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Tako izgleda novi center v Vojniku

Množica veselih obiskovalcev

Ravnatelj OŠ Frankolovo z darilnim bonom podjetja Tuš

Slavnostni prerez traku

Nastop osnovnošolcev ob odprtju novih prostorov pošte

Mala pozornost ti pričara nasmeh na obraz
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Na vrata že trka novo leto … in poudarek je na »novo«. Pravzaprav se
novega leta večinoma veselimo, saj pričakujemo, da bo vsaj tako dobro,
če ne še boljše kot lansko.
Vse novo pa nam ni v veselje. Nekatere spremembe nas vznemirjajo
in vzbujajo občutek nemoči. K sreči čez čas spoznamo, da določena
sprememba le ni bila tako slaba za nas in naše najbližje, čeprav je sprva
kazalo tako. Včasih bi nam bilo lažje, če bi bili kot otroci, ki so polni
pričakovanja, z iskricami v očeh.
Ljudje smo različni in prav je tako. Nekateri se lažje prilagajamo, drugi
težje, vsi pa smo del tega časa in prav je, da skupaj ustvarimo lepše
življenje in vesele dogodke.

Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov
in je brezplačno.

Glasilo Občine Vojnik

BESEDA UREDNICE

Prispevke s fotografijami za
naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do srede, 31.
januarja 2007, v tiskani in po
možnosti v elektronski obliki (na
disketi, zgoščenki, USB-ju ali po
e-pošti na naslov:
ogledalo@vojnik.si).

Med prazniki vam Uredniški odbor želi vsaj ščepec pozitivnih sprememb,
v novem letu pa veliko pravilnih odločitev glede »novega« v vašem
življenju.

Članke prejete po 31. januarju,
bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje
pravico do krajšanja člankov in
izbora fotografij po lastni presoji.

Mojca Skale
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Spoštovane občanke in občani!
Volitve so za nami (Veliko jih je reklo: »Hvala Bogu!«).
Moja prva dolžnost je, da se zahvalim za zaupanje in
večini čestitam, da so namenili glasove pridnosti,
prepoznavnosti in dejanskemu napredku.
PROJEKTI GREDO HITRO NAPREJ, OZ. PO
PLANIH!
- Sanacija PLAZU V TRNOVLJAH PRI SOCKI se
zaključuje.
- ASFALTIRANJA SO V TEKU in bodo do takrat,
ko boste to brali, verjetno že tudi zaključena.
- Zemeljska dela in razširitev ceste SOCKA
- TRNOVLJE – FRANKOLOVO gredo prav
tako h kraju. Posebej smo zadovoljni, da bodo
odvodnjavanja rešena tudi na plazu ceste, ki pelje v
Lipo. Nismo pa veseli, da je kljub 30 mio SIT sredstev
premalo, da bi cesto tudi preplastili z asfaltom. Za to
in za razširitev že asfaltiranega dela skozi Trnovlje si
bomo prizadevali v naslednjem letu!
- OBRTNA CONA: Dela pri izgradnji komunalne
infrastrukture so se začela in prvi poslovni objekti
bodo stali že v naslednjem letu.
- OBVOZNICA ARCLIN: V petek, 8. decembra,
je bilo odprtje izvoza Celje – vzhod (Ljubečna) na
avtocesti Celje – Maribor. Nov izvoz z avtoceste
bo pomenil povečano frekvenco prometa tudi na
obstoječi povezovalni občinski cesti Ljubečna –
Vojnik, zato se je država odločila, da financira novo
povezovalno cesto na že navedeni relaciji.
Trasa ceste je predvidena južno od občinske meje z
MO Celje in bo v večjem delu potekala po območju
MO Celje ter se priključila na regionalno cesto Celje
– Vojnik v naselju Škofja vas.
Predvidena trasa nove obvoznice je bila potrjena na
recenzijski razpravi koncem meseca novembra 2006,
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sama trasa pa še ni določena na parcelo natančno.
- Veliko hude krvi in vprašanj je doživela trditev LDSa v predvolilnem letaku, da za PROTIPOPLAVNE
UKREPE NI DENARJA! Ne vem, kje so zvedeli to
neresnico, vendar poudarjam, da se v naslednjih
dneh začno izplačevati zemljišča, po pogodbah, ki
ste jih že dobili in podpisali ter overili, Ministrstvo
za okolje in prostor pa bo v naslednjih dneh že
razpisalo dela na tem projektu, ki bo dolgoročno
zaščitil Vojnik pred poplavami in je vreden 300
mio SIT. Za projekt smo v celoti pridobili državna
sredstva, za kar smo resornemu Ministrstvu zelo
hvaležni.
- Nadaljujejo se dela na KANALIZACIJI ARCLIN,
pripravili pa bomo projekte tudi za nadaljevanje
del.
- Na Frankolovem smo opravili zemeljska dela za
NOVO IGRIŠČE nad šolo.
- V Črešnjicah bomo nadaljevali z deli za širitev
pokopališča, v naslednjih dneh pa bo tudi asfaltirano
igrišče.
- Do izida Ogledala bo tudi dokončana OBVOZNA
CESTA pri pokopališču v Novi Cerkvi.
- Čeprav malo počasneje kot smo predvideli,
pa vendar tečejo dela na VODOVODU MALE
DOLE in z letošnjimi deli po zahtevnem in redko
poseljenem terenu smo zelo zadovoljni. Zavedamo
se, da pomenita cesta in vodovod ohranitev življenja
na takih območjih.
- V VOJNIKU KONČUJEMO IGRIŠČE Z UMETNO
TRAVO, ki ga bodo lahko koristili šola, vrtec,
nogometni klub, rekreativci; res pa je, da bo igrišče
pod posebnim nadzorom.
Še veliko stvari bo opravljenih do konca tega leta,
vendar bodi dovolj!
Na ostala vprašanja pa v nadaljevanju:
SOCKA
Prejeli smo pismo s podpisi za ureditev varne šolske
poti in nato je prišlo še drugo pismo »jeznih« in tudi
podpisanih občanov iz Socke in se mi zdi prav, da
odgovorim na nekaj zahtevkov in vprašanj.
- Občinski svet je v prejšnjem mandatu, potem ko je
obravnaval postavljeno ograjo na desni strani ceste
v smeri proti gasilskemu domu in zahteve občanov,
najprej naročil občinski upravi, da pregleda tudi
levo stran ceste. Ker je geometer ugotovil posege
v cestno telo, smo se lotili najprej tega problema.
Kljub večkratnim poskusom in dokazovanju, tega
problema še nismo rešili. Naš osnovni cilj je bil

BESEDA ŽUPANA

vedno, da se poskušamo z občani pogovarjati
strpno in potrpežljivo: tak način ni rodil sadov, zato
razmišljamo o sodnem dokazovanju spornih mej.
- Mnogi ste z nezadovoljstvom sprejeli cestno oviro,
ki pomeni istočasno varen prehod za otroke, drugi
pa se z njo strinjate. Najprej poudarjam, da je to
začasna rešitev! Še vedno je naša prioriteta zgraditi
pločnik ob cesti od gostišča do gasilskega doma.
V primeru, da bo omenjena cestna ovira v zimskem
času res povzročala težave, jo bomo prepolovili ali
odstranili.
- Direkcija je določila novega skrbnika za državne
ceste, ki si je ogledal tudi problematičen prehod
preko regionalne ceste v Vitanje. Določil je pogoje
izvedbe takega prehoda in zato je občina naročila
projekt take ureditve (pločnik, cestne označbe,
ureditev križišča …).
Po izdelavi ustreznega projekta se bo direkcija
odločila za način izvedbe varnega prehoda.
Da pa bi skrb za »volilni izid« vplivala na odločitve
v Socki … to pa je že stvar domišljije posameznikov.

sredstev za izgradnjo stopnišča pod cerkvijo.
Pomaga pa pri vzdrževanju omenjenega kompleksa,
ki pa ste mu namenili veliko pozitivnih pohval.
V imenu predsednika KS VOJNIK, VAS TUDI SAM
POVABIM, DA PRISPEVATE ZA OMENJENO
UREDITEV POD CERKVIJO V VOJNIKU. (Prejeli
ste prošnjo z opisom in stroški projekta, ki ga je
vodil Mirko Krašovec.)

ARCLIN
Prejel sem pismo, ki ga je dobronamerno napisal
krajan iz Arclina in se mi zdi prav, da odgovorim
nanj javno, saj bodo odgovori zanimivi še za koga!
- Na križišču regionalna cesta Celje – Maribor
– Ljubečna je pripravljen projekt za dokončanje
križišča. Računamo, da bo denar zanj v proračunu
za leto 2007, ob izgradnji križišča in zavijalnih pasov
proti trgovini SPAR pa je velik del problema že
rešen. Ob izgradnji omenjenega križišča bo urejena
tudi AP v smeri Celje in uvoz na zemljišča, ki so bila
v lasti Puklovih.
- V proračunu za leto 2007 bomo predlagali tudi
sredstva za izgradnjo dodatnega odvodnega kanala,
na približni relaciji Vrtnarstvo Krašovec-Hudinja,
ki naj bi bistveno zmanjšal poplavne probleme na
tem območju (vsega še ne bo rešil). Vrednost del je
približno 10 mio SIT.
- Zavedamo se, da je na tej zelo obremenjeni
regionalni cesti težko zavijati levo kjer koli, zato
smo omenjene probleme levih zavijalnih pasov že
predočili predstavnikom direkcije RS za ceste.
- V proračun bomo poskušali vključiti tudi predlagani
del pločnika, kako bo vse to mogoče izvesti v
naslednjem letu, pa bodo pokazale proračunska
sredstva. Za izgradnjo več pločnikov v občini
poskušamo pridobiti tudi evropska sredstva.
- Ob zahtevi občinskega sveta si bomo prizadevali
pridobiti tudi DARSOVA sredstva za sanacijo ceste
proti Ljubečni.

VSE TO PA POMENI TUDI ZA OBČANE
VELIKO PREDNOST, SAJ NI BILO NOBENEGA
PRESLEDKA PRI REŠEVANJU PROBLEMOV,
POSTAVLJANJU PLANOV IN NASPLOH PRI
DELU OBČINE.

MORAM SE POHVALITI, DA SMO IMELI ŽE DVE
SEJI OBČINSKEGA SVETA (pripravljamo že tretjo
– osnutek proračuna) in so imenovani vsi odbori,
komisije, svet za preventivo …, nadzorni odbor.
Izbral pa sem tudi že PODŽUPANA – to je tudi
dosedanji podžupan BRANKO PETRE. Formirani
so sveti KS-ti in imenovani njihovi predsedniki:
- v Vojniku Mirko Krašovec,
- v Novi Cerkvi Slavko Jezernik,
- na Frankolovem Dušan Horvat.

OB KONCU SE S HVALEŽNOSTJO SPOMINJAM
POKOJNE OBČINSKE NAGRAJENKE gospe
MARIJE BOJANOVIČ, KI JE DOTRPELA, A NAM
ZAPUSTILA SVETEL VZGLED PRIJAZNEGA IN
ZGLEDNEGA ŽIVLJENJA. Prepričan sem, da nam
je ostala zapisana v naših spominih in naših srcih.
Prihaja najlepši letni čas - BOŽIČNI IN NOVOLETNI
PRAZNIČNI DNEVI.
TEMU NAŠEMU ŽIVLJENJU SMO VZELI DELČEK
DOMAČNOSTI, S HITROSTJO, S KATERO ŽIVIMO,
SMO MU VZELI PRIJAZNOST, VZELI SMO MU
ČAS ZA PRIJATELJE, CELO ZA DRUŽINO, ZA
SVOJE NAJDRAŽJE.
NE DOVOLIMO, DA SE NAM BO ENAKO
DOGAJALO TUDI SKOZI PRAZNIČNE DNI
BOŽIČA IN NOVEGA LETA.
VZEMIMO SI ČAS ZASE IN ZA NAJBLIŽJE, ZA
PRIJATELJE IN MORDA TUDI ZA ZAPUŠČENE!
In vrnil se bo BLAGOSLOV NOVOROJENEGA IN
SREČA NOVEGA LETA!
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Ponovno poudarjam, da Občina Vojnik ni namenila
20. december 2006
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INTERVJU
ANTON PERGER, DOBITNIK ZLATEGA
GRBA OBČINE VOJNIK
Ko se mlad fant odloči, da bo postal duhovnik, se odloči
tudi za pokorščino škofu, ki ga potem pošlje tja, kjer ga
kot duhovnika potrebujejo. V Vojnik je bil pred leti poslan
Anton Perger, ki takrat prav gotovo ni slutil, da bo toliko
časa ostal v tem kraju in ga s svojo prisotnostjo tako
zaznamoval.
Vaša otroška leta so potekala v številni družini na Brezjah pri
Svetem Juriju ob Ščavnici. Kakšni so vaši spomini na ta čas?
V naši hiši je bilo pred mano rojenih že točno pet bratov in pet
sester. Ko so mati pri 46. in oče pri 47. spoznali, da trkam na
vrata življenja še jaz, so rekli: »Bog nam ga pošilja, morda bo
služil prav njemu.« Neskončno sem jim za to hvaležen.
Vsi bratje pred menoj so bili ministranti, sestre pevke in brat
Lojzek organist, zato mi ni bilo težko od prvega do osmega
razreda vsak dan ministrirati pri maši. Naša družina je živela
in dihala z župnijo Sv. Jurija ob Ščavnici, v osrčju Prlekije, v
trikotniku med Radgono, Ljutomerom in Ptujem. V Letopisu
cerkve na slovenskem je naštetih kar 40 duhovnikov in 27
redovnic iz naše župnije, med njimi tudi duhovnik in politik dr.
Anton Korošec ter škof dr. Vekoslav Grmič.
Že zelo kmalu ste morali od doma, saj je bila vaša pot do
izobrazbe vezana na Vipavo. Kaj je vplivalo na vašo odločitev,
da postanete duhovnik?
Proti koncu osmega razreda smo štirje sošolci na poti iz šole
napravili drzen podvig. Dali smo si roke in rekli: »Če greš
ti, grem tudi jaz.« In res smo jeseni 1959. leta šli v Škofijsko
klasično gimnazijo v Vipavo pri Ajdovščini. To je bila Slovenija
v malem. Mladost od Prekmurja, Dolenjske in Primorske.
Ker smo bili z doma že dva meseca – cela večnost – in ker
smo imeli latinščino, smo isti štirje Šentjurčani zopet staknili
glave in našemu gospodu župniku napisali učeno pismo in to v
latinskem jeziku. Ponosni na svojo mojstrovino smo čakali na
latinski odgovor, kot se za bodoče mašnike spodobi. Pa nam
je gospod kar po domače odpisal: »Dečki, študirajte, iz vaše
latinščine res ni razvidno, kako vam gre ... ali kaj ste mi sploh
hoteli povedati.«
Kje ste nadaljevali študij?
Po štirih letih in maturi smo knjige zamenjali za vojaško suknjo
in puško. Če sem iskren, puška ni za moje roke. Rajši imam
rožni venec ali sedem za klavir.
Končno sem v ljubljanskem bogoslovju oblekel talar in glej,
počutil sem se domače. V srcu sem čutil, da je to obleka mojega
življenja. V bogoslovju je bila tista leta prava gneča. Bilo nas
je okoli 250. Ko se je procesija mladih fantov v duhovniškem
kolarju vsula iz bogoslovja mimo tržnice na fakulteto, so ljudje
kar strmeli. Vojak, ki je vozil oficirja JLA, je pred prehodom
za pešce ustavil, da smo šli čez cesto. Ko je ta isti oficir gledal
množico svojih »sovražnikov države«, je zavpil na šoferja: »Što
bre kočiš? Gazi! Ima jih ko smeča ...«
Časi so se spremenili, oficirjev JLA ni več, pa tudi v bogoslovju
ni ravno gneče.
En dan pred svojim 25. rojstnim dnevom sem imel pri Svetem
Juriju novo mašo.
OgledalO 12/58
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Kod vas je vodila duhovniška pot, preden ste prišli v Vojnik?
Delovnega mesta in župnije si duhovnik ne izbira sam. Ker
je škofu obljubil pokorščino, gre, kamor ga pošlje. Šel sem za
kratek čas za pomočnika v Radgono, bil sem nedeljski kaplan
v Slovenski Bistrici, nekaj časa v Juršincih pri Ptuju, nazadnje
pa tri leta kaplan v Ljutomeru. Od tam me je škof premestil v
Vojnik. Tukaj sem našel čudovitega človeka, gospoda Martina
Lupšeta. Dvanajst let sva delala skupaj. In potem so se vrstili
kaplani, pa dnevi polni prazničnih slovesnosti in dnevi, ko so
bili vsepovsod delavci in zidarji.
Ob slovesnostih radi povabite domov vojniške rojake. Zakaj?
V vsakoletna liturgična praznovanja so bile vključene tudi
najrazličnejše obletnice, kot so srebrne, zlate in biserne maše
naših vojniških rojakov. Največje veselje pa so mi bile vedno
novomašne slovesnosti. Leta 1973 sem ujel ravno konec te
slovesnosti Tončka Vriska, naslednje leto smo sprejeli Jožeka
Špesa, nato Bogdana Kolarja, po letih suše spet Jožeka Lipovška,
Mateja Jakopiča in nazadnje Iveka Šeliha. Če je župnija kot
duhovni vrt in greda, so to gotovo njene najžlahtnejše rože, na
katere smo ponosni in zanje Bogu hvaležni. Zato jih ob vsaki
župnijski slovesnosti radi povabimo. Vedno pa mislim: »Kdo bo
naslednji?«
Veliko časa in moči vam vzame obnova sakralnih objektov.
Na kakšen način vam uspeva vzdrževanje cerkva in ostalih
objektov?
Vojnik ima čudovito lego. Popotnika pozdravi venec štirih
cerkva. To niso le kulturni spomeniki, ampak živi klicarji,
ki s svojo prisotnostjo kričijo v sivino našega begavega
vsakdana: »Človek, ustavi se! Naj se ti oko spočije na teh božjih
znamenjih.«
Sveti Florjan, zavetnik gasilcev, ti kliče: »Skušaj tudi ti vsak
dan sproti gasiti žerjavico in plamene sumničenj, prepirov
in razdorov med nami.« Hudo je živeti v ognju in plamenih
sovraštva. Pa večnega ognja. Sveti Florjan, varuj nas.
Vsak človek potrebuje mater. S hriba nad Vojnikom nas prijazno
gleda mati. Včasih žalostna, ker pozabljamo na Boga. Pošljimo
ji vsak dan prijazno SMS-sporočilo v obliki molitve, prošnje,
zahvale.
Z najvišjega hriba nas pozdravlja sveti Tomaž, apostol vere.
Pogled na cerkev zakriva gozd. Le zvonik se vidi. Kaj vse pa
nam zakriva in onemogoča verovati? Tomaž nam kliče: »Ne
le za vsakdanji kruh, človek je telo in duh, saj še gora in drevo
raste v zemljo in v nebo.«
In končno naša farna cerkev s svojim novim, mogočnim
stopniščem. Ali ni kot odprte materine roke, ki nas vabijo, naj
vstopimo pod ta domači krov in bomo našli tisto, kar nam svet
ne more dati? In končno, če so ta znamenja lepo obnovljena,
imajo toliko večjo oznanjevalno moč.
Letos ste postali občinski nagrajenec in častni občan občine
Vojnik. Kakšni so vaši občutki ob takšni nagradi?
Duhovnik je v župniji najprej kakor most med človekom in
Bogom, med zemeljskim in večnim. Je pa tudi kakor nosilni
steber. Nihče ga ne vpraša, ali mu je lahko ali težko. Steber
molči. In ker je tiho, se zanj komaj kdo zmeni. Včasih je komu
tudi napoti in bi rajši videl, da ga ne bi bilo. Steber pa vztraja,

ker opravlja svoje poslanstvo, ljudem prinaša Boga. Letos
ste ta steber ovili z bršljanom in rožico v obliki zlatega grba
in častnega občana Občine Vojnik. Oboje sem z veseljem in s
ponosom sprejel. Vsem tistim, ki jim to ne gre v račun, pa še
enkrat ponavljam, kar sem povedal že v dvorani.
Župnik nikoli ne dela prav. Če kdaj kakšno minuto podaljša
pridigo, je dolgočasen, če je kratek, se ni dovolj pripravil. Če
povzdigne glas, kriči in vpije, če govori normalno, ga ni mogoče
razumeti. Če gre z doma, je vedno na cesti, če ne gre nikamor,
zaostaja za časom. Če hodi na obiske, ga ni nikoli doma, če je v
župnišču, samo doma čepi. Če govori o denarju, mu je mar samo
za plačilo, če o denarju molči, ne zna gospodariti. Če pripravlja
slovesnosti, nam je nadležen, če ničesar ne organizira, je zaradi
njega župnija mrtva. Če si za ljudi vzame čas, ne zna nehati,
če se mu mudi, ne zna prisluhniti človeku. Če točno stopi pred
oltar, njegova ura prehiteva, če zamudi minuto, mora ves svet
čakati nanj. Če začne obnavljati cerkev, bo zopet »fehtal« denar,
če je ne obnavlja, je kriv, da vse propada. Če je mlad, mu manjka
izkušenj, če je star, bi se lahko že umaknil v pokoj. Če umre, spet
ni prav, ker ni nikogar, da bi ga nadomestil ...
Kaj želite sporočiti svojim faranom in občanom Občine
Vojnik?
Rad bi, da bi hoteli videti svoje življenje in ta naš lepi svet tudi iz
božje perspektive. Vojničani imamo na majhnem prostoru vse.
Z vrtcem vstopamo v življenje, v šoli se nanj pripravljamo in kot
z odskočne deske odletimo nekam v srednje šole, se zaposlimo,
postavimo dom, ustvarimo družino, vmes stopimo na občino,
to in ono uredimo, ali pa se nad tem ali onim zaposlenim vsaj
pošteno izkašljamo. Tako leta bežijo, skrhano zdravje krpamo
v zdravstvenem domu, če se komu zalomi, je deležen uslug
bolnišnice južno od cerkve. In že smo upokojenci, ki vozimo
vnuke v isti vrtec, hkrati pa se nam misli že ustavljajo pri
Špesovem domu. In življenjski krog je sklenjen.
Celo novi nakupovalni center ima svojo sporočilnost. Življenje
je kakor velika samopostrežna. Z vozičkom in s košarico tekamo
od police do police, nazadnje pa moramo na blagajno. Preden
nas bodo odnesli čez cesto na božjo njivo, se bo moral tudi vsak
izmed nas s svojo življenjsko košarico ali z vozičkom ustaviti
pred Božjo blagajno ...
Vsi res ne moremo postati občinski nagrajenci in častni občani,
čisto VSI pa lahko postanemo Božji nagrajenci. In kaj je lepšega
kot privoščiti in zaželeti vsakomur, da pri nebeški blagajni
prejme zlati grb večnega življenja in listino pravega nebeščana?
Lepšega vam ne morem želeti ...
Naj se vaša želja izpolni v čim večji meri in hvala za vaše
delo.
Milena Jurgec

INTERVJU

NA FRANKOLOVEM NOVI – STARI
PREDSEDNIK SVETA KS
Dušan Horvat

Ponovno si izvoljen za predsednika
Sveta KS Frankolovo, kar poudarja
zaupanje ljudi v tvoje delo in odnos
do težav, s katerimi se srečujemo v
prostoru naše krajevne skupnosti.
Iskrene čestitke k ponovni izvolitvi.
Kaj pa je ostalo »odprtega« iz
preteklega mandata, kar si zasluži
prednostno obravnavo?
Zahvaljujem se vsem volivcem, ki so mi na volitvah dali svoj
glas. Vesel sem ponovne izvolitve v svet KS in občinski svet.
Upam, da bom pričakovanja sokrajanov v čim večji meri tudi
upravičil. Zahvaljujem se tudi članom sveta KS za podporo
ob ponovni izvolitvi za predsednika KS Frankolovo.
Naloga vseh članov sveta je, da delamo enotno za kraj in da v
tem mandatu dokončamo čim več projektov, ki so za naš kraj
pomembni. Zastaviti si moramo tudi realne cilje, pomembne
za razvoj in perspektivo našega okolja. Želim si dobrega
sodelovanja med društvi v KS in občinsko upravo.
Iz preteklega mandata moramo dokončati širitev pokopališča
v Črešnjicah, ki ga s svojim sorazmernim deležem sofinancira
tudi Občina Slovenske Konjice.
V zaključni fazi je tudi izgradnja igrišča in dovozne ceste nad
župniščem v Črešnjicah. Ob tej priložnosti moram pohvaliti
nekatere krajane in člane društva KUŠT, ki so igrišče in cesto
pomagali skupaj s KS pripraviti za asfaltiranje.
Kakšni so cilji za naslednje leto oz. ali lahko že sedaj
opredeliš tudi pomembne usmeritve dela v naslednjem
mandatu?
V naslednjem letu moramo pričeti z izgradnjo oz. širitvijo
vodovoda v Stražici, Straži, Lipi in Brdcah.
Pripraviti moramo vso dokumentacijo za izgradnjo
prireditvenega prostora v parku. Zavedam se, da so omenjeni
projekti v planu že nekaj let in da potrpežljivost počasi
popušča.
Načrtujemo tudi asfaltiranja cestnih odsekov po planu
KS. Ne smemo pozabiti na sanacijo že obstoječih asfaltnih
površin. Pomembno je tudi vzdrževanje makadamskih cest,
ki jih v naši KS ne manjka.
Ob osnovni šoli se predvideva izgradnja igrišča, ki bo služila
predvsem OŠ.
Frankolovo zadnjih osem let zaostaja v razvoju in sredstva,
ki jih dobimo, so majhna, kljub temu, da se občinski
proračun na podlagi »glavarine« napaja v višini � vseh
sredstev. Kako doseči enakovredno razdelitev?
Proračun je osnova za financiranje vseh delov občine, zato
je tudi prav, da se denar enakovredno porazdeli. Dodatna
sredstva je možno pridobiti od države in Evrope. Za
zagotovitev teh sredstev je zadolžena občinska uprava.
Naloga nas svetnikov pa je, da s skupnimi močmi in
zahtevami dosežemo čim pravičnejšo delitev denarja.
Žal sta tu večkrat prisotni moč politike in raznih lobijev,
povrhu vsega pa še strankarska pripadnost, ki preprečuje in
zavira zahteve iz določenih delov občine.
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Z obnovljeno osnovno šolo na Frankolovem smo uskladili
standard povprečnega osnovnošolskega bivanja in pogojev
dela strokovnega kadra v Sloveniji. Kaj pa na področju
otroškega varstva, se tudi tu, ob perečem stanju tako
objekta kot okolice, predvideva podobno?
S področjem osnovnošolskega bivanja in pogojev smo lahko
zadovoljni. Drugačna pa je situacija na področju otroškega
varstva. Pogoji so slabi, saj se bivanje otrok odvija na dveh
lokacijah, ki pa tudi nista več primerni po standardih, ki
so v veljavi. Nujno je potrebno poiskati dolgoročno rešitev
za izgradnjo novega vrtca. Najprej je treba najti primerno
lokacijo in pričeti s pridobivanjem dokumentov.
Glede na naravni rezervoar pitne vode v naši KS ostajamo
kar pogosto brez nje, le-ta pa odteka drugam. Kako smo oz.
bomo poskrbeli, da do tega ne bo več prihajalo?
Kot sem prej omenil, je oskrba s pitno vodo v našem kraju
še vedno problem. Žalostno je, da določena območja še
vedno niso preskrbljena s pitno vodo. Glede na zaloge vode,
ki odteka daleč iz kraja, bomo vsekakor zahtevali širitev in
dograditev vodovodnega omrežja. Na nivoju občine moramo
takšna stališča odločno zagovarjati in denar za te projekte bo
treba zagotoviti v občinskem proračunu.
Bencinski servis je že kar osem let »odprt problem«, saj
moramo po naftne derivate v Vojnik, ki ima že dva, ali
pa v Zreče. Se na tem področju kaj načrtuje, ali morda ni
interesa s strani ponudnikov naftnih derivatov?
Povedati moram, da aktivnosti v zvezi z bencinskim servisom
trajajo že več let. Res je, da so si nekateri ponudniki v tem času
premislili, ob tem pa so se zamenjali tudi lastniki zemljišča.
Prav v teh dneh tečejo pogovori z novim ponudnikom
in upam, da bo to pot več razumevanja. Vsekakor si nov
bencinski servis želimo in ga potrebujemo.
Za konec nam zaupaj še želje ob novem letu, ki prihaja.
Ob novem letu si želim obilo zdravja, miru, sreče, predvsem
pa mnogo razumevanja vseh, ki v srcu dobro mislijo in si
želijo, da naš kraj postane lepši, prijaznejši, na katerega
bomo vsi ponosni.
Vsem krajankam in krajanom želim vesele božične
praznike in srečno v letu 2007.
Zapisal: Jure Vovk

