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Kazalo

Beseda urednika
Spoštovane občanke in občani,

letošnja zima se je pa pokazala v vsej svoji 
veličini, kajne? Počasi se vendarle poslavlja, 
nam pa se ponujajo možnosti za urejanje 
okolic hiš, pa tudi širše. Čisto lokalno 
okolje je posledica uspešno organiziranih 
in izvedenih čistilnih akcij na območju 
občine Vojnik. Bodimo odgovorni do 
narave in se potrudimo, da bo ostalo tako 
tudi v prihodnje. 
Skupaj s pomladjo pa je pred vami nova 

številka Ogledala, ki ponovno ponuja obilico zanimivega branja. 
Posebej naj opozorim na novo rubriko Pravni kotiček in svetovanja, ki 
ponuja brezplačno pravno svetovanje, zato naj vam ne bo neprijetno 
izkoristiti prijaznosti Odvetniške pisarne Koprivšek. 
Želim vam prijetno branje in s soncem, rožami in dobro voljo 
posejano pomlad! 

Jure Vovk, 
odgovorni urednik

Kolofon

OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006
Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-naslov: obcina@vojnik.si
Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)
ponedeljek od 8.00 do 12.00
sreda od 8.00 do 12.00
od 13.00 do 16.30
petek od 8.00 do 12.00

Glasilo Občine Vojnik

Prispevke s fotografijami, z navedbo avtorja in s tel. številko za nasled-
njo številko Ogledala pričakujemo do ponedeljka, 3. junija 2013, 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 3. juniju, bomo objavili v okviru možnosti. 
Uredniški odbor si pridržuje pravico do krajšanja člankov in izbora 
fotografij po lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov odgo-
varja avtor prispevka.

Izdajatelj: Občina Vojnik 

Odgovorni urednik: Jure Vovk

Uredniški odbor:
Rozmari Petek, Sonja Jakop, 
Andreja Štravs, Lidija Eler-Jazbinšek,
Tjaša Podergajs in Ines Novak

Trženje oglasov: Ines Novak, ks-frankolovo@amis.net

Jezikovni pregled: mag. Nataša Koražija

Naslovna fotografija: V pričakovanju pomladi

Foto: Jure Vovk

Prelom in priprava za tisk: Nevtron & Company, d. o. o.

Glasilo izhaja v nakladi 3.300 izvodov in je brezplačno.
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Župan občine Vojnik Benedikt Podergajs

Beseda župana
V času od zadnjega Ogledala pa do izida te številke se v mojem predalniku ali mojih zapisih ni zbralo toliko 
vprašanj kot pri prejšnjih številkah, verjamem pa, da poskušamo odgovoriti na vsa vprašanja občanov ali 
obrazložiti dejanja in odločitve tako Občinske uprave kot Občinskega sveta in njegovih odborov.
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V vsakem Ogledalu se pojavljajo obrazložitve in odgovori mojih so
delavcev, ki dodatno opisujejo naša dejanja, finančne odločitve itd. Prišli 
pa sta dve anonimni pismi z vprašanji oz. zahtevami. Človek ne ve, če 
bi na taka pisanja odgovarjal, saj me še vedno moti, da nekdo ni toliko 
pogumen, da bi se podpisal ali podpisal s pravim imenom ali prišel po 
informacijo na Občino. Ti pismi sta me spodbudili, da napišem tudi o 
temi pridobivanja služnosti, ki jo morda občani poznate malo manj ali 
pa nočete slišati zanjo. 
Prvo pismo je iz Nove Cerkve, kjer se krajani Polž zgražajo nad ravnanjem 
posameznika, ki je gnojnico polival kar iz ceste in s tem zaprl občinsko 
cesto. Zadevo bom predal inšpektoratu oz. kršitelja opozoril na to dejanje. 
V nadaljevanju pisec trdi, da smo mu »posipavali in orali njegovo lastno 
cesto«, kar pa zagotovo ne bo držalo. Letošnja zima je že tako v našem 
proračunu povzročila obilo škode, saj smo porabili enkrat več denarja 
kot prejšnja leta, zato si takih pluženj ne moremo privoščiti in jih tudi ne 
dovoljujemo. Kaj in koliko se pluži, pa krajevne skupnosti nadzorujejo same. 
Kar se tiče nedovoljenih ali dovoljenih gradenj, pa mora imeti vsak lastnik 
za vsako tako gradnjo (ki jo omenjate) dovoljenje, ki ga izda upravna 
enota. Del dokumentacije pa pred tem pridobi na Občini. Da bi kakšen 
naš občan pri tem imel privilegije, ne bo držalo, je pa res, da kakšen 
naš občan tudi kaj zgradi mimo dovoljenj, takrat pa imate vso pravico 
poklicati inšpektorja ali se obrniti na naše službe, ki bodo ocenile, ali 
lahko zadevo rešujejo same ali jo posredujejo naprej. Najprej pa bodo 
povedale, ali sploh je govora o gradnji brez dovoljenja. 
Drugo pismo je bilo naslovljeno na Jožeta Kocmana in posredno na Svet 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Pisec, ki se je sicer podpisal, s takim imenom in priimkom seveda ne 
obstaja (sicer se naj oglasi), kritizira delno zgrajen pločnik iz Arclina proti 
Vojniku. Tudi sami dobro vemo, da je tako. Trudili smo se, da se je pločnik 
zgradil vsaj tam, kjer so bile dane možnosti. Občinski svet pa razporeja 
denar po prioritetah, za katere sklepa, da so najpomembnejše. Za 

omenjeni pločnik imamo možnost pridobiti tudi državna sredstva, zato 
si prizadevamo, da za takšne projekte ne bi porabljali »svojega« denarja, 
ampak si prizadevamo pridobiti dodatnega. Ker pa je država v slabšem 
finančnem stanju kot pred leti, gredo ta naša prizadevanja bistveno 
počasneje naprej, kot bi želeli mi in vi. Pločnik bo kmalu dobil celovito 
podobo, ravno tako tudi križišče v Arclinu, smer Ljubečna. 
Velikokrat pa smo že povedali, da Direkcija RS za ceste ne dovoli 
avtobusnih postajališč na vsakih nekaj metrov, zato ga pri pokopališču in 
pod cerkvijo ne moremo postaviti. 
Kar se tiče avtobusnih postajališč za vstop otrok, pa ne vem, katero 
vstopanje je tako nevarno. Za eno, ki se je pokazalo kot nevarno, smo 
pridobili dovoljenje lastnika hiše, da lahko iz njegovega dvorišča otroci 
vstopajo na avtobus, avtobusnega postajališča v pravem pomenu 
besede pa kljub mnogim poskusom in prošnjam nismo mogli postaviti. 
Drugje vstopajo otroci na rednih avtobusnih postajališčih. Če pa je še kje 
posebna težava, pa se oglasite na Občini in predstavite problem. Lahko 
tudi preko predstavnika KS. 
V letošnjem letu smo dobili veliko pohval ravno glede očiščenih 
avtobusnih postaj in tudi spluženih cest, za kar smo porabili tako veliko 
denarja, zato mi ni jasno, kje in kdaj se je zgodilo, da katera ni bila 
očiščena. Morda res ne v trenutku, ko je še snežilo, bila pa je zagotovo v 
najkrajšem možnem času. Tisti, ki piše tako kritikantsko, bi morda malo 
pokukal v katero od sosednjih občin. 
 

Morda pa za lažje razumevanje letošnje zime 
naslednji podatek: 
V proračunu smo imeli 138.000,00 EUR predvidenega denarja za zimsko 
službo. Do danes smo ga porabili 250.048,00 EUR. Občina je v letošnji 
zimi kupila 250 t soli za posipavanje. 
Ker je v pismu še nekaj puščic, ki letijo brez cilja, bi piscu povedal še to, da 
ste velikokrat krivi občani sami, da toliko časa traja realizacija kakšnega 
projekta. Recimo vodovod Tomaž: dve leti smo se ukvarjali samo z eno 
družino. Ko smo prišli končno do ostalih služnosti, naletimo na lastnika 
iz tujine, pa nekoga, ki ima posebne pogoje, in tako spet mine pol leta 
popolnoma brez potrebe. 
Drugi primer: vodovod Brdce. Da bomo lahko nadgradili vodovod, je 
potrebno najprej pridobiti služnosti za obstoječega, ki ga bomo predali 
v upravljanje ustrezni javni službi JPK Slovenske Konjice. Služnosti nismo 
mogli pridobiti niti za ta vodovod, ki je že zgrajen in so ga ljudje »soglasno« 
zgradili že pred mnogimi leti. In tako bo kmalu minilo kmalu pol leta 
naših prizadevanj, storili ali dosegli pa nismo nič. Naslednja poteza bo 
nov projekt in draga prestavitev že obstoječega vodovoda, nato bomo 
pridobivali služnosti za novo napeljavo, sledi pridobivanje gradbenega 
dovoljenja, nato sledi izgradnja novih napeljav in šele potem bodo ljudje 
dobili vodo. Mukotrpno, kajne? 
In ko dobimo služnosti domačih ljudi, se pa najde še Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov RS, pa ARSO, pa še katero od ministrstev in tako 
minevajo leta. 
In tretji primer: Ah, se ne splača. 
In četrti in petindvajseti: Ah, še manj! 
Razmislite, da je enako pri cestah, pri kanalizacijah, pri odkupih zemljišč 
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za vodohrane, pri pločnikih in kolesarskih stezah … Torej povsod. 
Dragi pisec, ki tako vehementno razmetavaš kritične besede o našem 
delu in delu mojih kolegov na Občini ali v Svetu za preventivo, si pomislil 
kdaj na to? Verjetno ne. 
 

Da pa moje pisanje ne bo tako negativno, bi rad 
čestital mnogim jubilantom: 
•	 Štajerski rogisti so 13. aprila praznovali 20 let delovanja. 
•	 Moški pevski zbor Anton Bezenšek iz Frankolovega 20. aprila praznuje 

40 letnico delovanja. 
•	 Vinogradniško vinarsko društvo praznuje 4. maja 10letnico delovanja. 
•	 Planinsko društvo organizira 28. aprila 20. tradicionalni pohod na 

Kunigundo 
•	 Špesov dom 11. maja praznuje 10letnico delovanja. 
•	 Športno društvo Socka je 14. aprila organiziralo državno prvenstvo v 

gorskih tekih za štafete. 

•	 Društvo jadralnih padalcev Kajuh iz Frankolovega v aprilu organizira 
mednarodno tekmovanje v jadralnem letenju z imenom ParaŠtajerka. 

•	 In še cela vrsta koncertov, prireditev in drugih dogodkov, ki jih 
organizirajo naša marljiva društva, se bo zgodila. 

•	 Čestitke vsem jubilantom in hvala vsem organizatorjem za odmevne 
prireditve. 

In še posebej hvala vsem, ki ste se udeležili čistilne akcije. Če tega zaradi 
slabega vremena še niste mogli storiti, sporočamo, da okolico svojega 
doma ali širše lahko uredite kadarkoli med letom in nabrano odložite 
v zbirnem centru, pri večjih količinah zbranega odpadnega materiala 
obvestite svoje krajevne skupnosti. 

V upanju, da bo v času, ko boste to brali, tudi dejansko že prišla bolj 
sončna pomlad, vam pošiljam prijetne pozdrave! 

Beno Podergajs 

Predstavitev občine Vojnik na Flori 2013

Prestavitev čistilne akcije v občini Vojnik 

Čistilna akcija 2013
Občina in KS Vojnik ter KS Nova Cerkev in Frankolovo vas 
obveščajo, da se zaradi zelo slabega vremena SPOMLADANSKA 
ČISTILNA AKCIJA, ki naj bi potekala v soboto, 6. aprila, prestavi na 
soboto, 20. aprila, v Frankolovem pa je čistilna akcija potekala 13, 
aprila 2013.  

Vreče in rokavice boste prejeli na že znanih zbirnih mestih: 
za KS Vojnik pred Občino Vojnik, KS Nova Cerkev pred Gasilskim 
domom v Novi Cerkvi ter Lembergu in Socki, za KS Frankolovo 
pa pred KS Frankolovo. Za vse, ki se boste akcije udeležili, bo 
poskrbljeno tudi za malico. Da je ne bi zmanjkalo, vas prosimo, da 
se na akcijo prijavite na svojo KS, in sicer: 
•	 Vojnik: tel.: 7800621 ali 031 384 399 (Irma) ali 041 677 685 

(Lidija Eler Jazbinšek, predsednica Sveta KS), 
•	 Nova Cerkev: tel.: 781 20 50 ali na 041 624 495 (Mihaela) ali 041 

624 493 (Slavko Jezernik, predsednik Sveta KS), 
•	 Frankolovo: tel. 781 40 56 ali 041 652 418 (Ines) ali 041 624 492 

(Dušan Horvat, predsednik Sveta KS). 

Lani smo prvič za čiščenje uporabljali tudi vreče, kar se je dobro 
obneslo, zato bomo letos to prakso ponovili. S podjetjem Simbio 
smo se dogovorili, bo v tednu pred čistilno akcijo, to je teden od 
ponedeljka, 15., do petka, 19. aprila, zbirni center v Vojniku odprt 
vsak dan od 13. do 19. ure, tudi za gospodinjstva iz Frankolovega. 
Odpadke iz gospodinjstev boste tako lahko odpeljali tja.  
Sobota, 13. aprila, za Frankolovčane in sobota, 20. aprila, za 
ostale pa je namenjena izključno čistilni akciji, zato bo imel zbirni 
center obe soboti podaljšan delovni čas. 
Komaj čakamo, da se zima poslovi, da narava zasije v vsej svoji 
pomladni lepoti. Da bo lahko zasijala, pa ji moramo pomagati 
mi, in sicer tako, da v tednu pred akcijo očistimo svojo okolico, 
v soboto, 20. aprila, pa center kraja in ostalo po razporedu 
krajevnih skupnosti.  
Pridite! Društva, organizacije, posamezniki  stopimo skupaj, s 
skupnimi močmi zmoremo več, v času krize, ki nas sedaj pesti, pa 
s svojo udeležbo pomagamo prihraniti tudi kakšen evro. 

Benedikt Podergajs, župan in Irma Blazinšek, koordinatorka akcije

Flora 2013
Predstavitev občine Vojnik, društev s področja razvoja podeželja 
in Centra ponovne uporabe - enota Vojnik na Flori 2013

Sejem FLORA je eden največjih in najstarejših že tradicionalnih dogodkov 
v Sloveniji na področju vrtnarstva, cvetličarstva in hortikulture. 
Na FLORI imajo ponudniki izdelkov in storitev s tega področja 
odlično priložnost za predstavitev novih trendov in dolgoročnih 
usmeritev v urejanju doma in vrta. 
Že 6. leto zapovrstjo so se društva občine Vojnik, ki delujejo na 
področju kmetijstva in razvoja podeželja, in tokrat še Center 
ponovne uporabe – enota Vojnik predstavljali od petka, 15. 
marca, do nedelje, 17. marca 2013 na sejmu FLORA, POROKA IN 
ALTERMED 2013, na celjskem sejmišču. Naš razstavni prostor 
smo odeli v pisano cvetje Vrtnarstva Piramida Simona Kraševca iz 
Arclina, za kar se najlepše za zahvaljujemo. Poličke pa so bile polne 
izdelkov pridnih žensk iz Društva kmetic Meta, Romana je poskrbela 
za tisti sladki del, pomagali so tudi vojniški čebelarji. 
Kako hitro lahko postane neuporaben izdelek uporaben, pa so 
prikazali s svojo predstavitvijo Zelena trgovina v Vojniku (CPU). 
Nataša je s svojimi navihanimi torbicami in ostalimi izdelki 
razveselila nemalo katero obiskovalko sejma, saj smo poleg pravega 
cvetja ponudili tudi tisto barvito iz blaga.  
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja to akcijo spodbuja že 
6 let. Mnenja so, da so take predstavitve tudi dodatna možnost 
našim društvom. 

 
Petra Pehar Žgajner
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Izgradnjo telovadnice OŠ Vojnik 
bo zaključilo podjetje SGP 
POMGRAD, d. d., Murska Sobota
Z gradnjo telovadnice OŠ Vojnik smo vas, spoštovani občani in občanke, redno obveščali. Vendar ne mine 
dan, ko do nas prihajajo vprašanja: zakaj so stene poševne, kdaj bo telovadnica, zakaj je popolna zapora 
ceste, zakaj novi izvajalec del in še bi lahko naštevala. 

Pojasnilo glede arhitekturne zasnove telovadnice so nam pripravili 
izdelovalci projektne dokumentacije CM Inženiring. Navedli so: 
»V načrtih za novogradnjo so bile upoštevane vse zahteve iz 
investitorjeve programske – projektne naloge, pri čemer je bilo 
potrebno k funkcionalnemu dodati tudi prostorskoarhitektonski 
vidik. Objekt v tlorisni osnovi zaradi oblike razpoložljive parcele tvori 
nepravilen trapezoid, iz katerega se ravno dvignejo več kot 10 m 
visoke armiranobetonske stene z zelo malo okni. Streha objekta je 
bila sprojektirana v minimalnem naklonu zaradi želje investitorja po 
optimalni namestitvi solarnih elementov. 
Glede na to, da ne investitorju in ne kraju ne bi bil v ponos kvadrasti 
armiranobetonski tujek, katerega videz lahko torej enostavno 
primerjate z zaporom, se je lupino objekta konceptualno prilagodilo 
njegovi vsebini in se jo oblikovalo v razgiban, na vzhodni in zahodni 
strani simetrično nagnjen izzidek. Na zahodni strani zaradi oblike 
parcele ni dovolj prostora za izvedbo povezave med tribunami, zato je 
bilo potrebno v nadstropju oblikovati izzidek. Za skladno oblikovanje 
objekta v celoti, je enako oblikovan tudi izzidek za plezalno steno 
– v izogib »zaporniškemu« videzu sta izzidka simetrično nagnjena 
navzven, kar da objektu prostorsko dinamiko in atraktivno svežino 
sodobnega oblikovanja, ki pelje kraj v korak s časom. 
Izzidek za plezalno steno je nastal kot posledica oblike parcele, ki 
na tem mestu s svojo klinasto obliko sploh omogoča, da se povleče 
tlorisno linijo objekta nekoliko izven vzhodne stene. V kolikor parcela 

ne bi dopuščala te oblike, ne bi bilo možno v objektu plasirati plezalne 
stene oz. bi na ta račun odpadla ena izmed tribun. Plezalne stene 
so sodobna oprema praktično vsake nove večnamenske športne 
novogradnje in so s svojo obliko tudi najpomembnejši poudarek v 
celem prostoru – ne le v interierju, temveč tudi v eksterierju. Plezalna 
stena je edini element športne dvorane, ki jo lahko dejansko naredi 
razgibano, atraktivno ter prepoznavno tudi v širšem prostoru. 
Oblika plezalne stene je predvidena tako, da bo omogočala vse 
težavnostne stopnje plezanja, vključno z začetniško/otroško plezalno 
potjo, ki se nagiba navzven, hkrati pa ta nagib omogoča, da se plezalna 
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stena v kompletu umakne normiranemu prostoru igrišča. Več prostora 
v zgornjem delu stene (nagibu) omogoča izvedbo kompleksnejših 
plezalnih poti, kar bi moral projektant oz. dobavitelj plezalne stene 
izkoristiti pri oblikovanju možnih smeri s pozitivnim in negativnim 
previsom. Posebna prednost nagnjene stene pa je v tem, da je možno 
tudi na zunanji strani objekta izvesti plezalne smeri z oprijemki.” 
Glede popolne zapore ceste v smeri Prušnikove ulice, ki je v času 
gradnje neizogibna, naj pojasnim, da izvedba strešne konstrukcije 
sicer ne bi bila izvedljiva in hkrati izvajalec ne bi mogel brezhibno in 
varno izvesti montaže. 
Terminskemu planu izgradnje telovadnice OŠ Vojnik uspešno sledi 
podjetje ODER, d. o. o., in verjamemo, da bo tudi novi izvajalec, podjetje 

 Zasebna samoplačniška 
zobna ambulanta

 

Raid Wahibi 

Celjska cesta 26 v Vojniku vam nudi:

Delovni čas po dogovoru 
na tel. št. 031 745 927.

- estetske storitve konzervative 
  in protetike
- najsodobnejše tehnike
  zdravljenja z zobnim laserjem
- implantati
- zdravljenje zob in dlesni
- ekstrakcije zob
- čiščenje zobnih oblog z 
  UZ čistilcem in peskanjem
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Gospodarstvo - komunala

ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

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

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

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

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

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

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska Štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

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

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

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

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

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

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

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

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

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

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

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

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

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

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU

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

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

Boštjan švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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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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Utrinki iz šole in vrtca

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ 
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

Društvo Izvir iz Nove Cerkve je vse 
bližje svojemu že pred leti zastavljenemu 
cilju – prvi gozdni učni poti v Vojniku. 
Svoj delček lahko prispevate tudi vi. 
In sicer tako, da se 22. novembra ob 
18. uri v večnamenski dvorani v Novi 
Cerkvi udeležite koncerta, ki ga društvo 
pripravlja skupaj s priljubljenim narodno-
zabavnim ansamblom Modrijani ter učenci 
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.

Naj spomnimo, društvo Izvir je obljubo 
o prvi gozdni učni poti v Vojniku dalo že pred 
letom dni, ko so v okviru majskega Tedna 
prijaznosti in dobrih dejanj in osrednje teme 
Prijaznost do narave, obljubili, da bodo 
vsa zbrana sredstva v tem tednu namenili 
za izgradnjo prve gozdne učne poti. Skupaj 
s temi (skromnimi) sredstvi ter sredstvi, ki 
so jih dobili na evropskem razpisu, so že 
oblikovali prisrčen logotip gozdne poti ter 
z geometri in gozdarji označili pot. Po njej 
se boste (upajmo, da zelo kmalu) lahko 
sprehodili, če boste šli po poti od cerkve 
Svetega Florijana do Svetega Tomaža. 

Kako hitro boste lahko uporabljali 
gozdno učno pot Modrijančkov, pa je 
v veliki meri odvisno tudi od vas. Zato 
vas vljudno vabimo, da z udeležbo na 
koncertu pomagate uresničiti želeni cilj. 
Vidimo se torej 22. novembra ob 18. uri v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.  

R. P.

OTVORITEV VRTCA LEVČEK

»Obogatimo življenje svojih otrok, 
ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s 
stvarmi, ki so vrednote!« je bilo geslo, ki je 
vabilo starše, otroke in krajane iz Vojnika v 
nedeljo, 11. 10. 2009, na slovesno odprtje 
oddelka Vrtca Danijelov levček v Vojniku. 

Najprej so se vsi zbrali pri sveti maši v 
župnijski cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku, 
ki jo je daroval celjski opat Marjan Jezernik 
ob somaševanju domačega župnika. Pri 
slovesnosti so sodelovali tudi otroci in 
vzgojiteljice, ki so že vključeni v vojniško 
enoto.

Slovesnost se je nadaljevala v prostorih 
vrtca, ki gostuje v prostorih Kmetijske 

zadruge v Vojniku. Najprej so opravili 
besedno bogoslužje, nato pa so spregovorili 
župan Beno Podergajs, Direktor zadruge 
Marjan Kovač, vodja Danijelovega 
levčka Jure Levart in domači župnik 
Anton Perger. Vsi so si bili enotni, da je 
to poseben dogodek, ki je v današnjem 
času nujen, poleg tega pa so ponosni, da je 
kljub številnim težavam oddelek v Vojniku 
zaživel, saj so v njem že trije oddelki. 
Gospod opat je blagoslovil prostore vrtca. 
Vodja oddelka v Vojniku je vzgojiteljica 
Renata Koštomaj. 

Milena Jurgec

 
Proizvodnja in prodaja sveč 

Igor Lužar s.p. 
Lemberg 13b Nova Cerkev 

Vabimo vas v prenovljeno,večjo 
trgovino z še večjo ponudbo vseh 

vrst nagrobnih sveč in veliko 
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim 

rednim strankam se 
zahvaljujemo za zaupanje. 

Vljudno vabljeni ! 
Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188 
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

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

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

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

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

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

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

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

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

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

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

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

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

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

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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MEMAJ ZYLFI

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

Tel./Fax: 03 577 28 95

Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
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DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE
 

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

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

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

 

Marko Žibret

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

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

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

Člani našega društva se vsem sodelujočim 
v programu iskreno zahvaljujemo.

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

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

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

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

Jelka Žlaus

Društva

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

T•03/ 781 28 81 F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01

e-mail: zip.gorecan@t-2.net

popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

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

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

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

Ivan Robačer

V SPOMIN 

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

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

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

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

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maši smo imeli še ogled dela Gorenjske 
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Gospodarstvo - komunala

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

OBNOVA BRVI

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

Boštjan švab

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

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

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

Občinski redar
Damjan Vahter

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

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

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

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

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

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
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Nekaj misli zaposlenih na OŠ Vojnik: 
Zadnjih nekaj mesecev pred mojimi očmi ‘’raste’’ telovadnica. Vsak 
dan lahko skozi okno učilnice opazujem, kako delavci izredno pridno, 
pa naj bo sonce, dež, sneg, veter, mraz, delajo zato, da je telovadnica 
‘’zrasla’’ do strehe. Zelo se veselim dneva, ko bodo vsi stroji utihnili in 
se bo v zgradbi slišal razigrani glas naših učencev, ki se bodo lahko 
športno udejstvovali v normalnih okoliščinah. Hvaležna sem vsem, ki 
so kakorkoli prispevali, da bomo imeli čudovito telovadnico. 

 Milena Jurgec 

Pogosto govorimo o zdravem načinu življenja, k temu pa uvrščamo 
razen hrane tudi veliko gibanja. In prav tu se zastavlja vprašanje nam, 
učiteljem, ki poučujemo na Osnovni šoli Vojnik: »Kdaj bomo lahko 
našim malčkom, ki tako nestrpno, z žarom v očeh čakajo, ponudili 
telovadnico, pravo telovadnico?« Naši malčki, učenci prve triade, 
potrebujejo več gibanja, kar smo jim nudili v avli razredne stopnje in 
enkrat tedensko v sedaj majhnem preurejenem prostoru, ki ga sicer 
imenujemo »telovadnica«. Vsi se veselimo, nove, večje in sodobnejše 
telovadnice, kajti gibanje je pomembno in gibanje je zdravje. 
Omogočimo našim otrokom sproščen in hiter korak v novi telovadnici. 

 Anka Krajnc 

Športna dvorana, ki nastaja pred našimi očmi, bo omogočila pestro 
športno vzgojo vsem učencem na šoli, kar do sedaj ni bilo mogoče. Vsi 

vemo, kako pomembna je športna vzgoja za vsestranski razvoj otrok. 
Ko pomislim, da bomo novo šolsko leto začeli v novi športni dvorani, 
že vidim zadovoljne obraze šolarjev, rekreativcev in profesionalcev. V 
pričakovanju novega delovnega okolja se veselim tudi sam. 

 Robert Suholežnik 

Imeli smo telovadnico, sedaj pa na njenem mestu raste trikrat večja. 
Vsak dan, ko se stiskamo v prirejeni telovadnici (14 m x 4 m), s kolegi 
opazujemo, kako uspešno napreduje gradnja, ne glede na vremenske 
razmere. Športni pedagogi, učitelji razrednega pouka in seveda učenci 
od 1. do 9. razreda jo z veseljem pričakujemo. 

 Urša BurjaŽnidaršič 

 
Gibanje je osnovna potreba otrok. Ob zadovoljitvi te osnovne potrebe 
so naši otroci dejavnejši in uspešnejši tudi na ostalih področjih 
vzgojno-izobraževalnega procesa. Za uspešno izvajanje športne 
vzgoje je pomemben prostor, v katerem se gibalne dejavnosti izvajajo, 
in oprema, ki jo lahko uporabimo. 
Zelo pogrešamo telovadnico in se veselimo septembra, ko bomo spet 
lahko izvajali pouk športne vzgoje v novi, še večji in dobro opremljeni 
telovadnici. 

 Urška Agrež

SGP Pomgrad, d. d., z enakim elanom in strokovnostjo sledil našemu 
cilju – otvoritev telovadnice septembra 2013. Naj še enkrat pojasnimo, 
da smo glede izbranega izvajalca CM Celje, ki je v stečaju, lahko gradnjo 
začeli s podizvajalcem podjetjem ODER, d. o. o. Žal nam pogodbene 
obveznosti niso dopuščale, da delo nadaljuje podizvajalec. Zato smo 
skladno s pravnimi mnenji prišli do rešitve, da izvedemo postopek izbire 
novega izvajalca po prvotnem javnem naročilu. Na osnovi zbiranja 
ponudb za ugotavljanje sposobnosti ponudnika za dokončanje del 
telovadnice smo v nadaljevanju s postopkom pogajanj izbrali novega 
izvajalca, podjetje SGP Pomgrad, d. d., Murska Sobota. 
 
 Vesna Poteko, mag., višja svetovalka za investicije in šolstvo 
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Kveder, ki ustvarja znamko Taja 
design. Tudi sama je okusila 
bridkosti trga dela, a se je z lastno 
iznajdljivostjo postavila na noge. 
Več let je svoje znamenite torbice 
potepinke in druge prikupne 
modne dodatke ponujala le na 
tržnicah, po dolgem času pa se 
ji je želja po lastnem »ateljeju« le 
uresničila. »Ko so me po stojnicah 
spraševale, kje imam trgovinico, 
sem se hecala, da jo imam v New 
Yorku. Sedaj pa jih končno lahko 
povabim v moj mali kotiček v 
trgu Vojnika,« pravi Nataša. 
Tudi ta kotiček si je opremila 
po »Tajino«, kar pomeni, da na 
vsakem vogalu malim in velikim 

damam zagotovo kaj pade v oči. Pa še »kofišank« je uspela stlačiti 
zraven. Pomlad v obliki pisanih in živahnih krilc se je že nekaj mesecev 
prej kot v realnosti bohotila na njenih nekaj kvadratih. V majhno izbo 
je uspela stlačiti tudi kup »enoprostorcev«, kot »ljubkovalno« imenuje 
svoje potepinke, ter jim dodala kup neserijskih sponk, brošk, torbic za 
mobilne telefone in podobno. »Saj ženske ne rabimo veliko za veselje. 
Da se le malo pocartamo na unikaten način, pa v nas zažari.« 
Zdaj ne dela več izključno doma, temveč je skoraj vsak dan v 
trgovinici. »Ob sobotah se sicer še vedno potepam po tržnicah, pa 
ob ponedeljskih imam zaprto. Sicer pa sem zdaj končno strankam na 
voljo vsak dan,« je vesela Nataša. 
Veselje lahko naprej množite tudi vi. Zakaj se ne bi takrat, ko mrzlično 
iščete darilo, namesto na »štancane« veleblagovnice spomnili na 
vojniško unikatno ulico? 
 
 Rozmari Petek 

Pri sortiranju oblačil

Natašina trgovinica 
 oglejte si jo, ne bo vam žal

Rak sprejema majice otrok, iz katerih bodo naredili naglavne trakove.

G
O

SP
O

D
AR

ST
VO Vojniška unikatna ulica

Celjska cesta še nikoli ni tako pokala od kreativnosti: na desni strani trgovina izdelovalke unikatnih torbic 
in dodatkov Nataše Kveder, na levi pa Center ponovne uporabe, ki vsak dan s praktičnimi izdelki dokazuje, 
da je tudi staro lahko unikatno.

Čeravno imamo v Vojniku že pol leta Center ponovne uporabe, 
marsikdo zaradi predsodkov še ni stopil vanj. Rabljene stvari še 
prepogostokrat povezujemo z nečem manjvrednim, siromašnim, 
odsluženim, v tujini pa so takšne trgovine skoraj nepogrešljive. Pa ne 
za tiste, ki si ne morejo privoščiti novih stvari, temveč za tiste, ki želijo 
nekaj, česar na trgu sploh ne moreš več dobiti. 
Vsaj pri malčkih v Vrtcu Mavrica Vojnik in njihovih starših bo morda 
kmalu drugače. Z ljubko akcijo, v okviru katere so otroci prinesli svoje 
premajhne majčke, iz katerih jim bodo v Centru ponovne uporabe Vojnik 
naredili trakove za glavo, vsaj staršev in vzgojiteljic gotovo niso pustili 
ravnodušnih. »Na ta način vidijo, da je neka stvar res lahko ponovno 
uporabna. Potem bodo morda tudi sami začeli razmišljati, da lahko tudi 
sami kaj prinesejo k nam. Tu lahko iz treh najljubših kril naredimo eno 
novo, unikatno oblačilo. Zakaj bi vedno morali kupovati nekaj novega? 
Ali da bi vsaj oblačila prinesli v popravilo. Ni potrebe, da zaradi pokvarjene 
zadrge vržejo stran celo oblačilo,« poudarja direktorica vojniškega in 
drugih centrov po Sloveniji dr. Marinka Vovk, ki že leta in leta slovensko 
javnost prepričuje, da so tudi (skoraj vsi) odpadki uporabni. 
 

Ne starinarnica, ustvarjalni laboratorij 
Zadnja leta tezo tudi nadvse uspešno dokazuje. Nihče ji namreč ni verjel, 
da bodo takšne trgovine v Sloveniji preživele, njene pa se iz leta v leto celo 
množijo. Te trgovine namreč niso »starinarnice«, temveč bi si bolj zaslužile 
oznako ustvarjalni laboratorij. Iz navidez odpadnih kosov oblačil šivajo 
prevleke za stole, blazinice za šivanke, unikatna pustna oblačila. Izumile 
so posebne velike slinčke, ki so se pri hranjenju starejših bolnikov, ki ne 
morejo več iz postelje, izkazali za nepogrešljive. Njihov najnovejši izum 
pa so posebne odeje za dementne ljudi, ob katerih vadijo določene gibe 
ter se ob tem spominjajo tistih dni, ko so bili še zdravi. »Gre za stvari, ki jih 
celo Kitajci ne počnejo, zato jih nimaš kje kupiti. Dela bi na tem področju 
bilo še dovolj za pet ljudi, ki so trenutno doma žalostni (znano je, da 
delo dajejo ljudem, ki jih je vsakdanji trg dela izvrgel, op. p.). Vendar je ta 
prostor premajhen. Za kaj takega bi potrebovali vsaj še sosednji prostor.« 

Iz stojnic na svoje 
Majhno, a prikupno izbico prav nasproti Centra ponovne upo rabe pa si 
je tik pred novim letom pridobila še ena tekstilna čudodelka, Nataša 
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Pri izvrševanju proračuna za 
leto 2012 smo upoštevali Odlok 
o proračunu Občine Vojnik za 
leto 2012, ki je bil sprejet na 11. 
seji občinskega sveta 15. 12. 
2011 (Uradno glasilo slovenskih 
občin št. 34/2011), in Odlok o 
rebalansu proračuna Občine 
Vojnik za leto 2012, ki je bil 
sprejet na 17. seji Občinskega 
sveta 18.10.2012 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 33/2012). 
Proračun sestavljajo tri bilance: 
bilanca prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in 
naložb ter račun financiranja. 
Rezultat naštetih bilanc pred

stavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 245.366 EUR. 
Občina se je v letu 2012 dolgoročno zadolžila v višini 650.000 EUR za 
namen izgradnje nizkoenergetskega vrtca v Vojniku. Tako znaša stanje 
zadolženosti konec leta 2.535.324 EUR. Poleg navedene nove zadolžitve 
ima Občina sklenjene dolgoročne kreditne pogodbe za investicije v OŠ 
Vojnik in OŠ Frankolovo, večnamensko dvorano v Novi Cerkvi, investicije 
v vodovod Hrenova in vodovod Jankova ter izgradnjo mostu v Višnji vasi. 

Zaključni račun proračuna 
občine Vojnik za leto 2012
Občinski svet je zaključni račun proračuna za leto 2012 sprejel na 20. seji 26. 3. 2013. 

•	 prireditveni paviljon Frankolovo (84.163 EUR), 
•	 projekti ureditve društvenih prostorov Nova Cerkev (12.817 EUR), 
•	 idejni projekti za Kulturni dom Vojnik (20.004 EUR), 
•	 asfaltiranje cest (68.339 EUR), 
•	 zamenjava obstoječe javne razsvetljave z varčnimi žarnicami (37.262 EUR), 
•	 izgradnja mostu v Višnji vasi (21.928 EUR), 
•	 ureditev parkirišča pri občinski stavbi (30.530 EUR), 
•	 izgradnja križišča Socka (20.951 EUR), 
•	 kanalizacija Vojnik (dokumentacija in služnosti za izgradnjo 

kanalizacije v Arclinu, Pot v Lešje in Konjsko v višini 47.886 EUR), 
•	 kanalizacija Nova Cerkev (11.092 EUR), 
•	 kanalizacija Frankolovo (dokumentacija in služnosti za nadaljevanje 

izgradnje v višini 15.076 EUR), 
•	 izgradnjo vodovoda Hrenova (17.850 EUR) in vodovoda Brdce 

(10.600 EUR), 
•	 izdelavo občinskega prostorskega načrta (21.174 EUR), 
•	 nakup zemljišč (118.485 EUR) in 
•	 ureditev mrliške vežice v Črešnjicah (38.769 EUR).  
 

