc in 
Anica Mušič, imeli pa smo tudi ekipo študentov (razveseljivo, da 
tudi mladi negujejo kuharsko tradicijo), za katero sta kuhala Miha 
Kos in Matej Rauh. Pisana druščina, ni kaj. 

Delo skupin pa je budno spremljala strokovna komisija v sestavi: 
Edi Kužner, Franci Korošec in domačin Zoran Kovačevič. Imeli so 
resnično težko delo, saj so se vse skupine maksimalno potrudile. 
Najboljši golaž sta skuhali članici TD Nova Cerkev, drugo mesto 
sta zesedli članici Talona in tretje članici ekipe iz Keblja. Prvi trije 
so prejeli medalje in domač kruh, vsi pa priznanja, lesene deske za 
rezanje salam ter lepe predpasnike. 

Zahvaljujemo se vsem, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi 
našega 2. golaž žura: vsem sodelujočim skupinam, Mizarstvu 
Podgoršek, Hildi Goršek, Lojzki Operčkal, Petru Stermeckiju, 
Niku in Urbanu, ocenjevalni komisiji ter vsem našim članom, ki 
so se ponovno potrudili in vsak po svojih zmožnostih sestavili 
mozaik prireditve v celoto.

Takšna tekmovanja bogatijo naše kulinarične izkušnje, 
spodbujajo druženje in spodbujajo ljudi, da tudi v kuhinji vedno 
nadgrajujejo stara znanja z novimi. 

Utrip prireditve najdete v slikah, objavljenih na facebooku TD, 
naslednje leto pa ponovno nasvidenje. 

Irma Blazinšek, predsednica TD

Pri ocenjevanju so bili strogi in dosledni

Komisija pri svojem delu

Zmagovalna ekipa TD Nova Cerkev

Ekipe od prvega do tretjega mesta skupaj s komisijo
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Mednarodna poletna  
slikarska šola v Novi Cerkvi
Končalo	se	je	šolsko	leto,	pričele	so	se	že	počitnice	in	dopusti,	pa	vendar	se	v	Krajevni	skupnosti	Nova	Cerkev	tudi	v	tem	času	dogaja	toliko	

zanimivih	dogodkov	in	prireditev,	da	je	včasih	kljub	najboljšim	namenom	organizatorjev	že	kar	težko	uskladiti	termine.	Še	dobro,	da	vsi	dejavniki	
–	ne	glede	na	to,	ali	gre	za	civilno,	upravno	ali	cerkveno	sfero,	delujejo	sporazumno	v	skupno	dobro.	

Ena takšnih javnih aktivnosti, ki se je na pobudo pisca tega 
prispevka v času od 17. junija do 2. julija 2012 odvijala pri Sorževem 
mlinu v Polžah, je bila prva mednarodna poletna slikarska šola za 
mlade. 

Glavni organizatorki te šole sta bili: turška akademska slikarka in 
častna konzulka Slovenije v Turčiji Mizyal Karabiber Nacroglu in 
gospa Boža Majcen, prav tako slikarka, doma iz Hoč pri Mariboru. 
Gospo Mizyal, preprosto, dinamično in vsestransko aktivno 
častilko Slovenije, pozna že kar nekaj naših krajanov, saj sem 
prihaja že šesto leto. 

Šole se je v dveh zaporednih enotedenskih delavnicah 
udeležilo 23 mladih iz Turčije (z nekaj odraslimi spremljevalci) ter 
približno 20 otrok iz šol naše občine, sodelovali pa so tudi mladi iz 
Osnovne šole Makole. 

Po prvotnem programu naj bi se šole udeležili tudi otroci iz več 
držav Evrope in Azije, vendar je splošna svetovna gospodarska 
kriza mnogim to preprečila. 

Udeleženci slikarske šole so se več dni ob vodenju mentorjev iz 
Turčije in Slovenije seznanjali z različnimi slikarskimi tematikami 
ter ustvarili nekaj pravih malih umetnin. 

Udeleženci iz tujine pa so spoznavali tudi lepote drugih krajev 
in večjih mest po naši domovini; ob tem so si na izletih napravili 
skice zanimivih motivov, ki so jih kasneje na trati ob okolici mlina 
prenašali na risalni papir ali slikarsko platno. 

Likovne stvaritve so bile v dveh delih razstavljene v večnamenski 
dvorani v Novi Cerkvi; uradno odprtje, ki ga je obakrat obogatil 
prisrčen kulturni program POŠ Nova Cerkev z ansamblom Klateži, 
pa sta opravila turški veleposlanik gospod Berja Kambaj in župan 
gospod Beno Podergajs oziroma drugič podžupan gospod Branko 
Petre. 

Velja omeniti, da mednarodni natečaj za mlade likovne umetnike 
v organizaciji gospe Mizyal že vrsto let poteka v njenem rodnem 
Gaziantepu, na katerem mladi z vsega sveta že dve leti sodelujejo 
in dosegajo zavidljive uspehe; sodelujejo tudi nekateri nadarjeni 
otroci POŠ Nova Cerkev. Tudi na ta način se tkejo prijateljske vezi. 

Vsem, ki so pri izvedbi slikarske šole in obeh razstav kakorkoli 
sodelovali, se v imenu organizatorjev iskreno zahvaljujem; posebna 
zahvala pa gre vodstvu OŠ Vojnik, zlasti gospe Olgi Kovač, ki je z 
velikim razumevanjem pomagala pri realizaciji teh dogodkov. 

Želja organizatorjev te šole pa je, da bi naš kraj tudi v prihodnje 
gostil mednarodno slikarsko prijateljevanje mladih. 

Oton Samec 
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Štirje fantje špilajo za 
eno mlado kelnarco
Tako	 smo	 tokrat	 poimenovali	 koncert	 v	 organizaciji	 Mešanega	

komornega	 pevskega	 zbora	 Društva	 upokojencev	 Vojnik,	 ki	 je	 bil	 v	
nedeljo	popoldan,	20.	maja	2012,	v	Kulturnem	domu	v	Vojniku.	Da	je	
prireditev	tako	lepo	uspela,	gre	zahvala	za	ves	trud	vsem	pevcem	in	
naši	zborovodkinji	Vidi	Bukovac.	Občinstvo	je	bilo	nad	izvedbo	same	
prireditve	navdušeno,	mi	kot	organizator	pa	zelo	zadovoljni.

Zahvaliti pa se moramo tudi našim gostom: 

Štirje fantje iz Socke – Franček, Herman, Denis, Darko – niso 
samo karte »špilali«, ampak so tudi zelo lepo in ubrano prepevali 
lepi mladi kelnerci Nastji Kraljič, prav tako iz Socke. Samo prireditev 
je popestrila še otroška folklorna skupina Osnovne šole Vojnik 
pod vodstvom Milanke Kralj. Na harmoniki je prireditev spremljal 
Štefan Starovasnik. Vsekakor pa gre posebna zahvala moderatorki 
in scenaristki Vidi Bukovac in solistu Branku Dobravcu. 

Da pa Mešani komorni pevski zbor Društva upokojencev lahko 
obstaja in uspešno deluje, gre zahvala tako DU Vojnik, Občini 
Vojnik za finančno in moralno podporo kot Osnovni šoli Vojnik, 
kjer imamo prostor za pevske vaje. 

Na tradicionalni kulturni prireditvi »Socka poje, pleša in igra«, 
ki je bila v nedeljo, 24. junija 2012, ob 15. uri v graščini Socka, 
smo iz te prireditve ponovili točko ŠTIRJE FANTJE ŠPILAJO ZA 
ENO MLADO KELNARCO. 

     Ivanka KOPRIVNIK 

Festival stare glasbe 
na gradu Lemberg
Grad	Lemberg	dobiva	na	pogled	vedno	lepšo	podobo,	vsebinsko	

pa	dušo	in	življenje.	Za	vse	skupaj	gre	zahvala	lastniku	gradu,	gospodu	
Franciju	Zidarju,	ki	vlaga	velika	sredstva	in	ogromno	truda	v	obnovo,	za	
vsebinske	projekte	pa	se	večkrat	poveže	s	Turističnim	društvom	Nova	
Cerkev,	kjer	mu	radi	priskočimo	na	pomoč.	

V soboto, 7. julija, je na gradu tekla ena od prireditev Festivala 
stare glasbe, ki se čez poletje vrstijo na različnih lokacijah po 
Sloveniji. Nastopil je mednarodno priznani belgijski sekstet 
ZEFIRO TORNA, prireditev pa so obiskali eminentni gostje iz vse 
Slovenije. Za boljše počutje obiskovalcev so pomagali poskrbeti 
tudi člani Turističnega društva Nova Cerkev. Odsev bakel in 
domače dobrote naših članov so vsakomur še dodatno polepšale 
večer. 

Naslednja priložnost, da obiščete grad, bo že v petek, 31. 
avgusta, saj bo ob 18. uri otvoritev razstave umetniških del 
slikarjev amaterjev. V nedeljo, 2. septembra, pa bo tam tekla zdaj 
že tradicionalna prireditev NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE. 
Prireditev se bo pričela ob 13. uri, kulturni program pa bo potekal 
od 14. ure naprej. 

Zvezdana Gal, 
Predsednica TD Nova Cerkev

Belgijski sekstet ZEFIRO TORNA

Cenjeni 

mladi umetniki
Občina	Vojnik	vas	vljudno	vabi,	da	razstavite	svoja	slikarska	dela	

ali	 fotografije	v	prostorih	Občine	Vojnik.	Razstavo	bomo	uredili	 v	
pritličju	Občine	in	na	stenah	stopnišča	v	prvem	nadstropju.	Vsaka	
postavitev	bo	na	ogled	tri	mesece.	

Veselimo se sodelovanja z vami, zato nas za več informacij 
pokličite na telefonsko številko 051 633 847 ali pišite na 
elektronski naslov druzbene.dejavnosti@vojnik.si. 

Rebeka Dečman
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Ana Mušič in Vinko 
Dobovičnik – skupaj 
120 let pevskega staža
Ana	Mušič	 in	Vinko	Dobovičnik	 sta	brat	 in	 sestra,	ki	pojeta	 že	od	

malega.	Dopolnila	skupaj	sta	120	let	prepevanja	v	Mešanem	cerkvenem	
zboru	svetegaJerneja	v	Vojniku.

Ana je v zboru prepevala 55 let. Ker sedaj ves svoj čas posveča 
bolnemu možu, ki potrebuje njeno pomoč, je morala prenehati z 
aktivnim petjem. Vinko prepeva v zboru že 65 let, poleg tega je 
pevec v Moškem pevskem zboru KUD ‘’France Prešeren’’ v Vojniku 
in različnih manjših zasedbah. Njegov glas je bil neštetokrat 
nepogrešljiv v raznih solo izvedbah. 

Za njuno zvestobo cerkvenemu petju sta na župnijski praznik, 
Jernejevo nedeljo, 26. 8. 2012, prejela priznanje celjskega škofa dr. 
Stanislava Lipovška, ki jima ga je podelil njegov tajnik, novomašnik 
Ivan Šumljak. Čestitkam so se pridružili tudi sopevci. Ani in Vinku 
želimo še veliko zdravja in dobrega glasu. 

Milena Jurgec

Ana Mušič in Vinko Dobovičnik po prejemu škofovega priznanja za 
dolgoletno prepevanje v cerkvenem zboru

Vsi aktualni 
dogodki se nahajajo 

na spletni strani

Nastop Malega 
orkestra in mladih 
upov
Nedeljski	 popoldan	 so	 ob	 zaključku	 šolskega	 leta,	 24.	 6.	 2012,	

popestrili	 člani	Malega	orkestra	 in	mladih	upov,	 ki	 so	pripravili	 svoj	
zaključni	koncert	v	kulturnem	domu	v	Vojniku.	

Mali orkester deluje še ne leto dni kot sekcija pod okriljem KUD 
France Prešeren iz Vojnika. Orkester sestavlja 9 članov različnih 
starosti, ki jih druži ljubezen do glasbe. Njihov idejni in glasbeni 
vodja je Viktor Krebelj, ki igra alt saksofon in klarinet. Ostali 
člani pa so še Petra Topole (alt saksofon), Anja Žlaus (kitara), Ana 
Špes, Jernej Klarič in Nina Lesjak (vsi trije elekrtične klaviature), 
Katarina Žnidarec (klavirska harmonika), Blažka Klarič (flavta), 
Matjaž Topole (bobni) in Marjan Kovše (trombon). 

Za nastop so pripravili nekaj zimzelenih slovenskih in svetovno 
znanih uspešnic. Pri nekaterih izvedbah se jim je pridružila še 
vokalistka Sandra Petek, ki je še dodadno popestrila njihov izbor 
skladb. 

Romana Špes
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Vojničani po Halasovi poti
V	soboto,	18.	8.	2012,	so	se	romarji	iz	župnije	sv.	Jerneja	iz	Vojnika	z	avtobusom	odpravili	v	Prlekijo	in	Prekmurje,	kjer	so	spoznavali	življenjsko	

in	mučeniško	pot	božjega	služabnika	Danijela	Halasa.

Romarji iz Vojnika v Veliki Polani pred spominsko sobo Danijela Halasa

Skupina romarjev se je ustavila v Svetem Juriju ob Ščavnici, rojstni 
župniji domačega župnika Antona Pergerja, kjer so prisostvovali 
sveti maši. Pot jih je vodila naprej v Odrance, župnijo znanega 
slovenskega pisatelja in župnika Lojzeta Kozarja. Pot so nadaljevali 
v Hotizo, kraj ob Muri, kjer so z molitvijo prehodili križev pot ob 
poti, kjer so Danijela Halasa njegovi nasprotniki mučili, ga ustrelili 
v glavo in ga vrgli v Muro. Nato so se ustavili v Kotu, kamor je tri 
dni po dogodku naplavilo Halasovo truplo. 

V Veliki Polani, kjer je bil Halas zelo priljubljen prvi župnik, so 
obiskali njegov grob in si ogledali cerkev ter Halasovo spominsko 

sobo. Naslednja postaja je bilo Turnišče, murskosoboško osrednje 
Marijino svetišče, nato pa še samostan, kjer bivajo sestre Klarise. 
Zadnja postaja je bila Bogojina, kjer stoji biser Plečnikovega 
ustvarjanja. 

Vsi duhovniki, ki so sprejeli romarje, so prijazno predstavili 
znamenitosti svoje župnije. Pot vojniških romarjev je bila 
zaznamovana z lepo pesmijo, molitvijo, šalami, pogovorom in 
razmišljanjem o krutosti vojne. Na romanje je ostal čudovit spomin. 

Milena Jurgec

Mladi znanstvenik 
    Primož Skutnik
Preteklo	 leto	 je	 v	 Helsinkih	 na	 Finskem	 potekalo	 23.	 tekmovanje	

Evropske	 unije	 za	 mlade	 znanstvenike.	 Tekmovanja	 se	 je	 udeležilo	
134	 najboljših	 mladih	 znanstvenikov	 Evrope,	 ki	 so	 bili	 razvrščeni	 v	
kategorije,	kot	so	strojništvo,	fizika	in	kemija.	

Na tekmovanju je sodeloval tudi naš občan Primož Skutnik 
skupaj z bivšima sošolcema s Šolskega centra Celje, Andražem 
Ferlešem in Urbanom Ferenčakom. Svojo udeležbo so zaznamovali 
z napravo, imenovano FSF-sistem (ločevalnik plastenk in 
pločevink), ki so jo naredili pod mentorstvom Janeza Trotovška. 
To je naprava, ki je zaznavala plastenke in pločevinke, jih ločevala 
in razvrščala ter zmanjšala njihovo kapaciteto. Žal jim nagrade 
ni uspelo prejeti, vendar pravijo, da je bila to izjemna izkušnja, 
saj so spoznali nadarjene znanstvenike in njihove projekte.  
 

Primož Skutnik - desno, vir: http://eucys2011.tek.fi/

Zveza za tehnično kulturo Slovenije pa jim je podelila priznanje za 
udeležbo na tekmovanju. 

      Lea Preložnik
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Obisk sorodnika umrlega ameriškega letalca 
Williamsa D. Clifforda mlajšega!
Ko	sem	pred	časom	raziskoval	usodo	desetih	ameriških	letalcev,	ki	so	bili	dne	25.	februarja	1944	sestreljeni	in	so	se	ponesrečili	v	bližini	kraja	

Vrba	pri	Dobrni,	sem	zadevo	predstavil	tudi	na	spletnem	forumu,	ki	se	ukvarja	z	letalsko	tematiko	druge	svetovne	vojne.

Na moje presenečenje me je kontaktiral 
sorodnik enega izmed tukaj preminulih 
letalcev Peter Mahrle. Njegova stara mama 
Veronica Mahrle (prej Williams) je mlajša 
sestra pilota Williamsa D. Clifforda 
mlajšega. Njen brat je bil na tem letalu 
strelec v nosu letala. Družina Mahrle hrani 
njegove fotografije, medalje in priznanja. 
Članka, ki sem ju v zvezi s tem dogodkom 
napisal, sta bila objavljena v 74. (1. marec 
2010) in v 80. (25. februarja 2011) številki 
našega občinskega glasila. V letošnjem letu 
pa me je v Vojniku obiskal Peter Mahrle, ki 

je doma iz Sacramenta v Kaliforniji (ZDA), skupaj s prijateljema 
McKenno Logan in Miroslavom Gačićem. Seveda z namenom, da 
jim pokažem kraj in mesto, kjer je nesrečno letalo skupaj s posadko 
strmoglavilo, ter spominsko obeležje, katero je bilo postavljeno v 
njihov spomin. Imel je tudi željo srečati očividce tistega tragičnega 
dogodka. Ko sem razmišljal, kako bi Američanom na kar se da lep 
način predstavil naše kraje, našo kulturo in našo prelepo Slovenijo, 
mi je prišlo na misel, da bi jih morda naokrog popeljali z 
originalnimi ameriškimi vozili iz druge svetovne vojne. Kaj pa je 
lahko bolj ameriškega, kot je legendarni Willysov Jeep!? Kljub 
težavam mi je s pomočjo prijatelja Jožeta Jošta iz Čreškove uspelo 
urediti, da sta nas tisti dan naokrog vozila kar dva ameriška 
starodobnika. Lastnika obeh vojaških starodobnikov Matjaž Krevh 
iz Podkraja pri Velenju in Franci Grčar iz Vitanja sta mi nesebično 
ponudila pomoč in mi s tem omogočila izvedbo dogodka, kot sem 
si ga zamislil. Udeleženo je bilo še vozilo mojega zbirateljskega 
kolega Petra Habeta iz Lokovine pri Dobrni, in sicer dvosed 
Panther Lima letnik 1978. Za spremstvo pa smo imeli motor 
starodobnik NSU letnik 1936, ki ga ima v lasti g. Jože Jošt. Vozila 
s spremstvom so bila okrašena s slovenskimi in ameriškimi 

zastavami. Začetek dogodka se je pričel pred vojniško občino, kjer 
smo se najprej popeljali po vojniški ''aveniji'' do gostilne ''Terra 
Caffè'', kjer smo se ob prelepem pogledu na vojniški hrib osvežili 
in se pogovorili o vseh podrobnostih. Nato nas je pot vodila mimo 
Višnje vasi, preko Nove Cerkve do Socke. V Socki smo s seboj 
vzeli še legendarnega partizana in kurirja g. Hermana Kotnika, 
nato v Čreškovi še g. Alojza Zagrušovcema. Kolona starodobnikov 
je pot nadaljevala do mesta, kjer je ob cesti postavljeno obeležje v 
spomin ameriškim letalcem v kraju Vrba pri Dobrni. Sledila je 
krajša spominska slovesnost. Ob obeležju so bili prisotni tudi moji 
prijatelji iz partizanske ponazoritvene skupine iz Celja, ki so bili 
oblečeni v replike partizanskih uniform, in sicer Angela Kragelj, 
Primož Petan (vodja in komandant skupine), Gregir Jekoš in 
Boštjan Jekoš. Govor je imela predsednica ZB za vrednote NOB 
Vojnik - Dobrna, ga. Andreja Stopar. Za tem sem o samem dogodku 
in pilotih nekaj dejstev podal tudi sam. Sledilo je prižiganje sveč. 
Spominu sedmim preminulim letalcem smo se prisotni poklonili z 
minuto molka. Nato je dolino preplavil zvok trobente. Na koncu 
pa je Peter prebral še pesem, ki jo je svojemu bratu Cliffordu 
mlajšemu v zadnje slovo in v spomin tedaj zapisala njegova sestra 
Veronica (Ronnie). Peter se je vsem prisotnim v svojem imenu in 
imenu njegove družine zahvalil in povedal da njemu in njegovi 
družini ohranjanje spomina na umrle Američane ogromno pomeni. 
Ga. Andreja Stopar je Petru za spomin podarila knjigo s partizansko 

William-a D. Clifforda 
mlajšega (slika je 
last družine Mahrle)

Spominsko obeležje William-a D.