MLADI DOBITNIKI ŽUPANOVIH PRIZNANJ
Letos so si prislužili županovo priznanje tri zlate
maturantke, in sicer Edita Fidler, Tea Glavnik in Urška
Mirnik. Dobitnikce se vam predstavljajo.
Edita Fidler
Sem Edita Fidler, a za večino prijateljev in znancev kar Ditka.
Rojena sem 17. 12. 1987 v Celju, imam pa še mlajšega brata.
Prihajam iz Ivence, vendar pa moram zadnje čase večino
tedna preživljati v Ljubljani, kjer se spopadam s prvimi
meseci študija. Moja študijska smer je angleščina – španščina
na Filozofski fakulteti, kjer sem zaenkrat precej zadovoljna,
čeprav je za mano šele privajanje na novo mesto, novo šolo,
nove ljudi … Zakaj sem se odločila za ta študij?
Že odkar sem pred šestimi leti, ko sem še obiskovala OŠ
Vojnik, začela z učenjem španskega jezika, sem predvidevala,
da bi to lahko bilo to, s čimer bi se želela ukvarjati. Učenje tega
prelepega romanskega jezika sem nadaljeval na I. gimnaziji
v Celju, kjer sem iz tega predmeta opravila tudi maturitetni
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izpit. Na ta način je bila odločitev za študij španščine nekako
že odločena, poleg pa sem izbrala še angleščino, ki je prav
tako eden mojih ljubših predmetov. Študij pa vendarle ne
more pomeniti vsega v mojem življenju. Ena izmed mojih
strasti so potovanja. V svojem, do sedaj ne ravno dolgem
življenju sem videla že kar nekaj prelepih koščkov naše
Zemlje. Od inkovskega Peruja, eksotične Šri Lanke do zelene
Irske, vroče Španije, daljne Kanade in nekaterih prelepih
evropskih prestolnic, kot sta Pariz in London. Veselje do
potovanj me še nikakor ni zapustilo, tako da upam še na
veliko popotovanj in tudi želja je še veliko.
Ko človek enkrat obišče nekaj tako čudovitih krajev, se začne
zavedati, kako lep je naš planet in narava, ki nas obdaja, ter
začne razmišljati o tem, kako pomembno je vse to ohraniti.
Za to si prizadevam tudi jaz, sploh pa želim, da bi se na tem
prevečkrat krutem svetu lepše godilo nedolžnim bitjem, kot
so živali. Tudi te so moja velika ljubezen in kar nekaj časa
posvečam skrbi za moj tropski akvarij, živahnega psička in
glasno papigo.
Poleg tega, da v prostem času zelo rada preberem kakšno
dobro knjigo in si ogledam zanimiv film ali gledališko
predstavo, je treba kaj storiti za zdravo življenje. Poleti rada
sedem na kolo ali pa »obtežim« kakšnega konja v jahalni šoli,
pozimi pa je na prvem mestu smučanje. Ne branim se tudi
obiska savne ali masaže, vendar pa mi pogosto za takšne
drobne stvari zmanjkuje časa.
Kakor koli, za konec lahko izkoristim dano priložnost in
rečem, da se zahvaljujem Občini Vojnik in županu Benu
Podergajsu, da se je ob letošnjem občinskem prazniku
spomnil tudi mlajših, na svoj način uspešnih občank in
občana ter nam izkazal pozornost. Vsaj zame je bila to tudi
ena izmed spodbud za nadaljnje delo in trud. Hvala!
Teja Glavnik
V prostem času se ukvarjam s konjeništvom, in sicer treniram
preskakovanje ovir. Kljub temu, da mi treningi vzamejo
veliko časa, mi je uspelo na maturi doseči vseh 34 točk,
čeprav tega res nisem pričakovala. Moj urnik v srednji šoli
je bil zelo natrpan, zato nisem imela časa za še kako drugo
dejavnost, razen da sem kdaj prebrala kakšno knjigo, kar še
vedno rada počnem.
Po uspešno opravljeni maturi sem se odločila za študij
farmacije v Ljubljani. Izobraževanje bi rada nadaljevala tudi
v tujini, saj mislim, da bi si tako še bolj razširila obzorja.
Urška Mirnik
Sem študentka farmacije na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani.
Študij me veseli. Predvsem me zanima raziskovalno delo v
laboratoriju, zato bi rada svojo življenjsko pot nadaljevala v
tej smeri. Moja velika ljubezen je tudi učenje tujih jezikov,
predvsem francoščine, tako da bi takoj izkoristila vsako
priložnost za študij v tujini, še posebej v Parizu, zame
najlepšem mestu, kjer sem že preživela nekaj čudovitih
tednov. Tudi drugače rada potujem, moj seznam krajev, ki jih
še želim obiskati, je izredno dolg.
Kot ljubiteljica živali veliko časa namenim svojemu psu Tačku,
v Ljubljani pa obiskujem pasje zavetišče na Gmajnicah, kjer
se sprostim in dobim veliko energije za pestro in zato večkrat
naporno študentsko življenje. Rada obiskujem gledališke
predstave, predvsem komedije, se ukvarjam s športom
in berem ter se seveda družim s prijatelji, s katerimi sem
doživela že veliko lepih in zabavnih trenutkov.
Naj se lepe želje mladim uresničijo v čim večji meri.
Milena Jurgec

DOGODKI
ZLATA POROKA IVANA IN MARIJE TROBIŠ
V soboto, 26. avgusta 2006, sta petdesetletnico poroke
potrdila z zlato poroko Ivan in Marija Trobiš s Konjskega, ki
sta prva stopala do cerkve po novem stopnišču.
Ivan izhaja s Konjskega, Marija pa iz Pepelnega. Ko sta
se poročila, sta eno leto
živela pri Marijini mami,
nato tri leta na Ivanovem
domu, potem pa sta se leta
1961 preselila v Celje, kjer
sta živela 30 let. Življenje
so jima popestrili hčerka
Marija in sinova Marko in
Janko. Ivan je bil zaposlen
na železnici kot strojevodja.
Delo je bilo zahtevno, v
vsakem vremenu, menjaje
podnevi in ponoči, zato je
bila pomembna tudi bližina
stanovanja.
Ivan in Marija sta bila
člana Planinskega društva
Železničar. Sodelovala sta
na planinskih taborih po celi Jugoslaviji, kjer so potekala
zanimiva tekmovanja in Marija je bila na teh tekmovanjih
zelo uspešna. Za planine sta navdušila tudi hčer Marijo in
sina Janka.
Ivan je markecist, gorski stražar, planinski vodnik, bil pa je
tudi mentor otrokom OŠ Vojnik v planinski šoli. Vsako leto
se je udeleževal izobraževanja.
Kar pa je najbolj pomembno je to, da je ustanovitelj
Planinskega društva Vojnik, leta 1995. Skupaj z županom
Benom Podergajsom sta orala ledine novega društva.
Markirali so pot na Šentjungert in na Stolpnik. Uredil je
dokumentacijo za statut, ki mora biti vezan na društvo in
kraj, potrdi pa ga Planinska zveza Slovenije.
Od leta 1992 živita na Konjskem v Vojniku, kjer sta si zgradila
prijeten dom. Otroci so si medtem ustvarili družine in tako
ju razveseljujejo vnuki Jaka, Miha in Staša ter pravnuk Blaž.
Ivan zelo rad ureja okolico, izdeluje figure iz lesa, bere in
rešuje križanke. Marija pa rada plete, šiva, bere in z veliko
ljubeznijo uspešno goji rože v okolici in notranjosti prijetnega
doma.
Hvaležna sta otrokom, da so jima pripravili tako prijazno in
čudovito praznovanje ob zlati poroki.
Želimo jima, da bi smela doživeti še biserno poroko.
Milena Jurgec

ZA VAJINIH SKUPNIH 50 LET
Vas Gradišče pri Vojniku stoji obdana z gozdovi, vinogradi,
njivami in s travniki. V tej vasici je nekaj hiš z malo ljudmi.
Pred 50 leti jih je bilo očitno več. Bile so večje družine, z
več otroki. Tako je bilo tudi pri OGRAJENŠEK, po domače
pri ŠTIGLOVIH. Tukaj se je rodil tudi Gusti. Ko je odrasel,
si je našel svojo simpatijo, Marico Kotnik, rojeno Kresnik iz

Lindeka na Frankolovem. V jesenskih dneh pred 50 leti jo je
od tam odpeljal in ustvarila sta si dom v vasi Gradišče. Gusti
je odhajal na delo, Marica pa je ostajala doma na kmetiji in
skrbela za družino.
Rodili so se jima trije otroci, in sicer najstarejši sin STANI,
nato SREČKO in še najmlajša, ljubka hčerka SILVA. To je
prineslo v družino veselje in tudi skrbi. Ko so otroci zrasli, so
se odpravili vsak po svoje. Stani in Srečko k vojakom, Silva
pa najprej v šolo v Celje. Minevala so leta in otroci so našli
svoje partnerje in si ustvarili skupen dom.
Življenje se je odvijalo naprej. Preteklo je 25 oziroma 50 let,
zato smo se ob tej priložnosti zbrali 28. 10. 2006 v cerkvi Sv.
Jerneja v Vojniku, da bi počastili ta lepi dogodek, kajti redko
se zgodi, da bi praznovali kar v troje.

Praznovanje pa smo zaključili na kmečkem turizmu Dobrotin,
kjer smo nazdravili z željo, da bi še dolga leta ostali skupaj, saj
tudi pregovor pravi, da »Gorje tistemu, ki v nesreči prebiva
sam.«
O. A.

ČETRTI SLOMŠKOVI KULTURNI DNEVI
Priprave na četrte Slomškove kulturne dneve so ob končani
prenovi notranjosti cerkve in pridobitvi Slomškovih
relikvij napovedovale bogato vsebino in večjo vključenost
domačinov.
Uvod v praznovanje je potekal v Marijinem domu, kjer nas
je zopet nagovoril publicist dr. Drago Medved. Večer je bil
namenjen vinu, in sicer na temo: »Vino – žlahten življenjski
sopotnik.« Kot zgodovinar nam je približal vrednotenje
vinske kulture v različnih kulturah in časih. Slomšek kot
zavetnik slovenskih vinogradnikov pa takole pravi: »Kdor
vince prav zauživa, veselje v srce vliva.« Kot posebna gostja
je prireditev nepozabno požlahtnila pevka Nuška Drašček.
Drugi dan je bil namenjen otrokom z delom po ustvarjalnih
delavnicah, ki so jih odgovorno in navdušeno vodili
animatorji. S tem dnem se je začelo sedmo Slomškovo bralno
leto. Nižji razredi so pripravili razstavo upodobitev blaženega
škofa, rožnih vencev iz različnih materialov, velikonočnic (te
niso bile iz Slomškove Ponikve), videli smo lahko koreografijo
na pesem Slomšek je naš svetnik, predstavljenih je bilo deset
šolskih zapovedi A. M. Slomška, dramatizacija Drevo ima
srce, ena skupine je poslikala svetnike v naši cerkvi in jih
predstavila, izdelani so bili grbi in zastave Nove Cerkve
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(razdeljene so bile med vse navzoče na akademiji). Vsi otroci
so se povezali v prepevanju himne »In zato mi beremo« ter
učenju dveh pesmi o šolarjih, ki ju je napisal A. M. Slomšek.
Med sveto mašo je bilo podeljenih 60 Slomškovih bralnih
priznanj.
Pisali smo pobudnici Slomškovega bralnega priznanja in
pisateljici Berti Golob in to veliko pismo, ki smo ga sami
naredili. Hitro nam je odgovorila: »Vaše pismo visi v naši
veroučni učilnici kot zgled najlepšega prizadevanja vaše
jesenske pridnosti. Obilo bogatih bralnih sadov! In Slomškov
blagoslov!

pri izvedbi Mateja Oprčkal, Darinka Stagoj ter Špela
Oprčkal. Vse je potekalo v sodelovanju z dekanom Alojzom
Vicmanom.
Letošnji Slomškovi kulturni dnevi so bili vsebinsko in
duhovno bogati in kot taki so bili kot uresničenje našega
prizadevanja po ohranjanju častitljivega spomina na A. M.
Slomška.
Škofu Slomšku večna slava,
v srcih naših radost prava.
Škof slovenski naš vodnik,
prvi blaženi svetnik.

Š. O.

VELIKA VERSKA IN KULTURNA
PRIDOBITEV
Župnija in krajani Nove Cerkve praznujejo

Na tretji dan pa smo prvič pripravili svečano akademijo v
čast škofu Antonu Martinu Slomšku na njegov godovni
dan. V program so bile vključene vse skupine in nekateri
posamezniki, ki delujejo v kraju, tako na cerkvenem kot
tudi posvetnem področju. Vsi nastopajoči so se v svojih
točkah navezovali na A. M. Slomška, na njegovo kulturno
in duhovno dediščino. Nastopali so Štajerski rogisti, Otroški
cerkveni pevski zbor, Moški pevski zbor, Slomškovci,
mladinska veroučna skupina, Duet Biser s prijatelji, Godba
na pihala Nova Cerkev, Mojca Kolar in Marko Žibret.
V vsebino je bilo vpleteno tudi povabilo k branju dobrih knjig,
še posebno osnovnošolcem za Slomškovo bralno priznanje
(začenja se sedmo bralno leto) in vsem ostalim, ne glede na
starostno obdobje.
Med sveto mašo so bile blagoslovljene in umeščene v cerkev
relikvije A. M. Slomška, v čudovito izdelanem relikviariju
(odprto sveto pismo), s škofovim potrdilom o njihovi
avtentičnosti. Dekan je imel pridigo po A. M. Slomšku in to
z obnovljene prižnice.
Po končani akademiji se je praznovanje nadaljevalo zunaj
cerkve ob dobrotah pridnih gospodinj.

Pisalo se je leto 1236, ko se kraj Nova Cerkev prvič pisno
omenja kot »Nova ecclesia« (Nova Cerkev) v Gornjegrajski
listini. Že samo ime pove, da je bila v tem obdobju zgrajena
nova cerkev za potrebe takratnega plemstva (verjetno kot
lastniška cerkev potomcev sv. Eme Krške, ki so imeli kot
eno izmed svojih številnih posesti na Slovenskem tudi grad
Lemberg) in domačega prebivalstva. Mogočnost rodbine
in pomembna strateška pot proti Koroški preko Vitanja
pojasnjujeta strateško lego kraja in cerkvene arhitekture, ki
se je v stoletjih vse do danes visoko in bogato razvijala. Nova
Cerkev kot župnija je bila osrednje pastoralno izhodišče za
to področje. Kot pražupnija je obsegala velik delež sedanje
občine Vojnik. Iz nje so izšle med drugim tudi nekatere
župnije (Vojnik, Frankolovo), ki so del naše občine.
Zato so bile pomenljive besede domačega župnika in dekana
Alojza Vicmana: »Naši predniki so zaupali v naš kraj, našo
župnijo in našo cerkev Sv. Lenarta, ki goduje 6. novembra.
Vsako leto na prvo novembrsko nedeljo, po prazniku vseh
svetih praznujemo Šentlenartsko nedeljo. To je bil in je
praznik za našo župnijo. Letošnja nedelja je še posebno
praznična, saj blagoslavljamo obnovljeno notranjost cerkve.«
S temi besedami je nagovoril in povabil k blagoslovitvi ter
zahvali Bogu ob koncu obnovitvenih del župljane, prijatelje
župnije Nova Cerkev in vse, ki so se na ta dan zbrali.

(foto: Janez Rojnik)

Kot vsako leto so tudi letos program pripravile in pomagale
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To ni bil praznik in dosežek samo za Cerkovljane, to je
bil praznik celotne občine, saj je Nova Cerkev s svojimi
znamenitimi duhovniki, ki so pustili svoj delež tudi v

slovenski zgodovini, močno vplivala na razvoj širše okolice
kraja.
Na ta pomemben dan nas je napis ob vstopu v cerkev vabil,
naj gremo v Gospodovo hišo veseli. Kdor je prestopil prag
cerkve, je lahko občudoval, kako si duhovna lepota in lepota
umetnosti sežeta v roke ter ustvarita prostor za Boga in
človeka. Blagoslovitveno slovesnost je ob somaševanju vodil
celjski opat Marjan Jezernik, ki je zbrane v homiliji nagovoril,
da se tukaj v cerkvi gradita poštenost in plemenitost našega
srca, da zmoremo kjer koli graditi pristne medsebojne
odnose. V nadaljevanju nas je vzpodbudil, da živih svetišč ne
more nihče uničiti. Opozoril nas je na zvestobo duhovnim
koreninam, ki jih na poseben način oznanja obnovljena
božja hiša, ki pa nas naj vodi v tem prostranem morju tretjega
krščanskega tisočletja.

DOGODKI

Jakoba Brolla iz leta 1886, ki je tega leta na novo poslikal
cerkev. Čudovite freske izpričujejo mogočno duhovno
zgodovino vesoljne cerkve ter svetnikov, ki so povezani s
slovenskim narodom. Prav tako so se v celoti restavrirali
baročni križev pot, križev oltar, prižnica in lestenec iz
klasicističnega obdobja. Vsa restavratorska dela so opravili
v Škofijski restavratorski delavnici v Mariboru. Prav tako
pa so s pomočjo pridnih domačih mojstrov obnovili tlak v
cerkvi, zunanje obzidje in okolico.
Letošnje leto je bila še ena pomembna prelomnica pri
obnovi cerkve. Cerkvena zborovska tradicija je izpričana že
iz Slomškovih časov, zagotovo pa se je preko ljudskega petja
oblikovala že prej. Čut za cerkveno glasbo je zagotovo imel
Franc Ksaverij Gorjup, ki je leta 1775 v celjski orgelski delavnici
naročil izdelavo novih orgel, ki so nastale pod roko češkega
mojstra Janeza Franšiška Janečka. Zahteven restavratorski
poseg so opravili v svetovno znani orgelski delavnici Antona
Škrabla v Rogaški Slatini. Janečkove orgle, kot jih s ponosom
imenujejo, so po svoji obliki dvomenualne mehanske orgle.
Svojo zmogljivost pa so pokazale ob blagoslovitvi, kjer jih je
v vsej njihovi veličini predstavil mojster Marjan Potočnik.
Mogočen župnijski zbor je ob novih orglah še bolj ubrano
zapel in povzdignil notranjost cerkve.
Veselje pa se je nadaljevalo tudi po sv. maši v druženju ob
domačih dobrotah.
Mateja Oprčkal

(foto: Janez Rojnik)

V vsej zgodovini kraja se je duhovno in kulturno življenje trdno
opiralo na cerkev in njene pastirje. Med njimi je pomemben
pečat, še kot kaplan, pustil blaženi škof Anton Martin
Slomšek. Njegovi predhodniki in nasledniki so razumeli,
da duh časa, v katerem so živeli, odseva tako kulturno kot
narodno pripadnost. Skrb za ohranjanje cerkvene dediščine
pa je bila samo odsev slovenske pokončnosti in trdoživosti z
jasnim pogledom v prihodnost.
Veliko obzidje, ki je nekoč branilo ljudi pred turškimi vpadi,
je na ta dan povezalo množico ljudi od daleč in blizu. Gotski
prezbiterij, ki v svojih osnovah nosi temelje romanske
cerkve, kar je lepo vidno v glavni ladji, dovoli človeku, da
v duhu podoživi utrinke zgodovine skozi živahna stoletja
umetniških slogov.
Cerkev Sv. Lenarta ni samo verski spomenik, ampak je tudi
pomemben kulturni spomenik in toliko bolj odgovorna ter
pravilna je bila odločitev domačega župnika in župljanov, da
so sledili vzgledu svojih prednikov. Z veliko ljubeznijo so
ohranjali božji hram in ga v burnih stoletjih še nadgrajevali.
Novi rod je to spoznanje samo še bolj vzpodbudilo, da so
prevzeli svoj delež zgodovinske odgovornosti in nadaljevali
tradicijo skrbnih in dobrih gospodarjev, da ohranijo svetišče
v vsej njegovi lepoti. Odločitev o velikih obnovitvenih
posegih, kljub nekajmilijonskim denarnim vložkom, ni
bila težka. S skupnimi močmi, s premnogimi dobrotniki
in v zaupanju v božjo previdnost so pred tremi leti začeli z
zahtevnimi obnovitvenimi deli. V prvi fazi so obnovili freske
v prezbiteriju. Vzporedno z obnovo poslikave je potekalo
zahtevno restavriranje glavnega oltarja, ki je delo Ferdinanda
Galla iz leta 1779. Baročni oltar je čudovito vključen v
gotsko arhitekturo in je z obnovitvijo dobil svoj pravi obraz.
V naslednjem letu so se nadaljevala restavratorska dela v
ladji in v baročnih stranskih kapelah. Vsa poslikava je delo

USTANOVITEV MLADINSKEGA KLUBA
VOJNIK
V Vojniku smo se že mnoge generacije neprestano soočale s
problemom zagotavljanja ustreznih prostorov za mlade, kjer
bi mladi iz Vojnika in okolice čim bolj kreativno preživljali
prosti čas in se družili.
Tudi posamezne politične stranke v občini Vojnik in volilni
program župana so že v preteklih mandatih zagotavljali
pridobitev ustreznih prostorov za mlade v Vojniku.
Končno se na tem področju nekaj premika, saj se tudi starejši
zavedamo, da je nujno potrebno pristopiti k organiziranemu
delu za pridobitev ustreznih prostorov za mlade in s tem
zagotavljati tudi za prihodnje, da bodo ti mladi čutili
pripadnost kraju in se tudi po končanem študiju vračali v
Vojnik, kjer bodo delali, ustvarjali in kreativno sodelovali pri
razvoju kraja in občine.
Mladinski klub Vojnik
Ustanovitev in organizacija
Mladinski klub bo javni subjekt, ki ga bomo ustanovili pod
okriljem Občine Vojnik. Namen ustanovitve je zagotavljanje
pogojev za kvalitetno in polno izkoriščanje prostega časa
mladih ter uspešno vključevanje v družbeno življenje v
občini.
Cilj ustanovitve mladinskega kluba je:
- zagotovitev in vzdrževanje infrastrukturnih pogojev za
kvalitetno izkoriščanje prostega časa mladih (prostor in
oprema);
- koordinacija usmerjanja in izvajanja mladinskih dejavnosti
na področju razvedrila, športa, kulture ter vključevanja
mladih v družbeno življenje občine.
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Predvidene aktivnosti in dejavnosti:
- kreativno preživljanje prostega časa;
- športne dejavnosti;
- družabne dejavnosti;
- kulturne in klubske dejavnosti;
- mednarodno sodelovanje in mladinske izmenjave;
- vzpodbujanje in omogočanje izvedbe samostojnih
projektov;
- vključevanje prostovoljcev in prostovoljk v delo.
ZATO MLADI, VLJUDNO VABLJENI S SVOJIMI
PREDLOGI, VZPODBUDAMI IN IDEJAMI NA
ustanovni sestanek
MLADINSKEGA KLUBA VOJNIK,
ki bo v PETEK, 5. 1. 2007, ob 17. uri, v
sejni sobi Občine Vojnik.
Na ustanovnem sestanku bomo predstavili upravni
odbor kluba in začrtali osnove bodočega delovanja, ki bo
predvidoma obsegalo:
področje športa,
področje družabnih dejavnosti,
glasbe in filma,
umetnosti in kulture ter
vsega ostalega, kar bo mladim omogočalo
prijetno in tudi kreativno preživljanje prostega
časa.
Organizacijski in iniciativni odbor za ustanovitev
Mladinskega kluba Vojnik

GRADNJA VEČSTANOVANJSKEGA
OBJEKTA V VOJNIKU
Vojnik v zadnjem času pretresajo ali pa presenečajo novice
o novih gradnjah. Tako naj bi kraj v kratkem dobil novo
podobo in hkrati rešitev za številne mlade družine, ki iščejo
stanovanje in želijo ostati tam, kjer so preživljale otroštvo.
Podjetje MIK bi namreč spomladi 2007 pričelo z gradnjo
večstanovanjskega objekta v obliki črke L oziroma dveh
odprtih krakov. Predvidenih je okrog 70 standardnih
in nadstandardnih stanovanj, s parkirnimi prostori v
kletni etaži in delno na prostem, z atriji v pritličju in
zimskimi vrtovi v etažah. Zrasla naj bi v naselju Vojnik,
na njegovem vhodnem robu, SV od obstoječe cerkve.

Strokovnjaki so namenili veliko pozornosti arhitektonskemu
oblikovanju objekta in njegovi umestitvi v prostor ter
funkcionalnosti oz. kvaliteti bivanja v njem, z njegovo
postavitvijo pa se bo uredila, razširila in modernizirala tudi
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pripadajoča priključna infrastruktura v okolici.
Stanovanja bodo srednje velikosti, od 50 do 60 m2, in bodo
vseljiva predvidoma spomladi leta 2008, seveda če bo šlo vse
po načrtih in terminskem planu.
Kot so nam povedali v podjetju Mik Celje, imajo trenutno
vpisanih 45 % potencialnih kupcev. Cena za standardno
stanovanje bo predvidoma 1200 E/m2, natančnejša cena
m2 pa bo definirana po končanju projektne dokumentacije,
vendar pa bodo zagotovo cene primerljive s trenutnimi na
nepremičninskem trgu.
Vse aktivnosti v zvezi s pridobivanjem občinskega
lokacijskega načrta in projektne dokumentacije so v teku in
se pospešeno izvajajo. Za nami so tako že 1. in 2. prostorska
konferenca ter javna razgrnitev z javno obravnavo, kjer so
bili predstavljeni osnutek programa priprave Občinskega
lokacijskega načrta Vojniška Gmajna, strokovno gradivo ter
pripombe in predlogi na javno razgrnjeni predlog, ki so jih
podali vsi zainteresirani.
Mateja Završnik

GRADNJA PROIZVODNIH PROSTOROV
MIK V POSLOVNO-OBRTNI CONI
ARCLIN
Kdor koli le malo spremlja gospodarstvo, je zagotovo opazil,
da se podjetje Mik Celje širi z neverjetno hitrostjo. Da ima
tako hitra rast pozitivne učinke, ji mora tako in drugače
slediti celotno podjetje. Tudi v prostorskem smislu. Le-tega
počasi zmanjkuje, zato so se morali v podjetju MIK zelo hitro
odločiti, kje bodo stali njihovi novi proizvodni prostori.
Želja, da bi imeli svojo lastno proizvodno halo in upravo
na enem mestu, je med zaposlenimi rasla zadnjih nekaj
let. Seveda je bila ta želja povezana v prvi vrsti z lokacijo
v Celju ob avtocesti. Vendar pa primerne lokacija ni in ni
bilo. Septembra so bili prisiljeni v to, da poiščejo rezervno
možnost. V zadnjem izboru so bile tako tri lokacije, poslovnoobrtna cona Arnovski gozd v Žalcu, vzhodne Trnovlje 2 v
Celju in Arclin v Vojniku. Še v petek, 1. decembra popoldne
so bili v stiku s strokovnimi službami z občine Celje, vendar
jim enostavno niso mogli zagotoviti pravočasne ureditve
zemljišča z infrastrukturnimi vodi. Na drugi strani pa v
Občini Vojnik – cona Arclin gradbena dela za komunalno
infrastrukturno ureditev že izvajajo. V novih prostorih bo
tako podjetje Mik Celje zaživelo pravočasno do 1. maja 2007.
Z novo lokacijo se bodo povečale proizvodne zmogljivosti,
kar pomeni, da danes izdelajo okoli 330 oken, v novi hali jih
bodo lahko tudi do 600 na dan. Zanemariti pa ne smemo niti
boljših delovnih pogojev.
Ker gre za precejšnjo investicijo, v prvi fazi malo več kot 2
milijardi slovenskih tolarjev, v nadaljevanju pa odvisno od
vrste lokacije in zahtevnosti ter obsega gradnje poslovno
upravne stavbe, je seveda potrebna pazljivost in strokovnost.
Vse to pa Občina Vojnik ima in lahko ponudi, tako sama s
številnimi strokovnjaki, kot tudi s pomočjo agencije RRA, ki
je prav tako lastnik omenjenega ozemlja.
S širitvijo proizvodnje ter prepotrebnih pokritih skladiščnih
površin, z izboljšanjem delovnih pogojev ter povečano
produktivnostjo se bosta zagotovo povečala tudi ponudba
podjetja in posledično še povpraševanje.
M. Z.