Irena Špegel Jovan, 
podsekretarka za finance in 
proračun občine Vojnik

VELJAVNI 
proračun za 
2012 v EUR 

ZAKLJUČNI RAČUN 
proračuna 
2012 v EUR 

v %

PRIHODKI 7.410.792 7.305.351 98,6

DAVČNI PRIHODKI 5.389.849 5.412.662 100,4

NEDAVČNI PRIHODKI 742.590 695.411 93,6

KAPITALSKI PRIHODKI 91.800 101.682 110,8

TRANSFERNI PRIHODKI 1.186.553 1.095.596 92,3

VELJAVNI 
proračun za 
2012 v EUR 

ZAKLJUČNI 
RAČUN proračuna 

2012 v EUR 
v %

ODHODKI 8.419.780 7.503.092 89,1

TEKOČI ODHODKI 2.216.577 2.051.425 92,5

TEKOČI TRANSFERI 2.621.760 2.498.938 95,3

INVESTICIJSKI ODHODKI 3.499.730 2.881.029 82,3

INVESTICIJSKI TRANSFERI 81.713 71.700 87,7

Struktura bilance prihodkov in odhodkov:

V letu 2012 so se namenila sredstva za 
naslednje glavne investicije: 
•	 center kulture in ustvarjalnosti v KUD Vojnik (57.463 EUR), 
•	 izgradnja nizkoenergetskega vrtca Vojnik (1.525.887 EUR), 
•	 izgradnja telovadnice v Vojniku (305.072 EUR),   Irena Špegel Jovan 

Celotni zaključni račun proračuna je objavljen na spletni strani občine.
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sodelovanju 
Podpis sporazuma o sodelovanju med Slovensko gospodarsko zvezo in Območno obrtno-podjetniško 
zbornico Celje 

Delovno srečanje, katerega namen je proučiti možnosti sodelovanja 
in izmenjave dobrih praks med koroškim in celjskim gospodarstvom, 
sta v Pliberku 12. 3. 2013 otvorila predsednik SGZ Benjamin 
Wakounig in predsednik OOZ Celje Miran Gracer. V uvodnem delu 
so gostitelji predstavili ukrepe za spodbujanje gospodarstva na 
deželni in občinski ravni na Koroškem. V diskusiji so udeleženci 
srečanja, s slovenske strani so bili to člani UO OOZ Celje, župani 
Mestne občine Celje in občin Dobrna in Vojnik ter člani ožje skupine 
za pripravo Strategije razvoja na področju MOC, z avstrijske strani pa 
predstavniki SGZ in župani koroških občin, razpravljali in izmenjavali 
svoje izkušnje na področju pospeševanja obrti, podjetništva in 
gospodarstva. V razpravi so bili udeleženci enotni, da je potreben 
dolgoročen koncept razvoja in sodelovanja na gospodarskem 
področju v obmejnih regijah. Slovenski udeleženci so izpostavili tudi 
problematiko visokih cen zemljišč in togo zakonodajo v RS na tem 
področju, ki ne omogoča prodaje zemljišč s cenami, primerljivimi v 
Avstriji. Izpostavili so tudi, da so meje še vedno v glavah ljudi in da se 
glede na demografijo in kupno moč vsi skupaj moramo zavedati, da 
se bodo podjetja vedno odselila tja, kjer imajo boljšo infrastrukturo 
in pogoje poslovanja. Težave pa na eni kot na drugi strani vidijo tako 
župani kot gospodarstveniki v birokraciji. 
V zaključnem delu srečanja sta Benjamin Wakounig in Miran Gracer 
podpisala sporazum o sodelovanju. 
Predsednik OOZ Celje Miran Gracer: Današnji podpis pogodbe o 
medsebojnem sodelovanju je nadgradnja nekajletnih poizkusov in 
hotenj, kako vzpostaviti medsebojno sodelovanje med gospodarstvi 
Koroške in Celjske regije. Ob podpisu te pogodbe smo ponosni na 
to, da je do tega sploh prišlo, kajti nuja nastopa na tretjih trgih in 
gospodarska kriza nas je prisilila k temu dejanju. Vemo in upamo, 
da bo sodelovanje plodno in ne bo le črka na papirju, saj nas ženejo 
enaki motivi in hotenja. 
Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot: Srečanje je poučno in 

zanimivo. Na uspešnih zgodbah koroških občin bi se lahko učili, kako 
pospešiti gospodarstvo. Ni treba daleč po zgled dobre prakse. 
Podpredsednik OOZ Celje in vodja projekta Strategija razvoja 
na področju MOC Peter Pišek: Tovrstna srečanja je potrebno 
nadgraditi. Veseli me, da je z nami danes župan MOC Bojan Šrot, kar 
je veliko priznanje gospodarskim naporom, pa tudi župani občin, na 
katere članstvo gravitira OOZ Celje. Predvsem sem vesel, da lahko 
vidim načine in vzvode za spodbujanje gospodarstva. Dobri zgledi iz 
Koroške so lahko način prenosa dobrih praks v naše občine. 
Župan občine Pliberk Štefan Visočnik: Kaj zmoremo in kaj 
lahko skupaj naredimo, je odvisno od vseh nas. Na Koroškem in v 
Sloveniji bi morali razviti koncepte sodelovanja ob meji, vključiti 
vlado na Koroškem in v Ljubljani ter v ta namen pridobiti sredstva 
iz EU. Zavedati se moramo, da smo eni in drugi zelo majhni, vsi pa 
potrebujemo nova delovna mesta, infrastrukturo in odjemalce. 
 Župan občine Vojnik Beno Podergajs: Z delovnimi srečanji 
spoznavamo tako prednosti in pomanjkljivosti. Predvsem sem opazil 
pomanjkljivosti v organizaciji, financiranju občin in obveznostih 
občin do deželne vlade, ki so zelo visoke. V primerjavi s Slovenijo 
imajo zato manj denarja za investicije, čeprav imajo višje proračune 
občin. Čestitke OOZ Celje za organizacijo srečanja s Slovensko 
gospodarsko zvezo, ki je spodbuda za drugačen način razmišljanja 
in iskanja možnosti za spremembe, za katere pa je nujna podpora v 
občinskem svetu. Zagotovo pa je potrebno spremeniti marsikaj tudi 
na nivoju države. 
Župan občine Dobrna Martin Brecl: Z menjavo okolij pridobivamo 
nova poznanstva, imamo možnost primerjave tuje prakse z domačo. 
Vsekakor imajo v Avstriji drugačen način financiranja občin. 
Udeleženci srečanja pa skupaj ugotavljali, da je obstoječa kupna moč 
tako pri njih kot pri nas premajhna. 
 
 Samostojna svetovalka OOZ Celje: mag. Tatjana Štinek
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Brezplačna predstavitev  
na spletni strani
Občina Vojnik in Odbor za gospodarstvo in turizem 
vljudno vabita vse gos podarske subjekte, ki so registrirani v občini 
Vojnik ali pa delujejo na našem območju, da se prijavijo na spodaj 
navedeno povabilo k skupni predstavitvi na spletni strani Občine 
Vojnik. 

Povabilo k brezplačni predstavitvi na spletni strani Občine Vojnik 
Vsebina povabila: Kljub veliki ponudbi različnih publikacij naši občani 
pogrešajo informacije v smislu skupne predstavitve gospodarskih 
subjektov. Zato smo se odločili, da našim podjetnikom, ki ponujajo 
raznolične storitve (npr.: cvetličarstvo, popravilo pralnega stroja 
čevljarstvo, pravno svetovanje, tisk ipd.), ponudimo kratko brezplačno 
predstavitev na naši spletni strani http//www.vojnik.si v posebni rubriki, 
ki jo bomo odprli v ta namen. Kratka predstavitev naj bi vsebovala naziv 
gospodarskega subjekta, kontaktne podatke, naslov morebitne spletne 
strani in opis storitev, ki jih ponujate. 
V primeru, da ste zainteresirani za predstavitev, prosim, da izpolnite 
obrazec, ki je v prilogi, in ga čim prej posredujete v elektronski obliki 
ali pisno na spodaj navedene naslove. 
Izpolnjene obrazce pričakujemo najkasneje do 1. 5. 2013 na 
elektronski naslov: gospodarstvo@vojnik.si ali petra@vojnik.si 
ali na naš naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. 
V koliko se bo pokazalo, da je zanimanje za predstavitev veliko, 
bomo v prihodnje pripravili to predstavitev tudi v tiskani izdaji in jo 
obdobno posredovali vsem gospodinjstvom v občini Vojnik. 
S tem ko bomo prejeli izpolnjen obrazec, smatramo, da dovoljujete 
objavo vaših podatkov. 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo: 03 78 00 640/647/621 
ali 051 315 841 (Petra Pehar Žgajner). 
Podatke bomo objavljali postopoma znotraj posamezne registrirane 
dejavnosti. Objavljeni boste po abecednim zaporedju naziva podjetja. 
 
 Veselimo se vašega sodelovanja. 

Dan odprtih vrat
Občina Vojnik se je priključila akciji ODPRTA VRATA, ki je v več občinah 
po Sloveniji potekala 14. februarja 2013 v popoldanskih urah, in sicer 
od 13.00 do 16.00 v Centru ponovne uporabe na Celjski cesti 14 v 
Vojniku. S skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije 
želimo opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih 
občin ter tako vam, drage občanke in občani, predstaviti dobro delo 
naše Občine. 

Navsezadnje smo tukaj za vas in zaradi vas. Mojca Skale, direktorica 
Občinske uprave Občine Vojnik, je predstavila okoljske projekte: 
Center ponovne uporabe in njegovo vlogo pri odpiranju zelenih 
delovnih mest ter zmanjševanju odpadkov, brezplačno energetsko 
svetovalno pisarno za občane, telovadnico Vojnik in energetske 
sanacije javnih objektov. Tina Sirše, strokovna sodelavka Inštituta za 
okolje in prostor Celje, je poudarila pomen socialnega podjetništva, 
ki omogoča zaposlovanje ranljivih ciljnih skupin, in sodelovanja v 
projektu USE REUSE. Predstavila je tudi partnerje projekta. Irena 
Brumec in Marjana Božnik, sodelavki v CPU Vojnik, sta posredovali 
praktične izkušnje sodelovanja v projektu (šivanje, ustvarjanje novih 
izdelkov iz neuporabnih materialov, ugodnosti pri oddaji in nakupu 
izdelkov ...). Prisotni so se lahko seznanili tudi z drugimi, za prebivalce 
naše občine pomembnimi temami. 
 

Mojca Skale

Lasersko zdravljenje parodontoze.
Brezplačni pregledi in svetovanje.

Zdravje se začne v ustih!

Želite lep in zdrav 
nasmeh? 
Profesionalno čiščenje zobnega 
kamna z ultrazvokom in poliranje 
zob pri ustni higieničarki!

Redna cena 40,00 €, zdaj samo 30,00 €!
Naročite se na telefonsko št. 041 859 933. 

Opekarniška cesta 15D, Celje
www.zobozdravstvo-diamant.si 



12 18. april 2013  |  OgledalO 2/2013

Klara Zorko, 
strokovna pomoč

Dejan Plavčak, 
strokovna pomoč

Katja Koprivšek, 
odvetnica
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Pravne storitve odvetniške družbe slonijo na treh glavnih načelih, 
in sicer na osebnem odnosu s stranko, iskanju optimalnih rešitev in 
doslednem spoštovanju zaupnosti.  

Nova odvetniška  
pisarna v Vojniku
Na Celjski cesti 18 v Vojniku je v mesecu januarju odprla vrata podružnica Odvetniške družbe Koprivšek iz 
Ljubljane.  

net oziroma na spletni strani www.pravninasveti.over.net. Prav 
tako pa smo člani gibanja Delam s srcem, več pa lahko izveste na 
spletni strani www.delamssrcem.si. 
 
Ali zastopate stranke pred sodišči, delate za pravne osebe in fizične 
osebe ter za kakšne vrste obravnav se lahko obrnemo na vas? 
Nudimo širok spekter pravnih storitev zastopanja, svetovanja in 
izkušenega vodenja postopkov. Takšna večstranskost storitev 
družbe izhaja iz želje po nudenju popolne storitve za stranko. S tem 
želimo svojim strankam pomagati pri njihovih najtežjih projektih in 
jim na enem mestu ponuditi pravno pomoč na številnih področjih 
njihovega interesa. 
Odvetniška družba Koprivšek nudi pravno svetovanje, pomoč pri 
sestavi listin, zastopanje in zagovarjanje strank pred sodišči oziroma 
drugimi državnimi organi v civilnih, kazenskih, gospodarskih, 
izvršilnih ter drugih postopkih. 
Pomoč nudimo na področjih, kot so nepremičninsko pravo, odško
dninsko pravo, pogodbeno pravo, delovno pravo, dedno pravo, 
kazensko pravo, družinsko pravo ter pri izvršilnih postopkih, 
postopkih prisilne poravnave in stečaja, postopkih varovanja inte
lektualne lastnine in drugih. Več si lahko ogledate na spletni strani 
www.koprivsekop.com . 
 
Kdaj ste dosegljivi? 
V kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč, smo vam na voljo od 
ponedeljka do petka od 8.00 do 12.00 ter od 14.00 do 16.00 oziroma 
izven časa uradnih ur po predhodnem dogovoru na tel. št. 041 361 153. 

Jurij Vovk

Kakšno je vaše poslanstvo in osnovno vodilo pri delu? 
Stranke pričakujejo strokovnost in profesionalno odgovornost 
odvet nikov, katerim lahko zaupajo. Preseganje vaših pričakovanj 
je osnovno vodilo, njihovo poslanstvo pa poštena, učinkovita, 
pravočasna, diskretna in individualna pravna pomoč strankam. 
Pri tem nas vodijo trdne etične zaveze in predvsem visoka 
profesionalnost ter posluh za človeka. Svoj posluh in socialni čut 
za ljudi in trenutno situacijo dokazujemo z vsakodnevnim delom, 
ki ga opravljamo tudi preko Zavoda Med.Over.Net, kjer nudimo 
brezplačne pravne nasvete na spletni strani www.med.over.

Nov lokal v Vojniku
V Vojniku je ponovno odprt 
gostinski lokal Hunter`s pub, ki 
je odprt vse dni v tednu. V pri-
jetnem okolju in dobri glasbi 
lahko praznujete ali pa se spro-
stite po napornem delu. Nudijo 
prostor do 50 oseb za zaključene 
družbe, prostor za poslovne se-
stanke in zunanjo teraso. 

Vse vabijo na jutranjo kavico 
in dopoldanski prigrizek.

Jure Vovk,
Foto: Jure Vovk

Sem pevec
in peti je vse mi na sveti …

VABILO
Moški pevski zbor Prosvetnega društva A. Bezenšek Frankolovo 

vabi ob 40-letnici delovanja na slavnostni koncert, ki bo
 

v soboto, 20. aprila 2013, ob 19. uri

v večnamenski dvorani Osnovne šole na Frankolovem.
Kot gostje se bodo predstavili člani

Kvarteta trobent Glasbene šole Celje.

Vabljeni! Najemnik lokala Žan Ovtar
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Janez Pinter, dobitnik srebrnega grba Občine Vojnik 2012 
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Posluh za petje je človeku dan, razvijati ga je 
pa užitek 
»Odkar pomnim, sem rad prepeval. Izhajam iz velike družine, bilo nas 
je 13 otrok in skoraj vsi smo imeli posluh. Ni bilo redko, ko sem si kot 
otrok besedilo sproti izmišljeval le zato, da je bila pesem daljša, pa 
tudi melodije so bile včasih čisto moja kreacija, saj kot kratkohlačnik 
z domišljijo nisem imel težav. Organizirano sem najprej začel peti 
v mladinskem zboru v frankolovski osnovni šoli. Zbor je takrat 
vodil izvrsten pedagog in učitelj Karl Šmajs, ki je bil znan po svoji 
strokovnosti in strogosti, vendar je na otroke deloval kot nekakšen 
magnet. Ob tančici strahospoštovanja smo ga imeli vsi zelo radi. 
Njegove ure pouka smo vedno začenjali s pesmijo, peti pa sva vedno 
začenjala Marica Jakop (po domače Zoranova Marica) in jaz, ki sva bila 
poleg tega zadolžena tudi za izbor pesmi. Ker se niso smele ponavljati 
iz ure v uro, sva imela v majhnem zvezčiču seznam pesmi. To je bila za 
naju takrat odgovorna, a hkrati prijetna naloga. Bistva, ki ga je v tem 
videl in udejanjal g. Šmajs, da je treba talent razvijati že v otroštvu, pa 
sem se zavedel šele v odraslih letih.« 
 
Na oder dobesedno pritekli  
in odnesli 1. mesto 
»V posebnem spominu mi je iz tistih časov ostal nastop šolskega 
zbora na mladinskem pevskem festivalu na Dobrni. Do Višnje vasi 
smo pešačili, od tam dalje pa naj bi nas peljal avtobus. Čakali smo 
in čakali, avtobusa pa od nikoder. Zborovodja Šmajs je pohitel peš 
v Vojnik do najbližjega telefona in po njegovi urgenci se je pripeljal 
po nas tovornjak, menda vojaški. Posedli smo se na klopi na kesonu, 
in čeprav ni imel cerade, je bil za nas pravi luksus. Na Dobrni nas 
je odložil precej daleč od prizorišča, kjer so pred našim prihodom 
odpeli že vsi zbori. Čakali so samo še nas, dodobra prepoteni smo 
dobesedno pritekli na oder, odpeli program in z njega odnesli 1. 
mesto. Tudi domov smo se vračali podobno kot smo prišli, le čakati 
nam ni bilo treba.« 
 
Če neko delo opravljaš z veseljem, nobena 
naloga ni pretežka 
»Na pobudo nekaterih krajanov smo leta 1973 ustanovili Moški zbor 
Antona Bezenška Frankolovo in prav letos, natančneje 20. aprila, 
bomo praznovali 40letnico našega delovanja. Jedro zbora smo 

JANEZ PINTER: 

»Ur, ki jih namenjam 
prostočasnim dejavnostim, 
nikoli ne štejem.« 
Lastnik enega od dveh srebrnih grbov Občine Vojnik, podeljenih v letu 2012, je postal Janez Pinter s 
Frankolovega, ki ga je »prislužil« s 40-letnim udejstvovanjem na številnih področjih prostovoljne družbene 
in politične angažiranosti, večinoma v domačem kraju. Njegovo dosedanjo življenjsko pot pa je ob vseh 
službenih in družinskih obveznostih zaznamovalo predvsem petje in z njim povezane aktivnosti, v zadnjih 3 
desetletjih pa tudi čebelarjenje.  

predstavljali prav tisti fantje in možje, ki smo se že v osnovni šoli kalili 
pod taktirko Karla Šmajsa. Prvi nastop smo imeli v že zdavnaj ‘rajnki’ 
Osnovni šoli Črešnjice. Od 22 pevcev nas danes v njem prepeva le še 
pet, od teh smo štirje zboru zvesti brez prekinitve. Ker je zbor živa 
celica družbe, smo v 4 desetletjih doživeli marsikaj, na srečo je bilo več 
vzponov kot padcev. Prav pri slednjih, ko je že zborovodja obupaval 
nad nami, in ker mi za obstoj zborovskega petja ni bilo vseeno, sem 
med drugimi tudi sam čutil odgovornost, da smo strnili moči, se 
medsebojno vzpodbujali, večkrat prevzeli vlogo pogajalcev. Tako 
je zbor obstal tudi v najbolj kritičnih obdobjih. Ker so na delovanje 
zbora vezane številne druge aktivnosti, sem prevzemal tudi te –od 
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predsedovanja zboru do raznih organizacijskih in operativnih nalog 
v izvršnem odboru istoimenskega društva. Ves čas urejam notni 
material, ki se ga je do sedaj nabralo ogromno. Da je zbirka urejena, 
moraš stalno bdeti nad njo. Ker je bila že moja poklicna pot vezana 
na »papirovje«, jo v nekoliko prijetnejši obliki opravljam tudi pri 
zboru. Sicer pa spoštujem načelo  če neko delo opravljaš z veseljem 
in zavedanjem, da je tudi družbeno koristno, to sploh ni težko. Zato 
se že resnično veselim letošnjega 20. aprila, ko bomo na oder stopili 
s tako visokim jubilejem, in verjamem, da ga bomo tudi dostojno 
obeležili. In zato vas vse, ki vam je naše prepevanje blizu, vabim k 
skupnemu praznovanju.« 
 
Zaradi pevskih vaj sem dostikrat službene 
obveznosti preložil na nočni čas 
»Prepevanje, pa najsi bo v moškem ali cerkvenem zboru ali v Sekstetu 
Lindek, me napolnjuje z energijo in me sprošča, kljub temu da vsaka 
ljubiteljska dejavnost sčasoma preraste v obveznost. Kot pevec čutim 
močno pripadnost vsaki od teh skupin in se zavedam, da brez resnega 
dela ni uspeha. Vaj praviloma zaradi službenih obveznosti nisem 
nikoli opuščal, nasprotno, zaradi njih sem moral dostikrat sedeti za 
pisalno mizo še pozno v noč. Zdaj ko sem upokojen, so takšni napori 
preteklost, petje pa bom gojil naprej, če mi bo le glas še dobro služil.« 
 
Prostega časa imam več, pa mi ga kljub 
vsemu zmanjka 
“Poklicno sem vsa službena leta delal v trgovinski branži, torej med 
ljudmi, na terenu, in ta dinamika me še vedno spremlja. ‘Zaposlitev’ 
imam toliko, da dolgočasja ne poznam. Ljubiteljskih aktivnosti 
ne opuščam, prej obratno. Npr. pred dobrima dvema letoma smo 
ustanovili vokalni Sekstet Lindek in do danes imamo za seboj številne 
nastope, posneli smo samostojno oddajo na Radiu Slovenija, izdali 
zgoščenko. Za ohranjanje telesne kondicije pa se občasno ukvarjam 
s kmečkim »fitnesom« na bregoviti kmetiji moje pokojne sestre v 
Lindeku, kjer sem z izjemo prvih otroških let preživel svojo mladost 
vse do poroke. Namreč, ko se je sestra poročila v Lindek, me je z 
dovoljenjem staršev začasno vzela s seboj v novi dom, ker še svojih 
otrok ni imela. Potem sem kar ostal član njene družine, čeprav se je 
pri hiši rodilo pet otrok. To je bil moj dom, še danes ga tako doživljam, 
četudi na njem zdaj gospodari mlajša generacija. Rad se vračam 
tja, pomagam pri kakšnem delu, pa tudi čebelnjak sem postavil v 
neposredni bližini domačije, zato je vez še močnejša.” 
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Ure v čebelnjaku tečejo kot minute 
»Res je, tako čas doživljam, ko mi okoli ušes brenči na tisoče neutrudnih 
delavk. Že kot otrok sem pri dedku Juriju Gorenšku občudoval čebele, 
vendar dolgo ni bilo možnosti, da bi jih imel sam. Še preden pa so 
čebele začele nositi med v moj čebelnjak, sem jaz nabiral znanje o 
njih. V sebi sem gojil željo, da bi se za čebelarjenje navdušil kateri 
od treh otrok, pa žal niso imeli interesa. Zdaj upanje stavim na 
katerega od 5 vnukov, ki z neverjetnim zanimanjem poslušajo moja 
»predavanja« o teh živalicah, predvsem pa uživamo, ko točimo med in 
se zraven sladkamo. Če se zgodi, da ne morejo biti pri točenju zraven, 
prihranim nekaj satov, da pridejo, saj vsakič znova nestrpno čakajo, 
ko pritečejo prvi curki iz bobna. V naši družini med redno uživamo 
vsi, in verjamem, da tudi zaradi njegove koristnosti manj bremenimo 
zdravstveno blagajno. Da bi le tako ostalo!” 
 
Skrb za obstoj čebel je pravzaprav skrb za 
ohranjanje ravnovesja v naravi 
“Ljudje čedalje bolj spoznavamo pomen čebeljih produktov in 
vsako leto je povpraševanje po njih večje. Tega ozaveščanja sem 
zelo vesel, kot tudi dejstva, da se veča število čebelarjev, zlasti 
čedalje več mladih se spogleduje s tem področjem. Tovrstna 
vzgoja se v zadnjih letih v obliki interesnih dejavnosti prenaša v 
osnovnošolske klopi. V Čebelarskem društvu Vojnik smo ponosni 
na učni čebelnjak na Frankolovem, pridobitev, ki bo s pomočjo 
čebelarjev  mentorjev tukajšnjim osnovnošolcem približala 
čebelarjenje v živo. Na drugi strani pa so žal čebele ogrožene zaradi 
številnih bolezni in še vedno zaradi njim premalo naklonjene 
kmetijske politike. Tudi zato znanje in izkušnje, ki sem jih pridobil 
v čebeljem svetu, z veseljem podelim z vsakim, ki se zanj zanima. 
Menim, da sem na takšen način navdušil že nekaj novih čebelarjev. 
Sam imam trenutno 13 čebeljih družin, za prihodnje pa načrtujem 
njihovo število nekoliko povečati.« 
Naš tokratni sogovornik je za vse opisano in še veliko nenapisanega 
bil poplačan z nagrado srebrnega sijaja. »Nisem je pričakoval, bil sem 
je pa iskreno vesel. To je potrditev, da sem delal dobro, in zaveza za 
naprej. Kljub temu je moje delo le majhen prispevek k polnejšemu 
življenju širše skupnosti in domačega kraja,« doda s skromnostjo. Res 
je vsaka stvar sestavljena iz najmanjših delcev tega sveta – atomov. 
Teh, ki jih je pridal Janez, pa je vse prej kot malo. 
 
 Sonja Jakop
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Gospodarstvo - komunala

ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

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

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

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

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

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

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska Štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

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

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

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

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

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

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

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

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

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

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

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

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

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

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU

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

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

Boštjan švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku
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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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Utrinki iz šole in vrtca

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ 
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

Društvo Izvir iz Nove Cerkve je vse 
bližje svojemu že pred leti zastavljenemu 
cilju – prvi gozdni učni poti v Vojniku. 
Svoj delček lahko prispevate tudi vi. 
In sicer tako, da se 22. novembra ob 
18. uri v večnamenski dvorani v Novi 
Cerkvi udeležite koncerta, ki ga društvo 
pripravlja skupaj s priljubljenim narodno-
zabavnim ansamblom Modrijani ter učenci 
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.

Naj spomnimo, društvo Izvir je obljubo 
o prvi gozdni učni poti v Vojniku dalo že pred 
letom dni, ko so v okviru majskega Tedna 
prijaznosti in dobrih dejanj in osrednje teme 
Prijaznost do narave, obljubili, da bodo 
vsa zbrana sredstva v tem tednu namenili 
za izgradnjo prve gozdne učne poti. Skupaj 
s temi (skromnimi) sredstvi ter sredstvi, ki 
so jih dobili na evropskem razpisu, so že 
oblikovali prisrčen logotip gozdne poti ter 
z geometri in gozdarji označili pot. Po njej 
se boste (upajmo, da zelo kmalu) lahko 
sprehodili, če boste šli po poti od cerkve 
Svetega Florijana do Svetega Tomaža. 

Kako hitro boste lahko uporabljali 
gozdno učno pot Modrijančkov, pa je 
v veliki meri odvisno tudi od vas. Zato 
vas vljudno vabimo, da z udeležbo na 
koncertu pomagate uresničiti želeni cilj. 
Vidimo se torej 22. novembra ob 18. uri v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.  

R. P.

OTVORITEV VRTCA LEVČEK

»Obogatimo življenje svojih otrok, 
ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s 
stvarmi, ki so vrednote!« je bilo geslo, ki je 
vabilo starše, otroke in krajane iz Vojnika v 
nedeljo, 11. 10. 2009, na slovesno odprtje 
oddelka Vrtca Danijelov levček v Vojniku. 

Najprej so se vsi zbrali pri sveti maši v 
župnijski cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku, 
ki jo je daroval celjski opat Marjan Jezernik 
ob somaševanju domačega župnika. Pri 
slovesnosti so sodelovali tudi otroci in 
vzgojiteljice, ki so že vključeni v vojniško 
enoto.

Slovesnost se je nadaljevala v prostorih 
vrtca, ki gostuje v prostorih Kmetijske 

zadruge v Vojniku. Najprej so opravili 
besedno bogoslužje, nato pa so spregovorili 
župan Beno Podergajs, Direktor zadruge 
Marjan Kovač, vodja Danijelovega 
levčka Jure Levart in domači župnik 
Anton Perger. Vsi so si bili enotni, da je 
to poseben dogodek, ki je v današnjem 
času nujen, poleg tega pa so ponosni, da je 
kljub številnim težavam oddelek v Vojniku 
zaživel, saj so v njem že trije oddelki. 
Gospod opat je blagoslovil prostore vrtca. 
Vodja oddelka v Vojniku je vzgojiteljica 
Renata Koštomaj. 

Milena Jurgec

 
Proizvodnja in prodaja sveč 

Igor Lužar s.p. 
Lemberg 13b Nova Cerkev 

Vabimo vas v prenovljeno,večjo 
trgovino z še večjo ponudbo vseh 

vrst nagrobnih sveč in veliko 
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim 

rednim strankam se 
zahvaljujemo za zaupanje. 

Vljudno vabljeni ! 
Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188 
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

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

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

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

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

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

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

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

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

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

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

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

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

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

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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MEMAJ ZYLFI

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

Tel./Fax: 03 577 28 95

Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
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DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE
 

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

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

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

 

Marko Žibret

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

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

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

Člani našega društva se vsem sodelujočim 
v programu iskreno zahvaljujemo.

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

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

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

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

Jelka Žlaus

Društva

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

T•03/ 781 28 81 F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01

e-mail: zip.gorecan@t-2.net

popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

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

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

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

Ivan Robačer

V SPOMIN 

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

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

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

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

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maši smo imeli še ogled dela Gorenjske 
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Gospodarstvo - komunala

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

OBNOVA BRVI

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

Boštjan švab

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

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

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

Občinski redar
Damjan Vahter

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

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

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

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

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

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
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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 !
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V sklopu predstavitve protipoplavnih ukrepov, ki jih na območju 
Celja že izvajajo, so nekaj besed namenili tudi gradnji protipoplavnih 
objektov v Vojniku in Arclinu, ki jih bodo v okviru kohezijskega 
projekta zgradili do konca leta 2014. 
Začnimo v Arclinu. Po besedah direktorja podjetja Hidrosvet Branka 
Skutnika bodo ob obstoječem mostu izvedli dodatna pretočna polja, 
tako imenovani inundacijski objekt, ki bo omogočal odtok visokih 
voda Hudinje. Trenutno sta ob mostu narejeni dve odprtini, preko 
katerih naj bi ob visokih vodah Hudinje odvečna voda iztekala, vendar 
sta bistveno premajhni. „Naselje bomo zaščitili tudi z zidovi oziroma 
protipoplavnimi nasipi. O vsem tem smo prebivalce že obveščali 
in še jih bomo, saj imamo tudi za to območje predvideno posebno 
predstavitev,“ pove Skutnik. 
Kdaj natančno naj bi z deli začeli, Skutnik težko napove: „Projekti 
bodo hitro pripravljeni. Računamo, da bomo do poletja zaključili z 
urejanjem potrebne dokumentacije, graditi pa bomo najprej začeli 
tam, kjer bodo do takrat vsi odkupi zemljišč narejeni.“ Kot dodaja, 
je največji časovni faktor v takšnih zgodbah ravno pridobivanje 
zemljišč. „Največ težav je v primerih, če so ukrepi predvideni na 

V sklopu poplavne varnosti 
Celja rešen tudi Arclin
Najverjetneje še letos bodo protipoplavne ukrepe začeli izvajati v Arclinu; celoten projekt, skupaj z izgradnjo 
suhih zadrževalnikov in prestavitvijo struge Hudinje, naj bi bil končan najkasneje do konca prihodnjega leta.

zemljiščih, katerih lastnik živi drugje in zato posledic poplav ne 
občuti na lastni koži.“ 
V odvisnosti z lastniškimi zgodbami je tudi začetek gradnje dveh 
suhih zadrževalnikov ob potoku iz naselja Tomaž. Šele ko bosta 
zgrajena tudi ta dva, bo tudi center Vojnika varen pred poplavami. 
Nasip ob Hudinji pod Vojnikom namreč ni zaključen, puščena je 
odprtina, da lahko zaledne vode iz smeri Tomaža odtekajo v Hudinjo. 
Ob nastopu visokih voda Hudinje pa preko te odprtine visoke vode 
Hudinje poplavijo trgovski center. Ko pa bosta zgrajena zadrževalnika, 
bodo lahko tudi ta del nasipa ob Hudinji dokončno zaprli. V vsakem 
primeru pa bi projekti morali biti končani do leta 2015. 
Tudi prestavitev struge Hudinje, ki mimo pokopališča nerodno 
zavije proti Arclinu, je odvisna od lastniških, deloma pa tudi 
naravnovarstvenih razmerij, saj gre za naravni odsek struge. „Zato 
že od julija lani s pristojnimi inštitucijami iščemo najbolj primerno 
rešitev. Dejstvo je, da cesta ravno pod nenaravno ostrim kotom seka 
Hudinjo, prekot visokih voda je zato oviran in preusmerjen proti 
pokopališču. Zato je območje ob visokih vodah Hudinje poplavljeno. 
In ker je pri tem poplavljeno tudi pokopališče, je zadeva še toliko 
bolj neprijetna. Bomo pa pri urejanju tega območja pozorni tudi 
na naravovarstvena razmerja in bomo ureditve izvedli sonaravno, 
ob upoštevanju usmeritev in zahtev varstva narave in sodobnega 
upravljanja in urejanja voda, da bo narava čim manj prizadeta. Vseh 
želja pri umestitvi objektov, ki pomenijo poplavno varnost, vedno ne 
moreš upoštevati,” dodaja Skutnik. “Trudimo pa se, da pri načrtovanju 
in izvajanju del upoštevamo tudi interese krajanov teh območij, saj 
so ureditve v prvi vrsti namenjene njim. Zato so zelo dobrodošla 
opozorila krajanov, ki tam živijo. In prebivalci Arclina so pri tem precej 
angažirani. Z njihovo pomočjo se da drobne stvari, ki projekta ne 
ogrozijo, olajšajo pa življenje krajanov, hitro uskladiti.“ 
Kot je še dodal Skutnik, je za varnost Vojnika pomembna tudi druga 
faza projekta zagotovitve poplavne varnosti, saj bo v okviru te faze 
suhi zadrževalnik zgrajen tudi ob Dobrnici. Ta ukrep naj bi izvajali v 
obdobju nove finančne perspektive, to je od 2014 do 2020. 
 
 Povzeto po časniku Večer 

Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani 

www.mojaobcina.si/vojnik
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Namen Občinskega programa varnosti občine Vojnik je določiti 
enotne kriterije za zagotavljanje varnosti in opredeliti ukrepe, ki 
zagotavljajo javno varnost na območju občine. Občinski svet poda 
oceno uresničevanja zapisanih nalog in sprejme nove usmeritve za 
naslednje enoletno obdobje in z novimi konkretnejšimi vsebinami 
glede vrste in obsega nalog občinskih redarjev. Pri pripravi 
Občinskega programa varnosti sodeluje več organov: Policijska 
postaja Celje, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine 
Vojnik, Medobčinski inšpektorat in redarstvo ter Občinski svet. 

Občinski program varnosti
Problema varnosti se večinoma zavemo šele takrat, ko se ne čutimo več varni. V skladu z zakonodajo 
Občinski svet vsako leto obravnava Občinski program varnosti, ki je temeljni strateški dokument trajne 
narave, v katerem so opredeljena izhodišča za zagotavljanje varnega in kvalitetnega življenja prebivalcev 
občine Vojnik. 

Cilji občinskega programa varnosti občine 
Vojnik  
V letu 2013 je osnovni cilj Občinskega programa varnosti Občine 
Vojnik vzdrževati oziroma zagotoviti še boljše stanje javne varnosti 
oziroma javnega reda in miru. 
Strateški cilj je krovni cilj za zagotavljanje varnosti v občini z Medobčinskim 
inšpektoratom in redarstvom v sodelovanju s policijo. Njegova vsebina 
izhaja iz nacionalne varnostne politike, iz zakonskih določil, iz nacionalnih 
programov varnosti, iz sprejetega občinskega programa varnosti in iz 
splošnih varnostnih potreb, ki so prisotne v občini Vojnik. 

Ukrepi za doseganje cilja: 
a) upoštevanje pravnih predpisov, ki na nacionalni in lokalni ravni 

Parametri dela občinskega redarja/Vojnik 2009 2010 2011 2012

Mirujoči promet  opozorila na kraju samem 404 183 69 36

Mirujoči promet  pisna opozorila 29 19 0 0

Mirujoči promet  plačilni nalogi 93 100 35 19

Meritve hitrosti  plačilni nalogi 0 154 286 409

Meritve hitrosti  pisna opozorila 0 0 138 14

Zapuščena vozila 6 13 7 8

Onesnaženje ceste 10 3 0

Odpadki 10 3 2

Plakatiranje (odlok+volilna kampanja) 10 1 0

PSI  ustna opozorila 7 1 2

Leto

Prometne nesreče Posledice 

št. vseh 

nesreč

št. 

nesreč s 

smrtnim 

izidom 

št. 

nesreč s 

telesnimi 

poškod.

št. nesreč 

z mater. 

škodo 

št. 

mrtvih 

št. hudo 

telesno 

poškod. 

št. lahko 

telesno 

poškod. 

2009 75 1 43 31 1 4 73

2010 65 2 24 39 2 5 33

2011 81 0 35 46 0 4 43

2012 70 0 29 41 0 4 32

leto skupaj hitrost Alkohol var. pas
neup. 

čelade
brez VD

nep. na 

vozilu

2009 1195 527 65 179 8 57 85

2010 1124 241 143 64 18 70 147

2011 694 195 63 44 8 34 47

2012 587 224 45 33 6 3 5

Leto št. KD
št. podanih 

KO
št. poročil

št. 

preiskanih 

KD

št. 

osumljencev

2009 245 203 42 69 79

2010 217 174 43 75 100

2011 248 205 43 94 145

2012 214 177 37 69 88

Zakoni/leto 2009 2010 2011 2012

Zakon o javnih zbiranjih 0 2 1 0

Zakon o orožju 0 1 5 0

Zakon o policiji 3 1 1 1

Zakon o proizvodnji in prometu s prep. drogami 4 5 6 1

Zakon o tujcih 1 1 1 0

Zakon o varstvu javnega reda in miru 57 82 63 98

Zakon o zaščiti živali 1 4 4 0

Zakon o osebnem imenu 2 3

Zakon o osebni izkaznici 3 6

Zakon o gozdovih 0 1

Skupaj 69 96 86 110

Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva

Pregled prometnih nesreč in posledic

Ugotovljene kršitve cestno prometnih prepisov

Število obravnavanih kaznivih dejanj

Kršitve predpisov s področja javnega reda in miru



1718. april 2013  |  OgledalO 2/2013

LO
KA

LN
A 

SK
U

PN
O

ST

Gradnja enostavnih in 
nezahtevnih objektov

V mesecu marcu 2013 je bila sprejeta 
nova Uredba o razvrščanju objektov 
glede na zahtevnost (Uradni list RS, 
št. 18/13 in 24/13). V zvezi z njeno 
uveljavitvijo je nastalo veliko odprtih 
vprašanj, ki smo jih občine in upravne 
enote naslovile na Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor.
Temeljni zakon, ki določa pogoje 
za gradnjo objektov, je Zakon o 
graditvi objektov. Na njegovi podlagi 
je bila sprejeta Uredba o razvrščanju 
objektov glede na zahtevnost grad
nje (Uradni list RS, št. 18/13, začetek 

veljavnosti 9. 3. 2013), ki je določila merila, na podlagi katerih 
se objekti razvrščajo v kategorije zahtevnih, manj zahtevnih, 
nezahtevnih in enostavnih objektov. Zaradi različnih interpretacij 
zlasti 8. člena uredbe je bila sprejeta Uredba o spremembah 
Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje 
(Uradni list RS, št. 24/13, začetek veljavnosti 21. 3. 2013). 
•	 Za enostavne objekte gradbeno dovoljenje ni potrebno. 
•	 Za nezahtevne objekte je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, 

vendar na podlagi enostavne skice, brez projektiranja. 
•	 Za zahtevne in manj zahtevne objekte je treba pridobiti gradbeno 

dovoljenje, ki se izda na podlagi projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ki ga lahko izdela samo odgovorni projektant. 

