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Izgradnja protipoplavnih ukrepov
Javni razpisi

atlastermal
toplotne črpalke

Toplotna črpalka je naprava, ki s pomočjo 25%
električne energije in 75% energije iz zraka, zemlje
ali vode pridobi visoko toplotno moč in ogreva vodo
in prostore, ter omogoča hlajenje poleti.

zrak - voda 8 - 18 kW
deluje do -15°C

zemlja - voda
voda - voda 8 do 18 kW

Prihranite nad 70% energije !!!
- Razmerje učinkovitosti 1:4

1kW vložene energije za 4 kW toplotne moči

- Učinkovito delovanje v vseh pogojih
izkoriščanje različnih toplotnih virov

- Visok izkoristek z uporabo talne vode
uporabljajte vodni vir, če je na voljo

OGREVAJTE Z OBNOVLJIVIMI VIRI

atlasSolar
vakumski solarni sistemi

Sistem za ogrevanje sanitarne vode ogreva skoraj
brezplačno. Vakumski kolektorji ogrevajo tudi pri
zelo nizki zunanji temperaturi, zato so odličen vir
toplote tudi za ogrevanje prostorov pozimi.

do 4 osebe - 200-litrki sistem
do 6 oseb - 300-litrski sistem

Pokrije nad 70% potreb !!!
- Nizki stroški ogrevanja

poraba enaka porabi ene žarnice (50W)

- Učinkovito delovanje v vseh pogojih
vakumski kolektorji ogrevajo tudi pozimi

- Vedno dovolj vroče vode

velika zaloga vode 200 ali 300 litrov

Kontakt v Vojniku

041 324 173

ogled in ocena investicije
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Atlas Trading d.o.o.
Teharska c. 4, Celje
03 425 54 00
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gsm 051 612 935
info@atlas-trading.si
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UVODNA BESEDA

Februarska razposajenost in pust sta
mimo, diši že po pomladi. Zvončki in
trobentice silijo iz zemlje. Imejmo jih za
vzgled. Ni lepšega kot pohod v prebujajoči
se naravi. Pa še zdravo je!
Pomembno je, da izkoristimo vsak
sončni žarek in veseli ali žalostni, sami ali
s prijatelji zakorakamo na sprehod. To je
ob hitrem tempu življenja najboljši način
za sprostitev in obnovo pozitivne energije.

Prispevke s fotograﬁjami, navedbo avtorja in
tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do ponedeljka,
31. marca 2008, v tiskani in po možnosti v
elektronski obliki (na disketi, zgoščenki, USBju ali po e-pošti na naslov:
ogledalo@vojnik.si).
Članke, prejete po 31. marcu, bomo objavili v
okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico do
krajšanja člankov in izbora fotograﬁj po lastni
presoji.
Izdajatelj: Občina Vojnik
Odgovorna urednica:
Mojca Skale
Uredniški odbor:
Valerija Svetel, Milena Jurgec,
Alenka Prebičnik Sešel,
Alja Tihle, Alenka Blazinšek
in Simon Stagoj
Trženje oglasov: Tina Kušar
Lektorica:
Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:
Protipoplavni ukrepi
Foto: Matjaž Jambriško
Priprava in tisk:
Dinocolor 2008

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

Barbara Mikuš

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

Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov in je
brezplačno.
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Beseda župana
Veliko lepih dogodkov je zaznamovalo konec
prejšnjega leta, naša društva so se resnično
izkazala!

Veliko lepih dogodkov je zaznamovalo
konec prejšnjega leta, naša društva so se
resnično izkazala! Izkazala pa so se že tudi
v novem letu: še posebej se zahvaljujem
vsem, ki ste organizirali pustni karneval
in sodelovali na njem. Letos ga je bilo res
težko organizirati, saj je bil pust neverjetno
hitro. Posebna zahvala Slavku Jezerniku
in njegovi ekipi, saj so pripravili zahteven
projekt in vključili mnoga društva iz občin
Vojnik in Dobrna.
Ob polni dvorani smo praznovali
tudi kulturni praznik. Razveselili smo se
predvsem dejstva, da so se kulturna društva
odzvala našemu povabilu, tudi zato, da
smo se lahko vsem, ki aktivno delajo, ob
njihovem prazniku še posebej zahvalili.
Hvala kulturnemu in vsem drugim
društvom, ki s svojim delom bogatijo
življenje v naši občini!

KS NOVA CERKEV
- IZGRADNJA KANALIZACIJE:
zahodno pri šoli v Novi Cerkvi.
- NADALJNJE UREJANJE
POKOPALIŠČA.
- NADALJNJE UREJANJE CESTE
SOCKA–FRANKOLOVO.
- Asfaltiranje po programu.

Nekaj pomembnejših projektov,
ki so ﬁnančno opredeljeni v letošnjem
proračunu:
KS VOJNIK
- UREDITEV VEŽICE IN ZAČETEK
RUŠENJA DOTRAJANEGA ZIDU
NA POKOPALIŠČU.
- MOST PREKO TESNICE V VIŠNJI
VASI MIMO ŽAGE.
- ZAČETEK GRADNJE VODOVODA
HRIB DEVICE MARIJE IN
NADALJEVANJE GRADNJE
VODOVODA MALE DOLE – oboje s
pomočjo sredstev regionalnega sklada.
- IZGRADNJA KANALIZACIJ (ob
Hudinji, med bloki v Vojniku,
Pot na Dobrotin …).
- IZGRADNJA KRIŽIŠČA NASPROTI
OBRTNE CONE V ARCLINU.
- IZGRADNJA MANJŠEGA
ZBIRNEGA IN SORTIRNEGA
CENTRA ZNOTRAJ OBRTNE
CONE, za potrebe vseh treh KS-ti.
- Asfaltiranje cest po programu

Od večjih projektov se odločamo za
gradnjo telovadnice k šoli v Vojniku, ki je
odvisna od soﬁnanciranja Ministrstva za
šolstvo in občinskih možnosti.
Pripravljamo pa tudi podlage za
gradnjo novega vrtca na Frankolovem in
v Vojniku.
Pripravljamo projekt ureditve križišča
Arclin–Ljubečna in podlage za ureditev
kolesarskih poti in pločnikov.
POSEBEJ
SMO
VESELI,
DA JE V DRŽAVNO
CESTO
PREKATEGORIZIRANA
CESTA
ARCLIN–LJUBEČNA, kar smo obljubljali
v dogovarjanju z Ministrstvom za promet.
Naša naloga je tako v prihodnje, da se
obstoječa cesta čim prej sanira, zaradi
povečanega prometa iz in na avtocestni
priključek v Ljubečni.
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KS FRANKOLOVO
- NADALJNJA GRADNJA IGRIŠČA
ZA ŠOLO.
- ZAČETEK SANACIJE CESTE
PROTI ČREŠNJICAM.
- VODOVOD STRAŽICA.
- NADALJNJE PRIPRAVE
DOKUMENTACIJE ZA
KANALIZACIJO IN ČISTILNO
NAPRAVO FRANKOLOVO.
- Asfaltiranje po programu.

CESTA PROTI VITANJU, ki je bila
skoraj v celoti sanirana, razen odseka
»pod skalo«, bi naj bila dokončana še v
letošnjem letu (po izjavah odgovornih na
DRSC).
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V VOJNIKU SE INTENZIVNO
IZVAJAJO PROTIPOPLAVNI UKREPI,
KAR LAHKO VIDITE NA MESTU
SAMEM. PREBERITE PA TUDI
POSEBNO PRILOGO V TEJ ŠTEVILKI
OGLEDALA.
PLANINSKI DOM V VOJNIKU ŠE
BURI NEKATERE »DUHOVE«:
OBČINSKI SVET je za gradnjo doma,
leta 2005, kupil zemljišče v višini 4,75 mio
SIT.
DRUGIH SREDSTEV OBČINA NI
NAMENILA ZA GRADNJO. ZEMLJIŠČE
JE V OBČINSKI LASTI.
PD VOJNIK SE JE OB ZADNJEM
RAZPISU, TAKO KOT SO SE
LAHKO VSI DRUGI, PRIJAVILO ZA
SOFINANCIRANJE MALE ČISTILNE
NAPRAVE. USTREZNI ODBOR JIM JE
SREDSTVA ODOBRIL.
Zaradi
neresničnih
govoric
in
»zaskrbljujočih« vprašanj poudarjam,
da so vse ostalo ﬁnancirali ali s pomočjo
donatorskih sredstev planinci zgradili
sami.
PO POPLAVI SMO ZAPOSLILI ZA
KRAJŠI ČAS TRI JAVNE DELAVCE,
ZA ČIŠČENJE BREŽIN PO POPLAVI!
PRIZADEVAMO SI, DA BI JIH DOBILI
ŠE ZA NEKAJ ČASA, SAJ SO BREGOVI
NAŠIH POTOKOV ŠE VEDNO ZELO
ONESNAŽENI. Verjamem, da bo boljše
po čistilni akciji!
ČISTILNA AKCIJA BO V TEDNU
PO VELIKI NOČI, TO JE PO 25.
MARCU. LETOS RESNIČNO VABIMO,
DA SE V AKCIJO VKLJUČITE V ČIM
VEČJEM ŠTEVILU IN PREDNOSTNO
OČISTIMO PODROČJA POTOKOV,
KI SE ŠE VEDNO »ŠIBIJO POD TEŽO
ONESNAŽENJA«!
POSAMEZNIKI

ŠE

VEDNO

Prometni kotiček
ODLAGAJO PREVEČ ODPADKOV
ZA VODOTOKE. PRI POPLAVI SE JE
VIDELO IN »OBČUTILO«, KAKO SO
MARSIKJE ZASUTI IN zaradi tega še
bolj poplavno nevarni.
Z LETOM 2009 NAČRTUJEMO
NOVEGA REDARJA in takrat bomo
zagotovo poostrili nadzor nad nepravilnim
odlaganjem odpadkov. To od nas vse bolj
zahtevajo tudi ljudje, ki se pogosto zgražajo
nad onesnaženo naravo, nad odpadki ob
cestah, na ulicah ...
V NAŠI OBČINI, V VSEH TREH
KRAJEVNIH
SKUPNOSTIH,
SE
VELIKO GRADI IN SE BO ŠE VEČ.
MNOGI INVESTITORJI PRIHAJAJO
IN KUPUJEJO PREDVSEM PRIVATNA
ZEMLJIŠČA, NA KATERIH NAJ BI
ZRASLI V NASLEDNJIH LETIH
RAZLIČNI OBJEKTI – zlasti poslovnostanovanjski.
Take gradnje se predvidevajo v Arclinu
na več lokacijah, v Vojniku pri poslovnotrgovskem centru Kmetijske zadruge, na
Frankolovem in v Novi Cerkvi.
Tako imenovane »občinske lokacijske
načrte« usklajujemo najprej z občinsko
urbanistko, jih predstavimo KS-tim in nato
gredo v javno obravnavo.
PROSIMO VAS, DA STE OB
TEH RAZPISIH POZORNI IN SE
VKLJUČUJETE V JAVNO RAZPRAVO.
Verjamemo, da ne berete vedno Uradnega
lista, zato smo vam ustrezne informacije
pripravljeni dati tudi na občini. Tudi izven
javnih razgrnitev.
Vaše pravočasno vključevanje in pripombe
nam bodo bistveno olajšale delo in
zmanjšale nezadovoljstvo posameznih
investitorjev.
V občini se trenutno izvajajo različna
dela: ob Hudinji, v obrtni coni, gradijo
se vodovodi in urejajo zazidalni okoliši.
Verjamem, da je za mnoge to moteče,
zato prosim za strpnost in pravočasna
opozorila.
Letošnji praznični dnevi o veliki noči
se hitro približujejo: zato naj vam bodo
srečni in zadovoljni. Pa tudi tisti, ob katerih
se spomnimo naših žena in mater, naj ne
gredo mimo nas moških. VSE DOBRO
VSEM!
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

SVET ZA PREVENTIVO
IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU PRI OBČINI
VOJNIK
Neučinkovitost zakona lahko izboljša
samo ena izmed najpomembnejših
vrednot: odgovornost do sočloveka.
Spoštovane bralke in bralci, misli
našega sveta so, da je prehod iz starega v
novo leto tudi priložnost, da si neposredni
udeleženci v cestnem prometu, ne glede
ali ste pešec, kolesar, traktorist, motorist
ali avtomobilist, obljubimo stvari, ki
jih bomo v prihajajočem letu poizkušali
doseči, morda celo izboljšati. Tisti, ki
jim življenje kaj pomeni, so pri tem
premišljeni in si zastavijo uresničljive
cilje, pa jih v teku leta tudi dosežejo,
drugim gre zgolj za sanjarjenje. V zadnjo
kategorijo sodi tudi upanje, da bodo
spremembe Zakona o varnosti v cestnem
prometu dolgoročno izboljšale prometno
varnost in prometno kulturo. Kot srednje
dober poznavalec prometa, posebno
prometnih nesreč, menim, da vendarle ne
bo tako, ker ponovno gre po večini zgolj
za zbirko neumnosti izpod peresa tistih, ki
neumnosti v Zakonu o varnosti cestnega
prometa pišejo že predolgo.
Smešno se mi zdi, oziroma gledano
s strani
kaznovanega (oglobljenega)
resnično tragično, kako nam razni ministri,
ki se izmenjujejo na ministrskih stolčkih
hitreje, kot rastejo gobe po dežju, po
televiziji in na drugih shodih pripovedujejo
pravljice o tem in onem, na primer na kako
strokovnih osnovah je nastal zakon, kako
je bil uspešen prejšnji in kako uspešen bo
nov. Sprašujem vas, drage bralke in bralci,
zakaj je potrebno potem spreminjati tako
dober zakon, vsi pa hkrati zagotavljajo,
kako uspešen bo nov. Pri vsem tem se
mi poraja misel, da ne znam poslušati ali
razumeti in dobil sem občutek, kakor da
poslušam majhnega otroka, ki staršem
obljublja, da se bo poboljšal, a hkrati točno
ve, da bo že čez nekaj minut uprizoril novo
lumparijo.
Najbolj pa me žalosti, ko gledam
različne TV-oddaje, katerih ustvarjalci prav
pozorno pazijo, da v studio povabijo tiste,
seveda z redkimi izjemami, ki v udobnih
državnih foteljih že leta in leta dokazujejo,
da imajo o prometni varnosti premalo ali
pa sploh nobenega pojma in iz njihovih ust
poslušamo prave nesmisle.
Pravijo, da je novela ZVCP povišala
kazni za prometne prekrške tistim, ki
21. februar 2008
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povzročajo hude prometne nesreče.
Odgovorni pri tem zamolčijo, morda
zaradi neznanja (?), da sploh ne vemo, kaj
povzroča na slovenskih avtocestah nesreče.
Tisto, čemur taisti kvazistrokovnjaki
pravijo statistika vzrokov prometnih
nesreč, je v resnici le zbirka prikrojenih
laži in številk, da bi prekrili neuspeh pri
iskanju pravih vzrokov nesreč.
Spoštovani prometni udeleženci, se vam
mar zdi nepravilna stran in smer vožnje
razlog, proti kateremu lahko ukrepamo z
izobraževanjem? Je voznik na nasprotno
smer zapeljal, ker je bil utrujen, ker je vozil
prehitro, ker je narobe ocenil položaj, ker
je med vožnjo celo za trenutek zadremal,
ker je delal samomor itd.? Je računal na to,
da se bo nasproti vozeči umaknil?
Najlažje
je
pisati
neumnosti:
neprilagojena hitrost, nepravilna stran in
smer vožnje, … O noveli zakona pa le tole:
tako bedno, tako nesposobno, tako bedasto
napisanega kosa zakonodaje o prometu
svet že dolgo ni videl. V njem ni niti ene
prave rešitve: kje so zaporne kazni za hudo
vinjene, kje so zaporen kazni za tiste, ki
vozijo ob odvzetem vozniškem dovoljenju,
kje so ostre kazni (tudi zaporne) za tiste
odgovorne, ki ne poskrbijo, da bi bile ceste
v takem stanju, kot morajo biti?
Zagotovo se je najlažje obesiti na
že davno izrabljene fraze in povečati
kazni preko palca, ampak drage bralke
in bralci, takšen način ni zagotovilo, da
se bo prometna varnost izboljšala, to je
le dokaz, da pisci zakona nimajo pojma,
kaj delajo. Morda je za to kriva lenoba,
morda neznanje ali ignoranca do stroke s
strani državnih birokratov. Tudi tistih, ki
smo jih izvolili v državni zbor in so samo
pritisnili na tipko »ZA«. Torej, v novem
letu bo šlo zopet vse po starem, ZVCP pa
je zagotovo napisan samo za malega in
neenakovrednega voznika, glede na druge
zaposlene v državi.
Menim, da če bi strokovna javnost
pisala zakon ZVCP, bi bil ta transparenten
in napisan po načelu enakosti in pravičnosti,
nad katerim bi se vsakdo v stroki zamislil
in bi ga dosledno upošteval. Prometna
vzgoja se začne s prvimi otroškimi koraki,
policija pa te vzgoje ne bo izvajala.
Zdelo se mi je potrebno, da tozadevne
misli napišem po kritiku Dušanu Lukiču,
ki ga v celoti podpiram.
Srečno brez nezgod in pametjo na plin
v letu 2008, da ne bo nepotrebnih težav.
Za SPVCP zapisal Jože KOCMAN
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Marija Preložnik, dobra kmečka žena in mama
Marija Preložnik, Kladnškova Marica, je mama, stara mama, kmečka gospodinja in
še vedno močna gonilna sila na hriboviti kmetiji v Kladnartu, kjer sta samo dve hišni
številki. Kraj meji na konjiško občino in področje Žičke kartuzije. Še vedno iz kmečke
peči vsak teden diši po domačem kruhu, še vedno je hlev napolnjen z živino. Seveda
je za to zaslužen tudi sin Marjan, ki je ostal na domačiji, kamor se ob nedeljah in
praznikih rado vrača vseh osem otrok z družinami.

Praznovali ste 74. rojstni dan.
Nekomu sicer ne, marsikomu pa je to
velika številka. Kako se vi po toliko letih
spominjate tistih najnežnejših dni, ki ste
jih preživljali v rodnih Želčah?
Takrat je bil čas 2. svetovne vojne.
Kmalu po vojni je umrl oče, tako da
je mama ostala sama s štirimi otroki.
Preživljali smo se z majhno kmetijo.
V življenju so vedno neki mejniki.
Kateri dogodki iz vašega življenja so
posebno pomembni za vas?
Zelo rada se spominjam časov, ko sem
prejela svete zakramente, to je prvo sveto
obhajilo in sveto birmo. Prav tako je bila
poseben mejnik moja poroka. Omožila sem
se v Kladnart na veliko in strmo kmetijo.
Zelo sem bila vesela tudi nove maše Iveka
Šeliha.
Letošnje leto je v Cerkvi proglašeno
za leto družine. Vi ste podarili v času,
ko to ni bilo moderno, življenje devetim
otrokom. Kako so ljudje to sprejeli?
Tisti časi niso bili naklonjeni družinam
z več otroki. Midva z možem sva se
razveselila vsakega posebej. Čeprav ni bilo
takega udobja, kot je danes, sva z veseljem
skrbela zanje. Med seboj smo ostali zelo
povezani. Sedaj imam že dvaindvajset
vnukov in enega pravnuka.
Pri vas je bilo poleg dela doma
vedno tudi veselje. Ko ste opravljali
razna kmečka dela, za katera je bilo
potrebno čim več pridnih rok (kopanje
vinograda, trgatev, ličkanje, …), ste jih
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vedno zaključili s pesmijo, ki so jo otroci
vzeli s seboj kot del dediščine. Ali se vam
zdi pomembno, da se človek po uspešno
zaključenem delu tudi poveseli?
Včasih je bila to vedno navada, da smo
se po končanem delu poveselili in zapeli.
Skoraj ni bilo dela, da bi se ne zaključilo
s pesmijo, kar je bilo prijetno in tudi
potrebno. Danes ljudje za sprostitev in
pravo veselje po zaključenem delu nimajo
več časa, saj se vsem nekam mudi.
Vaš mož Tinko je zelo rad prepeval in
znal mnogo pesmi, ki se počasi zgubljajo.
Ali jih morda vaši vnuki poznajo?
Moj mož Tinko je zelo rad pel. Znal
je mnogo starih pesmi, ki sedaj na žalost
tonejo v pozabo. Otroci so mu zelo radi
prisluhnili in zapeli z njim. Tudi vnuki
imajo možnost ohraniti te pesmi in upam,
da bodo nekaj tega ohranili v spominu. Če
v družini živi pesem, se prenaša tudi na
otroke.
Nedelje in prazniki so dnevi, ki jih
zelo spoštujete in redno obiskujete svete
maše, včasih tudi med tednom. Ko še ni
bilo avtomobilov, ste v eno smer hodili
peš dve uri. Zakaj v tem vztrajate že
toliko let?
Nedelje in prazniki brez svete maše
bi bili prazni. Čeprav smo od cerkve zelo
oddaljeni, smo vedno obiskovali sveto
mašo kljub zimi ali slabemu vremenu. Ta
vztrajnost je dediščina mojih staršev. Želim
si, da bi v tem vztrajali še naprej naši otroci
in vnuki.
Vaše
življenjske
izkušnje
so
zelo
dragocene. Zanima me,
če sem vam zdi, da je v
sedanjem času življenje
težje, kot je bilo v času
vaše mladosti?
Življenje na kmetiji
je bilo težje, kot je
danes, ker ni bilo toliko
mehanizacije. Veliko se
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je delalo ročno. Danes je čisto drugače,
a na hribovski kmetiji, kot je naša, je še
vseeno potrebno zelo veliko dela opraviti
ročno, za to pa sta potrebni volja do dela in
ljubezen do zemlje.
Ali bi, če bi lahko, v življenju kaj
spremenili?
V življenju pridejo dobre in slabe
izkušnje, vendar, če bi ostalo tako, kot je
sedaj, bi bilo dobro.
Kaj bi kot izkušena mama svetovali
mladim dekletom?
Mladim dekletom bi svetovala, naj z
veseljem sprejmejo vsako novo življenje.
Vsak otrok prinese s seboj kos kruha in
veselje v družino.
Zahvaljujem se vam, da ste bili
pripravljeni sodelovati. Želim vam, da
v dneh, ki prihajajo in so namenjeni
ženam in materam, doživite čim
več lepih trenutkov, prav tako pa še
veliko zdravih let med otroci, vnuki in
pravnuki na prijetni in prijazni domačiji
v Kladnartu.
Milena Jurgec

Družina Preložnikovih ob blagoslovu
domače kapele leta 2007

Iz dela društev
ZAKLJUČEK LETA
Medobčinskega društva
delovnih invalidov
Celje
Dostojno smo se poslovili od leta 2007,
ki je bilo za naše društvo zelo uspešno;
organizirali smo silvestrovanje.

Silvestrovanje Medobčinskega društva
delovnih invalidov Celje
Z avtobusom smo se odpeljali v
gostišče v Socko, nekateri člani pa so se
pripeljali z lastnim prevozom. Muzikant
Branko je zbranim za dobrodošlico zaigral
s harmoniko in silvestrovanje se je lahko
začelo.
S predstavnikom IO sva prisotne
pozdravila in jim zaželele, da naj bo ta
večer druženja čim prijetnejši.
Po večerji smo imeli par družabnih
igric, pri katerih so prisotni radi sodelovali,
saj so jih čakale lepe nagrade. Pri igrah
je sodelovala tudi gospa Mici, ki je pred
kratkim slavila častitljivi jubilej. Za
razvedrilo je poskrbel gospod Marjan.
Nastopile so tudi članice kulturnega
društva
Socka. Ob plesu in ubrani
pesmi je ura kar prehitro minila, da smo
si nazdravili in si v novem letu zaželeli
zdravja, družinske sreče in medsebojnega
razumevanja.
Znova smo dokazali, kako pomembno
je druženje, čas za klepet in lepo besedo.
Ob slovesu sem se vsem prisotnim
zahvalila za sodelovaje, njim in družinam
zaželela obilo zdravja in sreče, saj brez
podpore in sodelovanja članov naš program
ne bi tako lepo uspel.
Še posebej pa se moram zahvaliti naši
tajnici Jožici, ki s svojo dobro voljo in
predanostjo žrtvuje veliko prostega časa, da
je delo opravljeno, da so člani zadovoljni.

Želim si, da bi bilo tudi v bodoče tako,
saj če smo enotni in se zavedamo, da
potrebujemo drug drugega, s skupnimi
močmi premagamo marsikatero oviro.
Vsem še enkrat želim, naj nas spremljajo
sreča, zdravje, mir in toplina v srcih.
Dragica Mirnik
predsednica

se dogaja v našem – vašem društvu
upokojencev, zato je prav, da se sami
prepričate v to trditev. Sicer pa se veliko
pogovarjate s sosedi, prijatelji in že od
njih lahko izveste, da nam je prijetno. Sam
pravim, da se za vsakega nekaj dobrega
najde. Dnevi bežijo, zato jih moramo ujeti,
da nam ne zbežijo in ravno tu je priložnost,
ki je ne smemo zamuditi.
Na svidenje in lepe dneve želim!

DRUŠTVO
UPOKOJENCEV VOJNIK

Ivan Robačer,
predsednik DU Vojnik

Odbor je pregledal ter potrdil predloge
izletov, srečanj in drugih dejavnosti za
leto 2008.
Novoletni prazniki so za nami in pred
nami se odpira novo poglavje, ki je polno
želja in zahtev. Odbor se je sestal, pregledal
ter potrdil predloge izletov, srečanj in
drugih dejavnosti v društvu v letu 2008. Vsi
naši člani ob plačilu članarine dobijo tudi
program srečanj in izletov. Na programu
so tudi važnejša obvestila in napotki, ki jih
je dobro vedeti.
Ob tej priložnosti vabim vse tiste
upokojence, ki ste do sedaj omahovali in
se še niste včlanili v naše društvo, da to
storite in se nam pridružite na tej skupni
poti v jesen življenja, da jo preživimo in
doživljamo skupaj v veseli družbi in med
veselimi ljudmi. Zagotavljam vam, da se za
vsakega najde kaj prijetnega in družabnega,
da imamo med nami veliko prijateljev, s
katerimi se družimo na potovanjih ali na
zabavi.
Norčavi pust je za nami. Tisti, ki ste ga
zamudili iz takšnih ali drugačnih razlogov
ali kar tako, boste imeli priložnost, da
pridete na družabno srečanje za dan žena
ali na materinski dan. Oglasite se v naši
pisarni ali svojo prisotnost potrdite po
telefonu, lahko pa tudi pri poverjeniku na
terenu. Od njega dobite tudi vse potrebne
informacije.
V mesecu marcu bo volilna konferenca.
V aprilu tedenski dopust v Izoli. V maju –
mesecu cvetja in mladosti – bomo potovali
na Svete gore ali Višarje v Italijo.
Pridružite se nam, bodite v naši družbi
ter jo popestrite z vašo prisotnostjo. Skupaj
bomo veselejši, srečnejši, dneve in tedne
si bomo polepšali, nabrali nove energije za
lepši jutrišnji dan.
Vidite, ste že postali radovedni, kaj
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PROSVETNO DRUŠTVO
ANTONA BEZENŠKA
FRANKOLOVO
Redni občni zbor posvetili delu in
aktivnostim še za naslednja leta.