SPV
PROMETNI KOTIČEK
Kot vsako šolsko leto je SPVCP Vojnik organiziral na najbolj
izpostavljenih nevarnih cestnih področjih v neposredni bližini
šol nadzor in hkrati pomoč pri zagotavljanju prometne varnosti
otrokom pri prečkanju cest, oziroma križišč. SPVCP Vojnik se
posebno zahvaljuje za brezplačno pomoč na začetku šolskega leta
Avto šoli Mark Vojnik, Zavarovalnici Adriatic Slovenica OE
Celje, Policijski postaji Celje, Prometni policijski postaji Celje,
učiteljicam in učiteljem posameznih osnovnih šol pri zagotavljanju
prometne varnosti ob začetku šolskih dni, pa tudi občankam
ter občanom Občine Vojnik, ker ste pokazali veliko strpnosti in
prometne kulture na cestah v teh dneh ter ste s tem pripomogli v
največji možni meri k varnosti na naših cestah, ko ste omogočili
varna prečkanja tudi izven označenih mest najmlajšim, predvsem
na poti v in iz šole.
Občankam in občanom želimo tudi povedati, da je imenovana
strokovna komisija od SPVCP pred začetkom šolskega leta
pregledala vse šolske poti na področju občine, podala pripombe
in tehnične rešitve prenevarnih mest. Nekatera ugotovljena mesta
so bila odpravljena že pred prvimi šolskimi dnevi, druga pa so v
odpravljanju in upamo, da do konca oktobra ne bo več nevarnih
mest, saj je odgovornost prenesena na občinske izvajalce. Posebno
zaskrbljujoča so mesta okrog avtobusnih postajališč, kjer še
vedno ob rednih prometnih kontrolah ugotavljamo, da manjšina
voznikov ne upošteva cestno prometnih predpisov in brezskrbno
zapeljejo z nezmanjšano hitrostjo mimo ustavljenih in pravilno
označenih šolskih avtobusov. S tega mesta se moram zahvaliti
tudi vsem voznikom avtobusov in kombibusov, ki z vso skrbnostjo
in vestnostjo opravljajo svoje odgovorno delo, hkrati pa se jim
zahvaljujemo za opozorila na cestno problematiko, s katero se ti
vozniki vsakodnevno srečujejo na naših cestah, posebno še na tistih
področjih, kjer se morajo ustavljati in pobirati otroke na cesti.
Občanke in občani, ob tej priložnosti vas obveščamo, da se bodo
izvajali teoretični izpiti skupaj z vožnjo za kolesarje (šolarje) tudi v
tem šolskem letu (morda je med njimi tudi vaš otrok), zato pozivamo
in prosimo vse, če imate doma odvečno tehnično izpravno moško
ali žensko kolo, ki ga ne potrebujete več in ga lahko pogrešate,
vas vljudno prosimo, da ga podarite eni izmed vaših šol, za kar
vam bomo zelo hvaležni (za več informacij se obrnite na Osnovno
šolo Vojnik, na mag. Olgo Kovač).
S tako humano gesto bomo pomagali našim otrokom, da bodo lahko
opravljali na posamezni šoli v okviru prometne varnosti brezskrbno
tudi praktično vožnjo. S takšnim načinom bi lahko zagotovili
otrokom popolno prometno varnost, posebno vsem tistim šolarjem,
ki še nimajo opravljenega kolesarskega izpita in ne posedujejo
svojih koles. S tem se želimo izognili morebitnim nepotrebnim
nevarnostim in preprečiti, da se otroci v šolo ne bi vozili s kolesom
sami brez nadzora staršev, dokler nimajo opravljenega kolesarskega
izpita.
Vse starše želimo obvestiti, da bodo aktivni treningi vožnje s
kolesom organizirani pod strokovno usposobljenimi mentorji, ki so
na posameznih šolah. Za podarjena kolesa se vam že v naprej lepo
zahvaljujemo.
SPVCP bo v sodelovanju s šolami in policijo organiziral, kot vsako
leto do sedaj, tehnične preglede koles. Vsako tehnično brezhibno
kolo bo prejelo posebno nalepko, ki bo nalepljena na kolesu
dokaz, da je bilo to na dan opravljenega pregleda izpravno, hkrati pa
bo vsaka številka pregledanega kolesa zapisana v posebni dnevnik

tehnične brezhibnosti koles. Vsi pregledi koles se bodo opravljali
na posameznih šolah, o datumih pregledov boste starši pravočasno
obveščeni preko svojih otrok.
Ker se Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Vojnik
izteka mandatno obdobje, mi naj bo kot predsedniku dovoljeno se
zahvaliti vsem članom SPVCP za opravljeno dosedanje delo in
prosti čas, saj v prvem mandatnem obdobju, tako rekoč oranje
ledine ni bilo lahko, saj smo se srečevali z neznano problematiko,
zato se zahvaljujem tudi vsem tistim, ki ste nam priskočili na pomoč
na kakršen koli način, nam svetovali pri strokovnih odločitvah.
Vsem tistim, ki ste nas skozi mandat opozarjali na konkretne
prometne probleme, nas obveščali o nevarnih mestih, smo hvaležni
za vsako, še tako drobno sugestijo v smeri večje prometne varnosti
na področju občine. Upam si reči, da smo se trudili skupaj po
načelu več glav več ve, posebno pa bi se rad zahvalil podpredsednici
SPVCP, mag. Olgi KOVAČ, za vzorno samostojno povezovanje in
sodelovanje z vsemi šolami, posebno pri ocenjevanju varnih šolskih
poti. S tega mesta želim izreči tudi zahvalo imenovanim komisijam,
ustanovljenih pri SPVCP, ki so svoje delo na posameznih področjih
opravljale samostojno, pravočasno in skladno s stroko. Posebno
bi želel poudariti, da je Občinski svet pri Občini Vojnik imel pri
imenovanju in izbiri članov SPVCP srečno roko. Izbral je strokovni
tim, ki se pri svojem delu ni oziral na strankarsko pripadnost, svoje
delo smo opravili dostojno, skladno s strokovno usposobljenostjo
posameznikov in se nismo pustili motiti s strani politike, odločali
smo po vesti in strokovnosti in vse v korist prometne varnosti,
čeravno smo se pri delu zavedali, da se na vse odločitve, posebno
državne, predolgo čaka in so občanom večkrat nerazumljive.
Tudi na področju sodelovanja v Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu RS smo dosegli nekaj vidnih rezultatov in jim
nismo neznana občina.
Na koncu mandatnega obdobja se želim zahvaliti za opravljeno
sodelovanje na področju SPVCP vsem občankam in občanom,
županu, celotni občinski upravi, občinskim svetnikom in vsem
članom SPVCP, PP in PPP Celje za pomoč ter za sodelovanje izven
delovnega časa. Hkrati pa želim novo imenovanim članom SPVCP
v novem mandatnem obdobju veliko uspešnih strokovnih odločitev
za lepše in varnejše dni in prevožene km v prometnem vrvežu,
ki se v tem modernem času na področju občine odvija še vedno
brez kolesarskih stez, hodnikov za pešce, s katerimi bi zagotavljali
šibkejšim udeleženkam in udeležencem v cestnem prometu večjo
varnost in srečno prihodnost z eno samo mislijo:
»NE DOVOLIMO SI, DA BI NAS OB VSEH ZNANIH
TEŽAVAH REZULTATI SODOBNE TEHNOLOGIJE V NAŠI
OBČINI NA SLABI CESTNI INFRASTRUKTURI ZAPELJALI
V SKUŠNJAVO, V PREHITRO IN NEPREMIŠLJENO, CELO
OFENZIVNO VOŽNJO, KRŠENJE PRAVIL … IN POMISLIMO,
DA V DELČKU SEKUNDE PODZAVESTNE ODLOČITVE, KI
SE ODRAŽA V REAKCIJI POSAMEZNIKA, SAMI (ZRELO IN
ODGOVORNO) UPRAVLJAMO S SVOJIM ŽIVLJENJEM IN
ŽIVLJENJEM DRUGIH UDELEŽENCEV V PROMETU.«
Na koncu želim povedati, da s takim strokovnim kadrom ni bilo
težko sodelovati, ga voditi. Z veseljem sprejemam vsako pohvalo in
kritiko s strani občank in občanov, po načelu kdor dela tudi greši,
zato je dobrodošla vsaka vaša ocena in naj bo vodilo novemu svetu
pri delu.
Jože Kocman,
predsednik Sveta za vzgojo in preventivo v cestnem prometu.
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CZ
VAJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA
7. oktobra je Občina Vojnik skupaj z Gasilsko zvezo Vojnik
– Dobrna, v okviru meseca požarne varnosti, organizirala
kombinirano vajo vodstvenih in operativnih sestavov za
zaščito, reševanje in pomoč na temo iskanje pogrešanih oseb
ter požarov v objektu in v naravi.
Vaja je potekala na objektih in območju Lovskega doma
Vojnik, sodelovali pa so naslednji sestavi:
1. Namestnik poveljnika Civilne zaščite s štabom
Civilne zaščite;
2. Vodstvo javne gasilske službe Vojnik in operativna
gasilska društva v okviru Gasilske zveze Vojnik
– Dobrna;
3. Ekipa vodnikov reševalnih psov Civilne zaščite
Vojnik;
4. Ekipa potapljačev reševalcev Vojnik;
5. Ekipa radiovezistov Civilne zaščite Vojnik;
6. Kinološko društvo reševalnih psov Celje;
7. Potapljaško društvo ERBO Celje;
8. S5QRP radioklub Celje.
Izhodišče za vajo je bilo iskanje pogrešanih oseb ter
intervencija ob požarih v neposredni bližini.
Namen vaje je bil predstaviti delovanje posameznih enot,
tesneje povezati medsebojno usklajevanje in sodelovanje
različnih operativnih sestavov za zaščito in reševanje občine
Vojnik, preveriti usposobljenost in opremljenost operativnih
sestavov in usklajevati postopke vodenja aktivnosti za zaščito
in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Vaja je bila časovno in prostorsko omejena, zaradi česar so
določene naloge (predvsem vodnikov reševalnih psov) bile
skrčene in omejeno realistično predstavljene.
Ugotovitve iz analize vaje:
- Gasilci so vajo standardno izvedli hitro in učinkovito;
njihovo delo je otežil le izpad radijskih zvez ZARE zaradi
dotrajanosti ročnih radijskih postaj, ki jih bo v prihodnje
potrebno zamenjati.
- Vodniki reševalnih psov so naloge opravili predčasno;
najdeni so bili vsi markerji; v prihodnje je njihove naloge
potrebno razširiti na širše območje iskanja, brez časovnih
omejitev (specialistična vaja).
- Reševanje utopljenca je bilo tokrat prvič predstavljeno
na vodah v občini Vojnik.
- Radiovezisti so bili preobremenjeni zaradi izpada več
OgledalO 12/58
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ročnih radijskih postaj sistema zvez ZARE pri gasilcih;
izpad gasilskih zvez so učinkovito nadomestili tako,
da so aktivnosti lahko potekale nemoteno. Ob takšnih
razmerah (povečane potrebe in velike nesreče) bi bile
potrebne dodatne okrepitve vezistov radiokluba.
Ponovno je bilo uspešno prikazano koordiniranje
dejavnosti in vodenja različnih operativnih sestavov, kar
se je izpostavilo za zelo pozitivno.
Zaradi spleta okoliščin se vaje niso udeležili predstavniki
policije in Zdravstvene reševalne službe Celje.
Zaradi odsotnosti zdravstvene reševalne službe je bil
preobremenjen gasilec reševalec za nudenje prve pomoči.
V prihodnje je potrebno okrepiti – dodatno usposobiti
ekipe za prvo pomoč v gasilskih društvih.
Vloga lokalnih medijev je bila negativna: v časopisu Novi
tednik je bila vaja izkrivljeno, žaljivo in negativistično
predstavljena, pri čemer je vodstvo vaje menilo, da je šlo
za zlorabo vabila s političnim ozadjem (predvolilni čas);
kljub vabilu na ogled vaje ni bilo predstavnika nobene
medijske hiše.

Vajo so si ogledali še gostje Gasilske zveze Vojnik – Dobrna,
gostje iz Mestne občine Nova Gorica (njihov poveljnik in štab
civilne zaščite), drugi predstavniki Civilne zaščite Občine
Vojnik in posamezni občani.
D. P.

SPREHOD SKOZI ČAS
PRIŽGALI SMO SVEČKE
Prvi november je dan, ko se živi poklonimo spominu
mrtvih, svojcev in prijateljev, znanih pa tudi neznanih
ljudi.
To je dan, ko se zazremo v preteklost, da bi se iz nje
učili sedanjosti in ustvarjali prihodnost, ko se ob
grobovih padlih borcev, pobitih talcev in mnogih
nedolžnih žrtev druge svetovne vojne vsakokrat znova
in znova zavemo, kako nesmiselno je z nasiljem urejati
medsebojne odnose.
Tradicija je že, da se pred 1. novembrom zberemo in
počastimo spomin na ljudi, ki so darovali tisto, kar
je najvišja vrednota človeka – svoje življenje, zato da
lahko mi danes živimo v svobodi, na svojem slovenskem
ozemlju človeku dostojno življenje.
Pozabiti pa ne smemo tudi vseh ostalih žrtev druge
svetovne vojne, prisilno mobiliziranih fantov, za katere
ne bomo nikoli vedeli, kje so njihovi grobovi. Ne
pozabimo vseh interniranih domoljubov v nacističnih
taboriščih, taboriščih hudega trpljenja in umiranja. Naj
misel: »Umreti za domovino!« nikar ne pomeni nekaj
davnega, v zgodovino in v čas odmaknjenega.
Ob spominu, prižganih svečkah, ki plapolajo ob cvetju,
pred grobovi in spomeniki umrlih za domovino,
združimo naše pomnjenje in zavest z izročilom, da
nič, kar je bilo s krvjo začeto in s krvjo zmagoslavno
dokončano, ni niti za hip presahnilo, da koraki na tej
težki poti še vedno odmevajo.
Vedeti moramo, da je najlepša oddolžitev mrtvim
nadaljevanje njihovega dela in njihovih misli, uresničitev
vizije hrabrih in plemenitih ljudi, ki so v najtežjih časih
naše zgodovine znali najti pravo pot in se odločiti za
največji prispevek svoji ogroženi domovini.
Vse to so poudarjali predstavniki krajevnih organizacij
ZB in župan Občine Vojnik na žalnih slovesnostih pred
spominskimi obeležji padlim za svobodo v krajevnih
skupnostih Vojnik, Nova Cerkev in Frankolovo 27. 10.
2006.
Jure Vovk

LUCIJINO

V decembru zemlja na njivah zmrzne v ledene grude. Odtod
izhaja slovensko ime meseca – gruden. Dolgi adventni
zimski večeri so včasih združevali družino ob luščenju fižola,
izdelovanju lesenih grabelj in vil ali njihovem popravilu, pletenju
košev in košar, beljenju maklenovih šib za »furež«. Sredi adventa
goduje sv. Lucija (13. december), ki sodi med najbolj priljubljene
svetnice na Slovenskem. Bila je mučenka iz Sirakuz na Siciliji
v 3. stoletju. Po legendi se je snubec zaljubil v njene lepe oči, ki
si jih je svetnica izdrla ter mu jih poslala na pladnju, ker se je
zaobljubila Bogu. Njeno ime razlagajo iz latinske besede lux, ki
pomeni svetlobo. Sv. Lucijo upodabljajo s palmo ter z iztaknjenimi
očmi na pladnju. Svetnica je na Slovenskem zavetnica vida. Na
lucijino se včasih pri nas ni šivalo. Po julijanskem koledarju je
lucijino v 16. stoletju padlo na zimski solsticij oz. zimski kres.
Po starem verovanju vladajo v tem času svetu čudežne moči,
s pomočjo katerih lahko človek odkriva neznano, napoveduje
prihodnost itd. Tako so na lucijino začeli izdelovati stolec iz lesa,
brez vsakega žeblja. Verovalo se je, da s stolcem pri polnočnici
odkriješ čarovnice. Prav tako je bilo znano napovedovanje
vremena. Rečeno je bilo, da na sv. Lucijo meseci »ležejo«. Ljudje
so skrbno opazovali vreme 12 dni, od sv. Lucije do božiča. Vreme
prvega dne naj bi pomenilo vreme v januarju naslednjega leta;
vreme drugega dne, vreme v februarju, itd.
Tomi Kramaršek
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KMETIJSKE NOVICE
PRIDELAVA OLJNE OGRŠČICE

Oljna ogrščica (Brassica napus L. var. napus) je pomembna
oljnica hladnejših območij. Poznane so jare in ozimne
ogrščice. V pridelavi kljub vsemu prevladujejo ozimne
oblike ogrščice, ki so po navadi bolj rodovitne. Kot je
značilno za ozimine, so tudi pri ozimni ogrščici za prehod
iz vegetativnega v generativni razvoj potrebne nizke
temperature pod 0°C. Na tak način začne oljna ogrščica
potem, ko oblikuje stebla in liste, razvijati na steblih še
cvetove, v njih pa se nato, seveda ob ustrezni oprašitvi,
razvijejo še semena v luskih.
Oljna ogrščica je kultura, ki bo zaradi do sedaj zelo
ozkega kolobarja na slovenskih poljih, postala zelo
zanimiva poljščina. Brez posebnih in večjih prilagoditev
jo pridelovalci lahko vključijo v poljedelski kolobar. Z
vključitvijo ogrščice v kolobar bomo posredno vplivali na
izboljšanje rodovitnosti tal. Spremembe rodovitnosti se
nam pri pridelavi še preostalih poljščin iz skupine ugodilk,
kamor seveda prištevamo tudi ogrščico, na poljih pokažejo
v daljšem časovnem roku. Ogrščica je poznana poljščina, ki
razvije zelo gost in razvejan koreninski sistem, ki po spravilu
zrnja ostane v njivskih tleh. Ostanki korenin in zaorana
slama postanejo dober vir organske mase, iz katere se ob
sodelovanju talne mikro favne in mikro flore organske
snovi spreminjajo v trajne oblike. S tem se dvigne trajna
rodovitnost tal, spreminja se njihova struktura, postajajo
prepustna za vodo in zrak.
Pri pridelavi oljne ogrščice, ki jo štejemo k bolj delovno
ekstenzivnim poljedelskim kulturam, je kljub vsemu
potrebno za doseganje visokih in kakovostnih pridelkov
upoštevati navodila strokovnjakov za pridelavo te poljščine.
Pri izvajanju predpisanih in priporočenih agrotehničnih
ukrepov nikakor ne smemo pozabiti najprej na osnovno
pripravo ustreznih tal, ustrezen izbor sorte, setev, oskrbo
posevka s hranili in ohranjanje zdravstvenega stanja
posevka ter na koncu na spravilo posevka.
Za pridelavo so primerne njivske površine, na katerih
voda ne zastaja, tla so dobro prepustna ter imajo urejen
vodno-zračni režim. V njivskih depresijah, kjer voda rada
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zastaja, pride do propadanja posevka, možen je razvoj
bolezni in širjenje le-te v preostali del posevka. Ogrščice
ne pridelujemo na lahkih in kislih tleh ter na tleh, ki so
zapleveljena z večletnimi širokolistnimi pleveli (slak, osat).
V primeru, da imamo kisla tla (pH pod 5,5), je priporočljivo
apnjenje.
Če želimo dosegati dovolj visoke pridelke ogrščice, je
najpomembnejše opravilo pred setvijo, kakovostna in
predvsem pravočasna priprava njive za setev. Če bomo
sejali oljno ogrščico po ozimnih žitih, krompirju ali drugih
kulturah, je pomembno, da predposevek njivo zapusti
dovolj zgodaj, da lahko njivo še pravočasno osnovno
obdelamo za setev oljne ogrščice. Optimalno je, da njivo
po žetvi ozimin preorjemo do globine ornice (vsaj 20–25
cm) vsaj 2–3 tedne pred setvijo ogrščice. V tem času se tla
dobro posedejo in strnejo, ob primerni vlagi pa povzročimo
kalitev morebitnih semenskih plevelov še pred setvijo. Le-te
lahko potem s predsetveno obdelavo tal s predsetvenikom
mehansko uničimo in si na takšen način zmanjšamo
potencial konkurenčnih plevelov kasneje v posevku. Če
želimo ogrščico sejati v optimalnem in priporočenem roku
za setev – to je v drugi polovici avgusta in do najkasneje
sredine meseca septembra –, je potrebno njivo za setev
pripraviti takoj po žetvi in spravilu žit ali drugih posevkov,
v začetku avgusta. S pravočasno setvijo poskrbimo, da
bodo rastline ogrščice pričakale zimo optimalno razvite,
v stadiju 6–8 listov in s koreninskim sistemom, ki bo
rastlinam omogočal dobro in čvrsto rast in prezimitev v
tleh tudi pri temperaturi pod 0 °C, dolgotrajni snežni odeji
in suhem mrazu. Preslabo razvite ali prebujne rastline
z že oblikovanimi stebli so lahko vzrok za slabo ali zelo
slabo prezimitev posevka. Zato moramo predvsem paziti,
da ne sejemo prezgodaj ali prepozno, da posevka ob setvi
in v času jesenske rasti ne pregnojimo in ne povzročimo
pregoste posevke, ki slabo prezimijo.
Oljno ogrščico sejemo na isto mesto šele po preteku 4 let.
Najmanj štiriletni kolobar je potrebno upoštevati zaradi
tega, da se izognemo nepotrebnim težavam z boleznimi, s
škodljivci ter pleveli. Oljna ogrščica je primeren posevek
za večino poljščin, razen za sorodnice iz družine križnic in
sladkorno peso.
Setev lahko opravimo z žitno sejalnico, če sejemo s hitrostjo
največ 6 do 7 km/uro. Sejemo na medvrstno razdaljo 12,5
do 25 cm. Ob setvi smo pozorni, da ne sejemo pregloboko.
Tako opravimo setev na globino 2 do 3 cm. Če so tla v času
po setvi suha, je priporočljivo posejan posevek povaljati
z gladkim valjarjem. Za setev potrebujemo od 3 do 8 kg
semena na hektar, kar je odvisno od kakovosti setve in
priprave setvenice. Ker se nižje sorte oljne ogrščice slabše
razvejane kot višje sorte, nižje sorte zato sejemo gosteje kot
višje. Če želimo dosegati dobre pridelke zrnja nad 3,5 t/ha,
je dobro, če je sklop rastlin po prezimitvi minimalno 60
rastlin na 1 m2. Ker nam zima lahko pobere tudi od 25 do
35 % rastlin, je to potrebno upoštevati že v času setve in
setveno normo povečati za cca. 10–15 % od priporočene.
Pri oskrbi posevka ogrščice s hranili je potrebno slediti
založenosti tal z osnovnimi hranili in gnojenje prilagoditi

pričakovani višini pridelka. Iz literature je znano, da z 1
tono zrnja oljne ogrščice odvzamemo 40–60 kg N/ha, 25–
35 kg fosforja/ha in 40–60 kg kalija/ha. V skladu s tem,
ob pričakovanju treh ton zrnja po hektarju, pognojimo s
120–180 kg N/ha, z 80–110 kg fosforja/ha in s 120–180 kg
kalija/ha, če imamo tla dobro založena s hranili (C razred
založenosti). Poznano je, da je oljna ogrščica kot križnica
velika porabnica bora (B) in žvepla (S). Zato je priporočljivo
osnovno gnojenje – pred setvijo – opraviti s takšnimi
mineralnimi NPK gnojili, ki vsebujejo bor in/ali žveplo.
Oljno ogrščico lahko gnojimo tudi z organskimi gnojili
(hlevski gnoj in gnojevka). V času setve oziroma v jeseni
opravimo gnojenje ogrščice s celotno potrebno količino
kalija in fosforja. Gnojenje z dušikom (N) v času setve
ne sme presegati 1/3 celotne količine potrebnega dušika.
Preostali 2/3 dušika damo v času dognojevanja. Prvo
dognojevanje je priporočljivo opraviti takoj po koncu zime,
oziroma ko skopni sneg. Ob prvem dognojevanju dodamo
do 80 kg N/ha, kar bo pripomoglo k obnovitvi rastlin po
dolgi zimi. Drugo dognojevanje opravimo v stadiju zbitih
popkov, ko lahko dognojimo z do 60 kg N/ha. Pri uporabi
dušikovih gnojil je potrebno dušik dodajati zelo previdno,
da ne bi posevka pregnojili in s tem povzročali poleganje
rastlin, saj to zelo negativno vpliva na količino in kakovost
pridelka zrnja ogrščice. Za natančno določanje odmerka N
ob dognojevanju bi bilo priporočljivo opraviti tudi Nminanalizo in z njeno pomočjo ugotoviti trenutno razpoložljive
količine N v tleh v tistem času. Dognojevanje potem lahko
opravimo v skladu z ugotovljenimi količinami dostopnega
N v tleh.