Uredba določa tudi, kaj se šteje za vzdrževanje objekta, za katero ni 
treba pridobiti gradbenega dovoljenja.  
 
Povezava na Zakon o graditvi objektov 
http://www.dz- rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZak
onAkt?uid=C817904B915F40E2C1257A610021477D&db=urad_prec_
bes&mandat=VI 
 
Povezava na Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201318&stevilka=654 
 
Povezava na Uredbo o spremembah Uredbe o razvrščanju objektov 
glede na zahtevnost gradnje 
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201324&stevilka=866 
 
Ne glede na to, da enostavni objekt izpolnjuje pogoje za enostavni 
objekt, določene v tabelah, in ustreza definiciji enostavnega objekta 
(ni namenjen prebivanju, ni objekt, za katerega je obvezna presoja 
vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja), mora biti investitor 
pri gradnji takšnega objekta pozoren še na naslednje: 
•	 da ima na zemljišču nameravane gradnje pravico graditi, 
•	 da pred začetkom postavitve objekta preveri, ali so izpolnjeni 

pogoji umeščanja enostavnega objekta v prostor, 
•	 da pred začetkom gradnje ugotovi, ali se morda zemljišče, na katerem 

namerava postaviti enostavni objekt, ne nahaja na varovanem 
območju ali v varovalnem pasu oziroma da je s posebnimi predpisi 
določena obveznost pridobitve soglasja pristojnega soglasodajalca, 

•	 da pred začetkom gradnje in med gradnjo pazi na to, da pri gradnji 
enostavnega ali nezahtevnega objekta niso kršeni gradbeni predpisi. 

Vse navedene zahteve smiselno veljajo tudi za izvedbo vzdrževalnih del. 
 

Povzela: Jelka Gregorc

Ob desetletnici delovanja 
Špesovega doma 

V dneh, ko smo dočakali ko
ledarsko pomlad in si želimo, 
da bi jo pričele označevati 
tudi temperature, se v Špe
sovem domu pripravljamo 
na deseto obletnico pričetka 
delovanja.
Po prvomajskih praznikih 
pred desetimi leti so se v 
novozgrajeni Dom vselili 
prvi stanovalci. V tistih dneh 
manj kot tridesetčlanski 
kolektiv je vsak delovni 
dan sprejel po nekaj novih 
stanovalcev, hkrati pa je 
raslo tudi število zaposlenih. 
Morda je kriv spomin, morda 
so bili takrat drugačni časi, 

morda pa je ključno, da smo 
bili takrat vsi 10 let mlajši, 
toda spomin na tiste dni je 
lep. Kljub začetnim težavam 

je bilo občutiti zadovoljstvo, da je bila izpolnjena želja Frančka Špesa 
in vseh, ki so vsak po svojih močeh prispevali, da je v Vojniku zrasel 

urejajo varnost cestnega prometa, javnega reda in miru ter naravne 
in kulturne dediščine; 
b) upoštevanje programskih usmeritev Ministrstva za infrastrukturo 
in prostor glede varnosti v cestnem prometu, Ministrstva za notranje 
zadeve in Policije glede varnosti v cestnem prometu, varnosti javnega 
reda in miru, preprečevanja kriminalnih pojavov ter varovanja ljudi in 
premoženja; 
c) izvajanje operativnih ciljev: varnost cestnega prometa, varstvo 
javnega rada in miru, varnost občinskih javnih poti in rekreacijskih 
površin, pretočnost intervencijskih poti, varnost zgradb in drugih 
objektov naravne in kulturne dediščine in varstvo okolja. 
d) preprečevanje prekrškov in kaznivih dejanj; 
e) obvladovanje varnostnih tveganj; 
f) zmanjševanje posledic (škod in izgub) nastalih zaradi izrednih 
dogodkov kot so naravne nesreče, prometne nesreče, onesnaževanje 
okolja, poškodovanje javnih zgradb ter poškodovanje objektov s 
statusom naravne in kulturne dediščine; 
g) uvajanje standardov kakovosti varovanja ljudi, premoženja, javnega 
prostora, javnih zgradb, okolja ter naravne in kulturne dediščine; 
h) vzpodbujanje in podpiranje vzgojnih in izobraževalnih programov 
v šolah, ki se navezujejo na varnost v cestnem prometu, javni red in 
mir, preprečevanje uporabe nedovoljenih drog ipd.; 
i) vzpostavitev strokovnega izobraževanja občinskih redarjev, ki bo 
omogočalo pridobitev potrebnih znanj, spretnosti in kompetenc 
za profesionalno izvajanje pristojnosti redarske službe in pooblastil 
redarjev kot pooblaščenih uradnih oseb. 
 

Povzela: Mojca Skale 

Jelka Gregorc, višja 
svetovalka za okolje in 
prostor Občine Vojnik

Žohar Dragan, 
direktor Špesovega doma 
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drugi zasebni dom s koncesijo v državi: župana Bena Podergajsa z 
občinskimi svetniki, takratnega našega državnozborskega poslanca 
dr. Slavka Gabra in še mnogih, ki so pomagali z nasveti, delom ali 
bodrilno besedo. 
V desetih letih smo zrasli v skoraj 90članski kolektiv, ki od drugega leta 
delovanja dalje skrbi za 170 stanovalcev Doma. Ves ta čas je javnost 
s svojimi prispevki v Ogledalu o dogajanju v Domu vestno seznanjal 
Rafko Gregorc: poleg rednih kulturnih prireditev in pestrega dogajanja 
ste lahko v člankih spremljali praznovanja štirih stoletnic stanovalcev, 
tudi ljubezen s poroko dveh stanovalcev smo zabeležili. Ne gre 
spregledati, da 13 stanovalcev letos v Domu biva že deseto leto, med 
zaposlenimi pa jih deset let zvestobe Domu praznuje dobra tretjina! 
Ta zapis bi lahko izkoristili za to, da bi se poleg zgodovine dotaknili 
dosežkov, problemov in perspektiv naše dejavnosti. Bralcem bi 
lahko predstavili, na kaj smo lahko ponosni, in odkrili pogled na 
težave, s katerimi smo se ubadali doslej in ki nas vsak dan bolj 
bremenijo. 
Toda ravno zaradi vsesplošne krize, ki mnoge navdaja z malodušjem 
in jezo, bomo jubilej raje izkoristili za bolj optimističen pogled nazaj 
in naprej. Enajstega maja bomo zato na praznovanju ob Domu raje 
predstavili, kdo vse je s svojimi nastopi bogatil dogajanje v Domu. 
Spisek vseh nastopajočih je predolg, da bi lahko vsi na proslavi 
tudi nastopili, a pozabljen ni nihče. Prepričani smo, da bomo še 
dolgo ostali povezani. Ne le s sosednjim vrtcem in osnovno šolo, 
tudi z vojniškim in frankolovskim pevskim zborom, pihalno godbo 
iz Nove Cerkve, mnogimi znanimi ansambli, vsemi prostovoljnimi 
gasilskimi društvi v občini in drugimi. Vsem se na tem mestu 
iskreno zahvaljujemo. 
Jubilejna obletnica naj bo dan za praznovanje! Vse, ki tako ali 
drugače čutite s Špesovim domom, bomo 11. maja ob 13.30 z 
veseljem sprejeli medse. Po kulturnem programu si bomo vzeli čas, 
da se spomnimo dosežkov iz preteklosti in s pogumom, združeni in s 
skupnimi cilji pogledamo na izzive prihodnosti. 
 
OB DESETLETNICI DELOVANJA SE VODSTVO IN VSI ZAPOSLENI 
ŠPESOVEGA DOMA ISKRENO ZAHVALJUJEMO ZA PRISPEVEK 
IN SODELOVANJE PRI NAŠEM DELU OBČINSKI UPRAVI IN 
KRAJEVNIM SKUPNOSTIM, KULTURNO PROSVETNIM DRUŠTVOM, 
PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM IN NJIHOVI MEDOBČINSKI 
ZVEZI, OSNOVNIM ŠOLAM IN VRTCU MAVRICA TER GLASBENIM 
ANSAMBLOM IN POSAMEZNIKOM ZA PRISPEVEK IN SODELOVANJE 
PRI NAŠEM DELU. Z VAŠO POMOČJO SMO NAŠIM STANOVALCEM RES 
DOM IN TO BI RADI OSTALI TUDI V PRIHODNJE! 

Dragan Žohar 

Zlati kamen 2013
Občina Vojnik se je med 211 občinami 
uvrstila v nabor 12 občin kandidatk 
za nagrado Zlati kamen 2013, ki jo je 
podelil Planet GV iz Ljubljane v sredini 
marca. Nagrado prejme razvojno najbolj 
prodorna občina, ki je zaradi svoje 

v dobro občanov usmerjene dejavnosti primer dobre prakse. V 
letošnjem letu je bil poudarek na protikrizno usmerjenih strategijah, 
ki pomenijo upanje za izhod iz krize.
Strokovni svet Zlatega kamna je upošteval tudi kvalitativne in 
kvantitativne aspekte delovanja občine. Zmagala je Občina Postojna.  
Občina Vojnik se je uvrstila v ožji izbor zaradi uravnoteženosti 
različnih razvojnih ciljev v razdelanem strateškem dokumentu in 
zaradi zanimivega prijema za ublažitev posledic finančne krize: 
zelene trgovine, v kateri obnavljajo in prodajajo stvari, ki bi jih sicer 
občani zavrgli. Projekt vsebuje elemente socialnega podjetništva 
in deluje okoljsko (manj odpadkov), oživlja del kulturne dediščine 
(reaktiviranje neurejene stare stavbe), daje delo težje zaposljivim in 
ponuja reciklirane (v retro stilu) izdelke po ugodnih cenah. V zeleni 
trgovini so tudi delavnice starih obrti in info točka za turiste (Vir: Zlati 
kamen, revija za lokalno samoupravo, posebna priložnostna izdaja, 
marec 2013, str. 25) 
 

Mojca Skale

Portal E-občina
V sodobnem času informacijske 
tehnologije tudi naša občina sledi 
uvajanju eposlovanja z občani. 

E poslovanje poleg možnosti pri hranka v poslovanju prinaša 24 ur 
dnevno dostopne storitve, enostavno poslovanje ter visoko stopnjo 
preglednosti. 
Prednosti e-poslovanja: 
•	 Dostop do elektronskih vlog 
•	 Predstavitev obrazcev in postopkov reševanja 
•	 Spletna oddaja evlog 
•	 Možnost spletnega plačevanja taks (moneta …) 
•	 Sprotno spremljanje statusa reševanja vlog 
•	 Elektronsko obveščanje o poteku reševanja vlog 
•	 Druga področja: eprijava nepravilnosti (nepravilno parkiranje, 

poškodbe urbane opreme, nedelujoča javna razsvetljava, poškodbe 
vozišča, pločnikov, neurejeno območje …) 

Portal eobčina http://vojnik.eobcina.si/ je spletni medobčinski 
portal, izdelan v okviru projekta »eobčina«. V spletni portal je 
vključena tudi Občina Vojnik. 
Projekt “eobčina” je skupek aktivnosti lokalnih skupnosti, ki želijo s 
sodobnimi tehnološkimi pristopi omogočiti kar se da neproblematično 
komunikacijo občinskih uprav s svojimi občani. Nabor teh aktivnosti 
se s časom spreminja glede na dostopna sredstva in tehnične rešitve, 
najpogosteje pa v te aktivnosti uvrščamo:  
•	 elektronsko dostavo in obravnavo upravnih in drugih vlog na 

občine, 
•	 minimalizacijo potrebnih poti občanov za reševanje leteh, 
•	 kar se da neposredno komunikacijo med upravo in občani 

(evolitve, ankete, forumi, video konference ipd.), 
•	 elektronsko posredovanje informacij javnega značaja, ki jih 

poseduje občina in ki bi utegnile zanimati širši krog ljudi, 
Lokalne skupnosti so trenutno na tem področju na zelo različnih 
stopnjah razvoja, končni cilj projekta ob vseh zgoraj naštetih 

Špesov dom
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gasilskim tekmovanjem za prehodni 
pokal KS Frankolovo, slavnostno sejo 
Sveta KS, kratkim kulturnim progra
mom, podelitvijo krajevnih priznanj 
ter družabnim srečanje pod šotorom. 
Pri organizaciji prireditve bodo sode
lovala vsa društva v kraju in domače 
glasbene skupine. 
Vse krajane vljudno vabimo na osre
dnjo prireditev ob krajevnem prazni
ku KS Frankolovo. 
 
Vzdrževanje asfaltnih in 
makadamskih cest 
V letu 2012 jeseni so se nekateri 

krajani s prošnjo obrnili na KS Frankolovo z željo po navozu gramoza 
za makadamske ceste. Takrat je Svet KS sklenil, da pred zimskim 
obdobjem zaradi nerentabilnosti v primeru neugodnih zimskih razmer 
ne navažamo gramoza na ceste. Menimo, da smo se odločili pravilno, ker 
bi v nasprotnem primeru danes bil ves material na bankinah in travnikih. 
Obveščamo vas, da bo za vse prošnje, ki so prispele v lanskem in 
letošnjem letu, komunalna komisija opravila ogled in primerno ocenila 
količino potrebnega gramoza za posamezno vlogo oziroma prošnjo. 
Letošnja zima ni postregla z nizkimi temperaturami, zato zemlja pod 
snegom ni zamrznila. Veliko krajanov se je v teh dneh obrnilo na 
sedež Krajevne skupnosti Frankolovo s pripombami glede čiščenja 
odvečnega materiala ob cestah. Zaradi omenjenih težav naprošamo 
vse krajane, da sami očistijo odvečni material iz travnikov. 
 

Dušan Horvat, predsednik Sveta KS Frankolovo 

Zimska služba v sezoni 
2012/2013 v KS Frankolovo

V letošnji zimski sezoni 
2012/2013 smo bili priča 
nad povprečnim snežnim 
pa davinam. Izvajalci zim
ske službe so kljub ne
ugodnim razmeram po 
svojih najboljših močeh 
čistili svoja območja ter s 
tem zagotavljali optimal
no prevoznost cest. Pou
dariti je potrebno, da pri 
tako intenzivnem sneže

nju ni mogoče zagotavljati takojšnje prevoznosti določenih relacij 
ob istem času.  
Na sedež KS Frankolovo so prispele tudi nekatere pritožbe, katere smo 
skušali rešiti v najkrajšem možnem času in v zadovoljstvo krajanov. 
Izvajalci pluženja so se pritoževali zaradi obcestnega vejevja, ki ovira 
normalno oranje ter povzroča škodo na traktorjih in tovornjakih. V takih 
primerih je bilo moteno pluženje, zato naprošamo vse lastnike cestnega 
pasa, da do naslednje sezone poskrbijo, da do teh težav ne pride več. 
Stroški zimske službe so bili v letošnji sezoni veliko večji od planiranih, 
zato bo potrebno pridobiti dodatna finančna sredstva v rebalansu 
proračuna Občine Vojnik za leto 2013. 
Zahvaljujemo se vsem izvajalcem zimske službe za dobro opravljeno 
delo, z željo, da bomo tako sodelovali tudi v prihodnje. 

Dušan Horvat, predsednik Sveta KS Frankolovo 

Predsednica Sveta KS Vojnik, 
Lidija Eler Jazbinšek

aktivnostih v preteklih letih pa je bil in ostaja: olajšana in izboljšana 
upravna storitev, kar se da nezahteven dostop do informacij 
javnega značaja in kot vrhunec dvig demokracije na nov, višji nivo. 
 

Mojca Skale

Krajevna skupnost Vojnik
Člani sveta KS Vojnik smo imeli 14. 
3. 2013 14. redno sejo.
Na seji je bil prisoten tudi žu
pan Benedikt Podergajs, ki nam 
je skupaj s sodelavci predstavil 
iz va janje aktualnih projektov 
(telovadnico bo zaključilo pod
jetje Pomgrad, vložena je do
kumentacija za gradbeno do
voljenje za vodovod Tomaž, 
kana lizacija Arclin, identifikacija 
projektov za obdobje 201420). 
Pregledali in potrdili smo letno 
poročilo 2012, v katerem največji 
delež odhodkov predstavljajo od
hodki za zimsko službo. 
Na področju naše krajevne skup
nosti so za pluženje in posipavanje 
javnih poti skrbeli lokalni orači, za 

lokalne ceste pa je bil odgovoren VOC. Vsem, ki so se trudili za prevoznost 
naših cest, iskrena hvala. 
Ker pa je bila letošnja zima dolga, rekordno obilna z zimskimi padavinami, ki 
so se pojavljale tudi v aprilu, je glede na količino padavin in število snežnih 
dni visok tudi delež sredstev, ki jih bomo morali odšteti za zimsko službo. 
Za stopljenim snegom pa so ostale številne jame na cestiščih, 
odnešen material z brežin in poškodovane makadamske ceste, ki jih 
bo potrebno sanirati.  
S člani Sveta smo se dogovorili, da svoje sokrajane in sokrajanke 
povabimo, da se 20. aprila udeležijo čistilne akcije. Želimo si, da bi bile 
tudi takšne skupne akcije priložnost, da se sosedje družijo, hkrati pa s tem 
pripomoremo k čistejšemu okolju v, katerem živimo. 
Druženju in praznovanju pa bodo v mesecu juniju namenjeni dogodki 
in prireditve, ki jih pripravljajo društva in organizacije v kraju v času 
praznovanja praznika KS Vojnik. Nanje ste že zdaj iskreno vabljeni. Z 
natančnim razporedom prireditev boste seznanjeni z zloženko, ki jo 
boste prejeli na dom. 

Lidija Eler Jazbinšek, predsednica Sveta KS Vojnik 

Krajevna skupnost 
Frankolovo
Svet KS Frankolovo je na svoji 9. redni seji dne 11. marca 2013 obrav
naval aktualno problematiko in aktivnosti, ki bodo potekale v prvem 
polletju. 

Krajevni praznik 
Na sestanek so k prvi točki bili vabljeni tudi predstavniki društev, s ka
terimi smo se pogovorili o praznovanju krajevnega praznika 2013. Po 
razpravi smo se soglasno dogovorili, da bomo osrednjo prireditev v po
častitev krajevnega praznika izvedli v soboto, 1. junija 2013, v graščin
skem parku. Dan bomo obeležili z nogometnim turnirjem na igrišču, 
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Dušan Horvat, predsednik 
Sveta KS Frankolovo



Kaj se je dogajalo pri 
vojniških gasilcih
Ženska desetina članic A se je tudi v letošnjem letu udeležila 
Pokalnega tekmovanja v spajanju sesalnega voda pod okriljem GZ 
Slovenije, kjer je v skupnem seštevku zasedla solidno peto mesto. 
Člani PGD Vojnik smo sodelovali na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi 
s skupinsko pustno masko in pomagali organizatorju pri redarskih 
opravilih. 

Zimska služba v Krajevni 
skupnosti Nova Cerkev

V krajevni skupnosti Nova 
Cerkev smo zimsko službo 
od meseca oktobra 2012 
do konca meseca marca 
2013 v celoti opravljali sami 
s pogodbenimi izva jalci, 
brez podjetja VOC Celje.
V zimski sezoni 2012/ 2013 
je skupaj zapadlo približno 
2,50 m snega. Zato je bilo 
potrebno ogromno plu
ženja in posipanja. Naši iz

vajalci (orači) so delo opravili zelo dobro. Če pa se kdaj ni bilo mogoče z 
osebnimi avtomobili pripeljati v hribovite dele vasi, niso bili krivi izvajalci, 
temveč višja sila – zelo močno sneženje. Pri samem pluženju je večkrat pri
šlo tudi do raznosa gramoza zaradi nepomrznjenih brežin, zaradi česar se 
vsem lastnikom leteh opravičujemo. V nekaterih primerih pa je prišlo še 
do drugih poškodb, to je do poškodb jaškov, robnikov in mejnikov. Tudi za 
to bomo poskrbeli, saj bomo zadeve uredili in vzpostavili prvotno stanje. 

Slavko JEZERNIK, predsednik Sveta KS

Zahvala ob čistilni akciji
Tudi letos smo se predstavniki Sveta KS Frankolovo in predstavniki društev 
udeležili vsakoletne spomladanske čistilne akcije. Pred pričetkom smo se 
zbrali pred stavbo krajevne skupnosti, kjer smo se opremili z vrečkami in 
rokavicami ter si razdelili območja čiščenja. Čistili so se predvsem potoki, 
jarki ob glavni in povezovalnih cestah, parkirišča in avtobusne postaje. Čla
ni Prostovoljnega gasilskega društva Frankolovo pa so z vodnim curkom 
očistili površine centra Frankolovega. Učenci Osnovne šole Frankolovo pa 
so okolico šole in vrtca ter parka očistili že en teden pred čistilno akcijo. 
Opazili smo, da še vedno nekateri krajani in mimoidoči brez občutka do 
narave z odlaganjem odpadkov onesnažujejo in slabšajo zgled kraja, v 
katerem živimo. 
Po končani čistilni akciji smo se vsi udeleženci čistilne akcije zbrali pred 
gasilskim domom, kjer je sledila skromna malica. 
Z akcijo si tudi v bodoče želimo prvenstveno očistiti naš kraj, poleg tega 
pa so naša prizadevanja usmerjenja predvsem v spodbudo krajanom, da 
bi tudi v času, ki ni namenjen čistilni akciji, očistili svoje okolje. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so se udeležili čistilne akcije in s tem pripomogli 
k lepšemu izgledu našega kraja. 

Dušan Horvat,  predsednik Sveta KS Frankolovo
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22. februarja je imel naš podmladek v prostorih gasilskega doma 
občni zbor mladine PGD Vojnik, kjer so pregledali preteklo delo 
in sprejeli smernice za delo v letu 2013. Še naprej bodo mladino 
vodili mentorji Petra Tržan, Tomaž Pekovšek in Valentina Kroflič. 
En teden kasneje je bil v prostorih OŠ Vojnik redni in hkrati 
volilni občni zbor članov in članic PGD Vojnik. Na občnem zboru 
so prisotni člani potrdili vsa poročila o delu v društvu in zaupali 
nov mandat za obdobje 20132018 dosedanjemu predsedniku 
Romanu Kugler in poveljniku Adolfu Jancu. Na občnem zboru 
so bili sprejeti novi člani, podeljena so bila priznanja zaslužnim 
članom za delo v društvu ter napredovanja. Po uradnem delu je 
sledilo druženje z udeleženci občnega zbora. 
Kot vsako leto je mladina ob materinskem dnevu pripravila kulturni 
program za svoje matere, babice ... V času pred veliko nočjo je mladina 
za cvetno nedeljo izdelovala butare, veteranke pa so se udeležile 
delavnice, ki jo je organizirala GZ VojnikDobrna, na temo izdelovanja 
umetelnih rož iz krep papirja, ki je potekalo v prostorih PGD Lemberg. 
Prihaja spomladanski čas in s tem tudi dela na vrtovih, sadovnjakih in 
travnikih. Na tem mestu bi gasilci opozorili naše krajane in krajanke 
na skrajno previdnost pri kurjenju suhe trave in ostalih organskih 
gorljivih materialov, da se preprečijo morebitni požari. 
 
 PGD Vojnik 
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Udeleženci skupščine so pozorno poslušali poročila.

14. Skupščina gasilske  
zveze Vojnik – Dobrna 
V petek, 5. aprila, je v gasilskem domu na Dobrni potekala redna letna, tokrat tudi volilna skupščina 
Gasilske zveze Vojnik – Dobrna, v katero je povezanih šest prostovoljnih gasilskih društev: Vojnik, Dobrna, 
Nova Cerkev, Frankolovo, Socka in Lemberg. 

Uvodni del skupščine so popestrili pevci kvarteta Grče iz Dobrne. 
V nadaljevanju je udeležence skupščine pozdravil in jim zaželel 
dobrodošlico predsednik GZ Vojnik –Dobrna Benedikt PODERGAJS. 
Skupščine se je udeležilo 35 od skupaj 41 izvoljenih delegatk in 
delegatov iz posameznih društev Gasilske zveze Vojnik –Dobrna 
ter cenjeni gostje: član UO GZ Slovenije Avgust TIRGUŠEK, regijski 
poveljnik Janko TURNŠEK, namestnik poveljnika Civilne zaščite MO 
Celje in svetovalec ZiR Danilo PRAPROTNIK, župan občine Dobrna 
Martin BRECL ter številni predstavniki Gasilskih zvez Celje, Šentjur, 
Žalec, Laško, Šmarje pri Jelšah, Radeče, Mislinjska dolina in Metlika, s 
katerimi GZ Vojnik –Dobrna uspešno sodeluje. 
Po uvodnem delu je bilo za nemoten potek dela skupščine izvoljeno 
delovno predsedstvo in komisije ter potrjen Poslovnik o delu in 
poteku volilne skupščine. Vodenje skupščine je prevzel delovni 
predsednik Štefan POHAJAČ, se zahvalil za zaupanje ter podal v 
potrditev dnevni red zasedanja skupščine. 
Sledila so poročila predsednika Benedikta PODERGAJSA, poveljnika 
Ivana JEZERNIKA, blagajnika Egidija ČRETNIKA ter poročila 
predsednikov stalnih komisij pri GZ Vojnik –Dobrna, komisije 
za članice Danice JEZERNIK, komisije za mladino Petre TRŽAN, 
komisije za veterane v odsotnosti predsednika Štefana POHAJAČA 
in komisije za odlikovanja in priznanja Sandija ŠKOFLEKA. Kot 
zadnje poročilo je bilo podano še poročilo Nadzornega odbora, 
ki ga je prav tako v odsotnosti predsednika podala članica Stanka 
REPAS. Vsa poročila so bila izjemno dobro pripravljena, saj je bilo 
iz njih moč razbrati vse aktivnosti in opravljeno delo GZ Vojnik 
–Dobrna v zadnjem letu in celotnem 5letnem mandatnem 
obdobju. Po podanih poročilih je sledila razprava, v katero pa se 

ni vključil nihče od izvoljenih delegatov skupščine, kar priča o 
tem, da so bila vsa podana poročila korektna, dovolj obširna in 
vsebinsko popolna. V poročilih predsednika in poveljnika je bila za 
opravljeno delo izrečena iskrena zahvala vsem, ki so bili v zadnjem 
mandatnem obdobju funkcionarji oziroma so delovali v organih 
GZ Vojnik –Dobrna, kot tudi vsem tistim, ki so najodgovkornejše 
funkcije opravljali v društvih vse do letošnjih volitev, ko je bilo 
opravljenih kar nekaj kadrovskih sprememb. 
Po podani razrešnici dosedanjemu vodstvu GZ Vojnik –Dobrna so 
sledile volitve novih funkcionarjev in organov zveze. Predsednik 
kandidacijske komisije Stanislav PEČNIK je podal poročilo o poteku in 
izvedbi kandidacijskega postopka za volitve organov in funkcionarjev 
GZ Vojnik –Dobrna za mandatno obdobje 2013–2017. V nadaljevanju 
je skladno z določili, opredeljenimi v aktih GZ, predlagal v izvolitev 
kandidate za predsednika, poveljnika, predsednika in člane 
Nadzornega odbora zveze, vsi predlagani kandidati so bili soglasno 
izvoljeni. Za predsednika GZ Vojnik –Dobrna je bil ponovno izvoljen 
Benedikt PODERGAJS, za poveljnika Ivan JEZERNIK ter za predsednika 
Nadzornega odbora Branko JEZERNIK. 
Po izvolitvi je predsednik podal predlog kandidatov za člane 
Upravnega odbora in poveljnik predlog kandidatov za člane 
poveljstva GZ Vojnik –Dobrna v naslednjem petletnem mandatnem 
obdobju, ki so bili prav tako soglasno izvoljeni oziroma potrjeni. 
Novoizvoljeni predsednik GZ Vojnik –Dobrna se je ob izvolitvi v imenu 
vseh novoizvoljenih članov zahvalil za zaupanje ter v nadaljevanju 
podal predlog plana dela ter finančnega programa za leto 2013, ki je 
bil pav tako soglasno potrjen. Ker je letošnje leto kongresno leto, je 
bil iz GZ Vojnik –Dobrna za delegata na kongresu GZS predlagan in 
potrjen kandidat Ivan JEZERNIK.  
Ob zaključku je bila beseda dana še gostom skupščine, ki so v svojih 
razpravah pohvalili dosedanje delo GZ Vojnik –Dobrna, saj so rezultati 
njenega delovanja še kako vidni, s poudarkom, da so gasilske zveze 
povezane kot družine, pri tem pa so izrednega pomena ljudje, ki 
skrbijo, da te družine delujejo povezano in homogeno. Seveda 
pa je bila ob tej priliki izražena tudi želja po nadaljnjem uspešnem 
sodelovanju med zvezami. 
Na skupščini so bila podeljena še priznanja zaslužnim gasilcem in 
funkcionarjem v društvih, ki jim je po volitvah prenehal mandat. 
S tem je bilo zasedanje skupščine zaključeno, navzoči pa so si v 
nadaljevanju ob prijetnem druženju in sproščenem vzdušju izmenjali 
različna mnenja in izkušnje s področja gasilstva. 
Vsem funkcionarjem in članom organov GZ Vojnik –Dobrna ob 
izvolitvi izrekamo iskrene čestitke in jim želimo veliko uspehov pri 
nadaljnjem vodenju zveze z gasilskim pozdravom: 
 
Na pomoč! 

 Stanislav PEČNIK



22 18. april 2013  |  OgledalO 2/2013

KU
LT

U
RA

Zaslužni, da je Mind games posnet

Večer s Soul collectors

Folklorna skupina Socka v 
letu 2012
Preteklo leto je bilo za folklorno skupino Socka zelo delovno. Tudi v 
najhujši poletni vročini nismo počivali. Krajše počitnice smo si vzeli 
šele v decembru. 
V prvi polovici leta smo nadaljevali z rednimi vajami pod umetniškim 
vodstvom Milanke Kralj. Najprej smo dokončali 3. splet štajerskih 
plesov »Plesi iz Obreža«, ki smo ga začeli vaditi jeseni 2011. Splet 
sestavljajo naslednji plesi in igre: trojke, igra peričkanje in pesem Al’ 
me boš kaj rada imela, gospodgospa, špic polka (Dekle razposajeno) 
in šotiš. Do junija smo naštudirali še 4. splet štajerskih plesov, 
sestavljen iz plesov: sprijemalka, malander, drlica in ples s pasom. 
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev smo jeseni vadili sami. Cilj 
nam je bil, da svoje znanje obdržimo na nivoju, ki omogoča tudi 
občasne nastope. 

Drugi videospot vojniške 
skupine Soul Collectors
Mladi ustvarjalci glasbe pod imenom Soul Collectors že drugo leto 
delujemo pod okriljem sekcije BMK (Banda mladih kulturnikov). Ker 
bi radi svojim krajanom in prav tako širši javnosti pokazali našo mero 
ustvarjalnosti in drugačnosti, smo v ta namen v petek, 1. 3. 2013, v 
večernih urah v Kulturnem domu Vojnik premierno predstavili naš 2. 
videospot, in sicer za pesem MIND GAMES. 

V letu 2012 smo imeli skupno 20 nastopov: od konca junija do začetka 
oktobra smo šestkrat nastopili za goste v Termah Dobrna, vsakokrat s 
po 45 minutami programa. 
V nedeljo, 6. maja, smo nastopili v okviru prireditve Folklora na vasi 
v Novi Cerkvi, 9. maja sta dva para naših plesalcev nastopila skupaj 
z otroško folklorno skupino OŠ Vojnik na Glavnem trgu v Celju na 
prireditvi Evropska vas – medgeneracijsko sodelovanje. 
24. junija je bila osrednja prireditev KD Socka »Socka poje in igra«, kjer 
smo predstavili oba nova spleta plesov. 
Dobro sodelujemo s TD Nova Cerkev, zato smo 2. septembra zaplesali 
na Grajskem popoldnevu v Lembergu. Sodelovali smo še na proslavi ob 
občinskem prazniku občine Vojnik 4. oktobra v Novi Cerkvi. Ker je veliko 
plesalcev obiskovalo OŠ Vojnik ali njene podružnice, smo 29. novembra 
nastopili tudi na dobrodelnem koncertu za OŠ Vojnik v večnamenski 
dvorani v Novi Cerkvi. Skupaj s pevskim zborom DU Vojnik smo 2. 
decembra oblikovali proslavo »Prešernov rojstni dan« v Kulturnem 
domu v Vojniku, na Miklavžev večer pa smo s svojim samostojnim 
nastopom razvedrili oskrbovance Špesovega doma v Vojniku. 
Ostali nastopi so bili ob raznih jubilejih naših članov, sorodnikov in 
prijateljev. 
Vaje imamo ob petkih zvečer. Prostor nam velikodušno daje na 
razpolago gospa Ivanka Koprivnik, ki je tudi duhovni vodja folklorne 
skupine in naše vaje in napredek tudi budno spremlja. 
Trenutno šteje skupina šest parov plesalcev, želimo pa si pridobiti vsaj 
še dva para. 
Vabimo vse, ki vas sodelovanje v folklorni skupni veseli, da se nam 
pridružite! 
 
 Za folklorno skupino KD Socka Jožica Kotnik

V dvorani je bilo videti veliko naših podpornikov ter ljubiteljev metalske 
glasbe. Letos smo se odločili za medijsko/filmsko produkcijo našega 
ustvarjalnega dela, kako skupina funkcionira na vajah in v našem 
prostem času, kako poteka snemanje prve CD plošče in podobno. 
V osrednjem delu smo premierno predstavili naš drugi videospot 
za prej omenjeno pesem. Melodijo za to pesem je ustvaril Davor 
Zupanc, besedilo je prispeval Anže Kovač, aranžma pesmi je delo 
celotne skupine. Pesem je posneta v angleškem jeziku, govori pa 
o tegobah današnje družbe, ki je vedno bolj prisotna tudi v naših 
družinah in se iz sreče sprevrže v obup. 
Večer smo popestrili še s predstavitvijo samega snemanja videa in 
s primerjavo s končnim izdelkom. V dvorani je bilo ves čas zaslediti 
veliko smeha in bučnih aplavzov. Naš novi videospot si lahko 
ogledate na naši Facebook strani ali pa na spodaj izpisani internetni 
strani: http://www.youtube.com/watch?v=eddYwj_l-Ic  
Radi bi vas še seznanili z dobro novico, da bo luč sveta ugledala 
tudi naša prva CD zgoščenka, ki jo bomo predvidoma pospremili s 
koncertom v okviru krajevnega praznika. Vse nadaljnje informacije 
bodo objavljene na naši spletni strani www.soulcollectors.tk ter na 
družabnem omrežju Facebook. 
Želeli bi se zahvaliti vsem, ki so kakorkoli pomagali pri ustvarjanju 
videospota, ter vsem, ki ste nas podprli in pokazali, da na mladih svet stoji. 

 Špela Kovač
Foto: Nina Platovšek Košir
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Pogledi, prikovani na oder

Standup komedijant in imitator Tin Vodopivec

Ansambel Iskrice  v dvorani se je dobro iskrilo

Ansambel Petka s pesmijo Čista petka

Prireditev OSTANIMO PRIJATELJI 
doživela izvrsten uspeh
Prosvetno društvo A. Bezenšek Frankolovo je na prvo marčevsko nedeljo organiziralo 22. zabavno 
glasbeno prireditev »Ostanimo prijatelji«. Ljubitelji narodno zabavne glasbe, med njimi čedalje več mladih 
navdušencev, so dvorano OŠ Frankolovo napolnili do zadnjega kotička, to pa je bil zagotovo največji 
užitek za vse nastopajoče in nič manjši za organizatorja prireditve.
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Na odru so se zvrstili ansambli: Mikola, Petka, Mladi gamsi, Vera 
in originali, Vitezi Celjski, Nemir, Iskrice, Akordi, v vlogi gosta 
prireditve pa se je izvrstno odrezal Ansambel Toneta Rusa. Za smeh 
je poskrbel eden trenutno najbolj popularnih imen slovenske 
standup komedije in imitator Tin Vodopivec. Da so nastopajoči 
izpolnili pričakovanja obiskovalcev, ni dvoma. Eni z drugimi so 
se enostavno začutili in dogodku prilivali dodatno energijo za 
dodatne viže. Akordi so kot zadnji nastopajoči s svojo karizmo (kot 
že lani) publiko tako prevzeli, da se je zdelo kot skupni nastop; 
fantom je pritegnila vsa dvorana, se ob njihovih taktih stoje 
pozibavala, vriskala (ja, to je res nalezljivo) in »zahtevala« ter tudi 
dobila več bisov. »Razturali so!« je izjavil moderator koncerta Tone 
Vrabl in v svoji izjavi ni ostal osamljen. 
Vodja odbora za organizacijo prireditve Tone Gregorc meni: »Pri izbiri 
ansamblov smo imeli tokrat srečno roko. Program sestavljamo tako, 

da vsakič povabimo nekatere dobro uveljavljene ansamble, priložnost 
pa damo tudi skupinam s krajšo glasbeno kariero. Običajno pridamo 
še kakšno novost, letos je bi to standup komedijant. Aktivnosti 
za vsako prireditev se začenjajo že slabo leto prej, praviloma eno 
šele zaključimo, že snujemo naslednjo, saj imajo dobri glasbeniki 
terminske plane zasedene daleč vnaprej. Zagotovo je uspeh 
prireditve tudi odraz angažiranosti vseh pevcev našega društva in 
takšnega sodelovanja članstva smo zelo veseli.« 
Ob tem ne gre prezreti naklonjenosti številnih pomočnikov in donatorjev, 
ki kljub neprijazni gospodarski situaciji po svojih zmožnostih še vedno 
namenijo finančno, stvarno ali drugo pomoč za izvedbo prireditve, saj je 
organizator z lastnimi sredstvi nikakor ne bi zmogel. 
 