Tudi nazdraviti je treba …
Prosvetno društvo Antona Bezenška
Frankolovo je imelo v soboto, 26. januarja,
svoj redni občni zbor, kjer so pregledali
delovanje društva v preteklem obdobju ter
začrtali smernice za delo v letošnjem letu.
Poudarek so, poleg dela ostalih sekcij
društva, namenili predvsem delu in
aktivnostim moškega pevskega zbora,
ki v letošnjem letu praznuje 35-letnico
aktivnega delovanja. Zbor ob jubileju
pripravlja samostojni koncert, v mesecu
septembru pa nameravajo izpeljati do sedaj
največji projekt – gostovanje pri Slovencih
v Kanadi.
Poleg omenjenega si društvo prizadeva
še za postavitev spomenika prof. Antonu
Bezenšku na Frankolovem, kajti tako bodo
lahko dostojno obeležili veličino svojega
rojaka, po katerem nosi prosvetno društvo
ime.
Pri smernicah dela društva, ki jih je
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iz dela društev
podal predsednik Dušan Horvat, je posvetil
nekaj besed tudi projektu oživitve dramske
sekcije, ki zadnjih nekaj let na Frankolovem
ne deluje, čeprav ima za to vse pogoje. Se pa
kljub temu na odru večnamenske dvorane
v organizaciji društva vsako leto razvrstijo
vsaj tri odrska dela in prav dan po občnem
zboru je pred polno večnamensko dvorano
nastopila gledališka skupina KUD Skorba
s komedijo Častni povabljenec.
Ob koncu so člane društva, poleg
župana Bena Podergajsa, pozdravili tudi
predstavniki ostalih društev iz kraja, ki
so zadovoljni predvsem z medsebojnim
sodelovanjem pri raznih projektih v kraju,
ter zboru in društvu zaželeli veliko uspeha
pri zastavljenih projektih.

Pogostitev na Občnem zboru
Elči Gregorc

OBČNI ZBOR
ŠTAJERSKIH ROGISTOV
V novo leto s pozitivnimi številkami in
pripravami na jubilej.

Štajerski rogisti v »civilu«
»KUD Štajerski rogisti« smo v januarju
nastopili kar zase. Zbrali smo se na občnem
zboru ter ugotovili, da smo kljub manjšim
težavam tudi ﬁnančno uspešni. Tako
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ugoden rezultat prenašamo v letošnje leto
in že načrtujemo nove naloge.
Najprej nas čakajo intenzivne priprave
na 15. obletnico delovanja društva.
Res je. V aprilu ali maju načrtujemo
prireditev ob naši 15-letnici delovanja.
Zdaj, ko imamo tako čudovito dvorano, bi
radi vanjo povabili na praznovanje svoje
goste.
Dela pa je veliko, a v želji po pomoči
vseh, predvsem naše občine, upamo, da
bomo uspeli.
Želimo si sodelovanja vseh naših
društev v Novi Cerkvi in upamo, da bi
bili eni izmed prvih sodelujočih na naši
jubilejni prireditvi.
Druga pomembna naloga pa je nastop
na mednarodnem tekmovanju ali v Avstriji
ali na Češkem. A o tem v prihodnji številki
Ogledala.
V januarju smo bili tudi gostje
»Štajerskega vala« v enourni oddaji
»Kulturni utrip«, kjer smo predstavili naše
delovanje in poudarili poseben posluh naše
Občine za kulturne dejavnosti v Občini
Vojnik.
Za Štajerske rogiste
zapisala Anica Senegačnik

STARE IGRAČKE ZA
OTROKE VRTCA
MAVRICA
Včasih smo imeli igrače, ki smo jih
naredili sami.
V Društvu TALON smo letos izdelali
igračko, tako imenovano VRTAVKO.
Potrudili smo se in z nekaj dobre
volje smo jo za naše najmlajše naredili iz
naravnih materialov kot v
dobrih starih časih, ko ni
bilo denarja za nakup igrač
kot danes in je bila takšna
skromna igračka prav
dobrodošla. Predstavnice
društva smo obiskale
vrtec na Frankolovem in
v Vojniku. Predstavile
smo jim naše dosedanje
ročno izdelane igračke:
SKAKALCA, DRDLCO,
POLŽKA, PIŠČALKO in
FRULICO. Otroci so jih z
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veliko vnemo in razigranostjo pogledali,
seveda tudi poizkusili, kako delujejo in bili
navdušeni. Na koncu smo jim še razdelili 75
vrtavk, namesto dosedanjega obdarovanja
otrok ob miklavževanju. Dogovorili smo
se, da jih v februarju ponovno obiščemo in
vidimo, če so le-te pobarvali, tako kot smo
jim naročili.
Za Društvo TALON
zapisala Draga Mlinar

DRUŠTVO TALON K
POLNOČNICAM
K polnočnicam na Frankolovem se je
peš in z baklami odpravilo kar dvajset
ljudi.
Tudi dokaj mrzel večer nas ni ustavil,
da ne bi pripravili pohoda k polnočnicam
v Črešnjicah, že petič zapored. Izpred KS
Frankolovo smo se odpravili ob 22.30, s
prižganimi baklami, ki so pohodu dodale
pridih prazničnosti. Zbralo se nas je okoli
dvajset. Po končanih polnočnicah smo
vsem udeležencem v prostorih KS postregli
z jedačo in s pijačo, saj se je v hladnem
vremenu to prav prileglo. Seveda se bomo
k polnočnicam odpravili tudi letos, zato
velja povabilo vsem, ki jih na božično noč
nič ne ustavi. Potrebna je le dobra volja.
Torej se morda vidimo 24. 12. 2008!
Za Društvo TALON
zapisala Draga Mlinar

iz dela društev
DRUŠTVO IZVIR IZ NOVE
CERKVE
Pravimo, da nikoli ni prepozno, da
povemo nekaj lepega, prijaznega, dobrega
in če pogledamo še z druge strani, je naša
zamuda ravno pravšnja za vsebino našega
sestavka.
Morda ste nekateri že pozabili na 2.
teden prijaznosti v lanskem maju, zagotovo
pa ga niso otroci iz naše občine, ki so bili
deležni rezultatov tega tedna in so bili na
morju, morda nekateri prvič.
Že fotograﬁja pove, da so bili vsi zelo
veseli in vznemirjeni, ko so se vkrcali
v kombi in se odpeljali dogodivščinam
nasproti.
Te sreče so bili deležni: Jakob in Alenka
Legvart, Lucija in Andrej Marovšek, Matic
in Gašper Kuglar.
Lepo nam je v duši, nam “Izvirovcem”,
da smo polepšali počitnice šestim otrokom,
tako da so odšli na 7-dnevno letovanje v
Portorož. Nismo jih vprašali, kako je bilo
na morju, saj bi bila vsaka beseda odveč.
Bili so tam in uživali morje, sonce in
srečne dni v krogu svojih vrstnikov.
Ker je že skoraj leto naokrog in je
pred nami 3. teden prijaznosti, vas ob tej
priložnosti vabimo že zdaj k sodelovanju,
saj bo letošnji teden posvečen prijaznosti
do narave. Če smo lahko prijazni drug
do drugega, potem bodimo prijazni tudi
do naše matere narave, ki nam daje svoje
obilje in nudi zavetje. Roko na srce, se
kdaj resnično vprašamo, ali skrbimo
dovolj za naše okolje, se zavedamo danosti
narave, ki niso neskončne, smo varčni pri
porabi vode, pomislimo, preden zlijemo
kemikalije v odtoke, vržemo prazne
baterijske vložke v zabojnik za smeti ali
veselo zakurimo plastiko, da onesnažimo
tudi ozračje? Če vas vodi prijazna misel do
narave in naštetega ne počnete, smo veseli,
tako mi, še bolj narava. In če ste v tednu
prijaznosti do narave, ki bo letos od 12. do
17. maja, pripravljeni sodelovati, iskreno
vabljeni. Pravzaprav naj ne bi manjkal
nihče.
Ker pa se bo akcija tedna prijaznosti
do narave začela prav kmalu, vas vabimo

k sodelovanju že sedaj. Pri akcijah tega
tedna se lahko vključite posamezniki,
družine, šole, vrtci in društva. Udeležba
v vsaki akciji bo štela za končni izbor naj
posameznika, naj družine in naj šolske
ustanove, razglašene ob zaključku tedna
prijaznosti do narave v mesecu maju.
Ne bodo manjkale niti nagrade, zato je
vredno prisluhniti akcijam Društva Izvir,
ki bo organizator in koordinator, ter se
vključiti v tekmovanje za naj odnos do
narave, ki kar kliče po takšnih aktivnostih.
Teden prijaznosti bo medijsko zelo
odmeven, saj bodo sodelovali tudi znani
naravovarstveniki, tako v slovenskem kot
širšem evropskem prostoru, prav tako
bo zaključna prireditev kar se da naj,
saj ne bo manjkalo presenečenj prav za
vsako družino, ki bo sodelovala. Prijazno
povabljeni v novi, že 3. teden prijaznosti,
tokrat namenjen prijaznosti do narave. Z
mislijo Matere Tereze: “Če nočemo, da
bi svetilka ugasnila, ji moramo prilivati
olje.”

občinskem glasilu.
Naše društvo deluje predvsem na
območju Zasavja, in sicer pretežno s
šolarji, saj menimo, da se odnos do ptic
in posledično do narave začne oblikovati
že v teh letih. Poslujemo med drugim
tudi tako, da izdelujemo ptičje krmilnice
in valilnice. Te nam sponzorji odkupijo,
mi pa jih potem brezplačno razdelimo po
šolah. Pogovori s šolarji kažejo, da s tem
načinom uspevamo.
Gospod Ravnak ima brusilnico
obdelovalnih orodij, tako njegove storitve
koristimo tudi mi. Konec lanskega leta
smo mu pojasnili naš način dela in bil
je takoj (!) pripravljen sodelovati. Z
menjalno trgovino (on nam prepotrebna
strojna orodja in storitve) nam je odkupil
60 krmilnic. Te smo nato porazdelili šolam
Vojnik s podružnicama, Frankolovo ter
Stranice. K sodelovanju nas je povabil
tudi letos, zato menimo, da si zasluži,
da krajani in starši vedo za to njegovo
početje. Veste, čedalje težje je pridobivati
sponzorje, posebej še za tako, za mnoge
(odločujoče) manj pomembno dejavnost.
Ne zavedajo pa se oz. ne vedo, da je samo
v naši Sloveniji na rdečemu seznamu
ogroženosti že 17 vrst ptic.
Pa lepo pozdravljeni.
Za društvo zapisal Marjan Klančnik
Povzela: B. M.

Predstavniki Društva Izvir iz Nove Cerkve
Mila Kočevar

DRUŠTVO ZA
ZAŠČITO PTIC
V ZASAVJU
Pomembno se nam zdi, da
tudi Vojničani izveste, da
imate med sabo v Vojniku
gospoda Ivana Ravnaka.
Zaradi njegovega odnosa
do vzgoje šolskih otrok
za ohranjanje naravnih
danosti
ga
želimo
predstaviti
v
vašem

NOVO NOVO

NOVO

V naši poslovalnici, Vas ob sklenitvi naro�niškega
razmerja pri Tušmobilu obdarimo!
RTV servis ZIP
Boštjan Gore�an s.p., Celjska c. 20, Vojnik

Tel.: 03 7 81 28 81 GSM: 070 210 338, 041 763 501
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V. KLETARSKI VEČER
VVD-a OBČINE VOJNIK
Na ocenitvi kakovosti vin vojniških
vinogradnikov so ta bila zopet odlična;
primerek etikete na steklenici vina
Vojničan.

Vojničane, bodo razdelili tudi priznanja
oz. diplome za odlična vina z ocenjevanja
18. 4. 2008. Z velikim veseljem zapišemo,
da odlični vinogradnik Ivan Krameršek
iz Bezovice hrani diplomo – priznanje iz
leta 1932, ki se glasi: »Diploma
»Diploma uglednog
poljeprivrednika
KRAMERŠEK
IVANA iz Vojnika za razstavljena vina
na vinski razstavi v Dramljah, 19. 5.
1932«. Diplomo je izdalo »Ministarstvo
poljeprivrede i vode – Kraljevina Srba,
Hrvata i Slovenaca«. Je zelo lepo izdelana
– pravo umetniško delo. Posebej pa
je treba pohvaliti sedanjega mladega
gospodarja, tudi Ivana, da skrbno hrani
dragoceni dokument ter nadaljuje odlično
delo svojih prednikov, o čemer pričajo
številne diplome, priznanja z ocenjevanj
vin v Vojniku.
Pavle Leskovar,
tajnik društva

Primerek etikete za vojničana
Tudi letos so vojniški vinogradniki
prinesli svoja mlada vina v oceno priznani
vinski strokovnjakinji Tadeji Vodovnik,
univ. dipl. ing. agr. Ta je vseh 48 vzorcev
skrbno pregledala ter ugotavljala napake
(»boekser«, slab okus, »miševina«,
etilacetat, vsebnost žvepla, …). Precej
vzorcev je bilo ocenjenih kot odličnih.
Vse ugotovljene napake se dajo s skrbnim
kletarjenjem odpraviti. To pa je tudi
osnovni namen strokovnega predavanja ter
pokušnje na kletarskem večeru.
UO društva pa se je na svoji IV.
praznični seji dogovoril za aktivnosti v
naslednjem obdobju:
- prikaz rezi vinske trte – februar;
- predavanje »Kultura pitja« – 14. 2.
2008;
- občni zbor društva – 7. 3. 2008;
- predavanje o zaščiti in gnojenju vinske
trte – marec;
- ocenjevanje vin letnika 2007 – 18. 4.
2008;
- kulturna prireditev »Praznik vina« – maj
(udeležba vinske kraljice);
- zelena dela v vinogradu – maj;
- strokovni izlet – maj.
UO upa, da je ta program zanimiv,
zato še vedno vabijo nove člane, ki jih
vpisujejo v KZ – enota Vojnik, kjer člani
tudi vplačujejo članarino. Tam vam tudi
za vaše vino izmerijo žveplo in kisline ter
dobite primeren strokoven nasvet. Sproti
pa lahko nabavite vsa sredstva, ki jih
potrebujete v vinogradu in kleti.
Na kulturni prireditvi »Praznik vina«
v maju, na katero že sedaj vabijo vse
OgledalO 02/64
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OBČNI ZBOR DRUŠTVA
KMETIC META
V Občini Vojnik zelo uspešno deluje
Društvo kmetic Meta. S svojim delom se
vključujemo v najrazličnejša praznovanja
v okviru občine. Poleg tega uspešno
sodelujemo na različnih tekmovanjih
in prireditvah izven našega področja.
Letošnjega občnega zbora, na katerem
smo pregledale delo v preteklem letu in si
postavile nove načrte, se je udeležilo 84
članic. Vedno smo vesele novih članic.
Članice društva kmetic META smo se v
sredo, 30. 1. 2008, zbrale v gostišču Ovtar v
Vojniku na svojem rednem občnem zboru,
da bi pregledale, kakšno je bilo preteklo
leto, in načrtovale, kakšno naj bo letošnje.
Izvedle smo tudi volitve.
Ugotovile smo, da smo lansko leto bile
ustvarjalne, skrbne, učljive, iznajdljive in
podjetne, skratka, bile smo zelo aktivne.
Izvedle smo delavnico ˝Daritveni
kruhki˝, ki je potekala na Turistični kmetiji
Slemenšek. Vodila jo je naša članica Fanika
Korošec.
Pri Alenki Dobrotinšek so se ženske
udeleževale delavnice ˝Vezenje in
kvačkanje˝, ki poteka tudi letos ob
četrtkih.
Materinski dan smo si polepšale s
predstavo Seviljski brivec v SNG Maribor.
V marcu pa smo v knjižnici Vojnik
organizirale računalniški tečaj.
Sodelovale smo na razstavi in festivalu
potic. Alenka Dobrotinšek je prejela
21. februar 2008

bronasto priznanje za kolač, Alojzija
Operčkal pa zlato.
Na razstavi in ocenjevanju ˝Dobrote
slovenskih kmetij˝ so sodelovale: Vida
Božnik, Edita Karo, Fanika Korošec,
Alojzija Operčkal, Darinka Rečnik in
Štefka Žlavs.
Skozi vse leto sodelujemo in se
predstavljamo na prireditvah lokalnega
značaja, kot tudi na prireditvah, ki obsegajo
večja območja.
Ob sredah in sobotah nekatere članice
prodajajo svoje dobrote pred trgovino Tuš
v Vojniku.
Imele smo tudi dve strokovni ekskurziji.
Prvič smo potovale junija po Prekmurju,
drugič pa oktobra v središče Slovenije
v Vače pri Litiji. Povsod je bilo lepo, saj
nas po navadi spremljajo lepe pesmi naših
Taščic in Marice s harmoniko. Na izletih
se navadno kaj pomenimo. Mlajše članice
občudujemo starejše, ki prenašajo na nas
izkušnje in neverjetno veliko življenjske
energije, ki jo skrivajo v sebi.
V okviru Lumparij 2007 smo pripravile
razstavo ˝Ročna dela in kulinarika˝, ki je
bila v obnovljenem starem župnišču.
Sestanki upravnega odbora potekajo v
starem župnišču, za kar se župniku Antonu
Pergerju iskreno zahvaljujemo.
Naše društvo se je včlanilo v društvo
˝Raznolikost podeželja˝, ki je bilo
ustanovljeno pod okriljem več občin.
Z analizo narejenega, izvolitvijo novih
organov društva in s sprejetjem nalog za
leto 2008 smo zaključile občni zbor.
Vedno so dobrodošle nove članice,
ki ostajajo doma kot gospodinje in si
želijo biti nekje dejavne. Z veseljem jih
sprejmemo.
Zadovoljne smo, da nas isto delo druži,
da se razumemo in da smo druga drugi v
oporo. Zavedamo se, da se ne bi mogle s
ponosom ozirati nazaj in z zaupanjem v
uspeh zreti naprej, če ne bi vsaka od nas
prispevala svojega deleža. Prav gotovo
pa ima velike zasluge za uspešno delo
mentorica Marjeta Orlčnik, ki se ji najlepše
zahvaljujemo za vso pomoč.

Čestitke članici Marici ob 69. rojstnem
dnevu
Veronika Marguč, tajnica društva
Fotograﬁja: Marjeta Orlčnik

Utrinki iz vrtca
ZANIMIVOSTI IZ STARE
ŠOLE
Otroci so prišli do zaključka, da je prava
posebnost biti v tako stari šoli.

nekaj časa premajhen in mnogo nas je, ki
si zares želimo, da bi imeli nov vrtec.
Dušanka Krančan

DRUŠTVO TALON TUDI V
ENOTI VOJNIK
Dogajanje v vrtcu so popestrili člani KD
Talon. Predstavili so nam, kako so se igrali
nekoč. Otroci so ob tem zelo uživali, še
posebej pa smo se razveselili igrač, ki so
jih izdelali posebej za nas.
Romana Suholežnik

Napeto smo poslušali, kako je bilo v šoli
včasih
… In že je tu druga polovica šol. leta
2007-2008, ko že tretje leto zapored
skupina otrok iz vrtca Frankolovo prebiva
v prostorih t. i. »stare šole«.
Nekega dne se je med otroki spontano
razvil zanimiv pogovor o tem, kaj je bolj
staro – stara šola, šola ali vrtec. Odločili
smo se, da bomo to raziskali.
Toda vsi vemo, da same letnice otrokom
ne povedo veliko, kot npr.:
- da je bila prva šola na Frankolovem
ustanovljena leta 1816;
- da je naša stara šola bila zgrajena leta
1863;
- da so leta 1905 vzidali temeljni kamen za
novo šolo itd.,
temveč se je treba tega lotiti nekako
drugače.
Zato pa smo v vrtec povabili
KRISTINO BOROVNIK, ki je otrokom
z veseljem pripovedovala o časih, ko je
kot otrok hodila v to šolo, ko so namesto
zvezkov imeli tablice, ko so v tej stavbi
stanovali učitelji in na kratko omenila
hude čase med vojno. Obiskali sta nas še
Jožica Kuzman in Ivanka Krnjovšek iz
DRUŠTVA TALON, katerega osnovni cilj
je ohranjanje kulturne dediščine. Otrokom
sta predstavili nekaj preprostih, zanimivih
igrač, s kakršnimi so se otroci igrali nekoč
ter nam podarili VRTENICE.
Otroci so ugotovili, da je od vseh na
začetku omenjenih stavb najbolj stara
ravno naša »stara šola«; medtem ko je za
vrtec med otroki prevladovalo mnenje:
»Saj še sploh ni tako star.«
Toda glede na število otrok je že kar

EKO NOVIČKE IZ VRTCA
MAVRICA VOJNIK
Zastavili smo si težko nalogo. Na otroke
bi radi prenesli osnovne vrednote, ki jih
je dandanes vedno manj.

otrokom in jih ozaveščati. Zato smo lahko
toliko bolj veseli in ponosni, če lahko
delček tega prispevamo tudi sami z raznimi
dejanji, kot so:
- zbiranje in uporaba naravnega materiala
za dejavnosti v vrtcu;
- zbiranje in uporaba odpadne embalaže;
- akcija zbiranja papirja;
- akcija zbiranja papirja za fundacijo
»PISMO SRCA«;
- čistilne akcije – skrb za čiste, urejene
igralnice in okolico vrtca;
- ločeno zbiranje odpadkov že v igralnici
(papir, drugi odpadki);
- varčevanje z vodo;
- varčevanje z energijo: zapiranje
radiatorjev, če nam je prevroče, ugašanje
luči;
- zdrava prehrana;
- zdravo praznovanje rojstnih dni s sadjem,
sadnimi nabodali, sadnimi krožniki;
- odnos do narave, živali;
- skrb za zdravje, gibanje na prostem;
- razvijanje odnosa do mene, tebe,
njega, …;
- obiski v Špesovem domu.
Spoznali smo, da lahko tudi najmlajši
na poseben način spoznavajo življenje,
te vrednote povezujejo z okoljskimi
vrednotami in zdravim načinom življenja,
ob tem pa otroke vzgajamo, da bi jim skrb
za okolje in naravo postala del življenja. Le
tako lahko upamo, da bo kakovost našega
bivanja zagotovljena tudi v prihodnosti.

Ustvarjalni otroci Vrtca Mavrica
Cilji, ki smo si jih zadali v letošnjem
letu in jih zapisali v »EKOLDN«, so
naslednji:
- Razvijanje pozitivnih medsebojnih
odnosov.
- Vzgajanje za zdrav način življenja v
zdravem okolju.
- Učinkovita raba naravnih virov (voda,
odpadki, energija).
- Vzgajanje za okoljsko odgovornost.
- Izvajanje celostnega pristopa vzgoje in
izobraževanja v programu Ekošola kot
način življenja.
Naš ekoprojekt je zaživel in postal
način življenja v našem vrtcu. Zavedamo
pa se, da je potrebno še ogromno postoriti
okoli varovanja naše narave, našega odnosa
do narave, predvsem pa dajati dober zgled
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Eko Božički Vrtca Mavrica
Irena Štravs
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utrinki iz vrtca
PREDSTAVI MI SVOJ
KRAJ

Koroškem
društvom.

Naši najmlajši se morajo zavedati lepot
naše narave in znati povedati tudi kaj o
svojem kraju.

in

domačim

turističnim

Renata Koštomaj

PO POTI LUČI DO
PRAVLJICE

Naj končam z mislijo: »Ko zasije
ljubezen, se tudi mrak zasveti v luč.«
(D. M. Luč)
Klaudija Lubej,
OE Frankolovo

ENOTA SOCKA

Mesec december je pravljičen čas, poln
pričakovanj in skritih želja, saj dolge noči
kar kličejo po luči, svetlobi, pravljici …

Starši so otrokom zaigrali lutkovno igrico
Zrcalce.

Neutrudni poslušalci pravljic

Pozorni gledalci

Strokovni delavci Vrtca Mavrica
Vojnik, enota Frankolovo smo se s starši
že na prvem roditeljskem sestanku
domenili, da si naše srečanje v decembru
skupaj z otroki pričaramo malo drugače. S
pravljico.
Porajalo se je tisoč idej o izbiri
pravljice, pa vendar nas je »Snežinka
Pepinka« očarala s svojo nežnostjo, belino
in očarljivostjo. K pravljičnemu vzdušju so
pripomogli tudi naši otroci, saj so izdelali
lučke, ki smo jih tistega poznega zimskega
popoldne položili na pot do vrtca, do
pravljice …
Spremljanje
lutkovno-glasbene
pravljice, dogodivščin snežinke Pepinke,
škratov in ostalih nastopajočih je bilo
zares doživeto, saj sta se je nasmeh otrok
in prepevanje nove pesmice o snežinki
Pepinki prelevila še v naslednje jutro oz.
kar v naslednje dni. Toda presenečenj še ni
bilo konec. Tisto jutro je res začel naletavati
sneg. Mogoče pa je naša snežinka Pepinka
priklicala še svoje snežne prijatelje,
snežinke in snežinčke.
Kdo ve, mogoče pa res?
Na koncu bi se rada zahvalila v imenu
strokovnih delavk, staršev in otrok še
Dašinemu očetu, gospodu Senegačniku,
ki je bil pripravljen izdelati posnetek tega
pravljičnega popoldneva, ki nam bo ostal
še dolgo v prijetnem spominu.

Vsi prisotni smo uživali, saj sta bila poleg
zanimive igre vredna občudovanja še
lepa scena in petje. Takih presenečenj si
lahko še samo želimo. Hvala vsem, ki ste
sodelovali.