Prihod k spominskemu obeležju
Prisotne je nagovorila predsednica združenja ZB Vojnik - Dobrna 
Andreja Stopar
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tematiko, napisano v 
angleškem jeziku. 
Prijatelji iz 
ponazoritvene skupine 
so mu podarili repliko 
partizanske kape z 
zvezdo, ki si jo je z 
veseljem poveznil na 
glavo. G. Franci Grčar 
pa mu je podaril 
kovinsko emajlirano 
partizansko zvezdo za 
na kapo. Še posebej pa 
ga je razveselil majhen 
košček oz. del letala, ki 
mu ga je v dar prinesla 
ga. Vida Glažer. 
Družina Glažer je 
prijazno dovolila, da se 
obeležje v spomin 
padlim Američanom 

lahko postavi na njihovi zemlji, saj se s tem obeležuje mesto, kjer 
so še zadnjič bili skupaj kot posadka zavezniškega letala B24 z 
imenom ''Mirovnik – Peacemaker''. Po končani slovesnosti smo 

domov v Čreškovo odpeljali g. Alojza Zagrušovcema, ki je takrat 
videl letalo pri strmoglavljanju, prav tako je goreče letalo videla 
njegova žena, ga. Marija. Pot smo nadaljevali do ge. Fanike 
Kramar iz Čreškove, saj sta tisti dan, ko je letalo strmoglavilo, dva 
izmed pilotov, ki sta se uspela s padali rešiti iz gorečega letala, 
zatekla v hišo njenih staršev. Kot se spominja ga. Fanika, ki je bila 
takrat majhna deklica, je bil eden izmed pilotov močno opečen po 
obrazu. Drugi pilot pa ni bil poškodovan. Ponujala sta jim denar in 
čokolado, vendar si od njiju niso upali ničesar vzeti. Njeni starši so 
opečenemu pilotu dali mleko, da si ga je dal na opeklino, saj je bilo 
vse, kar so uspeli razumeti, le ''MILK'' – mleko, jezika ki sta ga 
govorila, pa niso razumeli. Nedolgo zatem pa so v njihovo hišo 
ponju prišli Nemci, ju aretirali in ju odpeljali stran. Pilot, ki ni bil 
poškodovan, se je ge. Faniki tako vtisnil v spomin, da je, ko smo ji 
pokazali skupinsko sliko pilotov nesrečne posadke letala, takoj 
pokazala nanj. Drugega z opečenim obrazom pa žal ni prepoznala. 
Oče ge. Fanike je v naslednjih dneh moral na zagovor na policijo 
na Dobrno, ker je družina Američanoma nudila pomoč. Vendar se 
je na srečo vse dobro izteklo. Nato smo se odpravili v Trnovlje pri 
Socki, da bi obiskali mesto, kjer je s padalom na drevesu pristal še 
eden izmed letalcev. Z gorečega letala so se namreč rešili trije 
člani posadke, sedem pa jih je umrlo. Kako so domačini reševali 

padalca iz drevesa in mesto, kjer se je to zgodilo, nam je pokazal 
in dogodek predstavil g. Herman Kotnik iz Socke, ki je tistega dne 
skupaj z domačini tudi sam pomagal reševati ameriškega padalca. 
Obiskali smo tudi hišo, kamor so po rešitvi iz drevesa domačini 
odpeljali padalca. Hiša je danes v lasti g. Janka Kladovška, ki nam 
je prijazno dovolil, da si jo pogledamo tudi od znotraj. G. Kotnik 
je pokazal sobo in mesto, kjer je padalec tisti dan za mizo sedel. 
Tudi njega so Nemci kmalu zatem aretirali in odpeljali. Pot smo z 
vozili nadaljevali v smeri Vitanja, kjer smo si ogledali novo 
zgrajeni spominski center vesoljskega pionirja Hermana Potočnika 
Nordunga, ki pa žal takrat še ni bil odprt. Po ogledu Vitanja smo se 
vračali v smeri Dobrne, kjer smo se na poti ustavili pri hiši g. 
Stanka Korenjaka v Vrbi pri Dobrni. G. Stanko je takrat videl 
razbitine letala in ponesrečene umrle pilote. Povedal je tudi, da je 
tisti dan, ko je strmoglavilo letalo, na tla padlo tudi osem letalskih 
bomb. Dve izmed njih sta eksplodirali, preostalih šest pa ne. Ena 

Medalje William-a D. Clifforda mlajšega 
(medalje so last družine Mahrle)

Zdovc Marko je obrazložil, zakaj se je lotil tega projekta

Polaganje sveč k spomeniku
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izmed teh se je zapičila v zemljo na nos in so jo Nemci morali 
razstreliti. Za deaktiviranje preostalih pet pa so Nemci pripeljali 
zapornike iz Gradca v Avstriji. Zaporniki so morali bombe z golimi 
rokami deaktivirati po navodilu nemškega strokovnjaka in pod 
budnim očesom nemških stražarjev, ki so vse skupaj opazovali iz 
varne razdalje. Kot je povedal g. Stanko, so bili zaporniki sami 
starejši možje. Eden izmed njih je njegovemu očetu zaupal, da so 
politični zaporniki. Zaporniki so tisti dan tudi malicali pri njihovi 
hiši. Kaj se je z zaporniki zgodilo kasneje, ni znal povedati, saj so 
jih Nemci še tisti dan odpeljali. G. Stanko je skupaj s sosedom 
sodeloval pri odstranitvi izpraznjenih bomb, katere so z vozovi 
dostavili do Socke, in jih pri Tezlakovem mostu predali Nemcem. 
Nemci so bombe od tam s tovornjakom odpeljali najverjetneje v 
Celje. Z vsemi očividci dogodkov tistega tragičnega dne, ki smo 
jih tisti dan obiskali, se je Peter Mahrle tudi fotografiral. Kasneje 
smo si na Dobrni ogledali še zbirko starin g. Jožeta Polenka iz 
Dobrne, ter zasebno zbirko starin g. Petra Habeta iz Lokovine pri 
Dobrni (Srebotno). Prijetnega druženja s prijatelji je bilo kar 
prehitro konec. Z mojimi ameriškim prijatelji smo prespali v 
planinski koči na Golteh, kjer smo si naslednji dan ogledali še 
lepote mozirskih planin. Na poti domov pa smo si v Šoštanju 
ogledali še znamenito zbirko starin dolgoletnega zbiratelja 
narodnega blaga mojega prijatelja g. Zvoneta A. Čebula. Pred 
odhodom iz Slovenije sem jih odpeljal še na vojniški hrib k cerkvi 
Marije sedem žalosti, kjer sem jim predstavil še pogled na Vojnik 
in na širšo Celjsko kotlino.

Ob slovesu mi je Peter povedal, da Slovenije, ljudi in dogodka, 
ki smo mu ga ob njegovem obisku njemu in njegovim prijateljem 
pripravili, ne bodo nikoli pozabili. Obljubil je, da se vrne leta 2014, 
saj bo takrat okrogla, 70. obletnica dogodka. Na obeležje bo tedaj 
nameščena spominska tabla z imeni in priimki celotne posadke.

Na koncu bi se rad zahvalil vsem sodelujočim, ki so mi pri 
izvedbi dogodka pomagali in sicer: g. Jožetu Joštu, g. Petru Habetu 
in družini Habe, g. Matjažu Krevhu, g. Francu Grčarju, ge. Andreji 
Stopar, g. Jožetu Polenku, g. Angelu Kraglju, g. Primožu Petanu, g. 
Gregorju Jekošu, g. Tomažu Jekošu, g. Hermanu Kotniku, družini 
Močenik, g. Janku Kladovšku, g. Urošu Gorečanu, g. Juretu 
Vovku, g. Alojzu Zagrušovcemu z družino, ge. Faniki Kramar 
z družino, g. Korenjaku z družino, ge. Vidi Glažer z družino, g. 
Petru Zdovcu z družino ter mojim staršem.

''Kdor je pomagal enemu, je pomagal vsem!''
Naj še dolgo živi prijateljstvo med Ameriko in Slovenijo!

marko_zdovc@hotmail.com (mobitel: 041 629 795)
Zdovc Marko, dipl. ing.

V imenu ameriške delegacije se je zahvalil Peter Mahrle

Slomškovi kulturni dnevi 

2012 v Novi Cerkvi
Program prireditev: 14. do 16. septembra 2012

Petek, 14. september 2012: ZAČETEK SLOMŠKOVIH 
KULTURNIH DNEVOV 

-  ob 16.00: delavnica »KULINARIKA SLOMŠKOVEGA 
ČASA« v Mlinarjevi hiši pri Sorževem mlinu v Polžah.

-  ob 18.00: sv. maša v cerkvi.

-  ob 19.00: delavnica Draga Medveda na temo »VINO IN 
GLASBA« v Mlinarjevi hiši pri Sorževem mlinu v Polžah.

Sobota, 15. september 2012: OTROCI IN MLADI PO 
SLOMŠKOVI POTI

-  ob 9.00: podamo se na pot.

- ob 18.00: sv. maša v cerkvi.

- ob 18.30: »ODPRTJE RAZSTAVE« v Mihaelovi kapeli – 
likovna dela domačih likovnikov.

Nedelja, 16. september 2012: SLOMŠEK, NAŠ VZORNIK IN 
PRIPROŠNIK

-  ob 10.00 slovesna sv. maša ob Slomškovih relikvijah v čast bl. 
Antonu Martinu Slomšku – po maši praznovanje župnijskega 
dne:

*  tržnica veroučnih učbenikov, liturgičnih in delovnih zvezkov,

*  predstavitev skupin v župniji,

* druženje ob glasbi, pijači in jedi »na žlico«.
Alojz Vicman
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK

ŠT. 4/89, 14. SEPTEMBER 2012

1.  JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN 
PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV KI JIH BO OBČINA VOJNIK SOFINANCIRALA IZ 
OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA LETO 2012
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Vojnik 
in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2012 (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 34/11) objavlja za leto 2012 

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov 
in projektov drugih društev, ki jih bo Občina Vojnik 
sofinancirala iz občinskega proračuna za leto 2012

1. Predmet javnega razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje programov oziroma projektov 
drugih društev, ki ne spadajo na področje turizma, kmetijstva, 
kulture, športa in humanitarnih dejavnosti (druga društva).

2. Vsebina sofinanciranja

S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja vsebina:

dejavnost registriranih društev v občini Vojnik, ki ne spadajo v 
področje turizma, kmetijstva, kulture, športa in humanitarnih 
dejavnosti,

udeležba drugih društev na krajevnih, občinskih, območnih, 
medobčinskih prireditvah ali aktivnostih;

izobraževanje strokovnih kadrov za delo na področju dejavnosti 
društva;

prireditve in akcije, ki so pomembne za populacijo, ki jo drugo 
društvo v svoji dejavnosti zastopa

drugi programi in projekti društev, ki so vsebinsko učinkoviti in 
koristni za Občino Vojnik

3. Pogoji za prijavo na razpis

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje:

– da imajo sedež v občini Vojnik,

–  da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih najmanj eno 
leto pred objavo razpisa,

–  da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in 
organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,

– da imajo evidenco o članstvu,

–  da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna 
poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje 
leto,

–  izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih in na javnih 
nastopih na primeren način predstavljati Občino Vojnik. 

4. Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 2.100 €. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za dodelitev 
sredstev

Pri izboru programov oziroma projektov drugih društev se 
upoštevajo naslednja merila in kriteriji:

Sredstva za redno dejavnost društva:

-  izvedba zastavljenega programa v preteklem letu, 5 točk,

-  izdelan program aktivnosti za tekoče leto, 5 točk,

-  sodelovanje z drugimi društvi v kraju, 5 točk.

  Število članov:

-  10-20 članov, 5 točk,

-  nad 20 članov, 7 točk,

-  Prireditve lokalnega značaja,

-  organizacija tradicionalne prireditve, 30 točk,

-  sodelovanje na tradicionalni prireditvi, 10 točk,

-  organizacija prireditve, 20 točk. 

Projekti društva:

-  projekti, ki so pomembni za populacijo, ki jo društvo v svoji 
dejavnosti zastopa, 20 točk;

-  projekti, ki so vsebinsko učinkoviti in koristni za Občino Vojnik, 
30 točk;

-  projekti, ki predstavljajo aktivnosti društva in Občino Vojnik 
navzven, 10 točk.

Programi oziroma projekti drugih društev se ocenijo v skladu z 
merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih 
programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se 
izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih 
sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov oziroma 
projektov, prispelih na javni razpis.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev

Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2012. 

7. Razpisni rok

Rok za oddajo prijav je do vključno 15. 10. 2012. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati osebno 
na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 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.
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8. Vsebina vlog in način pošiljanja

Vloga mora vsebovati:

-  izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti 
dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, 3212 Vojnik ali 
na spletni strani www.vojnik.si,

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

- natančen opis programov,

- poročilo o izvedbi zastavljenega programa v preteklem letu,

- plan dela za leto 2012

- posebna dokazila o organizaciji oz. sodelovanju na prireditvah,

- dokazila o projektih.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ 
– JAVNI RAZPIS DRUGA DRUŠTVA 2012«. Na hrbtni strani 
mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje 
v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo z 
izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov 
drugih društev po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene 
dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij 
v zvezi z razpisom

Občinska uprava 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-mail: druzbene.dejavnosti@
vojnik.si.

Vojnik, 20. 8. 2011

Številka: 1202-0001/2012

Benedikt Podergajs,

župan Občine Vojnik
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Želodčne 
težave
	Veliko	 ljudi,	še	posebej	tistih,	ki	so	v	najbolj	

dejavnih	 letih	 življenja,	 trpi	 zaradi	 težav,	
povezanih	z	želodcem.	

Informativni kotiček
Sporočamo vam, da bo Lekarna Vojnik v času od 

1. 9. 2012 dalje ponovno odprta od ponedeljka do 
petka od 8. do 18. ure ter ob sobotah od 8. do 12. ure. 

V skrbi za vaše zdravje vas lepo pozdravlja kolektiv 
Lekarne Vojnik.

Težave, povezane z želodcem, se 
lahko kažejo kot bolečine in nelagodje v 
gornjem delu trebuha ali spodnjem delu 
prsnega koša, občutek želodčne polnosti, 
napenjanje po hrani, spahovanje, slabost 
in zgaga. 

Želodčne težave se lahko pojavijo 
zaradi različnih vzrokov, ki jih delimo na 
notranje in zunanje agresivne dejavnike. 
Med notranje agresivne dejavnike 
prištevamo želodčno kislino, želodčne 
encime, kislino iz dvanajstnika, počasno 
praznjenje želodca ter zmanjšano 
odpornost sluznice. Med zunanje 

agresivne dejavnike pa sodijo stres, razburjenje, jeza, prevelike 
količine zaužite kave in alkohola, kajenje, nepravilna prehrana in 
nezdrav način prehranjevanja (premastna hrana, preveč začinjena 
hrana, hitro zauživanje hrane, preobilni obroki), nekatera zdravila 
(predvsem nesteroidna protivnetna zdravila), okužba z bakterijo 
Helicobacter pylori. Vsi omenjeni dejavniki lahko vodijo do 
različnih bolezenskih stanj, kot so prebavne motnje (dispepsija), 
gastroezofagealna refluksna bolezen (GERB), vnetje želodčne 
sluznice (gastritis) in peptična razjeda (ulkus). 

Kaj lahko storimo sami? 

V lekarni so za samozdravljenje želodčnih težav na voljo 
zdravila brez recepta, ki jih razdelimo v štiri skupine, in sicer: 
antacidi (reagirajo z že izločeno želodčno kislino), H2 antagonisti 
(zmanjšajo samo izločanje želodčne kisline), zaviralci protonske 
črpalke ter zdravila rastlinskega izvora (kapljice, čaji in drugo). 

Samozdravljenje želodčnih težav je primerno za osebe, starejše 
od 12 let, in lahko traja največ dva tedna. V kolikor težave v tem 
času ne izzvenijo, se svetuje obisk pri zdravniku. 

Obisk pri zdravniku pa se vedno svetuje pri težavah, kot so: 
nenadne bolečine, ki jih spremljata bruhanje in otekel ter občutljiv 
trebuh, dlje časa trajajoče in ponavljajoče se težave, saj lahko vodijo 
v nastanek želodčne razjede ali raka, pri težavah s požiranjem, ob 
bruhanju krvi, pri krvavo rdečem ali črno obarvanem blatu, pri 
sočasni izgubi teka in izgubi telesne teže brez namernega hujšanja, 
pri topi in krčeviti bolečini v sredini zgornjega dela trebuha, ki 
izžareva v prsi ali roke in se pri gibanju poslabša ter izboljša v 
mirovanju, ker so to lahko znaki srčne bolezni. 

Poleg jemanja zdravil pa lahko preprečimo oziroma olajšamo 
težave, povezane z želodcem, tudi z upoštevanjem priporočil 
zdravega načina prehranjevanja (uživanje manj mastne hrane, ne 
preveč začinjene hrane, uživanje več manjših obrokov, uživanje 
hrane bogate z vlakninami), odsvetuje se pretirano pitje kave 
in alkohola, svetuje se opustitev kajenja in izogibanje stresnim 
situacijam. 

Mateja Kadilnik,  
mag. farm.,

Pretežni del javne vodooskrbe v občini zagotavlja vodovodni 
sistem Celje. Ta se z vodo napaja iz vodnih virov na območju Vitanja 
in iz vrtin Toplica na Frankolovem. V vrtinah Toplica na Frankolovem 
kljub povečanem črpanju vode ne opažamo bistvenih padcev gladine 
vode v vrtinah, kar pomeni, da se izdatnost vodnega vira ni spremenila. 
Drugače je z vodnimi viri na območju Vitanja, kjer je izdatnost 
vodnih virov upadla za cca. 30 % glede na normalne razmere. Kljub 
temu pa Vodovodni sistem Celje trenutno deluje nemoteno in zaradi 
zadostnih količin vode uporaba vode iz vodovodnega sistema Celje 
ni omejena. Podobna je situacija na vodovodnem sistemu Frankolovo 
– Šibanc, ki se z vodo oskrbuje iz izvira Šibanc. Izdatnost vodnega 
vira je sicer upadla, vendar nemoteno delovanje vodovodnega sistema 
ni ogroženo, zato tudi na tem vodovodnem sistemu ni potrebno 
omejevanje uporabe vode iz vodovodnega sistema. 