Sonja Jakop 
Foto: Adolf Jakop
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Leta 1844 so Slomška čakale nove 
naloge. Najprej ga je škof imenoval 
za šolskega nadzornika za šole v 
lavantinski škofiji. Ker mu je delo 
vzelo preveč časa in se je začela po
javljati razpetost med Št. Andražem 
in Vuzenico, se je moral posloviti od 
Vuzenice in se nastaniti v Št. Andražu. 
Še istega leta je napisal dva molitveni
ka, in sicer v slovenskem in nemškem 
jeziku: Angel molitve in Sveto opravilo 
za šolarje. Želel je izdati več knjig, a 
mu je uspelo le Šolo veselega petja 
za šolsko mladino. Slednja je izšla šele 
takrat, ko je bil že škof. 

Slomšku se je leta 1844 porodila zamisel, da bi imeli Slovenci svojo 
založbo. Želel si je namreč »na svetlo dajati in razširjevati dobre knjige, 
ki um, srce in voljo ljudi razveseliti in požlahtniti in se dober kup razproda-
jati zmorejo,« vendar mu je vlada to preprečila. Pa ni odnehal. Če so mu 
preprečili ustanoviti slovensko knjižno družbo, ga od pisanja in širjenja 
slovenske knjige ne bo nihčeodvrnil, je bil prepričan. Na začetku leta 
1846 je nato izšel prvi zvezek Drobtinic s podnaslovom Učitelam in 
učencam, starišam ino otrokom v podvučenje ino za kratek čas. 
Drobtinice so bile letopis, ki je bil namenjen verski, nravni in domoljub
ni vzgoji mladine. Postale so nepogrešljivo branje preprostih pa tudi 
omikanih judi ne le na Koroškem in Štajerskem. Znane so postale po 
vseh slovenskih deželah. Slomšek se kasneje vanje ni več vpisoval kot 
urednik, pač pa je to urednikovanje prepustil svojim učencem. Kljub 
temu je šlo vse gradivo skozi njegove roke in je sam priložil ogromno 
prispevkov. Drobtinice so z občasnimi presledki izhajale vse do leta 
1900; izšlo je 31 letnikov. 
Slomšku pa narodnoprebuditeljska žilica kljub Drobtinicam ni dala mir
no spati. Še vedno je nosil v sebi željo in sklep, da ustanovi društvo za iz
dajanje dobrih knjig. Vodilo ga je prepričanje, da je mogoče prav z dobro 
knjigo dvigniti stopnjo kulture na dostojno raven. Leta 1851 je bila tako 
ustanovljena Družba sv. Mohorja, prednica današnje Mohorjeve družbe. 
Slomšek se je na potrditev založbe takole odzval: »Veseli me, da društvo, ki 
sem ga pred sedmimi leti osnovati mislil, pa ga nisem mogel, se spet zbujati 
in oživljati vidim; da pa moje veselje tudi kaj sadu obrodi, podlago in temelj 
temu društvu s tem položim, da petsto rajnišev v bankovcih temu društvu 
darujem. Kakor hitro društvo v življenje stopi, bom ta svoj dar društvenemu 
odboru izroči. Zraven pa še obljubim, za društvo delati in ga podpirati, ko-
likor premorem.« Slomšek je dosegel želeno: Družba sv. Mohorja je pre
prosto ljudstvo v nekaj desetletjih naučila brati in mu dvignila moralo ter 
nas povzpela med najbolj kulturne narode Evropa in Sveta. 
Spomladi 1846 je Slomšek nastopil službo v Celju pri sv. Danijelu, saj 
je leto prej umrl tamkajšnji opat. V Celje je prišel povsem tiho, ker ni 
želel vzbujati pozornosti. Imej je mnogo načrtov, ni pa slutil, da bo 

Kulturni kotiček 

Anton Martin Slomšek  
– nekoč za danes
Slomškova življenjska pot –2. del

to njegovo najkrajše službovanje. Le teden dni po prihodu v Celje je 
namreč umrl takratni škof Kuntnar in Slomšek je dobil ponudbo, naj 
sprejme mesto škofa v lavantinski škofiji. Kljub njegovi skromnosti in 
želji, da bi ta služba šla mimo njega, povabila ni odbil, tako da je 5. 
julija 1846 v Salzburgu prejel škofovsko posvečenje. 
Slomšku v času škofovanja dela ni primanjkovalo. Trudil se je za razvoj 
škofije in duhovnikom svetoval, kako bi lahko poglobili svojo pokli
canost. Obračal se je tudi k vernikom, svojim zvestim oboževalcem. 
Napisal jim je ogromno pisem in pridig, kar samo pogojuje njegovo 
ljubezen do njih in brezpogojno predanost Cerkvi. Večkrat je obiskoval 
dušnopastirske postojanke v svoji škofiji. Z izdajanjem svojih knjig 
je slovenske duhovnike oskrboval s praktičnimi dušnopastirskimi 
pripomočki. Uvedel je konference, namenjene izobraževanju 
duhovnikom, duhovne vaje (v Št. Andražu, Brežicah in Rogaški Sla
tini) in majniške šmarnice. Ustanavljal je razna društva in bratovščine 
(najbolj znana je Bratovščina sv. Cirila in Metoda), pomagati je želel 
nadarjenim revnim dijakom in študentom, zato je postavil hišo zanje; 
v Celju se je imenovala Maximilianum, v Mariboru pa Victorinum. 
Slomškovo veliko pastoralno, predvsem pa narodnozgodovinsko de
janje je bil prenos škofijskega sedeža iz Št. Andraža na Koroškem v 
Maribor. Slomšek je s tem dosegel združitev skoraj vse Štajerske v eno 
škofijo in začrtal severno mejo Slovenije, ki jo je s svojim zavzetjem 
uradno potrdil naš pesnik in general Rudolf Maister. 
Potem je prišel 15. avgust 1859. Slomšek je po trinajstih letih škofovanja 
v Št. Andražu tu daroval zadnjo mašo. Odšel je namreč v Maribor, kjer se 
je 3. septembra s prižnice v stolni cerkvi prvič zaslišal njegov glas. 
Slomšku pa v novem kraju ni bilo lahko. Maribor je bil namreč takrat 
zelo proavstrijsko usmerjen. Veliko je bilo nemčurjev, ki so sicer bili 
slovenske krvi, a so se svoje narodnosti sramovali. Niso spoštovali ne 
govorili domačega jezika in bili v vseh pogledih bolj naklonjeni tujcem. 
Slomška niso sprejeli niti kot osebe, še posebej pa ga niso marali zaradi 
njegove narodne in kulturne usmeritve. Še pet dni pred smrtjo, 19. sep
tembra 1862, je na duhovnih vajah v Rogaški Slatini, ko so mu težave 
s črevesjem že dodobra pobrale moči, potožil: » Že od pamtiveka ni 
vrela nemška kri po Štajerskem v žilah nekaterih exaltados nemštva, ki so 
nemški bodisi po rodu ali po odpadu v toliki meri, kakor v letu 1862. Zgleda 
kakor da sploh ne morejo več prenašati oživljenja Slovencev v jeziku in 
omiki; in ker ne gre izumiranje našega narodnega značaja in našega jezika 
tako naprej, kakor je šlo že stoletja, bi radi ta razcvit z vsem orožjem laži in 
sumničenja s silo zatrli.« Nemškutarji so mu to zadnjo obsodbo tako za
merili, da so po Slomškovem grobu, na katerem je zapisan datum smrti 
24. september 1862, pljuvali in kričali: »To imaš, slovenski svetnik!« 
Slomškova smrt je pomenila veliko izgubo za škofijo in tudi za ves 
slovenski narod. Težko bi bilo najti koga, ko bi toliko storil za sloven
stvo in slovenski jezik. S svojim delom in čudovito osebnostjo si je 
sam postavil najlepši spomenik. 
 
 (se nadaljuje) 

Piše: mag. Nataša Koražija
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Vokalni skupini sta predstavili svoj izbor pesmi na temo ljubezni.

Vokalna skupina In spiritu

Vokalna skupina medicinskih sester Cvet iz Celja

Slovensko ljudsko pesem Vsi so 
prihajali sta zapela Urška Oprčkal 
in Luka Juteršek.

KU
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RA

60 minut ljubezni
Vokalna skupina In spiritu pod 
umetniškim vodstvom Da
vida Preložnika in Dekliška vo
kalna skupina iz Vojnika pod 
umetniškim vodstvom Emilije 
Kladnik Sorčan sta v torek, 12. 
marca 2013, na slovenski praznik 
ljubezni – gregorjevo, priredili 
koncert z naslovom 60 minut lju
bezni. Ideja o skupnem nastopu 
se je porodila povsem spontano, 
Dekliška vokalna skupina pa se 
je povabilu In spiritu z veseljem 
odzvala. Uvod v koncert sta z 
izvirno besedo in poezijo pop
estrila Miha Založnik in Maja 
Dobrotinšek. Večer so dodatno 
obogatili še Natalija Podgoršek 
in David Preložnik na klavirju, 
Maja Srebočan s flavto ter Luka 
Juteršek s harmoniko. 

sreči so ostali pevci prijazno prispevali še po nekaj pesmi iz svojega 
repertoarja in nam tako spet pripravili resnično lep večer. 
Najprej se je s štirimi pesmimi predstavil Sekstet Lindek, sledila je 
Vokalna skupina Cvet iz Celja, kot vedno pa je prireditev zaključila 
vokalna skupina In spiritu. 
Po prireditvi so se pevke in pevci zbrali še v zaodrju, kjer tudi letos ni 
manjkalo prepevanja. 
Prireditev je spremljala Andreja Martinjak. Z vodji skupin je po 
koncertu opravila kratke svetovalne pogovore, ki jim bodo pomagali 
pri nadaljnjem kvalitetnem razvoju. 
Dvorana kulturnega doma je bila skorajda polna, obiskovalke in 
obiskovalci pa so zadovoljni zapuščali zelo dobro organizirano 
prireditev. 
 

Tomaž Črnej 
Foto: J. Vovk

Obe vokalni skupini sta v zanimivem osrednjem programu predstavili 
svoj izbor pesmi na temo ljubezni, ki sta jih vsebinsko povezali v 
več sklopov, od ljubezenskih začetkov, razočaranj, spominov, do 
resničnega življenja. V polni dvorani Kulturnega doma v Vojniku 
smo obiskovalci ob pesmi imeli priložnost razmišljati o pomenu 
ljubezni in njeni življenjskosti. Skozi sproščen pevski večer sta nas 
z besedo popeljala kar oba umetniška vodja in poudarila, da si 
zaradi naklonjenosti in interesa publike skupini želita, da koncert 
na slovenski praznik ljubezni postane tradicionalen. Ob zaključku 
koncerta so nastopajoči skupaj z navdušeno publiko zapeli slovensko 
ljudsko pesem »Al’ me boš kaj rada ‘mela?«. 
 
 Tjaša Podergajs 
 Foto: Matjaž Jambriško 

Koncert malih pevskih skupin
V četrtek, 7. marca 2013, se je v dvorani Kulturnega doma France 
Prešeren v Vojniku odvijal tradicionalni večer z malimi pevskimi 
skupinami. Na srečanje se je letos prijavilo šest skupin, vendar pa 
so zaradi bolezni v ansamblih na žalost odpovedali trije sestavi. K 

Vsi aktualni dogodki se 
nahajajo na spletni strani 

www.mojaobcina.si/vojnik



ParaŠtajerka 2013

- Kaj? Mednarodna tekma v hitrostnih 
         preletih z jadralnimi padali.

- Kje? Frankolovo od 19. 4. do 21. 4. 2013 
         s startom na Konjiški gori.

(rezervni termin: 17. 5. – 19. 5. 2013)

- Kdo? DJP Kajuh Frankolovo prireja športno 
          prireditev z imenom ParaŠtajerka 2013.

Na našem nebu, kot tudi v okoliških krajih 
bo moč videti prvo tekmo v hitrostnih 
preletih z jadralnimi padali na štajerskem 
območju. 
Zato vam priporočamo, da od 19. 4. do 
21. 4. 2013 usmerite pogled proti 
Konjiški gori, kjer se bodo 
tekmovalci podali v zrak okrog 12. 
ure. 
V primeru ugodnih vremenskih razmer bo tekma potekala v zračnem 
prostoru vse od Konjiške gore, Vinske gore, Golt, Maliča nad Laškim in 
Boča.
Če pa boste ob cesti videli kakšno osebo z večjim nahrbtnikom, se nikar ne 
ustrašite misleč, da je čudak, temveč je le pilot, ki je predčasno pristal na 
bližnjem travniku oz. na trasi tekme.
Vsekakor pa bo zelo vesel, če mu boste nudili prevoz do večjega kraja ali 
ceste ali morda celo do pristajalnega mesta, ki bo na Frankolovem.
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK

ŠT. 1/92, 21. FEBRUAR 2013

OBČINA VOJNIK

1. 
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev  na področju socialno-
humanitarnih dejavnosti

2. 
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik v 
letu 2013

3. 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2013

4. 
Sprememba cenika oglasnih sporočil v javnem glasilu občine Vojnik Ogledalo
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje pro
gramov organizacij in društev na področju socialnohumanitarnih 
dejavnosti in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2013 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/12) objavlja za leto 2013

1.
JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje pro-

gramov organizacij in društev na področju 
socialno-humanitarnih dejavnosti

ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz občinskega proračuna za 
leto 2013.

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in 
društev na področju socialnohumanitarne dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje finančnih sredstev za 
izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na 
področju socialnohumanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakon
sko obvezo, predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne 
potrebe občanom, društvom interesnih in stanovskih dejavnosti 
občanov, njihovih združenj in zvez (v nadaljevanju: izvajalcev). 
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na 
osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina 
Vojnik iz sredstev proračuna. 

Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za sofinanciranje:
− programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne pro

grame (zakonska ali pogodbena obveznost),
−  investicij v prostore društev.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
− da imajo sedež v občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na območju 

občine Vojnik oziroma ne glede na sedež, če je program dela 
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane občine Vojnik;

− da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničevanje načrtovanih dejavnosti; 

− da imajo urejeno evidenco o članstvu;
− da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine Vojnik 

redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan ak
tivnosti za prihodnje leto.

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 8.000,00 €. 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za 
dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis 
programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2012 in število 
občanov občine Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega bo 
komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje 
upoštevala naslednje kriterije:
− program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje 

socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postav
ljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih upora
bnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik;

− program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za 
primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, 
da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje);

−  reference izvajalca – program se izvaja že daljše časovno ob

dobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več let 
uspešno deluje na območju občine Vojnik;

− realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge 
aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja;

− program je namenjen pomoči družinam in posameznikom iz
ven organizacije;

− program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga 
izobraževanja za člane ali širšo okolico;

− program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vse
buje elemente javnih služb s področja socialnega varstva;

− sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa (možnost 
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja);

Za izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu do 
10 točk.

JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov or
ganizacij in društev  na področju socialnohumanitarnih dejavnosti,

Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma 
predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk,
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani občine Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu 
občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80 % doseženih točk.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti pora
bljena v letu 2013. 

7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 20. 5. 2013. 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.

8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
− izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti 

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

− dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem razpisu,
− natančen opis programov,
− poročilo porabe sredstev za leto 2012 in
− plan dela za leto 2013.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ 
– JAVNI RAZPIS SOCIALNOHUMANITARNE DEJAVNOSTI 2013«. Na 
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v roku 
osmih dni po roku za oddajo prijav, v prostorih Občine Vojnik. 
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje 
ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene dejavnosti 
ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni najkasneje v 
30 dneh po končanem zbiranju prijav. Občina Vojnik bo z izbrani
mi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju programov social
nohumanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na seji Odbora 
za družbene dejavnosti.
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10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje infor-
macij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpi
som v času uradnih ur pri svetovalki za družbene dejavnosti Urški Mužar, 
tel. 7800623 in 7800640, email: druzbene.dejavnosti@vojnik.si. 

Aktualen do: 20.05.2013, 12:00:00 
Razpisana sredstva: 8.000,00 € 
Šifra razpisa 1220010/20131 

                Benedikt Podergajs,
              župan Občine Vojnik 

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2013 (Urad
no glasilo slovenskih občin št. 38/2012, z dne 21.12.2012) ter 
Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje raz
voja malega gospodarstva v občini Vojnik (Uradni list RS, št. 61/04 
in št. 33/2007) Občina Vojnik objavlja

2. 
JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za 

pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
v občini Vojnik v letu 2013

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 
se namenijo kot nepovratna finančna pomoč v obliki dotacij kot 
sofinanciranje izvajanja posameznih ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi ja
vnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva  v 
občini Vojnik, znaša  17.500,00 €.

2. NAMENI, UKREPI IN POGOJI
Finančna sredstva se namenijo kot:
1. Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov in bla-
govnih znamk: za mala in srednje velika podjetja se krijejo stroški 
do 50 % oz. do maksimalne višine 1.700,00 € od 4.9.2012 dalje.

2. Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški inves-
ticijskih programov: za mala in srednje velika podjetja se krijejo 
stroški do 45 % oz. do maksimalne višine 1.000,00 € od 4. 9. 2012 
dalje. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25 % vrednosti 
investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.

3. Odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitve: Pomoč 
za nove zaposlitve in samozaposlitev se lahko dodeli za zapo
slovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni ali pa ob  spremembi za
poslitve delavca iz določenega v nedoločen čas. 

Upravičeni stroški: za nove zaposlitve in samozaposlitve so stroški 
bruto plač za obdobje dveh let oziroma za zaposlitev delavca, ki: 
•	 ni	občan	občine	Vojnik,	njegovo	podjetje	pa	ima	sedež	v	občini	

Vojnik, v maksimalni višini 900,00 €;
•	 občan	občine	Vojnik,	katerega	sedež	podjetja	je	v	občini	Vojnik,	

v maksimalni višini 1.500,00 €.
Izpolnitev kriterija se ugotavlja na osnovi  dodatnih zaposlitev v 
podjetju v primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Pri odpi
ranju novih delovnih mest in zaposlovanju ljudi mora prejemnik 
pomoči prispevati najmanj 25 % sredstev iz lastnih virov, ki ne 
smejo vsebovati pomoči. Nova zaposlitev mora biti ohranjena v 
regiji prejemnici pomoči vsaj dve leti. 
Na javni razpis se lahko prijavijo tiste osebe, ki so se zaposlile z 

dnem 4. 9. 2012 do vključno dneva roka za oddajo vloge. 

3. UPRAVIČENCI
Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne osebe, ki imajo  
sedež ali enoto na območju  občine Vojnik in da poteka investicija 
na območju Občine Vojnik,  in sicer:
•	 samostojni	podjetniki	in	gospodarske	družbe,	pri	čemer	se	smisel

no uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima manj kot 50 za
poslenih, ima letni promet, ki je manjši od 7 mio EUR, ali bilančno 
vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno podjetje ter 

•	 srednje	velika	podjetja,	ki	imajo	manj	kot	250	zaposlenih,	letni	
promet je manjši od 40 mio EUR ali bilančno vsoto, manjšo od 
27 mio EUR  in je neodvisno podjetje.

Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev jeklarstva, 
premogovništva, kmetijstva in ribištva. Pomoč tudi ni namenjena 
spodbujanju izvoza.
Do sredstev za razvoj niso upravičena majhna in srednje velika pod
jetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko 
neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prene
senimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

4. VSEBINA VLOGE
Vloga bo na voljo v tajništvu Občine v času uradnih ur od dneva te 
objave dalje ali na internetni strani  http://www.vojnik.si.
Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi naslednje doku
mente oz. dokazila:
* stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov in blagov
nih znamk:
− dokazilo o plačilu, 
−  račun;
* za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih programov:
− dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in inves

ticijskih programov
− račun;
* za odpiranje novih delovnih mest in samozaposlitve:
− odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje 

pridobitne dejavnosti in priglasitveni list za s. p.;
− dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas (obrazec M1); 
− dokazilo o povprečni letni plači samozaposlenega delovnem mestu;
− potrdilo o stalnem prebivališču samozaposlenega;
− potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila samozaposlena 

oseba, katera uveljavlja subvencijo, registrirana kot brezposelna 
oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve, ali dokazila, da 
se oseba prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena iz
java vlagatelja), ali dokazilo o spremembi zaposlitve delavca iz 
določenega v nedoločen čas;

−  dokazilo Zavoda PIZ o številu zaposlenih na 31. 3., 30. 6, 30. 9. in 
31.12. preteklega leta ter na dan vloge.

5. ROK IN NAČIN PRIJAVE RAZPISA
Rok za prijavo na javni razpis je od dneva objave do vključno pet
ka 4. 10. 2013 do 12. ure. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki 
bodo prispele do zgoraj navedenega roka na naslov Občina Vo
jnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik. 
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis 
za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v občini Vojnik v letu 2013  NE ODPIRAJ« osebno ali 
priporočeno po pošti na zgornji naslov. V kolikor je vloga poslana po 
pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj na
vedenega datuma in ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski obliki.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca zahteva tudi do
datno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v 
določenem roku, se s sklepom zavrže.
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Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za dodelitev sred
stev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o dodel
itvi sredstev. Z upravičenci bodo sklenjene pogodbe v roku 40 dni 
od poteka roka za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 
3212 Vojnik ali po telefonu (03) 7800620, 051 315 841 (Petra Pe
har Žgajner) ali po epošti  obcina@vojnik.si.

Aktualen do: 04.10.2013, 7:01:00 
Razpisana sredstva: 17.500,00 € 
Šifra razpisa3000001/20131

                 Benedikt Podergajs,
              župan Občine Vojnik 

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na 
področju turizma v občini Vojnik (Uradni list RS, št. 17/04 in št. 33/07) 
in Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2013 (Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 38/2012, z dne 21.12.2012)  Občina Vojnik objavlja

3. 
JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov 

na področju turizma v letu 2013

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na 
področju turizma v občini Vojnik. 
2. Okvirna višina razpisanih sredstev za izvajanje razpisan-
ih programov ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2013 
predvideno 12.000,00 €. Sredstva morajo biti porabljena do 
31. 12. 2013.
3. Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z 
ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delu-
jejo na področju turizma na območju občine Vojnik, njihovi 
programi pa vsebujejo naslednje aktivnosti:
− ohranjanje kulturne in naravne dediščine, 
− urejanje in varstvo okolja,                                                                           
− organiziranje in usklajevanje prireditev,                                                
−  izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,                            
− izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na 

področju   turizma, 
−  projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih 

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

Keršova ul. 8, v času uradnih ur ali jo dobite na internetni strani 
Občine Vojnik: www.vojnik.si od dneva te objave;

− dokazilo, da ima društvo sedež na območju občine Vojnik;
− da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po zakonu o za

vodih;
− vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2012;
− vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2013, ki ga je 

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

oziroma številom članov.
Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele do vključno 
petka 10. maja 2013, do 12. ure, na naslov Občina Vojnik, Keršova 
ulica 8, 3212 Vojnik. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z 
oznako »Javni razpis za sofinanciranje programov na področju 
turizma 2013  NE ODPIRAJ« osebno ali priporočeno po pošti 

na zgornji naslov, v kolikor je vloga poslana po pošti se šteje za 
pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj navedenega 
datuma in ure. Vloge ni mogoče oddati v elektronski oblike.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o so-
financiranju programov na področju turizma v Občini Vojnik 
(Uradni list RS št. 17/04 in 33/07).
6. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v 
roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z izbra-
nimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
7. Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan na 
telefonskih št. 03 78  00 620 ali 051 315 841 Petra Pehar Žgajner.

Aktualen do: 10.05.2013, 12:00:00 
Razpisana sredstva: 12.000,00 € 
Šifra razpisa3220001/20131

                 Benedikt Podergajs,
              župan Občine Vojnik 

Sprememba cenika oglasnih sporočil v javnem glasilu 
občine Vojnik Ogledalo

Uredniški odbor občinskega glasila Ogledalo je na 15. redni seji 
obravnaval spremembo cenika oglasnih sporočil v javnem glasilu 
Ogledalo. Pri izbiri novega podjetja za tiskanje občinskega glasila 
Ogledalo smo prešli iz trikolonskega na dvokolonski tisk. Na osnovi 
tega smo morali spremeniti velikosti oglasov na pobudo tiskarne, 
cena na mm2 pa ostaja nespremenjena (kar je razvidno iz priložene 
priloge).
Občinski svet Občine Vojnik je na 20. seji dne 26. 3. 2013 sprejel Sklep 
o spremembi cenika oglasnih sporočil v javnem glasilu Ogledalo.

Ta sklep se začne uporabljati 1. 4. 2013.

Cenik oglasnih sporočil v javnem glasilu občine Vojnik Ogledalo 

VELIKOST  
OGLASA KOLONA BARVNI CENA V EUR z 

robom
CENA V EUR 

brez roba
86 x 60 mm 1 + 72,24
86 x 86 mm 1 + 103,54
180 x 60 mm 2 + 151,2
86 x 124 mm 1 + 149,3
180 x 81 mm 2 + 204,12
180 x 124 mm 2 + 312,48
210 x 297 mm 2 + 873,18

V ceno ni vračunan 20 % davek na dodano vrednost.

Popusti:
1. 30 %  oblikovano oglasno sporočilo na elektronskem mediju, 
usklajeno s tiskarjem.
2. Po objavi treh enakih oglasnih sporočil je četrto oglasno 
sporočilo brezplačno.

Cenik velja od 1. 4. 2013. 
Prva stran Ogledala ni namenjena oglasnim sporočilom. 
Glasilo izhaja v 3300 izvodih šestkrat letno. Brezplačno ga prejmejo 
vsa gospodinjstva, podjetja in druge organizacije v občini Vojnik.

                 Benedikt Podergajs,
              župan Občine Vojnik 

Cena na mm2 ostane nespremenjena, in sicer 0,014 €.
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mišicah in sklepih
Bolečina je definirana kot neprijetna čutna in čustvena zaznava, povezana z dejansko ali potencialno 
poškodbo tkiva. Vzrok za bolečino pa ni vedno le poškodba, temveč lahko nastopi tudi zaradi drugih razlogov, 
prav tako na njeno doživljanje in trajanje močno vplivajo različni dejavniki. Zavedati pa se moramo, da 
je bolečina kljub nelagodju, ki ga povzroča, tudi koristna zaznava. Pogosto je namreč prvi znak oziroma 
opozorilo, da se v našem telesu nekaj dogaja, zato moramo biti nanjo pozorni. Bolečine, s katerimi se ljudje 
največkrat srečujemo v vsakdanjem življenju, so bolečine v hrbtu, bolečine v mišicah in sklepih, glavobol, 
zobobol in menstrualne bolečine.

Bolečine v mišicah in sklepih, o katerih danes govorimo, lahko 
nastanejo zaradi različnih vzrokov. Eden izmed teh je poškodba 
mehkih tkiv, kot so na primer zvini sklepov, udarnine in natrganine 
mišic. Pogosto se pojavljajo zaradi ponavljajoče prisilne drže telesa 
(primer so poklicni vozniki tovornih vozil, ki imajo zelo pogoste 
bolečine v hrbtu), pri ponavljajočih gibih pri delu in ponavljajočih 
gibih pri športu (na primer teniški komolec, komolec golfista). 
Z bolečinami v mišicah in sklepih se srečujemo tudi, ko se nas 
loteva prehlad ali kakšno virusno obolenje. Seveda se lahko s temi 
bolečinami srečamo tudi pri drugih boleznih, v tem kontekstu 
omenimo boreliozo, ki lahko prizadene živčevje, srce, sklepe in kožo. 
Prav tako je potrebno omeniti, da so lahko bolečine v mišicah in 
sklepih tudi posledica neželenega učinka nekaterih zdravil (primer 
so zdravila za zniževanje holesterola). Bolečine v sklepih, predvsem 
bolečine v kolkih in kolenih, pa pogosto nastopijo tudi kot posledica 
obrabe, lahko pa tudi kot posledica revmatičnih (vnetnih) obolenj. 
Bolečina zaradi obrabe sklepov se nekoliko razlikuje od bolečine 
zaradi vnetja sklepa. Pri obrabi sklepa oziroma tako imenovani artrozi 
se bolečina pojavi šele pri samem gibanju, medtem ko je bolečina pri 
vnetem sklepu prisotna že v mirovanju in se z gibanjem le stopnjuje.
Bolečino v mišicah in sklepih lahko velikokrat uspešno lajšamo sami. 

Pri bolečinah, ki so posledica akutne poškodbe mišice ali sklepa 
(zvini, nategi), si lahko pomagamo tako, da poškodovano mesto 
hladimo (kratek čas) večkrat dnevno, poškodovani del povijemo, 
počivamo in ne izvajamo dejavnosti, ki bolečino povečajo oziroma, 
ki dodatno obremenijo poškodovani del telesa. Na mesto poškodbe 
lahko nanesemo tudi kreme ali gele, ki imajo ugoden vpliv na 
zmanjšanje vnetne otekline in bolečine (na primer geli z eteričnimi 
olji; geli s protivnetnim učinkom). Ti geli in kreme se lahko uporabljajo 
le na nepoškodovani koži. Pri močnejših bolečinah pa se lahko le
ta lajša tudi z zdravili proti bolečinam (analgetiki) v obliki tablet, 
praškov ali sirupa, ki jih je potrebno jemati po navodilu farmacevta. 
Protibolečinska zdravila brez recepta se sicer lahko jemljejo največ 
10 dni, ne glede na to, za katero bolečino gre. Če se simptomi 
ne izboljšajo ali se po 3 dneh jemanja zdravil celo poslabšajo, je 
potreben posvet z zdravnikom. Za lajšanje bolečin, ki se pojavljajo 
kot posledica obrabe sklepov in tudi vnetja, pa je v lekarni na izbiro 
veliko pripravkov v različnih oblikah (v obliki kapsul, tablet, praškov, 
napitkov), ki vsebujejo različne sestavine (na primer glukozamin, 
izvleček šipka, kolagen, hialuronsko kislino, omega maščobne kisline 
itd.). Zaradi široke palete teh pripravkov se je za izbiro ustreznega 
priporočljivo posvetovati s farmacevtom. Prav tako si lahko bolečine 
v sklepih, ki so posledica obrabe ali vnetja, lajšamo tudi lokalno z 
nanosom gelov ali krem, tekočin za masažo, ki jih je na tržišču prav 
tako zelo veliko.
Vedno pa bolečine ne smemo zdraviti sami. Tako je potrebno pri 
poškodbah mišic in sklepov obiskati zdravnika v primeru, ko je 
bolečina ali oteklina huda, ko ni mogoče premikati ali obremeniti 
poškodovanega sklepa, ko gre za sum na pretrganje mišice ali zlom 
kosti, ko bolečino spremlja zvišana telesna temperatura, odrevenelost 
ali občutek mravljinčenja, ko je prizadeti predel topel in rdeč in v 
primeru, če bolečina ne mine kljub vsem ukrepom samopomoči.

 Mateja Kadilnik, mag. farm., Lekarna Vojnik

Informativni kotiček
Sporočamo vam, da je Lekarna Vojnik odprta od ponedeljka do 
petka od 8.00 do 18.00 ter ob sobotah od 8.00 do 12.00. 

V skrbi za vaše zdravje vas lepo pozdravlja kolektiv Lekarne Vojnik.
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Predsednik države RS Borut Pahor v okviru svoje kampanije Skupaj 
spodbujajmo drug drugega ni le čistil hleva, temveč se je lotil tudi t. 
i. programa equiliti, kar bi najenostavneje prevedli kot dresura, igra s 
konji. Kot nekakšen agility, če bi zadevo primerjali z bolj znano pasjo 
“disciplino”.
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Včasih imamo ljudje predsodke do drugih ljudi zgolj zato, ker smo jih videli 
po televiziji. Ker so znani. In nekje daleč. A usoda, ki ji je v konkretnem 
primeru vsaj malo pomagal tudi vojniški župan Beno Podergajs, je 
hotela, da si je ta par skupaj s svojimi štirinožnimi prijatelji ranč preselil 
v Razgor in kmalu dokazal, da se »ne zna« prav nič medijsko obnašati. V 
primerih, ko se lotita spektakularnih dogodkov in novosti, jima tega celo 
primanjkuje. Naredimo test. Ste vedeli, da sta »izumitelja« viteških iger na 
Slovenskem, da sta na primer spektakularno prireditev Ognjena kartuzija 
v Žički kartuziji pripravila prav omenjena zakonca? Da sta pripeljala v 
Slovenijo tako imenovano botrstvo živalim (v njunem primeru seveda v 
prvi vrsti konjem)? Da je Andrej izumitelj še danes neprekosljivega izuma, 

Občani, ki sežejo čez planke: 

Par, ki je turizmu, še bolj pa 
skrbi za živali dal nove smernice
Darja in Andrej Žnidaršič, lastnika slovenski javnosti izredno dobro znanega Ranča Kaja in Grom, kljub 
prepoznavnosti najverjetneje ne bosta nikoli bogata, saj svojih nazorov v dirki za denar ne zmoreta 
potlačiti. A bogastvo se ne meri le z denarjem.

na katerem se otroci lahko najprej na lesenem konju (torej brez mučenja 
pravega konja) naučijo pravilno loviti ritem konja in ravnotežje? Da je 
Darja ena redkih učenk svetovno znane psihologinje živali Linde Tellington 
Jones, ki velja za žensko, ki se zna pogovarjati z živalmi? Se mi je zdelo … 
 
Konje je čistil Borut Pahor 
Stavim pa, da se »nevedenje« tukaj še ne konča. Naj navržem še eno bombico. 
Ste vedeli, da sta v želji, da uresničita svoje sanje, pred leti oba pustila varni in 
dobro plačani službi v ljubljanskem kliničnem centru. Andrej je natančneje 
zadnja leta kot obdukcijski pomočnik delal na Inštitutu za sodno medicino. 
Pa da sta to svetovno znano živalsko gurujko (Tellingtonova je med drugim 
bila v oporo živalskim filmskim junakom, kot je na primer orka v filmu Free 
Willy) že večkrat gostila na svojem ranču. In da je celo sam predsednik 
države Borut Pahor že leta prijatelj mnogim njihovim konjem?
Seveda ne, saj se ne znata hvaliti. Tudi, ko je znan francoski pianist poznan 
kot »pianist nomad« na klavirju Marc Velle igral njunim konjem kar na 
travniku (dobesedno so na travnik postavili ne pianino, temveč pravi 
pravcati koncertni klavir), so le redki to videli v živo. Prav namenoma pa ne 
izpostavljata dejstva, da velikokrat zavetje nudita »posebnim« otrokom. 
Tistim, ki jim je edini dom »zavetišče« Malči Beličeve, avtistom in na sploh 
drugačnim otrokom. Tudi »običajnih« sta seveda zelo vesela. Zahtevata 
pa, da otroci s konjem ne ravnajo kot s stvarjo, ki jo zgolj jezdiš. Prav v tem 
se močno razlikujeta od drugih konjeniških centrov. In tudi zato, malo pa 
še zaradi dejstva, da skrbita tudi za čredo ostarelih konj, ki bi sicer prej ali 
slej končali v klavnicah veljata za svojevrstna posebneža. 

Kako in kaj nam živali govorijo 
Na zgoraj opisanih dejstvih temelji moja uvodna misel, da najverjetneje 
nikoli ne bosta imela denarja na pretek. K sreči pa bogastva ne merita v teh 
vatlih. Več ljudi bo Darja, ki ji sedaj pomaga tudi hči Manca, naučila posebne 
Tellingtonove TTouch metode (zelo poenostavljeno rečeno gre za nekakšno 
vrsto dotika, po kateri živali in ljudje postanemo dojemljivejši za učenje ter 
s tem uspešnejši pri vzgoji in prevzgajanju), več živali bo srečnih. Več otrok 
bo iz ust zakoncev slišalo in spoznalo, na kakšen način živali govorijo, kaj 
pomeni njihova telesna govorica, manj bo nerazumevanja med ljudmi in 
živalmi. Predvsem pa vsem obiskovalcem poskušata v vsako celico telesa 
vbiti, da žival moraš imeti rad, si zanj vzeti čas in ji nujno nameniti tudi dotik. 
Zakonca sta sicer v 24letni zgodovini spoznala veliko telesno in 
čustveno poškodovanih konj. Ugotavljata, da je poleg pretepanja ali 
plašenja živali tudi pomanjkanje ljubezni, časa ali dotika lahko razlog za 
nesprejemljivo obnašanje živali. »Z grizenjem, brcanjem in s podobnim 
obnašanjem konj kaže, da je žalosten in razočaran nad ljudmi. S tem se 
brani pred našim slabim ravnanjem. Razlog za to smo vedno ljudje. Pa 
ne, da bi bili vsi hudobni, temveč je pogostokrat vzrok v neznanju. Pred 
nakupom je treba kaj vedeti o živalih, kako govorijo, slišijo, reagirajo, 
vidijo, kaj jih splaši. To velja za vse živali,« vedno poudarja Darja. 
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Polona Fošt se rada pohvali s pogrinjkom ob raznih prireditvah.

Ob prihodu v Frankolovo se že od daleč vidi objekt Gostišča Turist.

Darja na seminarjih udeležencem razlaga, kje psu najbolj godi, 
da ga “čohaš”, kako ga odvadiš laježa, strahu pred gromom in 
nenazadnje tudi to, zakaj je oprsnica primernejša od ovratnice

Andrej Žnidaršič, trener evropskega pomena, uživa ob trojem – 
konjih, petju in svoji pipi. 