Morda bom enkrat turistični vodnik
Človek je del družbenega okolja, v
katerem raste, živi in deluje. Da bi lahko
otroci sodelovali z okoljem, vplivali nanj
in ga kasneje tudi aktivno spreminjali, naj
bi postopoma spoznali bližnje družbeno,
kulturno in naravno okolje, se seznanili z
njegovo kulturo, s tradicijo, z zgodovino
in s šegami.
Naš kraj je kljub svoji majhnosti
enkraten, bogat z domačo kulturo,
naravnim lepotami in zanimivimi ljudmi.
Ob tem se nam zastavijo vprašanja :
- ali poznamo kraj, v katerem bivamo;
- ali ga znamo predstaviti naključnemu
obiskovalcu;
- na kaj smo še posebej ponosni;
- kaj je vredno ogleda?
Verjetno bi bili ob teh vprašanjih
marsikdaj v zadregi in ugotovili bi, kako v
resnici malo poznamo svoj kraj. Prav je, da
začnemo že pri naših najmlajših.
Zaradi tega smo se v naši skupini v
okviru projekta TURIZEM IN VRTEC, z
geslom Z igro do prvih turističnih
turisti nih korakov,
odločili za poglobljeno spoznavanje
domačega kraja in njegovih posebnosti ter za
sodelovanje z Vrtcem Ravne na Koroškem,
s katerim bomo z veseljem izmenjali
zanimive izdelke, zapise, fotograﬁje in
drugo zbirko in dokumentacijo, ki bo pri
tem raziskovanju nastala in bi jo želeli
predstaviti tudi vrstnikom, ki našega kraja
ne poznajo.
Prve korake smo že naredili. Ob tem so
nam pomagali starši in občina, veselimo
pa se sodelovanja z Vrtcem Ravne na
OgledalO 02/64
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RADE SE VRAČAJO
One najbolj vedo, kako je lepo priti nazaj
v otroški direndaj.

Aktivnost upokojenih delavk v vrtcu
Decembrska presenečenja smo popestrili
še z vlakom Rogačem, skupnimi
aktivnostmi naših upokojenih delavk v
oddelku, z mavričnim sejmom novoletnih
izdelkov, ustvarjalnim koledarjem ter
izborom voščilnic za akcijo NT&RC »Naj
voščilnica«.

Utrinki iz šole
BOŽIČNI TEHNIČNI DAN
Nič ni bolj priročno, kot da okraske
narediš sam.

dan. Izdelovali smo okraske za novoletno
jelko, okrasili smo razred ter izdelovali
novoletne voščilnice. Razred smo okrasili
z veliko snežinkami, ki smo jih prilepili
na okna. Učiteljica Greta nam je pokazala,
kakšne voščilnice bomo še izdelovali. Ker
so nam bile zelo všeč, smo komaj čakali,
da začnemo z delom. Vanje smo napisali
najboljše želje za prihodnje leto. Dan je
bil zelo zanimiv, saj je prinesel veliko
novoletnega vzdušja.
Barbara Pušnik, 4. razred

papirja in z barvnimi listi. Potem smo šli k
učiteljici Greti Jošt. Tam mi je bilo najbolj
všeč. Izdelovali smo voščilnice. Želim si
še več takšnih tehniških dni.
Eva Pušnik, 4. razred
O MAMI
Mama je najlepša roža,
ki cveti vse letne čase.
Z mano se pogovarja,
skrbi zame in me ima rada.
Jaz je ne dam nikomur!
Včasih ji iz jutranje rose rožice prinesem.
So sveže, čudovite in dišijo kot ona.
Takrat je vesela in srečna.
Od nje dobim sto in še več sladkih
poljubčkov.
Jaz je ne dam nikomur.
Aleksandra Rošer, 7. a

Naša jelka

Če ni snega, bomo pa snežinke naredili!

V sredo, 28. 11. 2007, smo imeli na
OŠ Frankolovo tehnični dan. Izdelovali
smo božične okraske, voščilnice in še kaj.
V 8. razredu smo dekleta delale božične
okraske iz mase das. Najprej smo jo
razvaljale, da smo dobile plast, debelo od 2
do 4 milimetre. Nato smo vzele modele in
izrezale maso v obliki zvezdic, jelk, srčkov
(saj božič je tudi praznik za zaljubljene),
medvedkov, slonov, zvoncev in še česa.
Nato smo vzele čopiče in pobarvale okraske
z rjavo in oranžno barvo. Nekatere so
naredile na okraske še snežinke. Elizabeta
pa se je lotila vrha smreke.
Ostali so izdelovali snežinke in
okraske za na okna, dekleta iz 9. razreda
pa so izdelale cofke iz volne. Nekaj nas je
v svoji skupini končalo prej, zato smo se
jim pridružili.

V četrtek, 29. 11., je bil drugi tehniški
dan. Ta tehniški dan se je imenoval Papirškarje. Bili smo kar v treh razredih. V
drugem razredu nas je vodila gospa
Danijela. Izdelovali smo okraske za
božično drevesce. Izdelovali smo jih z
modelčki, in sicer iz slanega testa. Okraski
so nam zelo uspeli. Po končani uri je bila
malica, nato pa smo odhiteli v učilnico
tretjega razreda. Tam pa nas je vodila
gospa Marija. Iz papirja smo izdelovali
snežinke. Ostalo nam je še nekaj časa, zato
smo naredili še ptičke. Posebej so nam
uspele ptičke. A tudi papirnate snežinke
so bile lepe. Na koncu smo se odpravili še
k naši razredničarki Greti Jošt. Tam smo
izdelovali vizitke. Vizitke so tudi postale
zelo lepe. Vse ure so mi bile všeč.

Sara Rožanski in Urša Germ, 8. r

TEHNIŠKI DAN V 4.
RAZREDU
Otroci vam pripovedujemo o tem, kaj smo
delali na tehniški dan.
V četrtek, 29. 11., smo imeli tehniški

Tjaša Štante, 4. razred
V četrtek, 29. 11. 2007, smo imeli
tehniški dan. Z gospo učiteljico 2. razreda
smo izdelovali okraske iz slanega testa.
Slano testo smo naredili iz moke, vode in
soli. Pri gospe učiteljici Minki Čretnik smo
izdelovali snežinke iz papirja. Najprej smo
si model orisali na list in ga izrezali. Ko smo
naredili snežinke, smo šli delat sove. Sove
smo naredili iz storžev, vate, okroglega
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MAMA
Mama je dama,
ki nikoli ni sama.
Mama je vesela,
kot najlepša roža se je razcvetela.
Mama misli name tudi v sanjah,
ko mirno in tiho spi.
Moji mami vse uspe:
načrti skriti in želje.
Aleksandra Rošer, 7. a
PUST
Pust pred nami že stoji
in radosti se veseli.
Klovn se na glas smeji,
ker poleg njega čarovnica sedi.
Primeta se za roke
in že sta pri hiši številka 2.
Se smejita, srečno pomlad vsem želita,
zato to mnogokrat ponovita.
Povsod dobre krofe dobita
in se pustnega časa vedno veselita.
Ana Lucija Župnek, 5. b
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ZB za vrednote NOB
ZAHVALA
Da smo lahko obdarili naše starejše
in bolne člane, so nam pomagali tudi
donatorji.
Združenje borcev za vrednote NOB
Vojnik – Dobrna je pred novoletnimi
prazniki obdarilo svoje članice in člane
starejše od 80 let in bolne.
Vseh je bilo 92 in vse smo obiskali na
domu, poklepetali z njimi, jim voščili lepe
praznike in jih obdarili.
Pri vseh smo doživeli topel sprejem. To
so ljudje, ki še znajo ceniti male pozornosti
in male stvari. Za marsikoga je bilo edino
darilo, ki ga je prejel med prazniki.
Za nabavo daril smo poleg svojih
sredstev dobili tudi donacije.
Za denarna sredstva se moram javno
zahvaliti CONTRACO d. o. o. in podjetju
CITRONA.
Javno se moram zahvaliti tudi vsem
trem trgovskim hišam iz Vojnika, ki so
k obdaritvi materialno pripomogle, to
so: MERCATOR Vojnik, TUŠ Vojnik in
SPAR Arclin; iskrena hvala tudi vsem
trem poslovodkinjam trgovin in njihovim
vodjem, v želji, da kot vaši zvesti kupci še
kdaj za kaj poprosimo.
Vsi člani in članice so sprejeli
novoletne voščilnice, kakor bodo sprejeli
tudi čestitke ob rojstnih dnevih.
Marijan Oprešnik

PREGLED DELA ZB ZA
VREDNOTE NOB VOJNIK
– DOBRNA V LETU 2007
V februarju so po vseh KO potekale
letne konference.
15. 3. je bila Ustanovitvena skupščina
ZB za vrednote NOB Vojnik – Dobrna;
sprejeli smo svoj statut, registrirali smo
se kot društvo na upravni enoti in pričeli
delovati kot društvo.
24. 4. – Odprli smo svoj TRR, uspešno
smo zbrali sredstva za nakup novega
prapora, ki smo ga slovesno razvili na
proslavi ob dnevu upora proti okupatorju
v Kulturnem domu Vojnik.
26. 5. – Kumrovec, dan mladosti – dan

radosti, en avtobus udeležencev.
3. 6. smo organizirali piknik Ob kotlu
in partizanski pesmi ter I. pohod Vojnik–
Bezovica–Dobrotin–Vojnik. Oboje je
dobro uspelo, saj je bilo npr. na pikniku
preko 300 udeležencev.
7. 6. – KO Nova Cerkev, žalna
slovesnost.
Zapotok – 65. obletnica ustanovitve.
30. 6. – Svetina, pohod, en avtobus
udeležencev.
14. 7. – 22. spominski pohod na
Triglav.
15. 7. – Komelj. Udeleženih 80 članov
združenja.
V juliju se izdelajo napisna tabla
združenja, napisni trakovi za prapore po
KO, izdelati smo dali slavnostne obleke za
praporščake.
18. 8. – Tradicionalno srečanje na
Dobrotinu z žalno slovesnostjo in s
pogostitvijo, preko 250 udeleženih.
25. 8. – Graška Gora, srečanje borcev
XIV. divizije in drugih udeležencev, en
avtobus udeležencev.
1. 9. – Izlet članov združenja v Rogatec,
ogled steklarne in muzeja na prostem, en
avtobus udeležencev.
8. 9. – Velika Raven. Tradicionalni
pohod s Stranic in z Dobrne, pohodnikov
preko 40, z zaključno žalno slovesnostjo in
s pogostitvijo. Preko 200 udeležencev.
Obiskali smo vse člane, ki so v poplavi
utrpeli škodo, in vsakemu izročili po 25 €
iz blagajne KO Vojnik.
V oktobru smo priredili žalne
slovesnosti po KO ob dnevu mrtvih.
V novembru smo nabavili novoletne
čestitke in čestitke ob rojstnih dnevih, ki
jih prejmejo vsi člani in članice.
Obdarovali smo vse starejše od 80 let
in bolne člane, teh je 92 v našem združenju
Vojnik – Dobrna.
8. 12. – Pohod Stari pisker – Šmartno.
Razdelitev novoletnih daril.

SPOMENIK NOB V
IVENCI PRI VOJNIKU
Skromna obeležja velike vrednosti.
Spomenik se nahaja v gozdu nad cesto
Celje – Maribor v kraju Ivenca pri Vojniku.
Spomenik je uredila ZB NOV Vojnik leta
1956. Postavljen je bil v spomin na neznana
borca (borca in borko) dvanajste brigade
triindvajsete srbske divizije narodno
osvobodilne vojske. Borca sta padla v boju
z umikajočimi se ustaši 11. maja 1945.

Spomenik NOB v Ivenci pri Vojniku
Besedilo na spominski plošči se glasi:
DNE 11. 5. 1945
STA PADLA BOREC
IN BORKA 12. BRIGADE
23. SRBSKE DIVIZIJE NOV.
SLAVA NJIMA!

Za spomenik že dolga leta vestno skrbi
naš član Jurček Korošec, za kar se mu
iskreno zahvaljujemo.
Bodi vama lahka slovenska zemljica!
Smrt fašizmu – svoboda narodu!
ZB za vrednote NOB Vojnik – Dobrna

Marijan Oprešnik,
predsednik Združenja borcev za vrednote
NOB Vojnik – Dobrna
Na 41. strani Ogledala je objavljen tudi
plan dela Združenja borcev za vrednote
NOB Vojnik – Dobrna za leto 2008.
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PGD Vojnik
PREGLED DELA PGD
VOJNIK SEPTEMBER
– NOVEMBER 2007

bili po starosti najmlajši v svoji kategoriji,
četrto mesto.
Starejše gasilke in članice A so se s
tema uvrstitvama uvrstile na področno
tekmovanje, ki je bilo 21. 10. 2007 v
Slovenskih Konjicah. Obe ekipi sta dosegli
Ker v prejšnjem Ogledalu pomotoma prvi mesti in se s tem uvrstili na državno
ni bil objavljen naš prispevek, pregled tekmovanje, ki bo prihodnje leto.
Posebej moramo pohvaliti starejše
našega dela v mesecih september, oktober
gasilke, ki so z izjemnim trudom v zadnjem
in november 2007, ga objavljamo sedaj.
letu izredno napredovale in dosegle odlične
18. 9. 2007 je prizadela Vojnik in rezultate. Po vsej državi jih poznajo kot
okoliške kraje vodna ujma. 46 gasilcev je ubrano, homogeno, delovno – skratka
opravilo 1111 prostovoljnih delovnih ur, odlično ekipo.
ko smo pomagali občanom in delovnim
Mesec oktober je tudi mesec požarne
organizacijam v naši občini. Seveda sem varnosti. V tem mesecu želimo vsem
niso vštete ure, ko smo reševali svoje občankam in občanom še posebej prikazati
premoženje in pomoč svojim tovarišem naše delo.
gasilcem.
Z osnovno šolo v Vojniku že dolgo
Večina občanov je bila z našim delom odlično sodelujemo. Tokrat so učence
zadovoljna, so se pa našli tudi taki, ki so najprej obiskali gasilci, ki so se udeležili
menili, da naša prostovoljna pomoč ni bila gasilske olimpiade na Švedskem. To je
dovolj efektivna.
ekipa iz Nove Cerkve, ki je prikazala vajo,
28. 9. 2007 smo organizirali s katero so na olimpiadi dosegli odlično
tradicionalni Oktoberfest v Vojniku. 12. mesto. Potem so tekmovali člani
Prireditev se je že »prijela« in je lepo Mladega gasilca in tudi drugi učenci pod
uspela.
mentorstvom Milene Jurgec. Tekmovali so
V dopoldanskem času smo organizirali v trojkah v vaji z vedrovko.
tekmovanje za starejše gasilke in gasilce.
Obiskali smo tudi Vrtec Mavrica.
V moški konkurenci je zmagala ekipa iz Otrokom smo pokazali gasilska vozila, jih
Trnovelj, v ženski konkurenci pa ekipa iz malo popeljali po Vojniku. Otroci so bili
Gaberk. Naše gasilke so bile med šestimi – kot vedno – navdušeni.
ženskimi ekipami odlične druge.
Zadali smo si tudi nalogo, da pregledamo
Popoldne je bilo tekmovanje v hitrostni vse hidrante v občini in obiščemo podjetja
mokri vaji. Tekmovanja se je udeležilo in ustanove zaradi večje požarne varnosti
sedem ekip. Prvo mesto je dosegla moška in uspešnosti ob morebitnih požarih in
ekipa iz Socke, v ženski konkurenci pa drugih nesrečah.
ekipa Lemberga.
Del teh pregledov in obiskov smo že
Zvečer smo priredili zabavo z opravili v mesecu novembru, del jih bomo
ansamblom Pogum, ki je razveseljeval v najkrajšem času.
mlado in staro.
4. 11. 2007 smo organizirali pionirsko
14. 10. 2007 je bilo občinsko gasilsko gasilsko tekmovanje v vaji s hidrantom
tekmovanje na Dobrni. Iz našega društva za bivši sektor sever. Tekmovanja so se
je sodelovalo šest ekip. Starejše gasilke so udeležile ekipe iz naslednjih društev: Nova
dosegle prvo mesto, starejši gasilci drugo Cerkev (dve ekipi), Dobrna, Frankolovo,
mesto, članice A drugo mesto, člani A šesto Trnovlje, Ljubečna, Vojnik. Zmagali so
mesto, člani B četrto mesto in pionirji, ki so pionirke in pionirji iz Nove Cerkve, naši
malčki so dosegli
odlično drugo mesto.
24. 11. 2007 smo
organizirali strokovno
ekskurzijo v Mursko
Prana�3stil,�d.o.o.,�Ljubljanska�cesta�20a,Celje
Soboto, Ljutomer in
Vaš�partner�za�poslovno�svetovanje�in�raèunalništvo
Središče ob Dravi, kjer
Izdelava�poslovnih�aktov�in�pravilnikov,�sistematizacija
smo si ogledali gasilski
delovnih�mest,�vzdr�evanje�raèunalniške�programske
dom, njihovo gasilsko
in�strojne�opreme,�prodaja�in�servis,�internet�strani...
tehniko in izmenjali
izkušnje.
E-pošta:�info@prana3stil.si
Telefon:�0590�77�330

PRANA3STIL
GSM:�051�80�73�90

WWW:�http://www.prana3stil.si
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Tekmovanja za pionirje so se v tem letu
končala, vendar aktivnosti v gasilskem
domu niso zamrle. Vsak petek ob 16.30
se pionirji družijo v gasilskem domu ob
igranju družabnih iger, v ustvarjalnih
delavnicah … Srečanja so pod vodstvom in
nadzorom Petre Tržan in Valentine Kroﬂič,
profesorice razrednega pouka.
Vljudno vabimo vse, ki bi se nam
želeli pridružiti, otroke in njihove starše,
da se nam pridružijo s svojo dobro voljo
in z idejami za koristno in ustvarjalno
preživljanje prostega časa.

PLAN DELA
Od starega leta smo se 31. 12. 2007
začeli poslavljati na dvorišču gasilskega
doma z bogračem in glasbo že dopoldne.
Z obnovo gasilskega dvorišča bomo
začeli takoj v naslednjem letu, ko bodo
vremenske razmere primerne za izvajanje
del.
Naslednje leto je volilno leto. Začeli
smo s predlogi kandidatov za organe
društva. Radi bi jih pomladili, da bo
teklo delo v društvu še naprej uspešno in
kakovostno.
Občni zbor bo predvidoma v drugi
polovici februarja 2008.

PREGLED DELA PGD VOJNIK
DECEMBER 2007 –
JANUAR 2008
V mesecu decembru smo obiskovali
občane s koledarji. Vsem občankam in
občanom se zahvaljujemo za prispevke,
saj nam bodo s tem olajšali delovanje
društva.
Za slovo od starega leta smo v
dopoldanskem času pripravili tradicionalni
bograč.
Obisk je bil velik, kar nas zelo veseli.
Očitno ima naše društveno delovanje
vedno večji odziv med občani.
V januarju smo se začeli pripravljati na
državno gasilsko tekmovanje. Članice A in
starejše gasilke redno tedensko vadijo.
Za PGD Vojnik
Karl Kasesnik in Zdenko Vrenko

Pisma bralcev
KDO KOGA VLEČE ZA
NOS?
Kdor je prebral opombo urednice na moj
prispevek v prejšnjem Ogledalu, je lahko
dobil vtis, da ne znam brati knjigovodskih
podatkov in zato govorim neumnosti. Naj
pojasnim; njena pripomba se je nanašala
na stavek, ki sem ga zapisal takole: »Ob
dejstvu, da je bila proračunska postavka,
iz katere se ﬁnancira (poudarjam) tudi
Ogledalo, na dan 25. 7. 2007 realizirana le
48,8 %, je napovedovanje »rdečih številk«
in posledično potrebno »varčevanje«, milo
rečeno – pretiravanje«. Tako sem trdil
zaradi utemeljenega suma (in še vedno
trdim), da je bila uvedba »varčevanja«
priložnost za slepilni manever pri uvedbi
cenzure v rubriki »Pisma bralcev«.
Urednica pa je v opombi opozorila, da je
bil po knjigovodskih podatkih, ki so mi
bili na voljo, proračun za Ogledalo na dan
30. 7. 2007 dejansko že prazen (98,9 %).
Zakaj sem torej v svojem prispevku hote
operiral z drugačnim odstotkom (48,8 %)
in zakaj sem govoril o pretiravanju?
Najprej, vedel sem, da je občinski svet
dne 12. 9. 2007 sprejel predlog rebalansa
proračuna in postavko za Ogledalo povečal
kar za 29,2 % – in torej ni varčeval, o
vzrokih za povečanje proračunskih sredstev
pa tudi ni govoril (glejte zapisnik 9. seje
OS). Kje so našli potreben denar, ne vem,
vem le to, da se zaradi Ogledala občina ni
zadolžila, to pa istočasno pomeni, da je
tako možnost dopuščala prihodkovna stran
proračuna, verjetno pa tudi metoda, da je
lahko »vzela nekaj iz enega žepa in dala
v drugi žep«. Ta dejstva potrjujejo mojo
trditev, da je bilo govoričenje o varčevanju
golo pretiravanje in zgolj pretveza – s
ciljem, »izgnati hudiča« iz Ogledala.
Naprej, trditev urednice, da je bil konto
Ogledala 27. 7. 2007, ko je bil knjižen
zadnji promet, dejansko že prazen (98,9
%), je seveda točna – in ta podatek sem
v dokumentih videl tudi sam. Vendar pa
sem hkrati tudi videl, da je na proračunski
postavki 100 – »občinski svet« (v katere
analitiko spada tudi postavka 1000121
– časopis Ogledalo), na dan 25. 7. 2007
znašala realizacija le 48,8 %, kakor
tudi, da je le-ta na postavki »občinski
svet« v odnosu do »časopisa« v velikem
nesorazmerju in za resno presojo vprašljiva.
Ali je za tako stanje vzrok v neresnem

planiranju ali pa v slabem gospodarjenju,
sem lahko zgolj ugibal. Le zakaj je sicer
sredi leta ena postavka »normalna«, druga
pa »podivjana«, saj časopis vendar ni
nafta niti hrana, ali pa sem kaj spregledal?
No, nisem pa spregledal plačil avtorskih
honorarjev in dela preko študentskega
servisa, ki jih je bilo do 30. 6. 2007 kar
za 3591 evrov. Kako so lahko tako mimo
udarili, ko so sprejemali proračun, saj so
vendar vedeli za vstopne cene, sem se tudi
spraševal. Kar tako sprejeti diletantsko
razlago, da je za 98,9 % realizacijo kriva
rubrika »Pisma bralcev« do te mere, da jo
je treba kar odpraviti, ali pa vsaj prepoloviti
(cenzurirati!) – prosim lepo, za tako naivne
nas pa ne imeti! Kolikšen je naš »delež«
stroškov (papirja, saj pisma ne prejemajo
honorarjev!), si lahko izračunamo iz
naslednjih podatkov: lani je Ogledalo izšlo
na skupno 324 straneh in če zaokrožim
navzgor, je bilo od tega za pisma bralcev
porabljenih vsega 10 strani oz. le 3,08 %
vseh strani! Poglejmo si še tale podatek: za
Ogledalo je bilo v proračunu 2005 na voljo
proporcionalen delež zneska 80.537 evrov
iz postavke »splošno« (glejte Ogledalo št.
02/53 – stran 7) in izšlo je (šest številk) na
380 straneh. Na isti postavki je bilo lani
89.319 evrov, torej 10,9 % več denarja
(glejte Ogledalo št. 04/60 – stran 29), izšlo
pa je (pet številk) na 324 oz. na 16,2 %
manj straneh. Pozor, dragi bralci, ali se
vam ne zdi, da je to zelo sﬁžena ekonomija,
če 10,9 % več denarja pridela 16,2 % manj
strani, pri tem pa negativnega učinka
rebalansa še upoštevali nismo?! In če še
vedno verjamete, da so vsega kriva pisma
bralcev, potem vam res ni pomoči. Odbor
za ﬁnance pa vabim, naj čim prej vzame
pod drobnogled tudi Ogledalove ﬁnance,
zlasti izplačila študentskim servisom,
da ne bo v zadregi, če bo to kdaj storilo
Računsko sodišče!
Edvard Krajnc