Povsem drugačno stanje pa je na vodovodnem sistemu Frankolovo 
- Kapelca. Ta vodovodni sistem s pitno vodo oskrbuje območje, ki 
obsega naselja: Lipa pri Frankolovem, Zabukovje, Dol pod Gojko, 
Straža pri Dolu, Stražica, Beli Potok, Novake, Rakova Steza, 
Trnovlje pri Socki, Straža pri Novi Cerkvi. Vodovodni sistem se 
s pitno vodo napaja iz vodnega vira Kapelca, katerega izdatnost že 
od lanskega poletja vztrajno pada. Ob izgradnji zajetja Kapelca je 
izdatnost znašala 1,8 s, sedaj pa je že 60 % nižja in znaša 0,7 l/s. 
To se odraža na pomanjkanju vode za nemoteno oskrbo porabnikov 
na tem vodovodnem sistemu. Že je bilo v lanskem letu potrebno 
pomanjkanje vode reševati z dovažanjem z gasilskimi cisternami, zato 
sta bili spomladi zgrajeni dve črpališči in vodovodna povezava med 
vodovodnim sistemom Frankolovo – Šibanc in vodovodnim sistemom 
Frankolovo - Kapelca, ki omogoča zagotavljanje dodatnih količin vode 
za naselja Novake, Rakova steza in Stražica. Poleg tega so se zaradi 
stalnega nadzora in sprotnih odprav okvar zmanjšale vodne izgube. 
Kljub navedenim ukrepom upravljavca vodovoda, Javnega podjetja 
Vodovod – kanalizacija, d. o. o., pa na vodovodnem sistemu Kapelca 
še vedno velja ukrep omejene uporabe pitne vode. Tako je prepovedana 
uporaba vode za polnjenje bazenov, pranje avtomobilov in zalivanje. 
V Javnem podjetju Vodovod – kanalizacija zaznavamo, da se kljub 
omejitvi uporaba vode na območju vodovodnega Kapelca ne zmanjša. 
V podjetju preko sistema telemetrije stalno spremljamo dogajanje na 
vodovodnem sistemu in opažamo razlike med količino dobavljene in 
prodane vode. Polega tega opažamo povečano porabo pozno zvečer in 
ponoči, kar kaže na nespoštovanje omejitve uporabe s strani nekaterih 
uporabnikov. Glede na trend upadanja izdatnosti vodnega vira in 
nezmanjšani porabi na vodovodnem sistemu pričakujemo, da bodo 
v primeru nadaljevana suše potrebne redukcije vode na vodovodnem 
sistemu Frankolovo - Kapelca. Redukcijam vode se lahko izognemo 
z doslednim upoštevanjem omejitev uporabe vode. To potrjuje tudi 
primer Rižanskega vodovoda, kjer so z upoštevanjem omejene porabe 
na slovenski obali znižali porabo vode za 14 %. 

Simon Kač 

Vpliv suše na javni 
vodovod v občini Vojnik
Po	 sušni	 zimi	 in	 pomladi	 se	 suša	 na	 našem	 območju	 v	 poletnih	

mesecih	 še	 stopnjuje.	 Od	 sredine	 meseca	 maja	 ni	 bilo	 obilnejših	
padavin,	kar	se	odraža	na	izdatnosti	vodnih	virov,	iz	katerih	se	s	pitno	
vodo	oskrbujejo	vodovodni	sistemi	na	območju	občine	Vojnik.	
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Društvo Sladki 
nasmehi
Društvo	 Sladki	 nasmehi,	 katerega	

poslanstvo	je	otrokom	v	težkih	trenutkih	
pričarati	 nasmeh,	 začenja	 20.	 avgusta	
dobrodelno	 dražbo	 z	 raznovrstnimi	
unikatnimi	izdelki,	s	katero	želimo	pridobiti	nekaj	finančnih	sredstev	in	
posledično	pričarati	še	več	sladkih	nasmehov	bolnim,	revnim	in	otrokom	
s	posebnimi	potrebami	in	jim	za	njihove	rojstne	in	druge	posebne	dni	
podariti	torte	in	tako	vsaj	za	hipec	odčarati	bolečine.	

Vemo, da v težkih trenutkih preproste stvari pomenijo največ, in 
prav zato želimo tem otrokom in njihovim družinam omogočiti, da 
se vsaj za trenutek preselijo v čarobno deželo sladkih nasmehov. 

Vabljeni, da na spletni strani https://www.facebook.com/pages/
Sladki-Nasmehi sodelujete v dobrodelni dražbi. 

Lucija Šolinc-Ovtar

Srčne 
mamice
Smo	 skupina	 štirih	

mamic	(Nina	Berložnik,	
Ines	 Bradeško,	
Natalija	 Škerl	 in	
Mateja	 Čadež),	 ki	
se	 predstavljamo	 z	
imenom	Srčne	mamice.

Smo iz različnih koncev Slovenije (Velenje, Cerknica in Škofja 
Loka) in delujemo po celotnem območju naše države. 

Odločile smo se nekaj svojega prostega časa nameniti 
pomoči otrokom. Naš primarni cilj je z igračami, knjigami... 
opremiti otroške oddelke slovenskih bolnišnic. Poleg tega pa 
z zbiranjem oblačil in osnovne opreme pomagamo različnim 
ustanovam. Sodelujemo tudi s puncami iz Sladkih nasmehov, ki 
otrokom iz revnejših družin ob rojstnem dnevu spečejo tortico, me 
pa poleg priložimo darilce.

Prosile bi vas, če bi za nas zbirali prazne (še vedno uporabne) 
kartuše. Za vsako kartušo nam namreč v podjetju Summa Ars 
ponudijo 1 EUR. 

Hvaležne bi bile tudi za promocijski material (blokce, 
svinčnike, barvice, knjigice...), katere bi ali uporabile na 
naslednji dražbi, ki bo predvidoma v septembru, ali pa kot 
darila otrokom.

Več o nas in našem delovanju si lahko preberete na naši spletni 
strani www.srcnemamice.weebly.com . 

Vsak prispevek je dodatna drobtinica, s katero lahko spet 
narišemo nasmeh na otroški obraz, in vesele bomo, če nam boste 
pomagali. 

SRČNE MAMICE - rišemo nasmehe na obraze malih junakov.
Nina Berložnik

Mladi in občina 
Obstaja	kar	nekaj	opredelitev	in	definicij,	ki	določajo,	koga	štejemo	

v	skupino,	ki	jo	označujemo	z	besedo	mladi.	Združeni	narodi	so	določili,	
da	je	starostna	meja,	ki	opredeljuje	mlade,	od	15	in	24	let.	

Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju iz leta 2010 
definira mlade kot mladostnike in mlade osebe obeh spolov, 
stare od 15 do 29. let (Zakon o javnem interesu v mladinskem 
sektorju, člen 3). Za najprimernejšo definicijo mladine se izkaže 
tista, ki pravi, da je mladost obdobje med prvimi znaki pubertete 
(zaključek otroštva) in doseženimi želenimi točkami odraščanja 
(odraslostjo). 

Točk odraščanja je več, med njimi najpogosteje najdemo 
pridobitev prve zaposlitve, odselitev od staršev, ustvarjanje družine, 
rojstvo otroka, pridobitev statusnih simbolov (Beočanin, 2012, str. 
19). Po podatkih statističnega urada se 95 % mladih med 15. in 
29. letom izobražuje, 46 % mladih med 20. in 24. letom je delovno 
aktivnih, pri tej starosti živi z vsaj enim staršem okrog 75 % mladih. 
Med mladimi v starosti 25–29 let je tri četrtine delovno aktivnih, pri 
starših pa jih živi polovica. (Lah, Lenart: Mednarodni dan mladih,  
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4883, 27.8.2012). 

Problemov, ki pestijo mlade, se zavedajo tudi občinski delavci, 
kar je pokazala anketa, ki jo je opravila Zveza študentskih klubov 
Slovenije med slovenskimi občinami leta 2011. Občine so med 
problemi, s katerimi se najpogosteje srečujejo mladi, izpostavile 
brezposelnost, pomanjkanja delovnih mest, problem prostora za 
druženje mladih, problem apatičnosti in nezainteresiranosti za 
sodelovanje med mladimi, stanovanjsko stisko … (Lebar in Ranc, 
2012, str. 28). 

Občina Vojnik bo aktivnostim, ki jih že izvaja na področju 
mladih, dodala nove programe z namenom, da postanemo mladim 
prijazna občina. K sooblikovanju lokalne mladinske politike 
vabimo vse mlade. Izzivamo vas, da nam zaupate svoje predloge, 
ideje in da skupaj oblikujemo pozitivno okolje, v katerem bo 
mladim dana možnost razvoja. 

12. avgust je zabeležen v koledarju kot mednarodni dan mladih. 
Letos je potekal pod geslom Ustvarjanje boljšega sveta v partnerstvu 
z mladostjo. Na Občini Vojnik smo ga obeležili tako, da smo v 
avgustu skupaj z Mladinskim društvom Frankolovo organizirali 
brezplačno kopanje na letnem bazenu v Frankolovem. Skupaj z 
otroki smo ustvarjali v delavnicah, plavali, uživali ob sladoledu in 
sklepali nova prijateljstva. 

Rebeka Dečman
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 terapevtska ročna masaža
 reflekconska masaža stopal
 klasična švedska masaža
 pedikura

Miha ŠKOFLEK s.p.
Ilovca 15, VOJNIK
041/ 73 10 60
03/ 5 773 330

ROČNA MASAŽA NA 
DOMU - MAZZI

www.mazzi.si

Na vprašanje, kaj je sobotno leto, p. Cestnik odgovarja: »Sam 
izraz izhaja iz sv. pisma, v stari zavezi je sobota dan počitka. V 
cerkvenem okolju to pomeni, da takrat nimaš posebnih zadolžitev 
in funkcij in se lažje posvečaš sebi v smislu oddiha, duhovnega 
poglabljanja, spoznavanja novih stvari, lahko tudi študijskih. Enako 
terminologijo poznamo pri nas še na univerzah in pomeni odsotnost 
visokošolskega učitelja zaradi poglobljenega izobraževanja. Pri 
redovnikih, kamor spadam tudi sam, je koriščenje sobotnega leta 
stalna praksa, zlasti pri jezuitih. Praviloma se dodeljuje na vsakih 
7- 8 let. V tem obdobju intenzivno delaš in eno službo zaključiš, 
nato koristiš sobotno leto, potem pa sprejmeš drugo službo. Takrat 
običajno menjaš tudi okolje, ni pa nujno.«

O načrtih za svoj delovni dopust p. Branko predvideva, da bo 
že v začetku oktobra odšel v tujino, predvidoma v Španijo ali 
Nemčijo. »Ne vem še točno, kje bom 'pristal', ne glede na to pa 
bom živel v enem od naših samostanov, kjer bom za eno leto član 
tiste skupnosti. Po vrnitvi iz tujine bi rad počel stvari, ki so bolj v 
skladu s karizmo klaretinskega reda, kot so oznanjevanje, ljudski 
misijoni in predvsem delo na področju nove evangelizacije. V 
slovenskem prostoru bi se v prihodnosti namreč rad ukvarjal s 
katehezo odraslih, ki kljub številnim smernicam iz Rima pri nas še 
ni zaživela. Praktično je na tem področju najprej potrebno razviti 
nek sistem in v tem vidim izziv. Zato želim najprej proučiti in 
naštudirati to prakso na zahodu, da bi jo kasneje lahko razvijal 
doma. Po vrnitvi župnije praviloma ne bom več vodil, ker zaradi 
preštevilnih obveznosti ta karizma takoj preide v drugi plan.«

Ko se danes ozre na svoj frankolovski začetek, pravi, da še daleč 
ni bilo rožnato, da pa pričakovanja faranov do duhovnika niso bila 
zelo visoka. Hitro se je izoblikoval team zelo agilnih in pogumnih 

ljudi, zlasti pri gradnjah, in tako je bila teža razdeljena med župnika 
in krajane. »V tej župniji so prišle do izraza najboljše plati moje 
kmečke vzgoje, pri čemer me vodi moto, da se dela ne smeš nikoli 
ustrašiti, da v težki situaciji (kot je bila tukaj na začetku) vidiš 
en velik izziv, da si ravno ti tisti, ki ti je zaupano, da to situacijo 
rešuješ. Iz kmečke logike pa izhaja še ena praksa: ko si sad obral, 
že misliš na novo setev. Ta devetletka je bila zame, če se izrazim z 
besedami M. Krajnca, povest o dobrih ljudeh. V človeku je vedno 
treba videti dobro, na dobro tudi računati in ko ljudje to začutijo, 
res nastane povest o dobrih ljudeh. Nikoli ni bilo večjih konfliktov, 
vse smo reševali sporazumno, čeprav so bile včasih stvari zelo 
napete. Moj mandat so res zaznamovale gradnje in obnove 
cerkvenih objektov, v bistvu pa so bile to tudi obnove odnosov 
med ljudmi in do župnije.« Strinja se, da bo pri nas potrebno še 
marsikaj narediti in dodaja: »Vsaka pastoralna-družbena novost 
je tukaj še vedno problem, v primerjavi z drugimi župnijami so v 
naši ljudje do modernih pristopov v župniji nekoliko nezaupljivi 
in se 'držijo nazaj'. Po moje se čuti pomanjkanje verske vzgoje 
predvsem tiste generacije faranov, ki so danes starši osnovnošolski 
in srednješolski mladini.«

Sobotno leto za p. Branka pomeni tudi leto njegove odsotnosti z 
medijskega prostora, tako pri časopisnih kot TV in radijskih hišah. 
Izjema ostaja tednik Družina, za katero pravi, da bo pisal tudi iz 
tujine. Za eno leto bo dal na 'počitek' tudi predavanja in nagovore, 
ki jih pripravlja predvsem s področja mladinske pastorale in odnosa 
krščanstva do sodobnega sveta in jih izvaja po vsej Sloveniji in 
tudi v zamejstvu.

Nedvoumno je, da je p. Branko v 9 letih župnikovanja dal naši 
fari velik in neizbrisen pečat. Zato nas navdaja občutje hvaležnosti, 
da nam je bil poslan in mu želimo, da si v tem letu nabere novih 
moči, okrepi svoje zdravje, ob letu osorej pa zopet postane naš, 
'Frankolčan'.

Sonja Jakop

p. Branko Cestnik: »SOBOTNO LETO JE PRI 
REDOVNIKIH STALNA PRAKSA«
Dosedanji	frankolovski	in	črešnjiški	župnik,	klaretinec	pater	Branko	Cestnik,	je	po	9	letih	župnikovanja	konec	letošnjega	julija	zaključil	vodenje	

obeh	župnij.	Odobrena	mu	je	bila	pravica	koriščenja	»sobotnega	leta«,	ki	ga	namerava	preživeti	v	tujini.	Po	izteku	'delovnega	dopusta'	se	bo	
vrnil	na	Frankolovo,	kjer	ima	slovenska	skupnost	klaretincev	tudi	svoj	uradni	sedež	in	trenutno	šteje	4	patre	(2	živita	tukaj,	1	v	Mariboru	in	1	v	Ilirski	
Bistrici).	Predvidoma	se	bo	potem	posvečal	drugačnim	nalogam	v	slovenski	Cerkvi,	zato	hkrati	ne	bo	zmogel	upravljati	še	župnije.

p. Branko z mladimi na Triglavu
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Že lani na vseslovenskem shodu kmetov (sodelujemo skoraj 
vsako leto pri pogostitvi) smo bile pobudnice za srečanje kmetic 
Celjske regije, kar so vse takratne udeleženke z veseljem podprle, 
vključno z našo mentorico Vesno Mihalič. Tako smo se takoj po 
novem letu dobile predsednice dvanajstih društev kmetic in nekaj 
mentoric na sestanku v predavalnici KGZS v Celju. Bistvo srečanja 
je bilo medsebojno spoznavanje in izmenjava izkušenj. 2. 10. letos 
bomo pripravile srečanje v Vojniku v večjem obsegu. Imele bomo 
mašo s celjskim škofom dr. Stanislavom Lipovškom in pod šotorom 
družabno-zabavni program. S stranko NSi smo skupaj pripravili 
proslavo ob materinskem dnevu in pogostile stanovalce Špesovega 
doma na belo nedeljo. 

Spomladi smo imele tudi dve predavanji in sicer na temo 
kompostiranja organskih odpadkov in priprave sadik za 
spomladansko zasaditev. Predaval nam je g. Igor Škerbot, specialist 
za zelenjadarstvo in okrasne rastline. Opravile smo že dva tečaja, in 
sicer o pripravi enolončnic, pri katerih uporabimo domače surovine, 
ter o izdelavi pletenic, katerih specialist je naša članica Fanika 
Korošec, sicer dobitnica dveh znakov kakovosti na ocenjevanju 
dobrot iz slovenskih kmetij na Ptuju. Tretji tečaj letos pa bo še v 
septembru - predelava mleka za domače potrebe. 

Naša strokovna ekskurzija je tokrat vodila v severno Primorsko. 
Najpej smo se ustavile na kmetiji Malenščevo, kjer imajo 15 

hektarjev vinograda, dve vinoteki (eno v Ljubljani, drugo v Škofji 
Loki), kmečki turizem, klavnico in predelavo mesa. Rdeče vino 
zorijo v hrastovih sodih, belo pa v cisternah. Te cisterne imajo 
na pokrovu vgrajeno napravo za doziranje živilskega dušika. Ko 
se cisterna prazni, se ta prazen prostor zapolni s tem dušikom in 
zaščiti preostalo vino. Z vodičko smo si ogledale še staro Gorico, se 
povzpele na Sveto goro, kjer nam je maševal pater Zdravko Jakop 
(rojak iz Vitanja). Pri Čebronovih v Volčji Dragi smo z zanimanjem 
pogledale pridelavo zelenjave v rastlinjakih, katero prodajajo v lastni 
trgovini v Šempetru. 

Naša druga karavana (tudi 70 udeležencev) je krenila na Kope, 
potem peš na Ribniško kočo in nazaj. Po pohodu smo se ustavili pod 
Kopami na nad. višini 700 m na ekološki, turistični in učni kmetiji 
Lešnik. Imajo tudi lastno gozdno učno pot, predelavo zelenjave in 
mesa ter urejene bivalne in družabne prostore na kozolcu. Pod tem 
kozolcem smo imeli piknik in prijetno druženje, s katerega smo se 
dobre volje vrnili pozno zvečer. 

Za jesensko-zimski čas imamo še dosti načrtov. Ponovno bomo 
organizirali delavnice in morda za razvedrilo v dolgih zimskih 
večerih tudi plesni tečaj. Pridružite se nam, še posebej tiste žene in 
dekleta, ki se dejansko ukvarjate s kmetijstvom. 

 Marija Žerjav

V društvu kmetic Meta je vedno pestro 
Resda	malokdaj	pišemo	članke	v	Ogledalo,	vendar	se	lahko	pohvalimo,	da	se	pri	nas	dogodki	hitro	vrstijo	eden	za	drugim.

Izlet VVD Občine Vojnik
Člani	VVD	Občine	Vojnik	smo	se	v	soboto,	9.	 junija	2012,	z	avtobusom	odpeljali	na	 izlet	k	sosedom	v	hrvaško	Zagorje.	Med	potjo	smo	si	

ogledali	naš	muzej	v	Rogatcu	–	Muzej	na	prostem	Rogatec.	Po	prestopu	meje	smo	nadaljevali	vožnjo	v	kraj	Trakoščan	in	si	ogledali	Dvorec	
Trakoščan.	Nastal	je	v	13.	stoletju	kot	trdnjava.	Bili	smo	presenečeni,	ko	smo	videli,	kako	lepo	skrbijo	sosedje	Hrvatje	za	svojo	dediščino.	