 
Zdrave presoje 
Kljub dejstvu, da Darja in Andrej svoje izkušnje rada delita, ljudje še 
vedno raje pademo na tiste, ki nam svoje trike ravnanja z živalmi mastno 
zaračunajo. Ali natančneje, nekaj jih vedno podleže marketinškim 
čarom. K sreči je tudi udeležencev Darjinih tečajev vedno več. In če 
»preživijo« njen tečaj, pomeni, da žival res želijo razumeti. »Večkrat 
sem preveč direktna, kar mogoče koga odžene. Vendar jaz ne morem 
biti tiho, če srečam posameznico, ki bi se rada naučila pasje masaže, 
obenem pa na psa vesi razne gumice in sponke. Po eni strani bi psa 
sproščala, po drugi mu sama ustvarja nelagodje,« opozarja Darja. 
Zakonca sta sicer v 24letni zgodovini spoznala veliko telesno in čustveno 
poškodovanih konj. Ugotavljata, da je poleg pretepanja ali plašenja živali 
tudi pomanjkanje ljubezni, časa ali dotika lahko razlog za nesprejemljivo 
obnašanje živali. »Z grizenjem, brcanjem in s podobnim obnašanjem 
konj kaže, da je žalosten in razočaran nad ljudmi. S tem se brani pred 
našim slabim ravnanjem. Razlog za to smo vedno ljudje. Pa ne, da bi bili 
vsi hudobni, temveč je pogostokrat vzrok v neznanju. Pred nakupom 
je treba kaj vedeti o živalih, kako govorijo, slišijo, reagirajo, vidijo, kaj jih 
splaši. To velja za vse živali,« vedno poudarja Darja. 
Takšna sta naša, v domačem okolju manj znana krajana. Posrečen 
konjeniški tandem bi jima lahko rekli, saj ženska plat konje poskuša 
v celoti razumeti in zdraviti (mimogrede, pri njih se lahko s konji tudi 
igrate, ne le jezdite), moška pa otroke in odrasle nauči pravilnega 
jezdenja in ravnanja z njimi. In še nekaj o samem imenu Kaja in Grom. 
Gre za Andrejevo prvo kobilo in Darjinega nemškega ovčarja, zvesta 
prijatelja, s katerima sta se zakonca pred mnogimi leti podala na 
novo, ne le turistično, temveč tudi živalskoambasadorsko pot. 
 
 Rozmari Petek 

TU
RI

ZE
MTurist si prizadeva  

povrniti star ugled
Turist z izjemno lokacijo in tradicijo želi biti dober predstavnik dediščine, 
gostoljubja in značilna stara gostilna sredi Frankolovega. Z rednimi poso
dobitvami, dvigom kvalitete, postrežbe in priprave jedi se trudimo postati 
primeren kraj za sestanke in kosila s poslovnimi partnerji, kakor tudi prijeten 
ambient za druženje in sproščanje v krogu vaših prijateljev ali družine.
Ponujamo dnevno sveže pečene postrvi, ki jih naša kuhinja pripravlja z 
neumornim navdušenjem, kar zaznamuje gostilno že vrsto let. Poleg rib 
ponujamo dnevno sveže malice, nedeljska kosila, jedi po naročilu in me
nije, pripravljene po vaši izbiri. Gostišče premore dvorano s 120 sedeži, 
jedilnico s 30 sedeži, prostor z 20 sedeži in dve terasi. Ker želimo, da so 
naši gostje zadovoljni in da jim zagotavljamo ponudbo, kot jo želijo, po
nujamo tudi prenočišča. Imamo sedem lepo opremljenih sob.  

Ponosni smo na naše delo, saj smo v slabih dveh letih delovanja ves naš 
trud, znanje in ljubezen vložili na vsak krožnik, ki smo ga postregli. Seve
da pa nagrade ne bi bilo brez vas, naših cenjenih gostov, ki nas motivirate 
k še boljšemu delu, še k lepšim krožnikom in k še bolj bogatim okusom. 
Ob prijetnem ambientu, zavidljivi gostoljubnosti, usposobljeni in pri
jazni postrežbi vas bo presenetila tudi okusnost pripravljenih jedi. 
Kako se predstaviti, da ne bo slišati samovšečno, a ne preskromno in 
vas vendarle prepričalo, da nas je vredno obiskati? 
NAŠ SLOGAN JE: Kakovost je naša prednost. 
NAŠA VIZIJA JE: Ob vrhunski kakovosti v kulinariki in gostinstvu čim 
boljša zasedenost vseh 7 dni v tednu. 
NAŠE VODILO JE: Odlična hrana, prijazna postrežba, prijeten ambient 
in gostoljubnost. 
NAŠ MOTO PRAVI: Če si gostoljubno postrežen s kakovostno hrano, je 
to veliko doživetje. 
 

Polona Fošt 
Foto: J. Vovk 
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Delo po sistemu montessori temelji predvsem na individualnem 
delu z otroki. Spoznavanje črk na primer poteka na tleh, ki so 
otrokom ljubša kot sedenje za mizo.

ŠO
LS

TV
O V Vojniku že tretja oblika 

varstva malčkov
Branje in pisanje kot igra, znanost kot raziskovanje, domača 
opravila kot zabava - tako nekako bi lahko opisali montessori 
varstvo otrok, ki je z Jožico Kolar »prišlo« v Vojnik

Če kdo, potem imajo vojniški starši res srečo. Izbirajo lahko med 
»klasičnim vrtcem«, ki se obenem ponaša z novo zgradbo, »celjskim« 
Danijelovim levčkom, ki velja za katoliški vrtec, po novem pa lahko 
otroka dajo tudi v zasebno varstvo Jožici Kolar iz Ivence, ki vzgaja po 
montessori sistemu. »Pridite in si sami poglejte, kakšen način imamo,« 
me pozove, ko želim bolj »na hitro« izvedeti, kakšne so sploh razlike 
med ostalimi oblikami varstva. Možnosti, kdaj in kam naj bi prišla na 
obisk, je veliko, saj ima Jožica dvakrat na teden tudi v Žalcu igralne 
urice za otroke, ki sicer niso vključeni v njeno varstvo. 

Ta razlaga mi je »sedla«, še vedno pa sta mi veliko uganko predstavljala 
okostnjak in črke. Pa še tiskane niso bile, temveč pisane. »Kaj otrok najprej 
‘piše’? Povezane čačke, te lažje riše kot ravne črte. To jim je povsem 
naravno. Zato je tudi pisana abeceda zadnje bolj naravna. Mi otroka 
najprej skozi igro ‘učimo’ prepoznati glasove. Potem mu pokažemo, 
kako smo se ljudje zmenili, da ta glas zapišemo. To konkretno črko lahko 
tudi prime, da občuti, da ima na primer črka A luknjico. Šele nato otrok 
sam kaj zapiše. Najprej se nauči pisati, nato brati, saj je misli drugih težje 
brati kot svoje zapisane misli.« Tudi pisana abeceda postane ob misli na 
otroške čačke razumljiva. Vendar, zakaj sploh abeceda? »Ker so otroci v 
občutljivem obdobju in se lažje naučijo, saj se učijo drugače kot takrat, 
ko so stari šest, sedem let. Takrat se morajo res naučiti. Če se naučijo prej, 
pa je to kot nekakšen življenjski proces.« 
 
Prvi montessori vrtec v Celju 
Splošno znano je, da otroci vse »srkajo kot gobe«, torej ima tudi ta razlaga 
povsem realne temelje. Skoraj ne čutim več potrebe, da bi povprašala po 
okostnjaku. In globusu. Pa vendar. »Otrok si težko predstavlja, kaj je tisto 
trdo, ki ima pod kožo. Tako pa mu postane jasno. Mogoče se sliši učeno, 
a ni tako. Vse gre preko igre. Poznam malčka, ki zna našteti vse afriške 
države. Mogoče se spet sliši pretirano. A potem se spomnite, da znajo 
malčki zdrdrati imena vseh ‘wingsic’ in podobno. Zakaj je potem čudno, 
če si zapomni imena držav? Otrok je v občutljivem obdobju in se bo vse 
to zdaj lažje naučil kot kasneje. Tega, da se učijo, jim sicer ne povemo. Niti 
nikoli ne rečemo, zdaj se pa gremo učiti. Različni materiali so na voljo, otrok 
pa si jih sam izbere. Mi nikoli ne sedimo vsi skupaj za mizo in vsi delamo 
čestitke, saj enega ne bi zanimalo, drugega pa. Zato je material pripravljen, 
dela pa tisti, ki ga to zanima. Če želi kdo ravno tisti trenutek delati enako, 
mora pač počakati. Včasih pride do prepira, a drugi mora pač počakati ali 
pa se dogovorita za sodelovanje. Tudi opazovanje drugega je del učenja, 
obenem se učijo spoštovanja in vljudnosti. Tudi duhovnost, bi dodala, je 
pri predšolskem otroku pomembna, zato so montessori vrtci katoliški.« 
Jožica je montessori pedagogiko spoznala povsem po naključju. »Ko 
sem bila prvič noseča, mi je mož kupil knjigo Srkajoči um,« pripoveduje. 
Odločila se je za izobraževanja na Montessori inštitutu v Ljubljani in sedaj 
je v Celju edina montessori pedagoginja. »Želja je, da bi na Celjskem 
postavili prvi montessori vrtec. Trenutno smo v fazi iskanja investitorja oz. 
donatorja, ki bi pomagal pri ustvarjanju sodobnega pristopa predšolske 
vzgoje ter s tem vsem naredil nekaj dobrega,« upa Jožica. 
 

Kdo je bila Maria Montessori 
Maria Montessori je bila prva italijanska zdravnica. Poleg študija 
medicine, ki je bil takrat za ženske nekaj nesprejemljivega, je študirala 
tudi filozofijo, psihologijo in antropologijo. Ko je začela delati z otroki s 
posebnimi potrebami, je ugotovila, da so takšni otroci bolj pedagoški 
kot medicinski problem. Takšne otroke je naučila brati, pisati in s tem 
zaslovela. Njena pedagogika je sedaj svetovno znana. 

 Rozmari Petek

Šola padanja v vrtcu 
Mavrica Vojnik
Veščine juda večina pozna kot japonsko borilno veščino, otroci 
Vrtca Mavrica pa vedo, da njene veščine pripomorejo k boljši telesni 
pripravljenosti, k razvoju koordinacije, krepitvi samozavesti in poguma. S 
pomočjo gospoda Petra Bevca, judo inštruktorja, smo spoznavali osnove 
juda z aktivnim učenjem padcev. Vadba je preko iger in dela na poligonih 
temeljila na izboljšanju osnovnih motoričnih gibanj in spretnosti. 

Ni bilo ravno glasno, zato sem sprva skoraj podvomila, če sem prišla na 
pravo mesto. Na vsakem koncu učilnice je kakšen otrok skupaj z eno 
od Jožičinih pomočnic sedel na majhni preprogi in kaj počel. Najmlajši 
so na primer prestavljali fižolčke iz ene posode v drugo (triprsti prijem 
od leve proti desni, odlična predvaja za držanje pisala, opomni Jožica). 
Spet na drugem koncu se je nekomu zahotelo sadja. Sam si je postregel, 
si sadje narezal (pa ne s plastičnim nožem) in sedel za mizo, na koncu 
pa vse lepo pospravil. In to vključno z brisanjem mize. Na koncu pa je 
celo krpo dal sušit. Neverjetno! Pa kje so našli te otroke, pomislim. »Bi 
kozarec vode.« me predrami ljubek glasek in odhiti po kozarec. Videti 
je, da sem se mladi dami s tem, ko sem privolila, celo ustregla. Veselo 
je začela kramljati z mano in mi razkazovati, kaj vse pri njih počno. »Ti 
pokažem okostnjaka? Vidiš, tole je hrbtenica. In po tem na koncu se 
vidi, da je ta okostnjak bil fantek,« ponosno razglasi in pokaže na trtico. 
 
Pisane črke so otrokom lažje 
»Prav, Ana, bom sedaj jaz prevzela,« vskoči Jožica in s tem rahlo užalosti
tako mene kot mojo malo učiteljico. Dekletce me je s svojo razlago 
povsem prevzelo. Po drugi strani so pa prava vprašanja šele sedaj 
začela bruhati iz mene. Kaj dela okostnjak v vrtcu? Pa zakaj vidim tam 
izrezane pisane črke? Pa prave nože, vilice ... »Montessori pedagogika 
daje velik poudarek vsakdanjemu življenju. Zato imamo prilagojeno 
kuhinjo, majhne police, pravo vodo, pravi pribor, prave krožnike. Če 
se kaj razbije, se pač razbije. Tako vsaj vidijo, da ima vsako dejanje 
posledico. Vedo pa tudi, kje je metla in se pač pomete. Če je mokro, 
tudi pobriše. Starši si prevečkrat predstavljajo, da je vse razbito. Leto 
in pol staremu otroku v povprečju dvakrat kaj pade iz rok. Potem že 
ve, da mora biti pozoren in krožnik nesti počasi,« povsem razumljivo 
razloži Jožica. 



3518. april 2013  |  OgledalO 2/2013

Izpod prstov babic in dedkov so nastale lepe rožice.
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ŠTIPENDIJSKA SHEMA 
SAVINJSKE REGIJE 

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

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

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

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

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

Vojnik, ki sicer premore uspešna podjetja 
in podjetnike.  

Aleksandra Šuster Močnik,
vodja projekta Regijska Štipendijska shema 

Savinjske regije

ŽO SDS
poziva Ministrstvo za zdravje

k čimprejšnji uvedbi 
brezplačnega in 

prostovoljnega cepljenja- 
proti Rota virusu

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

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

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

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

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

Rota virusi so zelo kužni in se zelo 

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

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

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

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

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

NIHČE NI TAKO VISOKO KOT 
TISTI, 

KI POKLEKNE K POMOČI 
POTREBNIM OTROKOM!

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

Majda Krošelj, 
predsednica ŽO SDS Vojnik
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OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU

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

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

Boštjan švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku

OGLEDALO 73.indd   6 15.12.2009   14:17:29

6OgledalO 12/73 22. december 2009

Gospodarstvo - komunala

OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU

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

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

Boštjan švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku

OGLEDALO 73.indd   6 15.12.2009   14:17:29

6OgledalO 12/73 22. december 2009

Gospodarstvo - komunala

OPRAVLJENA KOMUNALNA 
DELA V ZADNJEM OBDOBJU

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

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

Boštjan švab

OBČINSKI REDARJI 
LAHKO MERIJO 
HITROST

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Asfaltirana cesta ob Hudinji – proti 
Titovem parku

Asfaltirani del javne ceste na 
Frankolovem – pri objektu Vegrad

Asfaltirana cesta ob Hudinji – cesta čez 
hmeljišče

Saniran plaz za stanovanjskim objektom 
Kotnik v Socki

Sanacija plazu pod stanovanjskim 
objektom Bucksteeg

Streha na brvi v Vojniku

OGLEDALO 73.indd   6 15.12.2009   14:17:29

12OgledalO 11/72 3. november 2009

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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Utrinki iz šole in vrtca

Z MODRIJANI IN UČENCI POŠ 
NOVA CERKEV
ZA GOZDNO UČNO POT

Društvo Izvir iz Nove Cerkve je vse 
bližje svojemu že pred leti zastavljenemu 
cilju – prvi gozdni učni poti v Vojniku. 
Svoj delček lahko prispevate tudi vi. 
In sicer tako, da se 22. novembra ob 
18. uri v večnamenski dvorani v Novi 
Cerkvi udeležite koncerta, ki ga društvo 
pripravlja skupaj s priljubljenim narodno-
zabavnim ansamblom Modrijani ter učenci 
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev.

Naj spomnimo, društvo Izvir je obljubo 
o prvi gozdni učni poti v Vojniku dalo že pred 
letom dni, ko so v okviru majskega Tedna 
prijaznosti in dobrih dejanj in osrednje teme 
Prijaznost do narave, obljubili, da bodo 
vsa zbrana sredstva v tem tednu namenili 
za izgradnjo prve gozdne učne poti. Skupaj 
s temi (skromnimi) sredstvi ter sredstvi, ki 
so jih dobili na evropskem razpisu, so že 
oblikovali prisrčen logotip gozdne poti ter 
z geometri in gozdarji označili pot. Po njej 
se boste (upajmo, da zelo kmalu) lahko 
sprehodili, če boste šli po poti od cerkve 
Svetega Florijana do Svetega Tomaža. 

Kako hitro boste lahko uporabljali 
gozdno učno pot Modrijančkov, pa je 
v veliki meri odvisno tudi od vas. Zato 
vas vljudno vabimo, da z udeležbo na 
koncertu pomagate uresničiti želeni cilj. 
Vidimo se torej 22. novembra ob 18. uri v 
večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.  

R. P.

OTVORITEV VRTCA LEVČEK

»Obogatimo življenje svojih otrok, 
ne s stvarmi, ki imajo vrednost, ampak s 
stvarmi, ki so vrednote!« je bilo geslo, ki je 
vabilo starše, otroke in krajane iz Vojnika v 
nedeljo, 11. 10. 2009, na slovesno odprtje 
oddelka Vrtca Danijelov levček v Vojniku. 

Najprej so se vsi zbrali pri sveti maši v 
župnijski cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku, 
ki jo je daroval celjski opat Marjan Jezernik 
ob somaševanju domačega župnika. Pri 
slovesnosti so sodelovali tudi otroci in 
vzgojiteljice, ki so že vključeni v vojniško 
enoto.

Slovesnost se je nadaljevala v prostorih 
vrtca, ki gostuje v prostorih Kmetijske 

zadruge v Vojniku. Najprej so opravili 
besedno bogoslužje, nato pa so spregovorili 
župan Beno Podergajs, Direktor zadruge 
Marjan Kovač, vodja Danijelovega 
levčka Jure Levart in domači župnik 
Anton Perger. Vsi so si bili enotni, da je 
to poseben dogodek, ki je v današnjem 
času nujen, poleg tega pa so ponosni, da je 
kljub številnim težavam oddelek v Vojniku 
zaživel, saj so v njem že trije oddelki. 
Gospod opat je blagoslovil prostore vrtca. 
Vodja oddelka v Vojniku je vzgojiteljica 
Renata Koštomaj. 

Milena Jurgec

 
Proizvodnja in prodaja sveč 

Igor Lužar s.p. 
Lemberg 13b Nova Cerkev 

Vabimo vas v prenovljeno,večjo 
trgovino z še večjo ponudbo vseh 

vrst nagrobnih sveč in veliko 
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim 

rednim strankam se 
zahvaljujemo za zaupanje. 

Vljudno vabljeni ! 
Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188 
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CERKVENI ZBORI NA GOJKI

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

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

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

Sonja Jakop

JESENSKI IZLET
DRUŠTVA TALON

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

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

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

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

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

Jasna Sodin

“KOŽUHANJE” 

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

Alenka Prebičnik Sešel

TRGATEV 2009
 

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

Alenka Prebičnik Sešel

Društva
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MEMAJ ZYLFI

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

Tel./Fax: 03 577 28 95

Izdelujemo vse vrste fasad, notranje
omete in zaključna dela v gradbeništvu.
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DUET BISER S PRIJATELJI 
PRAZNUJE
 

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

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

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

 

Marko Žibret

Društva

OB BISTREM POTOKU JE MLIN

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

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

Člani našega društva se vsem sodelujočim 
v programu iskreno zahvaljujemo.

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

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

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

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

Jelka Žlaus

Društva

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

T•03/ 781 28 81 F•03/ 781 28 80
G• 041/ 76 35 01

e-mail: zip.gorecan@t-2.net

popravilo TV, radio, video, audio naprav

Boštjan Gorečan s.p.
Celjska cesta 20•3212 Vojnik

pooblaščen zastopnik

www.zipservis.si

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

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

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

Ivan Robačer

V SPOMIN 

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

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

Beno Podergajs

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK 

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

Bili smo na srečanju  Pokrajine v Novem 
Celju. Dobrih 150 nas je bilo na Brezju. Po 
maši smo imeli še ogled dela Gorenjske 
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Gospodarstvo - komunala

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

OBNOVA BRVI

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

Boštjan švab

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

Komunalno-cestna inšpektorica
Nataša Kos

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

Občinski redar
Damjan Vahter

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

Inšpektorica in občinski redar 
opozarjata na najpogostejše kršitve 

Ustavljanje in parkiranje je med drugim 
prepovedano:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nataša Kos,
komunalno-cestna inšpektorica

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

ROČNA MASAŽA NA DOMU

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”
Ilovca 15

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

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT IN REDARSTVO
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Vadbo za vse skupine otrok v Vojniku, starejših od štirih let, sta 
v mesecu marcu izvajala dva trenerja. Udeležba otrok je bila 
prostovoljna in brezplačna. 
Športno društvo JudoJaka je ob koncu vadbe vsem udeleženim 
otrokom podelilo priznanja za uspešno zaključen program. 
Zahvaljujemo se gospodu Petru Bevcu in njegovim pomočnikom, ki 
so prostovoljno poleg znanj na otroke prenašali še vzor spoštovanja 
sočloveka. 
 
 Simona Žnidar, prof. def.

Vrtec Danijelov  
levček Vojnik
V tednu pred cvetno nedeljo, na torek, so pridne roke babic in tudi 
dedkov izdelovale rožice iz krep papirja. Nastale so pisane, velike, 
majhne in raznovrstne rožice.
Še posebej prav so nam prišle, saj nam jo je letos zima zagodla in so 
nam pričarale pravo pomlad. Pri delu so pomagali tudi otroci, tako s 
svojimi rokami kot s pesmijo. Druženje je spremljal sproščen pogovor, 
tudi o tem, kako velike butare so včasih izdelovali po vaseh, kako so 
možje nosili več 10 metrov velike in jih postavljali ob zvonik. 
Naslednji dan smo se zopet zbrali in iz zelenja in rožic, ki so ga otroci pridno 
prinašali, spletli butare. Zopet so nam na pomoč priskočili stari starši, 
ki so nam pokazali svoje znanje in spretnosti. Vsak je ponosno pokazal 
svojo butaro, ki mu jo je naredil/a dedek/babica. Nakar smo po skupinah 
spoznavali svetopisemski dogodek ob Jezusovem slovesnem vhodu v 
Jeruzalem. Tako so otroci spoznali simboliko cvetne nedelje. Butare so otroci 
skupaj s svojimi starši na cvetno nedeljo nesli v cerkev k blagoslovu. To je bil 
uvod v naše priprave in praznovanje svetega tridnevja in velike noči. 
 
Priprave na veliko noč 
Priprave na veliko noč potekajo že ves postni čas, ko z branjem 

zgodb iz Svetega pisma spoznavamo Jezusa in njegove prilike. 
Vsak petek smo se zbirali ob skupni molitvi križevega pota in petju 
postnih pesmi. Na velik četrtek pa bomo praznovali spomin zadnje 
večerje: pekli bomo kruh in spoznavali liturgijo velikega četrtka. 
Veliki petek bo v znamenju spomina na Jezusovo trpljenje na križu. 
Ob svetem pismu in pogovoru bomo spoznali vse pomembne 
dogodke, ki so se mu zgodili v dneh pred smrtjo. Pripravljali 
bomo tudi velikonočno košaro –žegen, v kateri bodo vse jedi, ki 
predstavljajo simboliko, povezano z Jezusovim trpljenjem. Seveda 
pa ne smemo pozabiti na Jezusovo vstajenje, saj nam s tem daje 
upanje v svetlejšo prihodnost. 
 
 Vzgojitelji vrtca Danijelov levček 
 Foto: Andreja Frece

Izdelovali smo butare.
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Učenke so vodile raziskovalce po šoli

13. srečanje mladih 
raziskovalcev osnovnih 
in srednjih šol Zgornjega 
Podravja
V petek, 29. 3. 2013, je bilo na OŠ Vojnik raziskovalno vzdušje. 
Zbrali so se mladi raziskovalci osnovnih in srednjih šol Zgornjega 
Podravja in zagovarjali ter predstavili kar 56 raziskovalnih nalog. 
Organizatorica srečanja OŠ Vojnik je srečanje kljub prostorski stiski 
odlično pripravila.
V petek, 29. 3. 2013, je na OŠ Vojnik v organizaciji Zveze za tehnično 
kulturo Slovenije in Osnovne šole Vojnik potekalo 13. srečanje 
mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Zgornjega Podravja. 
Učence so pozdravili ravnateljica Majda Rojc, župan Benedikt 
Podergajs, predsednik ZOTKS dr. Mitja Slavinec ter pevci Mladinskega 
pevskega zbora OŠ Vojnik pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan. 
Sodelovalo je 56 osnovnih in srednjih šol Zgornjega Podravja. 
Tematika je bila razdeljena na 16. različnih področij, in sicer aplikativni 
inovacijski projekti, tehnika ali tehnologija, matematika ali logika, 
elektrotehnika, elektronika ali robotika, astronomija ali fizika, 
biologija, ekologija z varstvom okolja, kemija ali kemijska tehnologija, 
ekonomija ali turizem, etnologija, interdisciplinarna področja, 
psihologija ali pedagogika, slovenski jezik ali književnost, sociologija, 
zgodovina ali umetnostna zgodovina in druga področja. 

9. Bralne učne strategije in bralne navade učencev OŠ Vojnik: Laura 
Jesenek, Nika Kovač Potočnik, mentorica Barbara, Ojsteršek Blizanc 
10. Pametna palica: Gašper Trupej, Aljaž Zakošek, Žan Železnik, 
mentorica Petra Strnad (državno) 
11. Refleksna masaža stopal: Julija Sikošek, Karlina Hohnjec, 
mentorica Rebeka Žagar. 
 
Vsi raziskovalci si za svoje delo zaslužijo iskrene čestitke. 
Na zaključni prireditvi so delo šole in celotno prireditev zelo pozitivno 
ocenili predsednik Sveta staršev Arnold Ledl, župan Občine Vojnik 
Benedikt Podergajs, ravnateljica Majda Rojc, predsednik ZOTKS dr. 
Mitja Slavinec in vodja Regionalnega centra Zgornje Podravje Darja 
Kozar Balek, največo težo priprav sta nosili ravnateljica Majda Rojc 
in koordinatorica raziskovalne dejavnosti Rebeka Žagar. Za kulturni 
program so poskrbeli Urška Oprčkal, Laura Jesenek, Ana Marija Krajnc 
in šolski narodnozabavni ansambel Vojči.  
 
 Milena Jurgec 
 Foto: Jure Uranič

Letna šola v naravi 2013
Učenci četrtega razreda OŠ Frankolovo so zapisali svoje vtise z letne 
šole v naravi, ki so jo preživeli pod vodstvom razredničarke Grete Jošt 
in učiteljice Viktorije Toplak.
Že v šoli smo se pripravljali in veliko pogovarjali o letni šoli v naravi, ki 
smo jo vsi nestrpno pričakovali. Komaj smo tudi čakali, da pridemo v 
mladinsko prenočišče Kurent na Ptuju. 
Na poti na Ptuj smo se povzpeli na Ptujsko Goro, kjer je žal snežilo. 
Zato smo hitro nadaljevali pot v naš začasni dom, kjer smo si 
uredili sobe. 
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Raziskovalci so pripravili predstavite svojih nalog komisijam, ki so 
naloge sicer že prej ocenile, nato pa so po predstavitvi postavile še 
nekaj vprašanj in ocenile še predstavitev. 
Na zaključku je bila najtežje pričakovana razglasitev rezultatov. 
Osnovna šola Vojnik je dosegla zelo dobre rezultate. Od enajstih 
nalog se jih je šest uvrstilo na državno tekmovanje. 
1. Ernest Oblonšek: Herman Potočnik, mentorica Vilma Ošlak 
2. Nečloveško ravnanje z živalmi: Brigita Krajnc, Tjaša Randl, 
mentorica Milena Jurgec 
3. Spanje naj bo na prvem mestu: Karin Rajh, Timea Štravs, 
mentorica Rebeka Žagar (državno) 
4. Uspešnost učenja: Tinkara Žnidar, mentorica Simona Žnidar 
5. Cenovna primerjava obroka šolske malice glede na način pridelave 
živil: Lea Vrhovnik, Marja Golež, mentorica Polona Bastič (državno) 
6. Novi časi kličejo po šolskih uniformah: Klara Mirčeta, Maja 
Slapnik, mentorica Dragica Filipčič (državno)
7. Ni veselice brez Golice: Eva Hvalec, Mojca Cvikl, mentor Matej Glinšek 
8. Skrivnosti v skodelici domačega čaja: Lana Kuzman, Veronika 
Slapnik, mentorica Tatjana Hedžet (državno) 

Vsako popoldne smo se kopali v Termah Ptuj. V bazenu smo se naučili 
veliko novega. Vsi smo zelo napredovali v plavalnih sposobnostih. 
Plavati sta nas učila dva zelo prijazna učitelja, Edi in Mateja. 
Obiskali smo tudi Ptujski grad, staro mestno jedro, gledališče in 
mestno knjižnico. Spoznali smo največje ptujske znamenitosti in 
videli reko Dravo. Spotoma smo naredili veliko lepih fotografij. 
Praznovali smo dva zabavna rojstna dneva. Vsak večer smo poslušali 
še zanimive pravljice, preden smo se pogreznili v globok spanec. 
Imeli smo se zelo lepo. Te šole v naravi ne bomo nikoli pozabili. 
 
 Larisa, Eva, Ana, Nika, Saša, Anita, 4. razred 
 Foto: Greta Jošt
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Materinski dan  
v Špesovem domu Vojnik
Tudi letos imamo na OŠ Vojnik krožek za prostovoljno socialno delo, v 
katerega so vključeni Nataša Kovač, Laura Jesenek, Sandra Jezovšek, 
Eva Poklič, Barbara Ovtar, Tilen Dobovičnik, Mojca Juteršek, Ana 
Marija Krajnc in Verone Cikaqi. 

Noč branja
Marca že tradicionalno na Osnovni šoli Vojnik organizirajo poseben 
projekt branja, imenovan Noč branja. Tudi letos so po nekajmesečnih 
pripravah, ko so učenci prebirali knjige in literarno ustvarjali, v sredini 
marca izpeljali zaključni del projekta. Poleg delavnic, ki so usmerjenje 
predvsem v širjenje bralne sposobnosti in besednega zaklada, pa so 
v goste povabili tudi najpopularnejšo slovensko mladinsko pisateljico 
Deso Muck, ki jih ni pustila ravnodušne.
Letos je projekt potekal pod sloganom Vse to sem jaz, učenci pa so se 
podrobneje seznanjali z literaturo na temo odraščanja in najstniških 
let. Izbor teme in gostja Desa Muck sta marsikaterega mladega bralca 
pritegnila, tako se je k projektu priključilo skoraj 60 učencev in učenk 
predmetne stopnje, ki so brali knjige Dese Muck, ter knjige, obarvane 
s temo odraščanja. Poleg tega so napisali pesem ali pripoved na 
določeno temo, ki so ob koncu projekta zbrane ugledale luč na 
razstavi in v elektronski obliki knjige. 
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Za materinski dan, 25. marca, smo pod vodstvom naše mentorice Irene 
Kalšek za dedke in babice Špesovega doma Vojnik pripravili kratek 
kulturni program. Ob poslušanju so zelo uživali. Nekajkrat so z nami 
tudi zapeli, saj smo v program vključili pesmi, ki jih tudi oni dobro 
poznajo. Na koncu smo vsakemu poslušalcu podarili šopek zvončkov.  
 
 Irena Kalšek 

POŠ Socka 

Družinsko popoldne v Socki
Otroci vrtca in šole POŠ Socka so v torek, 19. marca, združili moči ter 
za starše ob materinskem dnevu pripravili kratek kulturni program.
Vsi otroci so mamicam podarili ročno izdelane cvetlične lončke, v 
katere so posejali vrtno krešo s pisanim metuljčkom in se jim zahvalili 
za njihovo skrb in ljubezen. 

Sledile so delavnice, ki so se jih udeležili mamice, očki, babice, dedki ... 
Skupaj z otroki so izdelali butare. Delavnice so vodile članice 
Turističnega društva Nova Cerkev. Terezija Zupanek jih je naučila 
izdelati rožice iz krep papirja, s katerimi so okrasili svoje butare. 
Popoldne je minilo v prijetnem druženju in ohranjanju kulturne 
dediščine našega kraja. 
Vsem, ki so nam pri izvedbi delavnice pomagali, se iskreno zahvaljujemo. 
 
 Nataša Čerenak 

Vrhunec zaključnega večera je poleg delavnic in nočnega branja 
v šolskih učilnicah, ki so se za eno noč spremenile v »hotel s 5 
zvezdicami«, vsekakor predstavljalo srečanje s pisateljico, ki je v uri 
in pol učencem odgovorila na marsikatero zanimivo vprašanje, njen 
komičen pogled na njeno odraščanje in življenje nasploh pa je vse 
prisotne navdušil. S svojo izpovedjo in življenjskimi resnicami se je 
zapisala v srca vseh poslušalcev. 
Projekt, namenjen branju, je eden od načinov, kako mlade bralce 
pritegniti k branju. Na šoli z veseljem ugotavljajo, da so ga uspešno 
izpeljali, pritegnili veliko bralcev, obljubili pa so, da prihodnje leto 
ponovno izpeljejo še eno nepozabno Noč branja. 
 
 Barbara Ojsteršek Bliznac 



38 18. april 2013  |  OgledalO 2/2013

Vrtec Mavrica na sejmu Altermed vcelju

Izkušenjsko učenje, vzgoja za prihodnost

Otroci Vrtca Mavrica na obisku Etransformerja

Vrtec Mavrica Vojnik 

E-transformer na obisku
Otroke je potrebno na eko stil življenja pričeti navajati že v 
predšolskem obdobju. Samo na tak način se bodo dejansko ne samo 
naučili ločevati odpadke, ampak jim bo to podzavestno postala 
vsakodnevna rutina.

Otroci prevzamejo odnos do narave in raziskovanja od vzgojiteljev, 
staršev in drugih odraslih. Kadar odrasli raziskujejo, postavljajo 
vprašanja, želijo izvedeti kaj novega, z otroki delijo svoje občutke, 
se odzivajo na njihova razpoloženja. Pri teh aktivnostih se otrok uči 
strategij mišljenja in raziskovanja. 
Jesen je letni čas nabiranja plodov in semen .Ta čas izkoristimo za 
doživljanje skupaj z otroki, ker jim bivanje v naravi daje konkretne 
možnost samostojnega delovanja in pridobivanja novih znanj. 
Ko vsa narava navidezno počiva in se pripravlja na pomladansko 
življenje, mi z umetnimi pogoji ustvarimo “poletje”. 
Izvedli smo situacije tako, da so otroci čustveno doživljali in 
pridobivali izkušnje ob aktivnostih zbiranja semen ob pomoči staršev 
ter v nadaljevanju postopek sajenja, presajanja ter skrbi za rastlino. Ob 
tem so si pridobivali pozitivno naravnanost do narave in konkretne 
izkušnje o skrbi za rastlino, odnos do rastline in se seznanili s ciklom 
rasti: seme, rastlina, rast in odmiranje. Vse to smo beležili v opazovalni 
dnevnik. Pri vseh aktivnostih smo bili aktivni, pridobivali smo nova 
znanja in izkušnje ter postajali konstruktorji lastnega znanja. 
Ob tem se moramo zahvaliti tako staršem in Vrtnarstvu Krašovec za 
vso podporo ter pomoč pri zbiranju semen in sadik. 
 

Romana Suholežnik in Nina Stanič z otroki 

Vrtec Mavrica Vojnik 

Mavrica na sejmu  
Altermed v Celju
Vsako leto sodelujemo na sejmu Altermed v Celju, kjer predstavimo 
primere dobre prakse.
Letos smo predstavili pripravo eteričnih olj, suhega sadja ter različne 
vrste marmelade, preizkusili smo se tudi v vzgoji sadik zelišč in 
zelenjave. 
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V predšolskem obdobju se otroku oblikujejo temeljne kulturne, 
delovne in socialne navade. Prav zaradi tega je to obdobje, ki ponuja 
ogromne možnosti, da v tem času otroku privzgojimo načela dobre 
okoljske vzgoje in odgovornega ravnanja z odpadki.  
K osveščanju na področju Eodpadkov in odpadnih baterij pa je 
pripomogel obisk Etransformerja, ki smo si ga lahko ogledali od 
zunaj, kot tudi pokukali v njegovo notranjost. Bilo je res zanimivo. 
 

 Sabina Tavzes 

Vrtec Mavrica Vojnik 

Akcija “Štafeta semen”
Vrtec je ustanova, kjer je vsaka dejavnost predvidena, kjer podpiramo 
želje in interese otrok ter se zavedamo pomembnosti procesa 
otrokovega razvoja.
Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj ni nova naloga pred
šolske ustanove, ampak je drugačna perspektiva, ki se osredotoča 
na nove procese. 

 
Vsi ti primeri dobre prakse sledijo ciljem v skrbi za zdravo življenje: 
•	 otroci	 spoznavajo	 pomen	 zdrave	 prehrane	 ter	 pridobivajo	 zdrav	

način prehranjevanja, 
•	 pravilen	odnos	do	hrane,	
•	 svoje	razvade,	navade	glede	hrane,	kako	jih	lahko	omejimo	in	s	čim	

nadomestimo, 
•	 svoje	izkušnje	prenašajo	naprej	-	pitje	vode,	jesti	več	sadja,	zelenjave.	

Romana Suholežnik in Nina Stanič z otroki 



3918. april 2013  |  OgledalO 2/2013

Zadovoljni udeleženci vaje evakuacije

Vrtec Mavrica, enota Frankolovo 

Evakuacija otrok iz Vrtca 
Frankolovo
V času evakuacije je bilo v vrtcu 54 otrok in 8 odraslih, saj so se ta 
dan prišli v matični vrtec igrat otroci, ki sicer domujejo v tako 
imenovani »STARI ŠOLI«. Za izvedbo evakuacije sta bili v sodelovanju 
s poveljnikom PGD Frankolovo Francem Rihterjem odgovorni dve 
delavki, za vse ostale je bila evakuacija presenečenje.

januarju, prav tako v Horjulu. Tekmovalke so trenirale pod vodstvom 
trenerke Mojce Jakop . 
Tekmovali smo v nižjem in višjem nivoju, kjer so učenke OŠ Frankolovo 
dosegle naslednje rezultate: 

NIŽJI NIVO C1 - kadet: 
MIHAELA HERMAN v obveznem –solo programu je dosegla končno 
uvrstitev 26. mesto. 
V prostem freestyle programu je zasedla končno 14. mesto. 

NIŽJI NIVO C2 - kadet: 
V prostem solo programu so se vse 4 tekmovalke uvrstile v finale med 
prvih osem. Trenutna razvrstitev: 
MARUŠA ŽERJAV 1. mesto, KAJA SENEGAČNIK 4. mesto, TAMARA 
PINTER 7. mesto in PIA STERMECKI 8. mesto 
Vse štiri tekmovalke so tekmovale tudi v prostem freestyle programu, 
kjer sta se MARUŠA ŽERJAV (trenutno zaseda 3. mesto ) in TAMATA 
PINTER (trenutno zaseda 6. mesto) uvrstili v finale med osem 
najboljših. KAJA SENEGAČNIK IN PIA STERMECKI sta si v tem delu 
tekmovanja delili končno 12. mesto. 