ODMEVI IZ DOLINE POD
FLORJANOM
Spoštovana gospa Agata Ostanek! Ste
opazili, po letu dni najinih »pogovorov«
se nama je sedaj pridružil še Ofentavškov
Ciril iz Celja. To, da se je oglasil kot »bivši«
Vojničan, sedaj »iz Celja«, govori, kako
velik je njegov lokalni ponos. Moj poklon!
Takšnih dandanes ne »delajo« več. Sicer
21. februar 2008
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pa, bravo, sedaj smo že trije in bomo lahko
še naprej klepetali in usklajevali različna
mnenja (upam, da kdaj tudi ob »šanku«) in
na ta način pritegnili v pogovor morda še
kakšnega Benedikta, kaj pravite? No, šalo
na stran, kajti tako Ciril, kot tudi Benedikt,
ne poznata šale. Imata pa – zanimivo – tudi
zelo podobno in prepoznavno retoriko: oba
»pozitivno razmišljata«, oba izgubljata
živce zaradi »nergačev« in – oba »nimata
časa«, da bi se z njimi ukvarjala, čeprav ne
vem, zakaj bi se s tem moral ukvarjati ravno
Ciril. Res zanimivo, moj učitelj iz OŠ,
Šinigoj, bi ju prav gotovo prijel za ušesa,
rekoč: »No, fanta, sedaj mi pa povejta,
kdo je prepisoval?« Ampak podobnosti še
ni konec. Popolnoma usklajeno delujeta
tudi na vizualno-graﬁčnem področju: ko
želita v svoji povedi nekaj poudariti, se
oba zatekata k uporabi velikih črk. Take
podobnosti res ne srečaš vsak dan, vendar
življenje je polno naključij! Kronsko
naključje, gospa Agata, pa je, da Ciril ve,
pred kakšno dilemo je bil med poplavo
postavljen Benedikt (podreti ali ne podreti
protipoplavni nasip), pri tem pa na občini
omenjenega Cirila nihče ne pozna. Naj
razume to kdo, če more!? Ga poznate
morda Vi? Ampak mene – bolj kot to – žuli
vprašanje, zakaj sem postal v očeh obeh
navedenih gospodov (?) in žal, tudi mlade
dame (?), ki sem jo prvič srečal na OS, dne
17. 10. 2007, sinonim za »negativca«. Res
ni pošteno, da si ni še nihče vzel pet minut
časa in mi tega pojasnil. Vem, da do sebe
ni nihče v popolnosti objektiven, vendar
smatram, da se trudim živeti po božjih in
naravnih zakonih in da se držim zlatega
pravila, ki govori: ne stori nikomur tega,
kar ne želiš, da bi drugi storili tebi. Toda
če vidim krivico in napake in če laž dobi
obraz resnice in ko resnica dobi obraz laži
– spregovorim, ja, in postanem neugoden
diskutant oz. v županovem žargonu –
(invalidsko upokojeni) nergač. Priznam, to
krilatico kdajpakdaj slišim tudi iz ženinih
ust. In ne glede, iz katerih ust jo slišim,
si jo vsakokrat štejem v čast! Žena že to
ve, župan pa naj razmišlja! »Vse je slabo,
vse je zanič na vseh področjih.« Tega, kar
mi podtika Ciril, nisem nikoli izustil. To
bi bilo tudi v nasprotju z mojim videnjem
resnice. Upam, da župan ni pozabil, da sem
mu lani ob novem letu čestital za uspehe,
ki so vidni vsakomur, če se le povzpne k
Devici Mariji. Tako rekoč pod nogami mu
ležijo. In če se povzpne še na Povšetov
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hrib, so vidni še bolj, ker pogled seže še
dlje. Toda, pozor! S tega hriba so vidne
tudi lepotne napake in tudi krivica, ki sta jo
domnevno ušpičila županova uslužbenca,
ko sta prejšnji lastnici za ta hrib plačala
vsega 3338 evrov, sedanji lastnik pa jih
bo z njim zaslužil več sto tisoč. Ne, ni
»fovšija«, trdim samo, da je krivica, ker
je gospa pri vsej ustavni enakopravnosti
prejela le omenjeni drobiž. Svojevrsten
škandal pa je tudi to, da sta županova
uslužbenca opravila nakup domnevno med
delovnim časom – za račun brata (!) enega
izmed njiju – kar je dejstvo, razvidno iz
podpisane pogodbe. Lepotnih napak, ki
jemljejo blišč županovim uspehom, pa je
še več! Pogled s Povšetovega hriba nas
informira, da je OIC Arclin zrasla tako
rekoč »pred vrati« bolnišnice, še prej pa
je tik ob njen vhod »na ogled postavil«
svojo dejavnost samostojni podjetnik.
Vendar očitek ne gre investitorjem. Župan
bi moral paziti (in, seveda, tudi svetniki),
da njegova prizadevanja za razvoj občine
ne bi prihajala v opreko s prav tako
pomembnim spomeniško zavarovanim
okoljem bolnišnice, da o njeni pravici
do normalnih pogojev za delo sploh ne
govorimo. Naprej, s Povšetovega hriba ni
videti protipoplavnih nasipov, župan pa
nas je v Ogledalu devet let vlekel za nos,
kdaj in kako jih bo zgradil. Sedaj kaže, da
ga je zadnja poplava le spametovala. Žal
pa se s hriba vidi tudi deloma porušeni
pokopališki zid. Res ni spomeniško
zavarovan, vendar so v njem stoletna
izročila pokojnih Vojničanov in čustva
njihovih potomcev, vendar to za župana nič
ne šteje. On ga ne bo saniral, on ga bo raje
porušil! Svetniki pa mu le – prikimavajo?!
Bog se nas usmili! Še tole: pravijo, da je
urednica odstopila, kar meni pove, da ji ni
lahko! Mislite tudi Vi tako, gospa Agata?
Pa zimo lepo preživite in zdravi ostanite!
Edvard Krajnc

Vojnik. Razgrnil nam je svojo predstavo o
tem, kako naj bi potekala dela in kdo naj
bi bili akterji pri izdelavi načrta. Javnosti
oziroma svojim občanom sporoča:
»Pri oblikovanju tako pomembnega
dokumenta moramo vsekakor doseči
širše soglasje s strani organiziranih
subjektov in zainteresirane javnosti, ki
naj bi pri snovanju aktivno sodelovala!«
Njegovo sporočilo je vzpodbudno vabilo
vsakemu občanu, ki bi želel prispevati in
sodelovati pri snovanju tega pomembnega
dokumenta.
Na žalost je bilo v nadaljevanju tega
prispevka objavljeno besedilo neznanega
avtorja.
Pisec nam je sporočil, da so tisti, ki so
v sporu z občino ali mislijo drugače kakor
župan, le »upokojeni nergači«, ki ne bi
smeli prejemati pokojnine ali razpravljati
o usodi svoje občine. Za objavo tega
sovražnega poziva v občinskem glasilu
je odgovorna občina. Kdo je lahko ukazal
urednici Ogledala, da objavi žaljivo
besedilo? Zakaj občina prikriva resničnega
pisca? Vendar je občina, s tem ko je
objavila besedilo, potrdila svoje soglasje s
sovražnim pozivom, ne glede na to, kdo
je pisec.
Kakor sem že poudaril, je bil ugleden
prispevek občinskega svetnika gospoda
Kuneja objavljen skupaj s sovražnim
pozivom neznanega avtorja. Pričakujem,
da bo občina pojasnila, kaj je resnično
želela povedati svojim občanom v eOgledalu. Na koncu naj mi bo dovoljeno
še ugibanje, kdo bi se želel skrivati za
imenom Cirila Ofentauška – skrivnostnega
pisca? Občina je objavila njegovo pismo,
četudi je vedela, da je žaljivo. Njegov
slog pa bralcem Ogledala ni neznan, zato
njim prepuščam nadaljnje ugibanje.
Lep upokojenski pozdrav
Albert Jarh
Povzela: B. M.

USODA OBČINE VOJNIK
IN NJENA RAZVOJNA
VIZIJA
V zadnji, 63. št. OGLEDALA je bil
objavljen prispevek občinskega svetnika
Sama Kuneja o prizadevanjih za izdelavo
Strateškega razvojnega načrta Občine
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JAVNI POZIV
Javni poziv inšpekcijskemu organu
Občine Vojnik o izvrševanju nadzora
nad uporabo pesticidov in drugih zdravju
škodljivih snovi na območju Občine
Vojnik.
Zakon o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili, sprejet že l. 2002, narekuje
ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo,
prehrano in veterinarstvo ter ministrstvu za
zdravstvo nadzor nad izvajanjem ustreznih
ukrepov, s katerimi bi se naj preprečilo
pridelovanje in trženje zdravstveno spornih
živil. Ta naloga vključuje tudi spremljanje
in analiziranje nepričakovanih nevarnosti
za izpostavljenost prebivalcev na območju
ocene povečanega tveganja.
Z ozirom na možno kontaminacijo
poplavljenih zemljišč in podtalnice z zdravju
škodljivimi snovmi in s tem povečanjem
le-teh v pridelovalni zemlji in podtalnici,
pozivamo v naslovu navedeno službo, da
čim prej sprožijo aktivnosti za vzorčenje
izpostavljene zemlje in podtalnice. To je
namreč nujno, da se zaščiti krajane pred
negativnimi posledicami, vezanimi na
uživanje prekomerno kontaminiranih živil.
Postavljamo še tudi vprašanje, katera
služba je izdala ustrezne certiﬁkate
za verodostojnost ocene ekološko
neoporečnih živil, ki se proizvajajo in/ali
prodajajo na območju Občine Vojnik.
Intenzivna pridelava hmelja zahteva
pogosta škropljenja. Zaskrbljujoče pa je
dejstvo, da le-ta potekajo nenajavljeno in
brez navedbe uporabljenega škropiva ter
njegove karenčne dobe.
Mislimo, da bi to zahtevo, ki je prav
tako zakonsko opredeljena, morali prizadeti
pridelovalci vestno izvajati, seveda pod
nadzorom inšpekcijske službe.
Zeleni Slovenije, OO Vojnik
Predsednik dr. Franc Fazarinc, dr. med. in
Civilna iniciativa za napredek in zdravo
življenje v Občini Vojnik

Obvestila
OBDARITEV
NOVOROJENČKOV

POJASNILO O RAZLOGIH
ZA OMEJITEV PREHODA

Deželna
banka
Slovenije
bo
novorojenčkom podarila še dodatnih 20
evrov.
V Občini Vojnik že nekaj let poteka
obdaritev novorojenčkov. Gre za drobno
pozornost in enkratno denarno pomoč
staršem ob rojstvu otroka. Do pomoči so
upravičeni otroci, ki imajo stalno bivališče
v Občini Vojnik skupaj s starši, oziroma
skupaj z enim od staršev. Trenutno ta
pomoč, po sklepu Občinskega sveta z dne
20. 12. 2006, znaša 140,00 €.
Spoštovani starši, seznanjamo vas z
novostjo pri tej obdaritvi, ki jo je ponudila
DEŽELNA BANKA SLOVENIJE. Če
boste za prejem enkratne denarne pomoči
za novorojence odprli transakcijski
račun na otrokovo ime pri Deželni banki
Slovenije, na katerega vam bo nakazana
pomoč občine, bo banka našemu znesku
dodala še 20,00 € in jih podarila vašemu
otroku.
Vse, kar morate storiti je, da v 4
mesecih od rojstva otroka (to je tudi rok
za vložitev pisne vloge pri Občini Vojnik
za dodelitev enkratne denarne pomoči
za novorojence) odprete zanj račun pri
Deželni banki Slovenije. Potrebujete le
svoj osebni dokument in davčno številko
ter rojstni list in davčno številko otroka.
Odprtje računa in njegovo vodenje sta
brezplačna. Ob tej priložnosti vam banka
podari tudi hranilnik, v katerem lahko
zbirate everske kovance in jih položite na
otrokov račun. Ko bo vaš malček zrasel, bo
to lahko počel sam in se tako skozi igro
naučil varčevati.
Enota Deželne banke Slovenije posluje
tudi v Vojniku v poslovno-trgovskem
centru Kmetijske zadruge in Tuša na
Celjski cesti 24/b, Vojnik in je odprta od
ponedeljka do petka od 8. do 12. ure in od
13. do 16. ure.
S tem želimo srečnim družinam
ponuditi še več, saj se z njimi veselimo
vsakega novega občana.

Ograja za zagotovitev varnosti Špesovega
doma.

Občinska uprava

Precej
občanov
izraža
veliko
nezadovoljstvo zaradi ograje okrog
Špesovega doma in še bolj zaradi zaprtih
vrat, ki onemogočajo uporabo bližnjice do
vrtca in šole. Čeprav je vsem popolnoma
razumljivo, da nikomur, ki omeji prehod
preko svojega dvorišča, nihče ne more
očitati, da je to narobe. Z urbanizacijo in
gradnjo individualnih hiš je podobno
povsod, saj so prej obstoječe poti preko
travnikov onemogočene. V našem primeru
pa je razlog veliko tehtnejši.
Ograja, ki jo po etapah gradimo okoli
doma, je potrebna zaradi zagotavljanja
varnosti stanovalcev doma. Povezanost z
okoljem in odprtost vanj je naša želja in
veselimo se, da v dom k svojim ostarelim
sokrajanom prihajate v velikem številu na
obiske, da jih niste pozabili. Ograja tega
ne omejuje, njena naloga pa je preprečiti
neopaženo in lahko tudi usodno tavanje
tistih stanovalcev, ki imajo težave z
orientacijo v času in prostoru. Prav v
letošnji zimi smo imeli nekaj primerov, da
se je stanovalec pozabil pravočasno vrniti
s sprehoda in še pomisliti ne smemo, kaj
bi lahko bilo z njim, če bi ostal na prostem
predolgo. To je razlog, da dom potrebuje
ograjeno, zaprto in nadzorovano dvorišče,
hkrati pa Špesov dom kljub temu ohranja
odprta vrata za obiskovalce.
Vse, ki morajo zaradi ograje svojo
pot podaljšati za nekaj sto metrov po
pločniku ob Cesti v Tomaž, prosimo za
razumevanje.

RAZPIS MINISTRSTVA ZA
OKOLJE IN PROSTOR
Pripravlja se prvi med razpisi, ki bodo
subvencionirali
izvedbo
projektov
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
in mikro sistemov DOLB v Sloveniji.
Ministrstvo za okolje in prostor
pripravlja prvega od razpisov, ki bodo v
naslednjih šestih letih ponudili pomoč
v obliki subvencij za izvedbo projektov
daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
21. februar 2008

19

(DOLB) in mikro sistemov DOLB v
Sloveniji. Predvidena okvirna višina
subvencij bo 30-50 % upravičenih stroškov
investicije, kot je v skladu s pravili
dodeljevanja državnih pomoči.
Ministrstvo želi pridobiti sliko o
načrtovanih projektih v Sloveniji, zato
poziva investitorje, da predstavijo svoje
projekte. Poziv velja tako tistim, ki
načrtujejo večje projekte daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso, kakor tudi
investitorjem, ki načrtujejo t.i. mikro
sisteme daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso.
Več o tem najdete na spodnji povezavi.
h t t p : / / w w w. m o p . g o v. s i / s i / s p l o s n o /
n o v i c e / n o v i c a / a r t i c l e / 1 9 9 4 / 6 111 /
?cHash=63dcacc425.
B. M.

NOVO – eRKG ZA
NOSILCE KMG!!
Zdaj lahko sami z digitalnim potrdilom
kadar koli pridete do registra vašega
kmetijskega gospodarstva.
Obveščamo vas, da je s 5. 12. 2007
nosilcem
kmetijskih
gospodarstev
omogočen dostop do elektronskega registra
vašega kmetijskega gospodarstva (eRKG).
Nosilci lahko dostopate do eRKG, če
si boste pridobili katerega od digitalnih
spletnih potrdil (SIGEN-CA, HALCOMCA, AC NLB, POŠTA CA).
Spletni naslov za dostop do eRKG je http://
rkg.gov.si/GERK/eRKG/: .
Podatki, ki jih vsebuje aplikacija
registra kmetijskih gospodarstev, se vodijo
na Upravnih enotah in vsebujejo naslednje
zbirke podatkov s področja kmetijstva:
register kmetijskih gospodarstev, evidenco
graﬁčnih enot rabe zemljišč kmetijskega
gospodarstva, register skupnih pašnikov,
evidenco pridelovalcev hmelja, evidenco
pridelovalcev oljk, evidenco pridelovalcev
sadja v intenzivnih nasadih, evidenco
pridelovalcev sadja v ekstenzivnih
oziroma travniških sadovnjakih in register
pridelovalcev grozdja in vina.
Uporabnikom
eRKG
aplikacija
omogoča tudi tiskanje informativnega
izpisa podatkov iz aplikacije registra
kmetijskih gospodarstev.
Kmetijska svetovalna služba Celje
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obvestila
ŽELIŠ BITI GASILEC?
Vedno je čas za včlanjenje med gasilce.
Prostovoljno gasilsko društvo Vojnik
vabi vse v starosti od 7 do 75 let, da se
včlanite v gasilske vrste po načelu nikoli
ni prezgodaj in tudi ne prepozno.
Vse informacije dobite na naši spletni
strani:
INFO@PGD-VOJNIK.si in
PGDVOJNIK@VOLJA.net
ali na telefon št. 03/781-21-02. Za vse
informacije smo vam na voljo. Ustne
informacije lahko dobite tudi pri
predsedniku in poveljniku PGD Vojnik.
Vljudno vabljeni med vojniške gasilke
in gasilce, več nas bo, močnejši bomo,
kadar nas kraj potrebuje.
Na pomoč!
Poveljnik Adolf Janc
Predsednik Jože Kocman

POSTANITE DEL TIMA
Če ste pripravljeni dodajati življenje
dnevom umirajočega in nuditi oporo
njegovim svojcem, postanite prostovoljec
v hospicu!
Slovensko društvo Hospic je nevladna,
neproﬁtna, humanitarna organizacija, ki
ima koncesijo za opravljanje javne službe
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva občanov. Svojo dejavnost opravlja
po Območnih odborih po vsej državi.
V Celju deluje od leta 1999. Osnovna
dejavnost društva je program celostne
oskrbe bolnika z neozdravljivo boleznijo,
prav tako pa pod ciljne skupine društva
spadajo žalujoči občani. Vse storitve
hospica so brezplačne. Poslanstvo hospica
je tudi prizadevanje za bolj človeški odnos
do umiranja in žalovanja v družbi. Hospic
poudarja timski pristop. V strokovnem
timu sodelujejo medicinska sestra, sociolog
in prostovoljci.
Kaj pomeni biti prostovoljec v
hospicu?
Biti član tima, del oskrbe umirajočih,
je okušanje lastne smrti skozi spremljanje
umirajočih. Biti poleg ob umiranju je
posebna izkušnja, ki vodi v premislek
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o lastnem umiranju. Za to opravilo je
potrebno imeti odprto srce, sposobnost
empatije in sočutja, pogum za samo
–biti in za sprejemanje, razumevanje
posameznikove poti umiranja. Prostovoljci
so ljudje, ki imajo veliko ljubezni in je
želijo podariti drugim.
Delo prostovoljca je vodeno in
usmerjeno s strani strokovnih delavk:
koordinatorke bolnikov (višja medic. sestra,
prof. zdrav. vzg.), koordinatorke družine
(univ. dipl. soc.) in vodje prostovoljcev.
Za naloge prostovoljca (spremstvo
bolnika, prisotnost in pomoč na domu, skrb
za praktične zadeve, pomoč pri reševanju
problemov) se mora prostovoljec predhodno
usposobiti. Osnovna stopnja usposabljanja
traja deset tednov po štiri šolske ure (1-krat
tedensko od 17. do 20. ure). Usposabljanja
potekajo v obliki delavnic, kjer se
prostovoljci srečujejo s temami (Srečanje
z umiranjem, Predstavitev hospica, Proces
umiranja, Pomoč družini, Komunikacija
z umirajočim bolnikom in svojci, Slovo
in žalovanje, Vloga prostovoljca, …). Ob
zaključku osnovnega izobraževanja pa s
kandidati opravimo še osebni razgovor,
pri katerem preverimo motive, interese
in možnosti za sklenitev Pogodbe o
prostovoljnem delu. Ta se sklene za
določen čas z dobo enega leta s tedensko
obvezo števila ur.
Prostovoljec lahko deluje le v
posameznem območnem
obmo
odboru društva,
tva,
kjer
je
zagotovljena
koordinacija
prostovoljnega dela in ko ima sklenjeno
pogodbo.
Začetek
etek usposabljanj v februarju
V območnem odboru Celje ugotavljamo
premajhno število prostovoljcev, zaradi
česar načrtujemo izobraževanje za
prostovoljce v mesecu februarju. Pred
začetkom pa bomo organizirali uvodni
seminar, kjer bo predstavljeno delovanje
društva in vloga prostovoljca pri
spremljanju hudo bolnih in umirajočih.
Namen seminarja je motivacija
udeležencev za prostovoljno delo v
programu spremljanja hudo bolnih in
udeležbo na 10-tedenskem izobraževanju
za prostovoljce v hospicu.
Pridružite se nam vsi, ki želite
pomagati bližnjemu. Izobrazbena struktura
ni pomembna, prijavijo se lahko vsi
polnoletni občani. Zaželene so naslednje
osebne lastnosti: čustvena stabilnost,
sposobnost poslušanja, nudenje topline …
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Kandidate za prostovoljce in vse, ki
vas zanima dejavnost hospica, vabimo na
brezplačen uvodni seminar z naslovom
»Kako nesreča, bolezen, starost in smrt
spremenijo življenje”, ki bo v četrtek, 31.
1. 2008, od 17. do 20. ure, v prostorih OO
Celje, Malgajeva 4, Celje. Seminar bosta
vodili Hedvika Zimšek – predsednica OO
Celje in vodja programa “Spremljanje
umirajočih bolnikov in njihovih svojcev”
ter Breda Arzenšek, vodja prostovoljcev.
“Življenje nam je darovano, zato ga
moramo razdajati.” (Tagore)
Za udeležbo na seminarju je potrebna
predhodna prijava!
Kontaktni osebi: Hedvika Zimšek 051/
441-961 in Tjaša Vengušt 03/548-6011

POSLANSKA PISARNA
VOJNIK

ima za leto 2008 uradne ure od 15.30 do
17.30 vsak prvi ponedeljek, od januarja
do vključno z junijem.
V primeru zadržanosti poslanec
obvesti Občino Vojnik, le-ta pa izobesi
obvestilo.

»Društvo SOS telefon
vabi k sodelovanju
nove prostovoljke!

Prostovoljno delo se opravlja kot
svetovanje na SOS telefonu za ženske
in otroke – žrtve nasilja, v Celju in v
Ljubljani. Osnovno usposabljanje za
svetovalno delo na SOS telefonu bo
potekalo marca in aprila 2008 v Celju.
Za podrobnejše informacije pokličite
v pisarno Društva SOS telefon, na tel.
št. 01 544 35 13 ali 01 544 35 14, vsak
delavnik od 9.00 do 15.00. Prijazno
vabljene!«

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 15/64, 21. FEBRUAR 2008

VSEBINA:
1.) 11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK
2.) JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
3.) LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2008
4.) JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV
NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH DEJAVNOSTI
5.) JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE
DEJAVNOSTI
6.) JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU TURIZMA V LETU 2008
7.) JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA
GOSPODARSTVA
8.) RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV FINANČNIH POMOČI IN VGRADNJO MALIH (INDIVIDUALNIH ALI
SKUPINSKIH) ČISTILNIH NAPRAV ZA KOMUNALNE VODE
9.) NAVODILA ZA PISANJE ČLANKOV
10.) ČISTILNA AKCIJA
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KRONIKA
11. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK
je bila v četrtek, 29. 11. 2007, s pričetkom ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vojnik. Ob prisotnosti 17 svetnic in
svetnikov je Občinski svet:
- obravnaval in sprejel osnutek proračuna za leto 2008 z zahtevo, da ga predsedniki odborov uravnotežijo
ter pretehtajo še možnosti vključitve dodatnih predlogov;
- sprejel sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, kot sledi:

1. PRVO STAROSTNO OBDOBJE
OD 1 DO 3 LET STAROSTI
A) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
B) POLDNEVNI PROGRAMI 4–6 UR
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
2. DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
OD 3 DO 6 LET STAROSTI
A) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR
OD 3 DO 4 LET – homogena mlajši, kombinirana
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
B) POLDNEVNI PROGRAM 4–6 UR
OD 3 DO 4 LET – homogena mlajši, kombinirana
(vključena prehrana-zajtrk, malica, kosilo)
C) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR
OD 4 DO 6 LET – homogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)
D) POLDNEVNI PROGRAM 4–6 UR
OD 4 DO 6 LET – homogena starejši
(vključena prehrana – zajtrk, malica, kosilo)

NOVA CENA v €
1. 1. 2008

ODSTOTEK
POVIŠANJA

409,40

10,58 %

353,70

10,58 %

369,20

4,68 %

317,50

4,68 %

312,70

2,30 %

270,60

2,30 %

3. CENA PREHRANE
CENA PREHRANE V CELODNEVNEM IN
POLDNEVNEM PROGRAMU

35,00 EUR

- imenoval predsednika, člane in namestnike Občinske volilne komisije v naslednji sestavi:
- predsednik: mag. Miran Pritekelj, Arclin 29 a, 3211 Škofja vas,
- namestnik predsednika: Adolf Videnšek, Globoče 14 b, 3212 Vojnik,
- član: Marija Dolšek, Pristovškova 11, 3212 Vojnik,
- namestnik člana: Arsim Besimi, Višnja vas 14, 3212 Vojnik,
- član: Jožica Sešel, Petelinškova 5, 3212 Vojnik,
- namestnik člana: Marija Železnik, Verpete 27, 3213 Frankolovo,
- član: Katarina DelʼNegro, Arclin 69, 3211 Škofja vas,
- namestnik člana: Alja Tihle, Nova Cerkev 120, 3203 Nova Cerkev.
- sprejel spremembo Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih
občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov (Ur. l. RS, št. 20/07), in sicer: 4. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Plačilo za opravljanje funkcije podžupana določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.«;
- sprejel sklep o včlanitvi Občine Vojnik v Lokalno akcijsko skupino Društvo »Raznolikost podeželja« Občin Celje, Laško,
Štore, Vojnik;
- soglašal z osnutkom Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za Obrtno-poslovno cono Arclin, sprejeti
osnutek se preoblikuje v predlog in se sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o lokacijskem načrtu za
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Obrtno-poslovno cono Arclin;
- soglašal s potrditvijo stališč do pripomb na javno razgrnjeni predlog OLN VOJNIŠKA GMAJNA;
- sprejel sklep, da se odobrijo sredstva za plačilo spremljevalca za otroka s posebnimi potrebami v obsegu 4 ure dnevno;
- sprejel sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi na parcelah št. 944/1, 944/2, 944/3 in 944/4, vpisanih v vložku št. 364,
k. o. Vojnik trg.
Povzela: Barbara Mikuš
Občina Vojnik na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03), 7. člena Pravilnika o
soﬁnanciranju športa v Občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 51/04) in Letnega programa športa Občine Vojnik za leto 2008 objavlja

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje programov športa, ki jih bo Občina Vojnik soﬁnancirala iz občinskega proračuna za
leto 2008
1.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje naslednjih programov:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
3. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
4. Kakovostni šport
5. Druge dejavnosti:
- izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
- medobčinske in občinske športne prireditve,
- delovanje športnih društev in športnih zvez na ravni Občine Vojnik.
2.

Pogoji za pridobitev sredstev za soﬁnanciranje športnih programov

Nosilci in izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- imajo sedež v Občini Vojnik ali so registrirane izključno na regijskem nivoju in vključujejo tudi občane Občine Vojnik,
- imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo ter
- so registrirani najmanj eno leto.
3.

Upravičenci

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih programov:
- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju Občine Vojnik,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa s sedežem na območju Občine Vojnik,
- zavodi za področja vzgoje in izobraževanja v Občini Vojnik.
4.

Okvirna vrednost sredstev

Okvirna vrednost razpisa je 43.288,00 €.
5.

Vsebina vloge

Vloga mora vsebovati:
- izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali na spletni
strani Občine Vojnik www.vojnik.si,
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem javnem razpisu,
- natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem izvajanja programov in z urnikom vadbe,
- program mora biti ﬁnančno ovrednoten s planom stroškov in navedeni morajo biti viri soﬁnanciranja,
- društva, gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove morajo ob prijavi na razpis priložiti potrdilo o registraciji za opravljanje
športne dejavnosti.
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6.

Rok in način prijave na razpis

Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212
Vojnik, najkasneje do 26. 3. 2008. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti
s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov:
OBČINA VOJNIK, Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom: »NE ODPIRAJ: JAVNI RAZPIS – ŠPORT 2008«. Na hrbtni strani mora
biti naveden naslov prijavitelja.
7.