KMETIJSKE NOVICE

Da ne bo preveč težav s pleveli v posevkih ogrščice, je
priporočljivo za setev izbrati čim manj zapleveljene njive.
Predvsem nam v pridelavi ogrščice lahko delajo težave
rastline samosevnih žit, srakoperec, smolenec, ščir, kostreba
in druge križnice (npr. repica). Optimalno gost posevek
hitro prekriva tla in tako preprečuje rast in razvoj plevelov.
Za zatiranje širokolistnih in ozkolistnih plevelov lahko
pred vznikom plevelov in oljne ogrščice uporabimo enega
od naslednjih registriranih herbicidov: Butisan-S, Devrinol
45 FL, Treflan EC, Trikepin. Po vzniku plevelov in oljne
ogrščice lahko za zatiranje ozkolistnih plevelov uporabimo
pripravke: Targa super, Fusilade forte, Agil 100 EC, Focus
ultra ali Aramo 50. Za zatiranje enoletnih širokolistnih
plevelov po vzniku plevelov in oljne ogrščice pa je pri nas
registriran pripravek Lentagran 45 WP.
V pridelavi oljne ogrščice lahko težave povzročajo tudi
različne bolezni in škodljivci. Najpogosteje težave nastopijo
zaradi obolelosti z belo gnilobo, s suho trohnobo stebla
kapusnic, črno pegavostjo kapusnic, sivo plesnijo, … Že v
jesenskem času lahko škodo na posevkih oljne ogrščice
naredijo bolhači, kljunotaji in tudi repna grizlica, kasneje
pa lahko težave povzročajo tudi repičarji, mokasta
kapusova uš, kljunotaji. Za pravočasno ukrepanje je seveda
potrebno preko cele rastne dobe spremljati zdravstveno
stanje posevkov, kajti izbira registriranih fungicidov in
insekticidov za uporabo v oljni ogrščici ni pretirana.
Konec meseca junija nastopi čas žetve ogrščice, ki jo lahko
opravimo z žitnim kombajnom. Pri žetvi moramo paziti, da
se nam ne bi osipalo preveč semena. Zato moramo pričeti
z žetvijo, ko je seme v spodnjih luskih na rastlini v začetku
polne zrelosti, ko ima zrnje pod 20 % vlažnost. Po žetvi seme
dosušimo na 7–8 % vlažnost. V primeru velikega osipanja
semen ogrščice, je priporočljivo na strnišče posejati kakšno
krmno kulturo (ajda, proso, ljuljka, …) in njivo na tak
način ozeleniti, vsaj do setve ozimin ali do setve koruze v
naslednji pomladi. V ta namen moramo uporabiti prezimni
strniščni dosevek (npr. mnogocvetna ljuljka).
V okviru kmetijskih podpor za pridelavo oljne ogrščice
v Sloveniji je bilo mogoče tudi v letu 2006 uveljavljati
neposredno plačilo po površini v višini 75.340 SIT/ha in v
primeru pridelave za proizvodnjo bio goriva lahko dodatno
prejmete še 7.011 SIT/ha. V ta namen ste pridelovalci
v skladu s pogodbo o odkupu pridelka ogrščice pridelek
oddali zbiratelju ali prvemu predelovalcu, ki je jamčil, da
se bo oddana količina predelala v bio gorivo. Pridelovalci
oljne ogrščice, ki ste vlagali zahtevek za neposredna plačila
na površino za pridelavo oljne ogrščice za bio dizel, ste
morali poleg zahtevka priložiti še pogodbo, ki ste jo sklenili
z zbiralcem ali s prvim predelovalcem. Pogodbe so se v
letošnjem letu predlagale v roku od 1. 4. do 15. 5. 2006.
Oljna ogrščica je na naših poljih v preteklosti že bila del
poljedelskega kolobarja. S spremembami in na srečo vseh
kmetovalcev se ponovno vrača, mogoče tudi na vaša polja.
Igor ŠKERBOT, univ. dipl. inž. agr.,
Iris ŠKERBOT, univ. dipl. inž. agr.,
KGZS – Zavod Celje
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IZ DELA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Spoštovane krajanke in krajani!
Za nami so štiri leta delovanja Sveta Krajevne skupnosti
Vojnik. Moj namen ni na dolgo in široko razpredati, kaj smo
v štirih letih naredili in česa nismo, saj lahko že površen
opazovalec vidi, da se je marsikaj spremenilo. Verjamem,
da ste videli končano osnovno šolo, zgrajen Špesov dom,
dva velika trgovska centra, gradita se dva velika vodovoda,
asfaltiralo pa se je tudi nekaj cestnih odsekov. Zaradi velikih
investicij pa je denarja zmanjkalo morda kje drugje, kjer
smo načrtovali več. Predvsem je to ureditev pokopališča v
Vojniku, izgradnja pločnikov in kolesarskih stez, ureditev
križišča v Arclinu, protipoplavna ureditev potoka Dajnice in
reke Hudinje, izgradnja kanalizacije …
O vseh predvidenih večjih in manjših delih pa bomo pisali v
naslednjih številkah Ogledala.
Ob izteku mandata bi se rad iskreno zahvalil vsem članicam in
članom Sveta KS Vojnik, ki so v minulih štirih letih pomagali
soustvarjati lepšo in prijaznejšo podobo našega kraja.
Vsem novoizvoljenim članom Sveta KS Vojnik pa želim
veliko uspehov pri njihovem delu.
Vam, spoštovane krajanke in krajani, se v imenu vseh članov
sveta prisrčno zahvaljujem za izkazano zaupanje na volitvah.
Želimo si, da bi to zaupanje tudi v naslednjih štirih letih
upravičili.
OB IZTEKAJOČEM LETU VAM ŽELIM LEPE PRAZNIKE,
POLNE TOPLINE IN SPOŠTOVANJA. V NOVEM LETU
2007 PA VELIKO DELOVNIH USPEHOV, ZDRAVJA IN
SREČE.
Mirko Krašovec,
predsednik Sveta KS Vojnik

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV
Spoštovane krajanke in krajani!
Leto 2006 se bliža svojemu koncu, s tem pa se bližajo božični
in novoletni prazniki. December je poseben mesec, pomeni
čas, ko si izrečemo veliko dobrih želja.
Novoizvoljeni člani Sveta Krajevne skupnosti Nova Cerkev
smo od vas, spoštovane krajanke in krajani, na volitvah
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22. oktobra 2006 dobili glas, da vas zastopamo na nivoju
KS, ki je sestavni del Občine Vojnik, za kar se vam iskreno
zahvaljujemo. V sredo, 8. novembra 2006, smo se sestali na 1.
konstitutivni seji Sveta KS, kjer je bil potrjen mandat članov
Sveta KS in izvoljena predsednik in podpredsednik.
Predsednik Sveta KS je Slavko JEZERNIK iz Nove Cerkve 22/b,
podpredsednik Sveta KS pa Pavel BOŽNIK iz Hrenove 35/a.
Prepričan sem, da nam bo z razumevanjem, s slogo in
strpnostjo ter s skupnimi močmi uspelo uresničiti zadane
naloge.
Dovolite mi, da vam ob tej priložnosti predstavim še realizacijo
plana dela komunalnih investicij v KS Nova Cerkev za leto
2006.
OPRAVILI SMO NASLEDNJE:
- asfaltiranje ceste Hrenova (Pozjak);
- asfaltiranje ceste Vine – Landek in Landek;
- asfaltiranje ceste Uršt – Novake;
- asfaltiranje ceste Lemberg (od gasilskega doma do mostu);
- asfaltiranje ceste Vizore (od Mlakarjevega križa do
Mauharja);
- asfaltiranje ceste Novake – Straža (od Maroška do
Strahovnika);
- asfaltiranje ceste Straža (od Potočnika proti Krnjavšku);
- delno izgradnjo kanalizacije v Novi Cerkvi s priključitvijo
na čistilno napravo;
- izgradnjo vodovoda Novake I. in II. s predajo v upravljanje
podjetju VO-KA Celje,
v letu 2007 pa se nadaljuje za Novake – Zgornji Razdelj (do
Štravsa);
- delno izgradnjo vodovoda Hrenova (od Petreta do črpališča)
in ta se v letu 2007 nadaljuje do Podgorška (Kučeja);
- končana je izgradnja ceste, parkirišča in pločnika pri
pokopališču v Novi Cerkvi;
- rekonstrukcijo lokalne ceste Trnovlje (od Delčnjaka do meje
KS Frankolovo), v letu 2007 pa se bo opravila rekonstrukcija
in razširitev obstoječe asfaltirane ceste Socka – Trnovlje (od
Majcena, Trnovlje 1/a, do Delčnjaka, Trnovlje 15);
- pripravlja se dokumentacija za izgradnjo betonskega mostu
v Zlatečah;
- pripravlja se projekt za izgradnjo pločnika do osnovne šole
Socka in ureditve prehoda za pešce pri trgovini v Socki;
- končuje se sanacija plazu v Trnovljah (pri Kladovšek);
- končuje se dokumentacija in pripravlja razpis za izgradnjo
večnamenske dvorane s telovadnico v Novi Cerkvi;
- zaključuje se projekt za razširitev pokopališča v Novi
Cerkvi;
- zaključuje se projekt za ureditev prehoda za pešce pri
osnovni šoli v Novi Cerkvi;
- za izgradnjo trgovine v Novi Cerkvi so zainteresirani Košarica
iz Pernovega, KZ Celje in TUŠ Celje, istočasno pa potekajo
razgovori z lastniki za odkup obstoječega gospodarskega
poslopja in Ministrstvom za kulturo zaradi spomeniškega
varstva objekta;
- potekajo pa tudi aktivnosti za izgradnjo igrišča v Socki pri

šoli (odmera zemljišča je že narejena).
Poleg omenjenega so bila v letu 2006 opravljena mnoga
vzdrževalna dela na komunalnih objektih, kot so: nasipavanje
cest z gramozom, čiščenje jarkov, prepustov, sanacije
obstoječih asfaltiranih javnih poti, nekaj asfaltiranih muld,
delne sanacije manjših plazov, urejanje pokopališča in
ekološkega otoka v Novi Cerkvi. Za dobro urejen ekološki
otok skrbi Alojz Ogrizek, za kar se mu posebej zahvaljujemo
z željo, da bi s tem nadaljeval tudi v prihodnjem letu. V
spomladanskem času je bila organizirana čistilna akcija,
v katero so se zelo aktivno vključili gasilska društva Nova
Cerkev, Lemberg in Socka, Turistično društvo Nova Cerkev,
Podružnični osnovni šoli Nova Cerkev in Socka, Smučarsko
društvo Vizore, Skavti s Frankolovega, Športni društvi Nova
Cerkev in Socka ter druga društva in organizacije v kraju.
Za vse dosežene uspehe bi se rad zahvalil občinski upravi
in svetnikom Občine Vojnik, članov Sveta, komisijam in
režijskim odborom v KS Nova Cerkev, vsem organizacijam
in društvom v KS, skratka vsem, ki ste delali, skrbeli za srečo
drugih, se žrtvovali za sokrajane, mnogim pripravili srečne
trenutke ter jim po svojih močeh vračali življenjske radosti.
Plan dela komunalnih investicij v KS Nova Cerkev za leto
2007 bo objavljen v naslednji številki Ogledala.

IZ DELA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

spoštovani krajani, dobili glas, da vas zastopamo na nivoju
krajevne skupnosti, ki je sestavni del občine. V četrtek, 9.
novembra 2006, smo se sestali na 1. konstitutivni seji, kjer so
bili potrjeni mandati članov Sveta KS in izvoljena predsednik
Sveta KS DUŠAN HORVAT ter podpredsednik Sveta KS
MARTIN KRAČUN.
Svet KS je z delom že aktivno pričel in se v novembru
sestal že na svoji redni drugi seji, na kateri sta med drugim
bili imenovani komisiji, ki delata v okviru sveta KS. To
sta Komisija za komunalna vprašanja, kateri predseduje
ROMAN MUZEL, in Komisija za socialna vprašanja, ki jo
vodi DRAGO BRECL.
Prepričan sem, da nam bo z razumevanjem, s slogo, strpnostjo
ter skupnimi močmi uspelo uresničiti zadane naloge.
V bližajočih se praznikih vam želim v imenu Sveta KS
Frankolovo, kakor tudi v svojem imenu obilo zdravja,
medsebojnega razumevanja, osebnih uspehov ter srečno in
zadovoljno novo leto 2007.
Dušan Horvat,
predsednik KS Frankolovo

OB IZTEKAJOČEM SE LETU 2006 IN V BLIŽAJOČIH
SE BOŽIČNIH IN NOVOLETNIH PRAZNIKIH VAM
ŽELIM V IMENU SVETA KS NOVA CERKEV, KAKOR
TUDI V SVOJEM IMENU OBILO ZDRAVJA IN MIRU,
MEDSEBOJNEGA RAZUMEVANJA, OSEBNIH IN
POSLOVNIH USPEHOV TER SREČNO IN ZADOVOLJNO
NOVO LETO 2007.
Slavko JEZERNIK,
predsednik Sveta KS Nova Cerkev

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO
Spoštovane krajanke in krajani!
Letošnje leto se z veliko naglico bliža svojemu koncu, s tem
pa so vse bliže božični in novoletni
prazniki. Marsikdo izmed nas ob
zaključku koledarskega leta nekako
strne misli ob dogodkih, ki so mu
zaznamovali iztekajoče se leto.
Seveda se rajši spominjamo veselih
dogodkov, medtem ko naj gredo
neuspehi in temni trenutki čim prej
v pozabo. Hkrati pa stremimo v
prihodnost nasproti ciljem, ki smo
si jih zadali za novo obdobje, ki
prihaja.
V našem kraju smo v preteklosti
marsikaj storili, da se je kvaliteta
našega življenja izboljšala. Z
doseženim ne smemo biti nikoli
zadovoljni, saj vemo, da si zaslužimo
še več.
Novoizvoljeni člani Sveta Krajevne
skupnosti Frankolovo smo od vas,
20. december 2006
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IZ DELA POLITIČNIH STRANK
Prebujeni OO SDM Vojnik
V nedeljo, 15. 10. 2006, smo na pobudo občanov in članov
SDS na novo prebudili podmladek SDS (OO SDM Vojnik).
Dobili smo se na Frankolovem. Člani odbora smo na novo
izvolili Izvršilni odbor in predsednika OO SDM Vojnik.
Predsednik je postal Boštjan Krajcar. Ustanovne konference
sta se udeležila tudi Nikolaj Oblak, predsednik SDM
Slovenije, in Boštjan Rezar, predsednik OO SDM Šentjur,
kakor tudi predstavnika OO SDS Vojnik Vili Hribernik,
predsednik OO SDS Vojnik, in Milan Dečman.
In kdo pravzaprav smo? SDM je podmladek Slovenske
demokratske stranke – SDS. Slovenska demokratska
mladina, v nadaljevanju SDM, je samostojna organizacija
mladih v okviru Slovenske demokratske stranke.
Za vsa vprašnja in pojasnila se obrnite na elektronski
naslov: mladina.vojnik@email.si
Avtonomna mladinska organizacija, ki je v slovenskem
okolju prisotna že dobrih 16 let, njen cilj pa je mladim
omogočiti sodelovanje pri oblikovanju in izražanju
politične volje na vseh področjih javnega življenja. SDM je

Za mlade slovenske demokratke in demokrate je temeljna
vrednota demokracija. Demokracije ne razumemo le kot
trenutnega sistema politične ureditve, ampak tudi kot
moralno in etično stališče v politiki in družbi. Zato menimo,
da prave demokracije ni mogoče doseči enkrat za vselej,
temveč jo je potrebno neprestano ustvarjati in vzdrževati
z delovanjem, ki izhaja in določenih vrednot. Verjamemo,
da se te vrednote lahko razlikujejo glede na posameznike in
skupine. V Slovensko demokratsko mladino so združeni tisti
posamezniki, ki se v svojem delovanju opirajo na te temeljne
vrednote: svobodo, domoljubje – slovenstvo, pravičnost in
solidarnost.
V kratkem roku našega delovanja smo se člani OO SDM
Vojnik udeležili dvodnevnega posveta, ki je potekalo v
Kranju. Namenili smo ga razpravam o spremembah statuta
SDM, programu in načrtu aktivnosti, praznovali pa smo tudi
17. obletnico delovanja. Na praznovanju, ki se ga je udeležilo
preko 150 mladih iz vse Slovenije, so se nam pridružili
predstavniki SDS, poslanci SDS, predsednik SDS in vlade
RS Janez Janša.
Boštjan Krajcar, predsednik OO SDM Vojnik

NOVI GENERACIJI JE SKUPAJ Z VAMI USPELO
Volitve so za nami. Bilo je naporno, vendar smo se imeli lepo.
Med nami so se stkale nove in trdne prijateljske vezi.
Za letošnje volitve, za boj za mesto svetnika v občinskem
svetu, smo se dobro pripravili. Ekipa mladih, veselih ljudi
se je podnevi kakor tudi ponoči večkrat dobila skupaj, se
oborožila s plakati, z lepilom, s spenjačem, se naložila v
kombi in se odpeljala na pot po občini Vojnik.

bila kot samostojna organizacija v okviru Socialdemokratske
stranke Slovenije (tedaj še SDZ) ustanovljena 31. oktobra
1989.

SDM je naslednica Socialdemokratske mladine, ki je bila
ustanovljena leta 1989 kot ena prvih demokratični mladinskih
političnih organizacij v Sloveniji. Svoje izvore ima v slovenski
pomladi, političnem gibanju, ki je ob padcu komunističnega
sistema združilo vse zavedne in demokratično čuteče
Slovence v boju za demokracijo, osebno in družbeno svobodo
ter za neodvisnost slovenske države.
OgledalO 12/58
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Verjetno ste v tistih dneh pred volitvami marsikje opazili
plakate, na katerih je kar prekipevalo od mladostne energije
in nagajivosti. Želeli smo, da nam uspe. In nam tudi je.
Presrečni smo, ker nam je uspelo nekaj, kar se ne zgodi
pogosto v Vojniku. Uspelo nam je privabiti kar največje
število ljudi na eno mesto. Marsikdo ve, o čem govorim, a ne?!
Skupaj z gasilci PGD Vojnik smo 20. 10. 2006 organizirali
»mega jesenski žur« s skupino MAMBO KINGS. Čeprav
nas je na začetku skrbelo, če bo šotor dovolj poln, se je na
koncu izkazalo, da je bil še premajhen. Lepo je bilo videti,
da so ljudje veseli, da se imajo lepo, da so se zavrteli skupaj z
nami. S tem je bil naš trud poplačan.

IZ DELA POLITIČNIH STRANK

Gospoda Bajuk ter Peterle sta naju z zanimanjem spraševala
tudi o naši občini, na kar sva bili še posebej ponosni! Lojze
Peterle se nam zdi odličen kandidat za predsednika države,
saj je z dosedanjim delom dokazal, da ima posluh za mlade.
Na kongresu smo zato njegovo kandidaturo podprli ter dejali,
da smo »MLADI ZA LOJZETA«.

Želimo si, da bi se še večkrat, dragi naši prijatelji, srečali in
se družili skupaj z nami – z mladimi v rumenih majčkah z
napisom A greš z mano?
Radi bi se vam tudi zahvalili, da ste šli skupaj z nami v korak
in da ste nam zaupali svoj glas, tako da se bo še vedno v
občinskem svetu slišal naš glas.
Naša svetnica in vsi ostali, ki bomo pri tem sodelovali, se
bomo trudili za naše skupno dobro. Da bo tako mladim kot
tudi manj mladim zagotovljeno tisto, kar potrebujejo. Upamo
le, da bodo tudi drugi pripravljeni sodelovati z nami.

Najboljši del kongresa pa je bil »Ejga žur«, super zabava v
kletnih prostorih dijaškega doma, kjer smo tudi prespali.
Domov smo odšli navdušeni in polni zagona za nadaljnje
sodelovanje v Mladi Sloveniji!

Za OO MSi:
Emilija in Katarina

Ker pa se bližajo prazniki, vam NOVA GENERACIJA
VOJNIK vsem skupaj želi lepe, blagoslovljene, z ljubeznijo
in družinsko srečo obdane božične praznike, novo leto
2007 pa naj vam prinese kar se da lepe dni, polne sonca
in smeha.

Za Novo generacijo:
ANJA ŠOPAR

NAPREJ, DRUGAČE, ODLOČNO!
Jeseni je tudi v občini Vojnik zaživel podmladek Nove
Slovenije, to je Mlada Slovenija. Vanjo smo se vključili
mladi, ki kljub negativni medijski propagandi o politiki z vso
odgovornostjo stojimo za svojimi vrednotami.
V začetku meseca decembra sva se predstavnici Mlade
Slovenije iz občine Vojnik, skupaj s člani Regijskega odbora
Celje, udeležili dvodnevnega kongresa Mlade Slovenije v
Kranju. Zbralo se nas je več kot 150 in skupaj smo razpravljali
o prihodnosti Nove Slovenije. Rezultati državnozborskih in
lokalnih volitev kažejo, da podpora stranki pada.

Spoštovane občanke in občani Občine Vojnik!
Na lokalnih volitvah 2006 v Občini Vojnik smo sodelovali
prvič. Niste nas obdarovali z glasovi, čeprav smo vam
ponudili kvalitetne kandidate in kandidatke. Spoštujemo
načelo demokratičnosti: »Volivci imajo vedno prav«.
Spremljali bomo delo občinskega sveta, župana in
občinske uprave. Če bo potrebno, bomo projekte podprli
ali pa dali pripombe, katere bomo objavili v Ogledalu.
Ob tej priložnosti čestitamo našemu kandidatu Srečku
LIPNIKU, izvoljenemu v Svet Krajevne skupnosti Vojnik v
08 volilni enoti.
Iskrene čestitke tudi našemu kandidatu za Svet KS Vojnik v
03 volilni enoti Matjažu ŽGAJNERJU – za dva glasova mu je
zmanjkalo za izvolitev.
Vsem, ki ste dali svoj glas naši listi AS za občinski svet in za
svete krajevnih skupnosti, se iskreno zahvaljujemo!

Ugotovili smo, da so potrebne spremembe in zato gremo
v Mladi Sloveniji NAPREJ, DRUGAČE, ODLOČNO, to je
bilo namreč tudi geslo letošnjega kongresa.
Kongresa se je udeležilo mnogo pomembnih gostov, med
drugim tudi dr. Andrej Bajuk, Martin Strel ter Lojze Peterle.

»Naj vam božični čas prinese veliko ljubezni in
novo leto 2007 veliko sreče, zdravja in veselja.«
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IZ DELA DRUŠTEV
PREGLED DELA PGD VOJNIK ZA SEPTEMBER,
OKTOBER IN NOVEMBER
V mesecu septembru smo bili organizatorji občinskega
gasilskega tekmovanja GZ Vojnik - Dobrna. Tekmovanje
je potekalo 24. septembra v Športnem parku v Vojniku.
Sodelovala so vsa prostovoljna društva naše zveze v
kategorijah pionirke, pionirji, mladinke, mladinci, članice A,
člani A, članice B, člani B, starejše gasilke in starejši gasilci.
Doseženi rezultati so bili dobri, pionirji so dosegli četrto
mesto, članice A prvo mesto, člani A tretje mesto, člani B
tretje mesto, starejše gasilke prvo mesto in starejši gasilci
prav tako prvo mesto. Ob teh rezultatih moramo biti kritični
in se zavzeti, da bi v bodoče na tekmovanjih sodelovale
vse kategorije, predvsem pričakujemo večjo zavzetost pri
mladini.
Konec meseca smo organizirali tretji tradicionalni Oktoberfest
v Vojniku. V dopoldanskem času je bilo tekmovanje starejših
gasilk in gasilcev, na dvorišču pred gasilskim domom pa so
za zabavo poskrbeli Šentjurski muzikanti. V popoldanskem
času je bilo hitrostno tekmovanje, katerega se je udeležilo 15
ekip v ženski in moški kategoriji. Zvečer so nastopili Godba
na pihala iz Nove Cerkve, Taščice s prikazom ličkanja in
Joškova banda. Za veselo rajanje pozno v noč pa je poskrbel
ansambel Storžič.
Oktobra, v mesecu požarne varnosti, smo sodelovali na vaji
Civilne zaščite, ki je bila tudi občinska vaja in je potekala
na območju Lovskega doma Vojnik. Pri gašenju Celjskih
mesnin smo sodelovali z avtolestvijo. Pri eksploziji plina v
Višnji vasi smo sodelovali pri reševanju in varovanju objekta
in okolice.
Na kmetiji Preložnik smo imeli skupno vajo PGD Vojnik
in PGD Dramlje, katere namen je bil preizkus hidratnega
omrežja in radijskih vez. Vaja je po strokovni oceni uspela,
razkrilo pa se je slabo delovanje radijski zvez zaradi šibkega
signala.
V okviru meseca požarne varnosti je bil tokrat poudarek
na gasilnikih. V našem društvu smo v ta namen organizirali
dan odprtih vrat, kjer smo tudi praktično prikazali uporabo
gasilnikov za otroke in občane.
V mesecu novembru smo imeli požar osebnega avtomobila
na cesti v Šmartno.
Naše članice so se udeležile strokovne ekskurzije na Koroško,
katerega organizator je bila GZ Vojnik – Dobrna, in so se
vrnile z lepimi vtisi. Tudi letos je naše društvo organiziralo
strokovno ekskurzijo, tokrat nas je pot vodila na Primorsko.
Ogledali smo si gasilski dom v Sežani, njihovo opremo in
organiziranost.

Ker je bilo to v času martinovanja, smo si ogledali še klet
v Goriških Brdih, grad Dobrova, cerkev Svetega križa. Po
kosilu smo si še ogledali pršutarno in poizkusili pršut z
mladim vinom.
Aktivnosti v mesecu decembru:
v mesecu decembru bomo naše krajane obiskali
s koledarji;
pripravili bomo tudi silvestrsko rajanje na
prostem pred gasilskim domom; v dopoldanskem
času bomo nudili bograč, zvečer bo veselo
rajanje z ansamblom Vigred, v novo leto pa nas
bo pospremil velik ognjemet.
Za PGD Vojnik:
Zdenko Vrenko, Karl Kasesnik

SREBRNI VOJNIŠKI GRB ZA PGD SOCKA
Letošnji 4. oktober je bil za PGD Socka velik dan. Tega dne
je društvo prejelo visoko občinsko priznanje – srebrni grb
Občine Vojnik. Na slovesnosti ga je iz rok župana Občine
Vojnik Bena Podergajsa prejel predsednik društva Egidij
Čretnik.

Priznanje je bilo podeljeno za pomembno in humano delo, ki
ga je društvo opravilo v 75 letih svojega obstoja in delovanja.
Veseli smo, da so nekateri opazili in znajo ceniti prostovoljno
in humano delo gasilcev, za kar se gasilci vsem iskreno
zahvaljujemo. Tako bo to priznanje našlo svoje častno mesto
ob drugem visokem priznanju, bronastem ščitu Ministrstva
za notranje zadeve Republike Slovenije, ki ga je društvo prav
tako prejelo letos.
Veseli smo, da je ob tej priložnosti prejel bronasti grb Občine
Vojnik za svoje ustvarjalno delo tudi dolgoletni predsednik
in zdajšnji častni predsednik PGD Socka Herman Kotnik.
Iskrene čestitke!
Egidij Čretnik

120-LETNICA DVD PREZID
Sobota, 23. septembra, je bila prekrasen dan. Okrog 40 gasilk
in gasilcev iz PGD Socka se nas je pred gasilskim domom
vkrcalo na avtobus. Cilj potovanja je bil jasen: obisk naših
prijateljev – gasilcev DVD Prezid, s katerimi že vrsto let
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sodelujemo in so tega dne praznovali 120-letnico svojega
društva. Peljali smo se do Celja in nato proti Ljubljani vse
do meje. Spotoma smo se ustavili, da smo pomalicali in se
okrepčali. V dopoldanskih urah smo prispeli na prireditveni
prostor, kjer so nas pričakali naši prijatelji. Ker je bila osrednja
prireditev šele popoldan, nas je predsednik DVD Prezid Filip
Ožbolt povabil na ogled okolice Prezida. Odpeljali smo se
do Grada Čabra, kjer smo si ogledali njegove znamenitosti.
Posebej nas je pritegnil mestni muzej, kjer smo lahko v sliki
in besedi občudovali zgodovinske dogodke, ki so povezani s
krajem.
Po ogledu smo se izdatno podprli, nakar smo nekateri odšli
na svečano sejo, ki jo je organiziralo društvo ob 120-letnici,
drugi pa so krenili na ogled okolice Prezida. Na seji je bil
podan pregled dela in uspehov v delovanju društva, župan
Grada Čabra pa je predsedniku DVD Prezid svečano izročil
listino o lastništvu zemljišča, na katerem bodo zgradili nov
gasilski dom. Prav tako so svoje prispevke in darila svečano
izročili številni predstavniki društev, gasilskih zvez, podjetij
in obrtnikov.