NIŽJI NIVO C2 - junior: 
Tekmovali sta BARBARA HAUPTMAN, ki se je uvrstila v finale (in 
trenutno zasedla 7. mesto) in ANDREJA OŠLAK, ki je zasedla skupno 
14. mesto. 

VIŠJI NIVO - junior: 
Tekmovala je EVA MLAKAR in je zasedla končno 14. mesto. 

PAR NIŽJI NIVO – kadeti:  
Kjer sta tekmovali MARUŠA ŽERJAV in PIA STERMECKI, sta zasedli 
končno 11. mesto. 

PAR NIŽJI NIVO – junior: 
Tekmovala sta dva para iz našega društva. 
MAŠA TROBIŠ in DAŠA POKLIČ sta zasedli končno 12. mesto. 
BARBARA HAUPTMAN in ANDREJA OŠLAK sta se uvrstili v finale ter 
trenutno zasedata 7. mesto. 
Finale 13. Odprtega državnega prvenstva Mažoretne in twirling zveze 
Slovenije bo potekalo 20. in 21. 3. 2013 v Mariboru. 
Mentorica in trenerka twirlinga na OŠ Frankolovo Mojca Jakop. 
 

Mojca Jakop 
Foto: Mojca Jakop
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S člani PGD Frankolovo delavci vrtca skupaj z otroki aktivno 
sodelujemo. V mesecu oktobru smo jih z dvema skupinama otrok 
drugega starostnega obdobja obiskali v prostorih gasilskega doma. 
Velikodušno so nam predstavili svojo dejavnost, opremo ter tako 
potešili otroško radovednost, kako ravnajo v primeru požara in 
drugih nesreč. Morda je bila ta izkušnja razlog za popolno umirjenost 
otrok ob izvedbi evakuacije iz vrtca, katero smo delavci vrtca izvedli v 
skladu z Zakonom o varstvu pred požarom. 
Zagorelo je v sosednji stanovanjski zgradbi, o čemer nas je obvestil 
poveljnik PGD Franc Rihter. Strokovni delavci so skupaj s člani PGD 
poskrbeli za umirjen umik vseh otrok na za to določeno zbirno mesto. 
Otroci so z varne razdalje z radovednostjo opazovali prikaz gašenja 
stavbe. Umirjeno smo se vrnili nazaj v prostore vrtca ter poskušali 
odgovoriti na vsa vprašanja, ki so se otrokom porajala po končani 
evakuaciji. Otroci so ob tem pridobili konkretne izkušnje, kako ravnati v 
primeru požara. Prepričana sem, da take akcije pri otrocih pripomorejo 
k zmanjševanju strahu pred nevsakdanjimi situacijami. 
Delavci pa smo preverili, če smo upoštevali vse zahteve v zvezi z 
varstvom pred požarom. Zadovoljno smo ugotovili, da smo bili uspešni. 
Ob koncu bi se še enkrat iskreno zahvalila Francu Rihterju in 
članom PGD Frankolovo za njihovo pripravljenost na sodelovanje z 
najmlajšimi krajani Frankolovega. 
 
 

Vzgojiteljica Darinka Stajnko

Uspešni nastopi v twirlingu
V soboto, 9. 3. 2013, in nedeljo, 10. 3. 2013, je potekalo 13. Odprto 
državno prvenstvo Mažoretne in twirling zveze Slovenije. Tekmovanje je 
potekalo v Horjulu. Uspešno so se ga udeležile tudi članice in tekmovalke 
Twirling mažoretnega društva Mojca, ki trenirajo na OŠ Frankolovo.
Članice našega društva prihajajo iz Frankolovega, Vitanja, Zreč, 
Slovenskih Konjic in Žalca. Na tekmovanju so tekmovala dekleta, 
ki so se prebila čez obvezne kvalifikacije, ki so potekale v mesecu 
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Internetna varnost
V sodelovanju s Policijskim sindikatom Slovenije smo učencem OŠ 
Frankolovo razdelili preventivne brošure z naslovom Internetna 
varnost. Namen publikacije je opozoriti na nevarnosti, ki na otroke 
prežijo v virtualnem svetu. 
Uporaba interneta nam olajša komunikacijo in zabriše zemljepisne 
omejitve, hkrati pa se ista prednost izkaže kot pomanjkljivost, saj 
smo na omrežju tudi bolj izpostavljeni različnim tveganjem. Z 
izkoriščanjem varnostnih lukenj, ranljivosti v programski opremi, 
predvsem pa zaradi naših vedenjskih vzorcev lahko tujci pridobijo 
nadzor nad našo opremo, podatki in denarjem. Zato tudi program 
ozaveščanja Varni na internetu, ki je v sodelovanju z Ministrstvom 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo zastavljen dolgoročno in 
naslavlja široko področje problematike informacijske varnosti. 

V sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
pri Občini Vojnik smo učencem prvega razreda OŠ Frankolovo razdelili 
odsevnike.
Na OŠ Frankolovo načrtno skrbimo za izobraževanje vseh učencev, ki 
so hkrati tudi udeleženci v prometu. Prometna varnost je tema vseh 
razrednih ur, kjer se poseben poudarek namenja varni poti v šolo. Prav 
tako je prometna varnost tema ur pouka pri tehniki in tehnologiji. 
Učenci četrtega in petega razreda pa imajo prometni in kolesarski 
krožek, kjer se učijo prometnih pravil, pomenov prometnih znakov ipd. 
Letos smo namenili prometni varnosti še posebno pozornost. Zahvala 
za uspešno sodelovanje gre Milanu Dečmanu, ki nam je pomagal pri 
pridobitvi odsevnikov za najmlajše udeležence v prometu. V upanju, 
da se bo akcija nadaljevala tudi v prihodnjih letih, želimo vsem 
učencem varno pot. 
 

Branko Dragar 
Foto: Branko Dragar

Nemška bralna značka 
V petek, 8. 3. 2013, je bilo na OŠ Frankolovo izvedeno tekmovanje 
za nemško bralno značko EPI LESEPREIS, ki ga organizira ŠOLSKI 
EPICENTER iz Ljubljane. 
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Nekaj povezav na spletne strani: 
http://www.safe.si/ 
http://www.varninainternetu.si/ 
http://www.otroci.gov.si/ 
http://www.nasvetzanet.si/ 
http://www.varenvspletu.si/html/oppilaille.htm 
Internet otrokom in mladim ponuja odlične priložnosti za odkrivanje, 
povezovanje ter ustvarjanje na spletu. Vendar pri uporabi interneta 
obstajajo tudi tveganja. Na primer internet je odprto okno v svet, ki 
pripada tudi odraslim in vsebuje material, ki ni primeren za otroke. 
Kako lahko starši omogočijo otrokom, da zmanjšajo ta tveganja? 
Preprostega odgovora ni – tveganja so različna, odvisno od starosti in 
računalniške pismenosti otroka. 
 

Branko Dragar 
Foto: Branko Dragar

Varni v prometu

Tekmovali so učenci 7., 8. in 9. razreda, ki se učijo nemščine kot drugega 
tujega jezika. Tekmovanja se je udeležilo 29 tekmovalcev. Najbolje sta 
se odrezali Sara Pšeničnik iz 8. razreda in Iris Srebot iz 7. razreda, ki sta 
osvojili vse točke. Poleg njiju so zlata priznanja osvojili še: Nina Mernik, 
Ines Srebot, Hana Špeglič, Manica Petrej in Blaž Kapun. 
Čestitke vsem tekmovalcem z željo, da bi tudi v prihodnje radi segali 
po tujejezični literaturi. Prva priložnost bo že v petek, 15. 3., ko bo na 
šoli potekalo tekmovanje za angleško bralno značko. 
 

Petra Jager Čakš 
Foto: Branko Dragar

Nadarjeni in naravoslovni 
krožek v KSEVT
Ob obisku KSEVT v Vitanju je učenec OŠ Frankolovo zapisal: 
“Nadarjeni učenci in člani naravoslovnega krožka smo se v četrtek, 
7. 3., po pouku odpravili v Kulturno središče evropskih vesoljskih 
tehnologij v Vitanje.” 
Najprej smo imeli delavnico na temo gravitacije. V delavnici smo odigrali 
igro o Isaacu Newtonu. Zatem smo si ogledali razstave vesoljskih 
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oblek, kjer smo videli tudi originalen satelit Sputnik. Ogledali smo si še 
predstavitev življenja in dela Hermana Potočnika Noordnunga. Najbolj 
zanimiv se mi je zdel relief iz lesa, ki prikazuje vse pomembnejše kraje 
iz življenja Hermana Potočnika. Na koncu smo še rešili naloge na temo 
breztežnosti, potem pa smo se odpravili domov. 
 

Matic Bezenšek, 9. razred OŠ Frankolovo  
Foto: Suzana Šafarič

Koncert OPZ  
v Špesovem domu
V sredo, 13. marca 2013, smo z učenci Otroškega pevskega zbora OŠ 
Frankolovo izvedli samostojni koncert v Špesovem domu Vojnik s 

Čebelnjak
Pri likovnem krožku smo z učenci 9. razreda OŠ Frankolovo naredili 
čebelnjak iz kartona. Na njega smo obesili panjske končnice, ki so 
jih poslikali učenci pri čebelarskem krožku pod vodstvom gospoda 
Andreja Jerneja. ŠO
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pričetkom ob 10. uri.
Enourna prireditev je bila namenjena stanovalcem doma v času 
praznovanja dneva žena. Zbor je vodil Marjan Čretnik, program sta 
povezovala učenca 5. razreda Eva Tojnko in Matevž Birk. V njem so bili 
vključeni učenci 7. razreda: Blaž in Andraž Kapun (harmonika) in Kaja 
Skaza (klavir). Pri sestavi programa sta s pripravo učencev pomagali 
Greta Jošt (ljudski plesi) in Marija Čretnik (vezni tekst, recitacije). 
Menim, da je sam koncert s kulturnim programom dobro uspel, saj 
so učenci poželi velik aplavz poslušalcev in pohvale uslužbencev in 
vodstva doma. Za varnost in spremstvo sta poskrbela učiteljica 3. 
razreda ga. Viktorija Toplak in ravnatelj naše šole Peter Žurej. 
 

Marjan Čretnik 
Foto: Viktorija Toplak 

Učenci 2. razreda z učiteljico go. Lucijo Bevc so pri likovni vzgoji 
izdelali papirnate čebele, ki so našle domovanje v našem hišnem 
čebelnjaku. Hvala vsem, ki ste omogočili postavitev čebelnjaka in s 
tem popestrili našo šolo. 
 

Marina Vešligaj 
Foto: Branko Dragar

Ptičje krmilnice
Ena izmed načrtovanih dejavnosti, ki smo jih zapisali v letošnji 
Ekoakcijski načrt OŠ Frankolovo, je bila tudi izdelovanje ptičjih 
krmilnic. 

Tega projekta so se lotili naši devetošolci pod mentorstvom 
razrednika Braneta Dragarja. Načrt za krmilnice so povzeli po zanimivi 
modri ptičji hiški, ki jo je na ogled prinesla ena od učiteljic. Zanimive 
ptičje krmilnice živih barv bodo tako v bodoče pozimi krasile okolico 
naše šole, učenci prve triade pa bodo prevzeli skrb nad tem, da v njih 
ne bo zmanjkalo hrane za lačne ptice. 
 

Lucija Bevc 
Foto: Branko Dragar
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Oš Vojnik 

Učenci podružničnih šol 
na skupnem praznovanju 
ob slovenskem kulturnem 
prazniku
Učenci vseh treh podružničnih šol (Nova Cerkev, Šmartno v Rožni 
dolini in Socka) so letos skupaj počastili slovenski kulturni praznik v 

Pustno veselje
Pustni torek na OŠ Frankolovo, kot je že v navadi, preživimo malo 
drugače. Učenci pridejo v šolo našemljeni, za malico pa so na jedilniku 
obvezno pustni krofi.
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Šmartnem.
Najprej je združeni pevski zbor podružnic zapel slovensko himno in 
ljudsko pesem Prav lepo je res na deželi. Učenci Iz Nove Cerkve so 
pripravili recital Povodni mož, nato pa so učenci iz Socke pripravili 
šaljiv kviz o pesniku Francetu Prešernu. Ob tej priložnosti smo 
»gostili« tudi Franceta Prešerna in Uršiko zalo, ki sta učence ob 
pravilnem odgovoru nagradila z majhno vrečko fig. Za zaključek pa 
so nam gostitelji zaigrali še igrico Zvezdica Zaspanka. 
Praznovanje smo zaključili s prijetnimi vtisi, prijateljske vezi smo še 
poglobili in sklenili, da bomo druženje kdaj še ponovili . 

Nataša Čerenak 

Žiga - kisla kumara
Ob slovenskem kulturnem prazniku so v sredo, 6. februarja, učenci 
gledališkega krožka 2. triade OŠ Frankolovo pripravili predstavo za 
učence od 1. do 6. razreda. 
Igro je napisala Jasna Markuš. V glavnih vlogah sta nastopila Urh 
Vranc (Žiga) in Maša Štante (Jurka Burka), v ostalih vlogah pa še Maša 
Trobiš (mama), Uroš Sodin (oče), Ana Turk (Tinka), Katja Strah Plazar 
(Pikačaripoka), plesalke Karmen Oprešnik, Kaja Senegačnik, Eva 
Brecl, Saša Sitar, Tamara Pinter in Larisa Jančič, za zvok pa je poskrbel 
Matevž Birk. Sicer to ni bila naša prva predstava, saj smo že gostovali 
v Ljubljani, vendar je bila trema pred domačim občinstvom zelo 
velika in toliko večje zadovoljstvo ob močnem in glasnem aplavzu 
obiskovalcev, katerim je bila igra všeč. 

Leonida Rožanski 
Foto Zoran Kovačević

Kviz s Francetom in Uršiko

Letošnje šolsko leto so imeli učenci od 6. do 9. razreda tehniški 
dan, zato so ustvarjali v prazničnih delavnicah. Prav tako so imeli 
tehniški dan prvošolčki. Izdelovali so maske iz papirja. Preostali 
učenci so najprej imeli pouk, 4. učno uro pa je sledila kratka 
predstavitev pustnih šem in pustno rajanje za učence razredne 
stopnje v telovadnici. Po rajanju so se učenci 4. in 5. razreda podali 
še na kratek pustni sprevod po kraju, vendar pa jim zime še ni 
uspelo pregnati. 

Leonida Rožanski 
Foto: Branko Dragar

Pustno rajanje
Priprave na pustovanje so potekale že teden prej, ko so otroci v vrtec 
prinašali maske in kostume. Uredili smo si pustni kotiček, kjer so lahko 
otroci izbirali in pomerjali različne kostume in maske. 
Ob tem so se neizmerno zabavali. Vsa dejavnost je bila popestrena še z 
glasbo, petjem in plesom. Vrhunec celotnega dogajanja je bilo pustno 
rajanje vseh otrok enote v naši telovadnici. Tam je bilo kaj videti. 
Telovadnico so napolnili vitezi, princese, čebelice, pikapolonice … 
Naš kitarist gusar nas je spremljal pri petju in rajanju. Pikapolonice in 
čebelice pa so skupaj z otroki vile dolgo kačo po celotni telovadnici. 
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Še in še je bilo smeha, vriskanja in piskanja na piščalke. A kljub temu 
nam zime na veliko veselje še ni uspelo pregnati, saj jo imamo vsi v 
našem vrtcu zelo radi.  

Vzgojitelji Danijelovega Levčka Vojnik 
Foto: Irena Plohl

Dan starih staršev
Prvi februar je bil za nas poseben dan, saj so se nam v vrtcu pridružile 
babice in dedki.
Otroci starejših skupin so jim polepšali dan s pesmijo, plesom in 
dramatizacijo Pod medvedovim dežnikom. Babice so se izkazale v 
svojih kulinaričnih sposobnostih. Skupaj z otroki so pripravile mlečni 
močnik, sadno solato. 

V mlajši skupini so pridne roke babic zamesile testo za flancate. 
Kar kmalu je zadišalo po vrtcu in začele so se nam cediti sline. Vse 
te dobrote smo z veseljem pojedli ob prijetnem klepetu in se že 
dogovorili, kdaj se zopet vidimo. 
Babice in dedki so pokazali veliko pripravljenost za sodelovanje, za 
kar se jim iskreno zahvaljujemo in si želimo še takšnih druženj. 

Vzgojitelji Vrtca Danijelov Levček 
Foto: Andreja Frece in Ida Sevšek
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Postavili smo butare
V petek, 22. marca 2013, smo se že šesto leto zapored zbrali farani 
župnije sv. Jerneja v Vojniku, z namenom, da izdelamo butare.
Butare smo izdelovali pod kozolcem našega krajana Tineta 
Rebevška, ki nam je na razpolago dal prostor in nekaj orodja ter 
tudi sam poprijel za delo. Izdelal in pripravil je sidrišča za butare. 
Pri delu se nam je pridružil tudi gospod župnik Anton Perger. 
Izdelali in postavili smo tri butare različnih velikosti na zelenici 
pred glavnim vhodom v cerkev sv. Jerneja. Tri butare pomenijo tri 
župnije , tri krajevne skupnosti in še marsikaj v naši Občini Vojnik. 
Šopek treh butar bo polepšal velikonočne praznike in pokazal ljudem, 
da so v teh krajih še ljudje, ki jim je mar za ljudsko izročilo in običaje. 
 

Franc Kuzman  

Vsi aktualni 
dogodki 

se nahajajo na 
spletni strani 

www.mojaobcina.si/vojnik
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V podporo našim orlom smo ponosno dvignili tudi frankolovsko zastavo
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VA Člani PD Anton Bezenšek s 

svojimi prijatelji v Planici
Člani Prosvetnega društva iz Frankolovega smo si skupaj s svojimi 
družinskimi člani in prijatelji tudi letos ogledali petkovo tekmo v 
smučarskih poletih v Planici. Seveda ni manjkala harmonika, družbo 
pa je letos pokonci držala ekipa podmladka pevskega zbora.
Vsi skupaj smo z raznimi rekviziti glasno navijali za naše orle, ki so se 
tudi tokrat odlično odrezali. Dobremu vzdušju pa je pripomoglo lepo 
sončno vreme in obilica novozapadlega snega, ki je tokrat Planico in 
okoliške vrhove odelo v pravo zimsko pravljico. 

Obilico snega so izkoristili za to, da so priredili prave zimske igre. 
Najstarejši  klanovci pa so snežne radosti doživeli na stegovskem 
sankanju. Poleg običajnih srečanj pa so zimske večere izkoristili še za 
neformalna druženja. 
V prvih pomladanskih dneh, ko pa je sneg skopnel, so se pokazale 
tudi neljube smeti. Skavtje že tradicionalno vsako pomlad očistimo 
kakšen potok ali del reke. Tokrat smo se lotili potoka Drežnica in iz 
njega potegnili dele računalnika, avtomobila, obilico odvrženih 
plastenk ... Tako smo za sabo pustili svet lepši, kot smo ga dobili, kar je 
tudi eno izmed načel skavtsva. 
 

Klemen, Ekstra sokol 

Več zanimanja  
za strelski šport
Občina Vojnik je poznana po bogati društveni dejavnosti. Med društva 
z bogato tradicijo zagotovo sodi tudi vojniško Strelsko društvo Bratov 
Dobrotinškov. Strelsko društvo in strelska sekcija Društva upokojencev 
Vojnik že vrsto let delujeta kot družina, z roko v roki, tako rekoč pod 
isto streho. Društvo danes šteje 35 članov, in ker med njimi najdemo 
že upokojene člane, jih deset izmed njih deluje tudi v strelski sekciji 
vojniškega Društva upokojencev. O začetkih, njihovi dejavnosti, 
problemih in željah za prihodnost sem se v njihovih skupnih vadbenih 
prostorih na Celjski cesti v Vojniku pogovarjala s predsednikom društva 
Francem Lebičem in z vodjo sekcije Francem Kuzmanom.

Težki začetki obrodili sadove 
 Začetki organiziranega druženja segajo v daljno leto 1932, ko je bila 
v mesecu septembru otvoritev obnovljenega strelišča v Runtolah 
pri Vojniku. Zaveden Slovenec in družbeno aktiven Vojničan Julijan 
Šinigoj je uresničil dolgoletno idejo in s pomočjo prijateljev 5. julija 
1935 še uradno ustanovil strelsko družino. Takrat je družina štela 
sedemnajst članov, njen prvi predsednik je bil Julijan Šinigoj, med 
člani sta bila tudi brata Lojze in Tine Dobrotinšek, Franc Šteklič, 
Ivan Samec in drugi. Njihov glavni namen je bil naučiti se rokovanja 
z orožjem v športne namene, če bo potrebno, pa tudi za obrambo 
domovine. Po burni vojni vihri, ki je zajela tudi Vojnik, mnogih žrtvah, 
izselitvah ter krutem sistemu so se leta 1950 preživeli člani na pobudo 
Ivana Samca ponovno zbrali in pridobili v svoje vrste kar 52 članov. Ob 
ponovni oživitvi je bila tako družina leta 1954 ponovno registrirana, 
ime pa je dobila po štirih bratih Dobrotinšek, Lojzetu, Tinetu, Jerneju 
in Jurčku, ki so pokončno umrli za domovino. 
 
Od različnih lokacij do sedanjega strelišča na Celjski cesti  
»Tudi danes se v marsičem strinjam z za tisti čas naprednimi trditvami 

Naj se ob tej priložnosti zahvalimo vsem, ki so poskrbeli, da na poti in 
v Planici nismo trpeli žeje in lakote, pa tudi županu Benu Podergajsu, 
ki se je med potjo kot poznavalec in ljubitelj gora prelevil v vodiča 
in nam v prelepem razgledu opisoval imena dolin in gora, mimo 
katerih nas je v dolino pod Poncami vodila pot. In po zaključku lepega 
druženja na Trojanah smo si zatrdno obljubili, da se zopet vidimo na 
Planici 2014! 

Elči Gregorc

Skavti smo  
aktivni tudi pozimi
Skavti večino svojih dejavnosti počnemo v naravi. Novo zapadli sneg 
nas tako ne prežene na toplo, ampak nas le spodbudi k zimskim 
dogodivščinam. 
Svojo zimsko dogodivščino so naši najmlajši  volčiči  doživeli v 
pravljični deželi. Odpravili so se v Podčetrtek, kjer je oblast prevzela 
hudobna čarovnica in deželo je bilo potrebno rešiti. Čarovnica je 
namreč ugrabila vse pravljične junake in bilo je le vprašanje časa, kdaj 
bo v deželi zavladalo zlo. Pogumni volčiči so se prelevili v pravljična 
bitja in to preprečili. S skupnimi močmi in po hudem boju so 
premagali čarovnico. Ta je nato skupaj s svojim podložnikom zbežala 
in obljubila, da se ne bo nikoli več vrnila. Pravljična dežela je tako 
postala spet varna. 
Izvidniki in vodnice so se na zimovanje odpravili v Šmihel nad 
Mozirjem. Tam so se v vlogi različnih ljudstev zbrali zato, da so si 
izmenjali svoja znanja in veščine. V treh dneh so tako obnovili svoje 
znanje, si ga med seboj izmenjali in se preizkusili v tekmovanju. 
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Poročilo predsednice Društva TALON Nade Kužner.

Delovno predsedstvo občnega zbora, ki ga je vodil Jani Kozmus.Franc Kuzman, Branko Brežnik in Franc Lebič v vadbenih prostorih 
na Celjski cesti.
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predsednika Ivana Samca, saj nikoli ne vemo, kdaj nam strelske 
spretnosti pridejo prav. Strelski šport je v zatonu, članstvo upada, vzgojno 
izobraževalni zavodi pa nimajo velikega razumevanja in tudi zanimanja 
za razvoj tega športa,« pove današnji predsednik strelskega društva Franc 
Lebič. Strelišče se je ves čas delovanja veliko selilo. Od Runtol, Jankove, 
lokacije pri lovski koči, do prostorov današnje trgovine Avtovid in na 
koncu do prostorov Društva upokojencev Vojnik. Leta 2005 se je družina 
preimenovala v društvo. »V tej sestavi smo tudi upokojenci, ki delujemo 
še v okviru strelske sekcije Društva upokojencev Vojnik. Ustanovljena je 
bila pred nekaj leti, njen prvi vodja pa je bil Alojz Drgajner. Za njim je 
vodil sekcijo naš najboljši strelec Nino Scropetta,« ponosno opisuje prve 
začetke današnji vodja sekcije Franc Kuzman. 
 

prireditve, saj so ji vseskozi pomagali pri izvedbi vseh zastavljenih 
smernic. Največja zahvala velja seveda članom, ki vedno priskočijo 
na pomoč pri izvedbi pomladanskega kramarskega sejma s 
predizborom harmonikarjev za pohorsko coklo in poletnega 
kramarskega sejma. Omenjena sejma sta še vedno najbolj zahtevna 
za izvedbo, izpustiti pa ne smemo izdelovanja starih igračk za 
obdaritev naših najmlajših in malo večjih ter izdelovanje novoletnih 
vizitk in rojstnodnevnih voščilnic. 
Tudi vabljeni predstavniki društev so zaželeli predsednici in članom vse 
dobro z željo, da bi jim v letošnjem letu uspelo realizirati vse zastavljene 
cilje. Predsednik KS Frankolovo in tudi član Društva TALON Dušan Horvat se 
je iskreno zahvalil za vse res dobro izpeljane prireditve, izlete. Predstavnik 
občine Vojnik Janez Karo je poudari, da si ni mogel prestavljati, da lahko 
društvo s tako malo sredstvi , ki jih ima na razpolago z vsemi dotacijami in 
članarino, uspešno izvede ves planiran program, zato je pohvalil društvo 
in zaželel veliko uspehov pri realizaciji programa tudi v prihodnje. Tudi 
ostali predstavniki društev so se pridružili dobrim željam. 
Udeležba na občnem zboru je bila velika, saj se je od 56 članov zbora 
udeležilo 46 članov. Vsem prisotnim so razdelili program za letošnje 
prireditve in jih tudi pozvali, da se kot člani udeležijo vseh prireditev v čim 
večjem številu. 
Istočasno je društvo praznovalo tudi praznik žena in 40 mučencev in tako 
združilo dva praznovanja v enega, prisotne pa res skromno obdarilo z 
majhno pozornostjo. 
Predsednica Nada Kužner je članicam in članom podelila priznanje za 10 
let delovanja v Društvu Talon, se jim zahvalila za zaupanje in izrazila željo 
po nadaljnjem sodelovanju še vsaj 10 let. 
Ko je minil uradni del občnega zbora, je sledila večerja, ki je bila tako kot 
vedno do sedaj zelo okusno pripravljena pod taktirko gospe Hilde, zato 
se ji društvo zahvaljuje in se priporoča še v bodoče. Prisotne je nato s 
harmoniko zabaval Domen, manjkalo pa ni niti smeha. 
Vabimo Vas, da se nam pridružite na naših prireditvah in s tem potrdite naše 
delo, ki ga opravljamo v prostem času. V zadovoljstvo nam bo, če se vidimo! 
 

Dragica Mlinar 
Foto: J. Vovk 

Z aktivnim delom do boljših pogojev in več članstva 
Skupaj se udeležujejo različnih meddruštvenih tekem društev 
upokojencev Celjske regije, Koroško Štajersko Zasavske lige v streljanju 
s serijsko zračno puško, spomladi pa Koroško Štajerske lige v streljanju 
z malokalibrsko puško. »Na mnogih tekmovanjih dosegamo zelo 
dobre posamične kot tudi ekipne rezultate. Letos se bomo v Trbovljah 
udeležili regijskega prvenstva za člane nad 50 let, prirejamo tekmovanje 
ob prazniku občine Vojnik, tekmovanja med sosednjimi občinami in 
še kaj bi se našlo,« doda Lebič, ki si želi, da bi bilo v društvu aktivnih 
več mlajših članov in da bi se mladina spet začela zanimati za ta šport. 
Več denarja, ki bi omogočil obnovo dotrajanih prostorov, nabavo 
streliva, plačilo stroškov in prijavnin iz društvene blagajne pa so njihovi 
neuresničeni cilji. Večino stroškov si največkrat zaradi pomanjkanja 
denarja pokrijejo kar člani sami. »Hvaležni smo tudi, da nam Društvo 
upokojencev Vojnik nudi prostor za naše treninge, pomaga pri nabavi 
streliva in nas podpira,« še poudarita oba sogovornika. 
Pohvalijo se tudi z najboljšimi strelci: Janezom Pintarjem, Miroslavom 
Ternovškom, Šandorjem Patkanjujem, Matjažem Žgajnerjem, Jernejem 
Obadom, Francem Lebičem in drugimi. Vse, ki imajo doma zračno 
puško in veselje do streljanja, pa vabijo, da se jim pridružite vsak 
ponedeljek od 19. do 20.30 na strelišču na Celjski cesti 17 v Vojniku. 
 

Tjaša Podergajs

12. redni občni zbor 
Društva TALON Frankolovo
Udeležba je bila največja do sedaj, uradni del je potekal nemoteno, 
na koncu je bila še zabava in vsi so odšli domov zadovoljni.

Društvo TALON Frankolovo je imelo v soboto, 9. 3. 2013, svoj redni 
občni zbor na Turistični kmetiji Goršek. Zastavljeni program za leto 
2012 so v celoti realizirali. Predsednica Nada Kužner se je ob tej 
priložnosti zahvalila vsej ekipi IO, kakor tudi članom komisije za 
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Udeleženci lanskoletnega občnega zbora DU
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Društvo  
upokojencev Vojnik
Kar hitro je minil ta zimski čas, čeprav se zima v mesecu marcu še kar 
ni hotela posloviti. Verjetno sta ji dala kaj misliti enakonočje in prvi 
pomladanski dan. Vreme za nas v društvu ni ovira in naše delo teče 
normalno naprej. 
V mesecu februarje smo pustovali in bili na občnem zboru, kjer smo 
pregledali delo za minulo leto in podali nekaj smernic za naprej. V letu 
2012 smo bili kar dejavni in približno tako bo tudi v letu 2013. Našega 
dela pač ne more ustaviti muhasto vreme niti skorumpirana politika. 
V četrtek, 21. marca, smo bili v gostišču Lopan v Ločah. Počastili 
smo praznik dan žena in materinski dan. Vse prisotne ženske so bili 
obdarjene z lepo rožico, ki jih bo kar nekaj časa spominjala na ta dan. 
Žal udeležba ni bila velika, pa vendar bila je vesela družba in vsem 
je bilo lepo. Tisti, ki niste bili na tem srečanju, boste dobili priložnost 
kar kmalu, saj se pripravljamo na prvi izlet, ki bo v soboto, 25. maja. 
To bo pohod »od kleti do kleti«, kamor nas vabi Turistično društvo 
Pavlovski vrh. Turistično društvo se je namreč odločilo, da ta pohod 
prestavi iz jesenskega dela na spomladanski. V jeseni so že priprave 
na trgatev, in tudi drugega dela je veliko. 

juniju. Vsa prejeta članarina se vrača ali v stroške ali nazaj med člane. Še 
enkrat se moram zahvaliti Občini Vojnik in županu Benu Podergajsu, ki 
nam vsako leto priskoči na pomoč in tako dofinancira finančno luknjo, 
ki nastane v našem proračunu. Danes je razlaga nekoliko daljša, da vsaj 
malo predstavimo naše delo. Ob koncu bi vas povabil v naše društvo, da 
se včlanite in postanete del naše velike družine. 
V tem letu nas čaka še kar nekaj izletov in druženj. Več informacij dobite 
v naši pisarni, pri poverjenikih na terenu ali na oglasni deski, ki je na 
steni pri vhodu našega društva. Pridite in uživajte jesen življenja z nami.  

Predsednik DU: Ivan Robačer 

Članica CZ Vojnik z  
nazivom inštruktor 
reševalnih psov I. stopnje
V začetku leta 2011 sem pričela z obsežnim in dolgotrajnim 
izobraževanjem v Kinološki zvezi Slovenije, katerega sem tudi uspešno 
zaključila in si s tem pridobila ogromno novih znanj in spoznanj, seveda 
pa tudi naziv inštruktor za šolanje reševalnih psov I. stopnje.

Že kar nekajkrat sem hotel omeniti in spregovoriti o pripadnosti 
upokojencev našemu društvu. Ko stopimo v jesen življenja in se naše 
aktivno delo konča ter postanemo upokojenci, kar čez noč nastopi 
nekakšna praznina. Kar veliko upokojencev ima sicer delo doma, imajo vrt 
ali posedujejo kaj zemlje, ki jo obdelujejo, imajo vnuke, ki jih pazijo, ali pa 
počnejo kaj drugega. Torej smo še naprej zaposleni, le nekaj tu manjka –
nismo več v družbi sodelavcev in prijateljev. Torej smo se oddaljili od njih, 
pa to hoteli ali ne. Da nekako zapolnimo to vrzel, so se že veliko pred nami 
spomnili in ustanovili društvo upokojencev, ki deluje že preko 60 let. Tako 
se lahko upokojenci družimo na raznih srečanjih, ki jih društvo organizira, 
na izletih in tudi po športni in kulturni strani tega druženja ne manjka. 
Kar nekaj upokojencev je takšnih, ki se do sedaj še niso vključili v naše 
društvo. Nekaterim je nerodno in pravijo, da nikogar ne poznajo, drugi 
pravijo, da so še premladi, jaz pa se sprašujem, kdaj je kdo dovolj star, da 
gre v pokoj. Seveda ko ima delovnih ali starostnih let dovolj. Torej smo vsi 
stari dovolj, le odločiti se moramo in se včlaniti. Kako postati član Društva 
upokojencev Vojnik? Pridite v pisarno v sredo ali petek med 9.00 in12.00 
in se včlanite. Lahko pa tudi na terenu poiščete našega poverjenika in 
se včlanite pri njemu. Ko postanete naš član, dobite knjižico – člansko 
izkaznico in plačate članarino. Celoletna članarina je 7 € na osebo. 
Pripomniti moram, da je takšna članarina že ker nekaj let in je nismo 
dvigovali. Iz te članarine se odvaja članarina za pokrajino in ZDUS. Ostala 
članarina ostane za investicije, elektriko, vodo, ogrevanje, pisarniške 
stroške, plačilo praporščaka in aranžma za pokojne. Stroškov je še veliko 
več, saj so tu še sekcije –strelska, kegljači in pevci. Veliki del članarine 
namenimo božičnonovoletnim darilom, ko obdarimo bolne in ostarele 
naše člane, nekaj denarja se porabi za pogostitev starejših nad 80 let. 
Slednje bomo tudi v tem letu pogostili na posebnem sprejemu v mesecu 

Vsak vikend od januarja do junija 2011 smo imeli predavanja in 
praktične vaje. Zaključni teoretični preizkus je bil organiziran v 
Izobraževalnem centru na Igu pri Ljubljani. Potrebno je bilo dokazati 
obvladovanje 20 različnih tematik, kot so npr.: potresi in potresna 
nevarnost, reševanje iz ruševin, zgodovina šolanja reševalnih psov, 
kinologija v svetu in na Slovenskem, psihofizične lastnosti psov, 
razumevanje vedenjskih lastnosti psa, plazovi in reševanje iz plazov, 
izvor in evolucija psa, pasemsko razlikovanje, mednarodni izpitni 
programi za preverjanje znanj vodnih – pes in še in še. 
Z obilico dela in študija se je izkazalo, da je izpit mogoče opraviti, kar 
sicer velja za teoretični in praktični del. Za potrditev naziva in sprejem 
med inštruktorje je bilo potrebno opraviti še stažiranje pri delu z 
mladimi perspektivnimi vodniki in psi v klubu, kjer delujem. Enoletni 
pripravniški staž sem uspešno potrdila in zaključila z dokazom 
svojega dela, pomoči in vodstvenih sposobnosti. Vsi meni dodeljeni 
kandidati so uspešno opravili izpit I. stopnje, bodisi iskanje v ruševini 
bodisi v iskanju pogrešanih. Decembra 2012 sem na dvodnevni vaji 
prejela priznanje ter že omenjeni naziv. 
To sicer ne pomeni, da se je moje izobraževanje na tej stopnji 
zaključilo. Pravzaprav nasprotno. Delo in pridobivanje realnih in 
mednarodnih izkušenj se tu šele prične. 
 

Valentina Kolman
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Osrednja govornica Andreja Stopar, predsednica Združenja za 
ohranjanje vrednot NOB Vojnik  Dobrna.

Letno konferenco je pozdravil tudi podžupan Branko Petre.
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Letos je minilo 69 let od 
prihoda XIV. divizije
Letos je v februarju minilo devetinšestdeset let od prihoda XIV. 
divizije, katere znameniti pohod je potekal tudi v naši neposredni 
bližini. V počastitev spomina na hrabre borce, ki so bili težke bitke 
z Nemci na območju Paškega Kozjaka, smo člani Združenja borcev 
za vrednote NOB Vojnik  Dobrna 17. 2. 2013 organizirali spominski 
pohod iz Dobrne do obeležja na Brdcah nad Dobrno.

poročilo za leto 2012. Predstavljen je bil tudi plan dela za leto 2013, 
kateri je bil na konferenci tudi sprejet. 
Po končani konferenci je sledilo tovariško srečanje ter izmenjava 
besed in spominov. 
 