 Glavni cilj so bile Zagorske Gorice, »Zlatne Gorice« nad 
Varaždinom. Imeli smo kaj videti in okušati. Po povratku proti 
domu smo v Zamušanih obiskali priznanega oljarja Ivana Korošca, 
ki nam je pokazal oljarno in tudi razložil postopek pridobivanja 
bučnega olja. Šli smo še k sosedu, velikemu vinogradniku Viktorju 
Šprajcu, ki nas je pričakal s svojo odlično penino, vinom: sauvignon, 
rumeni muškat, dišeči traminec … ter dodal domači kruh in zaseko. 
Pokazal nam je vinograd, ki šteje 17.000 trsov, tri vinske kleti in 177 
let staro prešo, katero še tudi uporablja. 

Bilo je tako zanimivo, lepo in okusno, da smo skoraj pozabili na 
dom, a je za to poskrbel naš vodič, g. Roman Gračner. Zahvaljujemo 
se podjetju Izletnik Celje za udoben avtobus in profesionalnega 
šoferja g. Tomaža Muzla. Franc Kuzman  

Foto: Franc Kuzman 
Del izletnikov pri vhodu v Dvorec Trakuščan
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Prva golažijada v Novi 
Cerkvi
Prostovoljno	 gasilsko	 društvo	 Nova	 Cerkev	 je	 v	 času	 praznovanja	

praznika	 KS	 Nova	 Cerkev	 v	 soboto,	 30.	 junija	 2012,	 pred	 gasilskim	
domom	 organiziralo	 1.	 GOLAŽIJADO	 oziroma	 tekmovanje	 v	 kuhanju	
golaža.

Tekmovanja se je udeležilo 8 
ekip: 
TD Frankolovo - 2 ekipi 
TD Nova Cerkev - 1 ekipa 
PGD Nova Cerkev - 1 ekipa 
PGD Lemberg - 1 ekipa 
Vinogradniško društvo Vojnik 
- 1 ekipa 
Ekipa iz Vizor- 1 ekipa 
PGD Dobrna - 1 ekipa. 
 
Komisija v sestavi: 
Stane Zottl - predsednik, Slavko 
Vranc - član, Sandi Zvonar - 
član 
je razglasila rezultate 
tekmovanja v kuhanju golaža, 
in sicer: 
 
Dve prvi mesti sta si delili: 
PGD Nova Cerkev 
Sandi Kovač in Mitja Kovač 
TD Nova Cerkev 
Silvana Jakob in Danica Gobec 
 

Drugo mesto: 
TD Frankolovo 
prva ekipa: Bogdan Lilija in 
Vojko Čerenjak 
Tretje mesto: 
Vinogradniško društvo Vojnik 
Slavica Majcen in Ivan Majcen 
 
Četrto mesto: 
PGD Dobrna 
Milica Krivec in Sebastjan 
Pohajač 
 
Peto mesto: 
TD Frankolovo 
druga ekipa: Zoran Kovačevič 
in Anton Brecl 
 
Šesto mesto: 
PGD Lemberg 
Katja Božnik in Uroš Lednik 
 
Sedmo mesto: 
Ekipa iz Vizor 
Vito Lečnik in Marjan Mastnjak  

Slavko Jezernik

11. pomladanski 
kramarski sejem 
s predizborom tekmovanja 
harmonikarjev za Pohorsko 
coklo
Društvo	 TALON	 je	 že	 enajstič	 zapored	 pripravilo	 tekmovanje	

harmonikarjev	za	predizbor	POHORSKE	COKLE,	in	sicer	v	obnovljenem	
paviljonu	 v	 graščini	 Frankolovo.	 Vreme	 nam	 je	 tudi	 tokrat	 bilo	
naklonjeno	in	vse	je	potekalo	po	programu.	

Zahvaljujemo se gospodu Domnu za nemoteno potekanje 
tekmovalnega dela,  žiriji in voditeljici gospe Dragici Mirnik. 
Hvala tudi članom in članicam za pomoč, kakor tudi kuharjema, 
ki sta skuhala slastno "Talonovsko" kislo juho in zraven pekla še 
čevapčiče v že tako vročem dnevu. Na stojnicah so naše stalne 
stranke ponujale raznovrstno blago in obiskovalci so imeli kaj 
videti in kupiti. Da ne pozabimo omeniti bogatega srečelova, saj je 
vsak dobitek presegal vrednost srečke. 

Vabimo vas, da nas obiščete na POLETNEM KRAMARSKEM 
SEJMU S PRIKAZOM TESARJENJA 9. 9. 2012 od 8. ure dalje. 
Prav tako pripravljamo srečelov, poskrbljeno pa bo tudi za jedačo 
ter pijačo. Upamo samo na lepo vreme in na vas, da nas obiščete. 

Dragica Mlinar 
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Mirko pravi, da se je vse skupaj začelo, ko je v očetovem vinogradu 
v Brnici z bratoma pred 20 leti postopoma začel saditi – uvajati 
nove sorte: chardonnay, kerner, sauvignon, modro frankinjo … ter 
kletariti po novih spoznanjih. Prej so na tem zelo strmem terenu 
gojili samorodnice: šmarnico, jurko, izabelo ter pili »turbo rizling«. 
Vključil se je v društvo savinjskih vinogradnikov, 23. 6. 2003 pa 
je v Vojniku s prijatelji ustanovil Vinogradniško društvo občine 
Vojnik. 

Organiziral in obiskoval je vsa mogoča predavanja, tečaje, 
srečanja … Že skoraj dve desetletji pošilja vzorce svojih vin na 
tekmovanja v  Vojnik, Štore, Žalec, Metliko, Maribor, Gornjo 
Radgono. Temu se reče vztrajnost (oprostite, tudi strošek)! Kakšna 
slabša ocena mu je bila samo spodbuda za odpravljanje napak pri 
delu v vinogradu in kleti. Seveda pa brez sloganov vinogradniškega 
društva Vojnik »Sonca dosti, znoja in skrbi, da trta dobrega rodi« 
in »Pij malo, pij dobro« le ne gre. 

Ta uspeh je skoraj 100 vojniških vinogradnikov proslavilo 
na SREČANJU VINOGRADNIKOV (z veliko stroke) v 
predsednikovem vinogradu v Brnici. Društvo že 10. leto organizira 
predavanja: Zimska rez, Zelena dela, Zaščita in gnojenje vinske 
trte, Priprava na trgatev, Kletarski večer. In vse to so hoteli s 
strokovnjaki Simono Hauptman, Iris Škerbot, Mitjem Dimcem, 
predstavnikom METROB–a (Roman Štabuc pa je poslal pozdrave) 
in velikim poznavalcem vin, publicistom, pisateljem, umetnikom 
Dragom Medvedom na terenu preveriti, kaj so se v teh letih naučili. 
Manjkala je samo priljubljena mentorica Tadeja Vodovnik Plevnik. 

Toliko priznanih strokovnjakov društvo naenkrat še ni imelo v 
svoji sredi. Spet nekaj novega. 

Vinogradnika gostitelja Mirko Krašovec in Dušan Mastnak sta 
bil zanesljivo vesela pohval strokovnjakov, da so trte »po šolsko« 
obdelane, sta pa povedala, da pa se ona še vedno učita, saj prihajajo 
nova spoznanja, pa tudi narava se spreminja. Kaj pa pravita 
Mirko in Dušan na izjavo Simone Hauptman, da ne bo več hodila 
fotografirat vinogradov v Avstrijo in Nemčijo, ampak v Brnico?! 

Pobudnik srečanja v tej obliki Miran Kovač (neutrudni kletar 
društva) je sestavil degustacijski list nagrajenih gospodarjevih 
vin. Vinski vitez Drago Medved je z izbrano besedo in veliko 
življenjskih modrosti predstavil 10 izbranih vin. Vina rose, modra 
frankinja K, modra frankinja H, bele zvrsti sauvignon, chardonnay, 
kerner PT, chardonnay PT, kerner izbor, chardonnnay izbor so res 
lahko v ponos gospodarju. 

Številni obiskovalci so lahko občudovali nasade vinske trte, 
kivijev, ameriških borovnic in drugega sadja, prelepih grmovnic in 
cvetja, okrasnih buč, dekoracijo z vrtninami ekološke pridelave. Tu 
se vidi, da je na delu oseba, ki to dela z veliko ljubeznijo do narave in 
dobro pozna njene zakonitosti. Zelo rad eksperimentira. Znano je, 
da je pred časom v loncih gojil 200 trt chardonnaya in sauvignona. 
Letos pa je pod folijo v Arclinu posadil 20 sort jedilnega grozdja, 
nove sort češenj, ribeza … Znan pa je po mirnem značaju, zato mu 
ljudje radi sledijo, naj bo to pri vinogradnikih, turističnem društvu 
ali v gradbenih akcijah v župniji sv. Jerneja. 

K odličnemu golažu kuharja Lilije in  domačemu kruhu 
vinogradnic se je kozarček društvenega ponosa vina Vojničan 
(zlata medalja z oceno 18,34) še kako prilegel. 

Ko se je lep poletni popoldan prevesil v noč, so obiskovalci polni 
lepih vtisov zapustili prelep ambient in se že v temi peš napotili v 
dolino. Spremljala pa jih je pesem »društvenih« pevcev Arclinskih 
fantov s prijatelji, ki jo Slovenci ob prazničnih priložnostih tako 
radi zapojemo: KOLKOR KAPLJIC TOLKO LET, BOG NAM 
DAJ NA SVET ŽIVET! 

Pij malo, pij dobro! 
     Pavle Leskovar

Tudi Vojnik z zlato medaljo
To	je	uspelo	predsedniku	Vinogradniško	vinarskega	društva	občine	Vojnik	Mirku	Krašovcu.	Na	38.	državnem	prvenstvu	ocenjevanja	vin	VINO	

SLOVENIJA	na	živilskem	sejmu	AGRA	v	Gornji	Radgoni	so	cenili	610	vzorcev	iz	8	držav.	V	tej	hudi	konkurenci	je	za	vino	chardonnay	izbor	z	oceno	
85,67	prejel	zlato	medaljo,	za	vino	chardonnay	PT	z	oceno	82,67	in	kerner	izbor	z	82,00	pa	srebrni	medalji.	Za	ljubiteljskega	vinogradnika	je	to	
prelep	uspeh	in	potrditev	dolgoletnih	prizadevanj.

Mirko Krašovec razlaga, kako do vrhunskega vina

Udeleženci so z zanimanjem prisluhnili besedam strokovnjakov

Golaž bo dober, ugotavlja Lilija Bogdan
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Kolesarji so se že na vsem dobro znano kratko in zahtevno 
progo podali premagovat ob 10. uri s štartom v Socki proti 
cilju na Strnadovem travniku in s tem v slabe ali dobre pol ure 
premagali 330 m nadmorske višine. Letos se je vzpona udeležilo 
32 kolesarjev, kar je nekoliko manj kot pretekla leta, vendar smo 
kljub vsemu veseli, saj se določeni vsako leto znova vračajo in 
naš trud pri organizaciji pohvalijo. Upamo, da se bo v prihodnje 
opogumilo več domačinov in kolesarjev iz občine Vojnik, saj le-te 
pogrešamo na naši prireditvi. Zmago proge je tokrat s časom 16.19 
min slavil Marko Čretnik, ki je pretekla leta vedno beležil drugo 
mesto. V ženski kategoriji je kot že nekaj let nazaj slavila Natalija 
Anderluh s časom 23.40 min. V otroški kategoriji smo pogrešali 
mlade kolesarje, saj sta se tekmovanja udeležila dečkih le pri Filip 
Majcen, ki je progo premagal z odličnim časom 28.59 min, in pri 
deklicah Katja Božnik, ki je progo premagala v 37.31 minutah. Tudi 
starejši kolesarji se proge ne ustrašijo. Tako je zmago v kategoriji do 
50 let slavil Jure Velepec s časom 19.19 min, v kategoriji moških nad 
50 let pa je zmaga pripadala času 22.35 min, ki ga je dosegel Slavko 

Burja. Vsi zmagovalci do tretjega mesta v posamezni kategoriji 
so prejeli medalje in praktične nagrade naših donatorjev. Da pa 
domačine vzpodbudimo k tekmovalnosti, je za njih ustanovljena 
kategorija Športnega društva, v kateri je zmago slavil Anže Plevnik 
s časom 21.56 min, drugi je bil Janko Gorečan s časom 26.32 min, 
tretje mesto pa je slavil Karli Korošec s časom 28.05 min. 

Že ob 9. uri pa se je približno 60 pohodnikov podalo po 
novo markirani gorski pešpoti iz Socke do vrha Kislice. Pot 
smo v sodelovanju s Planinskim društvom Vojnik markirali po 
predhodno težko pridobljenem dovoljenju, ki ga je izdal Zavod 
za gozdove Slovenije. Naš predsednik Boštjan Gorečan je namreč 
v ta namen porabil ogromno časa in telefonskih impulzov, da je 
zgladil nesoglasja med Lovsko družino, inšpekcijskimi službami 
in ostalimi državnimi organi, da smo lahko končno pridobili to 
soglasje in tako markirali pešpot, ki je že dolga leta v uporabi 
domačih pohodnikov. 

Prvi pohod so vodili vojniški planinci in na Strnadovem travniku 
skupaj z nami in županom Benom Podergajsom tudi simbolično 
prerezali trak in tako uradno predali v uporabo to planinsko pot 
čim večim pohodnikom. 

Ob 13. uri je potekala sveta maša, ki jo je v čast in zahvalo 
Marijinemu prazniku in na spomin pokojnega Štefana Šošterja 
daroval župnik Cvikl. Zbralo se nas je krepko čez sto pohodnikov 
iz vseh okoliških krajev. Po maši smo se okrepčali z odličnim 
golažem, čevapčiči ali s palačinkami in spili kakšen kozarec ter 
pokramljali s prijatelji v senci prečudovite narave. 

V večernih urah smo prireditev zaključili zadovoljni in ob 
prepričanju, da se že tradicionalno zopet ob istem času dobimo 
drugo leto. 

Brigita Božnik 

Že osmič na Strnadov travnik
Tudi	letos	smo	se	na	Marijin	praznik	ob	prečudovitem	sončnem	vremenu	na	Strnadovem	travniku	že	osmič	družili	s	kolesarji	in	pohodniki,	tretjič	

pa	skupaj	zmolili	na	sv.	maši	v	počastitev	Marijinega	praznika. 

Start kolesarjev na tradicionalno pot proti Strnadovem travniku
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Blagoslov Blazinškovega 
križa v Črešnjicah
Blazinškov	križ,	ki	ga	je	leta	1952	postavil	Ivan	Blazinšek	iz	Brdc,	so	

obnovili	in	v	nedeljo,10.	junija	2012,	blagoslovili.	

Blazinškov križ stoji ob poti, ki vodi iz Rov v Črešnjice. Leta 1952 
ga je postavil Ivan Blazinšek, kmet iz Brdc, stoji pa na Jakopičevem 
posestvu. Nekoč, ko še ni bilo poslovilnih vežic in so pokojni ležali 
do pogreba doma, je bil to križ, pri katerem je duhovnik pred 
pogrebom sprejel pokojnika, nato pa so ga odnesli v cerkev. 

Ker je bil križ dotrajan, so se Blazinškovi odločili, da ga obnovijo. 
To jim je zelo dobro uspelo. Križ je blagoslovil župnik p. Branko 
Cestnik, zapel pa je domači zbor iz Črešnjic. Zbralo se je veliko 
sorodnikov in sosedov, ki so druženje zaključili v večernih urah. 

Milena Jurgec

Obnovljeni križ je blagoslovil p. Branko Cestnik

Blagoslov tovornjakov
V	soboto,	7.	julija,	je	bil	opravljen	blagoslov	tovornjakov	firm	A2EL	

transport,	d.	o.	o.,	 in	MV	transport,	d.	o.	o.,	 v	Novi	Cerkvi.	Lastnika	
podjetij,	ustanovljenih	leta	2004,	sta	brata	Andrej	in	Marko	Vranc,	ko	
sta	se	odločila,	da	nadaljujeta	dolgoletno	družinsko	tradicijo,	ki	jo	je	
začel	njun	oče	Jože	Vranc.	

Glavna dejavnost podjetja so mednarodni prevozi po zahodni 
Evropi. Leta 2010 so stopili na skupno pot z Avstrijskim podjetjem 
B&H transport logistic GmbH iz Berndorfa pri Salzburgu. 
V slovensko-avstrijski navezi se trudijo biti konkurenčni na 
mednarodnem trgu. Kljub temu da v današnjem času, ko vse drvi 
mimo nas in si redko vzamemo čas za druženje, sta lastnika podjetij 
želela obuditi včasih obvezno opravilo in organizirala blagoslov in 
krst novih vozil. 

Pred kratkim sta vozni park povečala še za tri nova vozila, torej 
jih imata skupaj sedem. 

Obred je opravil g. dekan Alojz Vicman, prisotne pa je pozdravil 
tudi župan občine Vojnik g. Beno Podergajs. Po nagovoru in 
obredu je sledil krst in šampanjec je tekel tudi po kabinah vozil. 
Nekaj ga je ostalo še za nas, manjkalo ni niti dobre hrane, pesmi pa 
so nas spremljale dolgo v noč. 

Jure Vovk

Praznična budnica 
iz oblakov
Praznični	dnevi	so	balzam	za	dušo	in	telo.	Čeprav	bi	lahko	počivali,	

naši	 pridni	 in	 domiselni	 sokrajani	 za	 takšne	 dni	 načrtujejo	 različne	
podvige.	

Vajeni smo prijetnih presenečenj, ampak kaj tako 
nepričakovanega pa že dolgo ne. 

In zgodilo se je, da smo na praznični dan poleg že svetovno 
uveljavljenih balonarjev dobili še prvi na svetu LETEČE 
MUZIKANTE. Kadar nas pri mirnem jutranjem prebujanju zmoti 
hrup, znamo biti včasih nejevoljni, povsem drugače pa je, če te iz 
višav 50 m nad glavo prebudi nam vsem ljubi zvok harmonike. Prelet 
z balonom je povsem uspel. V zgodnjih jutranjih urah so bile priprave 
v teku, vreme je bilo ugodno in Vojničani so bili najprej presenečeni, 
potem pa navdušeni nad budnico iz višav. Polet je bil izveden iz 
smeri Vojnik sever proti jugu nad nogometnim igriščem, mimo 
stanovanjskih blokov, preko novega naselja v smeri Kurjastec in od 
tam preko ribnika pri lovski koči naravnost pred kmečki turizem 
na Dobrotinu. Na Dobrotinu so bili muzike iz oblakov zelo veseli 
in so nas, kot je pri njih navada, z veseljem navsezgodaj pogostili. 
Tovrsten podvig zasluži vse pohvale in narekuje, da bi lahko to 
posebnost še kdaj mogoče v večjem obsegu ponovili. Organizatorjem 
in pobudnikom smo vsi Vojničani lahko hvaležni za edinstven in 
prijeten uvod v praznično dogajanje tega dne. 

Podvig so izvedli: pilot Jernej Bojanovič, harmonikar Rudi Recko 
in hči Nataša 

     Vinko Žgajner ml.
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Prvi videospot vojniške 
glasbene skupine Soul 
collectors
Skupina	 je	 promocijo	 svojega	 videospota	 zastavila	 kot	 projekt,	 v	

katerem	 so	 obiskovalci	 v	 dvorani	 kulturnega	 doma	 v	 Vojniku	 lahko	
ob	dramski	uprizoritvi	in	skozi	projekcijo	fotografij	spoznali	zgodovino	
zasedbe	 in	njene	 člane.	Premierno	pa	 je	bil	predstavljen	njihov	prvi	
videospot	z	naslovom	Last	 letter,	ki	si	ga	 lahko	ogledate	na	http://
videoland.si/v/103.

Videospot je plod ideje in sodelovanja članov skupine z dvema 
mladima ustvarjalcema Nikom Krofličem in MaticemTrepljem. 