Gasilci PGD Socka skupaj z vodstvom DVD Prezid

Sledila je slovesna parada od gasilskega doma do osrednjega
prireditvenega prostora, v kateri smo sodelovali tudi gasilci
iz Socke. Po prihodu so sledili različni prikazi delovanja
gasilcev: gašenje začetnih požarov tekočin, reševanje
potnikov in gašenje vozila, gašenje s peno, gašenje in
reševanje s pomočjo avtolestve … Na koncu je naša najboljša
moška ekipa prikazala hitro mokro vajo s sedmimi gasilci in
požela buren aplavz.
Po končanem uradnem delu smo pod prireditvenim šotorom
ostali še kar nekaj časa in kramljali z našimi prijatelji. Čas
je prehitro minil in posloviti se je bilo treba od prijaznih
gostiteljev, saj nas je čakala še dolga pot do doma. Obljubili
smo si, da se še srečamo.
Egidij Čretnik

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO DRUŠTVO
OBČINE VOJNIK
Sonca dosti, znoja in skrbi,
da trta dobrega rodi.
III. STROKOVNI IZLET VOJNIŠKIH
VINOGRADNIKOV
V prekrasnem lepem vremenu so se 10. septembra s kar
dvema avtobusoma vojniški vinogradniki odpravili na svoj
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redni strokovni izlet.
Pot jih najprej vodila do ljubiteljskega vinograda zvestih
– požrtvovalnih članov društva Slave in Ivana Majcena v
Rovah. Lepo strokovno negovana vinska trta, lepo s klimo
urejena klet, na stenah pa priznanja za odlična vina, so
rezultat velikega truda. Okolico lepega vikenda pa krasijo
prelepe Slavine rože. Prijazna lastnika sta izletnike tudi lepo
pogostila.
Nadaljnja pot je vodila mimo vinogradov Zlatega griča v
Konjicah, Žičke gorce v Žičah, vinogradov v Makolah do
Ptuja. V Studenicah so si ogledali bivši ženski samostan.
V ohranjeni cerkvi so prisluhnili razlagi o življenju v
samostanu. Tudi lepa Marijina pesem ni manjkala. Na
Ptujski gori so lahko občutili romarski utrip, tega po obisku
tretjega romarskega središča v Sloveniji. Tu je škof Slomšek
dobil navdih za eno najlepših pesmi – napitnic »En starček
je živel …«
Na Ptujskem gradu so si ogledali lepe, na novo preurejene
zbirke, na gradu Borl pa videli, kako se s kulturno dediščino
ne sme delati.
Na poti v Zavrč so si ogledali velik, lepo negovan kompleks
– nasad sorte renski rizling. Zanimivo, da je zadruga – KK
Ptuj vinograde dala v obdelavo svojim delavcem. Nudi jim
stroje in škropiva. Po trgatvi pa sledi obračun. Pravijo, da so
izkušnje zelo dobre. Res bo verjetno držalo, če delaš zase, je
motivacija večja.
Na vinogradniško-turistični kmetiji Pungarčič je gospodar
razkazal svoje vinograde. Družina – štirje člani obdeluje 4,5
hektarov vinogradov, zasajenih s 17.000 trsi sort: šipon, laški
rizling, chardonnay, beli pinot, renski rizling, neuburger …
Nekaj grozdja dokupijo. Kletarijo 75.000 litrov vina. Čeprav
poteka državna meja samo pet metrov od hiše, nimajo z
življenjem v obmejnem pasu nobenih težav.
Mladi gospodar je strokovno razložil svoje izkušnje pri delu
v vinogradu. Režejo na dva ali en šparon brez reznikov.
Škropili so desetkrat. Zadnje škropljenje so opravili z
»mithosem« 30. avgusta. Pokazal pa je tudi primer virusne
bolezni »rumenice« Načelo mladega vinogradnika je: z
novimi strokovnimi prijemi pridelati s čim manj stroškov
primerne količine kvalitetnega vina.
Zanimivo je njegovo razmišljanje o zavarovanju vinogradov
in vinske letine. Pravi namreč: »Toča te udari vsakih 10 let,
zavarovalnica pa vsako leto.« Verjetno s tem misli, da so
zavarovalne premije občutno previsoke.
V kleti so veseli vinogradniki poskusil 4 vrste res kvalitetnih
vin. Nato pa so si v lepo urejenih gostinskih prostorih
privoščili kosilo z dobrotami, značilnimi za te kraje. Stene
gostišča – veže krasijo tudi priznanja – diplome z ocenjevanja
vin in s tekmovanj »Dobrote
kmečkih kuhinj s Ptuja.«
Po razpoloženju vinogradnikov
je izlet lepo uspel. Za drugo leto
pa so predlogi, da se odpravijo
na Primorsko, k morju. Vse, ki
so radi dobre volje in se radi
družijo, iskreno vabijo, da se jim
na naslednjem izletu pridružijo.
Ob tej priložnosti pa z velikim
veseljem objavljamo fotografijo
lepega novega vinograda. Lastnik
je mlad vinogradnik Miloš
Bezenšek iz Črešnjic. Je tudi član
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upravnega odbora našega društva. Letos je posadil 3000
trsov sort: laški rizling, sauvignon, beli pinot. Res pogumno!
Želimo, da bi trta lepo uspevala. Najbolj pa ja pomembno,
da bi svoja vina: chardonnay, beli pinot, sivi pinot, modri
pinot, modro frankinjo v steklenicah – buteljkah ali odprta,
uspešno tržil!
Pij malo, pij dobro!

Pavle Leskovar,
tajnik društva

Pesem je most, je studenec, je sonce, je …
MEŠANI KOMORNI PEVSKI ZBOR DRUŠTVA
UPOKOJENCEV VOJNIK SE VZPENJA
Minilo je kar nekaj časa, odkar smo vam v glasilu občine
Vojnik opisali ustanovitev in delo Mešanega komornega
pevskega zbora Društva upokojencev Vojnik. Še vedno smo
zvesti domačemu kraju, kjer radi nastopamo. Sodelovali smo
na kulturnem prazniku v Socki, na krajevnem prazniku v
Novi Cerkvi, na Dobrotinu, kjer sta ZB Vojnik in Občina
Vojnik pripravili žalno slovesnost v spomin na padle svojce
družine Dobrotinšek, in na srečanju Društva upokojencev
Vojnik. Zanese nas tudi izven meja našega kraja. V mesecu
oktobru smo bili gostje na koncertu ŽPZ Korenine Društva
invalidov Mislinja. V istem mesecu smo nastopili na Zboru
SID (Slovenski interniranci Dachau) v Ljubljani, kjer so bili
navdušeni nad programom, ki ga je popestril z recitacijo
upokojeni Tine Pečnik, član Kulturnega društva Škofja vas.
»Naj ubran glas veje iz vas,« so besede župana občine
Vojnik, Bena Podergajsa, ki je bil prisoten 18. septembra
2006 na Medobmočni reviji upokojenskih pevskih zborov v
Narodnem domu v Celju.

Nastopilo nas je 18O pevcev upokojencev v osmih zborih.
Pevsko društvo upokojencev iz Celja je na reviji sodelovalo
izven konkurence. Zbori iz Mozirja, Prebolda, Rimskih
Toplic, Slovenskih Konjic, Griž in Vojnika smo nastopili
tekmovalno s po tremi pesmimi po lastni izbiri.
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Po strokovni oceni prof. Marjana Lebiča se je v vrh povzpel
naš upokojenski pevski zbor pod vodstvom Vide Bukovac in
se uvrstil na Srečanje pevskih zborov društev upokojencev
Slovenije. Bili smo neizmerno srečni, da smo se v tako
kratkem času povzpeli v sam vrh. Dnevi so hitro minevali,
prehitro za nas upokojence, a obvestila za srečanje v Lendavi
ni in ni bilo. V akcijo je stopila naša Marjanca Krpan in
ugotovila, da prijava našega zbora ni prišla v prave roke.
Tudi to se zgodi. Vsemu navkljub smo se 13. oktobra 2006
odpeljali z avtobusom v Lendavo. Z mešanimi občutki smo
vstopili v čudovit kulturni dom in ugotovili, da našega zbora
ni v programu. Po nekajminutnem pogovoru z organizatorji,
časa namreč ni bilo veliko, nas je zborovodkinja prijavila kot
trinajsti, zadnji zbor in dejala: »Smo kot trinajsto …, a to je
srečna številka.«
Ob poslušanju pesmi, ki so jih peli zbori pred nami, je trema
minila. Na oder smo stopili sproščeni in samozavestni. Ob
koncu prve pesmi, kjer se je naš Rajko predstavil kot solist, je
zadonel v dvorani bučen aplavz. Pri drugi pesmi se je zgodba
ponovila. Piko na i pa smo postavili s pesmijo Turistovska
iz operete Planinska roža Radovana Gobca. Ob ponovnem
solo petju odličnega Rajka so vsi v dvorani skandirali,
pripev pesmi pa peli z nami. Pa naj še kdo reče, da je 13
nesrečna številka, saj je združila vseh trinajst pevskih zborov
društev upokojencev Slovenije. Druženje, petje, veselje in
spoznavanje se je tudi po glavni prireditvi nadaljevalo ob
prigrizku. Seveda ni šlo brez Rajkove zveste spremljevalke
harmonike, ki je ponovno združila vse ljubitelje petja. Bil je
nepozaben, prijeten in vesel večer.

Vsi člani Mešanega komornega pevskega zbora Društva
upokojencev Vojnik in zborovodkinja Vida Bukovac želimo,
da preživite decembrske praznike kar se da lepo, še posebej
božič in novo leto, kajti vedite: novo leto je topla dlan, ki vam
srečo želi, je tista pesem, ki vam in nam enako zveni, je nova
gaz še neutrte poti.
Za MeKPZDU Vojnik:
Ivana Bogovič
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV

Jesen se je podaljšala v zimo in mi zadovoljno pričakujemo,
da bo tako ostalo tja do božiča. Za praznike pa bi bilo lepo,
da nam sneg pobeli hrib in dol in nam tako pričara zimsko
idilo. V društvu pa nismo veseli samo vremena, ampak tudi
naših uspehov, ki smo jih dosegli v tem letu.
Kegljači ruskega kegljanja pridno trenirajo, tudi strelci
z zračno puško vadijo, pletilje se zbirajo vsako sredo,
»muzikantje« nam pridno igrajo na naših srečanjih, posebno
dobre uspehe pa dosegajo naši pevci, ki imajo že kar nekaj
uspelih nastopov – koncertov, za kar gre zahvala vsem
pevcem, vodji zbora in zborovodkinji. Želimo jim, da s takšno
vnemo nadaljujejo še veliko let.
Izlete smo opravili po načrtih. Tako smo bili na Brezju za
male maše, sledil je izlet v neznano, bili smo na tedenskem
dopustu v Izoli, en dan smo se vozili z ladjo od Portoroža do
Debelega rtiča in nazaj. Povedati moram, da smo se imeli res
lepo. Ob polni mizi jedače in pijače nam ni bilo dolg čas in
tudi postanek smo imeli v Kopru. Bilo je enkratno doživetje,
saj so nekateri bili prvič na ladji in tudi na morju. Takšen
izlet bomo naslednje leto ponovili. Tudi izlet v neznano je
bil izredno uspešen in vsi smo lahko zadovoljni, da nam v
vaše in naše zadovoljstvo organizacija uspeva. Organizirati
in pripraviti večje izlete ter srečanja, kot je bil piknik v
Vojniku, na dvorišču gasilskega doma, ni enostavna zadeva.
Zahteva usklajenost in delo določenega kroga ljudi, ki vedo,
kaj hočejo. Za samo organizacijo in delo za piknik nas je
pisno pohvalil tudi župan občine Vojnik Beno Podergajs.
Tudi mi se mu zahvaljujemo za vsestransko podporo.
Zahvaljujemo se tudi, da smo lahko koristili šotor. Posebno
se moramo zahvaliti PGD Vojnik in njihovim gasilcem, ki so
pripomogli, da je piknik uspel. Ravnateljici OŠ Vojnik Majdi
Rojc se zahvaljujemo, da smo si lahko izposodili oder za naše
»muzikante«. Tudi Martinovanje pri Ivanki Koprivnik je zelo
uspelo in rajali smo pozno čez polnoč.
Ker se približuje konec leta, ne smemo pozabiti na zadnji
izlet oz. SILVESTROVANJE, ki bo v četrtek, 28. decembra,
v Gornji Dubravi. Prav je, da se primerno poslovimo od
starega leta, v katerem smo doživeli veliko prijetnih uric in
veselega druženja.
In kaj naj rečem ob koncu iztekajočega se leta? Da ste tudi v
naslednjem letu vabljeni vsi, ki vam vesela družba in druženje
nista neznanka.
Božične praznike preživite kar se da srečno v objemu
domačih in naj vam božiček izpolni kakšno skrito željo – saj
jo imate, kajne?!!
V prihajajočem novem letu 2007 želim vsem upokojenkam
in upokojencem ter vsem krajanom v občini Vojnik veliko
sreče, zdravja in zadovoljstva.

TD Nova Cerkev je po uspešno izpeljani »Grajski nedelji«
na gradu Lemberg nadaljevalo s sodelovanjem na raznih
prireditvah. Med drugim smo letos kar dvakrat sodelovali na
prireditvi »Podeželje se predstavi« v Celju. Spomladanske
prireditve se je neuradno udeležil tudi predsednik države
Janez Drnovšek, ki se je ravno takrat mudil v Celju na
predstavitvi svoje knjige. Ogledal si je ponudbo na stojnicah,
naše članice pa so mu ob tej priložnosti podarile v spomin
izdelek umetnostne obrti ter se z njim tudi rokovale. Še zdaj
mi je žal, da sem prehitro odšel in tako zamudil priložnost,
da bi ovekovečil tudi ta dogodek.
Sodelovali pa smo tudi na »Holceriji« v Vitanju. Vztrajni člani
Turističnega društva (žal so to vedno eni in isti posamezniki)
niso obupali niti po odpovedi organizatorja zaradi slabega
vremena.

Ivan Robačer,
predsednik DU Vojnik

PRANA3STIL
Prana�3stil,�d.o.o.,�Arclin�39,�3211 Škofja�Vas
RAÈUNALNIŠKO�PODJETJE�V�VAŠEM�KRAJU
internet�strani,�gostovanje,�servis�in�prodaja,�vzdr�evanje
informatike�v�podjetju,�programiranje,�obnova�tonerjev....
IP�telefon:�05�993�67�82
GSM:�041�983�308
Faks:�03�781�26�57

E-pošta:�info@prana3stil.si
WWW:�http://www.prana3stil.si

Prireditve so se udeležili v drugo in tokrat uspešno. Ko pa
smo že pri sodelovanju na prireditvah, naj omenim, da smo
sodelovali tudi na »Noči čarovnic« v Celju in na »Slomškovih
dnevih« v Novi Cerkvi. Svojo pomoč so naše članice ponudile
tudi pri strežbi ob odprtju trgovskega centra Tuš v Vojniku.

V mesecu novembru smo organizirali še razstavo »Mojstri
in ustvarjalci iz domačega kraja in okolice«. Na ogled smo
postavili izdelke naših krajanov.
Vse skupaj si lahko ogledate na spletni strani TD Nova
Cerkev. Tudi to je ena od letošnjih novosti oziroma pridobitev,
ki je sploh prvi poskus predstavitve našega kraja na spletu.
Izdelali smo tudi osnutek turističnega letaka, ki je trenutno
v obdelavi. Seveda, to pa še ni vse. Zelo uspešno leto
bomo zaključili s prireditvama »Miklavžev sejem«, ki bo 3.
decembra v Novi Cerkvi, in pa »Blagoslov konj na štefanovo«
26. decembra, prav tako v Novi Cerkvi.
V imenu Turističnega društva Nova Cerkev se vam
zahvaljujem za obisk naših prireditev in vam želim srečne
praznike v krogu najdražjih.
Željko Štrljič
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MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje združuje
člane iz občin Celje, Vojnik, Štore in Dobrna. Društvo
vključuje okoli 1600 članov invalidov, ki so status pridobili
po odločbi SPIZ-a, druge invalidne osebe, ki nimajo statusa
delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih
okvar in oviranosti ne morejo sami ali delno zadovoljiti
potrebe osebnega, družinskega in družbenega življenja v
okolju, v katerem živijo in delajo.

Bolgarijo zelo pomemben mož, ki ni poznan samo zaradi
bolgarske stenografije, ampak je zelo pomemben tudi za
bolgarsko kulturo, šolstvo in celo kot začetnik čebelarstva
v Bolgariji. V obeh mestih, kjer je imel zbor koncerte, so ga
prišli pozdravit najvišji organi mestnih oblasti in državnega
parlamenta in s priložnostnimi plaketami izrazili zahvalo
zboru, ki nosi ime človeka, ki ga imajo kar za svojega.

Društvo ima program dela, s poudarkom na socialni in
humanitarni pomoči članom, ugotavljanju in zagovarjanju
potreb invalidov na vseh področjih. Prirejamo razna
druženja. Tu vključujemo v svojo dejavnost šport, zdravstvo,
kulturo itd.
Sedež društva imamo v Celju, Gledališka ulica 2. Dosegljivi
smo na sedežu društva v času uradnih ur: ob sredah od 9.
do 13. ure in ob četrtkih od 9. do 11. ure. Veseli pa bomo
vašega telefonskega klica na številko: 03 548-43-50.
Za občane Občine Vojnik je poverjeniška pisarna društva
odprta tudi vsako sredo od 9. do 10. ure v društveni sobi na
sedežu Občine Vojnik.
V članstvo vabimo vse, ki se nam želite pridružiti.
Za društvo: VD predsednica
Dragica Mirnik

GOSTOVANJA PEVCEV S FRANKOLOVEGA

Pevci Moškega pevskega zbora s Frankolovega so pod
vodstvom Francija Kolarja v letošnji jeseni izvedli kar
dve uspešni gostovanji v tujini. Na prvo so se odpravili
na povabilo Frankolovčanke Lojzke Emrein, ki živi in
dela v Švici. Zbor je prepeval pri maši in na srečanju na
največjem slovenskem romanju v kraju Einsiedeln, ki se ga
je udeležilo preko tri tisoč Slovencev, ki živijo in delajo v
Švici in Lihtensteinu.

Pevci po koncertu pred katedralo v Švici

Na drugo gostovanje se je zbor pripravljal kar nekaj časa in
je za društvo pomenil največji projekt, odkar sploh obstaja.
Namenili so se v Bolgarijo, kjer so na skoraj tedenskem
gostovanju obiskali Sofijo in Plovdiv. V obeh mestih je
živel in deloval večji del svojega bogatega ustvarjalnega
življenja rojak, po katerem društvo nosi tudi ime in se
je rodil na Frankolovem – v današnjem Bezenškovem
Bukovju – Anton Bezenšek. Zbor je v Bolgariji vzbudil
veliko pozornosti, saj prihaja iz kraja, od koder izhaja za
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Pri spomeniku Antona Bezenška v Plovdivu
Da pa je Bezenšek res pomemben del bolgarske zgodovine,
dokazuje tudi mestni muzej v Plovdivu, kjer so prav njemu
in njegovemu delu namenili večji prostor.
Pravzaprav se do sedaj sploh nismo zavedali, kako velik je
Bezenšek bil in na katerih področjih je vse deloval. Del tega
bodo zbor in društvo širšemu krogu poskušali prikazati na
prireditvi, ki jo pripravljajo v soboto, 30. 12., ob 16. uri, v
večnamenski dvorani na Frankolovem, tam pa bo poleg
zbora nastopil še pihalni kvartet Crescendo iz Maribora.
Elči Gregorc

OD VRTCA DO ŠOLE
VRTEC MAVRICA VOJNIK
EKO-NOVICE
Okoljsko vzgojo v vrtcu izvajamo kot proces doživljanja,
spoznavanja, raziskovanja ter vrednotenja okolja, v katerem
živimo, in kot proces medsebojnih interakcij med otroki,
odraslimi in njihovim okoljem.
V odnosu do okolja smo prijaznejši, se obnašamo odgovorno,
delujemo in vzgajamo za trajnosten razvoj.
Zato smo:
- igralnice opremili z eko-koši za papir;
- v vrtcu ločeno zbiramo odpadke v za to namenjene posode
– steklo, plastika, papir, ostali odpadki.
V tem času pa izvajamo akcijo zbiranja odpadnega papirja in
s tem skrbimo, da bo ponovno postal uporaben.

V tem času smo sodelovali tudi s PGD SOCKA, kjer sta nam
Viki in Peter na zanimiv način prikazala gasilsko opremo
in ravnanje v primeru požara ter nas popeljala z gasilskim
avtomobilom.
Skupaj z učenci POŠ Socka smo se pod vodstvom Dušana
Bojanoviča dvignili z balonom in opazovali svoj kraj z
drugačne perspektive.
Vsem, ki so nam pomagali pri projektnem delu in otrokom
omogočili nepozabna doživetja, se najlepše zahvaljujemo.
Renata Koštomaj, Lilijana Ločnikar – enota Socka

Irena Štravs

PASOVČKI SE POGOVARJAJO:
Timotej: »Red je vedno pas pripet, otroci sedijo na sedežu
zadaj.«
Lea: »No, povejte deklamacijo: Red …«
Evelina: »Pa zapojmo pesmico o žabici.«
Lea: »Igramo se lutkovno predstavo s pasovčki.«

Aktivnosti ob projektnem delu gozd

Magda Šrekl

PROJEKT »PODEŽELSKI UTRIP«
Ob zaključku projekta »GRAJSKO POPOLDNE«, ki smo ga
izvajali v lanskem šolskem letu, sva s sodelavko za zaključek
poročila zapisali naslednje misli: »Projektno delo je rodilo
nove projektne zamisli – ob zbiranju podatkov smo se
povezali z različnimi ljudmi in ob tem ugotovili, kako malo
poznamo stare šege in posameznike, ki so jih ohranili v našem
kraju.« Zato smo se odločili za nadaljevanje poglobljenega
spoznavanja domačega okolja in njegovega »podeželskega
utripa«.
To domače okolje in podeželski utrip pa sestavljajo tudi
družine naših otrok, ki aktivno sodelujejo pri projektu.
Vsaka družina si izbere dejavnost, ki jo potem predstavi
našim otrokom v vrtcu. Tako smo si v jesenskem času:
• pri družini Majde Špegelj ogledali prešanje jabolk,
• pri družini Oprčkal smo zakurili krušno peč in
ob njej med prepevanjem otroških ljudskih pesmi
pridno luščili fižol,
• pri družini Kramar pa smo sodelovali pri pripravi
stelje za domače živali ter pridno grabili in
nalagali listje v koš.

Pri nas praznujemo rojstni dan

Jesen je čas, ko se sladkamo z jesenskimi dobrotami in mi smo si
privoščili kostanj
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OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
JESENSKI DAN
V petek, takoj po malici, smo odšli k meni domov. Čakali
so nas teta Vida, mama Marinka in moja mamica Beti. Teta
Vida in mama sta članici gobarskega društva Bisernica, zato
sta nam pripravili razstavo gob in zelišč. Videli smo veliko
užitnih in strupenih gob. Spoznali smo tudi zelišča in pili
domač čaj z medom. Skupaj smo odšli v gozd, kjer smo iskali
gobe in se o njih pogovarjali. Postregli so nam še čevapčiče,
perutničke, domač kruh, pecivo in pečen kostanj. Veseli smo
odšli v šolo in si še želimo takšnih poučno zabavnih dni.

Prešteti toliko koruze je res težka naloga

Lara Brecl Ojsteršek, 3. b OŠ VOJNIK

Posejali smo pšenico, sedaj pa pridno opazujemo njeno rast

ODPRITE SRCA …
SPUSTITE VANJE SREČO …
IN JO PODARITE TUDI DRUGIM …
ŽELIMO VAM SREČNE BLIŽAJOČE SE PRAZNIKE.
OTROCI IN ODRASLI
VRTCA MAVRICA VOJNIK

DOGODEK S POČITNIC
Moj najljubši dogodek je ta, da sem se v domači kuhinji z
mojim dedkom naučil kuhati. Učil sem se od avgusta do
septembra. Kuhala sva raznorazne juhe, pa tudi meso ni bilo
odveč, ker sva kuhala tudi testenine. Zelo sem vesel, da znam
kuhati, vendar ne še vsega. Kuhala sva vsak dan od 11. do
14. ure. Ko sva kosilo skuhala, sva ga dala hladit. Med tem
sva za mizo igrala karte. Ko se je jed ohladila, sem pripravil
krožnike in pribor. Dedek pa je takrat vzel zajemalko in jed
ter jo nesel na mizo. Ko je bila jed pripravljena, sva začela
z užitkom jesti. In tako sva preživela kuharske dneve. Ob
koncu počitnic sem iz kuharstva naredil izpit. Za nagrado
mi je dedek podelil diplomo, ki zdaj visi na steni v moji sobi
in je moj ponos.
In še pesmica:
HOČEM
Hočem vlak,
da se bom peljal,
hočem kitaro,
da bom lahko igral.
Hočem mikrofon,
da bom lahko pel,
hočem vrtiljak,
da se bom vrtel.
Hočem čevlje,
da bom lahko šel
v šolo in domov ...
Avtor spisa in pesmice je devetletni MATEJ ARIH iz Višnje vasi.
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DOLGČAS NA OBISKU IN TOM
Zveza prijateljev mladine je razpisala v okviru Nacionalne
mreže TOM (telefon za otroke in mladino) stripovski natečaj
Dolgčas na obisku.
Na brezplačni telefonski številki 080 1234 vsak dan od 12.
do 20. ure mlade čaka prijazen glas, ki se je pripravljen
pogovarjati o čemer koli. TOM ne odgovarja samo tistim
mladim, ki so trenutno ogroženi ali zlorabljeni. Prisluhne
prav vsakemu klicu otroka, ki ima vprašanje ali problem.
Odnosi s starši, prve ljubezni, šola, telesni videz in še kaj,
so stvari, ki mladim povzročajo velike skrbi in prav je, da jih
vzamemo resno.
V letošnjem letu so se odločili za razpis na temo dolgčasa,
v katerem so lahko sodelovali otroci od 6. do 15. leta. Med
1100 prispelimi stripi so bili tudi izdelki učencev in učenk
OŠ Vojnik. Za stripe so dobili pohvale Nives Čakš, Jernej
Gačnikar, Uroš Jurgec, Taja Kuzman, Tilen Lončar, Sandra
Rošer, Ula Selčan in Katarina Žlavs.
Milena Jurgec

ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE OTROKE

Želimo si toplo, ljubeče okolje
in odrasle dobre volje.
Lucija Žnidar

NEENAKOST
Imam prijatelja, ki je črne polti,
a nima enakih možnosti kot mi.
Zaničujejo ga in nihče
prijateljstva z njim ne deli.
Doma denarja ni
niti za osnovne stvari.
Kako naj človek tak,
ki ni drugim enak,
živi v skupnosti ljudi,
kako naj si boljše življenje zagotovi?
Na to vprašanje pa mi odgovorite vi!

MDPM Celje je izdalo zbornik likovnih in literarnih del,
ki so nastali ob razpisu na temo »Enake možnosti za vse
otroke«. Na pobudo profesorice Simone Žnidar, so učenci
OŠ Vojnik ustvarili 12 del, s katerimi so izrazili svoje
mnenje o enakosti otrok. Sodelovali so Domen Simonič,
Lucija Žnidar, Urška Potočnik, Uroš Jurgec, Taja Kuzman,
Sandra Rošer, Katarina in Natalija Žlavs ter Jernej
Gačnikar.
VSI SMO ENAKI
Igranje za revne so sanje,
za bogate vsakdanje.
Bogati med revnimi,
to ne velja,
denar ne vrti tega sveta.
Vsi smo različni,
a znotraj enaki.
Vsi ljudje smo,
vsak od nas ima srce,
ki bije na glas.
Ne glede na raso, spol in barvo,
podajmo roke si.
V novi svet hitimo,
v svet, kjer nasilja ni.