Postopek obravnave prijav

Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, ki jo imenuje župan. Izbrane programe bomo soﬁnancirali na podlagi kriterijev in meril
Pravilnika o soﬁnanciranju športa v Občini Vojnik.
Nepravočasno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala.
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo v 10 dneh po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
8.

Informacije

Odbor za družbene dejavnosti priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev v
času uradnih ur obrnejo na referentko za družbene dejavnosti, Valerijo Svetel, tel. 7800-623 in 7800-620, elektronski naslov: druzbene.
dejavnosti@vojnik.si.
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik
ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PA POZIVA TUDI ŠPORTNIKE POSAMEZNIKE, KI SO USMERJENI V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT IN IMAJO STALNO PREBIVALIŠČE V OBČINI VOJNIK, DA DO 26. 3. 2008
ODDAJO SVOJE VLOGE.
V skladu s prvim odstavkom 7. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03) ter 5. členom Pravilnika o
soﬁnanciranju športa v občini Vojnik (Uradni list RS, št. 51/04) Občinski svet na svoji 1. korespondenčni seji v času od 7.2.2008 do
14.2.2008 sprejme
LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE VOJNIK ZA LETO 2008
1. UVOD
Šport je pomembna dejavnost družbe in je del splošne kulture, ki dopolnjuje življenje posameznika – občana. S športom se ljudje, na
osnovi interesa, ukvarjajo prostovoljno. Z njim se lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa svoje interese združujejo v društvih ali
drugih športnih organizacijah.
V športne dejavnosti se lahko vključujejo občani vseh obdobij življenja, vendar imajo športne aktivnosti otrok in mladine zaradi vpliva
na razvoj mladega človeka prednost tako v nacionalnem programu športa kot tudi v letnem programu športa občine. Zato Občina
soﬁnancira predvsem programe športa otrok in mladine, športno rekreacijo občanov, kakovostni šport ter gradnjo športnih objektov in
vzdrževanje le-teh.
Občina bo za uresničevanje javnega interesa v športu zagotavljala ﬁnančna sredstva v občinskem proračunu. Razdelitev sredstev
bo potekala na podlagi javnega razpisa za soﬁnanciranje programov športa v občini ter meril in kriterijev, ki jih morajo izpolnjevati
posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti. Uresničevanja programa bo spremljal Odbor za družbene dejavnosti.
2. VSEBINA LETNEGA PROGRAMA
2.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

v višini 2.590,00 €
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do sprejema v šolo. Na ravni lokalne skupnosti se izvajajo programi »Zlati sonček«,
»Naučimo se plavati«, »Ciciban planinec« in športne dejavnosti, ki jih organizirajo izvajalci športnih programov za predšolske otroke
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z namenom optimalnega razvoja gibalnih sposobnosti, posredovanja osnovnih gibalnih znanj in spodbujanja otrokovih aktivnosti,
ustvarjalnosti in razvoja osebnosti. Občina Vojnik bo v letu 2008 soﬁnancirala: strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v
kateri je največ 20 otrok.
2.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

v višini 8.980,00 €
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta starosti, ki so prostovoljno vključeni v športne
programe. Na ravni lokalne skupnosti se lahko izvajajo programi »Zlati sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati« in drugi 80-urni
programi za skladen razvoj gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov. Občina Vojnik bo v letu 2008 soﬁnancirala: organizacijo in
izpeljavo občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in
80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, ter objekt.
2.2.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

v višini 7.512,00 €
V programe se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od 11. do 15. leta starosti, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne
značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske,
kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna športna zveza, v dogovoru z
Ministrstvom za šolstvo in šport in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez. Programi so lahko razdeljeni v tri
stopnje: a) cicibani, cicibanke, b) mlajši dečki in deklice in c) starejši dečki in deklice. Občina Vojnik bo v letu 2008 soﬁnancirala:
objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti ter tekmovanja v tekmovalnih sistemih
panožnih športnih zvez. Dodatno se soﬁnancira vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
Program športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, zajema načrtno redno vadbo, ki ima značaj športnega
treniranja v individualnih in kolektivnih športnih panogah.
Vadbene skupine-selekcije pri individualnih športnih panogah morajo vključevati najmanj 5 tekmovalcev, v kolektivnih športnih
panogah pa najmanj toliko, kolikor je pogoj, da ekipa lahko tekmuje.
2.2.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

v višini 7.512,00 €
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki
vrstnikov v mednarodnem merilu. Razdeljeni so na več stopenj. Obseg treninga je odvisen od speciﬁčnosti športne zvrsti: 400 do 1100
ur. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje: a) mlajši mladinci in mladinke b) starejši mladinci in mladinke, c) kadeti in kadetinje.
Občina Vojnik bo v letu 2008 soﬁnancirala: objekt in strokovni kader.
Program športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, zajema načrtno redno vadbo, ki ima značaj športnega
treniranja v individualnih in kolektivnih športnih panogah.
Vadbene skupine-selekcije pri individualnih športnih panogah morajo vključevati najmanj 5 tekmovalcev, v kolektivnih športnih
panogah pa najmanj toliko, kolikor je pogoj, da ekipa lahko tekmuje.
2.3. Kakovostni šport

v višini 6.677,00 €
Programi kakovostnega športa na ravni lokalne skupnosti zajemajo priprave in športna tekmovanja ekip ali posameznikov, registriranih
športnikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki
jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope v uradnih tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka:
– Kolektivni športi: 1., 2., 3., 4. državna liga
– Individualni športi: 1., 2. državna liga
– Miselne igre: 1., 2. državna liga
Občina Vojnik bo pri programih kakovostnega športa v letu 2008 soﬁnancirala: najemnino objekta za 320 ur programa, kategorizacijo,
dosežene športne rezultate članskih ekip oziroma posameznikov – članov in vključevanje oseb s posebnimi potrebami.
Za te programe lahko konkurirajo le tisti, ki konkurirajo tudi za vsaj dva programa, ki spadata v sklop športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
2.4. Druge dejavnosti
2.4.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
Občina Vojnik bo v letu 2008 soﬁnancirala izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
2.4.2. Medobčinske in občinske prireditve

v višini 2.922,00 €

v višini 2.922,00 €
Občina Vojnik bo v letu 2008 soﬁnancirala materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen zakona o športu,
medobčinske in občinske prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek
za šport, gospodarstvo in turizem, razen šolskih športnih tekmovanj.
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2.4.3. Delovanje športnih društev

v višini 4.173,00 €
Društva in zveze za svoje osnovno delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov, ki jih bo v letu 2008
soﬁnancirala Občina Vojnik.
3. IZBOR IN FINANČNO OVREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
Občina skrbi za uresničevanje javnega interesa v športu, o javnem interesu v športu pa na ravni občine odloča Odbor za družbene
dejavnosti. V letni program športa se uvrstijo tisti programi nacionalnega programa, ki so pomembni za lokalno skupnost in upoštevajo
tradicijo in posebnosti športa v občini. Izbor programov se izpelje na podlagi javnega razpisa, ki ga občina objavi na krajevno običajen
način. V razpisu se opredeli naslednje:
- izvajalce, ki lahko kandidirajo s programi,
- programe, ki bodo soﬁnancirani,
- pogoje, ki jih morajo izvajalci izpolnjevati,
- način izbora programov in podlaga za izbor.
Zahteve razpisa in postopek je opredeljen v Pravilniku o soﬁnanciranju športa v občini Vojnik. Z izbranimi izvajalci se sklene pogodba
o soﬁnanciranju športa za leto 2008, ki jo podpiše župan.
4. SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
V proračunu Občine Vojnik za leto 2008 se zagotavljajo sredstva na področju športa.
Sredstva za soﬁnanciranje vsebine letnega programa športa za leto 2008 se zagotavljajo iz skupin proračunskih postavk 40306 –
ŠPORT.
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
2.1. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
2.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
3. Kakovostni šport
4.1. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov
4.2. Medobčinske in občinske prireditve
4.3. Delovanje športnih društev

2.590,00 €
8.980,00 €
7.512,00 €
7.512,00 €
6.677,00 €
2.922,00 €
2.922,00 €
4.173,00 €

Soﬁnanciranje športnih programov poteka v skladu s sprejetim proračunom Občine Vojnik za leto 2008.
Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik
Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti objavlja za leto 2008

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki
jih bo Občina Vojnik soﬁnancirala iz občinskega proračuna za leto 2008
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.
2. Vsebina soﬁnanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje ﬁnančnih sredstev za izvajanje neproﬁtne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko 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 programe (zakonska ali pogodbena obveznost),
- investicij v prostore društev.
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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
aktivnosti za prihodnje leto.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 5.650,00 €.
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 2008 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
postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, 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 obdobje 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 izven organizacije;
- program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;
- program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma vsebuje 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.
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 porabljena v letu 2007.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 26. 3. 2008. 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 2007 in
- plan dela za leto 2008.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE DEJAVNOSTI
2008«. 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.
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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 izbranimi
izvajalci sklenila pogodbo o soﬁnanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na seji Odbora za
družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom v času uradnih ur pri referentki za družbene dejavnosti
Valeriji Svetel, tel. 7800-623 in 7800-620, elektronski naslov: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.
Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik
Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik objavlja za leto 2008

JAVNI RAZPIS

za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,
ki jih bo Občina Vojnik soﬁnancirala iz občinskega proračuna za leto 2008
1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja,
posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, folklorne, gledališke, likovne, lutkovne in literarne
dejavnosti.
2. Vsebina soﬁnanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se soﬁnancira naslednja vsebina:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost;
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega vzgojno
izobraževalne programe;
– udeležba na območnih, medobmočnih in državnih srečanjih;
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
– kulturne prireditve in akcije;
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje ter investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene
akcije.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini Vojnik;
– da so registrirani v skladu z zakonom o društvih najmanj eno leto pred objavo razpisa;
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
– da imajo evidenco o članstvu;
– da opravljajo svojo dejavnost na neproﬁtni osnovi;
– da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje
leto;
– da v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih na primeren način predstavljajo Občino Vojnik.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 20.050,00 €.
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za dodelitev sredstev
Osnova za obseg soﬁnanciranja ljubiteljske kulture so merila v obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika za vrednotenje
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Vojnik.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti porabljena v letu 2007.
7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 26. 3. 2008. 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
OgledalO 02/64

28

21. februar 2008

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 ul. 8, 3212 Vojnik;
- dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem razpisu;
- natančen opis programov;
- poročilo porabe sredstev za leto 2007;
- plan dela za leto 2008 in
- posebna dokazila o delovanju društva na medobčinski, regijski, državni oz. meddržavni ravni.
Če v okviru društva deluje več skupin, je potrebno za vsako skupino izpolniti poseben obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2008«. Na hrbtni strani mora biti
naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb začel roku osmih dni po zaključku razpisnega roka, v prostorih Občine Vojnik.
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi v enem dnevu, 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 izbranimi
izvajalci sklenila pogodbo o soﬁnanciranju kulturnih programov po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev v času
uradnih ur obrnejo na referentko za družbene dejavnosti, Valerijo Svetel, tel. 7800-623 in 7800-620, elektronski naslov: druzbene.
dejavnosti@vojnik.si.
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 2007
(Uradni list RS, št. 121/07) Občina Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS

za soﬁnanciranje programov na področju turizma v letu 2008.
1.

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

2.
Okvirna višina razpisanih sredstev za izvajanje razpisanih programov ima Občina Vojnik v proračunu za leto 2008
predvideno 10.400,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2008.
3.
Upravičenci so društva in druge organizacije, katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje dobička, delujejo na
področju turizma na območju občine Vojnik, njihovi programi pa vsebujejo naslednje aktivnosti:
ohranjanje kulturne in naravne dediščine;
urejanje in varstvo okolja;
organiziranje in usklajevanje prireditev;
izvajanje promocijske in informativne dejavnosti;
izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje na področju turizma;
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 ;
dokazilo, da ima društvo sedež na območju Občine Vojnik;
da so registrirani po zakonu o društvih oziroma po zakonu o zavodih;
vsebinsko poročilo o delu in ﬁnančno poročilo za leto 2007;
vsebinski program dela in ﬁnančni načrt za leto 2008, ki ga je sprejel pristojni organ;
dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu s seznamom oziroma številom članov.
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Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na naslov do vključno petka, 15. marca 2008 do 12.00. Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis za soﬁnanciranje programov na področju turizma« na naslov Občina Vojnik, Keršova
ulica 8, 3212 Vojnik.
5.

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

6.

O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Dodatne informacije so vam na voljo vsak delovni dan na telefonskih št. 03 7800-647 ali 051 315-841 (Petra Pehar Žgajner).

7.

Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2008 (Uradni list RS, št. 121/07) ter Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih
sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik (Uradni list RS, št. 61/04 in št. 33/2007) župan Občine
Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS

za dodelitev ﬁnančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik v letu 2008.
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 javnega razpisa za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini
Vojnik, znaša 17.000,00 €.
Nameni, ukrepi in pogoji
Finančna
na sredstva se namenijo za:
1. Soﬁnanciranje posameznih ukrepov v obliki dotacij. Skupna višina ﬁnančnih sredstev, ki se dodeljujejo v obliki dotacij, je
17.000,00 €.
2.

Pridobitev ali podaljšanje standarda kakovosti, ki je priznan v tujini, so upravičeni stroški do 45 % upravičenih stroškov
pridobitve oz. največ 1.000 € od 17. 11. 2007 dalje.

3.

Stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih
znamk: za mala in srednje velika podjetja se krijejo stroški do 50 % oz. do maksimalne višine 1.700 € od 17. 11. 2007 dalje.

4.

Stroški izdelave projektne dokumentacije in stroški investicijskih programov: za mala in srednje velika podjetja se krijejo
stroški do 45 % oz. do maksimalne višine 1000 € od 17. 11. 2007 dalje. Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25 %
vrednosti investicije. Investicijski projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.

5.

Prva udeležba na sejmu ali razstavi: krijejo se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice v višini do 50 %
upravičenih stroškov oz. maksimalno do 1.500 € od 17. 11. 2007 dalje. Upravičen strošek je prva postavitev in delovanje stojnice
na sejemski prireditvi od 17. 11. 2007 do 14. 11. 2008. Upravičenci so do sredstev upravičeni samo enkrat, to pomeni, da
upravičenci iz preteklih let ne morejo ponovno pridobiti sredstev iz naslova tega ukrepa.

6.

Odpiranje novih delovnih mest v obliki samozaposlitve: pomoč za samozaposlitev se lahko dodeli, če je delovno mesto na
območju občine Vojnik za zaposlovanje ljudi, ki še niso bili zaposleni ali pa so ostali brez zaposlitve. Samozaposlena oseba,
katera uveljavlja subvencijo, mora biti registrirana kot brezposelna oseba najmanj en mesec pred dnem zaposlitve oziroma mora
iz priloge razvidno, da se oseba prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja). Če delavec ni občan občine
Vojnik, se sredstva dodelijo v 2/3 višini.
Upravičenci so osebe, ki so se samozaposlili s 17. 11. 2007 kot samostojni podjetniki.
Upravičeni stroški samozaposlitve so delni stroški plačanih prispevkov za eno leto oziroma:
- ni občan občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima sedež v občini Vojnik v maksimalni višini 800 €;
- občan občine Vojnik, katerega sedež podjetja je v občini Vojnik v maksimalni višini 1.200 € ;
- se izključno ukvarja z raziskovalnimi aktivnostmi največ 1.500 €.
Pri samozaposlitvi mora prejemnik pomoči prispevati najmanj 25 % sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati pomoči. Nova
zaposlitev mora biti ohranjena najmanj dve leti.
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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 smiselno uporabljajo pravila za majhna podjetja, ki ima manj kot
50 zaposlenih, 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 podjetja, ki so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali pa so
kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala
družbe.
Vsebina vloge
1. Vloga Občine Vojnik za posamezen namen, ki se dobi v tajništvu občine v času uradnih ur od ponedeljka, 25. 2. 2008 dalje ali
na internetni strani http://www.vojnik.si.
2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarskih dejavnosti.
3. Potrdilo o plačanih davkih.
4. Izjava prosilca o višini lastnih sredstev za posamezen namen.
5. Izjava, da podjetje ni v težavah in da predstavlja razpisana pomoč spodbudo za izvedbo nameravanega projekta.
6. Izjava, da za ta namen še ni dobil državne pomoči oziroma kolikšen del je že dobil iz drugih virov.
Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti tudi:
* za pridobitev in podaljšanje standarda kakovosti:
- dokazilo o plačilu,
- račun;
* stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih znamk:
- dokazilo o plačilu,
- račun;
* za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskih programov:
- dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumentacije in investicijskih programov,
- račun;
* za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
- dokazilo o plačilu za najem, postavitev in delovanje stojnice,
- račun;
* za odpiranje novih delovnih mest v obliki 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 na delovnem mestu,
- potrdilo o stalnem prebivališču samozaposlenega,
- izjavo, da se samozaposleni ukvarja izključno z raziskovalno dejavnostjo,
- 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
izjava vlagatelja).
Rok in način prijave razpisa
Rok za prijavo na javni razpis je od 25. 2. 2008 do vključno 14. 11. 2008 do 12. 00. Vloga z zahtevanimi dokazili mora biti poslana
priporočeno po pošti ali osebno oddana v tajništvu Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik najkasneje do roka prijave. Za čas
prejema se šteje, ko je vloga v tajništvu Občine Vojnik.
Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, da vloga ne bo dopolnjena v določenem
roku, se s sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva, ki bo sprejela sklepe o dodelitvi
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) 78-00-647 (Petra) ali po e-pošti
obcina@vojnik.si.
Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik
21. februar 2008
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Občina Vojnik na podlagi 14. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l. RS. št. 59/06, 67/06) in na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/2006) objavlja:

RAZPIS

Za dodelitev sredstev ﬁnančnih pomoči in vgradnjo malih (individualnih ali
skupinskih) čistilnih naprav za komunalne vode
1.
PREDMET RAZPISA
Predmet razpisa je soﬁnanciranje nabave malih čistilnih naprav za komunalne vode do 50 PE.
2.

SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV

a) Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje malih čistih naprav za komunalno odpadne vode na območju Občine Vojnik. Sredstva
so zagotovljena v proračun za leto 2008 v višini do 20.000,00 EUR. Soﬁnanciralo se bo do 50 % vrednosti posamezne investicije,
oziroma največ do 2000 EUR.
b) Za soﬁnanciranje po tem razpisu lahko zaprosijo:
ﬁzične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Vojnik.
c) Pogoji
• Čistilna naprava mora imeti certiﬁkat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede mejnih vrednosti parametrov
odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (UR. l.
RS, št. 103/2002).
• Čistilna naprava mora biti izven agromelioracij, znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacij – pisno informacijo si vlagatelj
pridobi sam v gospodarski družbi Vodovod – kanalizacije d. o. o., Lava 2a, Celje.
• Objekt, za katerega se je nabavila čistilna naprava, mora biti legalen.
• Ne velja za nove gradnje.
• Velja samo za stanovanjske objekte (ne za vikende).
3.
VSEBINA VLOGE
Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec z zahtevanimi prilogami). Razpisana dokumentacija bo na razpolago od dneva
objave javnega razpisa na vložišču Občine Vojnik, Keršova 8 Vojnik in na spletnih straneh Občine Vojnik (www.vojnik.si) rubrika
občina – javna naročila in razpisi.
4.

ROK IN NAČIN PRIJAVE

Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva objave v občinskem glasilu Ogledalo vloga z zahtevanimi prilogami je na internetni
strani www.vojnik.si ali v tajništvu Občine Vojnik
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Vojnik, Referat za komunalo, Keršova 8, 3212 Vojnik do
27. 10. 2008. Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v zaprti ovojnici s prepisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS MALE ČISTILNE
NAPRAVE«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane.
5.

POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Vloge bo komisija obravnavala do 12. 11. 2008. Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan v roku osmih dni od odpiranja vlog, da
jo dopolni. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v roku osmih dni, bodo zavržene. Popolne vloge bodo ocenjene na
podlagi meril za izbor. Prednost bodo imele vloge z višjim številom točk.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v roku petnajstih dni od dne, ko bo komisija pripravila predlog prejemnikov
sredstev. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 30. 11. 2008.
6.

NADZOR IN SANKCIJE

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja komisija, ki opravlja nadzor nad porabo sredstev, ki so predmet tega
razpisa.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila dodeljena na podlagi
neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev
v enkratnem znesku. Prejemnik bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila.
Občina Vojnik, Referat za okolje in prostor ter komunalo
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Merila za ocenjevanje vlog
DA
50

NE
0

2. Vlagatelj rešuje čiščenje dveh
ali več stanovanjskih objektov.

30

0

3. Objekt, za katerega se gradi MČN, je
trajno poseljen.

30

0

1. Nepremičnina stoji na vodovarstvenem
območju.

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

NAVODILA ZA PISANJE ČLANKOV
Nova oblika Ogledala od nas zahteva tudi enoten način pisanja člankov - podnaslove.
Kot vidite, so vsi članki zdaj opremljeni s podnaslovi, katere smo izjemoma za to številko napisali mi. Zato bi tudi vas prosili, da
vse vaše prihodnje članke opremljate z njimi. Pri izbiri naslovov se lahko ozirate na pravilo: »Naslov pritegne, podnaslov razloži«.
Za dobro kvaliteto fotograﬁj pa je pomembno tudi, v kakšni obliki nam jo pošljete. Prosimo vas, da nam fotograﬁje pošiljate
ločeno, ne vpete v Wordov dokument. Word namreč slabša kakovost fotograﬁj.
Ker elektronska pošta včasih zataji, se obvezujemo, da bomo vsak prejeti članek potrdili z odgovorom na vaš elektronski naslov,
in sicer najpozneje en dan po roku za oddajo člankov; za prihodnje Ogledalo to velja najpozneje do 1. 4. 2008. Če našega potrdila do
takrat ne boste prejeli, nas nemudoma pokličite (03/7800-648), da čim prej rešimo zaplet.
Hvala za upoštevanje zgornjih navodil.

Uredniški odbor

ČISTILNA AKCIJA
Občina Vojnik obvešča, da bo občinska akcija ČIŠČENJA OKOLJA
od torka, 25. marca, do vključno sobote, 29. marca 2007, ko bo glavna
akcija čiščenja. V akcijo se naj vključijo vsi občani naše občine, še
posebej vsa društva, ki organizirano delajo na našem območju, ter šole
in vrtec. Akcijo bodo vodile krajevne skupnosti, zato bodite pozorni na
obvestila v dneh pred 25. marcem in se vključite tam, kjer mislite, da je
najbolj prav. V primeru slabega vremena bo čistilna akcija teden kasneje.
Kontejnerska mesta bodo objavljena naknadno na način, ki je v kraju v
navadi.
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OBVESTILO
INSTRUKTAŽA »SUBVENCIJE 2008«
bo potekala 27. 2. 2008 ob 9.30 in 28.
2. 2008 ob 16.00 v Kulturnem domu v
Vojniku.
Predavatelja: Vesna Mazej Ušen in Mitja
Dimec.
Kmetijski svetovalci izpostave Celje
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obvestila
PRAVILA PRI
IZOBEŠANJU ZASTAV

Gledano od spredaj, sosledje
izobešanja dveh ali več kot treh zastav
v vrsti.

Gledano od spredaj, tri zastave
izobešamo vedno tako.