Mihaela Hren 
Foto: J. Vovk

Ne dovolimo, da bi naš dolg 
do njih, ki v teh grobovih 
počivajo, ostal neporavnan!
Že skoraj pred sto leti je Srečko Kosovel zapisal: 
»Nobena doba še ni bila tako velika po svojih vprašanjih in tako bedna 
po svojih odgovorih, kot je naša. 
Pravica je edini svetilnik, 
ki naj orientira razbito ladjo človeštva 
iz divjih valov nasilij, krivic in obupov. 
Mladi verujejo vate, Pravica.« 

Žal lahko ugotovimo, da so njegove besede, kot bi bile vzete iz 
današnjega dne. Mar smo se res tako malo, skoraj nič, naučili? Videti 
je, da ponavljamo napake izpred desetletij. Da le vse ne bi bilo kot 
takrat, 12. februarja 1945, v Grabnu na Stranicah! 
Društvo 100 Frankolovskih žrtev skupaj z Občinami Celje, Slovenske 

V ranem nedeljskem jutru smo se zbrali pohodniki iz Dobrne, 
Frankolovega, Nove Cerkve in Vojnika v centru Dobrne. Dobro 
razpoloženi smo se odpravili proti spominskemu obeležju na Brdcah, 
kamor smo prispeli dobri dve uri kasneje. Čeprav je bila letošnja zima 
do sedaj zelo radodarna s snegom, ta pohodnikov ni motil. V mislih 
smo bili s partizani, ki so si takrat, februarja 1944, utirali pot v mnogo 
težjih razmerah. 
Pri obeležju na Brdcah, ki je postavljeno v spomin na devetintrideset 
padlih partizanov, smo s tihim poklonom izrazili spoštovanje njim, 
ki so izgubili življenje v boju proti okupatorju v teh krajih februarja 
1944. V nadaljevanju je spregovorila Andreja Stopar. Besede, ki jih je 
povzela po pesniku Srečku Kosovelu, so se nas vseh dotaknile. Čeprav 
zapisane pred skoraj sto leti, so bile pomembne med vojno, poseben 
pomen pa imajo tudi v današnjem času. 
Po krajši spominski slovesnosti smo pot nadaljevali do domačije 
Pečnik, kjer so nas toplo sprejeli. Ob dobri malici, toplem čaju je 
vzdušje postalo še boljše. Predvsem so bili iskrivi najmlajši med nami. 
Čez čas smo nadaljevali pot v dolino, kamor smo se varno vrnili malo 
pred petnajsto uro.  
 

Samo Kunej

Letna konferenca KO ZB za 
vrednote NOB Nova Cerkev
Krajevni odbor ZB za vrednote NOB Nova Cerkev je imel v nedeljo, 
3. marca 2013, svojo letno konferenco, katere se je udeležilo preko 
30 članov. Poleg članov so bili prisotni tudi gosti: podžupan občine 
Vojnik Branko Petre, predsednik KO ZB Frankolovo Jure Vovk ter 
predsednica KO ZB Dobrna in hkrati predsednica Združenja borcev za 
vrednote NOB Vojnik  Dobrna Andreja Stopar. 
Na letni konferenci je predsednik Branko Delčnjak podal poročilo 
o delu organizacije v preteklem letu, Polona Majcen pa finančno 
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Konjice, Vitanje, Vojnik in Zreče ter združenji borcev za vrednote NOB 
teh občin pripravlja spominske slovesnosti z namenom opozarjanja 
na grozote, ki se ne smejo več ponoviti. 
Pred 69 leti , natančneje 2. februarja 1945, so se borci Bračičeve 
brigade želeli oskrbeti z orožjem. Napadli so kolono nemških vojakov, 
v kateri je bil nepričakovano tudi celjski kreisfurer in landrat Anton 
Dorfmeister, ki je bil ob tej priložnosti ranjen in je za posledicami 
poškodb čez dva dni umrl v celjski bolnišnici. General lajtnant, SS 
gruppenfihrer in šef policije 18. vojnega okrožja Salzburg s sedežem 
v Ljubljani, Erwin Rosener, je v opomin Slovencem ukazal, naj se ob 
cesti, kjer je bil izveden napad, na jablane obesi sto talcev. 
Dan pred zločinom so jih pripeljali tudi iz Maribora in Trbovelj v Stari 
pisker. 12. februarja zjutraj, ko je bilo zunaj 15 stopinj C, so jih naložili 
na štiri kamione, vse neprespane, pretepene, stare od 16 do 64 let. 
Med njimi so bili delavci, mali kmetje, študenti, verni, neverni, a vsi 
domoljubi, zajeti v decembrskojanuarskih ofenzivah na Kozjanskem 
in v Savinjski dolini. Med talci sta bila tudi oče in sin, in ko je oče 
videl, da želijo obesiti njegovega sina, ki je imel komaj 16 let, je želel 
z begom ustvariti zmedo in je upal, da bo tako lahko njegov sin 
pobegnil. A so žal očeta hladno ustrelili, sina pa obesili. 
Danes si težko predstavljamo grozo talcev, ki so čakali na smrt, 
gledajoč obešanje drugih. Še težje je razumeti, zakaj je bilo potrebno 
že tako razčlovečene talce pred pokopom še sleči in jih tako še bolj 
ponižati, in vse to februarja 1945, ko se je ideja o velikem Rajhu vse 
bolj drobila v prah. 
Ko danes stojimo ob njihovih grobovih, ko nas ob mislih na to 
grozodejstvo stiska v prsih, ne moremo razumeti, da se še vedno 
najdejo ljudje, ki oporekajo odločitvam našega ljudstva o oboroženem 
odporu, poveličujejo »modrost« kolaboracije. Na ta način med ljudi 
vnašajo nemir in tudi sovraštvo samo zato, da bi si na ranah izpred 
skoraj sedemdesetih let kovali politični kapital za vsakdanjo rabo. Ali 
res ne najdejo idej iz današnjih dni? 
Tu, v obeh grobovih v Grabnu, jih počiva sto, ki so dali vse, kar 
so imeli –svoja življenja, da bi uresničili svoje sanje: mir, človeka 
dostojno življenje, ohranitev narodove kulture, soodločanje o 
lastni usodi. Ti, ki počivajo tu, niso čakali, kaj jim bo prinesel nov 
dan, kaj jim bo dala država. Odločili so se in se sami borili za svoje 
pravice. Sadove njihovega boja uživamo tudi mi. Kaj smo mi, kaj 
sem jaz naredil(a), da bi uresničil(a) njihove sanje? Sodelujoči na 
prireditvi in udeleženci smo se jim s svojo prisotnostjo zahvalili 
za njihovo žrtev z upanjem, da bomo tudi na ta način prihodnje 
rodove obvarovali pred grozodejstvi vojn. 
 
Prepričani smo, da je res, kar je zapisal Kosovel: 
Resnica bo zakraljevala. 
Vera v resničnost tega je vera, 
ki pospešuje razvoj človeštva. 
 

Andreja Stopar 
Foto: Jure Vovk 

Pravni kotiček - svetovanja
Katja Koprivšek, odvetnica družbe 
Koprivšek, ki je odprla pisarno v Vojniku, 
nam je pripravljena dajati pravne 
nasvete tudi v Ogledalu, brezplačno in 
na podlagi vprašanj, ki jih boste naslovili 
preko uredništva ali direktno na njihov 
naslov. Tako bi postal Pravni kotiček in 
svetovanja stalna rubrika, vi pa izkoristite 
priložnost, ki so nam jo ponudili. 

OMEJITEV DEDOVANJA V PRIMERU 
PREJEMANJA DENARNE SOCIALNE 
POMOČI IN VARSTVENEGA DODATKA 

Ker je v Sloveniji že dlje časa socialna kriza, obstaja vedno več ljudi, 
ki so upravičeni do denarne socialne pomoči. Z uveljavitvijo nove 
socialne zakonodaje v letu 2012 pa nastaja vedno več dilem glede 
področja vračanja prejete denarne socialne pomoči, obveznosti 
dedičev in sorodnikov do upravičencev do take pomoči ipd. Zaradi 
zapletenosti zakonodaje smo se odločili, da vam navedeno področje 
in z njim povezano problematiko podrobneje predstavimo. 
 
DENARNA SOCIALNA POMOČ 
Denarna socialna pomoč je namenjenazadovoljevanju minimalnih 
življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. Določena je z 
Zakonom o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki se je začel 
uporabljati 1. januarja 2012. Uveljavite jo lahko, če dohodek na 
osebo ne dosega meje dohodkov [1], ki je zakonsko predpisana, in 
so hkrati izpolnjeni tudi drugi z zakonom določeni pogoji. 
V prejeto pomoč se izmed pravic, ki jih financira Republika Slovenija, 
štejejo vse oblike denarne socialne pomoči (redna, trajna in izredna 
DSP) in varstveni dodatek. Štejejo se tudi sredstva, ki jih je lokalna 
skupnost izplačala za doplačilo socialnovarstvenih storitev za svoje 
občane (institucionalno varstvo, družinski pomočnik, pomoč na 
domu), in občinske denarne socialne pomoči. 
 
PREPOVED ODTUJITVE IN OBREMENITVE 
V primeru, da ste lastnik nepremičnine (npr. stanovanja ali hiše), katerega 
uporabna vrednost presega primerno vrednost stanovanja [2] in ste 
denarno socialno pomoč v zadnjih 18 mesecih prejeli več kot dvanajstkrat, 
vam bo denarna socialna pomoč dodeljena le v primeru, da soglašate z 
vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik 
ste, v korist Republike Slovenije ali občine, ki izplačuje tako pomoč. Če 
je upravičenec do trajne denarne socialne pomoči ali upravičenec, ki je 
v zadnjih treh letih pred vložitvijo vloge prejel denarno socialno pomoč 
najmanj štiriindvajsetkrat, lastnik nepremičnine, se mu z odločbo o 
upravičenosti do denarne socialne pomoči prepove odtujiti in obremeniti 
nepremičnino, katere lastnik je, v korist izplačevalca te pomoči. V takem 
primeru brez soglasja Republike Slovenije ali občine ne boste mogli odtujiti 

Vsi aktualni dogodki se nahajajo na spletni strani 
www.mojaobcina.si/vojnik

Katja Koprivšek, 
odvetnica
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nepremičnine oziroma jo obremeniti s hipoteko, zemljiškim dolgom in 
podobnimi obremenitvami, nepremičnina pa bo ostala v vaši lasti. 
 
[1] Po trenutno veljavni zakonodaji znaša minimalni dohodek 261,56 EUR. 
[1] Pri ugotavljanju velikosti primernega stanovanja se upošteva število 
oseb, ki imajo na naslovu tega stanovanja stalno prebivališče in na tem 
naslovu tudi dejansko prebivajo: 
1-članska družina 60 m2; 
2-članska družina 90 m2; 
3-članska družina 110 m2; 
4-članska družina 130 m2; 
5-članska družina 150 m2; 
6-članska družina 170 m2; 
Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 12 m2. 
 
OMEJITEV DEDOVANJA 
Zakon o dedovanju v 128. členu določa, da se dedovanje premoženja 
osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, 
omeji do višine vrednosti prejete pomoči. Ta omejitev se izvede tako, 
da postane del zapustnikovega premoženja, ki ustreza vrednosti 
prejete pomoči, lastnina izplačevalca te pomoči. Če se dediči zavežejo 
povrniti vrednost dane pomoči, dedujejo vso zapustnikovo premoženje. 
Republika Slovenija ali občina, iz proračuna katere se je financirala pomoč 
zapustniku v skladu s predpisi o socialnem varstvu, se lahko do konca 
zapuščinske obravnave odpove pravici do povračila te pomoči, če so 
zapustnikovi dediči njegov zakonec ali njegovi otroci, sami potrebni pomoči. 
Denarno socialno pomoč je mogoče vrniti tudi že za čas življenja, in sicer 
tako, da se na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naslovi vloga za 
vračilo prejete denarne socialne pomoči. Na tem ministrstvu bodo izračunali 
dolg, ki izhaja iz prejetih pomoči (realna vrednost v času vračila), ter nato 
sporočili, na kakšen način se lahko pomoč vrne (številko TRR in rok). Po vrnitvi 
celotne pomoči bodo izdali potrdilo o vrnjenem dolgu iz tega naslova. 
 
VARSTVENI DODATEK 
Z varstvenim dodatkom se upravičencem za čas prebivanja v 
Republiki Sloveniji zagotavljajo sredstva za kritje življenjskih stroškov, 
ki nastanejo v daljšem časovnem obdobju (stroški z vzdrževanjem 
stanovanja, nadomeščanjem trajnih potrošnih dobrin …) in niso stroški 
za zagotavljanje minimalnih življenjskih potreb. Varstveni dodatek je 
namenjen osebam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi 
okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati. 
Tudi varstveni dodatek je od 1. 1. 2012 dalje vračljiv socialni transfer, torej 
ima država kot financer tega transferja po smrti upravičenca do tega 
dodatka terjatev v zapuščinskem postopku po umrlem upravičencu. 
Upošteva se vsa zapuščina upravičenca  nepremično in premično 
premoženje. V tem primeru se zaznamba prepovedi odtujitve in 
obremenitve v korist Republike Slovenije v zemljiško knjigo vpiše po uradni 
dolžnosti že na podlagi same odločbe o dodelitvi varstvenega dodatka. 
Zaznamba je zavarovanje dolga, ki ga ima upravičenec do države v višini 
prejetega varstvenega dodatka za celotno obdobje od 1. 1. 2012 dalje. V 
primeru smrti upravičenca se dedovanje dedičev pri nepremičnini, ki 
je opremljena u zaznambo, omeji do višine tega dolga. Dediči lahko 
namesto z (delom) nepremičnino dolg vrnejo tudi s plačilom denarja. 
V prispevku smo vam na kratko predstavili določila glede vračanja 
socialnih transferjev. Kolikor imate kakršnokoli vprašanje iz 
kateregakoli področja prava, ga naslovite na uredništvo Ogledala 
ali na našo elektronsko pošto vojnik@koprivsekop.com , odgovor 
vam bomo pripravili v najkrajšem možnem času. Po predhodni 
najavi (tel. št. 041 361 153) pa nudimo tudi brezplačno pravno 
svetovanje v naši pisarni, ob katerem lahko vpogledamo v vaše 
listine in vam zato podamo konkretnejši odgovor. 

. 
Katja Koprivšek, odvetnica

Butari velikanki
Obujanje obredov smo člani Gasilskega društva Frankolovo 
nadaljevali z že tradicionalno izdelavo prostostoječih butar. 

Z vso vnemo smo člani ob podpori še nekaj članov društev v 
kraju pričeli pripravo, kakor tudi izdelavo butar velikank. Ob 
letošnji izdelavi nam je letos ponagajalo vreme, kljub vsem tem 
neprilikam smo na cvetno nedeljo pred cerkev sv. Jožefa prinesli 
butari, ki nam, krajanom, ob tem prazniku veliko pomenijo. 
 

Drago Brecl 

Prenos butar velikank
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pri Zrečah 9. marca 1944
Le kdo ne pozna Stanka Mernika, ki skupaj z ženo Nežo stanuje v upokojenskem bloku na Kerševi ulici 5 
v Vojniku. Prijatelja sva že vrsto let in tako mi je dobro poznana tragedija, ki je prizadela njegovo družino 
med drugo svetovno vojno. V nadaljevanju podajam tragično zgodbo Mernikovih fantov (po domače 
Ramšakovih) iz Padeškega vrha, tako kot se dogodkov iz tistega časa spominja Stanko. 

Stanko se je rodil na svojem domu 12. aprila 1931 v Koroški vasi 
nad Zrečami očetu Juriju in mami Neži v hiši številka 20, po domače 
pri Martjakovih. Bil je drugi po vrsti izmed petih Mernikovih otrok. 
Najstarejši je bil Jurij (1929), drugi je bil Stanko (1931), tretji Anton (1933), 
četrti Avgust (1937) in zadnja, peta, je bila hči Marica (1940). Slovensko 
osnovno šolo je skupaj z brati obiskoval v kraju Gorenje nad Zrečami, in 
sicer od leta 1938 do 1941. Po okupaciji tedanje Jugoslavije aprila 1941 
so na šolo prišli nemški učitelji, ki so poučevali v nemškem jeziku. Leta 
1943 so partizani šolsko poslopje zažgali in tako je bilo zanj in za njegove 
brate konec šolanja. Ostali so doma na kmetiji, kjer so pomagali pri delu 
na kmetiji in v gozdu. Kar so potrebovali za preživetje, so si sami pridelali. 
Zavedna slovenska kmečka družina je bila med vojno steber opore 
partizanom in partizanskemu boju na Pohorju. Vendar nemška okupacija 
za slovenski narod ni pomenila nič dobrega, kar so med vojno občutili 
tudi Mernikovi. Oče Jurij je bil aktivist in član odbora Osvobodilne fronte 
v kraju Gorenje nad Zrečami. Stanko pa je redno z vozom dostavljal 
hrano partizanom. Velikokrat jim je bil tudi za vodnika in jim je kazal 
varno pot po gozdovih in brezpotjih Pohorja. Njegov stric Anton Mernik, 
ki je bil doma v kraju Gorenje nad Zrečami kjer kje imel gostilno, je bil 
med prvimi aktivisti v svojem kraju. V njegovi hiši so se zbirali aktivisti 
in partizani. Še posebej rad je imel Stanko svojega strica Franca, ki je bil 
doma iz vasi Božje nad Zrečami, saj je bil njegov birmski boter. Tudi Franc 
je velikokrat pomagal partizanom s hrano in obleko. 
Kot se spominja Stanko, so v Skomarju v začetku leta 1944 Nemci ujeli 
partizanskega kurirja, pri katerem so našli razne dokumente. Na osnovi 
zaseženih dokumentov je okupator izvedel obsežno akcijo odkrivanja 
ljudi, ki so pomagali partizanom. Preoblečeni v partizane so gestapovci 
prišli do Antona Mernika. Misleč, da so partizani, se je Anton z njimi spustil 
v pogovor in tako so ga aretirali. V Koroški vasi pri Kuglerju (po domače) 
so isti dan aretirali tudi Jožeta Kropeja. Oba so zvezali in pretepali. 
Odpeljali so ju v mariborske zapore. S to aretacijo pa je padel sum tudi 
na ostale Mernikove fante. Brat Jurij je šel brata večkrat obiskat, saj mu 
je nosil sveže perilo. Nekega dne, ko je bil v Mariboru, so ga doma iskali 
gestapovci. Preiskali so hišo in gospodarsko poslopje. Ker niso ničesar 
našli, so domačim naročili, naj se naslednji dan zglasi na žandarmerijski 
postaji v Zrečah. Ko je prišel domov, so mu domači povedali, kaj se je 
dogajalo, ko ga ni bilo doma. Niti slutili niso, kaj se jim pripravlja. Usoda 
je hotela, da so na posestvu Stankove družine, ne da bi se tega zavedali, 
nudili dom gestapovskemu agentu, ki je Nemcem naznanil, da Mernikovi 
sodelujejo s partizani. Judežev glas je povzročil, da so Stankovega očeta 
naslednji dan aretirali in odpeljali v zapor in na zaslišanje v Vitanje. Tisti, ki 
ga je izdal, pa je šel skupaj z njim na žandarmerijo v Zreče. Na začudenje 
domačih pa se oče domov tisti dan ni vrnil. Kot se spominja Stanko, je bil 
oče devet dni zaprt v zaporu v Vitanju, kasneje pa so ga odpeljali v zapore 
v Maribor. Informacijo o tem, da je bil zaprt v Vitanju, jim je predal eden 
izmed domačinov, ki je bil prav tako kasneje zaprt v tistem zaporu in je 
videl, da je bilo na steni zapisano, da je bil Mernikov Jurij tam devet dni 

zaprt ob slabi hrani. V dneh po očetovem zaprtju so imeli pri Mernikovih 
koline, pomagal pa jim je tudi tisti, ki je spremljal njihovega očeta na 
žandarmerijo. Jurijevi ženi je omenil, da bi mu lahko nekaj hrane odnesel 
v zapor. Žena mu je pripravila cel nahrbtnik hrane in pijače. Kmalu zatem 
se je po Zrečah govorilo, da so tiste dni žandarji v Zrečah proslavljali in 
pili na Jurijev račun. Informacija, da je na delu izdajalec, je tako prišla tudi 
do partizanov. Eden izmed njih se je preoblekel v nemškega oficirja in 
odšel na dom tistega izdajalca. Rekel mu je, da ga nemška vojska ne bo 
plačevala za to, da bo sedel doma na toplem. Ta pa mu je odgovoril, da 
bo še povečerjal in se potem odpravil na teren. Gospodarja pa, da je tako 
in tako že naznanil in da je že zaprt v zaporu. Partizani so ga še tisti dan 
ustrelili. Kot se spominja Stanko, so tisti dan partizani ustrelili še enega 
sodelavca okupatorja v Planini nad Zrečami. 
Nemci so kmalu prišli aretirat še strica Franca na dom v kraju Božje nad 
Zrečami. Stanko se spominja, da sta ga dva orožnika peljala mimo njihove 
hiše v Koroški vasi v smeri Zreč. Kot se spominja Stanko, je potem strica 
v Zreče peljal le eden izmed orožnikov. Drugi orožnik pa naj bi šel iskat 
domačina Franca Črešnarja, ki pa je še zadnji hip uspel zbežati in si je tako 
rešil življenje. Stanko se spomni, da so ljudje znali povedati, da si tudi čevljev 
ni imel časa obuti in je kar bosonog zbežal na varno. Franca so, prav tako 
kot Jurija, najprej odpeljali v zapore v Vitanje, kjer so ga po pripovedovanju 
Stanka grozovito mučili. V zaporu je z lastno krvjo na steno zapisal: ‘’Toliko 
krvi mi je že steklo od mučenja. ’’ Iz Vitanja so ga prestavili v zapore v Maribor. 
V zaporu so zapornike pretepali in na nepredstavljive načine mučili. Ko je 
Francu v zapor prišla žena Lojzka, da bi mu predala sveže perilo, ji je ta za 
pas zataknil listič, na katerem so bile zapisane strašne metode mučenja. 
Na zaslišanjih, ki so si vrstila dan za dnem, so jim na telesih ugašali ogorke 
cigaret, z razbeljenimi kleščami so jim vlekli prste na razgret kuhalnik, pulili 
nohte s prstov ipd. Franc je vedel, kakšna usoda ga čaka, in je tako ženi na 
malem lističu poleg metod mučenja zapisal tudi to, da naj lepo vzgaja sina 
Ludvika in hčerki Marico in Cvetko, saj se ne bodo več videli. 
Vzrok za streljanje talcev je bila nemško maščevanje zaradi ustrelitve 
okrajnega vodje Štajerske domovinske zveze (Steirische Hematbund) 
Zreče in člana nemške kulturne zveze ‘’Kulturbund’’ Avgusta Pukla in 
njegove žene Erike (po domače Gruntnar) iz Loške gore pri Zrečah, ki so ju 
partizani ustrelili 9. novembra 1943. 
Okupator se je znesel nad slovenskimi rodoljubi zjutraj 9. marca 1944. 
Talce so s tovornjakom pripeljali iz Maribora. V Novi Dobrovi pri Zrečah 
so jih blizu cerkve postavili v vrsto in jim zavezali oči. Kot se spominja 
Stanko iz pripovedovanja očividcev, si je njegov stric Anton prevezo 
uspel sneti, nato pa je vzkliknil: ‘’Živela nova Jugoslavija!’’ Kmalu zatem 
so odjeknili streli in dvajset talcev je padlo. Tistim, ki niso umrli takoj, je 
zločinska roka namenila strel v tilnik. Domačini so lahko le nemo in z 
grozo opazovali njihovo početje. Tudi Mernikov, po domače Ramšakov 
oče in hči Francka sta bila med njimi. Talce so nato na starem pokopališču 
v Zrečah pokopali v dveh jamah. Po izvedbi smrtne kazni je okupator po 
vaseh izobesil zlovešče plakate (oznanila), na katerih so bila imena vseh 
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Spominsko obeležje z imeni talcev

Spomenik talcem v Zrečah –pokopališče v Zrečah

Stanko in Ludvik Mernik 

Stanko Mernik in Stane Kotnik  sin ustreljenega Franca Mernika  
brat ustreljenega Alojza Kotnika

Jurij Mernik Alojz Kotnik Anton Mernik Franc Mernik
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ustreljenih talcev, pod njimi pa je bil podpis odgovornega za izvedbo 
zločinskega dejanja, vodje oborožene SS (Schütz Staffel) in policije za 
okupirano spodnjo Štajersko Erwina Rösenerja (na plakatu so bila tudi 
imena talcev, ki jih je okupator istega dne ustrelil v Trbovljah). 

Ustreljeni talci v Dobrovi pri Zrečah: 
•	 ANTON	MERNIK	(1900)	–	KUNIGUNDA	
•	 JURIJ	MERNIK	(1903)	–	KOROŠKA	VAS	
•	 JOŽEF	KROPEJ	(1906)	–	KOROŠKA	VAS	
•	 IVAN	LESKOVAR	(1908)	–	BARTOLOVEC	
•	 ALOJZ	KOTNIK	(1919)	–	NOVA	VAS	NA	BLOKAH	
•	 MAKS	KOROŠEC	(1913)	–	GORNJA	RADGONA	
•	 JOŽEF	JERNEJ	(1919)	–	ČRNA	NA	KOROŠKEM	
•	 IVAN	FONDA	(1914)	–	KAMENČE	BRASLOVČE	
•	 DRAGO	BERNAT	(1914)	–	NOVO	MESTO	
•	 IVAN	MIKLAVC	(1924)	–	TRNOVEC	PRI	MOZIRJU	
•	 JURIJ	MILER	(1925)	–	BREŽICE	
•	 ALOJZ	ATELŠEK	(1914)	–	POLJANE	–REČICA	OB	SAVINJI	
•	 IVAN	BAŠ	(1914)	–	KAMENČE	BRASLOVČE	
•	 VINCENC	PIRNAT	(1918)	–	SREDNJE	JARŠE	
•	 HENRIK	(PAVLOVIČ	1925)	–	MARIBOR	TEZNO	
•	 ANTON	ROVŠNIK	(1899)	–	GOMILSKO	
•	 ANTON	ROVŠNIK	(1923)	–	PODVRH	BRASLOVČE	
•	 RUDOLF	SERŠEN	(1915)	–	KAPELA	
•	 ANTON	ČEBIN	(1920)	–	MALA	NEDELJA	
•	 FRANC	TRUDEN	(1926)	–	STARI	TRG	
Franc Mernik je skupaj s še 24 talci padel pod okupatorskimi streli dne 
16. junija 1944 v Framu pri Mariboru. 

Kljub temu da so Mernikovi ostali brez očeta in obeh stricev, so še naprej 
pomagali partizanom. Okupatorjevega terorja pa s tem še ni bilo konec. 
Nemci so kasneje v okoliških vaseh pobirali moške, med njimi tudi 
Stanka. S še sedmimi vaščani so ga odpeljali v Oplotnico, kjer so jih zaprli 
v prostore osnovne šole. V dneh, ko so bili zaprti, so partizani napadli 
Vitanje. Iz Oplotnice je na pomoč odšla vsa nemška vojska. Ujetnike so 
tako prevzeli orožniki. Zjutraj, ko je bilo še temno, pa jih je na srečo glavni 
stražnik izpustil domov. 

Dolgo pričakovana svoboda je prišla 9. maja 1945. 
Po končani vojni pa je roka pravice dosegla tudi Erwina Rösenerja, ki je 
pobegnil v Avstrijo v Špital na Dravi, kjer so ga 17. maja 1945 aretirali 
Angleži. Poslali so ga v ujetniško taborišče v mesto Cineccita pri Rimu. 
Zaradi zločinov, izvršenih nad slovenskim narodom, je bil vrnjen 
v Jugoslavijo, kjer je bil 30. avgusta 1946 pred vojaškim sodiščem 
četrte armade v Beogradu obsojen na smrt z obešanjem. Obsodba 
je bila izvršena 4. septembra 1946 v Ljubljani. Za vojne zločine so mu 
posmrtno sodili tudi v Nürnbergu v Nemčiji (vir: Wikipedija). 

Na oltar domovine so položili svoja življenja, padli so za domovino 
in za svobodo, naj njihova žrtev ne bo nikoli pozabljena!  
Junakom rajnim naj bo lahka slovenska zemlja! 

Marko Zdovc 
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Vnukinje oz. nečakinje, ki niso imeli priložnosti poznati svojega 
deda in strica.
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Niso se še dobro končale pustne norčije, že smo okna okrasili s 
srčki, in to ne samo za valentinovo, ampak tudi za dva praznika, 
namenjena ženam in materam  za 8. marec, dan žena, in 25. marec, 
materinski dan.
Seveda v Domu tem praznikom namenimo posebno pozornost, 
saj dobro vemo, koliko oba v teh dneh pomenita vsem ženam in 
materam, ki živijo pri nas. 

Oče mi je povedal …
V sredini februarja smo se spet poklonili 100 žrtvam na Stranicah, ki so 
omahnili tik pred koncem vojne. Že kot malo punčko naju je z bratom 
oče vsako leto pospremil v Frankolovski graben  k skupinskemu 
grobu, kjer sta zaključila svojo pot njegov oče in brat. 

 
Še posebej težko smo pričakovali obisk znanega glasbenega 
para, Majde in Marjana Petana, ki sta s svojim, prav v ta namen 
pripravljenim nastopom razveselila ne le ženski del naših 
stanovalcev, ampak se je kakšna solzica ob nežnih melodijah utrnila 
tudi marsikateremu moškemu. 
V okviru teh dveh praznikov pa so nas, tako kot že lani, obiskali 
učenci Osnovne šole Frankolovo. Ti so nam v skrbno pripravljenem 
programu učitelja Marijana Čretnika in ob pomoči njegove žene 
Minke, ki, kljub temu da je v pokoju, še vedno rada priskoči na 
pomoč, pripravili praktično vse  od lepo zapete pesmi otroškega 
zborčka do plesa, recitala in frajtonerice. Tako obširnega in vsebinsko 
bogatega programa s tako velikim številom nastopajočih v domu že 
dolgo nismo spremljali. Zahvala pa seveda velja tudi ravnatelju šole 
in voznikom minibusov, ki so otroke varno pripeljali v Vojnik in po 
nastopu nazaj na Frankolovo. 
Rada pa bi vam še na kratko predstavil našega novega stanovalca, 
glasbenika, ki se je pred kratkim odločil za življenje v našem Domu. 
To je gospod Tone Videc, znano ime slovenske narodnozabavne 
glasbe in še vedno aktivni član znane glasbene skupine Vitezi polk in 
valčkov, kjer nastopajo praktično najboljši godci, ki so kdaj igrali pri 
nas in so se po končani glasbeni karieri zbrali v tej glasbeni skupini. 
Odkar je pri nas Tone, ki igra na razne inštrumente, predvsem 
trobila, se seveda največkrat sliši glas frajtonerice, pridružil pa se je 
tudi domskemu pevskemu zboru. Večkrat ga v zadnjih časih lahko 
gledamo tudi po televiziji, kjer je sam ali z Vitezi reden gost oddaj z 
narodnozabavno vsebino. 
Mi mu seveda želimo še veliko zdravja in mnogo zaigranih melodij v 
družbi svojih glasbenih prijateljev – in seveda v naši družbi. 
 

Elči Gregorc 

Brez besed sva poslušala njegova občutja, ko je kot 16letnik spoznal 
vojno. Toda v njegovo srce se ni naselilo sovraštvo do ljudi, ki so mu 
vzeli najdražja človeka. Kot otrok nisem mogla razumeti, kako jim je 
lahko odpustil. In potem nama je razložil preprosto resnico, da večina 
vojakov na eni ali drugi strani si ni želela vojne, da so bili vsi ubogi, da 
so bili potisnjeni v krvavi boj, tudi proti bratu, da je zato kriva politika 
… In zato je imel velik strah pred vojno. Večkrat nama je dejal, da je 
lepo živeti v miru, da je razdvojenost naroda huda stvar. V teh časih mi 
njegove besede še toliko bolj odzvanjajo. Slovesnosti so se udeležile 
tudi tri vnukinje oziroma nečakinje, ki niso imeli priložnosti poznati 
svojega deda in strica. 
 

Mojca Skale 

Wi Fi v občini Vojnik 

Brezžični internet v štirih 
krajih Občine Vojnik 
Z namestitvijo še zadnje WiFi točke smo z brezžičnim dostopom do 
interneta pokrili vsa tri naselja: Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo in 
še pred tem z nepovratnimi sredstvi etočko v Gradišču pri Vojniku. 
S tem omogočamo obiskovalcem dostop do spletnih strani in 
posledično dostop do želenih informacij vsak trenutek.  
Uporabniki brezžičnega interneta ste lahko tisti, ki imate naprave, ki 
podpirajo povezavo z brezžičnim internetom (to so npr.: dlančniki, 
prenosniki, GSM aparati ipd.). 
1. korak: 
V svoj privzeti brskalnik vtipkajte: 
vojnik.info-wifi.eu 
 
2. korak: 
Pri priklopu preko brezžičnega interneta izberite omrežje info –WiFi, ki 
vas vsak trenutek informira z vremensko napovedjo v kraju, z uporabnimi 
informacijami Občine Vojnik, lahko obiščete tudi spletni portal www.
mojaobčina.si, kjer boste našli vse informacije, ki se nanašajo na aktualno 
dogajanje v naši občini, lahko pa boste preko privzetih brskalnikov najdi.si 
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in google.si dostopali do spletnih vsebin. Seveda pa je sam sistem zaščiten 
pred zlorabo in prenosom neprimernih spletnih vsebin. 
 
3. korak: 
Glede na to, da sštevilom uporabnikov na WiFi točki pada hitrost 
prenosa podatkov, je sam sistem nastavljen tako, da vse po dveh urah 
uprav avtomatično odjavi. Seveda pa je možna ponovna prijava v sam 
sistem (glej 1. korak). 
Za vse morebitne napake ali nedelovanje se lahko obrnete na 
podjetje T.R.I., d. o. o., Miran Potočnik, Gasilska cesta 2. 3202 
Ljubečna. e-mail: miran.potocnik@tri.si, tel. št. 041 876 969. 
Sredstva za postavitev INFO-WiFi TOČK je odobril Odbor za 
gospodarstvo in turizem. 
Tu dobite obrazec za prijavo: http://www.mojaobcina.si/prenosi/
novice/vojnik/11582_obrazec.docx

Petra Pehar Žgajner

Zemljevid  
tematskih poti  

Že pred časom smo vas obvestili o izidu 
Zemljevida tematskih poti in znamenitosti 
občine Vojnik.
Gre za prvo in do sedaj edino tako izdajo karte, 
ki obsega zelo podroben zemljevid območja 
občine Vojnik, tri manjše karte naselij Vojnik, 
Nova Cerkev in Frankolovo, vrisane planinske 
in tematske poti, naravne vrednote, kulturno 
dediščino, turistično ponudbo in ostale 
turistične znamenitosti. 
Glede na to, da je karta zelo zanimiva 
in povpraševanje veliko, smo se s Pošto 
Slovenije dogovorili, da bo možno zem
lje vid od konca meseca marca kupiti v 

njihovih poslovnih enotah: 
3212 Vojnik, 3211 Škofja vas, 3203 Nova Cerkev, 3213 Frankolovo, 
3201 Šmartno v Rožni dolini, 3202 Ljubečna, 3214 Zreče, 3222 
Dramlje, 3205 Vitanje, 3204 Dobrna.  
Maloprodajna cena izvoda je 8,00 EUR (z DDV). 
Prav tako lahko zemljevid od meseca februarja kupite vZeleni 
trgovini Centra ponovne uporabe v trgu Vojnika (Celjski cesti 
14), kjer lahko po novem kupite tudi spominke občine Vojnik ter 
Monografijo občine Vojnik. 
Za vse informacije so vam na voljo v Zeleni trgovini, in sicer na 
telefonski številki: 0599 33 144 ali 031 641 937. 
 

Petra Pehar Žgajner

Razvajanje v novem ABC 
centru lepote in sprostitve 
V soboto, 16. marca 2013, je v Arclinu (Arclin 61 A, v neposredni bližini 
trgovine Spar) odprl svoja vrata ABC center lepote in sprostitve. 
Lepotni center, v katerem nudijo različne kozmetične storitve, od 
nege obraza in telesa, masaž, pedikure, manikure ipd., je prvi tovrsten 
v naši občini. Vodja centra je Katja Tajnšek Žemva, kozmetičarka po 
poklicu, ki prihaja iz Nove Cerkve.
»Želim si, da nas obišče čim več strank in da se pri nas dobro počutijo. 
Predvsem pa si želim, da nam stranke povedo, kaj si še želijo, da bi jim 
v našem centru nudili,« pove vodja, ki je 10 let delala v fizioterapiji in 
se vseskozi dodatno izobraževala na kozmetičnem področju. Zaradi 
izrazitega veselja do dela z ljudmi je bila po njenem mnenju odločitev 
za odprtje centra prava izbira. 

»Zame je najbolj pomembno, da opravljam to delo z veseljem, denar 
zagotovo ni prva prioriteta, čeprav ga je nekaj potrebno zaslužiti za 
dostojno življenje. Kljub temu da časi niso najbolj rožnati, menim, 
da so ljudje za sproščanje in lepoto kljub temu pripravljeni odšteti 
kakšen evro. Vabim vas, da nas obiščete in se prepustite razvajanju,« 
še doda Katja Tajnšek Žemva, ki si je vedno želela, da bi na tej lokaciji 
imela svoj center lepote. Želja se ji je letos uresničila. 
Za vse informacije so dosegljivi na številki 041 320 213. 
 

Tjaša Podergajs

Delo Župnijske Karitas 
Vojnik v letu 2012
Čeprav se v Ogledalu ne oglašamo pogosto s svojimi članki, bi vam 
želeli predstaviti naše delo, ki poteka skozi vse leto in ga na podlagi 
našega prostovoljnega dela namenjamo posameznikom in družinam, 
ki so se znašli v različnih življenjskih stiskah in preizkušnjah.
Zelo smo veseli, da še vedno dobivamo hrano iz EU, saj bi bilo drugače 
nemogoče pomagati tolikim ljudem v stiski, ker so naša finančna 
sredstva zelo omejena. 
Karitas župnije sv. Jerneja v Vojniku šteje 18 članov prostovoljcev, 
ki so v minulem letu 2012 opravili naslednje aktivnosti: 
•	 Iz	 evropskih	 sredstev	 smo	 razdelili	 7790	 kg	 različnih	 živil	 (moka,	

riž, testenine, sladkor, olje, mleko, konzerve in vloženo zelenjavo, 
občasno tudi pralni prašek …) 84 do 86 družinam in posameznikom. 

•	 Če	temu	dodamo	še	živila,	ki	smo	jih	zbrali	na	nedeljo	Karitas,	pri	
čemer je bil paket katoliškega vrtca Danijelov Levček še posebej 
opazen, ter živila, ki smo jih prejeli od škofijske Karitas Celje in 
dokupili sami, pridemo na skupno količino živil 9,6 ton. 