Urška Potočnik

ENAKE PRAVICE ZA VSE OTROKE
Sem učenec 8. razreda in živim v Vojniku, ki je trg. Pravijo, da
je to ''spalno '' naselje Celja, saj veliko odraslih dela v Celju.
Če hočeš sodelovati v različnih krožkih ali društvih, je pri
nas že veliko možnosti, vendar se je za marsikatero dejavnost
treba peljati v Celje, tu pa nastane težava, ker morajo za to
poskrbeti starši, ali pa ne moreš obiskovati tega, kar bi želel.
Tako je na primer z glasbeno šolo, z rokometom, s karatejem,
z judom in s še veliko podobnih dejavnosti.
Jaz pa sem gasilec. Za gasilce je drugače. V vsakem malo
večjem kraju so gasilska društva. Ko se včlaniš, ni pomembno,
ali si bogat ali reven, si majhen ali velik, si odličnjak ali pa
imaš tudi enke. Pomembno je, da si pripravljen sodelovati
in se pripravljati na to, da boš nekoč, ko boš velik, zmožen
pomagati ljudem v stiskah, če pride do požara, poplave
ali kakšne druge nesreče. Ko greš na tekmovanje, dobiš
uniformo, ki skrije še tiste razlike, ki se morda drugače
kažejo.
V društvih so veseli vsakega otroka in vsakemu dajo možnost,
da se dokaže in da oblikuje svojo samozavest. Želim si, da bi
bilo še veliko takšnih društev, ki bi sprejela vsakega otroka,
ki bi želel sodelovati, in bi ga vzgajala za pomoč v nesreči.

Domen Simonič

KAJ IMAMO OTROCI?
Vsi otroci imamo želje,
ki ne izginejo na povelje.
Vsi otroci imamo znanje,
da lahko uresničimo sanje.
Vsi otroci imamo pravice
in ne maramo krivice.

Uroš Jurgec

POŠ NOVA CERKEV
BALONARSKI KLUB VOJNIK
POSKRBEL ZA VELIKO PRESENEČENJE
V tednu otroka, ko odrasli poskušajo pripraviti otrokom
kakšno presenečenje, je za nepozabno doživetje poskrbel
Dušan Bojanovič s svojim balonom.
Na travniku pri šoli je z vročim zrakom napolnil balon in
20. december 2006
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že smo bili vsi pri oknih. Stekli smo na travnik. Razvrstili
smo se v skupine in nestrpno čakali na polet. Čeprav nismo
poleteli daleč, je bil občutek čudovit.

Gasilca z dihalnim aparatom sta na nosilih prinesla
učiteljico, ki je ostala v šoli. Čeprav smo se v tem tednu
pogovarjali o nesrečah in gasilcih, smo mislili, da je požar
resničen in naša srca so bila hitreje.
Drugošolci

AKTIVNOSTI OB TEDNU OTROKA

Otroci so povedali:
»Bilo je »fajn«.« (Tilen)
»Prvič sem videl šolo iz zraka.« (Luc)
»Videl sem svojo hišo.« (Gorazd)
»Malo me je bilo strah, a je bilo lepo.« (Marjeta)
»Z balona so bili vsi tako majhni.« (Mateja D.)
»Gledala sem svoje »majhne« prijatelje.« (Jerneja)
»Bilo je, kot da sem letela.« (Špela)
»Komaj sem zlezla v košaro in ni mi bilo žal.« (Eva)
»Nad glavo mi je gorel ogenj.« (Matjaž)
»Počutil sem se kot ptica.« (Matic)
»Opazovala sem »menjavo ognja«.« (Mateja L.)

Priprava jabolčnega zavitka

Jedli smo že veliko jabolčnih zavitkov, tako da lahko trdimo,
da je naš najboljši.

Gospod Dušan je učence naše šole razveselil že drugič.
Zahvaljujemo se mu za prijaznost in mu želimo veliko
lepih poletov. Poklanjamo mu še tole misel:
SREČA JE DIŠAVA, KI JE NE MOREŠ IZLITI NA
DRUGE, NE DA BI POŠKROPILA TUDI TEBE.
Otroci POŠ Nova Cerkev

GASILCI PGD NOVA CERKEV NA OBISKU
V mesecu požarne varnosti je zagorelo v kurilnici. Dim se
je razširil po celi šoli. Učilnice smo zapustili kar v copatih.
Vse smo pustili notri. Skozi gost dim smo brez besed odšli
na dvorišče. Kmalu so se s prižgano sireno pripeljali gasilci.
Bilo jih je osem. Z vodo in peno so pogasili požar.
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Pravijo, da zavese polepšajo stanovanje. Ali je že kdo izdelal
jesensko zaveso? Mi smo jo.
Narejena je iz ličja, kostanja, šipka, pisanih listov, koruze,
želoda, trdoleske in podobnih jesenskih darov. Sneli jo bomo,
ko bo prišla zima.

OD VRTCA DO ŠOLE

KOSTANJEV PIKNIK
Bil je lep oktobrski četrtek, ko smo se odpravili na že
tradicionalen pohod k Langerškovim na Rožni vrh. Ko smo
prišli gor, smo najprej pojedli sendviče, ki smo jih imeli s
seboj. Potem nam je gospod Franci postregel slasten pečen
in kuhan kostanj, ki ga je ravnokar spekel.

Tekmovalno vzdušje med nami je bilo prisotno v celem
dopoldnevu. V skupinah smo se pomerili, kdo bo bolje očistil
konja, mu naredil lepšo »frizuro«, ga hitreje podkoval ter ga z
vso ustrezno opremo hitreje zajezdil.
Ta dan nam je polepšala ga. Eva Šeško, ki nas je bila
pripravljena sprejeti in nam je pripravila vse te dejavnosti.

Gospa nam je postregla vitaminski čaj. Nekateri smo se
pozabavali in se poigrali s kužkom, fantje pa so igrali
nogomet. Minila je ura in pol, zato smo morali domov. Malo
nam je bilo žal, da je tako hitro minilo, ampak prepričani
smo, da drugo jesen spet pridemo.

Že v naslednjem tednu nas je čakalo še eno presenečenje.
Prvič smo se lahko dvignili z balonom. K nam je prišel g.
Dušan Bojanovič iz Balonarskega kluba Vojnik.

Ula Lečnik, 4.r.

PLANINSKI POHOD
Bilo je toplo jesensko jutro. Ob 10. uri smo se planinci iz OŠ
Nova Cerkev zbrali v Socki, kjer so se nam pridružili še bodoči
šolarčki iz vrtca Nova Cerkev. Pot nas je vodila do farme
nojev, kjer nam je lastnik o njih povedal nekaj zanimivosti.
Potežkali smo lahko nojevo jajce in videli le dva dni starega
mladička. Anina pot nas je vodila mimo cerkve Sv. Miklavža.
Pred Dobrno pa nas je gospa Smrečnikova povabila na sok in
pecivo. Po zadnjem postanku smo se prepustili igri in zabavi
na igralih v parku. Veseli in prijetno utrujeni smo se poslovili.
Nekateri pa so se še posladkali s pečenim kostanjem, saj se je
takrat začel kostanjev piknik.

Bili so nepozabni trenutki, ko smo skupaj z njim in z njegovim
sinom Jernejem pripravljali balon za polet. Vsak, ki je želel,
se je lahko z njim dvignil in Socko opazoval z višine.

Sabina Penič in Anka Krajnc

POŠ SOCKA

Za nas, učence POŠ Socka, je bil mesec oktober poseben
mesec. Ne samo v tednu otroka, ampak kar cel mesec je bilo
pri nas zelo zanimivo. V tednu otroka smo se pogovarjali o
pravicah in dolžnostih, ki jih imamo otroci.
V tem času smo lep dan preživeli v Konjeniškem centru
Šeško. Spoznavali smo življenje konj in se preizkusili v
jezdenju.
20. december 2006
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tudi v Nemčijo. Ob osmi uri zjutraj smo pričeli in kaj kmalu
so začele nastajati čarovnice, sončki iz bučnic, vabila, šale
in križanke v angleščini ter zgodbice v nemščini. Delali smo
do pol dvanajstih, potem pa je učiteljica Marina skupaj z
devetošolkami pripravila razstavo v veznem hodniku.
Izdelki so lepo viseli na pluti, mi pa smo s ponosom hodili
mimo in vzklikali: »Uau!« Končni izdelki so izgledali res
imenitno.
Tamara Ramšak, 8/9

TEDEN OTROKA

V tem jesenskem času smo si polepšali še šolo. Poslikali smo
okna, izdelovali strašila in ustvarjali izdelke iz jesenskih
plodov. Gospe Evi Šeško in gospodu Dušanu Bojanoviču se
zahvaljujemo za nepozabne trenutke.
Učenci POŠ Socka

OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO
BUČARIJADA
Buče, čarovnice, čarovniške metle, bučnice, matematične
buče, »Halloween« – noč čarovnic, pa še kaj bi se našlo.
Vse to se je v četrtek, 19. oktobra, zbralo na enem mestu.
V Osnovni šoli Frankolovo smo imeli učenci višje stopnje
naravoslovni dan. Pekli smo bučnice, merili obseg buč,
izdelovali čarovnice, ki sedijo na pravih metlah, pokukali v
Veliko Britanijo, kako Angleži praznujejo »Halloween«, ter

Prvi teden v mesecu oktobru je tako imenovan teden otroka.
Ta teden smo upoštevali tudi na Osnovni šoli Frankolovo, saj
smo bili kar dva dneva brez rednega pouka; v sredo smo šli
na pohod, v petek pa v kino.
V sredo, 4. oktobra, smo šli učenci OŠ Frankolovo na pohod:
peti in sedmi razred v Črešnjice, na »letališče«, kjer smo imeli
igre z žogo, osmi in deveti razred pa na Lindek. Tisti, najbolj
predvidljivi, so ostali raje doma, ker so na internetu prebrali,
da bo deževalo. Pri vračanju v šolo smo bili res malce mokri
(beri: premočeni do kože), to pa nam ni pokvarilo športnega
dne in razpoloženja. Naslednji dan smo vseeno prišli v šolo,
saj smo vedeli, da bomo preživeli četrtek v šolskih klopeh.
V petek smo zopet veseli prikorakali v šolo, ker smo imeli
dve uri pouka, po malici pa smo se z avtobusom odpeljali v
celjski Kolosej. Ogledali smo si filmsko predstavo z naslovom
Čarli in tovarna čokolade. Bili smo malo pozni, zato smo
morali sedeti v prednjih vrstah, ker so zadnje zasedli učenci
III. osnovne šole Celje. Za nekatere je bilo to neprijetno,
čeprav niso bili prikrajšani za ogled filma. V kinu smo bili do
nekaj čez dvanajsto uro, film pa je bil kar v redu. Domov smo
se vrnili okoli pol enih.
Tamara Ramšak, 8/9

LUTKE
V četrtek, 5. 10. 2006, smo v tednu otroka v parih izdelovali
telesne lutke. Najprej sva skupaj zlepili 4 liste in potem druga
drugo obrisali.
Nato sva lutko natančno izrezali in jo pobarvali. Čez
nekaj časa, ko so vsi končali z delom, smo jih še ocenili
in z lutkami tudi plesali rašplo. Dali sva jo na razstavo in
ogledali so si jo tudi najini sošolci. Zelo smo se zabavali
in potem odšli domov, naše lutke pa so odšle počivat.
Lucija in Patricija Stermecki, 4/9
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POJASNILO K SIMBOLOM KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVA CERKEV
V zadnji redni številki občinskega glasila je bila tehnična
predstavitev krajevnih simbolov KS Nova Cerkev. Tokrat
vam želim na kratko pojasniti sociološki pomen simbolov
na grbu in zastavi. Barve zastave in grba so predpisane in
znotraj dovoljenih se je Svet krajevne skupnosti odločil in
sprejel, da bodo simbole sestavljale slovenske nacionalne
barve (bela rdeča in modra). Po pravilih heraldike (veda o
grboslovju) bela in zlata nista heraldični, pač pa tehnični
barvi, ki dopolnjujeta simbole. Toliko v pojasnilo, zakaj je
tudi zlata barva v simbolih.
Grb je sestavljen iz štirih delov. Med sabo so ločeni z belim
križem, ki pojasnjuje ime Nova Cerkev (prva omemba kraja iz
leta 1236 v Gornjegrajski listini izpričuje latinsko ime Nova
ecclesia, kar pomeni Nova Cerkev). Kraj je poimenovan po
cerkvi, ta je tudi njegova osrednja točka, hkrati pa je zanj
najbolj prepoznavna prav cerkvena arhitektura, zato osrednji
del – bel križ kot simbol cerkve – ponazarja prav to. Prvi in
četrti prostor v grbu sta na modri podlagi, dopolnjeni z zlato
verigo, kar daje občutek povezanosti s preostalima dvema
poljema. Veriga je simbol sv. Lenarta, ki je zavetnik župnijske

cerkve. V drugem prostoru (rdeče-belo polje) je izsek iz
lemberškega grba družine Wellzer. Ta predstavlja plemstvo
ter premožnejši sloj v zgodovini in vse do danes. Hkrati pa
tudi vključuje gospostvo (soško), ki je nekoč živelo na tem
prostoru. Moška viteška roka in ženska plemiška roka si
podajata desnici. V tretjem prostoru pa sta na rdeči podlagi
predstavljena motika in žitni klas. Ponazarjata kmečko in
delavsko prebivalstvo, ki je s svojo trdoživostjo in v boju za
kruh preživelo vse do danes. Na simboličen način pa zlate
verige povezujejo oba sloja v želji, da bi se tudi v prihodnje
ljudje bolj povezovali in spoštovali med seboj.
V zastavi je podan osrednji atribut iz grba – to je križ z zlato
verigo, ki želi samo še bolj opozoriti na pomen medsebojne
solidarnosti in povezanosti.
Grb je bil barvno napačno objavljen, zato se sedaj predstavlja
v pravi obliki.
Mateja Oprčkal

V 56. številki Ogledala je prišlo do tehnične napake, zarad katere sta bila grb in zastava KS Nova Cerkev napačno objavljena.
Za napako se opravičujemo. Dinocolor
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GRADNJA CESTE
FRANKOLOVO - SOCKA
Na približno enokilometrskem makadamskem odseku
Frankolovo – Socka poteka rekonstrukcija ceste. V dolžini
približno 0,6 km je že v celoti izvedena, tako da je cesta
pripravljena za asfaltiranje. Na drugem delu ceste proti
Frankolovem pa je večji del ceste v plazu.
Plaz pri kapeli je bil v celoti saniran, meteorna voda pa je bila
odvedena v odtok v dolino.
Izvajalec del je podjetje GRADNJE ŽVEPLAN d. o. o. Celje,
ki je bilo izbrano na razpisu, nadzor nad izvedbo del pa
opravlja podjetje Razvojni center Inženiringi d. o. o. Celje.
Vrednost del po pogodbi znaša 33,5 milijonov tolarjev z
DDV, kar pa ne zadostuje za celotno izvedbo del na omenjeni
cesti.
T. P.

Sanacija plazu pri kapeli - Zabukovje

Urejanje spodnjega ustroja ceste

NAJ BO LETOS BOŽI� PRAVLJI�EN IN LETO,
KI JE PRED VAMI, NAJLEPŠE DOSLEJ.
VESELE BOŽI�NE PRAZNIKE IN SRE�NO TER USPEŠNO V
LETU 2007.
OgledalO 12/58

34

20. december 2006

URADNI DEL

URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 9/58, 20. DECEMBER 2006

VSEBINA:
1. KRONIKA OBČINSKEGA SVETA;
2. POROČILO O IZIDU NA LOKALNIH VOLITVAH OBČINE VOJNIK;
3. URADNE URE OBČINE VOJNIK;
4. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN DOBRNA, OPLOTNICA, SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR,
VITANJE, VOJNIK IN ZREČE;
5. POŠILJANJE OBVEZNIH IZVODOV PUBLIKACIJ;
6. IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

KRONIKA
SEPTEMBER 2006
29. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

je bila v sredo, dne 13. 9. 2006, s pričetkom ob 18.00, v zbornici Osnovne šole Vojnik. Ob prisotnosti 16
svetnikov je Občinski svet skupaj z nekaterimi občani, ki so se udeležili seje, v uvodu obravnaval obveznost
plačila okoljske dajatve. Zaradi nezakonitosti sklepa o zamrznitvi okoljske dajatve od 1. 9. 2006 do 31. 12. 2006
se sklep ni smel izvršiti.
Občinski svet je:
- zavezal občinsko upravo, da pozove VO-KA za ureditev in uskladitev plačnikov v skladu z Uredbo o plačevanju
okoljske dajatve;
- odredil občinski upravi, da pripravi sezname plačnikov okoljske dajatve in po potrebi skliče sejo Občinskega
sveta;
- sprejel, da občinska uprava preda sezname v obravnavo Odboru za okolje in prostor ter komunalo, ki skupaj
s predstavniki KS odloči o sklicu redne ali izredne seje Občinskega sveta. Seja Odbora za okolje in prostor ter
komunalo se skliče v roku 14 dni;
- sprejel sklep, da občinska uprava pripravi o plačevanju okoljske dajatve ustrezno gradivo in ga posreduje v
obravnavo Občinskemu svetu;
- določil občane, ki prejmejo priznanja Občine Vojnik v letu 2006, in sprejel informacijo o občanih, ki prejmejo
posebna priznanja župana Občine Vojnik v letu 2006; (objavljeni že v 56. številki Ogledala);
- sprejel Cenik za posredovanje in ponovno uporabo informacij javnega značaja;
- sprejel sklep, da bo za zagotovitev fizične pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu Občina Vojnik
sofinancirala strošek spremljevalca za polovični delovni čas oz. dokler so takšne potrebe v vrtcu.
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OKTOBER 2006
SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
OBČINE VOJNIK
je bila v sredo, 4. 10. 2006, ob 17.30, v gostišču Lovec
v Vojniku. Dnevni red je obsegal dve točki, in sicer:
pozdravni govor župana ter poročila predsednikov o
delu odborov in komisij v preteklem mandatu. Po seji so
se ob 19. uri člani Občinskega sveta udeležili osrednje
prireditve ob občinskem prazniku v Kulturnem domu
Vojnik.
30. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE
VOJNIK
je bila v sredo, 11. 10. 2006, s pričetkom ob 18.00, v sejni
sobi Občine Vojnik. Ob prisotnosti vseh 18 svetnikov je
Občinski svet:
- na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora
(Ur. list RS, št. 110/2002 in 8/2003) sprejel Odlok o
Lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno cono Arclin;
- soglašal z izvedbo dodatnih asfaltnih del v letu 2006
v skupni višini 33,75 mio SIT. Finančne obveznosti iz
tega naslova se poravnajo iz proračuna za leto 2007;
- ukinil status zemljišča v splošni rabi na parc. št. 944,
vpisani v ZKV 364 k. o. Vojnik – trg;
- soglašal s prodajo solastniškega deleža 9/10 par. št.
944 k.o. Vojnik trg podjetju RRA in s prodajo 1/10
solastniškega deleža parc. št. 944 k. o. Vojnik trg končnim
kupcem. Prodajna cena se določi, in sicer za komunalno
opremljena zemljišča, ki se nahajajo pod daljnovodom
minimalno 44 EUR/m2 z DDV in za ostala zemljišča
minimalno 59 EUR/m2 z DDV. Skladno s prodajo se
dopolni tudi letni program prodaje. Občinsko upravo
je zadolžil za izvedbo postopka;
- ugotovil, da je sklep, ki ga je sprejel Občinski svet
na 29. redni seji o zamrznitvi okoljske dajatve od 1. 9.
2006 do 31. 12. 2006, nezakonit.

- obravnaval poročilo predsednika Občinske volilne
komisije Mirana Priteklja o poteku lokalnih volitev;
- imenoval izmed navzočih članov sveta tričlansko
mandatno komisijo v sestavi:
1. Danica Jezernik – SLS,
2. Vili Hribernik – SDS,
3. Simon Stagoj – N.Si,
ki je podala mnenje, da sta pritožbi LDS in Zelenih
nepravilni in nepravočasni;
- ugotovil, da sta pritožbi LDS in Zelenih Slovenije
nepravilni in se kot nedovoljeni zavrneta, ker jih niso
podali upravičenci po 100. členu Zakona o lokalnih
volitvah;
- ugotovil, da so volitve potekale zakonito, brez spornih
mandatov in da upravičenih pritožb ni bilo;
- potrdil mandate svetnikov Občine Vojnik ter sprejel
ugotovitveni sklep o konstituiranju Občinskega
sveta občine Vojnik (Uradni del – seznam članov
Občinskega sveta, izvoljenih na volitvah 22. oktobra
2006). S konstituiranjem Občinskega sveta preneha
mandat prejšnji sestavi sveta;
- sprejel ugotovitvena sklepa o potrditvi mandata župana
Benedikta Podergajsa, roj. 18. 7. 1953, Brezovnikova
9, Vojnik ter o njegovem prenehanju mandata članu
Občinskega sveta;
- potrdil mandat nadomestnemu članu Branku Piklju,
Višnja vas 18, 3212 Vojnik;
- imenoval naslednje člane Komisije za mandatna
vprašanja volitve in imenovanja:
1. Janez Karo, Lindek 7, Frankolovo,
2. Simon Stagoj, Višnja vas 14/b, 3212 Vojnik,
3. Vili Hribernik, Razgor 15/b, 3212 Vojnik,
4. Slavko Jezernik, Nova Cerkev 22/b, Nova
Cerkev,
5. Petra Pehar Žgajner, Arclin 62, 3211 Škofja
vas,
6. Jožef Korošec, Dol pod Gojko 18 a, 3213
Frankolovo,
7. Samo Kunej, Ulica bratov Jančar 10, 3213
Frankolovo;

NOVEMBER 2006
1. REDNA – KONSTITUTIVNA SEJA
OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK
je bila v torek, 7. 11. 2006, s pričetkom ob 19. uri, v
sejni sobi Občine Vojnik. Ob prisotnosti 17 svetnikov
je Občinski svet:
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- imenoval naslednje člane Komisije za pregled vlog
za Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini
Vojnik za leto 2006:
1. Jože Korošec,
2. Aleš Vinder,
3. Petra Pehar Žgajner.

URADNI DEL

2. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE
VOJNIK

IV. Odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik:

je bila v četrtek, 30. 11. 2006, s pričetkom ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Vojnik. Ob prisotnosti vseh 18
svetnikov je Občinski svet:
- prejel informacijo o imenovanju podžupana Občine
Vojnik, ki je Branko Petre, Razdelj 6a, Nova Cerkev.
Poleg nalog in pristojnosti podžupana, ki jih določa
Statut Občine Vojnik (43. člen), župan določi naloge
in odgovornosti podžupana na področju financ in
protokolarnih zadev;
- imenoval naslednje člane
I. Odbor za gospodarstvo in turizem Občine Vojnik:
1. SAMO KUNEJ, Ul. Bratov Jančarjev 10, Vojnik
– predsednik,
2. TOMAŽ SKAMEN, Ivenca 23 a, Vojnik,
3. JOŽE KOROŠEC, Dol pod Gojko 18a,
Frankolovo,
4. BOŠTJAN GOREČAN, Socka 61, Nova
Cerkev,
5. SIMON STAGOJ, Višnja vas 14b, Vojnik,
6. JANEZ GOBEC, Višnja vas 15, Vojnik,
7. RUDOLF ŠPES, Keršova 6, Vojnik;
II. Odbor za okolje in prostor ter komunalo Občine
Vojnik:

1. JANEZ KARO, Lindek 7, Frankolovo –
predsednik,
2. DARINKA STAGOJ, Višnja vas 14b, Vojnik,
3. PETER OPERČKAL, Socka 55, Nova Cerkev,
4. PETRA PEHAR ŽGAJNER, Arclin 62, Škofja
vas,
5. JOŽE ŽLAUS, Globoče 15, Vojnik,
6. ANTON GREGORC, Beli Potok pri
Frankolovem 3a, Frankolovo,
7. SAMO KUNEJ, Ulica Bratov Jančar 10,
Vojnik;
V. Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Občine
Vojnik:
1. MARJAN KOVAČ, Arclin 60, Škofja vas –
predsednik,
2. DANICA JEZERNIK, Nova Cerkev 22, Nova
Cerkev,
3. JANEZ KOTNIK, Socka 17, Nova Cerkev,
4. RUDOLF ČEBULC, Cesta ob Hudinji 12,
Vojnik,
5. JOŽE KOCMAN, Keršova 3, Vojnik,
6. JOŽEF KOROŠEC, Dol pod Gojko 18a,
Frankolovo,
7. JERNEJ OBAD, Želče 5, Vojnik;
VI. Statutarno-pravna komisija:

1. PETER OPRČKAL, Socka 55, Nova Cerkev
– predsednik,
2. MIRKO KRAŠOVEC, Arclin 66c, Škofja vas,
3. BRANKO PIKELJ, Višnja vas 18, Vojnik,
4. LADISLAV JEZERNIK, Nova Cerkev 22b,
Nova Cerkev,
5. DUŠAN HORVAT, Dol pod Gojko 8,
Frankolovo,
6. IVAN RAVNAK, Nova Cerkev 47, Nova
Cerkev,
7. ALEŠ VINDER, Višnja vas 10b, Vojnik;
III. Odbor za finance in občinsko premoženje Občine
Vojnik:

1. SIMON STAGOJ, Višnja vas 14b, Vojnik –
predsednik,
2. PETER STERMECKI, Dol pod Gojko 12,
Frankolovo,
3. ANJA ŠOPAR, Preložnikova 10, Vojnik,
4. KLADILNIK JOŽEF, Hrenova 20, Nova
Cerkev,
5. KOCMAN JOŽE, Keršova 3, Vojnik,
6. JEZERNIK LADISLAV, Nova Cerkev 22b,
Nova Cerkev,
7. DANICA JEZERNIK, Nova Cerkev 22b, Nova
Cerkev;
VII. Komisija za vloge in pritožbe Občine Vojnik:

1. BRANKO PETRE, Razdelj 6a, Nova Cerkev
– predsednik,
2. EGIDIJ ČRETNIK, Socka 9, Nova Cerkev,
3. TOMAŽ ŠPEGEL, Nova Cerkev 14a, Nova
Cerkev,
4. KARMEN KOROŠEC, Dol pod Gojko 18a,
Frankolovo,
5. ROMANA SUHOLEŽNIK, Pot na Dobrotin
16, Vojnik,
6. MARJAN KOVAČ, Arclin 60, Škofja vas,
7. SANJA ZABAV, Arclin 63, Škofja vas;

1. ROMANA SUHOLEŽNIK, Pot na Dobrotin
16, Vojnik – predsednica,
2. DUŠAN HORVAT, Dol pod Gojko 8,
Frankolovo,
3. RUDI ŠPES, Keršova 6, Vojnik,
4. TEREZIJA ČEBULC, Cesta ob Hudinji 12,
Vojnik,
5. JANEZ DOLŠEK, Pristovškova 11, Vojnik;
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VIII. Komisija za odpravo posledic naravnih in drugih
nesreč:
1. MARJAN KOVAČ, Arclin 60, Škofja vas –
predsednik,
2. JANEZ KOROŠEC, Dol pod Gojko 18a,
Frankolovo,
3. TONE PRELOŽNIK, Pot na Dobrotin 1a,
Vojnik,
4. ROBERT JEUŠNIK, Preložnikova 7, Vojnik,
5. VESNA MAZEJ UŠEN, Kmetijska Gozdarska
zbornica Slovenije, Trnoveljska c. 2, Celje,
6. PETRA PEHAR ŽGAJNER, Arclin 62, Škofja
vas;
IX. Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu:
1. JOŽE KOCMAN, Keršova 3, Vojnik –
predstavnik lokalne skupnosti,
2. KARLI BLAZINŠEK, Lipa pri Frankolovem
40, Frankolovo – predstavnik KS Frankolovo,
3. BRANKO JEZERNIK, Nova Cerkev 116, Nova
Cerkev – predstavnik KS Nova Cerkev,
4. ANDREJA PRELOŽNIK, Nova Cerkev 130,
Nova Cerkev – predstavnica KS Nova Cerkev,
5. VLASTA KAMPOŠ FAZARINC, Pot v Konjsko
6b, Vojnik – članica,
6. MILENA AVBERŠEK SODIN, Stranice 25,
3206 Stranice – predstavnica vrtca,
7. DAVID TRAMŠEK - predstavnik policije,
8. OLGA KOVAČ - predstavnica osnovne šole
Vojnik,
9. IVAN ŠPEGLIČ - predstavnik osnovne šole
Frankolovo,
10. PRISTOJNI INŠPEKTOR – nečlan,
11. PREDSTAVNIK AVTOŠOLE MARK – nečlan;
Uredniški odbor javnega glasila Občine Vojnik:
1. MOJCA SKALE, Škofja vas 52, Škofja vas
– odgovorna urednica,
2. VALERIJA SVETEL, Pot v Lešje 6, Vojnik
– članica za administrativno-tehnične zadeve,
3. MILENA JURGEC, Keršova 10, Vojnik –
predstavnica KS Vojnik,
4. ALJA TIHLE, Nova Cerkev 122 – predstavnica
KS Nova Cerkev,
5. ALENKA BLAZINŠEK, Lipa pri Frankolovem
40, Frankolovo – predstavnica KS Frankolovo,
6. SIMON STAGOJ, Višnja vas 14b, Vojnik –
svetnik,
7. ALENKA PREBIČNIK SEŠEL, Vizore 20,
Nova Cerkev – zunanja članica;
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Nadzorni odbor:
1. ALBIN COCEJ, Kašova 10a, Vojnik,
2. ZDENKA HABE, Parmova 1, Vojnik,
3. ALBINA LOČNIKAR, Stražica 14, Frankolovo,
4. IVAN ŠPES, Prušnikova 19, Vojnik,
5. JOŽICA ŽIBRET, Nova Cerkev 78, Vojnik;
- imenuje naslednje člane Komisije za pripravo
razpisa in izbor koncesionarja za podelitev koncesije
za pokopališče Vojnik:
1. JOŽE KOCMAN, Keršova 3, Vojnik –
predsednik,
2. PAVLE BOŽNIK, Hrenova 35a, Nova
Cerkev,
3. MOJCA SKALE, Škofja vas 52, Škofja vas
– tajnica Občine Vojnik,
4. BRIGITA KUŠAR, Pot v Lešje 7a, Vojnik
– strokovna sodelavka,
5. odv. NINA ZIDAR, Ozka ulica 3, Celje
– zunanja sodelavka;
- sprejel ugotovitveni sklep, da je na podlagi Sporazuma
o ureditvi medsebojnih premoženjskih razmerij (Ur.
l. 59/99) pravni naslednik že podeljenih koncesijskih
pogodb Občina Vojnik;
- soglašal s preoblikovanjem Vesna Vrankič, Miklošičeva
1, Celje in Željko Vrankič, Miklošičeva 1, Celje v družbo
Vrankič d. o. o., Keršova ulica 1, 3212 Vojnik;
- soglašal s sklenitvijo nove koncesijske pogodbe, ki
se bo glasila na družbo Vrankič d. o. o., Keršova ulica
1, Vojnik. Za sklenitev pogodbe se pooblasti župana
Benedikta Podergajsa;
- sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka
o proračunu Občine Vojnik za leto 2006 in soglasje k
zadolžitvi Vrtca Mavrica Vojnik v maksimalni višini
13.500.000,00 SIT;
- sprejel na podlagi 37.b člena Zakona o lokalni
samoupravi ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članici občinskega sveta Petri Pehar Žgajner, zaradi
nezdružljivosti funkcije člana občinskega sveta in
opravljanja dela v občinski upravi.