Glasbena skupina deluje 11. leto.  Prvo desetletje ustvarjanja 
so jedro zasedbe pod imenom Soul of discretion sestavljali: 
ustanovitelja Ljubo Makarič, Špela Kovač (sedaj Verlak) ter Anže 
Kovač, ki so vse do letošnjega leta ostali trdno jedro zasedbe, 
medtem ko so ostali člani v skupini ustvarjali krajši čas. 

V letošnjem letu so se prijateljsko razšli z enim izmed 
ustanoviteljev zasedbe, bobnarjem Ljubom Makaričem - 
Hansom. Z njegovim odhodom pa se je skupina preimenovala v 
SOUL COLLECTORS. 

Pod okriljem te skupine ustvarjajo Špela Verlak - vokal,  Anže 
Kovač –vokal in kitara, Davor Zupanc - kitara, Tadej Krašovc - bas 
kitara, Primož Ocvirk - bobni. Pri promocijskem koncertu pa jim 
je pomagala vokalistka Minka Sevšek. 

Igrajo svojevrsten slog metala, za katerega pravijo, da je mešanica 
gothic, heavy, power in doom metal glasbe. 

Besedila njihovih pesmi so v angleškem jeziku in jih  v 
večini ustvarja vokalist Anže, medtem ko se pri ustvarjanju 
instrumentalnega dela dopolnjujeta s kitaristom Davorjem 
Zupancem. Tematika pesmi je raznolika: izpovedna, ljubezenska, 
ekološka. 

Na svoji Facebook strani so zapisali: 

»Naša glasba/besedila  pogosto zajemajo osebne strasti, ki se 
prelivajo v danem trenutku.« 

Del danih trenutkov in njihove glasbe so bili deležni tudi 
obiskovalci na promociji videospota. 

Tekst in foto: Lidija Eler Jazbinšek

Soul collectors z Minko Sevšek

Arčanovih pet generacij
Gospa	 Ivanka	 Arčan	 šteje	 častitljivih	 90	 let	 in	 jesen	 življenja	

zadovoljno	 preživlja	 v	 Špesovem	 domu	 Vojnik.	 Ivanka	 je	 praktično	
domačinka,	 saj	 je	mladost	 preživela	 na	 Frankolovem,	 nato	pa	 se	 je	
leta	1940	priženila	v	Brezovo	pri	Šmartnem,	kjer	je	živela	do	odhoda	v	
dom,	leta	2005.	

Kljub letom je polna optimizma, rada se spominja mladih dni 
in tudi v prihodnost zre s svetle plati. Po kosilu ob kavici obvezno 
poklepeta s prijateljicami, ne manjka pa tudi pri raznih aktivnostih, 
ki so organizirane v Domu. 

Obisk, ki ga je bila deležna sončne junijske sobote, pa smo 
ovekovečili, saj so prizori, ko se snide kar pet generacij ene družine, 
že prava redkost. Gospo Ivanko so obiskali hčerka Ivanka, vnukinja 
Mira, pravnukinja Ana ter prapravnukinja Nija, ki je dogodek 
opazovala iz varnega maminega naročja. 

Ob zanimivem dogodku so poskrbeli tudi za krajše druženje. 
Verjamemo, da se bodo ob obisku pri gospe Ivanki v Špesovem 
domu kmalu zopet srečali. 

Elči Gregorc 

Pet generacij Arčanovih
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Gospodarstvo - komunala

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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Zlatoporočenca Jožica in 
Vili Koštomaj
V	mesecu	juniju	sta	praznovala	50	let	skupnega	življenja	zakonca	Vili	

in	Jožica	Koštomaj	iz	Gmajne.	

Svojo zvestobo sta v krogu družine, sorodnikov in prijateljev 
potrdila pred oltarjem v cerkvi sv. Lenarta v Novi Cerkvi. Zahvalno 
sveto mašo je daroval dekan g. Alojz Vicman, slovesnost pa so 
s pesmijo polepšali pevci skupine Forte iz župnijske cerkve sv. 
Jerneja iz Vojnika. 

Ob jubileju, kot je njun, se človek zave, da je življenje dar, ki 
nam je časovno odmerjen, od nas pa je odvisno, kako ga bomo 
preživeli in kakšno vsebino mu bomo dali. 

Njuno življenje je bilo zagotovo bogato; ne v smislu, ki se da 
izmeriti z denarjem in drugimi materialnimi dobrinami, ampak z 
ljubeznijo, ki sta jo podarila drug drugemu, svojim trem otrokom 
in osmim vnukom, jih osrečila in jim dala najboljšo popotnico za 
življenje. 

Lidija Eler Jazbinšek 

Župnijski praznik v Vojniku 
v znamenju ponovitve 
nove maše
V	 nedeljo,	 26.	 8.	 2012,	 smo	 v	 župniji	 Vojnik	 praznovali	 lepo	 oz.	

Jernejevo	nedeljo.	Slovesnost	je	ob	domačem	župniku	Antonu	Pergerju	
in	domačinu	dr.	Bogdanu	Kolarju	vodil	novomašnik	Ivan	Šumljak,	edini	
letošnji	novomašnik	v	mariborski	nadškofiji.	

Vsako leto se na Jernejevo nedeljo zberejo domači in drugi 
verniki. Kljub napovedi, da bo deževalo, je bila slovesna procesija 
v lepem vremenu, med mašo je deževalo, po maši pa je spet 
nehalo, da so lahko verniki okusili pogostitev, ki jo pripravijo 
člani Župnijske Karitas Vojnik in mnoge gospodinje, ki prinesejo 
pecivo in kruh, ter vinogradniki z dobrim vinom. 

Slovesnost se je pričela s procesijo, kjer je sodelovala Godba 
na pihala Nova Cerkev, v zvoniku pa so fantje pritrkovali. 
Nadaljevalo se je s slovesno mašo, pri kateri so sodelovali farani 
in pevci domačega pevskega zbora pod vodstvom prof. Tomaža 
Marčiča, ki so ob zaključku novomašniku zapeli čudovito pesem 
Izza holmov. Novomašnik Ivan je bil v naši župniji do posvetitve 
v duhovnika diakon, domači župnik pa je bil njegov mentor. Zelo 
dobro sta sodelovala, saj se je mladi bogoslovec izredno kvalitetno 
vključil v delo župnije. Veliko je delal z mladimi, rezultat tega 
je bil čudovito izpeljan letošnji oratorij, na katerem so sodelovali 
številni animatorji in mladinci. Med farani je stkal posebne vezi. 
Zdaj je že na svojem prvem delovnem mestu na Škofiji Celje, kjer 
opravlja delo škofovega tajnika. 

Po maši so se na srečanju zbrali dekanijski duhovniki, vojniški 
duhovniki, novomašnikova rejnica ter brat in sestra ter najožji 
župnijski sodelavci. 

Milena Jurgec

Novomašnik Ivan na slovesni procesiji v Vojniku

Za veliko dobrega, kar je naredil v času delovanja v Vojniku, se je 
novomašniku zahvalil župan Beno Podergajs

Zlata poroka Vilija in Jožice Koštomaj

Pokličite 
pravega 
čarodeja

Magicna zabava za rojstni dan,
poroke, abrahami ...
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Končana stoletna obnova
v	mesecu	 juniju,	na	nedeljo	 Janeza	Krstnika,	 je	 župnija	Frankolovo	dočakala	 izjemno	velik	dogodek,	ki	ga	 lahko	povzamemo	z	besedami	

apostola	Pavla:	»Staro	je	minilo.	Glejte,	nastalo	je	novo!«	Zaključili	smo	namreč	stoletno	obnovo	cerkvenih	objektov,	okolice	in	same	farne	cerkve	
sv.	Jožefa.	Z	njo	je	starinska	štajerska	arhitektura	prišla	do	polnega	izraza,	kraj	pa	je	dobil	novo,	prijazno	veduto.	

Uvodni nastop godbe na pihala iz Dobrne, nato pa civilni 
pevski in govorni program, blagoslov obnovljene cerkve, ki 
ga je opravil celjski škof dr. Stanislav Lipovšek, evharistična 
procesija in po uradnem delu še farni piknik so bile sestavine 
tokratnega praznovanja, na katerega smo bili povabljeni vsi 
farani in vsi izvajalci. Slovesnost je izzvenela v smislu zahvale 
faranom, domačim in drugim mojstrom, še posebej pa številnim 
prostovoljcem, ki so s požrtvovalnim delom precej zniževali 
stroške obnove. 

Skoraj ni krajana, ki ne bi k temu stavbnemu in krajinskemu 
preporodu prispeval svojega deleža, saj so bili obiski 
predstavnikov ŽPS po domovih vseh krajanov ob vsaki finančni 
nabirki tako rekoč stalnica v vseh letih obnavljanja. Zagotovo pa 
ima neprecenljiv prispevek pri vsem tem domači župnik, pater 
Branko Cestnik. »On je oče stoletnega projekta, in če so bile velike 
spremembe najprej ideja pogumnih posameznikov, je on ustvarjal 
pogoje za njihovo uresničitev. Znal je pritegniti, navdušiti in 
povezati domače mojstre, druge izvajalce, prostovoljce in celotno 
župnijo. Imel je dovolj značajske korajže, da je znal razbremeniti 
odgovorne za malenkostne odmike. Lahko bi rekli, da je na 
mehak način ‘stresel’ župnijo,« je v zahvali v imenu faranov dejal 
predsednik gradbenega odbora Janez Karo. Vidno zadovoljstvo 
nad zelo korektnim sodelovanjem cerkvene in posvetne oblasti, 
zlasti v obdobju, ko je tudi šola širila svoj prostor, pa je izrazil tudi 
vojniški župan Beno Podergajs. 

Na splošno mnenje, da so župniki v samostojni Sloveniji 
včasih bolj gradbeniki kot dušni pastirji, p. Cestnik odgovarja: 
»To so svete zgradbe, simboli vere, ki imajo v kraju praviloma 
dominantno vlogo in so tudi za neverujoče pomemben del kulturne 
in nacionalne dediščine. Imeti simbol, ki je lep, pa je velik 
pastoralni izziv. V župniji smo namreč prisiljeni opreti se na lastne 
moči in tukaj je že prisotna duhovna komponenta – prijateljstvo, 
zaupanje, žrtvovanje, da lahko s združenimi močmi naredimo 
nekaj lepega. Skupna gradnja je torej gradila občestvo na drugačen 
način, zato hvala Bogu in dobrim ljudem, da je župnija zrasla in se 
povezala med seboj.« 

Naj spomnimo, da je bila še pred desetletjem sakralna dediščina 
Frankolovega v zelo slabem stanju. Razmišljanje, da bo že letos ta 
del vaškega jedra zasijal v povsem novi podobi, se je leta 2003, ko 
smo začeli z gradbenimi deli, zdelo preveč drzno. Izkazalo pa se 
je nasprotno, obnove so se vrstile ena za drugo. Najprej je zrasel 
povsem nov Aletin dom, dve leti kasneje smo notranje obnovili 
župnišče, v letu 2008 povišali zvonik in obnovili pročelje cerkve, 
lani pa smo na cerkveni ladji obnovili streho in fasado ter zamenjali 
okna. Ves čas smo pridno preurejali tudi okolico s parkiriščem, 
majhnim igriščem in ličnim parkom, ki vso arhitekturo povezuje 
v zaključeno celoto. Stoletno obnovo v celoti prikazuje zanimiva 
fotografska razstava, ki je postavljena v Aletinem domu in bo 
odprta še do konca šolskih počitnic. Vabljeni, da si jo ogledate. 

Posebno zahvalo župnija še dolguje botrom, ki so projekt obnove 
dvigovali vsakič, ko je finančno najbolj pešal. Ko bo investicija 
v celoti poplačana, predvidoma bo to v jeseni, bomo priredili še 
»botrovanje«. Nanj bodo povabljeni vsi botri, ne glede na naravo 
botrstva, ki je lahko v denarju, delu ali materialu, v znak zahvale 
pa bomo vgradili tudi spominsko ploščo z napisi njihovih imen. 

Če smo zdaj zaključili zunanjo prenovo cerkve, nas v bodočnosti 
čaka še njena notranjost. Toda pred nadaljevanjem je potreben 
predah in finančna rehabilitacija glavnih virov financiranja – 
župljanov. 

Sonja Jakop 

Branko Cestnik - idejni oče stoletnega projekta o duhovnem pomenu 
obnove

Le kaj si imata povedati?

Brez blagoslova ne gre...
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Oratorij v Vojniku
Oratorij	pod	naslovom	 ‘’Grem	 jaz’’	 je	 v	Vojniku	 je	potekal	od	20.	

do	 24.	 avgusta.	 Sodelovalo	 je	 64	 otrok,	 20	 animatorjev,	 pomočniki,	
novomašnik	Ivan	Šumljak	in	domači	župnik	Anton	Perger.

Od 20. do 24. 8. 2012 je v Vojniku potekal oratorij za otroke z 
naslovom ‘’Grem jaz’’. Živ-žav štiriinšestdesetih otrok in dvajsetih 
animatorjev se je pričel že mnogo pred osmo uro zjutraj. Ob osmih 
so se vsi skupaj zbrali pri sveti maši, kjer so pridno sodelovali. 
Animatorji so jim vsak dan pripravili dramsko predstavitev vsebine 
oratorija, ki je povezana s svetnico Marijo Dominiko Mazzarello. 
Prvi dan so sestavili sedem skupin in se predstavili drug drugemu. 

Po malici so imeli delavnico, učili so se nove pesmi in igrali. V 
teh dneh so imeli dva gosta, in sicer policista in čarovnika, v četrtek 
pa so izkoristili brezplačno kopanje v bazenu na Frankolovem. V 
petek so oratorij zaključili s pohodom na hrib k cerkvici svetega 
Tomaža, kjer so imeli sveto mašo in zaključek skupaj s starši. Bilo je 
zelo prijetno. Animatorji so poskrbeli za varstvo otrok tako dolgo, 
dokler starši niso prišli iz službe. 

Oratorij je bil razpisan že junija, vendar se nekateri starši 
odločijo za sodelovanje čisto na koncu, kar povzroči kar nekaj 
težav animatorjem, saj je organizacija zahtevna. A tudi to jim uspe 
z veliko dobre volje, ljubezni in vere. 

Animatorji so se na letošnji oratorij odlično pripravili na 
duhovnem vikendu od 11. do 14. julija 2012, kjer je bil duhovni 
vodja letošnji novomašnik Ivan Šumljak. Otroci, animatorji, 
starši in župnik, gospod Anton Perger, so bili veseli, da je gospod 
Ivan sodeloval tudi na oratoriju. Vodja animatorjev in oratorija 
je bila Lucija Krašovec, ki je svoje poslanstvo vzela zelo resno in 
odgovorno. 

Milena Jurgec

V senci se da poslušati

Še ena skupina...

“GREM JAZ!” na oratorij 
na Frankolovo
Mladi	iz	župnij	Frankolovo	in	Črešnjice	so	letošnje	oratorijsko	geslo	

»Grem	jaz!«	vzeli	zares	in	se	odločili,	da	dajo	na	razpolago	svoj	čas	in	
talente	ter	otrokom	obogatijo	zadnje	počitniške	dni.	Tako	se	je	letos	
zgodil	prvi	oratorij	na	Frankolovem.

33 otrok je vsako jutro sprejelo 10 nasmejanih animatorjev, ki 
so z igrami, bansi, pesmimi in svojo iskrenostjo hitro pričarali 
nasmehe na obraze otrok. Po dvigu zastave so otroci v gledališču 
spoznavali zgodbo Marije Dominike Mazzarello ter se pri katehezah 
pogovarjali o različnih vrednotah, v delavnicah pa so razvijali svojo 
ustvarjalnost. Popoldnevi so bili v znamenju različnih iger; najbolj 
osvežujoče so bile gotovo vodne igre, katerim je piko na i dodala 
dolga milna drča. 

Četrtek je bil za nas poseben dan, saj smo cel oratorij preselili v 
Črešnjice. Popoldan smo se odpravili na lov za skritim zakladom, 
zvečer pa imeli otroško sv. mašo. Najbolj razburljiva in težko 
pričakovana pa je bila noč, ki smo jo skupaj preživeli v zavetju 
šotorov. V petek smo se peš odpravili nazaj na Frankolovo, kjer 
smo pripravili program za starše ter skupaj z njimi zaključili naš 
prvi oratorij. 

Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali, da bo ta teden še dolgo 
odzvanjal v srcih otrok in animatorjev. 

Anja Pinter 

Skupinska fotografija udeležencev
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In memoriam – Terika 
Kokalj
Bila	 je	 del	 našega	 pevskega	 zbora.	 Čeprav	 nas	 je	 zadnja	 leta	

obiskovala	le	na	koncertih,	je	dala	vedeti,	da	je	del	nas,	da	smo	njeni	
fantje.	Rada	nas	je	pohvalila,	pa	tudi	glasno	pokritizirala,	če	je	bilo	
potrebno.	Iskrena,	temperamentna,	samozavestna,	kljub	osmim	križem	
polna	energije	-	prava	Madžarica,	kot	je	sebi	rada	rekla.

Sodelovanje z gospo Terezijo in našim pevskim 
zborom se je začelo v osemdesetih letih, ko je 
znala povezati pevska zbora, ki sta jih vodila 
prijatelja iz Mladinskih festivalov v Celju - g. 
Lebič in g. Mihajlka iz Szegeda na Madžarskem. 
Tudi sama pevka, po rodu Madžarka, nas je 
kar štirikrat vodila na gostovanje v Madžarsko, 
prav tolikokrat pa smo na Frankolovem gostili 
njihove pevske zbore. Spletlo se je prijateljstvo, 

gospa Terika je z znanjem obeh jezikov premostila jezikovne 
bariere, nas, pevce, pa je družila pesem. Na to obdobje so ostali 
nepozabni spomini. Koliko dobre volje in smeha je bilo, ko nas je 
učila madžarske narodne pesmi in njihove izgovorjave nam tega 
tako „smešnega“ jezika in kakšne ovacije smo poželi potem, ko 
smo te pesmi zapeli na gostovanjih po Madžarskem. 

Osebno sem jo prvič srečal v začetku devetdesetih, ko sem se 
pridružil pevskemu zboru in sva jo z pokojnim očetom obiskala 
v Celju; tekle so priprave za gostovanje našega zbora v Szegedu. 
Od takrat sva se redno srečevala, sploh po tem, ko naju je pot 
življenja oba zanesla v Slovenske Konjice. Večkrat je tudi poklicala 
po telefonu, povprašala po pevcih, ki jih je v glavnem vse poznala 
po imenih, pa o tem, kdaj bo naslednji koncert, ki ga je že komaj 
čakala. Hotela je biti o vsem obveščena. Name je napravila velik 
vtis predvsem njena neposrednost - vedno je povedala tisto, kar je 
mislila, pa čeprav je včasih s tem sogovornika spravila v neprijeten 
položaj. Sčasoma pa sem se tudi tega navadil, vedoč, da s tem ne 
misli nič slabega. Bila je prav prijetna, razgledana sogovornica, 
pogovor z njo je lahko trajal ure in ure. 

Terika, še kako bomo pogrešali vaš strog pogled iz prve vrste 
na našem koncertu, vaše zadovoljstvo - in glasen, iskren smeh ter 
čestitko: „Fantje, ste kot vino - bolj ste stari, bolj ste dobri!“ 

V mislih boste vedno z nami - še posebej ko bomo zapeli katero 
tistih pesmi, ki ste jo imeli radi... 