OKOLJSKI KREDITI
S prvim februarjem so občanom na voljo
ugodni krediti Ekološkega sklada RS. Na
voljo je 12 milijonov evrov, posameznik pa
lahko za različne okoljevarstvene naložbe
pridobi do 20 tisoč evrov.
Za okoljevarstvene naložbe
štejejo zamenjava starega zunanjega
stavbnega
pohištva
z
energetsko
učinkovitejšim, toplotna zaščita objekta,
namestitev učinkovitejših sistemov za
rabo obnovljivih virov energije, nakup
avtomobila s hibridnim pogonom ter
zamenjava azbestne strešne kritine. Za
nekatere zahtevnejše projekte, kot sta
gradnja nizkoenergetske hiše ali celovita
energetska obnova objekta, lahko občani
pridobijo kredit tudi do 40 tisoč evrov.
Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma
najkasneje do 31. januarja 2009.
Javni razpis za kreditiranje okoljskih naložb
občanov si lahko podrobneje ogledate na
spletni strani: http://www.ekosklad.si/pdf/
39OB08A/39OB08A_razpis.pdf

VARUH ČLOVEKOVIH
PRAVIC RS – KAJ JE IN
KDAJ SE NANJ OBRNITI
Varuh človekovih pravic je samostojna
institucija, ki nadzira delo državnih
organov, organov lokalne samouprave in
nosilcev javnih pooblastil (v nadaljevanju
državni organi), da pri svojem delu ne
kršijo pravic posameznika. Varuh ni ena
od vej oblasti, je nekakšna »protioblast«.
Varuh lahko pomaga, če državni organ
v Sloveniji posamezniku krši pravice.
Pritožbo posameznika v samostojno
vodenem
preiskovalnem
postopku
neodvisno in nepristransko razišče vsa
odločilna dejstva in ugotavlja, ali je za
kršitev šlo. Te pa ne more odpraviti namesto
kršitelja, pač pa nanj naslovi mnenje,
kritiko, priporočilo, torej predloge, kako naj
ugotovljeno nepravilnost odpravi in kako
naj pravilno (pravično) reši primer oziroma
kako naj ravna v prihodnje. Državni
organi so opozorila, priporočila, mnenja
in kritike varuha dolžni obravnavati, nanje
odgovoriti ter varuha obvestiti o svojih
ukrepih.
Varuh nima na razpolago formalnih
pravnih sredstev, torej kršiteljev ne more
kaznovati niti jih ne more prisiliti k
določenemu ravnanju. Priporočila varuha
so glede na dosedanje izkušnje upoštevana
že med preiskavo. Varuh s svojimi
opozorili ne vpliva samo na ravnanje v
konkretnih primerih pač pa je njegov vpliv
tudi preventiven: državni organ je lahko po
opozorilu varuha v prihodnjem poslovanju
in odnosih s posameznikom bolj previden
in se izogne nepravilnostim in slabemu
upravljanju. Varuh lahko s svojim delom
torej odločilno pripomore k razvoju načel
in predpisov, ki določajo ravnanje državnih
organov in vedenje njihovih uradnikov.
Če varuh pri posredovanju na ta način
ne uspe, ima na voljo neformalna sredstva
pritiska na državni organ. O tem, da nek
organ ne upošteva njegovih predlogov,
lahko obvesti neposredno nadrejen organ,
pristojno ministrstvo, državni zbor ali pa
zadevo javno objavi. Eno izmed sredstev
političnega in javnega pritiska je tudi redno
letno poročilo državnemu zboru. V njem
varuh poroča o svojem delu, ugotovitvah
o stopnji spoštovanja človekovih pravic ter
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o pravni varnosti državljanov v Republiki
Sloveniji. Poročilo obravnava državni zbor,
z javno objavo na spletni strani varuha
www.varuh-rs.si pa je dostopno strokovni
in širši javnosti.
Ugotovitve o kršitvah varuh javno
objavlja ali sporoča tudi med letom ob
različnih priložnostih in na različne načine
(novinarske konference, osebna srečanja,
publikacije, projekti,…). S tem javnostim
omogoča, da nadzirajo delo organov,
obenem pa se v odnosu do državnih
organov dobro poučeni sami izognejo
kršenju njihovih pravic.
Varuh mora pri svojem posredovanju
upoštevati neodvisnosti in nepristranskosti
sodišč. Zadeve pred sodišči lahko
obravnava samo, če gre za očitno zlorabo
oblasti ali za zavlačevanje postopka. Ne
more pa ocenjevati odločitve sodišč ali jih
celo razveljaviti (!). Varuh nadzira sodno
in pravosodno upravo, torej postopke.
Lahko pa varuh vsakemu organu (torej
tudi sodišču) posreduje svoje mnenje
z vidika varstva človekovih pravic in
temeljnih svoboščin v zadevi, ki jo
obravnava, ne glede na vrsto ali stopnjo
postopka, ki poteka pred temi organi.
Lahko zahteva tudi preizkus sodne
odločbe (ali drugih aktov organov) pred
ustavnim sodiščem s stališča kršitve
človekove pravice ali temeljne svoboščine
tako, da vloži ustavno pritožbo. To lahko
stori samo s soglasjem prizadetega,
katerega pobudo obravnava.
Varuh lahko na ustavno sodišče vloži
zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti,
če meni, da predpis ali splošni akt, izdan za
izvrševanje javnih pooblastil, nedopustno
posega v človekove pravice ali temeljne
svoboščine.
Ker ne sodi v zakonodajno vejo
oblasti, varuh nima pravice predlagati
zakonov, lahko pa da državnemu zboru
in vladi pobudo za spremembo (in za
sprejem) zakonov in drugih aktov iz njune
pristojnosti.
Varuh ima pooblastila samo do javnega
sektorja in ne do zasebnega, zato ne more
posredovati v primerih, ko pravice krši
npr. zasebno podjetje. V takšnih primerih
samo nadzira delo organov, ki nadzorujejo
delo zasebnega podjetja ali zasebnika in
so pooblaščeni ukrepati skladno s svojimi
pristojnostmi (inšpekcijske službe, …) in
jih pozove k ukrepanju.
Evropski varuh človekovih pravic ni
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obvestila
nadrejen slovenskemu varuhu človekovih
pravic. Evropski obravnava pritožbe na
delo evropskih institucij, slovenski na delo
slovenskih državnih institucij.
Slovenskih varuh človekovih pravic je
z zakonom dolžan o svojem delu poročati
državnemu zboru, torej izvoljenim
predstavnikom javnosti. Ta mu določa tudi
sredstva za delovanje in ga za dobo šestih
let izvoli z dvotretjinsko večino glasov
vseh poslancev na predlog predsednika
države. Varuhinja človekovih pravic dr.
Zdenka Čebašek – Travnik je bila izvoljena
20. 12. 2006 in je svoj mandat nastopila
22. 2. 2007.
Varuhu človekovih pravic lahko pišete
na naslov Varuh človekovih pravic RS,
Dunajska 56, 1109 Ljubljana, ali preko
elektronske pošte na info@varuh-rs.si.
Lahko se oglasite tudi osebno. Z varuhinjo
se lahko pogovarjate na sedežu varuha
ali po telefonu vsak torek med 13. in 14.
uro. Za pogovor z njo se je potrebno prej
dogovoriti na telefonski številki 01 475
00 00 ali brezplačni telefonski številki
080 15 30. Sicer pa varuhinja s sodelavci
vsak mesec izvaja tudi pogovore zunaj
sedeža in če ne (z)morete priti v Ljubljano,
jo lahko srečate takrat. Več informacij o
delu institucije varuha lahko dobite na
brezplačni telefonski številki 080 15 30 ali
na spletnih straneh www.varuh-rs.si.

TURISTIČNO DRUŠTVO
NOVA CERKEV

Frankolovo dobilo prvo in četrto mesto.
Minulo nedeljo so se v športni
dvorani v Zrečah, tokrat že na “3.
božičnem srečanju Čebelic”, zbrale mlade
nadobudne
odbojkarice
odbojkarske
šole Čebelica Zreče. Že tradicionalno
sta odbojkarska šola Čebelica Zreče in
odbojkarski klub Comet Zreče organizirala
prijetno srečanje, kjer so se ob dobri igri
in dobrotah iz pečic njihovih mamic
srečale vse igralke odbojke, ki vadijo pod
okriljem odbojkarske šole Čebelica Zreče
v Zrečah, Vitanju, Poljčanah, Oplotnici, na
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Frankolovem in v Ločah.
Tekmovanje je potekalo v treh
starostnih skupinah: deklice 1.-2. razred (6
skupin), deklice 3.-4. razred (7 skupin) in
deklice 5.-9. razred (18 skupin). Igrale so
na igriščih, prilagojenih njihovimi starosti.
Tudi pravila igre so se nekoliko spremenila
in bila prijazna do njihovega trenutnega
znanja odbojke.
V skupini deklice 5.-9. razred so prvo
mesto zasedle NMN Zreče, drugo mesto pa
je zasedla skupina Frankolovo 1. Skupina
Frankolovo 2 je dosegla prav tako odlično
četrto mesto.
Odbojkarska šola Čebelica Zreče

Odbojkarice 3. božičnega srečanja v Zrečah

ŠPORTNO-KOLESARSKO
DRUŠTVO NOVA CERKEV
IN DRUŠTVO KMETIC
Vabita vas na terapevtsko vadbo ob
ponedeljkih.

Pohodi v Novi Cerkvi vsak torek ob 19.
uri.
Skrb za zdravje je pomemben člen
našega življenja. Ponujamo vam možnost,
da se pridružite rekreativni hoji, ki jo
organiziramo vsak torek ob 19. uri. Hojo
bo vodil naš član Stane Tihle in traja
približno 1,5 ure.
Potrebujete:
• primerno obutev in obleko;
• če niste zdravi, se posvetujte z
zdravnikom;
• kresničko;
• svetilko;
• veliko dobre volje.
V Novi Cerkvi smo že hodili v okviru
projekta Živimo zdravo. Hoja je zdrava in
primerna oblika rekreacije za vse starosti.
Pridite v torek in poizkusite.
OgledalO 02/64

KLJUB ZIMI V ZREŠKI
DVORANI BRENČALO

Kako: udeležimo se terapevtske vadbe pod
strokovnim vodstvom.
Kje: telovadnica v Novi Cerkvi (ponedeljek
– od 7. 1. 2008 dalje), telovadnica v Socki
(sreda).
Kdaj: ob 20.00 uri.
Telesna vadba zajema:
-protibolečinsko vadbo (vaje za križ; vaje
za vrat; vaje za celo hrbtenico; dihalne
vaje; vaje za zmanjšanje oteklin; vaje za
mišice medeničnega dna);
- vadbo za oblikovanje telesa (vaje za
moč posameznega dele telesa; vaje za
vzdržljivost; vaje raztezanja);
- preventivno vadbo za osteoporozo;
- vadbo za poživitev našega telesa (vaje
sproščanja; samomasaže).
Vadba poteka pod strokovnim vodstvom
21. februar 2008

diplomiranega ﬁzioterapevta, inštruktorja
aerobike, inštruktorja vadbe nosečnic v
vodi in vodnika nordijske hoje.
Vse dodatne informacije lahko dobite na
telefonski številki 041 381-563 ali 03 5772-427 (Alenka-Helena Pekošak).

literari opoj
ZIMSKA SLUŽBA
Kdo je tisti ki čisti cesto, ko na novo
zapade sneg?
Vsakdo od nas ima v teh zimskih dneh
kakšno pot. Samoumevno se nam zdi, da
so ceste očiščene in vozne. Nikoli pa ne
pomislimo na tiste, ki žrtvujejo svoj spanec
ter v zgodnjih jutranjih urah s svojimi
traktorji in tovornjaki odrivajo sneg ter
posipajo ceste. Pri nas v KS Nova Cerkev
za vso organizacijo zimske službe skrbi
Slavko Jezernik. Nekoč tudi sam šofer,
danes pa s svojimi izkušnjami pomaga
mlajšim, da je vse tako kot je treba in se
lahko varno vozimo.

ZVONČKI
Kapica zelena, belo ogrinjalce,
izpod kepe snežne, radovedno gleda.
Malo se zamaje, oglasi se melodija nežna.
Hitro, bratci moji, glavice iz zemlje.
Zima vzela je slovo, sonček sije že toplo.
To je pravi direndaj, vse hiti zdaj sem, zdaj tja.
In naenkrat z zvončki je pokrita tratica.
Gabrijela Kaučič

Klemen Zupanek – po očetovih stopinjah
Njemu in vsem ostalim, ki skrbijo
za ceste, se zato od srca zahvaljujem za
njihov trud. Poleg dobre organizacije in
vsega ostalega pa je potrebno skrbeti za
podmladek. Vse se začne že mnogo prej
z dobrimi delovnimi navadami. In če so
starejši za zgled mlajšim, potem se nimamo
česa bati.
Željko Štrljič
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Geslo križanke pošljite na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, do 31. 1. 2007. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali nagrado, ki
jo podarja Optika Leban, Keršova ulica 1, 3212 Vojnik.
Med pravilnimi rešitvami križanke iz 63. številke Ogledala, ki se glasi: VEČNAMENSKA DVORANA NOVA CERKEV, smo izžrebali
nagrado, darilni bon sponzorja L-Mark, d. o. o., Keršova 8, 3212 Vojnik, ki ga prejme: Tatjana Grošelj, Cankarjeva 2/a, 3320 Velenje.
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Zahvale

ZAHVALA
V svoji preprostosti si živela,
za nas ljubezni mnogo si imela.
Zdaj se Tvoja duša je osvobodila,
ko je krila angelska dobila.
V večno srečo zdaj si se podala,
a v srcih naših vedno boš ostala.
V večnost je odšla naša draga mama, stara
mama in prababica
FRANČIŠKA SITER
14. 9. 1917–23. 1. 2008
iz Pristave.
Ob njenem slovesu se zahvaljujemo vsem
sorodnikom, prijateljem in sosedom za
pomoč v težkih trenutkih, za darovano
cvetje, sveče in svete maše ter izražena
sožalja.
Posebej se zahvaljujemo gospe Mileni
za vso pomoč v zadnjih letih njenega
življenja.
Najlepša hvala dr. Đorđeviću za zdravniško
oskrbo, gospodu župniku Antonu Pergerju
za obiske na domu in poslovilno sveto
mašo ter Pogrebni službi Raj. Hvala vsem,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.
Hvaležni sinovi Martin, Marjan in Milan
z družinami.

Atija našega zrli mili smo obraz,
ljubezen, vero ti si polagal v nas,
nas vedno si bodril,
se z nami veselil.
Ko zdaj zaprl trudne si oči,
besede tvoje naše bile so moči!
Kdo bo molil, kdo nasmeh delil,
kdo odslej se z nami veselil?
Ati dragi, naj hvala se glasi,
ko po licih solza nam polzi!

Ne jokajte se moji dragi,
privoščite mi večni mir,
pomislite, koliko sem trpel,
prej da sem zaspati smel.
V nedeljo, 17. februarja smo po hudi
bolezni pospremili k večnemu počitku,
na pokopališču v Nonči vasi pri Pliberku,
gospoda

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega atija
IVANA BREŽNIKA
(16. 8. 1944–17. 12. 2007)
Z žalostjo v srcih se iskreno zahvaljujemo
vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem, ki ste nam ob tako žalostnih
in težkih trenutkih stali ob strani. Hvala
za izražena sožalja, za darovano cvetje,
sveče in svete maše. Hvala gospodu
Pergerju za opravljen obred, gospe
Mileni za besede slovesa, dr. Rakovi ter
patronažni sestri Alenki za vso pomoč v
času njegove bolezni. Hvala tudi sosedi
Slavici za večerne molitve. Vsem in
vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.
Branko, Srečko in Marjanca z družinami
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LIPEJ KOLENIK - STANKA
22.9.1925 – 15.2.2008
»Zdeli ste se nam kot učitelj, a istočasno kot
prijatelj. Bili ste visoko nad nami v svojih
idealih, bili ste nam tako svetel vzgled, a
vendar smo hodili, tako z roko v roki, tako
blizu in tako enaki. Nikoli niste povzdignili
glasu, a vaša beseda je bila za nas ukaz, ukaz
spoštovanja in prijateljstva. Neizmerna
hvala vam za to šolo prijateljstva, šolo
pravega partizanskega boja in veliko šolo
slovenstva. To dojemanje vaše osebe smo
še posebej toplo spoznavali in občutili na
pohodih več kot petindvajset let in ko smo
se v vaši hiši vsako leto zbrali ob vašem
rojstnem dnevu. Vse te spomine na vas
in na vaš boj, dragi Lipej, bomo nosili
v sebi. Tako kot smo vsako leto znova
obljubili: še pridemo! Mi bomo prišli, tako
obljubljamo vašim naslednikom, dokler
bomo le mogli – toda vas pa kljub vsemu
ne bo več!« (Govor župana občine Vojnik,
Bena Podergajsa)
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literarni opoj
MOJ OČE
Mali Jurij se v Polžah pri Novi
Cerkvi je rodil,
skupaj z brati in s sestrami se
življenja je učil,
mu starša vero, upanje in ljubezen
v srce sta vsadila,
s tem doto za življenje celo sta
pustila.
Kot otrok v šoli večkrat v igrah je
igral
in svoje učitelje zelo je spoštoval,
poštenost in vera v Boga sta ga
rešila,
ko mu vojna mlada leta je grenila.
Po vojni dobro ženo je spoznal
in z njo življenje je načrtoval,
prijazen dom ustvarila sta si
in vzgajala otroke nadobudne tri.
Igral se z njimi je in z zgledom
vzgajal,
v poštenju in resnici vedno
vztrajal,
nikdar k maši mu ni bilo težko

hoditi,
Ko moč življenjsko je nesreča
čeprav peš in moral je otroke še
vzela
nositi.
in ko bolečina je prav vse prevzela,
Nikdar se zgaranih rok ni
se dobrota ob bolniški postelji spet
sramoval,
v naročje je vrnila,
ko za dobro drugih se je žrtvoval, in ob ženi, sinu, snahi, vnukih je še
kot odbornik skrbel za razvoj
za njega vzklila.
domačega je kraja,
A tako kot lepo, tudi hudo mine
tako elektrika in cesta pa še
in srce lahko ohrani le spomine,
marsikaj spomin njegov ostaja.
ob soju sveče in molitvi svojih
S svojimi nasveti in dejanji
dragih se je poslovil,
sosedom je pomagal,
miren se v objemu Stvarnika je
otrokom v srce nasvete in znanje je
odpočil.
polagal.
Zdaj z angelsko je pomočjo
Starejše ljudi je vedno spoštoval,
zapustil zemljo in odšel v nebo.
vsakemu prijazno je besedo
Mi, ki tukaj smo ostali,
daroval,
smo hvaležni Bogu, da smo ga
odprta vrata vedno so bila za vse,
poznali.
ki so potrebovali kruh in upanje.
Ko so vnuki in pravnuki se rodili,
MILENA
so starega očeta razveselili,
pri njem modrosti in znanja so
iskali
in včasih enostavno z njim so se
ʻʼcartaliʼʼ.

MAMINA ROKA
Ko odrasteš, se večkrat spomniš na
to,
kako te je mamina roka božala
mehko,
kako umirila te je,
če bilo nemirno tvoje je srce.
Ko odrasteš,
še vedno si želiš,
da ob mamini roki se kdaj še
pomiriš,
saj mama vedno dobro ve,
kaj je dobro za otrokovo srce.
Mamina roka nikoli ne zahteva,
mamina roka le daje,
mamina roka te vzgaja,
mama najde izhod, ko življenje
nevarno se maje.
Milena
OgledalO 02/64
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Plan dela za 2008 Združenja borcev za vrednote NOB Vojnik-Dobrna
Januar

5 . 1. - OSANKARICA, sobota ob 11. uri. Pohod na Osankarico in spominska slovesnost ob 65
letnici padca Pohorskega bataljona (Sl. Bistrica).
12. 1. - ZREČE, Pohod po poti pohorskega bataljona. Zaključek ob 15. uri v Zrečah.
13. 1. - DRAŽGOŠE, nedelja ob 12. uri. 66. let Dražgoške bitke v kateri je bilo ubitih 9. partizanov
in 41. domačinov. Spominska slovesnost pri spomeniku.

Februar

7. 2. - SEDLARJEVO, proslava, v četrtek ob 11. uri. Pohod po poteh XIV. divizije. SedlarjevoPrevoje-Gračnica. Organizira se avtobusni prevoz.
9. 2. - STRANICE, sobota ob 11. uri. Žalna slovesnost in pohod. (11. 2. 1945 je bilo obešenih 99
talcev eden pa je bil ustreljen).
9. 2. sobota ob 8. uri - Pohod Konjiška Gora- Stranice (organizator Odbor za pohode ZB VojnikDobrna).
-Sestanki Krajevnih odborov (priprava na letno konferenco).
-Pobiranje članarine.

Marec

Letne konference Krajevnih organizacij ZB za vrednote NOB Vojnik-Dobrna se bodo vršile:
KO Nova Cerkev: 2. 3. 2008, nedelja ob 8.30,
KO Dobrna: 9. 3. 2008, nedelja ob 8.30 uri,
KO Vojnik: 14. 3. 2008, petek ob 16. uri,
KO Frankolovo: 15. 3. 2008, sobota ob 17. uri.
Letna konferenca IO Združenja borcev za vrednote NOB Vojnik-Dobrna bo v četrtek
21. 3. 2008 ob 17. uri.
- Sanacija glavnega spomenika v Vojniku.

4.

April

25.04. petek. Proslava ob dnevu upora proti okupatorju ob 19. uri v Kulturnem domu Vojnik.
27.04. Tolsti vrh, nedelja ob 11. uri, spominska slovesnost. Delegacije bodo organizirano položile
vence v Žičah.
IZLET (Odbor za Izlete - konec aprila), če bo dovolj interesentov.

5.

Maj

9. 5. Ljubljana, petek. Dan zmage: Slovesnosti ob prazniku Evrope in prazniku mesta Ljubljana.
10. 5. ali 17. 5., sobota. POLJANA, proslava v spomin na zadnje boje v Evropi.
24. 5. sobota. Dan mladosti, Kumrovec. Proslava ob 11. uri. (organiziran prevoz – odbor za izlete).

Junij

6. 6. petek, Sodelovanje pri krajevnemu prazniku (v sodelovanju z OŠ Vojnik, krajša žalna
slovesnost pri spominski plošči v Arclinu).
14. 6. Piknik »Ob kotlu in partizanski pesmi«, sobota ob 17. uri.
14. 6. sobota ob 13. uri. II. tradicionalni pohod po spominskih obeležjih Vojnik-BezovicaDobrotin-Vojnik. Pričetek pohoda ali zaključek je pri glavnem spomeniku v Vojniku (v sklopu
krajevnega praznika). Odbor za pohode.
28. 06., sobota, proslava ob 11. uri. SVETINA. Pohod, srečanje veteranov in borcev. Organiziran
avtobusni prevoz, odbor za izlete.

Julij

4. 7. ali 5. 7., pet./sobota. Slovesnost ob 60. obletnici ustanovitve ZZB NOB Slovenije.
5. 7., sobota. Nova Cerkev, Komemoracija pri spomeniku (v sklopu krajevnega praznika).
20. 7., nedelja. KOMELJ, 29. spominski pohod z zaključno proslavo, v sodelovanju z Občino
Vojnik (organiziran prevoz). Odbor za izlete.
12. 7. in 13. 7. - Pohod na Triglav v soboto, osrednja prireditev na Rudnem Polju.

Avgust

16. 8., sobota ob 15. uri. DOBROTIN, počastitev spomina na padle Dobrotinškove, proslava s
pogostitvijo, v sodelovanju z Občino Vojnik.
30. 8., sobota. GRAŠKA GORA, tradicionalno srečanje borcev (organiziran prevoz). Odbor za
izlete.

September

6. ali 13. 9. ob 8. uri, sobota. DOBRNA, Pohod po poti XIV. divizije, iz Brdc, preko Velike Ravni,
Socke, Lindeka z zaključkom na Frankolovem. Odbor za pohode.
Organiziran prevoz - odbor za izlete.
6. 9. in 7. 9., sobota, nedelja. Spominska slovesnost ob 65. obletnici kapitulacije Italije. Obletnica
vseljudske vstaje na Primorskem.

10.

Oktober

Žalne slovesnosti ob dnevu mrtvih, v sodelovanju z občinama in OŠ Vojnik in Dobrna, po vseh KO
in na Straniških grobovih.
Sodelovanje pri občinskem prazniku občine Vojnik.
12. 10. ali 19. 10., nedelja. Dobrnič-Trebnje. Spominska slovesnost ob 65. obletnici I. kongresa
Slovenske protifašistične ženske zveze.
4. 10. - Čreta, ob 11. uri, žalna slovesnost.

11.

November

12.

December

1.

2.

3.

6.

7.

8.

9.

POHOD po poteh osvoboditeljev Starega piskra.
- Sprejem novih članov (KO Vojnik).
- Novoletno obdarovanje starejših članov, nad 80 let in bolnih.

Plan dela se bo po potrebah usklajeval in dopoljnjeval.
Predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Vojnik-Dobrna, Marijan Oprešnik
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MEŠANI KOMORNI
PEVSKI ZBOR DU
VOJNIK
Nastopali
smo
predsednikom!

pred

samim

Nastop v Ljubljani
1. 10. 2007 smo prepevali v
Cankarjevem domu, in sicer vsem
kandidatom za predsednika Slovenije.
Pred nami je sedel, poslušal in nam ploskal
mož, ki je sedaj resnično postal predsednik
Slovenije, gospod Danilo Türk. Bilo nam
je v veliko veselje in čast, da smo ga
spoznali, mu zapeli in ga nagovorili. Ta
dan bo ostal v lepem spominu vseh nas, ki
nas družijo petje, veselje in glasba.
Ivanka Koprivnik,
predsednica MKPZ DU Vojnik

VAJA SKUPINE SIP V
GOTENICI
V petek, 23. 11. 2007, je bil v centru za
oskrbo v Gotenici zbor SIP (skupina za
iskanje pogrešanih oseb), ki deluje v
okviru enote reševalnih psov Slovenije.

SIPso spremljali po karti in terenu, preko
postaj in naprav gps
Enota SIP je usposobljena za iskanje
OgledalO 02/64

42

pogrešanih v gozdovih, na travnatih
pobočjih, manjših hribih in vsem terenu,
na katerem je možnost pogrešanih oseb.
V petek smo se nastanili v hiškah v
Gotenici v vadbenem središču policije
oziroma Ministrstva za notranje zadeve.
Po večerji smo imeli v predavalnici
sestanek, na katerem nam je vodja
skupine SIP-a Alojzij Klančišar predstavil
program dela za dva dni. Samo delo je
potekalo takole: zgodnje vstajanje, oskrba
reševalnih psov, zajtrk, priprava za delo
na terenu, kosilo, predavanja, večerja in
analiza dneva.
V soboto zgodaj zjutraj smo vstali,
poskrbeli za naše štirinožne prijatelje in
odšli na zajtrk. Zbor smo imeli ob 8. uri
v predavalnici, saj nas je obiskal policijski
inšpektor Ogulin in skupaj s Klančišarjem
imel uvodni pozdrav. Razložil nam je
delovanje policije pri iskalnih akcijah in
pomoč enote reševalnih psov.
Po uvodnem pozdravu smo šli na teren.
Razdelili smo se v tri skupine. Vsako
skupino vodi vodja skupine, ki skrbi, da
je iskanje na terenu temeljito. Tako smo
vadili iskanje v strelcih (Stojimo v vrsti
in se premikamo tako, da vidimo svojega
levega in desnega vodnika ob sebi. Psi
preiskujejo teren pred nami.).
Po vaji na terenu smo imeli kosilo in po
njem smo si privoščili eno uro počitka.
Nato smo odšli v predavalnico, kjer
smo imeli predavanje iz prve pomoči.
Predavanje je imela dr. Tonja Gomzi
Hrabar, njena pomočnica je bila med. sestra
Marjanca Božič. Obnovili smo znanje,
kako ravnati v primeru zastoja srca, ob
krvavitvah in zunanjih poškodbah.
Po izčrpnem predavanju zdravnice,
nam je veterinarka Katja Skulj predstavila
bolezni in poškodbe psov. Predstavila je
tudi ukrepe ob morebitnih poškodba in
nezgodah.
Za veterinarsko prvo pomočjo je sledilo
predavanje iz orientacije. Orientirala sta
nas Iris in Darko. Po osnovah orientacije
smo odšli na večerjo, nato pa smo imeli
ponovno zbor v predavalnici, kjer smo po
skupinah praktično vadili prvo pomoč,
veterinarsko prvo pomoč in orientacijo. Po
vseh teh praktičnih vajah nas je čakalo še
predavanje Miloša in Ljube o GPS-jih in
delo na terenu z njimi. In končno je napočil
čas za počitek.
Nedelja je bila namenjena simulaciji
resnične situacije pogrešane osebe. Vodja
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skupine SIP je prejel poročilo o dveh
pogrešanih osebah na lokaciji Gotenice in
okolice. Dve skupini sta dobili koordinate
od logistike, ki nas je spremljala po karti
in terenu preko postaj in naprav gps. Ko
smo prišli na predvideno točko začetka
iskalnega območja, smo se razporedili v
strelce. Teren je bil gozdnat, strm in zelo
razgiban. Ko smo prišli do objekta, se je
skupina ustavila in vodja skupine je poslal
enega vodnika s psom preiskati teren. Pri
objektu je bil najden nahrbtnik in s tem je
bilo celotni skupini javljeno, da je potrebna
vsa pozornost, kajti nekje v bližini se
verjetno nahaja pogrešana oseba.
Po preteku nekega časa sta dva psa
našla pogrešano osebo, ki je ležala, saj
je čutila bolečino v prsih in medeničnem
predelu. Ko je oseba najdena, se preverijo
njeno zdravstveno stanje in vsi podatki, ki
nam lahko povedo, če je s to osebo bila še
morebiti katera oseba, ki je še pogrešana.
Po nudenju prve pomoči smo zaključili
iskalno akcijo. Ko smo prišli nazaj v
vadbeni center, smo se preoblekli in
privoščili psom zasluženi počitek. Nas pa
je čakala analiza. Pogledali smo območje
iskanja in vodja skupine je podal poročilo
morebitnih napak.
Po analizi nas je čakalo še kosilo in nato
smo se odpravili proti domu. Pospremila
nas je prelepa mavrica. V upanju na dobre
vaje in čim manj iskalnih akcij.
Valentina Kasesnik

LUČKA MIRU IZ
BETLEHEMA
V nedeljo, 23. 12. 2007, smo skavti Rakove
Steze 1 že tradicionalno prinesli LUČKO
MIRU IZ BETLEHEMA (LMB) v
župnije Vojnik, Nova Cerkev, Frankolovo,
Črešnjice in prvič tudi na Dobrno.
Projekt LMB je nastal leta 1986
v Avstriji, v Sloveniji pa poteka pod
okriljem skavtov od leta 1991. Lučka, ki
je prižgana v Betlehemu, prepotuje celo
Evropo, na Dunaju pa jo prevzamemo
slovenski skavti, ki jo nato odnesemo na
vse slovenske škoﬁje.
Letošnja slovesnost LMB se je odvijala
v nedeljo, 16. 12. 2007, v Celju, udeležili
pa so se je skavti mariborske regije in
mnogi drugi.

kronika
Lučko miru vsako leto spremlja
poslanica, letošnja je potekala pod geslom
MIRKO DAR. Z zgodbo o Mirku je želela
predvsem spodbuditi, da bi širili mir in
dobro prek naših lastnosti in talentov, da bi
bili mi sami dar drugim.

ujmi, ki nas je doletela 18. 9. 2007, še
posebej pa vsem prisotnim. Sprejem, ki se
je nadaljeval s srečanjem še z nekaterimi
ministri, je potekal v vladni palači
Republike Slovenije.
Ivan JEZERNIK,
poveljnik GZ Vojnik – Dobrna

ABRAHAM GASILSKIH
TROJČKOV IZ NOVE
CERKVE

ter jim želimo še obilo zdravja, sreče ter
uspešnega dela v gasilstvu.
PGD Nova Cerkev

ŠTEFANOVO V NOVI
CERKVI
V Novi Cerkvi so konji blagoslovljeni,
konjeniki pa so dobili spominske kolajne.