Povzela: M. Skale

URADNI DEL
POROČILO O IZIDU NA LOKALNIH VOLITVAH OBČINE VOJNIK, DNE 22. 10. 2006
POROČILO o izidu rednih volitev za župana in Občinski svet Občine Vojnik ter Krajevne skupnosti Vojnik,
Nova Cerkev in Frankolovo
V skladu s 85. členom Zakona o lokalnih volitvah in na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov je Občinska
volilna komisija Občine Vojnik ugotovila:
IZIDI ZA ŽUPANA OBČINE VOJNIK
Na volitvah dne 22. 10. 2006 je imelo pravico glasovati 6751 volivcev. Glasovalo jih je skupaj 3756; od tega na
voliščih 3697, predčasno 53, po pošti 6.
Oddanih je bilo 3756 glasovnic, od tega je bilo veljavnih 3721 in 35 neveljavnih.
Kandidati so dobili naslednje število veljavnih glasov:
Št.
Kandidat
Predlagatelj
1.
Benedikt Podergajs
SLS
LDS, SDS,
2.
Arnold Ledl
Zeleni Slovenije
3.
Nada Močenik
SNS
SKUPAJ

Število glasov
Odstotek glasov
2703
72,64
786

21,12

232
3721

6,24
100

IZIDI ZA OBČINSKI SVET OBČINE VOJNIK
Komisija je ugotovila, da so za člane Občinskega sveta, ki šteje skupaj v obeh volilnih enotah 18 članov, bili
izvoljeni naslednji kandidati, ki so dobili največ glasov:
Rezultati glasovanja po VE
VOLILNA ENOTA 01, št. mandatov: 9
Zap.št. Ime liste
3
6
7
2
9
10
8
4
1
5

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
NOVA GENERACIJA
SOCIALNI DEMOKRATI
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
AKTIVNA SLOVENIJA
Skupina volivcev – Grega Delčnjak

Št.
%
glasov glasov
385 23.85
320 19.83
254 15.74

3
2
2

Št. za
žreb
0
0
0

Št. izvoljenih

229

14.19

1

0

84

5.20

1

0

121
97
67
38
19

7.50
6.01
4.15
2.35
1.18

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

VOLILNA ENOTA 02, št. mandatov: 9
Zap.št. Ime liste
2
3
1
8
10
7
4
6
5
9

SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE
NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKA LJUDSKA
STRANKA
NOVA GENERACIJA
SOCIALNI DEMOKRATI
DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA
UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
ZELENI SLOVENIJE
AKTIVNA SLOVENIJA

Št.
%
Št.
glasov glasov izvoljenih
557 28.49
3
339 17.34
2
271 13.86
1

Št. za
žreb
0
0
0

176

9.00

1

0

171
144

8.75
7.37

1
1

0
0

93

4.76

0

0

84
80
40

4.30
4.09
2.05

0
0
0

0
0
0
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Izvoljeni so bili:
1. VOLILNA ENOTA:
1. BRANKO PETRE, roj. 18. 4. 1963, Razdelj 6a,
Nova Cerkev,
2. PETER OPRČKAL, roj. 25. 5. 1965, Socka 55,
Nova Cerkev,
3. JANEZ KARO, roj. 21. 11. 1962, Lindek 7,
Frankolovo,
4. DANICA JEZERNIK, roj. 28. 11. 1960, Nova
Cerkev 22, Nova Cerkev,
5. MILAN DEČMAN, roj. 10. 2. 1954,
Bezenškovo Bukovje 24, Frankolovo,
6. EGIDIJ ČRETNIK, roj. 25. 9. 1959, Socka 9,
Nova Cerkev,
7. DUŠAN HORVAT, roj. 8. 1. 1960, Dol pod
Gojko 8, Frankolovo,
8. LADISLAV JEZERNIK, roj. 20. 6. 1952, Nova
Cerkev 22b, Nova Cerkev,
9. JOŽEF KOROŠEC, roj. 15. 3. 1944, Dol pod
Gojko 18 a, Frankolovo;
2. VOLILNA ENOTA:
1. JOŽEF KOCMAN, roj. 25. 5. 1945, Keršova
ulica 3, Vojnik,
2. MARJAN KOVAČ, roj. 12. 12. 1953, Arclin 60,
Škofja vas,
3. BRANKO PIKELJ, roj. 19. 5. 1968, Višnja vas
18, Vojnik,
4. ROMANA SUHOLEŽNIK, roj. 8. 9. 1968, Pot
na Dobrotin 15, Vojnik,
5. VILI HRIBERNIK, roj. 5. 6. 1967, Razgor,
15b, Vojnik,
6. RUDOLF ŠPES, roj. 13. 4. 1951, Keršova ulica
6, Vojnik,
7. SAMO KUNEJ, roj. 22. 11. 1964, Ulica bratov
Jančarjev 10, Vojnik,
8. SIMON STAGOJ, roj. 27. 8. 1972, Višnja vas
14b, Vojnik,
9. PETRA PEHAR ŽGAJNER, roj. 17. 12. 1977,
Arclin 62, Škofja vas.

IZIDI VOLITEV V SVETE KRAJEVNIH
SKUPNOSTI
KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
V Svet Krajevne skupnosti Vojnik so izvoljeni:
1. Srečko Bezgovšek, roj. 2. 1. 1952, Cesta ob
Hudinji 2, Vojnik,
2. Lidija Eler Jazbinšek, roj. 15. 7. 1973, Cesta v
Šmartno 20, Vojnik,
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3. Gregor Korošec, roj. 30. 12. 1975, Murnova 1,
Vojnik,
4. Samo Kunej, roj. 22. 11. 1964, Ulica bratov
Jančarjev 10, Vojnik,
5. Cvetka Koželj, roj. 21. 4. 1965, Škoflekova 8,
Vojnik,
6. Branko Pikelj, roj. 19. 5. 1968, Višnja vas 18,
Vojnik,
7. Stanislav Brezovšek, roj. 15. 4. 1954, Jankova
1a, Vojnik,
8. Srečko Lipnik, roj. 16. 3. 1956, Pristava 6,
Vojnik,
9. Mirko Kraševec, roj. 14. 6. 1941, Arclin 66c,
Škofja vas.
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV
V Svet Krajevne skupnosti Nova Cerkev so izvoljeni:
1. Franc Jezernik, roj. 21. 12. 1957, Nova Cerkev
116, Nova Cerkev,
2. Marta Toman, roj. 10. 4. 1956, Polže 8, Nova
Cerkev,
3. Ladislav Jezernik, roj. 20. 6. 1952, Nova
Cerkev 22b, Nova Cerkev,
4. Drago Vivod, roj. 18. 4. 1963, Zlateče 4, Nova
Cerkev,
5. Egidij Čretnik, roj. 25. 9. 1959, Socka 9, Nova
Cerkev,
6. Anton Siter, roj. 11. 6. 1965, Trnovlje pri Socki
8, Nova Cerkev,
7. Pavel Božnik, roj. 24. 6. 1960, Hrenova 35a,
Nova Cerkev.
KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO
V Svet Krajevne skupnosti Frankolovo so izvoljeni:
1. Drago Brecl, roj. 29. 7. 1964, Frankolovo 57,
Frankolovo,
2. Roman Muzel, roj. 15. 8. 1971, Straža pri Dolu
6, Frankolovo,
3. Martin Kračun, roj. 28. 8. 1953, Bezenškovo
Bukovje 9, Frankolovo,
4. Marjan Čretnik, roj. 10. 3. 1952, Črešnjice 1a,
Frankolovo,
5. Peter Kračun, roj. 19. 1. 1984, Lindek 12,
Frankolovo,
6. Roman Pinter, roj. 24. 7. 1976, Lipa pri
Frankolovem 22, Frankolovo,
7. Dušan Horvat, roj. 8. 1. 1960, Dol pod Gojko
8, Frankolovo.

Mag. Miran Pritekelj,
predsednik OVK

Spoštovani občani!
V občinski upravi Občine Vojnik imamo določene
uradne ure, in sicer:
- ponedeljek od 8.00 do 12.00,
- sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.30,
- petek od 8.00 do 12.00 ure.
Vljudno prosimo, da upoštevate uradne ure, saj je
to potrebno zaradi nemotenega strokovnega dela
sodelavcev občinske uprave. Ker ob četrtkih ni
odprt krajevni urad Vojnik Upravne enote Celje,
bodo od 1. 1. 2007 vhodna vrata občinske stavbe
ob četrtkih zaklenjena.
Prosimo, da navedeno sprejmete z razumevanjem.

URADNI DEL
organov skupne občinske uprave. V 50. a členu istega
zakona je določeno, da za opravljanje nadzorstva nad
izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s
katerim občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, lahko
občina ustanovi občinsko inšpekcijo. Glede na to, da
zaposlitev inšpektorja za eno občino ni bila smotrna,
se je ustanovil skupaj s sosednjimi občinami Dobrna,
Vitanje, Vojnik in Zreče medobčinski inšpektorat.
V preteklem letu smo prejeli pobude občin Oplotnica,
Šentjur in Slovenske Konjice, da bi se pridružile
skupnemu inšpektoratu. V prvi polovici leta 2006
so Občinski sveti sedmih občin sprejeli Odlok o
ustanovitvi organa Skupne občinske uprave občin
Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur,
Vitanje, Vojnik in Zreče. Župani so sklenili Sporazum
o pravicah in obveznostih občin ustanoviteljic. Glede
na število prebivalcev treh občin je bilo racionalno
zaposliti enega inšpektorja za Občine Oplotnica,
Slovenske Konjice in Šentjur.

Ker včasih želite občani osebni kontakt z županom
in je le-ta odsoten ali pa ima druge obveznosti, vas
naprošamo, da se predhodno najavite v tajništvu
občine na telefonsko številko (03) 78-00-620.
Župan bo v dogovorjenem času na razpolago, Inšpektor je bil izbran na podlagi javnega natečaja,
praviloma pa naročeni stranki tudi ni potrebno objavljenega v Uradnem listu RS št. 57/06, dne 2. 6.
2006, ter v Novem tedniku, dne 2. 6. 2006. Nataši Kos,
čakati.
Bliža se čas čestitk za božič in novo leto. V letošnjem
letu bo Občina Vojnik večino denarja, ki bi ga sicer
porabila za čestitke, namenila za pomoč socialno
ogroženim družinam. Zato naj velja čestitka vsem
bralcem Ogledala in poslovnim partnerjem Občine
Vojnik:
Sodelavci in sodelavke občinske uprave vam
skupaj z županom in s svetniki želimo, da ponesete
praznične dni kot toplino sredi zime in kot žarek
svetlobe v leto 2007, ki naj bo polno notranjega
miru in medsebojnega sodelovanja.
Mojca Skale
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN
DOBRNA, OPLOTNICA, SLOVENSKE KONJICE,
ŠENTJUR, VITANJE, VOJNIK IN ZREČE
»Medobčinski inšpektorat« Občin Zreče, Vitanje,
Dobrna in Vojnik je bil ustanovljen v letu 2002 na
podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi,
ki določa, da občina ne more opravljati za drugo
občino nalog, ki so po zakonu ali drugem predpisu
naloga občinske uprave. Občine lahko določijo, da
za opravljanje skupnih nalog ustanovijo enega ali več

ki je medobčinska inšpektorica za občine Dobrna,
Vitanje, Vojnik in Zreče, se bo s 1. januarjem 2007
pridružil Božidar Rezar, ki bo medobčinski inšpektor
za občine Oplotnica, Slovenske Konjice in Šentjur.
Tako bo možna tudi zamenjava v primeru odsotnosti,
prav tako pa se bosta v ključnih zadevah med seboj
posvetovala, kar pomeni večjo učinkovitost dela.
Z enotnim organom smo želeli zagotoviti izvrševanje
ključnih storitev in podporne procese, ki so bistveni
za delovanje občin. S tem smo razvili dobro zasnovan
sistem in postopke upravljanja pritožb ter odzivanje
nanje. Skupen cilj je bil ustanoviti organ, ki bo
odpravljal nepravilnosti, ne pa kaznoval. Pri tem je
treba paziti tudi na legitimnost kazenskih določb v
odlokih, saj se lahko zagrozi z globo le za kršitve tistih
določb v odlokih, ki (lahko) ogrožajo sožitje med ljudmi
v posamezni lokalni skupnosti ali pa so naperjene zoper
samo lokalno skupnost oz. njeno pravno ureditev.
Naloga Medobčinskega inšpektorata je nadzor in
primerjanje skladnosti ravnanja občanov in pravnih
subjektov z občinskimi predpisi, hkrati pa zagotavlja
pomembne informacije, ki pomagajo občinskim
upravam, da se seznanijo z učinki sprejetih predpisov.
Glavni namen analize učinkov predpisov na družbo
je izboljšati kakovost predpisov, odpraviti nepotrebno
regulacijo in zmanjšati stroške regulacije.

20. december 2006

Mojca Skale,
predstojnica SOU
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URADNI DEL
VSEM DRUŠTVOM IN ORGANIZACIJAM V
OBČINI VOJNIK
POŠILJANJE OBVEZNIH IZVODOV PUBLIKACIJ
Spoštovani!
Narodna univerzitetna knjižnica Ljubljana, oddelek za
dopolnjevanje knjižničnega gradiva nas je z dopisom
dne 7. novembra 2006 obvestila z veljavnostjo Zakona o
obveznem izvodu publikacij (Ur. l. RS št.69/06), ki po
novem za pošiljanje obveznih izvodov publikacij zavezuje
izdajatelje, založnike in distributerje in ne več tiskarje in
razmnoževalce kot doslej, po starem Zakonu o obveznem
pošiljanju tiskov.
Društva in organizacije ste pogosto v vlogi izdajateljev
ali soizdajateljev pri izdaji knjig, glasil, turističnih
zemljevidov, razglednic, zgibank ali glasbenih zgoščenk in
DVD. Dobro je, da določena oseba iz vašega društva ali
organizacije prevzame skrb za pošiljanje obveznih izvodov
novih publikacij.
Zavezanci ste dolžni nacionalni depozitarni organizaciji
poslati ali predložiti kot obvezni izvod po štiri (4) izvode
publikacij, v primeru pa, daje bila publikacija izdana z
javnimi sredstvi (sredstvi Republike Slovenije, Evropske
skupnosti, lokalne skupnosti, javnega sklada, javne agencije
itd.) ali če je njen založnik ali sozaložnik domača pravna
oseba javnega prava ali tuja pravna oseba s podružnico
v Republiki Sloveniji, je zavezanec dolžan predložiti kot
obvezni izvod po šestnajst (16) izvodov publikacij, razen
drobnega tiska (4 izvodi).
Za vse podrobnejše informacije vam je na voljo brošura
»Informacije za založnike«, ki jo lahko naročite pri
Narodni in univerzitetni knjižnici Ljubljana, Leskovškova
12 ali najdete na spletni strani www.nuk.uni-lj.si. Obrnete
pa se lahko tudi na Damijano Kisovec, referentko za
obvezni izvod, Leskovškova 12, Ljubljana, tel. št. 01 5861306, elektronski naslov: damijana.kisovec@nuk.uni-lj.si
Mojca SKALE

IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE
V Ur. l. RS št. 41, z dne 22. 4. 2004, je bil objavljen nov
ZAKON O VARSTVU OKOLJA ZVO-1. Omenjeni
zakon je dimnikarsko službo v 5. točki, I. odstavka,
148.čl. uvrstil med obvezne državne gospodarske javne
službe varstva okolja, in sicer kot: izvajanje meritev,
pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite
rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva
pred požarom. V omenjenem zakonu II. odstavek 148.
čl. navaja: Izvajalci gospodarske javne službe iz 5. točke
imajo zaradi izvajanja svojih nalog pravico dostopa do
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kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav
v poslovnem ali drugem prostoru. ZVO-1 v 8. točki, V.
odstavka, 162. členu določa, da kdor ne omogoči izvajalcu
gospodarske javne službe dostopa do kurilne naprave,
dimnih vodov ali prezračevalnih naprav, se kaznuje z
globo 1.000.000,00 SIT (PRAVNA OSEBA) oz. z globo
50.000,00 SIT (POSAMEZNIK – VII. odstavek 162. čl.)
Prav tako sta bila nato sprejeta še UREDBA o načinu,
predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne
gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja
in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva
človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni list
RS št. 129/04) in PRAVILNIK o oskrbi malih kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne
službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Uradni list
RS št. 128/04), ki podrobneje urejata izvajane dimnikarske
službe in med drugim določata, da smo dimnikarske
organizacije dolžne opraviti enkrat letno redni letni
pregled naprav, čiščenje in meritve v skladu z določili
zgoraj omenjenih zakonskih aktov. Pogostejše čiščenje je
potrebno pri kurilnih napravah na trdo gorivo 4 x letno,
olje do 50 kw 1 x letno, nad 50 kw 2 x letno.
Skladno s tem vas obveščamo, da ste vi kot uporabnik teh
naprav v skladu z 29. členom UREDBE o načinu, predmetu
in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne
službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja
kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva
človekovega zdravja in varstva pred požarom (Uradni
list RS št. 129/04), dolžni:
• Omogočiti neovirano in varno opravljanje storitev
dimnikarske službe;
• na najavljen termin pripraviti neoviran in prost
dostop do kurilne naprave, dimnih vodov, pomožnih
naprav ali zračnikov in dovoliti vpogled v načrte teh
naprav;
• omogočiti vstop v prostore, v katerih so naprave
iz prejšnje alineje ali skozi katere potekajo, oz. v
katerih se opravljajo storitve dimnikarske službe
ter omogočiti vpogled v načrte zgradb, v katerih so
nameščene te naprave ali skozi katere potekajo;
• zagotoviti ravnanje z odpadki razen nevarnih, ki
nastanejo pri izvajanju dimnikarske službe, v skladu
s predpisi.
Kot že omenjeno, da dimnikarska služba spada pod
obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja,
je Vlada RS v Ur. l. RS št. 60, z dne 9. 6. 2006 objavila
sprejet CENIK, ki določa cene dimnikarskih storitev in je
enoten za območje celotne RS.
Ker smo mi kot izvajalci javne službe dolžni opraviti
svoje naloge z vidika varstva okolja ter varnosti ljudi in
premoženja, vi pa kot uporabnik omogočiti izvedbo naše
storitve, si želimo dobrega sodelovanja za varno in čisto
okolje.
Allen CVEK, direktor

SANACIJA PLAZU V SOCKI
Izbrani izvajalec NIVO d. d. iz Celja sanira plaz pod objekti
Majcen v Trnovljah pri Socki. Izvajajo globinsko drenažo s
premičnimi rebri. Območje plazu je izredno vodnato, zato
je teren nestabilen in ogroža objekte ter cesto nad njim. S
sanacijo se bodo uredila zemljišča (njive, travniki), ki sedaj
niso bila primerna za obdelavo.
Sanacijo neposredno financira Ministrstvo za okolje in
prostor, s katerim ima izvajalec del sklenjeno pogodbo.
Vrednost del znaša približno 27 milijonov tolarjev, kar pa ne
zadostuje za popolno sanacijo.
T. P.

Prikaz izvedbe globinske drenaže

Kamnita zložba pod javno potjo v Selce

SRE�NO
2007!
Skrb za okolje je skrb vseh nas. Le skupaj lahko
pripomoremo k temu, da bodo tudi naši zanamci
živeli v �istem in zdravem okolju.
Zahvaljujemo se vam za vaše izkazano zaupanje
v minulem letu in vam želimo, da boži�ne praznike preživite
v miru in v krogu tistih, ki jih imate najraje.
V novem letu 2007 pa veliko zdravja, energije, svežih
in izvirnih idej, vse dobro!

JAVNE NAPRAVE

javno podjetje, d.o.o.
Teharska cesta 49, Celje
Tel.: 03/425 64 00
Fax: 03/425 64 12
e-mail: info@javne-naprave.si

JAVNE NAPRAVE
V skrbi za okolje

20. december 2006
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UTRINKI IZ ŽIVLJENJA OBČINE

Podpis pisma o nameri o nakupu zemljišča podjetja MIK
Celje v obrtno poslovni coni Arclin

Svetniki 2002–2006 na zadnji seji v oktobru

Razglednica TD Vojnik izdana ob 50-letnici društva

Srečanje športnikov občine Vojnik na Frankolovem

Novo nogometno igrišče z umetno travo v Vojniku

Polna dvorana Kulturnega doma Vojnik ob občinskem prazniku
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UTRINKI IZ ŠPESOVEGA DOMA
stanovalcem. V avli Doma likovna dela v mesecu decembru
razstavlja celjski slikar Vlado Geršak.
Ob koncu leta bi se radi zahvalili vsem kulturnim društvom
in skupinam iz občine Vojnik in okolice, ki nas skozi vse leto
radi obiskujejo, nam krajšajo popoldneve in nam kakor koli
pomagajo.
Želimo si še takega sodelovanja tudi v prihodnje.
Ko se prične hladno in megleno vreme, ko so dnevi kratki, se
življenje v našem Domu preseli v njegovo notranjost – možje
se iz vrtnarjev prelevijo v kvartopirce, ženske igrajo “človek
ne jezi se”, tisti pa, ki imajo raje ročna dela, vezejo, izdelujejo
novoletne čestitke, berejo – in dnevi skoraj neopazno teko k
novemu letu … Seveda pa so prej je tu še veseli december in
prireditve, ki jih nestrpno pričakujemo.

Rafko Gregorc

IZŠLA DRUGA ŠTEVILKA ČASOPISA “URESNIČENE
SANJE”
V prvih dneh decembra je izšla druga številka glasila
Špesovega doma Vojnik Uresničene sanje.
Tokrat je glasilo posvečeno družabnemu življenju v Domu,
aktivnostim stanovalcev, ki so tudi sodelovali pri glasilu
s prispevki, dodana je nagradna križanka, prva stran pa je
posvečena Frančku Špesu, katerega zadnja leta življenja
so bila tesno povezana z našo ustanovo. Tudi tokrat je v
uredniškem odboru glasila upokojeni novinar Peter Božič,
ki s svojimi izkušnjami doda velik delež k nastajanju in
oblikovanju le-tega.
Glasilo smo izdali vzporedno s prireditvijo, na kateri so se
podelile diplome voditeljem skupin za samopomoč, kratek
kulturni program pa so pripravili zaposleni in stanovalci
Doma.
Rafko Gregorc

Že takoj v začetku meseca nas vsako leto obišče in obdari
Miklavž, nato pa si sledijo prireditve vse do konca meseca.
Tako v letošnjem decembru pričakujemo Mešani pevski zbor
Društva upokojencev Vojnik, Božiček bo obdaril otroke
zaposlenih in zabaval stanovalce, v zadnjih dneh leta pa
pričakujemo še Ljudske pevke Taščice in Joškovo bando.
Seveda pa bo v prednovoletnih dneh, kot vsako leto, sledilo
tudi voščilo vodstva Doma in župana Občine Vojnik vsem

CONTRACO – ŠPESOV DOM VOJNIK ŽELI VSEM
OBČANOM, POSLOVNIM PARTNERJEM, KULTURNIM
DRUŠTVOM IN VSEM, KI NAM KAKOR KOLI SKOZI
VSE LETO STOJITE OB STRANI, VESEL BOŽIČ TER
SREČNO IN USPEŠNO NOVO LETO 2007.