V lepotnem centru nudijo različne kozmetične storitve.
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Hrana je bila razdeljena v teku celega leta, v štirih delih. 
•	 Razdelili	smo	tudi	pakete	šolskih	potrebščin	14	otrokom.	
•	 V	domovih	za	ostarele	smo	obiskali	in	obdarili	vojniške	župljane,	pa	

tudi naše starejše župljane nad 85 let, ki živijo doma. 
•	 Organizirali	 in	 izvedli	 smo	 pogostitev	 na	 naš	 župnijski	 praznik,	

Jernejevo nedeljo, in pogostitev za vse jubilanate, ki praznujejo 
pomembnejše obletnice poroke. 

•	 V	cerkvi	sv.	Jerneja	smo	skupaj	s	starši	organizirali	Miklavževanje.	
Pakete je prejelo 162 otrok. Miklavž pa je obiskal, kot že leta prej, še 
Špesov dom in obdaril tamkajšnje oskrbovance. 

Tudi v letu 2013 želimo nadaljevati z dobrodelnim delom. Menimo, da 
je naš seznam ljudi, ki so v socialni stiski (zaradi onemoglosti, nizkih 
dohodkov, brezposelnosti …), še vedno nepopoln. Seznam pomoči 
potrebnih bi namreč želeli razširiti tudi na ostale ljudi v župniji 
Vojnik, ki so v gmotni stiski, mi pa ne vemo zanje. Zato se po tej poti 
obračamo na bralce Ogledala, če vedo za koga, ki je v socialni stiski, ali 
če je kdo sam izmed vas v stiski, naj pokliče telefonsko številko 041 
509 586 Darinko Preložnik. 
Naša sredstva so omejena, odvisni smo od donatorjev oz. ljudi 
dobrega srca in volje. Zato lahko delamo drobne, majhne stvari z 
veliko ljubezni, tudi z vašo pomočjo. Iskrena hvala za vse vaše darove, 
za katere se tudi v prihodnosti toplo priporočamo. 
 

Darinka Preložnik

Turkov Dolči - 
sedemdesetletnik!
Na dan 27. marca pred sedemdesetimi leti se je mami Tereziji Felici
jan, doma iz Socke, in atu Francu Joštu, doma iz Gradišča,po štirih le
tih zakona rodil že drugi sin, ki sta mu dala ime Adolf.
Po domače Turkov Dolči se je po osnovni šoli zaposlil v tovarni emajli
rane posode Emo Celje, kateri ji je bil zvest vse do upokojitve. Za ženo 
si je izbral Malčko iz Landeka, ki mu je kar kmalu povila tri sinove. Po 
očetovi smrti je prevzel posestvo in začel gospodariti na svoji zemlji. 
V največje veselje so mu vinogradniška dela, tradicionalno kletarjenje 
v svoji kleti, pozimi pa rad poprime za mesarske nože ter tu in tam 
pomaga »čunekom« na oni svet, da razveseli gospodinje. 

Turkova klet stoji na vrhu hriba v Gradišču, je tudi najstarejši objekt in ma
gnet za obiskovalce. Drugi magnet je skromen in prijazen gospodar Dolči 
s svojim štirinožnim prijateljem Reksom, kar vabi in še tako vase zaprtega 
mimoidočega naključnega sprehajalca predrami, da se tu ustavi in ob ko
zarčku rdečega pokramlja o vremenu in razgledu po dolini. Na ta kraj ima 
veliko ljudi lepe spomine. Tu se že petdeset let vrstijo velika družabna 
srečanja, praznovanja, tu so se rodila ljubezenska spoznanja, tu se poka s 
štuki, igra harmonika, poje, od tu ne gre nihče žejen. Vse to obvlada Dolči. 
Dolči je človek, ki ima veliko prijateljev iz vseh vrst generacij. In nekaj 
teh prijateljev ga tudi kliče kar ata Dolči. Odločili smo se in prišli, da 
mu zaigramo in voščimo in se tako oddolžimo za njegovo dobroto, on 
pa nas po stari kmečki navadi povabi v klet na kozarček. 
Ko smo prišli do kleti, je moral naš slavljenec najprej zavrteti velik nov 
klopotec, da smo slišali njegov glas. 
Gradiški štukarji so svojemu inštruktorju in poveljniku priredili sedem 
slavnostnih strelov iz gradiških orglic. 
Ko pa je naš slavljenec odklenil kletna vrata, da nam natoči vina, tako kot 
vedno, ga je notri presenetil nov sodoben in zmogljiv moped s smeroka
zi  naš poklon za njegov praznik. Sledile so čestitke za zdravje in srečno 
vožnjo in nazdravili smo s slavljencem. Po skupinskem fotografiranju nas 
je Dolči z vožnjo po zadnjem kolesu povabil v topel hišni prostor, kjer 
smo ob zvokih harmonike in prepevanju nadaljevali pozno v noč. 
Ne morem pa mimo tega, da ne bi na koncu zapisal, da ima naš Dolči 
tudi dober posluh za razvoj vasi. Večji del ceste je speljane po njegovi 
posesti in velika so bila zemeljska dela in velika pridobitev za kraj in 
uporabnike. Omogočil je velika zemeljska dela za prireditveni prostor 
za izpeljavo 9. srečanja Gradiščanov Slovenije in parkirišče za avtobu
se. Dovolil je pripeljati osemtonsko skalo za hrbtišče štukov in s tem 
omogočil gradiškim štukarjem varno izvedbo pokanja. Vse to so de
janja, ki štejejo in so hvale vredna za malega človeka z dobrim srcem. 
Na splošno je vidno, da iz družine Jošt veje veter z veliko dobre volje, 
dobrote in prijaznosti, in to nas kljub skromnosti povezuje in osrečuje. 
 

Martin Goleš 

Frankolovski »URAR«
V primerjavi z davno preteklostjo lahko danes vsak hip preverimo, 
koliko je ura, saj nas »merilci časa« spremljajo na vsakem koraku. 
Ob tem udobju se kaj hitro lahko zavemo problema sodobnosti, da 
imamo okoli sebe veliko, celo preveč ur, a žal premalo časa. S takšno 
trditvijo se zagotovo ne ubada ljubitelj in zbiratelj starih ur Bojan 
Žnidar s Frankolovega, ki je ustvaril že pravo muzejsko zbirko teh 
čedalje bolj cenjenih umetnin.

Zbirateljsko žilico je podedoval 
»Z zbiranjem starih ur je začel že oče, jaz sem jih takrat le občudoval. 
Zbirka ni bila prav velika in po njegovi smrti pred 13 leti sem ji tu in tam 
dodal kakšen zanimiv primerek. Ob tem sem začutil zbirateljsko žilico in 

Turkov Dolči
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se z zbiranjem začel bolj sistematično ukvarjati. Priznam, ta hobi ni najbolj 
poceni, mi pa daje veliko zadovoljstvo in je postal del mene in moje 
družine. Ne samo zbiranje, tudi literatura o tovrstni kulturni dediščini je 
nadvse zanimiva in privlačna. Z njo spoznavam značilnosti posameznih 
zgodovinskih obdobij in umetniških smeri, ki se odražajo tudi v teh 
umetninah. Vsaka ura ima svojo zgodbo, poznam pa jih le malo. Ko se 
mi npr. pogled ustavi na stenski uri z medeninastim zvončkom, se mi v 
mislih odvrti njena zgodovina. Neki župnik, po naravi velik zaspanec, jo 
je dal izdelati z namenom, da ga je zjutraj budila, da ni zamudil maše. 
Kasneje je z njo plačal delavca, ki je popravljal ostrešje na župnišču. Kako 
se je zbujal od takrat dalje, mi niso povedali.« 
 
Čar je v pestrosti oblik, izvedb, gravur … 
Neštete oblikovne izvedbe, bogato figuralno okrasje in raznolikost 
Žnidarjeve zbirke pritegneta pozornost. V njej so zastopane kaminske ure 
v slogu francoskega bidermajerja, stenske v omarici, porcelanke, risane 
na steklo, kmečke, kukavice, žepne, budilke itd. Zaradi sistematične in 
estetske urejenosti lahko tudi nepoznavalci opazimo stilske razlike in 
podobnosti obdobja, iz katerega izhajajo. »V zadnjih letih sem zbirko 
precej povečal, samo žepnih uric se je nabralo že preko 100. Načeloma 
jih ne štejem, ker pri meni šteje vsaka zase.« Žnidar pravi, da je pot od 
lastnika do njega včasih zelo dolga. Večinoma ure kupuje, išče jih prek 
spleta, na bolšjih sejmih, tudi pri prekupčevalcih se jih da dobiti, če se 
jim popravilo ne izplača. Nekaj jih je dobil v dar, zlasti v primerih, ko so 
pri hiši menjali pohištvo in se stara tikataka ni več skladala z moderno 
opremo. Ure izhajajo iz domačih in tujih urarskih delavnic, večinoma pa 
so vse imele slovenske lastnike. »Najstarejša med vsemi šteje blizu 200 
let, izdelana je v baročnem stilu, najmlajša v zbirki pa je 35letna kukavica. 
»Bolj so stare, boljše so, ure namreč,« na humoren način pritrdi dejstvu, 
da leta tem artiklom vrednost še povečujejo. 
 
Vse so restavrirane, vse tečejo 
»Preden uro postavim na stalno mesto, jo obdelata še restavrator 
(predvsem je to potrebno pri lesenih ohišjih) ter urar in zato so vse 
lepo obnovljene in vse od prve do zadnje tečejo. Najbolj veselo je 
takrat, ko z vnukoma celotno zbirko spravimo v pogon. Vsaka poje 
svojo pesem, po svoje bije, zvoni, cinglja, kuka in s tem povzročijo 
pravi kraval, ki se skozi zaprta okna sliši tudi k sosedom. Da je 
vnukoma še bolj zanimivo, jih navijamo z malenkostnim časovnim 

zamikom, in ko ena odbije, naslednja začne. Bučno dogajanje se tudi 
umirja postopoma, ker eno navitje zdrži pri nekaterih le nekaj ur, tista 
z najdaljšo vzmetjo pa teče približno mesec dni. Vse delujejo izključno 
na mehanski pogon, bodisi na uteži ali na navito jekleno vzmet.« 
 
Razstavnega prostora že primanjkuje 
V razstavnem prostoru, kjer pisani paleti ur dela družbo še nekaj drugih 
starin, se Žnidar odlično počuti, pa četudi le s krpico pobira prah s svojih 
»ljubljenk«. Pravi, da ozračje tudi na obiskovalce deluje svojstveno, na 
marsikoga celo nostalgično. Prostora, ki ga je zbiratelj namenil tem 
umetninam, že počasi primanjkuje, vendar z zanosom doda: »Če ima 
kdo kakšno odveč, pa ne ve, kaj bi z njo, naj mi le sporoči (tel.: 041 914
370). Zagotavljam, da ji bom našel primerno mesto v svojem urarskem 
ambientu in ohranil patino njenega časa. Danes je takšne »starke« kar 
težko dobiti, ker se ljudje čedalje bolj zavedajo njihove zgodovinske 
vrednosti in jih obdržijo za spomin. Konec koncev je vsaka ura s svojo 
zgodovino še vedno najlepša tam, kamor je bila prvotno postavljena.« 
Čeprav se lahko minuta zdi nekomu cela večnost, drugemu pa le 
trenutek, je ura edina, ki se za to ne zmeni in meri čas za vse enako. 
To potrjuje tudi pesem, ki se tako kot Žnidarjeve ure ponaša z žlahtno 
starostjo (nastala je okrog leta 1900). 
 
URA
Dolgi Luka, kratki Miha, čudna dva možica!  
Noč in dan po eni nogi v krogu se vrtita.  
Kratki Miha težko diha, revež zaostaja,  
dolgi Luka hitro smuka, vedno ga prehaja.  
Stara teta godrnjavka pa oba priganja,  
tika, taka, nič ne čaka, ne privošči spanja. 
 

Sonja Jakop

V počastitev  
materinskega dne

Mesec marec je še posebej posve
čen dekletom, ženam, materam, 
starim materam. Tudi krščanski 
praznik – praznik Marijinega 
oznanjenja, je še na poseben na
čin povezan z materinstvom in s 
pojmom postati mama in za ve
dno ostati mama. Kot krščanska 
ljudska stranka se zavedamo, da 
je potrebno ženskam v naši druž
bi dati iskreno dostojanstvo in 
spoštovanje, ne le ob praznikih, 
temveč sleherni trenutek.

V počastitev praznovanja materinskega dneva smo v okviru Občin
skega odbora NSi Vojnik že tretje leto zapored, pripravili kulturno pri
reditev, ki je bila v petek, 22. marca 2013, v Kulturnem domu Vojnik. 
V imenu organizatorja je prisotne pozdravil podžupan občine Vojnik 
Brane Petre. Prireditve se je udeležila tudi predsednica NSi Ljudmila 
Novak, ki je v svojem nagovoru poudarila pomen družine, ki je bila in 
ostaja na visokem seznamu vrednot, ne zgolj v politiki, ampak pred
vsem v našem zasebnem življenju. Vsak posameznik se zaveda, kako 
pomembna je družina, kako nujno potrebna sta za vzgojo otrok tako 
oče kot mati, babica in dedek, teta in stric, skratka, to je cikel, ki obli
kuje posameznika v odgovornega človeka. 
 

Anton Kosem 



Planinski kotiček
»Ne vem, kaj je krivo, da je naše planinsko leto tako hitro minilo,« je pričel predsednik z letnim poročilom 
PD Vojnik na občnem zboru 16. marca 2013 v Koči pri Tomažu. Poudaril je namen društva, ki omogoča 
vsem ljubiteljem planin, gora, narave, rekreativnega gibanja in druženja negovanje prijateljstva ter 
spodbuja mlade k hoji v naravo in varstvu narave. 

PD Vojnik je društvo v javnem interesu, naše delo je ljubiteljsko, 
prostovoljno. Povezani smo v PZS kot krovno organizacijo, regijsko pa 
v Savinjski meddruštveni odbor. 
Odbor za izlete, vodniški odsek, je v minulem letu lepo opravil svoje 
delo. Vodi ga Franc Grum. Plan izletov in pohodov so namenili različni 
populaciji udeležencev, v različne dele Slovenije, pa tudi onstran 
meje. Le slabo vreme je bilo kirvo, če kakšen izlet ni bil realizira ali pa 
je bil prestavljen na kasnejši čas. 
Markacisti so poti, ki so v naši skrbi, lepo vzdrževali. S ŠD Socka so 
nadelali novo pot, in sicer iz Socke na Kislico. Sneg jim je dodal več 
dela za vzdrževanje in označbe. Markaciste vodi Franci Kmetec. 
Pod okriljem PD Vojnik delujeta dve skupini OŠ Vojnik. Vodita jih 
Mojca Trobiš in Irena Gorenak v sodelovanju mentoric šole. 
Mladinski odsek se trudi, da bi se organizirala mladinska skupina, 
vendar opažamo, da je to težje izvedljivo. 
Vso leto pa je bilo dovolj dela na koči. Na urejenost doma, prijaznost, 
organiziranost smo prejeli kar nekaj pohval, saj nas je v minulem letu 
obiskalo veliko število skupin iz vse Slovenije, ne le predšolskih in 
šolskih otrok, ki gredo po Modrijanovi učni poti, pač pa tudi skupine 
pohodnikov, planincev, pevcev in drugih obiskovalcev Vojnika. 
Nadvse je bil v domu navdušen veleposlanik Nepala v Sloveniji. 
Aktivnosti v društvu, kot so tradicionalni pohodi na Kunigundo – nočni 
in pomladanski, pohodi ob prazniku občine in KS Vojnik, srečanje s 

planinci na Konjiški gori, na Uršuli, z vinogradniki pri Tomažu, čistilne 
akcije in razna srečanja pri Tomažu, so aktivnosti, ki zahtevajo več dela 
in jih s člani uspešno izpeljemo. 
Seveda pa pogrešamo vodovod. Tu nam pri oskrbi z vodo priskočijo 
na pomoč vojniški gasilci in naš Ivan, ki je tudi član PGD Vojnik. 
V društvu smo nabavili nekaj planinske opreme, orodje za markaciste, 
opremo za kočo ter podprli tečaj vodnice A kategorije in opravili 
licenčno izpopolnjevanje 4. vodnikov. 
Za delo v društvu so posamezni člani prejeli priznanja oz. zahvalo. Za 
aktivno delo in pomoč je prejel zahvalo PD Vojnik Zdravko Pungartnik. 
Vodniški odsek PZS je podelil priznanja dolgoletnim vodnikom: 
Francu Grumu, Ireni Gorenak, Ivanu Muzelj, Mirku Blazinšku in 
Benediktu Podergajsu. Knafličevo priznanje sta prejela Franci Kmetec 
in Vidko Blazinšek. Priznanja PZS pa so prejeli: pismeno pohvalo 
Damjana Brence, Darinka Mavc, Marjetka Blazinšek, Minka Muzelj, 
Marija Čerenak, Janez Jelen; bronasti častni znak Sanda Okorn, Rozika 
Blazinšek, Peter Martič, Vili Blazinšek in Erna Blazinšek; zlati častni 
znak je prejela Zvonka Grum. 
Na občnem zboru se je predsednik Mirko Blazinšek zahvalil tudi 
Arclinskim fantom, ki se pogosto udeležujejo naših izletov in 
pohodov. Z lepo slovensko pesmijo pospremijo hojo, izkažejo 
spoštovanje naravi, goram ter kulturnim in zgodovinskim objektom 
in popestrijo družabno srečanje. 
Tako so tudi na letošnjem zboru, poleg mladih muzikantov iz Nove 
Cerkve, dodali svojo pesem. Gostje, prišli so vsi vabljeni, so pohvalili 
delo društva in zaželeli takih uspehov še vnaprej. 
In kje smo že bili v tem letu? Poleg nočnega pohoda na Kunigundo smo 
bili še na pri Sv. Roku in Ajdovskem gradcu ter v Lendavskih goricah. 
 
Planiramo: Plački vrh, Tradicionalni pohod na Kunigundo ter 
Blegoš in Krk. Vabljeni! 
Prihaja čas potepanj po planinah in gora. Naj bo varen korak! 
Spoštujmo to lepoto, ki nam je dana na posojo! 

Zvonka Grum 
Fotografije Rajko Sentočnik
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Zmagovalci kvartopirskega turnirja

Atletinja Maša Žgajner trenutno 
v prostem času najraje sede na 
monokolo.

Maša Žgajner:  
»Obožujem atletiko in 
čokoladne mafine!«
Starost: 12 let 
Klub: Atletski klub Kladivar Celje 
Trener: Boris Podpečan 
Cilji: izboljšati osebni rezultat v teku na 200 m in 60 m 
Vzorniki: Usain Bolt in Allyson Felix 
Hobiji: smučanje, igranje tenisa, kolesarjenje 
Sanjsko potovanje: London, Pariz 
Vidnejši rezultati 2012: 
2. mesto v kategoriji U14 na Atletskem pokalu Slovenije v štafeti 4 
x 200 m v Kopru, 
2. mesto v kategoriji U14 na medobčinskem krosu v Levcu,  
12. mesto v kategoriji U14 na državnem prvenstvu v krosu v Novem 
mestu, 
12. mesto v kategoriji U14 na dvoranskem državnem prvenstvu v 
teku na 60 m v Ljubljani. 

Simpatična osnovnošolka Maša 
Žgajner se že od malih nog 
ukvarja s športom. Za atletiko 
sta jo navdušila starša, zato je 
že pri sedmih letih pričela z ak
tivno vadbo pri takratni trener
ki Tini Jurčak. Od lanske jeseni 
je njen trener Boris Podpečan. 
Maša obiskuje treninge v Celju 
3krat na teden. »Delam vaje 
vzdržljivosti, vaje za hitrost, 
moč in eksplozivnost. Z vese
ljem tudi nastopam za našo 
šolo na atletskih tekmovanjih. 
Sem kratkoprogašica in ravno 
v teh kategorijah je konkuren
ca vedno zelo močna,« pove 
Vojničanka, ki se najbolj veseli 
vsakoletnih atletskih priprav 
nekje ob morju. »Tistih nekaj 
dni sem kot ptiček na veji,« še 
prikupno doda. 
Maša bi si vsakdanjik brez 
atletike težko predstavljala. 

Njena velika želja je doseči predpisano normo za udeležbo na ka
kšnem večjem mednarodnem atletskem tekmovanju. »Kakorkoli 
bo, vidim svojo prihodnost v športu. Morda bom športna novi
narka.« Ker živi v športni družini, se želi tudi čim bolj zdravo pre
hranjevati, predvsem z manj sladkarijami. »Najtežje pa se uprem 
čokoladnim mafinom, ki jih pripravim sama in so zelo okusni.« 
Marljiva odličnjakinja z veseljem odide na trening, še posebej pa 
je vesela, če jo na tekmah spremljata mami in ati ter sestra, s katero 
sta nekaj časa trenirali skupaj. »Na startu razmišljam že o cilju in 
času, ki ga bom dosegla!« 
Maša trenira tudi na poletnem družinskem dopustu ob morju, rada 
hodi v kino, igra tenis in se druži s sovrstniki. Po končani osnovni šoli 
želi obiskovati gimnazijo. V prostem času pa trenutno najraje sede 
na monokolo. 
 

Tjaša Podergajs 
Foto: Tomaž Žgajner 

Sašin uspešen napad na 
stopničke

Perspektivna alpska smučar
ka Saša Brezovnik iz Frankolo
vega v letošnji sezoni dosega 
izjemne rezultate, pohvali se 
lahko tudi z osebnim rezulta
tom kariere. 
Na Krvavcu, kjer je 9. in 10. fe
bruarja letos potekalo državno 
prvenstvo, je Saša v kategoriji 
mlajših mladink v slalomu in 
veleslalomu postala državna 
prvakinja. Nekaj dni kasneje je 

v Brasovu v Romuniji na Olimpijskem festivalu evropske mladine v vele
slalomu osvojila 6. mesto, v slalomski preizkušnji pa se je športnica vese
lila izjemnega 3. mesta, kar je hkrati rezultat njene kariere. Boljši od nje 
sta bili le Norvežanka Nora Grieg Christensen in Avstrijka Christina Ager. 
Tekmovanja se je udeležila četverica slovenskih smučark. 
Za piko na i pa je Saša 5. marca na Starem vrhu na veleslalomski tekmi kate
gorije FIS – na memorialu Lee Ribarič in Jožeta Kuralta v ženski konkurenci 
osvojila zmago, druga je bila Srbkinja Nevena Ignjatovič, tretja pa Eli Plut. 
Prav tako je 1. mesto Brezovnikova dosegla še v kategoriji mlajših mladink. 
 

Tjaša Podergajs 
Vir fotografije: spletna stran Olimpijskega komiteja Slovenije

5. Kvartopirski turnir  
v Novi Cerkvi
Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev je v torek, 19. 3. 2013, na 
dan svetega Jožefa, organiziralo »5. KVARTOPIRSKI TURNIR V ŠNOPSU« 
Udeležilo se je veliko število kvartopircev.
1. mesto je dosegel Miha KOVAČ iz Nove Cerkve. 
2. mesto je dosegel Vlado KLINC iz Doliča pri Mislinji (domačin iz 
Landeka). 
3. mesto je dosegla Marjana PESJAK iz Višnje vasi. 
Srečni poraženec je bil Slavko BOŽNIK iz Dobrne, ki je prejel tudi 
pokal luzerja. 

Saša se je na Olimpijskem festivalu 
evropske mladine veselila 3. mesta.

Iskrena hvala vsem, ki ste tekmovali, in čestitke vsem tistim, ki ste 
osvojili pokale. 

Slavko JEZERNIK, 
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PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS NOVA CERKEV V LETU 2013
nedelja, 14. april 2013
ob 9.00 uri
ob 10.00 uri

»TEK ZA ŠOLARČKE«
»DRŽAVNO PRVENTSTVO V GORSKEM TEKU ZA ŠTAFETE«; kontakt: Peter Špegelj  041 620718;  
informacije: sdsocka@gmail.com Socka.

nedelja, 5. maj 2013
ob 14.30 uri

»FOLKLORA NA VASI«; organizira: Turistično društvo Nova Cerkev

nedelja, 26. maj 2013
ob 10.00 uri

»5. TEK NA KISLICO«; organizira: Športno društvo Socka; informacije: sdsocka@gmail.com Socka

nedelja, 23. junij 2013
ob 14. 00 uri 

»MEDRUŠTVENO TEKMOVANJE V SMUČARSKIH SKOKIH V VIZORAH ZA POKAL KS« na skakalnici KA13; 
organizira: Smučarsko društvo Vizore; informacije: Felix Skutnik 031 676888

sobota, 29. junij 2013
ob 8.00 uri

»2. TEKMOVANJE V KUHANJU GOLAŽA«  pred gasilskim domom v Novi Cerkvi; organizira: PGD Nova Cerkev; informacije: 
Slavko Jezernik 763394

ob 10.00 uri BLAGOSLOV KOLES IN KOLESARJENJE PO POTEH KS; informacije: Boštjan Štante 041 581582
nedelja, 30. junij 2013
ob 14. uri

KULTURNA PRIREDITEV »SOCKA POJE, PLEŠE IN IGRA«; Organizira: Kulturno društvo Socka.

sobota, 6. julij 2013
ob 8.30 uri
ob 9.30 uri
od 10.00 ure dalje
ob 16.00 uri
ob 20.00 uri

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS s podelitvijo krajevnih priznanj
PROSLAVA V SPOMIN NA PADLE BORCE, prireja: ZB za vrednote NOB Nova Cerkev in KS
PRIČETEK GASILSKE PRIREDITVE V NOVI CERKVI s »TRADICIONALNO PEKO VOLA  NA ŽARU« in revijo narodno zabavnih ansamblom 
HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE ZA POKAL KS
GASILSKA NOČ z ansamblom »MODRIJANI«; Organizira: Prostovoljno gasilsko društvo Nova Cerkev. 

sobota, 20. julij 2013 
ob 17.00 uri 
ob 20.00 uri

HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE V LEMBERGU
GASILSKA VESELICA  z ansamblom »FRAJKINCLARJI«; Organizira: Prostovoljno gasilsko društvo Lemberg.

nedelja, 28. julij 2013 
ob 16.00 uri

30. OBLETNICA ETNO SKUPINE »VRAJEVA PEČ« v večnamenski dvorani v Novi Cerkvi; organizira: Kulturno društvo Socka

četrtek, 15. avgust  2013
ob 8.00 uri
ob 10.00 uri 
ob 13.00 uri

POHOD NA KISLICO«; kontakt: Boštjan Gorečan 041 763501
»KOLESARSKI VZPON« na Strnadov travnik v  Selcah; kontakt: Janez Kotnik 041 794329; informacije: sdsocka@gmail.com.
»SVETA MAŠA PRI KAPELI« na Strnadovem travniku in druženje planincev

sobota, 24. avgust 2012
ob 16.00 uri

»MEDRUŠTVENO GASILSKO TEKMOVANJE« S SLAVNOSTNIM PREVZEMOM NOVEGA GASILSKEGA VOZILA GMV in druženjem 
s krajani ob izbrani glasbi; organizira: Prostovoljno gasilsko društvo SOCKA

nedelja, 1. september 2013
ob 14.00 uri 

NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE NA GRADU LEMBERG« s kulturnim programom in prikazom domače obrti; prireja: 
Turistično društvo Nova Cerkev

od 20. do 22. septembra 
2013

»SLOMŠKOVI KULTURNI DNEVI« 

sobota 21. september 2013
ob 9.00 uri

SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV z MAŠO IN KULTURNIM PROGRAMOM  pred gasilskim domom v Novi Cerkvi; organizira: 
Župnijska Karitas in KS Nova Cerkev

PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK
APRIL
Petek, 19. aprila
2013, ob 19. uri

Moški pevski zbor KUD Vojnik prireja LETNI KONCERT v Kulturnem domu Vojnik.

Od petka, 19. aprila do 
nedelje, 21. aprila 2013

DJP Kajuh Frankolovo organizira Mednarodno jadralno padalsko tekmo v hitrostnih preletih tipa FAI 2. Sedež tekme bo na 
Frankolovem. Štartnovzletno  mesto tekmovanje pa je Konjiška gora. Tekmovanje bo trajalo tri dni od petka do nedelje z 
rezervnim terminom v primeru neugodnih vremenskih razmer (17., 18 in 19. maj 2013). 

Četrtek, 25. aprila 2013 Občina Vojnik in Združenje borcev NOB VojnikDobrna organizirata srečanje pevskih zborov v sklopu dneva upora.
Nedelja, 28. aprila 2013 Planinsko društvo Vojnik organizira 20. Tradicionalni pohod VojnikKonigunda.
MAJ
Nedelja, 5. maj 2013
ob 10.30 uri

FLORJANOVA MAŠA v cerkvi Sv. Florjana v Vojniku; prireja: Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik.

Sobota, 11. in 12. maj 2013 Planinsko društvo organizira pohod na Krk.

Petek, 17. maj 2013
Vinogradniško vinarsko društvo Občine Vojnik organizira IV. SALAMIADO v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo. Podelila 
se bodo priznanja s tekmovanja IV. SALAMIADE, razstava kruha iz »mamine peči« ter III. JAVNO POKUŠINO najboljših vin 
vojniških vinogradnikov. 

Sobota, 18. maja 2013
19. uri

Mešani komorni pevski zbor društva Upokojencev Vojnik organizira koncert v dvorani Kulturnega doma Vojnik.

Ponedeljek, 21. maj 2013 Otvoritev Šolskega čebelnjaka v Socki.
Sobota, 25. maja 2013 Planinsko društvo Vojnik organizira  pohod na Blegoš.

Sobota, 25. maja 2013
Koncert IN SPIRITU z Dalmatinsko žensko klapo na gradu Lemberg ob 800 letnici gradu (Informacije: David Preložnik 041
804826).

Nedelja, 26. maj 2013 Koncert IN SPIRITU v cerkvi  v Vojniku.
JUNIJ
Sobota, 15. junija 2013 Čebelarsko društvo Vojnik organizira dan odprtih vrat s prikazom čebelarjenja za cca. 50 otrok.
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PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS VOJNIK V LETU 2013
Sobota, 4. maj 2013
ob 18. uri

VINOGRADNIŠKO VINARSKO DRUŠTVO VOJNIK vabi na 7. PRAZNIK VINA  IN PRAZNOVANJE 10. OBLETNICE DRUŠTVA.

Sobota, 11. maj 2013  
ob 13.30 uri  

ŠPESOV DOM STAREJŠIH OBČANOV VOJNIK organizira praznovanje v počastitev 10. obletnice Špesovega doma na parkirišču 
doma pod šotorom.

Sobota, 8. junij 2013 
ob 14. uri

KOŠARKARSKI KLUB VOJNIK vabi na 21. TRADICIONALNI TURNIR TROJK V VOJNIKU na šolskem igrišču. Prijave in informacije 
pošljite na epošto kkvojnik@siol.net ali tel. 031 564 115 in 040 475 114.

Nedelja, 9. junij 2013
ob 14. uri 

MLADINSKO DRUŠTVO VOJNIK vabi na športni dan na košarkarskem igrišču. Pripravljajo košarkarski in nogometni turnir za 
prijavljene ekipe. 

Nedelja, 9. junij 2013 PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK vabi na tradicionalni pohod  Uršula nad Dramljami – Vojnik, inf. 041 685 635 – Mirko Blazinšek
Četrtek, 13. junij 2013
ob 9. uri

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK prireja v društvenih prostorih Celjska cesta 17., MEDDRUŠTVENO IN MEDOBČINSKO 
TEKMOVANJE v streljanju z zračno puško  in  tekmovanje v kegljanju na vrvici.

Petek, 14 junij 2013 
ob 11. uri 

ZB ZA VREDNOTE NOB VOJNIK vabi na PROSLAVO (nagovor in kratek kult. program) 
OB SPOMINSKI PLOŠČI  V Arclinu 21 (pri Olčjek)

Sobota 15. junij 2013 
ob 20. uri

MLADINSKO DRUŠTVO VOJNIK vabi na 1. veselico, ki bo  na igrišču pod šotorom 

Sobota v juniju 2013 
ob 9. uri

TENIŠKI KLUB VOJNIK vabi na OBČINSKI TURNIR v sklopu krajevnega praznika. Žrebanje in prijavnina do 9. ure na igrišču.

Torek, 18. junij 2013 
ob 16. uri

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK prireja,  na igrišču pod šotorom, srečanje  starejših KRAJANOV nad 80 let.

Sreda, 19. Junij 2013 VRTEC MAVRICA VOJNIK organizira  športno zabavno druženje POZDRAV POLETJU pod šotorom na igrišču.
Četrtek, 20. junij 2013
ob 17,30 uri
ob 19. uri

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS VOJNIK v prostorih  Občine Vojnik
KULTURNA PRIREDITEV S PODELITVIJO KRAJEVNIH PRIZNANJ v Kulturnem domu Vojnik

Petek, 21. junij 2013
ob 11. uri

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE, organizira piknik pod šotorom na igrišču z glasbo in razstavo ročnih del.

Sobota, 22. junij 2013
ob 7. uri

KOZB ZA VREDNOTE NOB Vojnik vabi na 7. tradicionalni pohod po poteh spominskih obeležij v občini Vojnik. 

Nedelja, 23. junij 2013
ob  14.  uri

RADIO CELJE V SODELOVANJU S PGD VOJNIK organizirata zabavno prireditev  KATRCA  na igrišču pod šotorom v Vojniku. 
Informacije NT&RC

V  juniju 2013 TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK, vabi na predavanje OKRASITEV VAŠIH DOMOV. (Informacije: Nataša Kovačič 031301746.)
V  juniju 2013 TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK, vabi na ter delavnico KAKO ZDRAVO PREŽIVETI POLETJE.
Sobota, 24. avgust 2013 
od 14. ure dalje

PGD Vojnik prireja pokalno tekmovanje Gasilske zveze Slovenije za starejše gasilke in gasilce na rokometnem  igrišču v Vojniku 

PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS FRANKOLOVO
nedelja, 14. april 
ob 14.00

CVETLIČNI SEJEM S SREČOLOVOM  v parku pri graščini v Frankolovem; organizira  Turistično društvo Frankolovo.

sobota, 20. april 
ob 19.00

JUBILEJNI KONCERT OB 40. LETNICI DELOVANJA MOŠKEGA PEVSEGA ZBORA v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo; 
organizira  Prosvetno društvo Anton Bezenšek Frankolovo.

sobota, 18. maj 
ob 9.00

TRADICIONALNI ODPRTI TURNIR V NAMIZNEM TENISU ZA  POKAL KS FRANKOLOVO v OŠ Frankolovo; organizira Športno 
društvo Frankolovo.

nedelja, 19. maj 
ob  8.00     

SPOMLADANSKI KRAMARSKI SEJEM s tekmovanjem harmonikarjev
Za zaključno prireditev »POHORSKO COKLO«, v graščinskem parku na Frankolovem; organizira Društvo TALON Frankolovo

četrtek, 23. maj 
ob 17.00     
ob 18.00 

Sveta maša v cerkvi na Frankolovem.
SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV S KRATKIM KULTURNIM PROGRAMOM;   organizirata: KKSt Frankolovo in Karitas Frankolovo

sobota, 25. maj 
NOGOMETNI TURNIR za osnovnošolce na igrišču v parku v okviru akcije »VETER V  LASEH«, o
ČLANSKI NOGOMETNI TURNIR za prehodni pokal Frankolovega  na  igrišču v parku v okviru akcije »VETER V LASEH«; 
organizira Športno društvo Frankolovo                                                   

sobota, 1. junija

NOGOMETNI TURNIR MED GENERACIJAMA (STARIMLADI) na igrišču v graščinskem parku na Frankolovem
GASILSKO TEKMOVANJE ZA PREHODNI POKAL KS FRANKOLOVO v graščinskem parku FrankolovoSLAVNOSTNA SEJA SVETA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI FRANKOLOVO V PROSTORIH PAVILJONA v graščinskem parku na Frankolovem.
KULTURNA PRIREDITEV S PODELITVIJO KRAJEVNIH PRIZNANJ na prireditvenem prostoru v graščinskem parku na Frankolovem;.

sobota, 10. avgust
POSTAVLJANJE KLOPOTCA OB ZIDANICIDOBOVIŠEK v Bezenškovem Bukovju v sklopu obujanja starih običajev; 
organizira Društvo TALON Frankolovo.

sobota, 31. avgust 10. ROCK ŽUR v graščinskem parku na Frankolovem; organizira  Mladinsko društvo Frankolovo. 

sobota, 7. september 
ŠPORTNO ZABAVNA PRIREDITEV S TURNIRJEM V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO na igrišču v Črešnjicah; 
organizira Društvo KUŠT Črešnjice

nedelja, 8. september
PRIKAZ »ETNOLOŠKE DEDIŠČINE ŽE POZABLJENIH DROBNIH HIŠNIH OPRAVIL« v graščinskem parku na Frankolovem; 
organizira Društvo TALON Frankolovo.

sobota, 14. september » 3. GOLAŽ ŽUR« v graščinskem parku na Frankolovem; organizira Turistično društvo Frankolovo.

Več o dogodkih na spletni strani www.mojaobcina.si/vojnik



 

Im
am

 
najboljšega 
partnerja!

 

Eni so zelo 
       zadovoljni.

Inovativni paket SPLET
 vam

 zagotavlja celovit pregled porabe in nadzor nad stroški zem
eljskega plina, 

konkurenčno in navzgor om
ejeno ceno zem

eljskega plina ter preprosto sklenitev naročniškega razm
erja z izbiro 

paketa preko spleta. In to vse, ne da bi se vam
 bilo treba vezati.

Paket Splet ponuja nižjo ceno: 0,3695 €/m
3*. Pozanim

ajte se in zadovoljni boste!
O

biščite w
w

w
.ad

riap
lin

.si, kjer se lahko prijavite na paket SPLET in si ogledate našo ostalo ponudbo.
Za vsa dodatna pojasnila sm

o vam
 vedno na voljo na elektronskem

 naslovu p
aketna.p

onudba@
ad

riap
lin

.si, 
na brezplačni telefonski številki 080 33 00 pa se vam

 bom
o oglasili vsak delavnik od 8.00 do 18.00.

N
ovost: ZEM

ELJSK
I PLIN

 V
 PA

K
ETU

!

w
w

w
.adriaplin.si

*V ceni niso zajeti dodatki k ceni zem
eljskega plina, ki jih predpisuje država, stroški in prispevki za dostop do om

režja ter D
D

V.