Na katerem abrahamu se je praznovalo
150 let?
Skavti se zavedajo pomena osnovnih
vrednot
Razumna rakovica (UM)

SPREJEM PRI
PREDSEDNIKU
SLOVENSKE VLADE
Predstavniki gasilcev in civilne zaščite pri
Janezu Janši.

Predstavniki gasilcev in civilne zaščite pri
Janezu Janši
Dne 21. 12. 2007 je bil svečani
sprejem pri predsedniku vlade Republike
Slovenije, Janezu Janši. Sprejema so se
udeležili po 4 gasilci iz gasilskih regij, ki
so bile udeležene pri reševanju ob poplavi
v septembru 2007, in nekaj izbranih
pripadnikov civilne zaščite. Med izbranci
so bili tudi predstavniki iz Občine Vojnik,
in sicer med gasilci predsednik GZ Vojnik–
Dobrna Benedikt Podergajs, poveljnik GZ
Vojnik–Dobrna Ivan Jezernik in poveljnik
civilne zaščite Občine Vojnik Arnold
Ledl. Predsednik vlade Janez Janša se je še
enkrat zahvalil vsem reševalcem ob vodni

Konjeniki iz Nove Cerkve
S trojčki »Abrahamovci« je pa potrebno
nazdraviti
Leto 2007 je bilo za PGD Nova Cerkev
res izjemno. Poleg 100-letnice in vseh
drugih uspehov se bomo radi spominjali
tudi resnično redkega in izjemnega
dogodka. Trije naši člani – Jezernikovi
trojčki so praznovali Abrahama. 21.
decembra 2007 so naši izjemno aktivni
gasilci Ivan, Silva in Branko dopolnili 50
let. Ker se za tak jubilej spodobi, smo jim
v soboto, 22. decembra, gasilci PGD Nova
Cerkev pripravili slavnostni sprejem s 150
curki (3 x 50). Pri curkih so nam pomagali
gasilci PGD Vojnik, Dobrna, Lemberg,
Socka, Frankolovo, Škofja vas, Ljubečna,
Vrbje, Zavrh pri Galiciji in pobrateni
gasilci iz Jugorja. Pod curki jih je popeljal
brat Slavko s poveljniškim vozilom. Na
drugi strani curkov jih je pričakala Godba
na pihala iz Nove Cerkve. Vsi sodelujoči v
curkometih so slavljencem čestitali in jim
predali darila. Čestital jim je tudi predsednik
GZ Vojnik – Dobrna in župan Občine
Vojnik Benedikt Podergajs, za popolno
izvedbo curkometov je poskrbel Stanislav
Božnik. Ta dogodek je bil res nekaj
posebnega; vprašamo se lahko, kdaj se bo
kaj podobnega zopet zgodilo v gasilskih
vrstah v Sloveniji. Gasilci in gasilke PGD
Nova Cerkev jubilantom iskreno čestitamo
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V Novi Cerkvi turistično društvo skupaj
s krajevno skupnostjo vsako leto organizira
blagoslov konj. Tako je bila tudi letos na
štefanovo naša vas polna konj. Po drugi
jutranji maši smo se zbrali na dvorišču
gasilskega doma, kjer je pater Lojze Cvikl
blagoslovil konje. Kar nekaj smeha je požel,
ko je konjem ponudil kos slanega kruha.
Svojo roko je vedno tako hitro umaknil, da
smo imeli občutek, kot da hrani krokodile.
Nam je bilo to seveda smešno, saj smo
navajeni našega pogumnega dekana, ki to
delo vsako leto rutinsko opravi. Ravno zato
ga je predsednik KS Nova Cerkev Slavko
Jezernik dal upodobiti na lepi spominski
kolajni, ki so jih podelili prisotnim
konjenikom. Vsi skupaj pa smo potem
nadaljevali druženje na trgu ob golažu.
Zaigrala pa nam je domača godba na
pihala. S to prireditvijo smo tudi zaključili
bogato dogajanje v naši vasi. V mesecu
decembru smo namreč imeli še Miklavžev
sejem in razne delavnice za otroke, kjer so
izdelovali novoletne čestitke.

Spominska kolajna
OgledalO 02/64

kronika
Vse skupaj si lahko ogledate na
spletni strani TD Nova Cerkev http://tdnovacerkev.get.si.
Vsem sodelujočim se zahvaljujemo, še
posebej pa g. Gobcu in »Čatu« ter Godbi
na pihala Nova Cerkev.
Željko Štrljič

BLAGOSLOV KONJ NA
FRANKOLOVEM
19 konj je tudi na Frankolovem vstopilo
v novo leto z blagoslovom in s koščkom
posoljenega kruha.
Sveti Štefan je po ljudskem izročilu od
srednje do severne Evrope znan predvsem
kot konjski patron, to zavetništvo pa ni v
nikakršni zvezi z njegovim življenjskim
poslanstvom in smrtjo. Svetniku je
namreč Cerkev samovoljno namenila
posebno vlogo, saj je moral nadomestiti
nekdanje pogansko božanstvo, pri nas
slovanskega boga čred in živine Velesa ali
Volosa. Štefan spada tako med najstarejše
slovenske svetnike in je že v zgodnjem
srednjem veku prevzel skrb za živino,
zlasti za konje. Sveti Štefan sicer spada v
skupino priljubljenih svetnikov, ki bdijo
nad živino; to so še Jurij, Martin, Anton
Puščavnik, Lenart in Vid.

P. Cestnik je opravil blagoslov konj
V sredo, 26. decembra, se je blagoslov
konj na Frankolovem organiziralo že šesto
leto zapored. Letos nam je narava namenila
prečudovito vreme, dan obsijan s soncem,
ravno pravšnji za idiličen zimski sprehod
in ogled blagoslova. Tega se je udeležilo
19 konj s svojimi lastniki. Po drugi maši
je pater Branko Cestnik z blagoslovljeno
štefanovo vodo poškropil prav vse konje in
njihove lastnike. Vsak udeleženec je dobil
simbolično darilce, njihovi konji pa košček
kruha, posoljenega s soljo.
Sledila je pogostitev, za katero so
OgledalO 02/64
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poskrbele prijazne domačinke. S toplim
čajem in kuhanim vinom so postregle
najprej premražene konjenike, potem
pa še vse ostale. Da pa se tako lep dan
ne bi zaključil prehitro, so vse prisotne
pogostili z golažem. Prepričani smo, da so
obiskovalci proti domu odšli zadovoljni
in jim je konjski rezget v ušesih še dolgo
odmeval.
Ob tej priložnosti se v imenu vseh
konjenikov še enkrat zahvaljujemo vsem,
ki so nam pomagali pri organizaciji in
izvedbi prireditve v upanju, da se vidimo
še naslednje leto.
KS Frankolovo in Konjeniki

TRIKRALJEVSKI OBHODI
NA FRANKOLOVEM
Tudi letos so nas z obhodi po domovih
prijetno presenetili koledniki.
Prišli so voščit srečno in blagoslovljeno
novo leto, ob enem pa so zbirali darove za
novo CT napravo za Celjsko bolnišnico.
Skupno so zbrali preko 2000 EUR, ki so
jih že podarili bolnišnici. S to humanitarno
gesto se župnija Frankolovo pridružuje
boju proti raku, ki je eden najpogostejših
vzrokov smrti v naši okolici.

Trikraljevske kolednice s Frankolovega in
iz Verpet
A. B.

KOLEDOVANJE V NOVI
CERKVI
Koledniki so prinesli zdravje in
blagoslov.
Trikraljevsko koledovanje je po izvoru
poganska šega, ki je označevala obhode
ob prehodu starega v novo leto (Kalendae
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Januariae). Krščanstvo je obrednim
obhodom – koledovanju dalo novo vsebino:
pričeli so oznanjati veselo novico, da se je
rodil odrešenik sveta, Jezus Kristus.

Koledniki v Novi Cerkvi
Poseben pomen so imeli koledniki
v kmečkem okolju. K hišam so prinašali
blagoslov za letino ter zdravje in srečo
ljudem in živini, zato so bili vedno in
povsod dobrodošli in vredni plačila.
Šega je bila razširjena in prisotna po vsej
Sloveniji vse do druge svetovne vojne. Z
leti so nekdaj številni koledniki po naših
vaseh in mestih postali redkost. V večini
krajev so nazadnje koledovali le še otroci.
Bogastvo koledniških pesmi in običajev
pa še vedno priča o živosti koledovanja na
Slovenskem.
V Sloveniji se koledovanje na pobudo
Misijonskega središča Slovenije poskuša
znova oživeti. Misijonsko središče je
organizirano akcijo pričelo v šolskem
letu 1994/1995. Akcija poteka v obliki
koledovanja od božiča do praznika
svetih treh kraljev, 6. januarja. Osnovni
nalogi oznanjevanja Jezusovega rojstva
je tudi v Sloveniji pridružen misijonski
namen. Denar, ki ga otroci naberejo s
koledovanjem, je namenjen projektom
slovenskih misijonarjev.
Na pobudo našega dekana Alojza
Vicmana so se koledovanju pridružili tudi
otroci iz župnije Nova Cerkev. Skupaj z
ostalimi koledniki v Sloveniji so v letu 2007
zbrali: 172.259 €. S svojim velikodušnim
darom ste tako preko kolednikov pomagali
mnogim otrokom in odraslim, da so spet
našli zdravje, da morejo hoditi v šolo, da
imajo obleko in hrano, da v zavetiščih
začutijo vsaj delček topline.
Trikraljevska akcija v letu 2008 ima
geslo “Naše veselje za srečo drugih”. Z
zbranimi darovi bomo skušali dograditi
šolo v Zambiji, otroški vrtec v Kongu,

kronika
zgraditi novo šolo na Madagaskarju in
Burundiju.
Željko Štrljič

njih pišejo drugačno zgodbo, prav vse pa
zelo zanimivo.
Jaslice so se med sabo razlikovale
po izdelavi, materialih in letu izdelave.
Najstarejše so štele preko sto let, zelo
zanimive so bile prav zato, ker so narejene
iz kartona. Njihov lastnica je družina
Martina Borovnik iz Lipe.

PRAZNOVALI SMO DVE
90-LETNICI
S Frančiško Kokalj in Pavlo Štepihar smo
nazdravili še za naslednje stoletje.
V mesecu decembru in januarju smo
poleg pestrega programa prireditev, ki
so zaznamovale konec starega in prihod
novega leta, tudi praznovali.
Dve visoki okrogli obletnici – 90 let,
sta praznovali naši stanovalki, in sicer
konec meseca novembra Frančiška Kokalj,
ki je v naš dom prišla iz Poljane nad Škofjo
Loko, v Vojnik pa je prišla tudi zaradi
tega, ker tukaj prebiva njena hči, s katero
se vsak dan sprehajata po bližnji in daljni
okolici doma.

Z. V.
Tudi vojniški župan je prišel čestitati

NOVOLETNI POHOD

Obema so ob njihovem praznovanju
čestitali predstavniki doma, gospo Štepihar
pa so obiskali tudi predstavniki Občine,
Krajevne skupnosti Nova Cerkev in dekan
Alojz Vicman.

Po treh urah hoda se je zaključil enajsti
nočni pohod Po poteh grajske pravljice.

E. G.

RAZSTAVA JASLIC NA
FRANKOLOVEM
Nikoli ne veš, kaj najdeš na podstrešju!
Morda tudi jaslice, stare več kot sto let.
Lesen štedilnik

Le kaj si je zaželela?
Praznovala je tudi naša sokrajanka Pavla
Štepihar iz Nove Cerkve, ki je z bratom
prišla živeti k nam že kmalu po odprtju
doma. Brat je žal že pokojni, gospa Pavla
pa je, kljub temu, da svojo sobo bolj
poredko zapušča, še vedno dobrovoljna in
pripravljena na pogovor.

O tem, koliko lepega skrivajo naši domovi,
smo se lahko prepričali na razstavi jaslic,
ki smo jo člani Turističnega društva
Frankolovo pripravili v predprazničnih
dneh.
Toliko lepega je povezanega z njimi.
Toplo ognjišče, spokojnost prazničnih dni,
sreča v očeh.
Podedovali smo jih od prednikov, ki so
sporočilo o ravnanju z njimi posredovali
vsaki generaciji posebej. Tako smo ga
prejeli tudi mi in prevzeli odgovornost, da
bodo nepoškodovane še naprej prehajale iz
roda v rod.
Veliko skrbnih lastnikov je v času pred
božičem razstavilo svoje jaslice. Vsake od
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1. 1. 2008, dan, ki po dolgi novoletni
noči ponuja in obeta možnost lenarjenja in
počitka. Na Frankolovem ni tako.
Že enajsto leto po vrsti smo člani
Turističnega
društva
Frankolovo
organizirali nočni romantični pohod Po
poteh grajske pravljice.
Veliko jih je bilo, ki jim je po dolgi,
nori noči ostalo še dovolj moči in volje,
da so se ga udeležili. Letos smo jih našteli
skoraj 500.
Vse se je odvijalo po že ustaljenem
urniku. Pohodniki so na pot krenili ob 18.
uri. Majhne, drobne lučke so se zlile v reko
luči in v noč zarisale nepozabne vzorce.
Ničesar ni bilo, kar bi lahko zmotilo
pravljičnost in čarobnost trenutka.
Reka pohodnikov se je med vzponom
malo pretrgala. Mladost je pognala mladež
naprej in jih malo odcepila od skupine.
Za suha grla so med potjo zopet
poskrbeli prijazni krajani. Na treh vmesnih
postankih so si pohodniki lahko povrnili
izgubljeno energijo. Kuhano vino, čaj,
kruh iz krušne peči in pecivo so jim
ponudili prijazni domačini. Za povrh jim
je »zašpilala« še Joškova banda.
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Po približno treh urah hoda so se
pohodniki vrnili na izhodiščno točko oz.
cilj. Ponudili smo jim golaž. Ja, tudi letos
so ga tako številčno hvalili, da moramo
povedati, da ga je kuhal Valdi Podjavoršek
ob pomoči Tonija Brecla. Obema hvala.
Člani TD Frankolovo se že sprašujemo, če
ni prav golaž tisti, ki v kraj pripelje toliko
ljudi …
Na cilju smo za pohodnike zakurili
lesen štedilnik, ob katerem so se lahko
pogreli in si ga z velikim zanimanje tudi
ogledali.
Veliko zadovoljnih nasmehov in
prisrčnih stiskov rok je zaznamovalo prvi
dan novega leta. Izrečene besede zahvale
in pohvale ter mnoge dobre želje nam
vlivajo voljo in dajejo moči.
Ob enem pa nam kažejo, da delamo
dobro. Vabljeni tudi prihodnje leto, da
skupaj doživimo novo pravljico. Saj veste,
bakle so nam razsvetljevale preteklih enajst
let, nam grejejo sedanjost in nam svetijo v
prihodnost.
Z. V.

Nežika. Pri osemnajstih letih je spoznala
iz sosednje vasi (Bovše) fanta Jakoba
Kolarja, s katerim se je 1940 tudi poročila.
V zakonu se jima je rodilo šest otrok.
Občutila sta grozote druge sv. vojne, saj
je bil Jakob mobiliziran v partizane. Mama
pa je z malimi otroki ostala sama in nas
težko preživljala. Ko pa ji je šlo na boljše,
pa nam je star komaj 62 let umrl mož in
oče Jakob. Nadaljnje življenje preživlja na
majhni kmetiji na Bovšah skupaj s sinovo
družino.
Za njen visok jubilej sta ji čestitala tudi
vojniški župnik Anton Perger in vojniški
župan Beno Podergajs, na kmečkem
turizmu Dobrotin, kjer so tudi njeni
sorodniki.
Njeni otroci in sorodniki pa ji želimo,
da bi bila še dolgo med nami, saj jo imamo
radi.

SAMO ZA LETO
STAREJŠA

Mariji Podgoršek smo čestitali za njenih
95 let in ji obljubili, da drugo leto zopet
pridemo.

BOŽIČNI ORATORIJ
V petek, 11. 1. 2008, ob 16. uri je
Komorni zbor svetega Jerneja Vojnik
pod vodstvom Tomaža Marčiča in
s solisti Željko Predojević (sopran),
Mojco Bitenc (mezzosopran), Alenko
Rak (alt), Sebastjanom Podbregarjem
(tenor), Boštjanom Korošcem (bariton),
Tino Svet (ﬂavta), Tomažem Marčičem
(harmonika) in Miho Firštom (kontrabas)
izvedel v cerkvi v Vojniku Božični oratorij
Camille Saint-Saëna. Številni poslušalci
so bili navdušeni nad kvalitetno izvedeno
glasbeno stvaritvijo.
Isti Božični oratorij so izvedli naslednji
dan v celjski stolnici in v soboto, 19. 1. v
mariborski stolnici, kjer jih je prisrčno
sprejel kanonik dr. Stanko Lipovšek.

Vsi njeni

OBIŠČITE ME SPET!

Božični oratorij v izvedbi Komornega
zbora sv. Jerneja Vojnik

90 let Nežike Kolar iz Bovš pri Vojniku.

Milena Jurgec
Fotograﬁja: Matjaž Jambriško

BELI JELEN 2008
Gospa Marija z obiskom

Gospa Nežika je dobila tudi pikapolonice
za srečo

Spet je leto naokoli in vrstijo se obiski
starejših krajanov, starih 90 let in več.
Tako so predstavniki Krajevne skupnosti
Frankolovo, Komisije za socialna vprašanja
skupaj s predstavnico Župnijske Karitas
dne 9. 1. 2008 obiskali našo krajanko
Marijo Podgoršek, ki je dopolnila 95 let.
Ob njenem rojstnem dnevu so ji čestitali za
visok jubilej, gospa Marija pa je bila poleg
čestitk vesela že samega obiska in jih je
povabila, da se ji še kdaj oglasijo.

Osmega januarja 1918 je pri Grilčevih
v rodni vasici Gabrovec kot peta izmed
sedmih otrok privekala na svet tudi
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Postavljanje bivakov
V soboto, 12. 1., in nedeljo, 13. 1., se
je na Paškem kozjaku zgodil drugi zimski
izziv za 70 popotnikov in popotnic iz
različnih klanov mariborske regije. Vzpon
iz Vitanja preko Basališča je trajal 4 ure.
V dolini Ostrica si je vsak klan postavil

kronika
svoj bivak iz smrečja in snega, v katerem
smo prenočili. Temperature okoli 0 ˚C z JV
vetrom, so bile za ta letni čas zelo ugodne
za spanje zunaj, zato nihče od nas ni trpel
zaradi prehudega mraza. Poleg tega nas je
pred vsakim bivakom grel tudi ogenj. Z
nami je bil vojak Marko Sajovic, ki nam
je dal nekaj nasvetov, kako se lahko sami
zaščitimo pred mrazom. Po nedeljski maši,
pospravljanju bivakov in zajtrku je med
rahlim dežjem sledil spust v Vitanje.
Zadovoljni, ker smo premagali še
en izziv, nestrpno pričakujemo tretjega
Belega jelena.
Odgovorna rakovica (KČ)

PRIKAZ DELA
REŠEVALNEGA PSA NA
PLANINSKEM KROŽKU
OŠ LJUBEČNA
Tudi naše najmlajše planince je potrebno
poučiti o učinkovitosti in samem delovanju
reševalnih psov.
Sobota zjutraj!
Kliče Tatjana.
Javim se …
Sledi voščilo za novo leto, s tem pa
tudi prošnja, če bi želela priti s psom
Terom v soboto na Planinski krožek OŠ
Ljubečna, da prikažem delo reševalnega
psa. Presenečena in počaščena obenem ji
pritrdim. Prosi me tudi, če bi Urban želel
predavati prvo pomoč. Pritrdim in tako
smo dogovorjeni, da se vidimo v soboto
zjutraj.
V petek popoldan dobim še potrdilo
o udeležbi in povabilo na jutranjo
konzultacijo.
Sobota, 12. 1. 2008. Ob čaju mi povedo,
da nama s Terom pripada prva točka.
Prikaz dela z reševalnim psom. Kasneje
naj bi se mladi planinci razdelili v skupine,
ki bodo krožile po različnih delavnicah
(izdelovanje izdelkov iz gline, planinska
oprema in učenje vozlov, prva pomoč,
planinska malica, športne aktivnosti:
namizni tenis, badminton, igre, plezanje,
računalniška učilnica).
Na začetku sem predstavila sebe in
Tera. Nato sem razložila začetke dela
z reševalnim psom. Delo se prične z

nakupom štirinožca. Najprej je na vrsti
socializacija psa (razna prevozna sredstva,
ljudje, živali). Z vsakim mesecem, ko je
pes starejši, lastnik zahteva od njega več
in več. Tako se začne delo poslušnosti,
premagovanje ovir in iskanje.
Za pridobitev naziva vodnik reševalnega
psa mora vodnik kandidat opraviti 9 izpitov
(prva pomoč, prva veterinarska pomoč,
vrvna tehnika, gibanje v gorah pozimi,
nevarnost v ruševinah, delo z radijskimi
postajami, orientacija in topograﬁja in
sledenje ter iskanje).
Izpiti, ki se jih opravlja s psom,
so: ruševina I. in II. stopnje, iskanje
pogrešanih I. in II. stopnje ter lavine I., II.
in III. stopnje. Stopnje se razlikujejo glede
na število ponesrečenih, velikost iskalnega
območja in čas iskanja.
Oprema, ki jo ima vsak vodnik
reševalnega psa, je sledeča: nahrbtnik,
delovni kombinezon, čelada, rokavice,
čelna svetilka, ročna svetilka, radijska
postaja, prva pomoč, prva pomoč za psa,
oprtnik, povodec in ovratnica, voda in
posoda za psa, pijača za vodnika, delovna
knjižica, potni list za psa in pasji oprtnik za
delo z vrvno tehniko.
Ob prikazu dviga psa pod steno
s pomočjo vrvi in oprtnika so otroci
obnemeli. Bučen aplavz in iskren smeh je
Ter požel ob prikazu vaj iz poslušnosti in
plazenja.
Zaključila sva z demonstracijo iskanja
pogrešane osebe. Filmsko. Kot bi mignil je
štirinožec sledil sledi pogrešane osebe, jo
našel, se pred njo ustavil in močno lajal.
Pokazal mi je, kam nam pridem in me
obenem opozoril: »Poglej, gospodarica
moja, kaj sem našel. HOV! Pogrešano
osebo. HOV!« Ve, da po uspešnem iskanju
in glasnem nakazovanju dobi rokometno
žogo, s katero se igrava. Srečen je bil
zaradi mene, ker sem bila srečna in srečen
je bil zaredi tega, ker se je spet lahko igral
in to z žogo.
Po končanem dnevu smo opravili še
potrebno analizo delavnic in se v prijetnem
ambientu poslovili, do naslednjič.
Rada bi se zahvalila OŠ Ljubečni,
Planinskemu krožku OŠ Ljubečna in vsem
učiteljicam ter planincem za lep sprejem in
sodelovanje na krožku.
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Tudi psi imajo dokumente!
Valentina Kasesnik

OBISK DR. ZDENKE
ČEBAŠEK TRAVNIK,
VARUHINJE
ČLOVEKOVIH PRAVIC, V
OBČINI VOJNIK
V sredo, 16. januarja 2008, je Občina
Vojnik gostila varuhinjo človekovih
pravic, doktorico Zdenko Čebašek
Travnik in njene sodelavce.