V imenu pevcev MoPZ Anton Bezenšek iz Frankolovega 
Elči Gregorc 

Zatiranje 
škodljivih rastlin 
iz rodu Ambrosia
V	 tem	 časovnem	 obdobju	 opažamo,	 da	 se	 na	 nekmetijskih	 in	

kmetijskih	 površinah	 pojavljajo	 rastline	 pelinolistne	 ambrozije,	 ki	 v	
tem	času	prehajajo	v	fazo	cvetenja.	Cvetni	prah	te	rastline	 je	močno	
alergen	in	povzroča	težave	pri	številnih	občanih.	

Pri pregledih v zadnjih dveh tednih smo ugotovili, da rastline 
ambrozije pogosto rastejo na nekmetijskih površinah (javne 
površine, cestni robovi, robovi sprehjalnih poti...), ki so tudi v lasti 
občin ali drugih javnih institucij. Zato vas obveščamo, da je na 
podlagi 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni 
list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/10) bila izdana 
Odredba o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia. 

Po tej odredbi je posebno nadzorovano območje celotno ozemlje 
Republike Slovenije. Imetniki zemljišča morajo na  zemljišču, na 
katerem rastejo škodljive rastline iz rodu Ambrosia, z namenom 
preprečevanja širjenja in za zatiranje škodljive rastline izvesti 
naslednje ukrepe: 

-  odstraniti škodljive rastline s koreninami vred ali odstraniti 
njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni 
dobi ne obraste več; 

–  opraviti nadaljnja redna opazovanja zemljišč v rastni dobi do 
konca septembra. 

Nadzor izvajanja ukrepov iz te Odredbe izvaja Fitosanitarna 
inšpekcija. 

Ker gre za zelo škodljivo rastlino, vas pozivamo, da čimprej 
opravite preglede in izvedete ustrezne ukrepe. 

V primeru, da potrebujete strokovno pomoč pri prepoznavanju 
škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, se lahko obrnete na 
fitosanitarne inšpektorice OE Celje: 

tel.: 03-42-52-762, 03-42-52-761, 02-87-70-400 ali  
na e-naslov: fscelje.mkgp@gov.si 

Več informacij najdete na: 

-  http://www.furs.si/svn/zvr/POSNadzori/Ambrosia/Ambrosia_
Zlozenka.pdf 

-  http://www.fu.gov.si/si/storitve_in_ukrepi/skodljive_rastline/
ambrozija/ 

mag. Ema Pavlič Nikolić 
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 Za ta napredek je ˝kriv˝ predvsem njegov lastnik gospod Franci 
Zidar, ki v obnovo vlaga ogromno svojega časa, znanja in dela, o 
finančnih vložkih pa raje niti ne razmišljajmo. Kdor mu na kratko 
prisluhne, kaj hitro spozna, da iz njega kar vre neizmeren vir 

zamisli, načrtov in želja. Zaveda se tudi, da sami zidovi brez ljudi in 
raznih aktivnosti ne pomenijo nič, so kot telo brez duše, zato je zelo 
naklonjen tudi vsakemu dogajanju na gradu. Zgledno sodelovanje 
med njim in Turističnim društvom Nova Cerkev se krepi iz leta v 
leto, člani društva pa so tisti, ki gradu dajejo predvsem vsebinsko 
noto. 

V nedeljo, 2. septembra, je bilo na gradu zelo živo. Grajska 
nedelja na gradu se je dodobra prijela, postala je tradicionalna, bila 
že enajsta po vrsti, iz leta v leto je tudi bolj obiskana. Za dobro 
razpoloženje je poskrbelo veliko število nastopajočih, obiskovalci 
so lahko poskusili dobrote, ki jih znajo pripraviti člani in članice 
društva, marsikaj pa so se lahko naučili tudi od mojstrov, ki so 
prikazali, kako so tekla razna opravila v preteklosti. Ob tej 
priložnosti vas želimo povabiti že na prireditev, ki bo naslednje 
leto, saj bo grad praznoval 800 let od prve omembe. 

Iskreno se želimo zahvaliti nastopajočim, sponzorjem in vsem, 
ki ste kakorkoli pripomogli pri izpeljavi tega odmevnega dogodka. 
Posebna zahvala gre predvsem članom Turističnega društva Nova 
Cerkev, ki žrtvujejo ogromno svojega prostega časa in z dobro 
voljo vlečejo voz uspešnega delovanja našega društva. 

Zvezdana Gal,  
predsednica TD Nova Cerkev 

Grad Lemberg zopet oživel
Po	dolgih	letih	spanja	in	propadanja	se	grad	Lemberg	prebuja,	lahko	bi	rekli	celo,	da	vstaja	od	mrtvih.	Kdor	spremlja	spremembe,	prav	gotovo	

vidi,	kako	se	iz	leta	v	leto	ruševine	spreminjajo	v	nekaj	lepega,	kar	bo	v	ponos	bližnji	in	širši	okolici.	
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Letošnji tabor je potekal dva dni, in sicer v torek, 26. 6. 2012, ter 
sredo, 27. 6. 2012. Udeležilo se ga je 51 učencev, ki so se morali 
nanj predhodno prijaviti. 

Prvi dan smo se z učenci najprej odpravili na pohod k cerkvici 
sv. Tomaža nad Vojnikom, kjer smo si ogledali novo planinsko 
kočo ter zanimivo cerkvico iz 1. polovice 19. st, ki so jo zgradili na 
mestu, kjer je nekoč stal velik grad. 

Po malici pred planinsko kočo smo si ogledali najstarejši gaber 
v tem delu Evrope, prekrasen pogled na okoliške hribe pa nam 
je bil še posebej všeč. Po kosilu v šolski jedilnici so se udeleženci 
tabora udeležili 3 delavnic: ustvarjalne, dramske ter jezikovne, ki 
so trajale dve šolski uri, vodili pa so jih učitelji naše šole. Po večerji 
je sledil športni večer, v katerem so se učenci preizkusili v igranju 
nogometa, speedmintona, tenisa, badmintona ter košarke. V 
astronomskem večeru so mladi astronomi z velikim zanimanjem 
s teleskopom opazovali  jasno nočno nebo, palnete ter zvezde; 
navdušenje nad videnim je bilo nepopisno. Ob koncu prvega dne 
so si pred spanjem po želji ogledali še film in se nato odpravili k 
zasluženemu počitku.

Sreda je bila namenjena obisku  Maribora - letošnje evropske 
prestolnice kulture. Po prihodu smo si ogledali Slomškov trg, 
stolno cerkev s Slomškovim grobom, se povzpeli na mogočen 
zvonik stolnice ter nato za dobri 2 uri obiskali Hišo eksperimentov. 
Nato smo se podali na Lent ter z občudovanjem in spoštovanjem 
pogledali najstarejšo vinsko trto na svetu. Sledila je avtobusna 
vožnja do Hotela Habakuk, kjer smo sedli v gondolo in se popeljali 
pod oblake. Sprehod do Hotela Bolfenk in kosilo sta bila pika na 
i drugemu, res zanimivemu dnevu tabora. Po prihodu v dolino 
smo si privoščili sladoled in se odpeljali v Vojnik. Ob koncu smo 
prisluhnili še zaključnim besedam vodje tabora, ge. ravnateljici, 
koordinator tabora, g. Aleš Kolšek, pa je vsem udeležencem podelil 
posebna priznanja. Zaželeli smo si samo še prijetne počitnice in 
odšli poletnim radostim naproti. 

Ob koncu samo  še iskrena zahvala vsakemu, ki je pripomogel 
k temu, da bo letošnji tabor “Brihtne glav’ce” tako otrokom kot 
spremljevalcem ostal v nepozabnem spominu.

Aleš Kolšek 

Tabor za nadarjene učence OŠ Vojnik
Na	OŠ	Vojnik	je	že	peto	leto	zapovrstjo	potekal	dvodnevni	tabor	za	nadarjene	učence	z	naslovom	“Brihtne	glav’ce”.	
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Učenci OŠ Vojnik – županovi nagrajenci 
Na	zaključni	valeti	župan	občine	Vojnik	vsako	leto	podeli	nagrade	najboljšim	devetošolcem.	To	se	je	zgodilo	tudi	letos,	13.	6.	2012. 

Ob zaključku šolskega leta je tudi letos župan Občine Vojnik nagradil najboljše učence – devetošolce, ki so bili vseh devet let zelo 
uspešni. Letos so to: Sara Črepinšek, Naja Pliberšek, Miha Herlah, Žan Koštomaj, Vid Kok, Neža Ivec, Rok Gorenšek in Klara Apotekar. 
Darila sta jim predala Vesna Poteko in Benedikt Podergajs, ki jim je za popotnico v nadaljnje šolanje povedal nekaj lepih in spodbudnih 
misli ter želja. 

Milena Jurgec

Najuspešnejši devetošolci - županovi nagrajenci

Zaključna ekskurzija v živalski vrt
V	sredo,	13.	6.	2012,	smo	se	učenci	in	učitelji	prve	triade	odpravili	na	

zaključno	ekskurzijo	v	ljubljanski	živalski	vrt	in	tako	realizirali	še	zadnji	
naravoslovni	dan.	

Izpred šole smo se odpravili ob 8. uri. Ob prihodu na cilj smo 
najprej malicali, nato pa so sledili vodeni ogledi po živalskem vrtu. 

Prvošolci so si najprej ogledali kuščarja in kačo. Vsi so ju pobožali 
in si kačo pogumno nadeli okoli vratu. Nato nas je vodnica popeljala 
mimo antilop, nojev, zeber in medvedov vse do šimpanzov. O vseh 
teh živalih smo izvedeli nekaj zanimivosti. Največja atrakcija pa je 
bil ogled hranjenja morskega leva ob 11. uri. 

Za tem smo se še sami sprehodili mimo preostalih živali, nato 
pa nam je ostalo še ravno dovolj časa za drugo malico in igro 
na zanimivih igralih. Polni lepih vtisov smo še zadnji trenutek 
pobegnili dežnim kapljam in se odpravili proti domu. 

Branko Dragar

Državno atletsko 
tekmovanje
V	sredo,	6.	junija,	je	v	Kopru	potekalo	državno	atletsko	tekmovanje	

za	osnovne	šole.

Po uspešnih nastopih na občinskem in regijskem atletskem 
tekmovanju v teku na kratkih progah je  v kategoriji tek na 60 
metrov za starejše učenke posamično nastopila tudi učenka naše 
šole Barbara Pušnik. Uradno najhitrejša učenka naše šole je 
odlično nastopila in z rezultatom 7.96 sek v teku na 60 metrov 
osvojila odlično tretje mesto v državi. Barbara je s tem postala tudi 
športnica šole za to šolsko leto. 

Barbari in njenemu mentorju Ivu Špegliču čestitamo za odličen 
uspeh! 

Branko Dragar
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Za kmetijo Župnek v Vojniku praktično ni bilo zanimanja, na 
Ranču Kaj in Grom imajo boljšo zasedenost, saj imajo že dolgoletne 
izkušnje, ponujajo več programov preko celega poletja. Na kmetiji 
Pirc na Lahomšku pa so tri deklice, verjetno ni naključje, da so 
bile vsi iz istega razreda, preživljale počitnice drugi teden v juliju. 
Starši so jih zjutraj pripeljali na kmetijo, po koncu službe pa so jih 
prišli iskat. Vtise je Katarina Pražnikar, njihova gostiteljica, opisala 
takole: 

Na kmetiji Pirc v Laškem smo letos prvič organizirali počitnice 
za otroke. Prijavile so se tri deklice: Neja, Zala in Tjaša. Vsako jutro 
so najprej pomagale našemu sinu Roku nakrmiit krave molznice 
in teleta v hlevu. Pobrale so jajčka in nakrmile še dva prašiča, dva 
zajčka in kokoši.  Pokukali smo še h kozam in ovcam na pašnik. 
Po delu se nam je vsem prilegel dober zajtrk, kot si ga zasluži 
dober gospodar. 

Vsak dan  smo skupaj pripravili dobra kosila. Dekleta so bila 
zares zelo spretna in pridna pri vseh opravilih. V sredo se nam je 
pridružila še Zalina sestra Neža. Z našim 3 mesece starim kužkom 
smo se podali na dobri dve uri dolgo pot v Polhovo jamo v Padežu. 
V jami smo se prijetno ohladili, nato pa nas je gospa Cvetka z 
avtom odpeljala domov. Doma so dekleta z veseljem skočila v 
bazen na vrtu. Ta dan so dekleta pomagala v hlevu tudi zvečer, ker 
smo prespali na senu. Tudi to je bilo svojevrstno doživetje. Kadar 
je bilo potrebno, so mi pomagala očistiti in pripraviti apartmaje za 
naše goste. 

Vsak dan smo prebrali kakšno pravljico, skakali na trampolinu, 
uživali v bazenu, se igrali slepe miši in druge igre. Seveda pa smo 
tudi delali.  Neja, Zala, Tjaša, Neža in naš sin Rok so bila zelo 
prijetna družbica na naši kmetiji, tako da sem jih v soboto zjutraj 
kar pogrešala. 

Kljub vsemu na kmetijah ne bodo obupali in bodo programe 
za aktivno preživljanje počitnic za otroke pripravili tudi naslednje 
poletje. Morda pa se več staršev ojunači in omogoči svojim otrokom 
nepozabna počitniška doživetja. 

Poleg aktivnih počitnic na nekaterih kmetijah organizirajo tudi 
praznovanje rojstnega dne za otroke. Na kmetiji Župnek v Vojniku 
je rojstni dan praznovala mala Maja. Vtise nepozabnega rojstnega 
dne je strnila njena mamica Vesna: 

"Kot vsaka družina, tudi mi omogočimo svojim otrokom 
praznovanje rojstnih dni. Ker pa želimo, da otroci preživijo čim več 
časa zunaj in v gibanju, se odločamo za praznovanja na prostem. 
Letos smo se odločili za praznovanje na kmetiji Župnek v Vojniku 
in bili zelo navdušeni - tako otroci kot starši." 

Pritegnil nas je predvsem ogled živali (imajo jih res veliko), 
zelo urejeno igrišče in prostor za sprejem otrok. Ko smo se šli 
dogovarjat za praznovanje, smo bili presenečeni nad prijaznostjo 
in prilagodljivostjo gospe Grete in drugih domačih. Praznovanje 
je trajalo 3 ure. Čas je zaradi pestrega dogajanja minil zelo hitro. 

Program so začeli z ustvarjalnimi delavnicami. Otroci so dobili 
lesene krogce, na katere so lahko risali z različnimi tehnikami. 
Barvali so tudi pobarvanke na temo živali, strojev in življenja na 
kmetiji. Sledil je ogled živali in imeli so kaj videti: radovedne koze, 
pritlikave ovčke, glasne race in goske, različne vrste kokoši, ribe 
v manjšem ribniku … Gospe Greti ni bilo otrok težko animirati, 
saj so jih živali zelo zanimale, veliko so spraševali, poskušali 
oponašati živali in se ob tem smejali in zabavali. V hlevu so si 
ogledali kobilo z žrebetom, ju božali po glavi in hranili z mrvo. 
Kobila je z veseljem jedla in s tem spodbudila še druge otroke, da 
so ji v vedru prinašali mrvo in jo hranili. Čas pri konjičkih je minil 
zelo hitro in prestavili so se v hlev za koze in pritlikave ovčke. Med 
njimi je izstopal črni jagenjček, star nekaj tednov, ki se je zelo rad 
božal in crkljal. Otroci so bili navdušeni, želeli so se ga dotakniti, 
pobožati in se igrati z njim. Ker so že bili navajeni hraniti konje, 
so samodejno začeli prinašati mrvo tudi kozam in ovčkam. Pravo 
veselje jih je bilo gledati, kako so poskrbeli za živali. Ljubitelje živali 
je gospa Greta nato povabila na domač »štrudelj« in domač sok. 
Po malici in ogledu živali je sledilo igranje nogometa, lovljenje, 
ustvarjanje in gradnja tunelov v peskovniku. Nekaj punc in fantov 
je bližnjega velikega lesenega polža spremenilo v otroški avtobus in 
se z njim »odpeljalo« na potovanje. Maja in enajst njenih prijateljev 
se je veselo igralo, tekalo, skakalo in veselo kričalo. Ob koncu 
praznovanja so otroke pogostili še z domačimi obloženimi kruhki, 
zraven pa dodali še sveže narezano zelenjavo. Za posladek je sledil 
sladoled in triurno druženje je minilo zelo hitro. 

Otroci so bili navdušeni nad vsem: nad živalmi, otroškim 
igriščem, lesenim polžem, peskovnikom ter predvsem nad tem, da 
so lahko prosto tekali in igrali nogomet na travi. Tudi starši smo ob 
koncu rojstnega dne bili zelo zadovoljni in navdušeni nad ponudbo 
in prijaznostjo gostiteljev na kmetiji Župnek, zato vsem, ki se še 

odločate o 
praznovanju 
r o j s t n e g a 
dne vašega 
otroka, toplo 
pr ip oro č am 
praznovanje 
na kmetiji, 
ki je prav 
p o s e b n o 
doživetje. 

Mojca Krivec 

Z Brihto na počitnice, Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja
V	mesecu	juniju	smo	preko	plakatov	in	letakov,	ki	smo	jih	posredovali	v	osnovne	šole	na	območju,	informirali	starše	o	možnosti	preživljanja	

počitnic	za	otroke	na	treh	kmetijah.	Odziv	je	bil	proti	pričakovanjem	zelo	slab,	za	kmetije	pa	pravo	razočaranje.
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Zaključna akademija
Ob	zaključku	pouka	na	šoli	tradicionalno	pripravljamo	zaključno	akademijo,	kjer	učenci	predstavijo	svoje	delo	in	dosežke	celega	šolskega	leta.

Letos smo imeli priložnost videti še posebej veliko uspešnih 
nastopov učencev, ki so pokazali kaj vse so se naučili. Tako smo 
videli nastop gibčnih učenk v twirlingu in solo nastop naše 
najboljše učenke v twirlingu Eve Mlakar.  Mentorica twirlinga je 
gospa Mojca Jakop. Po simpatičnem nastopu prvega razreda smo 
vsi navdušeno zaploskali. Razredničarka Lucija Bevc in vzgojitelj 
Iztok Miglič sta učence na nastop lepo pripravila. 

Zlasti starejši učenci so pozorno spremljali naslednji nastop 
starejših učenk šolskega plesnega festivala.  Mentorica šolskega 
plesnega festivala je gospa Suzana Šafarič. Nato so nastopili učenci 
otroškega pevskega zbora pod mentorstvom gospoda Marjana 
Čretnika. Mali klavirski recital sta pripravila Kaja in Vid Skaza, 

ki obiskujeta glasbeno šolo v Celju. Učenci pod vodstvom gospe 
Grete Jošt so nam zaplesali ples Marko skače. 

Ob odsotnosti mentorja športne vzgoje, gospoda Iva Špegliča, je 
pokal za najboljšega športnika šole ravatelj podelil Žigi Založniku, 
pokal za najboljšo športnico šole pa Barbari Pušnik. 

Sledil je ples v parih, ki so nam ga predstavili učenci od četrtega 
do šestega razreda šolskega plesnega festivala. Učenci prvega in 
drugega razreda so se predstavili v oranžnih majicah in lepo zapeli. 
Mentorica je gospa Breda Kočevar. V malo hitrejših ritmih so nam 
zaplesale učenke šestega razreda, ki plešejo pri šolskem plesnem 
festivalu. 

Zapeli so nam tudi učenci mladinskega pevskega zbora pod 
mentorstvom gospe Mojce Koban Dobnik. Devetošolci, ki so vsa 
leta obiskovali pevski zbor, so dobili posebne pohvale. 

Za zaključek akademije pa so nam zaplesale učenke šolskega 
plesnega festivala od prvega do tretjega razreda na glasbo Čukov. 

Organizacijo prireditve je brezhibno kot vedno prevzela 
nezamenljiva Leonida Rožanski, za dobro ozvočenje pa je poskrbel 
Zoran Kovačić. 

Vsem učiteljem in mentorjem se zahvaljujemo za vložen trud in 
delo. 

Branko Dragar

 Spomladi 2011 so na Slovenski Karitas pričeli z novo 
aktivnostjo, s “Tekom podnebne solidarnosti”. Z njo so začeli 
projekt ozaveščanja o problematiki podnebnih sprememb v 
državah v razvoju, s poudarkom na Afriki. S pretečenimi kilometri 
študentov, dijakov, učencev ter splošne javnosti v Sloveniji želijo 
zgraditi krog solidarnosti okoli planeta Zemlje, za kar je potrebno 
preteči 40.075 km. 

Pred izvedbo teka smo z učenci OPB skupaj odkrivali, ocenili 
ter premislili o skrbi za okolje. Predvsem o vplivu in odnosu ljudi 
na okolje, vzrokih in učinkih podnebnih sprememb ter njihovih 
posledicah za najrevnejše prebivalstvo držav v razvoju. Zbirali 
smo zamisli, kako se lahko na problematiko odzovemo, kako 
se lahko s podnebnimi spremembami spopademo in kako lahko 
spremenimo svet na bolje ali slabše. Za namen teka smo izbrali 
podnebne spremembe in čisto vodo. V torek, 29. 5., smo vsi skupaj 
pretekli kar 37 km 240 m. 

Podnebje se spreminja. V POŠ Nova Cerkev nam ni vseeno. Zato 
z vključitvijo v projekte, kot sta Tek podnebne solidarnosti ter S 
Smetkom po smeti, želimo okolico na ta problem opozoriti ter po 
svojih zmožnostih pomagati. V ta namen smo v predprostoru šole 
uredili tudi razstavo z naslovom Mladi spreminjamo svet. Vabimo 
vas, da pomagate tudi vi. 

Vesna Kotnik

Tek podnebne solidarnosti
Učenci	 OPB	 iz	 POŠ	 Nova	 Cerkev	 so	 skupaj	 z	 učiteljicama	 tekli	 v	

solidarnosti	do	ljudi	v	državah	v	razvoju.	
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Vesel zaključek šolskega 
leta na POŠ Nova Cerkev
Predpočitniško	dogajanje	na	POŠ	Nova	Cerkev	je	bilo	raznoliko.

Šolskega leta je konec in tu so počitnice. Za popestritev zadnjih 
junijskih dni smo pripravili razredne piknike. Na domovih naših 
učencev so nas gostili njihovi starši. Za gostoljubje se zahvaljujemo 
družinam Kok, Štante, Čerenak in Pavčnik. 

Ljubitelji likovnega ustvarjanja so se udeležili mednarodne 
likovne kolonije v Sorževem mlinu. Ustvarjali so v naravi, v okolici 
mlina. 

Pevci OPZ POŠ Nova Cerkev in petošolci so v sodelovanju z 
ansamblom Klateži in organizatorjem kolonije pripravili kulturni 
program ob otvoritvi razstave. Mladi gasilci Nejc, Jure in Matej pa 
so poskrbeli za prisrčen sprejem udeležencev kolonije iz Turčije. 

 Ker v prvih dneh julija praznuje naša KS, se nekaterih prireditev 
udeležimo tudi šolarji. 

Ida Grobelnik 

Na razrednem pikniku

Tekmovanje se v sodelovanju z Zdravstvenim domom 
Celje izvaja na osnovnih šolah v občini Celje, Vojnik, Dobrna 
in Štore. Prvošolci naše šole so se s pisno privolitvijo staršev 
letos prvič vključili v tekmovanje in se ob močni konkurenci 
uspeli povzpeti na sam vrh šolskega tekmovanja. Letošnja 
zmaga nam naj bo v vzpodbudo, da pri čiščenju zob skupaj 
vztrajamo še naprej, doma in v šoli. 

Razredničarka Lucija Bevc in vzgojitelj Iztok Miglič

Preverjanje nalog za Zlati 
sonček
V	petek,	8.	6.	2012,	so	se	učenci	1.	razreda	dokazovali	v	obvladovanju	

ravnotežnostne	naloge,	 vožnje	 s	 kolesom,	 ki	 je	ena	od	nalog,	 ki	 se	
izvajajo	v	projektu	Zlati	sonček.

Pri izvedbi so nam pomagali starši, ki so v šolo pripeljali otroška 
kolesa, za kar se jim seveda zahvaljujemo. 3. učno uro smo se 
odpravili na parkirišče za šolo, kjer je vzgojitelj označil omejen 
prostor, po katerem so morali voziti trije učenci, se spretno 
izogibati drug drugemu brez dotika tal. Vsi so uspešno opravili 
omenjeno nalogo. 

Razredničarka Lucija Bevc in vzgojitelj Iztok Miglič

Zaključek tekmovanja za čiste zobe ob zdravi 
prehrani
V	 četrtek,	 7.	 6.	 2012,	 so	 se	 učenci	 1.	 razreda	OŠ	 Frankolovo	

skupaj	z	 razredničarko	in	vzgojiteljem	udeležili	prireditve	v	čast	
zmagovalcem	tekmovanja	za	čiste	zobe	ob	zdravi	prehrani.	
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Zaključek bralne značke
Na	 Osnovni	 šoli	 Frankolovo	 smo	 imeli	 že	 tradicionalen	 zaključek	

bralne	 značke	 z	nagradno	predstavo	 za	vse	pridne	bralce	 in	knjižne	
molje.

Učenci, ki so s pridnim branjem osvojili bralno značko, so lahko 
uživali v nagradni predstavi Društva za boljši svet iz Maribora. 
V predstavi Junaki našega časa so lahko aktivno sodelovali z 
glasovanjem in izbiranjem junakov. 

Najbolj pridni bralki, ki sta v tem šolskem letu osvojili naziv 
Knjižna molja, sta Mihaela Herman na razredni stopnji in Katarina 
Žurej na predmetni stopnji. Čestitamo vsem bralcem! 

     Suzana Šafarič

Kolesarski izpit
Učenci	petega	razreda	Osnovne	šole	Frankolovo	so	pod	mentorstvom	

gospe	Grete	Jošt	uspešno	opravili	kolesarski	izpit.	

Z učnimi vsebinami kolesarskega izpita so se seznanjali preko 
računalnika in najprej opravili teoretični del kolesarskega izpita. 

Učenec mora pri kolesarskem izpitu pokazati: 

•  da pozna in razume za kolesarja pomembne prometne znake in 
pravila v cestnem prometu, 

•  da ima primerno razvite praktične sposobnosti za varno vožnjo 
s kolesom v prometu, 

•  da razume zveze med dogajanjem na cesti in predpisi, ki 
urejajo odnose med udeleženci v prometu, 

•  da zna pravilno presoditi možnosti in omejitve kolesarja v 
prometu. 

Učenci so 6. 6. 2012 opravljali še praktični del kolesarskega izpita 
in vsi uspešno prevozili pot, ki je bila temu namenjena. 

Spremljali so jih policist Bogdan Robnik, učitelji Petra Jager 
Čakš, Branko Dragar, Suzana Šafarič in Greta Jošt. Namenili so 
jim tudi veliko koristnih napotkov za varno vožnjo s kolesom v 
prometu. Predvsem smo se vsi strinjali, da je pri tem še naprej 
pomembna vloga staršev. 

Vsem se zahvaljujemo za pomoč in podporo pri izvedbi 
kolesarskega izpita, učencem pa čestitamo za uspešno opravljeno 
delo in jim želimo srečno vožnjo! 

Greta Jošt
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Projekt holiday card 
exchange
	Na	POŠ	Socka	smo	letošnji	mednarodni	projekt	zaključili	z	obiskom	

treh	učiteljic	iz	ZDA.

Ker so bile navdušene nad našim dopisovanjem, voščilnicami in 
našo spletno stranjo, so se odločile, da nas obiščejo. V Socko so 
prišle v sredo, 20. 6. 2012. 

 Z učenci smo jim pripravili kratek kulturni program, v katerem 
smo predstavili slovensko ljudsko pesem in ples. Nato smo 
učiteljice spraševali vse, kar nas je zanimalo o njihovi šoli, učiteljih, 
učencih, prehrani, počitnicah … Z veseljem so nam odgovarjale na 
naša vprašanja. Tudi mi smo njim pripovedovali o naši šoli v Socki 
in o centralni šoli v Vojniku. Učiteljicam Donni, Judy in Deborah 
smo razkazali šolo in jih pogostili s pravkar pečeno pehtranovo 
potico. Judy je zaposlena kot knjižničarka in nam je zato prinesla 
v dar 5 knjig v angleškem jeziku in eno izmed njih tudi prebrala. 

Z učiteljicami smo se nato odpravili še na ogled naše centralne 
šole v Vojniku, jih peljali na slovensko kosilo in nato še na ogled 
mesta Celje. 

Prevod njihove e-pošte, ki je na naš naslov prišla takoj naslednji 
dan: 

 Hvala za vašo gostoljubnost. Izlet na vašo šolo in v mesto (Celje) 
je bil zagotovo najboljši del našega izleta. Še vedno se pogovarjamo 
o hrani, ki smo jo jedle za kosilo. To kosilo je bila tako lepa in 
velikodušna poteza. Veselimo se našega prihodnjega sodelovanja 
in upamo, da se nekoč zopet srečamo. 

Hvala lepa. Zelo smo vam hvaležne.  
Z ljubeznijo, Donna, Deb in Judy 

Maja Kovačič

Učiteljice iz ZDA na obisku na POŠ Socka

Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani

Zaključni koncert 
Glasbene šole Mlinar
Glasbena	 šola	Mlinar	 je	 imela	 16.	 6.	 2012	 zaključni	 koncert,	 ki	 se	

je	zgodil	v	prostorih	Kulturnega	društva	Svoboda,	kjer	 je	sicer	sedež	
glasbene	šole.

Glasbena šola sicer deluje v več občinah – Celje, Šentjur, Vojnik, 
Dobrna, Žalec, Laško, od koder tudi prihaja večina učencev. 
Nastopilo je 20 posameznikov začetnikov, katerim je bil koncert 
tudi namenjen. Večina je bilo starih od 6 do 15 let, sicer pa se v 
glasbeni šoli lahko pohvalijo, da se pri njih učijo in so dobrodošle 
vse generacije, tudi starejši posamezniki, ki jih je ponavadi kar 
malce strah pričeti z igranjem, češ, kaj pa si bodo mislili ostali. 
Tako je najstarejši gospod, ki se uči igranja na diatonično 
harmoniko, star kar 67 let – in gre mu zelo dobro. 

Na koncertu so nastopili učenci z diatonično harmoniko in 
synthesizerjem, vsak s po eno skladbo. Omenjena instrumenta 
in kitara sta tudi sicer najbolj množično zastopana, sicer pa se 
v glasbeni šoli lahko naučijo tudi solopetja, igranja bas kitare, 
klavirja in še mnogih drugih instrumentov. 

Najbolj zanimivi so bili nastopi najmlajših posameznikov, ki se 
učijo komaj nekaj mesecev, saj niso imeli prav nič treme in so 
odigrali rutinirano in brez napake. 

Najpogosteje so bile zaigrane skladbe iz bogate zakladnice 
narodnih pesmi, tisti malo boljši pa so že zaigrali Čebelice, 
Ribničana, Nocoj je druga rekla mi … Ves koncert je potekal v 
domačem vzdušju, povezoval pa ga je vodja glasbene šole Gregor 
Mlinar, ki je tudi povedal kakšno zanimivost o vsakemu učencu 
– kot npr. o tistemu, ki prešteje vse traktorje, ki se peljejo mimo 
okna med vajami. 

Ob zaključku koncerta je nekaj besed spregovorila tudi ga. 
Biserka Klajnšek, predsednica KD Svoboda, ki se je zahvalila za 
lep koncert in zaželela še veliko dobrih učencev iz glasbene šole. 

Sicer pa ima glasbena šola že blizu 100 učencev, v naslednjem 
šolskem letu pa bodo tudi pričeli z vajami harmonikarskega 
orkestra, ki bo sestavljen iz mlajših članov glasbene šole. 

Gregor Mlinar

Učenka Lara Pevec
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Natečaj za najboljše ljubezensko pismo
Ljubezenska	 pisma	med	 prvo	 slovensko	 pisateljico,	 pesnico	 in	 skladateljico	 Josipino	Urbančič	 Turnograjsko	 in	 njenim	 zaročencem	 Lovrom	

Tomanom	veljajo	za	največjo	ohranjeno	korespondenco	v	slovenskem	jeziku,	saj	obsegajo	več	kot	1066	pisem,	ki	so	dolga	od	15	do	35	strani.	

NAVODILA: 

V razpisu lahko sodelujejo učenci osnovnih (od 7. do 9. razreda) 
in srednjih šol. Ljubezensko pismo naj bo izdelano ročno (format 
papirja je lahko različen, prav tako barva), vsi ostali dodatki naj 
bodo izdelek avtorja pisma. 

Ljubezensko pismo naj obsega najmanj 500 in največ 1500 
besed (brez presledka) in je lahko napisano ročno ali s pomočjo 
računalnika. 

Vsebina mora biti v jedru vezana na ljubezensko tematiko 
(čas romantike), pri čemer bodo glavni kriteriji pri ocenjevanju: 
izvirnost besedila, prvoosebni pripovedovalec, bogastvo besedišča, 
doživljanje osebe, ki piše, in sama celovitost besedila. 

Za najboljša tri ljubezenska pisma so določene nagrade, in sicer 
nagrajenci prejmejo ročno izdelane peresnike in bogate knjižne 
nagrade. Podelitev bo na prireditvi z naslovom Čajanka pri Josipini 
Turnograjski konec oktobra 2012. 

Izdelke pošljite najkasneje do 10. oktobra 2012 na naslov: KD 
JOSIPINE TURNOGRAJSKE, MAČE 1, 4205 PREDDVOR, S 
PRIPISOM »NAJ LJUBEZENSKO PISMO«. 

Komisija bo izdelke ocenila tako na osnovi literarne kot likovne 
izvedbe (komisijo sestavljajo pisateljica, akademska slikarka in 
kiparka, publicistka). Izdelkov, poslanih po 10. oktobru 2012, žal 
ne bomo uvrstili v ocenjevalni del. Poslana ljubezenska pisma so 
lahko napisana pod psevdonimom, vendar naj udeleženec natečaja 
na poseben list pripiše kontaktne podatke (ime, priimek in naslov 
ter telefon), ki nam bodo služili izključno za posredovanje obvestila 
o prejemu nagrade. 

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo na delavec.
mira@gmail.com 

Želimo vam veliko ustvarjalnega duha in se veselimo vaših 
ljubezenskih pisem. 

dr. Mira Delavec,  
predsednica KD Josipine Turnograjske



58

Šport Ogledalo, številka 89, 14. september 2012

Košarkarska šola Vojnik
Dragi	otroci	in	spoštovani	starši!	

Kot	ste	morda	že	opazili,	je	stara	telovadnica	na	OŠ	Vojnik	porušena.	
To	je	dober	obet	za	šolsko	leto	2013/14,	ko	se	nam	obetajo	veliko	boljši	
pogoji	treniranja,	igranja	in	tekmovanja	košarke	v	Vojniku.	

Vendar tudi v letošnjem letu ne bomo držali rok križem in bomo 
trenirali še bolj zavzeto, da se bomo pripravili na novo telovadnico. 

Tekme bomo prestavili za mlajše kategorije na podružnico v Novi 
Cerkvi, kjer se bo igrala tudi ŠKL in pionirski festival, za starejše 
kategorije od U14 naprej pa bomo igrali tekme na OŠ Dobrna. 

Ravno tako bomo prestavili treninge, in sicer v telovadnice 
Ljubečna, Frankolovo, Nova Cerkev in Dobrna. Tisti, ki ste že 
trenirali, boste termine treningov dobili od svojih trenerjev. 

Kot prejšnja leta, VABIMO tudi letos v KOŠARKARSKO ŠOLO 
nove člane, dečke in deklice od prvega razreda naprej iz šol Vojnik, 
Nova Cerkev, Šmartno, Frankolovo, Ljubečna in Dobrna. 

Treningi za začetnike bodo potekali v vseh telovadnicah. 

Okvirni termine treningov za začetnike: 

Nova Cerkev: ponedeljek in četrtek 16.00 do 17.30 

Frankolovo: ponedeljek in sreda 14.15 do 15.45 

Ljubečna: torek in četrtek 15.30 do 17.00 

Dobrna: ponedeljek in sreda 16.00 do 17.30 

Datum in uro uvodnega sestanka za vsako šolo posebej boste 
zvedeli vsak na svoji šoli od razrednikov oz. profesorjev športne 
vzgoje 

VABLJENI ! 

Informacije na tel. št. 031 299399 – Robert  
    ali 051 227315 – Mateja 

Košarkarski klub Vojnik 

kkvojnik@siol.net 
 Marjan Oprčkal

RAZPORED TEKEM KOŠARKARSKEGA KLUBA 
VOJNIK V JESENSKEM DELU
Razpored U12- 3. del

Vojnik: Radenska Creativ Sobota Sobota,  
6. oktober Nova Cerkev

Vojnik: Elektra Velenje Sobota,  
6. oktober Nova Cerkev

Rogaška Crystal: Vojnik Sobota,  
13. oktober

Elektra Velenje: Vojnik Sobota,  
13. oktober

Radenska Creativ Sobota: Vojnik Sobota,  
20. oktober

Rogaška Crystal: Vojnik Sobota,  
20. oktober

Razpored U14- 2.SKL

Vojnik: Celjski vitez nedelja,  
30. 9. 2012 OŠ Dobrna ob 10:00

Vrani Vransko: Vojnik nedelja,  
7. 10. 2012

Vojnik: Šentjur nedelja,  
14. 10. 2012 OŠ Dobrna ob 10:00

Vojnik: Vrani Vransko nedelja,  
21. 10. 2012 OŠ Dobrna ob 10:00

Šentjur: Vojnik nedelja,  
28. 10. 2012

Celjski vitez: Vojnik nedelja,  
11. 11. 2012

Razpored U16- 2.SKL 

Zagorska dolina: Vojnik Sobota, 
29. 9. 2012

Rudar Trbovlje: Vojnik Sobota,  
06. 10. 2012

Vojnik: Celjski vitez Sobota,  
13. 10. 2012 OŠ Dobrna ob 10:00

KŠ Sani Bistrica: Vojnik Sobota,  
20. 10. 2012

Vojnik: Nazarje Input Sobota,  
27. 10. 2012 OŠ Dobrna ob 10:00

Vojnik: Zagorska dolina Sobota,  
10. 11. 2012 OŠ Dobrna ob 10:00

Vojnik: Rudar Trbovlje Sobota,  
17. 11. 2012 OŠ Dobrna ob 10:00

Celjski vitez: Vojnik Sobota,  
24. 11. 2012

Vojnik: KŠ Sani Bistrica Sobota,  
1. 12. 2012 OŠ Dobrna ob 10:00

Nazarje Input: Vojnik Sobota,  
8. 12. 2012

Lestvica U12, VZHOD B2

mesto ekipa št.tekem zmage porazi dane:prejete točke razlika točke

1 Rogaška Crystal 12 9 3 520:394 126 21

2 Vojnik 12 7 5 486:327 159 19

3 Radenska Creativ Sobota 12 6 6 506:473 33 18

4 Elektra Velenje 12 5 7 337:469 -132 17
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Štajerski veterani 
evropski košarkarski 
prvaki
V	 litovskem	 Kaunasu	 je	 od	 12.	 do	 21.	 julija	 pod	 okriljem	 Fimbe	

potekalo	7.	Evropsko	veteransko	košarkarsko	prvenstvo.	Tekmovanje	je	
potekalo	v	osmih	kategorijah,	ki	so	se	delile	glede	na	starost	od	35	in	
vse	do	75	let.	Sodelovalo	je	sto	petdeset	ekip	iz	petnajstih	evropskih	
držav.	Na	prvenstvu	 je	participiralo	več	slovenskih	ekip,	med	drugim	
tudi	VKD	Štajerska,	ki	je	merila	moči	v	kategoriji	nad	50	let.