Varuhinja človekovih
Čebašek Travnik

pravic

Zdenka

Varuhinja je ta dan želela opraviti
redne razgovore izven sedeža in obiskati
Psihiatrično bolnišnico Vojnik. Tam je
bila pred leti tudi zaposlena. Stranke, ki
so želele govoriti z varuhinjo, so se lahko
pred tem napovedale, tako da je tisti dan
varuhinjo obiskalo 12 oseb. Izpostavile
so nerazumevanje lokalne skupnosti in
upravne enote za njihove probleme, osebne
stiske, slab socialni status, kar polovica
težav pa se je nanašala na delo sodišč in
njihovih odločitev, s katerimi se stranke
niso strinjale. Glede na to, da se srečuje
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z različnimi zadevami, te pa so včasih v
brezizhodnem položaju, in da se vedno
znova srečuje s stvarmi, ki niso v njeni
pristojnosti, bi si najbrž želela čarobne
paličice, da bi lahko vse popravila, v
realnosti pa žal ni tako in le-te tudi nima,
nam je povedala. Taka spoznanja ji niso v
veselje, njena želja je ljudem pomagati.
Petra Pehar Žgajner

NAJ VOŠČILNICA
Zaključek 11. akcije Naj voščilnice 2008
NT&RC pod pokroviteljstvom Občine
Vojnik je potekal v torek, 22. januarja
2008, s pričetkom ob 16. uri, na Turistični
kmetiji Olge in Avgusta Slemenška v
Razgorju.
V okviru akcije je prispelo na naslov
NT&RC kar 50 paketov s skupno nekaj
več kot 200 čestitkami. Tudi letošnje leto
je imela komisija težko delo pri izbiri
voščilnic. Izbor je potekal v galeriji Piros
Jožeta Žlausa, v zasedbi komisije Toneta
Vrabla, Gregorja Katiča, Tatjane Cvirn,
Simone Šolinič in Petre Pehar Žgajner.
Izbrali smo naslednje prejemnike priznanj:
med posamezniki so bili najboljši Hana
in Timea Lapornik (Laško), Nina Kajzba
(Vrtec Mavrica Vojnik) in Štefka Šinkovec
(Celje). Nagrado za kolekcijo je dobil
Slavko Jerič (Rogaška Slatina), za izvirno
idejo izdelave Hilda Stopinšek (Laško), za
najlepše besedilo pa Dijaški dom Celje,
dijakinje in dijaki 4. a nadstropja. Med
osnovnimi šolami sta nagrajeni šoli s
Planine pri Sevnici in Dobje, med družinami
Planinčevi z Vranskega, med vrtci pa Vrtec
Mavrica Vojnik in Vrtec Dramlje. Med
delovnimi centri in srednjimi šolami so
najlepše voščilnice izdelali v Varstveno
delovnem centru MUC v Braslovčah,
Srednji šoli za storitvene dejavnosti in
logistiko Celje ter Varstveno delovnem
centru Šentjur, enota Šmarje pri Jelšah.
Vse nagrajene voščilnice bodo tudi
letos na ogled v prostorih knjižnice Vojnik
med njihovim obratovalnim časom do
konca meseca februarja 2008. Vsem
nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo.
Petra Pehar Žgajner

DOBRODELNI KONCERT
V VOJNIKU
V nedeljo, 20. 1. 2008, so sodelavci
Župnijske Karitas sv. Jerneja iz Vojnika
pripravili že 5. dobrodelni koncert.
Vstopnina in prostovoljni prispevki so bili
namenjeni za prizadete v lanski poplavi.
Nastopajoči so se odpovedali honorarju.
Kljub temu, da gre denar v dobrodelne
namene, je potrebno tudi takšno prireditev
mesec dni pred izvedbo prijaviti na
SAZAS. Čeprav je bila prireditev po
telefonu prijavljena, so imeli organizatorji
kontrolo predstavnika omenjene zveze.
Na prireditvi so nastopili Cerkveni
mešani pevski zbor sv. Jerneja iz Vojnika,
Vokalna skupina Prijatelji iz Škofje vasi,
ansambel Vitezi celjski, Harmonikarski
orkester KUD Franceta Prešerna iz
Vojnika, ansambel Lipovšek, Majda in
Marjan Petan, Šentjurski muzikanti in
Modrijani. Nastopajoči so poskrbeli za
čudovito vzdušje. Program so povezovali
mladi animatorji Blaž Podergajs, Anžej
Gračner, Uroš Jurgec, Urška Mirnik, Nina
Preložnik ter Urška in Lea Jurgec. Vezno
besedilo je bilo namenjeno nastopajočim
in razmišljanju ob letu družine. Za plakate
je poskrbel Scanart d. o. o., za ozvočenje
Robi Pilih, za aranžmaje in cvetje
Vrtnarstvo Krašovec, za prigrizke pa člani
Karitas. Vsem nastopajočim, poslušalcem
in organizatorjem velja velika zahvala.

Modrijani na dobrodelnem koncertu
Milena Jurgec
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21. TRADICIONALNI
PUSTNI KARNEVAL V
NOVI CERKVI
V soboto, 2. februarja 2008, je bil v
Novi Cerkvi 21. TRADICIONALNI
PUSTNI KARNEVAL pod vodstvom
Prostovoljnega gasilskega društva Nova
Cerkev, v
sodelovanju z društvi in
organizacijami v občini Vojnik.
Priprave na karneval so se pričele že
v mesecu decembru 2007 in v začetku
meseca januarja 2008 z zbiranjem raznih
idej, aktualnosti po svetu, državi, občini,
KS in drugod.
V pustni povorki je sodelovalo preko
530 udeležencev, ki so opravili ogromno
prostovoljnih ur, da so pripravili vozove,
avtomobile in razne maske. Karneval je
pritegnil številne gledalce.
Iskrena hvala Občini
pokroviteljstvo karnevala.

Vojnik

za

Hvala Prostovoljnim gasilskim društvom
Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev, Socka,
Lemberg in Dobrna, Godbi na pihala
Nova Cerkev, učiteljicam in učencem
Podružnične osnovne šole Nova Cerkev
in Socka, Osnovne šole Frankolovo,
Vrtca Mavrica iz Vojnika in iz Nove
Cerkve ter vsem staršem sodelujočih
otrok, Kurentom iz Vojnika in Celja,
Turističnemu društvu Nova Cerkev,
Kulturno-turističnemu društvu Dedni Vrh
– Globoče, Vinogradniškemu društvu iz
Vojnika, Krajevni skupnosti Frankolovo,
Dramski skupini pri Kulturnemu društvu
Vojnik, Smučarskemu društvu Vizore,
Davorju Goričanu iz Socke s sodelavci,
Ivanu Močeniku iz Socke s sodelavci,
Mileni in Ivanu Ravnaku iz Nove Cerkve,
Jožetu Strenčanu z Lave, Blažu Pekošaku
iz Nove Cerkve, Božu Jurku z Dobrne,
Janezu in Francu Polenšku ter krajanom
iz Novak, Štefanu Pohajaču z Dobrne s
sodelavci, Francu Kotniku iz Socke, Karlu
Blazinšku in krajanom iz Vin, Ranču Kaja
in Grom iz Razgorja s sodelavci, članom
pevskega zbora KUD Nova Cerkev,
Športno-kolesarskemu društvu Nova
Cerkev, Planinskemu društvu Vojnik,
ansamblu Joškova banda iz Globoč, Godbi
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Bioholc iz Raven pri Šoštanju, Rudiju
Rudniku iz Celja in Jožetu Rezarju iz
Leskovca, Kulturnemu društvu Socka,
Miss karnevala – Jožici Štokovnik iz
Socke, vodji redarske službe Boštjanu
Štantetu iz Razdelja s sodelavci, vodji
državnikov Branku Jezerniku iz Nove
Cerkve in vsem, ki so omogočili prevozna
sredstva, vodji razporeda povorke Ivanu
Jezerniku iz Nove Cerkve s pomočniki,
prevoznikoma Romanu Cehnerju iz Vizor
in Francu Založniku iz Selc za prevoze.
Hvala tudi ansamblu Trio Pogladič.
Posebna zahvala gre podjetju Cestemostovi Celje ter predsedniku uprave
Marjanu Vengustu za izposojo in postavitev
tribun ter postavitev odra za goste.
Za izposojo varovalnih ograj pa se
zahvaljujemo Združenju šoferjev in
avtomehanikov Celje, Albinu Ojstršku.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena
hvala za sodelovanje in pomoč pri izvedbi
karnevala z željo, da se v prihodnjem letu
na 22. pustnem karnevalu zopet vidimo in
organiziramo.
Slavko Jezernik, vodja karnevala

20 LET SMUČARSKEGA
DRUŠTVA VIZOREV
Za uradni del čakajo sneg
V sredo, 6. februarja, smo v Smučarskem
društvu Vizore slavnostno obeležili 20 let
organiziranega delovanja.
To je bil uradni del praznovanja, dodatno
bomo jubilej obeležili še na tekmi ki bo še
v tej sezoni - v kolikor nam bodo snežne
razmere dopuščale.

LETOŠNJO OSREDNJO
SLOVESNOST OB
KULTURNEM PRAZNIKU JE
ZAZNAMOVAL VELIK OBISK
VEČNAMENSKE DVORANE
OŠ FRANKOLOVO.
Občina Vojnik je letošnji kulturni
praznik praznovala malce drugače kot
leta poprej.
Naš namen je bil pokloniti lep večer
našim kulturnim društvom in njihovim
sekcijam. Ob prijetnem vzdušju in v
polni dvorani smo najprej našim zlatim
maturantom, ki so se tokrat prireditve
udeležili v popolni zasedbi, podelili
priznanja ter skromno nagrado v obliki
darilnega bona. Za glasbeni del so odlično
poskrbeli člani Moškega pevskega zbora
PD A.B. s Frankolovega po vodstvom
Leona Gregorca, predsednika zbora in
Francija Kolarja, pevovodje.
Drugi
del prireditve pa je popestril »Jamski
človek«. Gre za monokomedijo, ki jo
je odigral gledališki igralec Uroš Fürst.
Verjamem, da smo se ta večer nasmejali

do solz in v sami igri v kakšnem trenutku
prepoznali tudi sebe. Ob tej priložnosti se
moramo zahvaliti vsem podjetjem: Navor
d. o. o., Celje, CM Celje, d. o. o., Celje,
KLH Trade, Škofja vas, Škrablin Jože s.
p., Arclin, Hoby vgradne omare d. o. o.,
Šempeter, Družina Stvarnik Rauter d. o.
o., Vizore, Javne naprave JP d. o. o., Celje,
Mik Celje, d. o. o., Vojnik, Elektroservis
Čretnik Melanšek s. p., Vojnik in Isar d.
o. o., Vojnik, ki so pomagali z svojimi
donacijami, da je prireditve uspela,
prav tako pa se zahvaljujemo Krajevni
skupnosti Frankolovo in OŠ Frankolovo,
ki sta letošnje leto gostila to prireditev.

Predstava Jamski človek
Pripravila: Petra Pehar Žgajner

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK IN OŠ VOJNIK

Prav je, da se naučimo, kako se moramo obnašati na kulturnih prireditvah.
Danes, 7. 2. 2008, so učenci, ki obiskujejo izbirno vsebino Gledališki klub, Mladinski
pevski zbor in nekateri instrumentalisti pod vodstvom mentorja Aleša Kolška in
zborovodkinje Emilije Kladnik Sorčan pripravili proslavo v čast slovenskega kulturnega
praznika v Kulturnem domu v Vojniku. Ob čudovitih melodijah harfe, ﬂavt in klavirja
ter lepih pesmih, med drugimi ob Prešernovi Od železne ceste, so prikazali, kako se
moramo vesti na kulturnih prireditvah, poleg tega pa tudi, kako se ne smemo. Gostoval je
kvartet klarinetov Glasbene šole iz Celja. Program so ponovili trikrat, tako so si ga lahko
ogledali vsi učenci od drugega do devetega razreda. Prepričani smo, da bo učencem ta
program dobro ostal v spominu, predvsem takrat, ko se bodo udeležili proslav in raznih
kulturnih prireditev.
Milena Jurgec
Fotograﬁja: Jelka Kralj

Res je bilo zanimivo
Nastopajoči učenci OŠ
Vojnik

S.S.
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Planinski kotiček
BILI SMO …

IN ŠE O DOMU PRI SV.
TOMAŽU

Na Stolpniku, kjer smo s planinci
Slovenskih Konjic uživali v zimski idili

… ter se dogovorili, da se srečamo na
nočnem pohodu k Sv. Tomažu, …

… kjer je naš župnik Anton Perger dodal še
mašo z »žegnanjem vina«. Zahvaljujemo
se mu za lepo opravljeno mašo in čas, ko
je bil z nami v domu, z željo, da se nam
pridruži še ob drugih priložnostih.

Planinci smo leto 2008 pričeli s pohodom
na Šentjungert. Vzdušje je bilo prijetno,
saj je bil še čas, ko smo si segli v roke, si
voščili, izrekli želje in pričakovanja.
Drugi pohod smo vodili po
dobroveljskem področju. Z Vranskega
smo se prek doma na Čreti podali proti
Dobrovljam in Letušu. Za ta čas je bilo
dovolj hoje, dobrih pet ur. Svoje pa je
dodalo vreme, saj nam je postreglo s
pomladnim pridihom.
NAČRTUJEMO:
• 16. 2. 2008 – Valentinov pohod,
• 8. 3. 2008 – Občni zbor društva,
• 29. 3. 2008 – Krašnji vrh,
• 12. 4. 2008 – Po poteh soške fronte,
• 27. 4. 2008 – tradicionalen pohod
Vojnik-Šentjungert.
Ponovno vabljeni na občni zbor Planinskega
društva, ki bo 8. 3. 2008.
Pokukajte tudi na našo spletno stran, kjer
boste našli zanimive informacije, obvestila
in fotograﬁje.

Vsi, ki hodite okrog hriba in se za trenutek
ustavite bodisi ob cerkvici ali domu, lahko
opazite spremembe, ki so vsak mesec bolj
vidne. Planinci se intenzivno, predvsem
mislim tu na dela v in okrog doma,
pripravljamo na slavnostno odprtje, ki
bo ob občinskem prazniku. Hvala vsem,
ki tako ﬁnančno, materialno ali z delom
pomagate ob nastajanju tega »našega
doma«.
PRIHAJA
MESEC,
KO
NAŠIM
PLANINKAM
IZREČEMO
LEPE
ŽELJE OB OSMEM MARCU ALI PA
MATERINSKEM DNEVU:
NAJ SE TOPLOTA PRVIH POMLADNIH
ŽARKOV DOTAKNE VAŠIH SRC IN
POVRNE DELČEK TEGA, ČESAR SMO
VSI DELEŽNI.
VSE NAJLEPŠE ZA PRAZNIK!

Šopek za dan žena in materinski dan
Za PD Vojnik uredila Zvonka Grum

Nermi ŠABANI s.p.
Vintarjeva ulica
3212 Vojnik
Tel.: 040 937 735

PONUDBA:
- kebap (piščančji, telečji, mešani)
- jufkat
- hamburger
- cheeseburger
- hamburger z jajcem in sirom
- hamburger kebap
- horseburger
- hotdog
- hotdog kebap
- družinski hamurger
- osvežilne pijače
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Protipoplavni načrt
UREDITEV HUDINJE V
VOJNIKU
Začela so se težko pričakovana dela.
Začela se je gradnja protipoplavnega
zidu skozi naselje Vojnik ob reki Hudinji.
Ob zadnjih vodnih ujmah je bil poplavljen
precejšnji del naselja Vojnik. Osnovna
struga Hudinje ni sposobna prevajati vode
s povratno dobo 20 let in več. Varovanje
teh predelov je možno le, da se odtok vseh
voda spelje po osnovni strugi skozi naselje
Vojnik. V ta namen je bila izdelana leta
1999 tudi študija: Hudinja od Višnje do
Škofje vasi, ki podaja okvirne rešitve za
povečanje poplavne varnosti na območju
Vojnika in izdelan prvi del protipoplavnih
ukrepov v letu 2001. Zaradi poplav 2007 se
je pokazalo, da je bilo potrebno v določenih
točkah narediti dodatno korekcijo projekta
za izboljšanje protipoplavnih ukrepov.
Vrednost podpisane pogodbe izvajanja
del je 1,2 milijona evrov, katere investitor
je Ministrstvo za okolje in prostor. Zaradi
spremembe projekta po poplavi 2007
bo podpisan tudi aneks k tej pogodbi za
ureditev varovanja brežin gor vodno od
brvi vzdolž parka, kar bo omogočalo še
večjo varnost proti poplavam. Terminski
plan izgradnje protipoplavnih ukrepov je
predviden do konca leta 2008. Vzporedno
z njim se bo gradila tudi fekalna
kanalizacija ob levem bregu Hudinje, ki

bo ﬁnancirana iz kohezijskih skladov in
občinskih sredstev. Meteorni kanal pa
bo zgrajen ob desnem bregu Hudinje.
Potreben je za odvodnjavanje zalednih
vod in bo predvidoma vključen v osnovni
projekt ureditve protipoplavnih ukrepov
ter bo izvajan na osnovi dodatnega aneksa.
Izvajalec del je NIVO Gradnje in ekologija
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d. d. Celje.
Dela so v polnem zamahu, tako da bo
Vojnik kmalu varnejši pred morebitnimi
poplavami.
B. Š.
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Občinski utrinki
V OBČINI ČEDALJE VEČ PROBLEMOV S SMETMI
Zakaj ne bi smeti metali v koše, namesto na tla.
V zadnjem času opažamo, da druženje posameznih skupin ljudi pušča za sabo vidne posledice. Te se kažejo predvsem v večji
količini odpadkov, ki ostanejo za njimi. Odlok o javni snagi in videzu naselji v Občini Vojnik (Uradni list RS, št. 2/02 in 15/05)
prepoveduje odlagati odpadke na javnih površinah kot so pločniki, avtobusne postaje in postajališča, javni parki, zelenice ob spomenikih
in turističnih objektih, . . . Odlok predpisuje globo v višini 125,19 € za ﬁzično osebo, ki stori ta prekršek.
Da se prepreči morebitno onesnaževanje javnih površin, bomo s pomočjo Policijske postaje Celje poostrili nadzor, predvsem na
lokacijah, kjer smo le-to že zasledili. Občina Vojnik je na vseh točkah, ki so zanimive za druženje namestila koše za odpadke. V kolikor
opažate, da jih kje ni oziroma da ne zadoščajo, vas prosimo, da to javite v tajništvo Občine Vojnik ali na sedeže Krajevnih skupnosti.
Nataša Kos
komunalno-cestna inšpektorica

Smeti okoli spomenika NOB

Struga Hudinje pred ukrepi
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Razširitev struge Hudinje
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Dela v polnem zamahu

občinski utrinki

Prednovoletni obisk frankolovskih skavtov pri županu
Poškodbe prometne signalizacije zaradi
prižiganja petard!!!

Kulturni praznik - 8. februar

Zlati maturantje Občine Vojnik: Maruša Oset, Urban Jezernik,
Vesna Jamnišek, Klara Bojanovič z županom.

Polna dvorana na Frankolovem

PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK
ORGANIZATOR

DAN IN URA

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO VOJNIK

SOBOTA, 23. FEBRUAR 2008

VOKALNA SKUPINA
”SHALOM”

SOBOTA, 23. FEBRUAR 2008
OB 19. URI

KULTURNO UMETNIŠKO
DRUŠTVO NOVA CERKEV

SOBOTA, 23. FEBRUAR 2008
OB 18. URI

KNJIŽNICA VOJNIK

TOREK, 26. FEBRUAR 2008
ČETRTEK, 28. FEBRUAR 2008
OB 13. URI

PRIREDITEV
OBČNI ZBOR
(ZDENKO VRENKO, 041 471 730)
VEČER S PRIJATELJI, V DVORANI KULTURNEGA DOMA NA
LJUBEČNI
UPRIZORITEV VESELOIGRE: MICKI JE TREBA MOŽA,
DRAMSKA SEKCIJA KUD LOČE, V VEČNAMENSKI DVORANI
POŠ NOVA CERKEV.
POČITNIŠKE DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE. PRIJAVE V
KNJIŽNICI DO ZASEDENOSTI MEST. (TEL. 03 426 17 76)

MAREC

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO SOCKA

SOBOTA, 1. MAREC 2008

OBČNI ZBOR
(EGIDIJ ČRETNIK, 041 763 430)
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prireditve

TURISTIČNO DRUŠTVO
FRANKOLOVO

SOBOTA, 1. MAREC 2008
NEDELJA, 2. MAREC 2008
OB 15. URI

VINOGRADNIŠKO IN
VINARSKO DRUŠTVO VOJNIK

PETEK, 7. MAREC 2008

KNJIŽNICA VOJNIK IN MATEJ
ZEME

PETEK, 7. MAREC 2008
OB 19. URI

PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO LEMBERG

SOBOTA, 8. MAREC 2008

TURISTIČNO KULTURNO
DRUŠTVO GLOBOČE-DEDNI
VRH

SOBOTA, 8. MAREC 2008,
OB 17. URI

TEČAJ PEKE KRUHA PRI HILDI GORŠEK - LIPA PRI
FRANKOLOVEM, PRISPEVEK 15 EUR. SPEKLI BOSTE 4 VRSTE
KRUHA, INFORMACIJE IN PRIJAVE (JANJA, 031 374 624;
ALENKA, 040 141 101).
OBČNI ZBOR
(MIRKO KRAŠOVEC 041 745 605)
POTOPISNO PREDAVANJE CAMINO DE SANTIAGO – PO POTI K
SVETEMU JAKOBU V KOMPOSTELO. PREDAVA MATEJ ZEME
V KNJIŽNICI VOJNIK.
OBČNI ZBOR
(FRANC MEDVED, 041 745 605)
RAZSTAVA ČLOVEK GLEDA, POSLUŠA, IŠČE IN USTVARJA,
AVTORICE MARICE VIDENŠEK, V KNJIŽNICI VOJNIK.

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK PETEK, 8. MAREC 2008

OBČNI ZBOR
(MIRKO BLAZINŠEK, 041 685 635)

JAVNI SKLAD RS ZA
KULTURNE DEJAVNOSTI

ČETRTEK, 13. MAREC 2008
OB 19.30

SREČANJE MALIH VOKALNIH
KULTURNEGA DOMA VOJNIK

GASILSKA ZVEZA VOJNIK
DOBRNA

SOBOTA, 15. MAREC 2008

OBČNI ZBOR

MAJDA PETAN

NEDELJA, 16. MAREC 2008,
OB 18. URI

KONCERT MAJDE PETAN Z GOSTI ANSAMBLA DORI. DVORANA
POŠ NOVA CERKEV.

TURISTIČNO DRUŠTVO
FRANKOLOVO

NEDELJA, 16. MAREC 2008,
OB 5. URI ZJUTRAJ

TURISTIČNO DRUŠTVO
FRANKOLOVO

PONEDELJEK, 24. MAREC 2008,
OB 10. URI

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

SREDA, 26. MAREC 2008
OB 17. URI

SKUPIN

V

DVORANI

JUTRANJI POHOD NA ŠPIČASTI VRH, ODHOD PRI
LUKMANOVEM KRIŽU NAD TOMAŽAKI, LIPA 5, FRANKOLOVO.
(INFORMACIJE: EDI MIRNIK, 031 862 303).
VELIKONOČNI POHOD NA STOLPNIK. ODHOD IZPRED
CERKVE SV. JOŽEFA NA FRANKOLOVEM.
(INFORMACIJE: EDI MIRNIK, 031 862 303).
PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU V DVORANI
KULTURNEGA DOMA VOJNIK.

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK SOBOTA, 29. MAREC 2008

IZLET – KRAŠNJI VRH
(MIRKO BLAZINŠEK, 041 685 635)

KULTURNO UMETNIŠKO
DRUŠTVO NOVA CERKEV

SOBOTA, 29. MAREC 2008

SREČANJE PEVSKIH ZBOROV OBČIN VOJNIK IN DOBRNA V
VEČNAMENSKI DVORANI POŠ NOVA CERKEV

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA
CERKEV

NEDELJA, 30. MAREC 2008,
OB 19. URI

MONOKOMEDIJA »EVANGELIJ PO ČUŠINI« V POŠ NOVA
CERKEV

APRIL
HARMONIKARSKI ORKESTER
KUD F. P. VOJNIK

SOBOTA, 5. APRIL 2008
OB 19. URI

KONCERT IN PROMOCIJA ZGOŠČENKE
KULTURNEGA DOMA VOJNIK
(STANKO MIKOLA, 041 753 760).

BALONARSKI KLUB VOJNIK

SOBOTA, 5. APRIL 2008
NEDELJA, 6. APRIL 2008

11. MEDNARODNI FESTIVAL V VOJNIKU
(DUŠAN BOJANOVIČ, 041 630 892).

V

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK SOBOTA, 12. APRIL 2008

PO POTEH SOŠKE FRONTE
(MIRKO BLAZINŠEK, 041 685 635)

MOŠKI PEVSKI ZBOR KUD F. P.
VOJNIK

SOBOTA, 12. APRIL 2008

KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA KUD F. P.
(INFORMACIJE: JERNEJ ČATER, 031 579 995).

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO
DRUŠTVO VOJNIK

PONEDELJEK, 14. APRIL 2008

OCENJEVANJE VIN
(MIRKO KRAŠOVEC, 041 745 605).

KUD »ŠTAJERSKI ROGISTI«

SOBOTA, 19. APRIL 2008
OB 19. URI

TURISTIČNO DRUŠTVO
FRANKOLOVO

NEDELJA, 20. APRIL 2008
OB 14. URI

OBČINA VOJNIK

PETEK, 25. APRIL 2008
OB 19. URI

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK NEDELJA, 27. APRIL 2008

V primeru novih dejstev si pridržujemo pravico do sprememb.
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DVORANI

PRIREDITEV OB 15. OBLETNICI DELOVANJA DRUŠTVA V
DVORANI POŠ NOVA CERKEV.
SPOMLADANSKI CVETLIČNI SEJEM V GRAŠČINSKEM
PARKU NA FRANKOLOVEM. VSAKO GOSPODINJSTVO OB TEJ
PRILOŽNOSTI DOBI ENO CVETLICO, ČLANI DVE, OMOGOČEN
BO TUDI NAKUP CVETJA. PRIPRAVILI BODO SREČELOV,
DRUŽABNE IGRE, PRIKAZ DOMAČE OBRTI.
(INFORMACIJE: ZDENKA VEZENŠEK, 041 685 634).
PRIREDITEV OB DNEVU UPORA V DVORANI KUD VOJNIK.
TRADICIONALNI POHOD NA ŠENTJUNGERT
(MIRKO BLAZINŠEK, 041 685 635)

Pustni karneval v Novi Cerkvi
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Pustni karneval v Novi Cerkvi
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