Štajerci so suvereno opravili s predtekmovanjen, kjer so nanizali 
tri zanesljive zmage. Po skupinskem delu so sledili izločilni boji. 
Po novi zmagi v četrtfinalu je sledila težka in napeta polfinalna 
tekma z Rusijo. Za njo so nastopali tudi bivši člani Sovjetske zveze 
na olimpijskih igrah v Barceloni. Po neprepričjivem prvem polčasu 
so štajerski veterani strnili moči in slavili 72: 59. To je bila najtežja 
in vsaj v drugem polčasu najboljša predstava na prvenstvu tako v 
napadu kot v obrambi. 

Na tej tekmi se je poleg Slavka Kotnika, bivšega reprezentanta 
Slovenije, najbolj izkazal Vojničan Marjan Oprčkal z odlično 
obrambo, skoki v napadu in koši v prelomnih trenutkih tekme. S 
to zmago je bila že skoraj zagotovljena zlata medalja, saj jih je v 
finalu čakala precej manj kvalitetna ekipa Litve. V znani dvorani 
Sabonis so v finalni tekmi rutinirano premagali domačo ekipe 
Litve z rezultatom 82: 48. Najbolj učinkovita igralca na prvenstvu 
sta bila Slavko Kotnik, ki je bil najboljši strelec in skakalec ekipe, 
ob tem pa tudi najbolj učinkovit igralec prvenstva, ter Darko Mirt 
- oba bivša slovenska reprezentanta. Marjan Oprčkal, predsednik 
Košarkarskega kluba Vojnik, je bil s povprečjem 9.5 točke na tekmo 
4. strelec evropskih prvakov in zelo zaslužen za končni rezultat, saj 
je najtežje tekme odigral najbolje. 

Zanimivo je bilo spremljati tekme v Litvi, kjer je košarka 
nacionalni šport, in biti kos ravno igralcem te države. 

 Špela O.

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na 
spletni strani

Tekmovanje v streljanju z 
malokalibrsko puško 
v Vitanju
Člani	 strelske	 sekcije	 DU	 Vojnik	 smo	 sodelovali	 na	 tekmovanju	

z	 malokalibrsko	 puško	 v	 Vitanju	 v	 soboto,	 23.	 6.	 2012.	 Tekmovanje	
je	 organiziralo	 DU	 Vitanje	 v	 počastitev	 praznika	 Občine	 Vitanje.	
Tekmovanja	se	je	udeležil	tudi	predsednik	DU	Vitanje,	g.	Anton	Rošer.	

Za organizacijo in odlično izvedbo tekme sta poskrbela g. Alojz 
Jelenko in g. Franc Grčar, člana SD – DU Vitanje. 

G. Slavko Vetrih, župan Občine Vitanje, je zmagovalcem podelil 
pokale in medalje. Obenem nam je razkazal veličasten objekt 
KSEVT, ki je v zaključni fazi izgradnje. Za čas, ki nam ga je namenil, 
smo mu zelo hvaležni. 

Rezultati tekmovanja 

Ekipno:

1. mesto ekipa DU Vojnik 

2. mesto ekipa DU Dobrna 

3. mesto DU Hudinja 

Posamezno:

1. mesto Franc Lebič DU Vojnik 

2. mesto Franc Kuzman DU Vojnik 

3. mesto Anton Rošer DU Vitanje 
Franc Kuzman

Del strelcev udeleženih na tekmovanju v Vitanju

Najboljši strelci in g. Slavko Vetrih župan Občine Vitanje
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Tekmovanje je potekalo v treh kategorijah. Prvi so se za mize 
podali moški do 50 let, za njimi tisti nad 50 let. Igralo se je na 9 
mizah. Skupaj je bilo prijavljenih 25 tekmovalcev, ki so najprej 
igrali po skupinah vsak z vsakim, v nadaljevanju pa najboljša dva 
iz vsake skupine naprej v finalnih bojih na izpadanje, ostali pa so se 
pomerili v tolažilni skupini. Turnir se je nadaljeval s tekmovanjem 
v dvojicah, kjer se je takoj igralo na izpadanje. 

Turnir je hitro in strokovno vodil g. Janez Zore. 

  Turnir je že nekaj let odprtega tipa, zato se ga udeležujejo 
tekmovalci iz vse Slovenije, tudi trenutno nekaj najboljših v raznih 
rekreativnih ligah. Sodelovali pa so tudi osnovnošolci, ki iz leta v 
leto kažejo boljše znanje, katerega na njih prenaša učitelj Marjan 
Čretnik. 

Rezultati po kategorijah: 
Moški - posamezno do 50 let: 

1.    Matevž Žgank 

2.    Lojze Zore 

3.    Dejan Fridrih 

Zmagovalec tolažilne skupine: Igor Reberc. 

Moški - posamezno nad 50 let: 
1.    Gorazd Štor 

2.    Milan Tasić 

3.    Boris Škoberne 

Zmagovalec tolažilne skupine: Bojan Gradišnik. 

Dvojice - enotna kategorija: 
1.    Alex Poropat in Matevž Žgank 

2.    Dejan Fridrih in Lojze Zore 

3.    Gorazd Štor in Milan Tasić 

Zmagovalci posameznih kategorij so prejeli pokale, prvi trije v 
posamezni kategoriji in zmagovalca tolažilnih skupin pa denarne 
nagrade, ki jih je podelil predsednik KS Frankolovo Dušan Horvat. 

Da je turnir uspel, sta zaslužna tudi naslednja sponzorja: KS 
Frankolovo in Gostišče Turist - Fošt, d. o. o. Zaradi velikega števila 
prijavljenih tekmovalcev pa smo si morali izposoditi tudi več 
namizno-teniških miz in pregrad, ki so nam jih posodili na OŠ 
Ljubečna, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. 

Primož Pinter

Tradicionalni turnir v namiznem tenisu 
za pokal KS Frankolovo
V	soboto,	12.	maja	2012	s	pričetkom	ob	9	uri,	je	namizno-teniška	sekcija	ŠD	Frankolovo	organizirala	tradicionalni	turnir	v	namiznem	tenisu	za	

moške	v	večnamenski	telovadnici	na	Frankolovem	v	okviru	krajevnega	praznika	in	akcije	Veter	v	laseh.

Nogometna liga Frankolovo 2012
Že	drugo	leto	zapored	je	pod	okriljem	ŠD	Frankolovo	potekala	malonogometna	liga,	v	kateri	se	merijo	ekipe	z	območja	KS	Frankolovo.	Letos	

sta	debitirali	ekipi	Sojek	 in	Elita	Frankolovo.	 Igralo	se	 je	od	aprila	do	 junija	ob	sredah	zvečer	pod	žarometi	na	 igrišču	v	graščinskem	parku	
Frankolovo	po	dvokrožnem	sistemu.	

S prihodom dveh novih ekip se je povečalo tudi število 
tekmovalcev, ki so še srednješolci, kar nas še posebno veseli, saj je 
to znak, da se tudi vedno več mladih vključuje v športne dejavnosti 
in aktivno preživlja svoj prosti čas. Hkrati pa z njimi liga vsako leto 
pridobiva na kvaliteti. Po vseh derbijih smo po zadnjem, 10. kolu 
na zaključnem pikniku razglasili zmagovalca: ekipo Sojek. Prvaki 
so prejeli prehodni pokal NLF. 

Končni vrstni red: 
•	 1. Sojek 
•	 2. Frankolovo 
•	 3. Starine 
•	 Partizani	
•	 Legende	
•	 Elita	Frankolovo	 Primož Pinter
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Vizorski orli so uspešno 
otvorili poletno sezono 
V	 petek,	 1.	 6.,	 in	 v	 soboto,	 2.	 6.,	 se	 je	 v	 Kisovcu	 s	 tekmovanjem	

za	pokal	Občine	Zagorje	ob	Savi	začela	poletna	sezona	v	smučarskih	
skokih.	Za	začetek	sezone	so	bile	uvrstitve	naših	skakalcev	solidne.

V petek, 1. 6., in v soboto, 2. 6., se je v Kisovcu s tekmovanjem za 
pokal Občine Zagorje ob Savi začela poletna sezona v smučarskih 
skokih. Za začetek sezone so bile uvrstitve naših skakalcev 
solidne. Že tradicionalno se je najbolje odrezala Špela Mastnak z 
2. mestom, Luka Robnik je bil 3., Timi Zajc je tekmoval v višji 
kategoriji do 15 let in osvojil odlično 4. mesto, Blaž Potočan je 
bil 9., Kaja Urbanija Čož je osvojila 10., Martin Mastnak pa 11. 
mesto. 

Jernej Klarič, ki je tekmoval v kategoriji članov, je osvojil 12. 
mesto. Prav posebne čestitke pa si zaslužijo naši najmlajši, saj so se 
v večini prvič udeležili tekmovanja. In sicer je Ana Vranc osvojila 
15., Tiven Grum 17., Liu Robnik 19. in naš najmlajši Ožbej 
Vačovnik Kotnik 20. mesto.Vsi štirje si zaslužijo prav posebne 
čestitke za pogum. 

Med tednom so skakalci naredili še nekaj dobrih treningov. 9. 6. 
so se odpravili v Žirovnico na prvo mednarodno tekmo (od štirih), 
ki šteje za skupni seštevek Alpe Adria pokala. Tekmovanja so se 
lahko udeležili skakalci, ki so mlajši od 11 let, bili pa so iz treh 
držav: Italije, Avstrije in Slovenije. 

Naši skakalci so dosegli odlične rezultate. Najbolj je presenetil naš 
najmlajši član, šestletni Ožbej Vačovnik Kotnik, ki je v kategoriji 
cicibani do 7 let osvojil odlično 3. mesto. Novinec Tiven Grum 
je v kategoriji cicibani do 8 let moral tekmovati na kar 15-metrski 
skakalnici in osvojil  13. mesto. Zasluži si posebne čestitke za 
pogum. Pri cicibankah do 9 let je zmagala naša Špela Mastnak, 
njen uspeh pa sta z odličnima uvrstitvama dopolnili novinki Liu 
Robnik s 7. in Ana Vranc z 8. mestom. Pri deklicah do 11 let je 
Kaja Urbanija Čož osvojila odlično 2. mesto. V kategoriji dečkov 
do 11 let pa je Luka Robnik osvojil 3. mesto, Blaž Potočan pa je 
bil 9. 

Kljub napornem urniku pa so se naši skakalci 10. 6., torej že 
naslednji dan, udeležili še tekmovanja za pokal občine Krško, kjer 
so konkurenco deklasirali  Kaja Urbanija Čož, Martin Mastnak 
in Luka Robnik. Uspeh so z 2. mestom dopolnili Timi Zajc, s 3. 
mestom Blaž Potočan in s 5. mestom Klemen Kotnik. 

Naše skakalce že v petek, 15. 6., in v soboto, 16. 6., čaka 
tekmovanje v Mostecu. Želimo jim dolge in varne skoke. 

Nataša Robnik 

Špela Mastnak - 1. mesto

Kordiljera Blanca - Peru
V	mesecu	 juliju	 je	bila	 izvedena	alpinistična	odprava	AO	Grmada	

Celje	v	Perujske	Ande.	Peru,	država	v	 Južni	Ameriki,	ki	 leži	malo	pod	
ekvatorjem,	 ob	 pacifiški	 obali,	 se	 poleg	 bogate	 inkovske	 kulture	
ponaša	tudi	z	mogočnimi	gorami,	ki	so	bile	seveda	naš	glavni	cilj.	

Cordillera Blanca je gorska veriga, ki  leži na severu Peruja. 
Skupaj s Cordillero Negro sestavlja območje Callejon de Huaylas. 
Pokrajina je bogata z dolinami, rekami, jezeri, nad katerimi se 
dvigujejo beli vrhovi Andov. Praktično celo območje kordiljere je 
pod zaščito nacionalnega parka Huascaran, ki mu pravijo tudi »raj 
belih vrhov«. 

Park zajema 16 šesttisočakov, 17 vrhov, višjih od 5500m, 663 
ledenikov, 269 jezer, 42 rek ... Prebivalci so večinoma indijanci, ki 
skupaj z naravo sestavljajo celostno podobo območja. 

Kordiljera Blanca - bela veriga velja za eno najlepših in 
najatraktivnejših gorstev na svetu. Zaradi tega je tudi območje 
precej obiskano. Tu lahko srečaš alpiniste in pohodnike praktično 
s celega sveta. Cilji naše odprave so bili najprej opraviti 
aklimatizacijo z lažjimi vzponi na nekaj pet tisočakov, nato pa se 
povzpeti na  vrhova Toclaraju 6034 m in Artesonraju 6025 m 

(slednji je poznan po ikoni filmske družbe Paramount). 

Oba omenjena vrhova že zaradi svoje oblike zahtevata plezalni 
pristop. Smeri pristopa pa so ocenjene z oceno D+ (difficult+). 

POTEK ODPRAVE 

Po prihodu v .mesto Huaraz pod Andi na višini 3100 m smo 
takoj pričeli z aktivnostmi aklimatizacije. 

Vrhovi pa so si sledili takole: 

Nevado Urus - 5420 m, Ishinca - 5530 m, po smeri Ruta direct, 
Toclaraju - 6034 m, po smeri West face direct, Artesonraju - 6025 
m SE Face. 

Vremenske razmere so bile cel čas odprave dobre,saj smo za 
izvedbo odprave izbrali obdobje, ki velja v Kordiljeri Blanci za 
najbolj stabilnega - zimska suha doba. Poleg aktivnosti, povezanih 
z gorami, smo našli tudi nekaj časa za oglede naravnih in kulturnih 
znamenitosti, ki jih v Peruju ne manjka. 

ČLANI ODPRAVE: 

Tomo Videnšek, vodja odprave, Brane Škornik, Roman Toplak, 
Rado Pilih in Jože Cajzek 

Odprava je potekala od 25. junija do 17. julija. 

Odprava je v celoti zelo dobro uspela, saj smo vse zastavljene 
cilje tudi dosegli. Temu je botrovala dobra organizacija odprave, 
kot tudi dobra psiho-fizična pripravljenost članov. 

Tomo Videnšek
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PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK

September

Sobota, 15. september 2012, 
ob 8. uri

Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik prireja IV. pohod – ogled vinskih kleti  
(Male Dole, Črešnjice). Zbor v Ivenci na parkirišču bivše gostilne Zottl. 

Sobota, 15. september 2012, 
ob 9. uri

V sklopu Slomškovih kulturnih dni 2012 pohod OTROCI IN MLADI PO SLOMŠKOVI POTI.  
Start ob 9. uri, ob 18. uri sv. maša v cerkvi v Novi Cerkvi in ob 18.30 odprtje razstave v Mihaelovi 
kapeli.

Sobota, 15. september 2012, 
ob 17.30 uri

Sveta maša, nato koncert Marijinih pesmi Mešanega cerkvenega pevskega zbora Vojnik  
v cerkvi Device Marije v Vojniku. 

Sobota, 15. september 2012, 
ob 18.30 uri 

Turistično društvo Nova Cerkev prireja odprtje razstave v Mihaelovi kapeli.  
Predstavili bodo likovna dela domačih likovnikov.

Nedelja, 16. september 2012, 
ob 10. uri

Športno društvo Socka prireja državno prvenstvo v gorskih tekih za štafete v Socki.  
Začetek pri POŠ Socka. Kontakt: Boštjan Gorečan - 041 794 501

Nedelja, 16. september 2012, 
ob 10. uri 

V sklopu Slomškovih kulturnih dni 2012 prireditev Slomšek,  naš vzornik in priprošnik.  
Sveta maša ob Slomškovih relikvijah. Po maši praznovanje župnijskega dne.

Nedelja, 23. september 
2012, ob 14. uri

Društvo Talon Frankolovo prireja iskanje izgubljenega prstana grajske gospe,  
start v graščinskem parku na Frankolovem.

Nedelja, 30. september 
2012, ob 17. uri Koncert Slomškovih pesmi ob zaključku Slomškovih kulturnih dni v cerkvi sv. Jerneja v Vojniku.

Oktober

Oktober 2012 Društvo Talon Frankolovo prireja obujanje starih običajev-ličkanje. Datum bo znan naknadno.

Torek, 2. oktober 2012,  
od 9.–11. ure

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje in Občina Vojnik prirejata podjetniško delavnico  
za mlade v prostorih Občine Vojnik.

Torek, 2. oktober 2012,  
ob 13. uri Društvo kmetic Meta prireja srečanje kmetic na igrišču pod šotorom v Vojniku.

Sreda, 3. oktober 2012,  
ob 9. uri

Društvo upokojencev Vojnik v počastitev občinskega praznika organizira medobčinsko streljanje z 
zračno puško in medobčinsko kegljanje na vrvici v društvenih prostorih.

Sreda, 3. oktober 2012,  
ob 13. uri Društvo upokojencev Vojnik prireja društveni piknik na igrišču pod šotorom v Vojniku.

Sreda, 3. oktober 2012,  
od 18.–20. ure

Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje in Občina Vojnik prirejata podjetniško delavnico  
za mlade v prostorih Občine Vojnik.

Prireditve
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Kocbekova ulica 2, Celje
P. Keršova ulica 8, Vojnik
P. Ronkova ulica 4, Slovenj Gradec
P. Šmihelska cesta 2, Mozirje

- prve pomoèi
- cestno prometnih predpisov
- varne vožnje
- izbris kazenskih toèk
- voditelj èolna ter VHF GMDSS
- vilièarje in T.G.M
- varno delo s traktorjem
- temeljne poklicne kvalifikacije

- pouèevanje mladostnikov za
  vožnjo s spremljevalcem
- obnovitveni teèaji, vožnje

ODLIÈNE CENE !

433. november 2009 OgledalO 11/72

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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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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Četrtek, 4. oktober 2012,  
ob 19. uri

Občina Vojnik prireja prireditev ob občinskem prazniku Občine Vojnik s podelitvijo grbov in priznanj 
v večnamenski dvorani POŠ Nova Cerkev.

Petek, 5. oktober 2012,  
ob 20. uri Mladinsko društvo Vojnik prireja Rock fest na igrišču pod šotorom v Vojniku.

Sobota, 6. oktober 2012,  
ob 9. uri Vinogradniško vinarsko društvo Vojnik prireja vinsko trgatev na igrišču pod šotorom v Vojniku.

Sobota, 6. oktober 2012,  
ob 15. uri

ŠRD Sokol organizira 2. VOJNIŠKI KROG. SOKOLČKOV TEK ob 15. uri,  
2. VOJNIŠKI KROG ob 16. uri

Sobota, 13. oktober 2012,  
ob 18. uri Koncert vokalne skupine Inspiritu na gradu Lemberg.

Nedelja, 14. oktober 2012,  
ob 18. uri

Literarni večer z Žigo Stopinškom, avtorjem pesniške zbirke Skozi kosmate oči, spremljava z 
akustično kitaro - Primož Pinter v Knjižnici Vojnik. Na ogled bo tudi razstava umetniških izdelkov 
Hans Artist. 

Občina Vojnik vsak četrtek od 16. do 18. ure organizira svetovanje na področju izvedbe in financiranja 
energetsko učinkovite gradnje oziroma adaptacije. Brezplačno svetovanje poteka v prostorih Občine 
Vojnik po predhodni najavi na tel. št. 041 663 395 (Nikolaj Torkar).
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