PLANINSKI KOTIČEK
Znanka mi je nekoč dejala: »Pazi na ta dan. Uživaj ga! Nikoli
več ga ne boš doživela!«
Ko sem se vzpenjala na goro in čutila utrip srca v vratu, znoj
s čela pa mi je kapljal na majico, sem se spomnila teh besed.
Uh, kakšen užitek neki! Telo se upira in me opominja, na
prehiter korak. Prisluhnem mu, postojim in pogled mi seže
daleč tja proti Julijcem. Te gore, te naše gore! Kako mogočne,
kako opevane, kako spoštovane, pogosto obiskane. Vedno
znova pa se mi v misel prikradejo nevarnosti, ki jih prepogosto
odrinemo. Ne zavedamo se, kako pomemben je vsak trenutek
pazljivosti in spoštovanje poti.
Naj bo v teh dneh, ko je pot bodisi varovana, markirana ali
manj varovana in brez markacij, mokra, spolzka, itd., naša
pozornost še večja. Bolje priti na cilj nekoliko kasneje, kot pa
nikoli! Vsak zdrs, vsak padec je lahko usoden.
V zimskih razmerah nas na poti spremljajo še led, zmrzal
in ledene padavine. Zato si pravočasno obnovimo zimsko
opremo, pozorno prisluhnimo vremenskim napovedim in

poročilom o poteh.
Na cilju bo prijetneje, pot varnejša in nepozabna.
Kot naša potepanja:

Pod Škrlatico
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znamenitosti, kulturnih in naravnih posebnosti pohodniki
mnogo prepevali. Štefi je dodala: »Kako lepo, kot bi bili na
pevskih intenzivnih vajah.«
Lepa slovenska pesem je zazvenela še posebej lepo na
dvorišču Bizeljskega gradu.
Poleg planinskih pohodov odraslih članov, pa so prve
planinske korake napravili tudi najmlajši iz vrtca. Obiskali
so dom PD na Tomažu, se povzpeli na Gojko, prepoznavali
in iskali markirane poti, spoznavali pravila vedenja v naravi
itd. Pri domu na Tomažu so dejali: »Ko bomo veliki, bomo
mi urejali dom.«

Pohod na Bricnik
Planinski pohod se je zaključil še s splavarjenjem in krstom
na splavu
Na izletu v neznano smo poleg lepe pokrajine, zgodovinskih

Ob bližajočih se praznikih pa vam, spoštovani bralci Ogledala,
voščimo: »Naj vam sedanjost podeli bogastvo notranjega
miru, naj vam preteklost izroči bogastvo izkušenj in naj vam
prihodnost doda lepoto spoznanja, da smo.«
Za PD uredila: ZVONKA GRUM

ŠPORT
ŠPORTNO DRUŠTVO FRANKOLOVO
AKTIVNOSTI V JESENSKO-ZIMSKEM OBDOBJU
Spoštovane bralke, bralci, Športno društvo Frankolovo vabi,
da razmigate telo in okrepite duha. V naslednjih vrsticah
bomo predstavili program aktivnosti in vas povabili, da se nam
pridružite.
Frankolovo je od nekdaj športen kraj, zato športno društvu pri
svojem delu še posebej pazi, da se v njegovih vrstah nahaja čim več
mladih. V skladu z dolgoročno strategijo društva smo v obdobju
jesen – zima še posebej pozornost namenili osnovnošolcem.
V mesecu novembru se tako formira šola nogometa za osnovnošolce.
Poskrbeli smo za najboljši strokovni kader. Ponosni smo, da prihaja
iz vrst športnega društva. Vadbo bo vodil David Pinter, eden
najboljših nogometašev Frankolovega.
Da pa vadba ne bi postala nezanimiva, bodo pri njej sodelovali kot
gostje priznani slovenski nogometaši. Vadba bo potekala enkrat do
dvakrat tedensko v telovadnici OŠ Frankolovo ali v primeru lepega
vremena na igrišču v športnem parku.
Dragi starši, prosimo, da otrokom omogočite vadbo, saj bodo na njej
poleg športnega udejstvovanja deležni tudi zanimivih predavanj.
Spoznavali bodo pravila vedenja, etike, pridobivali delovne
lastnosti in poslušali izkušnje uspešnih nogometašev.
Torej, lepo vabljeni vsi osnovnošolci!
Druga velika novost v jesensko-zimskem obdobju je vadba
aerobike. Zelo smo veseli, da se nam je v našem kraju pridružila
Danica Dražnik, uveljavljena trenerka aerobike. Pod njenim
strokovnim nadzorom pričakujemo zanimivo vsebino, predvsem
pa pestro vadbeno skupino.
Športno društvo je seveda prioritetno združevalec generacij, zato
vabimo vse krajane Frankolovega, da se nam pridružite.
URNIK VADBE ZA JESEN – ZIMO 2006/2007 V TELOVADNICI
OŠ FRANKOLOVO
Namizni tenis
Vadba poteka pod strokovnim vodstvom Marjana Čretnika 1 x
tedensko, od sredah, od 18.00 do 20.00.
Odbojka
Vadba poteka pod strokovnim vodstvom Marka Tonjka 1 x tedensko,
ob petkih, od 17.00 do 19.00.
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Košarka
Vadba poteka 1 x tedensko, ob petkih, od 19.00 do 21.00.
Nogomet
Osnovnošolci – šola nogometa
Vadba poteka 1 x tedensko, ob ponedeljkih, od 17.00 do 19.00.
Vadba je pod strokovnim vodstvom Davida Pinterja, pričenja se v
mesecu novembru.
Nogomet – člani
Vadba poteka pod strokovnim vodstvom Darka Zoreta 1 x tedensko,
ob četrtkih, od 18.00 do 20.00.
Aerobika
Vadba poteka 1 x tedensko, ob torkih, od 18.30 do 19.30, pod
strokovnim vodstvom Danice Dražnik.
IGRIŠČE V ŠPORTNEM PARKU
Nogomet
Sobota – osnovnošolci, srednješolci
Nedelja – člani, veterani
Ob lepem vremenu pa glede na potrebe šola nogometa osnovnošolci.
Tako, toliko o našem delu. Verjetno vas zanima, kako postati član
športnega društva.
Preprosto – tako, da se nam pridružite in se včlanite.
Članarina Športnega društva Frankolovo za obdobje november
2006-november 2007:
člani:
2000 SIT ali 8,35 €,
srednješolci:
1000 SIT ali 4,17 €,
osnovnošolci:
brezplačno.
Športno društvo Frankolovo vas vljudno vabi!
Marko Kodela,
predsednik ŠDF

ŠPORT

KOŠARKA

3. tekmovanje v slalomu za gasilce PGD Nova Cerkev ter za
člane našega društva.

2. SKL vzhod – končna lestvica
Mesto

Ekipa

Št.
tekem

1
2
3
4
5
6

Vojnik
Ruše
Ptuj
Keleja Celje
Bistrica
KŠ M.Primorac
Maribor

14
14
14
14
14
14

Zmage Porazi Dane : Razlika Točke
prejete
točke
13
1
804:456
348
27
12
2
963:667
296
26
8
6
805:677
128
22
8
6
667:669
-2
22
8
6
661:669
-8
21
4
10
733:788
-55
18

Čestitamo ekipi starejših pionirjev in njihovemu trenerju
Damjanu Žekarju za zmago v 2. pionirski ligi KZS vzhod
pionirskega državnega prvenstva Slovenije.
Podrobnosti, slike in druge zanimivosti ter aktualne dogodke
na in ob skakalnicah v Vizorah lahko redno spremljate tudi
na naši spletni strani: www.geocities.com/sdvizore. Torej,
pripravite smuči ter ostalo opremo in takoj, ko vas bo začelo
pošteno zebsti, se pripeljite v Vizore smučati, teči na smučeh
ali pa skakati s skakalnice. Naj se zima začne!
Pripravil: Klemen Kotnik, SD Vizore

Košarkarski klub Vojnik

SMUČARSKI SKOKI V SEZONI 2006/2007
Za nami je uspešna poletna sezona, v kateri so naši tekmovalci
pod strokovnim vodstvom trenerja Slavka Grma dosegli kar
nekaj vidnih uvrstitev in si nabirali točke v pokalu Cockta.
Tudi v Vizorah, kjer je 23. septembra letos potekala tekma
pokala Cockte za dečke in deklice na 13-metrski skakalnici,
so naši fantje dobro zastopali barve naše občine.
Zimska sezona pa se je že pričela. Skakalnice in smučišče
v Vizorah so pripravljeni, manjka le še sneg. Skakalci,
smučarji in tekači na smučeh Smučarskega društva Vizore
že nestrpno pričakujejo primerno nizke zimske temperature,
ki so potrebne za izdelavo umetnega snega – društvu je
namreč uspelo s pomočjo državnega razpisa, na katerem so
kandidirali, pridobiti finančna sredstva za nabavo snežnega
topa. Torej se pomanjkanja snega v Vizorah ni več treba bati.
Čakamo le še na nizke temperature.
V letošnji zimi se tako obetajo zanimivi dogodki: Smučarska
zveza Slovenije nam je tudi v zimski sezoni 2006/2007
zaupala organizacijo tekme v smučarskih skokih za pokal
Cockta za dečke (do 15, 14, 13 in do 12 let) ter deklice (do
14 let). Skakali bodo v nedeljo, 7. januarja 2007, na 35metrski skakalnici. Ker v teh kategorijah tekmujejo tudi
fantje iz našega društva, si želimo čim več gledalcev, ki bi
jih zavzeto spodbujali. V zimskih mesecih se prav tako obeta
tradicionalna Meddruštvena tekma oz. regijsko prvenstvo
za vse kategorije na vseh skakalnicah v Vizorah. Predvidoma
bo tekma potekala pod žarometi, tako kot v prejšnji sezoni.
Tudi na smučišču ob skakalnicah bo živahno. Poleg dnevne
smuke bo možna v letošnji zimi poskusno tudi nočna smuka
in sankanje ob sankališču ob progi. Tek na smučeh bo
možen po Vizorški dolini. Člani SD Vizore bomo pripravili

ŠPORTNA ZVEZA OBČINE VOJNIK
Občina Vojnik je v slovenskem merilu srednje velik občina,
a društva in združenja so tista, ki delajo našo občino še
večjo. Na področju občine deluje preko 60 registrirani
društev, od tega jih je približno 45 % s področja športa. Tako
veliko število zelo vitalnih društev in športnih organizacij
je botrovalo ustanovitvi Športne zveze Občine Vojnik. Ta
je bila ustanovljena 17. 11. 2003 z namenom spodbujati
športne dejavnosti in s tem prispevati k razvoju športa, tako
na področju občine Vojnik kot Republike Slovenije. Naloga
zveze je spodbujanje športnih organizacij k združevanju,
spodbujanje dogovarjanj o vseh za šport pomembnih
vprašanjih, usklajevanje dela športnih organizacij, skrb za
uveljavljanje strokovnega dela. Prav tako si zveza prizadeva
za pospeševanje in razvijanje množičnega športa, zlasti na
področju športa mladine in športne rekreacije, ter s tem
vplivanje na ohranjanje in krepitev zdravja ter navajanje
ljudi na smotrno in aktivno izrabljanje prostega časa in druge
podobne aktivnosti s področja športa.
Športna zveza Občine Vojnik je hkrati del Olimpijskega
komiteja Slovenije, to pa je organizacija, ki združuje športne
zveze Slovenije. Zveza deluje na podlagi svojega statuta, v
katerem je poleg nalog zveze še navedeno, kdo je lahko član
zveze, kateri so njeni organi ipd. Zadnja tri leta je predsednik
Športne zveze Občine Vojnik Peter Oprčkal. Želja tako
vodstva kot tudi zveze same je, da se poleg že obstoječih
članov v zvezo vključijo tudi druga športna društva.
Uspehi s področja športa posameznikov, ekip in klubov so
dober indikator, da je šport dejavnost, ki ga v naši lokalni
skupnosti ne manjka. Ob koncu članka lahko z gotovostjo
zatrdimo, da smo občani občine Vojnik športniki, pa naj si
bodo to rekreativci ali pa profesionalni športniki. Pred nekaj
dnevi so se športna društva in športniki posamezniki dobili
na Frankolovem, da ob zaključku leta naredijo pregled,
kaj je bilo v letu 2006 storjenega na tem področju. Najbolj
zaslužnim so podelili priznanja (Športno društvo Kušt, ŠD
Socka, KK Vojnik in NK Vojnik).
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Najmlajši pa so domov odšli s knjigo o zgodovini Olimpijskih
iger. S to prireditvijo smo želeli izkazati veselje ob dejstvu,
da imamo v naši občini veliko dobrih klubov in športnikov
– v upanju, da bo tako tudi v prihodnje, voščimo vsem v letu
2007 obilo dobrih rezultatov.
Petra Pehar Žgajner

PISMA BRALCEV
TATU Z GROBOV
Ko smo še majhni, se učimo, kako čutiti sebe in življenje tako,
da opazujemo reakcije odraslih. Ko odrastemo, težimo k
temu, da bi ustvarili okolje, v kakršnem smo živeli v otroštvu.
Starši nas vedno učijo v dobri veri, saj si želijo, da njihov
otrok zraste v dobrega in poštenega človeka.
Dejstvo je, da je morala več kot uspeh. Komur je uspeh več
ko morala, je prepričan, da sme uporabiti vsa sredstva, tudi
nedovoljena, brezobzirna in drugim škodljiva. Ne zaveda
pa se, da se zloraba naravnega dela vrednot najprej maščuje
nad njim samim. Poleg škode, ki jih takemu posamezniku
prinašajo njegovi »uspehi«, se oglašajo vedno bolj mučni
bodljaji vesti, ki ga kljuvajo v srce.
Sem sodi vsekakor obzir do drugih. Prihaja november, mesec,
ko se še posebej spomnimo na naše pokojne ob prazniku
»vseh svetih«. Nekdo bo samo ob tej priložnosti prišel na
grob svojcev, drugi prihajajo vse leto. Ker imamo radi osebo,
ki počiva v grobu, se trudimo, da je poslednje bivališče
lično urejeno. Žal pa se na pokopališčih najdejo tudi taki,
ki brez sramu kradejo z grobov. Nihče mi ne more razložiti
ali opravičiti takšnega ravnanja. Vem, da me ta oseba ob
srečanju brez sramu pogleda v oči, me celo pozdravi. Za zdaj!
Človek vodi in uravnava svojo življenjsko pot z neprestanim
vzvratnim krmarjenjem, sproti dobiva sporočila in svarila
pred napakami, ki jih dela, da si sproti vedno popravlja smer
hoje. Mehanizmu, ki človeka usmerja, pravimo vest.
Kljub različni vsebini in različnim ciljem, ki si jih postavljamo,
teče mehanizem vesti pri vseh po istih tračnicah. Tudi tebe,
ki tako redno skruniš grobove, bo nekega dne poiskala tvoja
vest! Vest je bič, ki tepe in ustrahuje. »Pusti tuje pri miru!«
so tudi tebe učili tvoji starši. Bojiš se ukrasti veliko, upaš
pa si krasti po malem. Ne pomisliš pa, da je tudi mala kraja
nevarna, kajti iz male kraje zraste najhujši tat.
Vsak človek ima tri vrste prijateljev:
materialno bogastvo,
sorodnike in
krepost in dobra dela.
Ko umremo, prvo zapustimo živim, drugi nas spremijo do
groba, samo tretji gredo z nami!
Branka Šket
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IN POTEM VSE TIHO IN MIRNO JE BILO …
Še dobro, da čas teče in da smo vsi ujeti v ta neusmiljen
časovni stroj, ki vsem bije enako. Mislim predvsem čas oz.
obdobje pred lokalnimi volitvami v Vojniku in sedaj po
volitvah.
Nekatere politične stranke in posamezniki so si seveda z vsemi
močmi, z vsem svojim znanjem in s sposobnostmi prizadevali,
da se odstranijo že »udomačena lokalna oblast« in njene
metode, ki so: neprofesionalne, pristranske, nestrokovne,
preveč povezane s cerkvijo, ki delijo prebivalce v občini na
verujoče in neverujoče, ki preveč posegajo v prostor in se ne
zavedajo posledic za okolje, ki sklepajo »sumljive« pogodbe
pri prodaji zemljišč, ki se ne brigajo za prebivalce, ki so brez
vode in cestne povezave, ki ne uredijo obvoza mimo Vojnika
… in še in še bi lahko upoštevali.
Toda včasih se takšna propaganda obrne v drugo stran in
občani oz. volivci z volilno pravico so ODLOČILI s svojim
demokratičnim glasom. Pomeni, da je vodstvo občine z
občinsko upravo, občinskim svetom, odbori in s komisijami
delalo zelo dobro, z zaupanjem v njihovo strokovno delo
še vnaprej. Kljub temu, da je prišel čas za spremembe, se
za nekatere politične veljake in stranke sprememba ni
zgodila oz. se je spremenila proti pričakovanju, podpirali so
sposobne in ti »pravi sposobni« so prejeli volilne glasove;
pa tudi kandidatka za županjo ne bo »vladala pravično in
brez zvijač«, temveč bo lahko ti dve načeli uporabila in
uresničevala pri sebi in v svojem političnem okolju.
Staro-novo izvoljenemu županu, občinskim svetnikom,
ki so jim volivci zaupali glas, odborom in občinski upravi
želim kljub vsem podtikanjem mnogo uspešnega dela, moči
in energije, saj je napredek Občine Vojnik očiten na vseh
področjih. Zato le pogumno naprej v nov čas in nove zmage.
Agata Ostanek, Koblek

LITERARNI OPOJ
BOŽIČNA
Božična noč se je storila,
sonce se je za goro skrilo,
svetla zvezda je zasijala,
repatica jo kličejo.
Pot je njena se nagnila,
nad hlevcem je zasvetila,
da noč bi svetla vzklila,
razodela sina Božjega.
Angelci so že zapeli,
da Božji sin se bo rodil,
ovčke so okoli stale,
v mahu so kar zaplesale.
Noč se močno je nagnila,
jutro se že kazalo je,
angelci so oznanili,
da Božje dete rojeno je.
Od Stvarnika je dete poslano,
da odreši grešne jih ljudi
in pokaže jim pot kar pravo,
do rajskih vrat za vse ljudi.

Rogač Draški Anton Lojen

KRONIKA
JUNIJ
LETNE ŠPORTNE IGRE SDS
V mesecu juniju smo se udeležili letnih športnih iger SDS,
ki so bile tokrat v Ljubljani. Igre so bile organizirane na
ravni celotne Slovenije in so bile pripravljene najbolje doslej.
Sodelovali smo z ekipo v košarki, s šahovsko ekipo in z dvema
ekipama v malem nogometu. Letos smo dosegli odlične
rezultate, kajti domov smo se vrnili z dvema pokaloma. V
košarki smo zasedli 1., v malem nogometu 2. in v šahu 4.
mesto. Ob vrnitvi smo si zastavili cilj, da bomo v naslednjem
letu še boljši.
Mag. Vili Hribernik,
predsednik OO SDS Vojnik

JULIJ
DOBILI SMO ASFALT
Naslov je podoben kot v kakšnem osnovnošolskem spisu,
kjer otroci navdušeno opisujejo asfaltiranje ceste. Ampak
ne mislite, da sem se veliko zmotil. Julija smo v Novakah
dobili asfalt in veselili smo se ga kot mali otroci. Marsikomu
se bo to zdelo malo čudno. V mestu je asfalt nekaj povsem
samoumevnega. Ljudje na podeželju pa si ga morajo priboriti
in še sami pripraviti podlago zanj. In kdor je večno krpal
luknje v cesti in nasipaval material, ki ga je vedno znova
odnašal dež, bo že vedel, o čem pišem.
Pred leti sem si v tem kraju ustvaril družino in dom. Priznam,
da si takrat nisem mislil, da se bom do hiše sploh kdaj vozil po
asfaltni cesti. Potrebno je bilo mnogo dela. Predvsem pa je bil
največji problem spraviti skupaj krajane, uporabnike cest in
lastnike zemljišč ter se seveda dogovoriti glede financiranja
del. Pri izgradnji ceste smo vsi skupaj dosti prispevali. Mislim
pa, da je glavno vlogo odigral predsednik KS Nova Cerkev
Slavko Jezernik.

vedno znova uspelo spraviti ljudi zopet skupaj. Mislim, da
je prav, da se mu vsaj javno zahvalimo za ves vložen trud
in nesebično pomoč pri gradnji in asfaltiranju ceste. Večkrat
sem tudi slišal: »Ja, vi, ki imate Jezernika, vam se že ni
treba bati za asfalt«. Moram povedati, da Slavko svoje delo
opravlja pošteno. Nikdar ni svojih interesov postavljal pred
interese drugih krajanov. Asfalt smo celo dobili z dveletno
zamudo. Finančna sredstva so bila pač drugje bolj potrebna,
npr. pri izgradnji šole v Vojniku. Slavko je vedel, da bomo to
razumeli in potrpeli še leto dve, zato pa smo zdaj toliko bolj
veseli. Opravičeno smo lahko ponosni na človeka, ki tako
vodi naš kraj. Slavko Jezernik ima občutek za delo z ljudmi,
zna jim prisluhniti in je velemojster organizacije. Prav tu pa
leži skrivnost njegove uspešnosti.
Cesta seveda še zdaleč ni končana. Začeli smo jo graditi s
skupnimi močmi in tako bomo tudi nadaljevali. Torej gremo
naprej, do konca.
Željko Štrljič

SEPTEMBER
DOGODKI
GOSTOVANJE V ILBENSTADTU V NEMČIJI
V dneh od prvega do četrtega septembra letos je naš Mešani
cerkveni pevski zbor župnije Nova Cerkev že četrtič gostoval
pri našem rojaku duhovniku dr. Vinku Kraljiču v Ilbenstadtu
v Nemčiji. Povabljeni smo bili, da bi s svojim sodelovanjem
polepšali praznovanje njihovega farnega zavetnika.
Kot vedno je bilo tudi letošnje srečanje prijetno, saj smo
po tolikih srečanjih in bivanjih pri posameznih družinah
postali že pravi znanci in prijatelji. Sprejem s transparentom,
gostoljubje ves čas obiska in še dobra popotnica so tisto, po
čemer jih še posebej poznamo.
Na poti tja smo naredili postanek za ogled prijetnega
univerzitetnega mesta Würzburg. Sobotni dan smo izkoristili
za ogled in doživetje Kölna. Po ogledih nas je vodil slovenski
rojak Stane Čeplak, ki kot stalni diakon službuje blizu
Kölna.

Slavko z vodilnimi iz CPC, kjer je tudi zelo cenjen

Uspelo mu je sklicati in uspešno izpeljati prvi sestanek, kjer
smo izbrali člane odbora in porazdelili naloge. Po mojem je
bila takrat že polovica ceste narejena, čeprav nismo zapičili
še nobene lopate. Zbrati skupaj toliko ljudi z različnimi
interesi in zahtevami ni uspelo do takrat še nikomur. Seveda
ni šlo vse tako gladko. Tudi pri nas se je kdaj zataknilo.
Včasih je kazalo, da bo vse skupaj obstalo in takrat je zopet
nastopil Slavko. Z večnim optimizmom in trdno voljo mu je

Najpomembnejši del našega obiska je bil v nedeljo, ko smo
se skupaj z verniki Ilbenstadta udeleževali celodnevnega
praznovanja. Najlepše doživetje je bilo tudi tokrat večerna
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procesija z lučkami po Ilbenstadtu, seveda s prepevanjem
litanij. Dan se je zaključil s skupnim srečanjem v njihovem
župnijskem domu, kjer ni manjkalo petja, glasbe naših fantov
in smeha.
Ko smo se v ponedeljek dopoldan poslavljali, smo si obljubili,
da se v naslednjem letu srečamo v Novi Cerkvi. Čaka nas
torej prijetno srečanje in priložnost, da se jim vsaj malo
oddolžimo.
Sabina Majcen

15. 9. 2006 – ODPRTJE PRIZIDKA OSNOVNE ŠOLE
VOJNIK
V petek je potekalo slavnostno odprtje prizidka OŠ v Vojniku,
katerega so se udeležili tudi minister za šolstvo in šport Milan
Zver, župnik Anton Perger, župan Občine Vojnik Benedikt
Podergajs in ostali predstavniki občine ter šole. Otvoritvi je
popestrila tudi Godba na pihala iz Nove Cerkve. Za prerez
traku pa sta poskrbela najmlajši učenec Žiga in najstarejša
učenka Špela.
V nadomestnem objektu starega dela šole so urejeni prostori
(1300 m2) za zaposlene. Vrednost objekta znaša 225 mio SIT.
Tako učenci in njihovi starši kot tudi učitelji so bili presrečni,
da bodo sedaj hodili v novo, lepo šolo.

Med gosti so bili tudi predstavniki krajevnih organizacij
Zveze borcev narodno osvobodilne vojne, predstavniki
planinskih društev, občinskih svetov ter osnovnih šol.
Slavnostni govornik je bil član XIV. divizije Alojz Dolničar.
A. Š.

23. 9. 2006 – V SLOGI JE MOČ
Da ta rek še vedno drži, smo dokazali tudi aktivni člani
Vaškega odbora Bovše. 23. 9. 2006 smo opravili vsa potrebna
dela na brežini cestišča na klancu Bovše. Dela je bilo nujno
opraviti pred prihajajočim jesenskim deževjem in bližajočo
se zimo in to tudi na odtočnih sistemih.
Odstraniti je bilo potrebno več kubičnih metrov naplavljene
zemlje in drugega materiala ter trave, ki je počasi že preraščala
svoje mesto rastišča. Delo je bilo opravljeno v roku polovice
dneva, saj je za to poskrbelo kar nekaj parov pridnih rok, pa
tudi mehanizacija je pripomogla, da je bil odvečen material
sproti odstranjen oz. odpeljan.

A. Š.

16. 9. 2006 – ŽALNA SLOVESNOST V SPOMIN NA
POHOD XIV. DIVIZIJE
V Brdcah nad Dobrno je potekala spominska komemoracija,
katere povezovalka je bila Petra Pehar Žgajner. Gostitelj
komemoracije je bila Občina Dobrna z županom Martinom
Breclom, soorganizator pa Občina Vojnik z županom
Benediktom Podergajsom. Na tej prireditvi so nastopili
Ženska vokalna skupina Kulturnega društva Dobrna,
učenci 8. in 9. razreda devetletke Osnovne šole Dobrna in
harmonikar Blaž Rošer.

Pri delu nam je pomagalo tudi lepo vreme, saj je tudi na pozen
septembrski dan postreglo s soncem in z dokaj visokimi
temperaturami.
Ob tej priložnosti izrekamo posebno zahvalo županu Občine
Vojnik Benu Podergajsu, ki je imel posluh za naše prošnje
in je odobril sredstva za plačilo mehanizacije in materiala za
nasutje ob brežinah.

Vaški odbor Bovše

23. 9. 2006 – DAN ODPRTIH VRAT
Podjetje OSTRI IVAN RAVNAK s. p. je letos praznovalo
20-letnico uspešnega delovanja podjetja, zato je v ta namen
pripravilo Dan odprtih vrat.

A.Š.
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30. 9. 2006 – SEMINAR FINANČNO POSLOVANJE
DRUŠTEV PO NOVEM ZAKONU O DRUŠTVIH
Občina Vojnik je organizirala seminar o delovanju društev
in finančnem poslovanju po novem Zakonu o društvih.
Seminar je zajemal poleg finančno-knjigovodskega vidika še
pravni in statusni vidik. Seminarja se je udeležilo preko 20
predstavnikov društev.
A. Š.

KULTURA
29. 9. 2006 – DOBRODELNI KONCERT
Društvo rejnic Celjske regije je v petek, 29. 9., priredilo
dobrodelni koncert v telovadnici Osnovne šole Frankolovo,
kjer je nastopilo kar nekaj gostov.
A. Š.

GASILSTVO
ČLANICE »B« PGD NOVA CERKEV NE POČIVAMO
V začetku septembra smo se članice PGD Nova Cerkev
kot gostje odpravile na mednarodno gasilsko tekmovanje
obmejnih gasilskih društev, ki je bilo v kraju Boračevo pri
Gornji Radgoni. Tekmovalo je veliko ekip iz Avstrije in
Slovenije, tako da je bila konkurenca res na visokem nivoju.
Osvojile smo prvo mesto, za skupinski uspeh pa so poskrbeli
še člani PGD Nova Cerkev, ki so bili tretji.
V sredini septembra smo zopet zavihale rokave in se odpravile
na tekmovanje v Škofjo vas, kjer je bilo finale pokalnega
tekmovanja GZ Slovenije. Tekmovanje se je istočasno pokrilo
z memorialnim tekmovanjem za pokal Toneta Sentočnika,
bivšega poveljnika Gasilske zveze Slovenije. Tudi tukaj smo
se odlično odrezale, saj smo prehitele marsikatero ekipo
članic A in smo osvojile drugo mesto.
Tudi ob koncu septembra na tekmovanju GZ Vojnik – Dobrna
nismo razočarale.

Takrat se je iz našega društva tekmovanja udeležilo 11 ekip.
Skupaj smo osvojili 7 prvih in 4 druga mesta, ena ekipa pa
je bila peta.
V začetku novembra smo se podale še na izlet, ki ga vsako
leto organizira GZ Vojnik – Dobrna. Z vajami in druženjem
nismo zaključile, saj se srečujemo enkrat tedensko in tako
vzdržujemo dobro kondicijo.
Za PGD Nova Cerkev:
Zvezdana Gal

ŠPORT
OSNOVNOŠOLSKI TURNIR
Tradicionalno v jesenskem obdobju nogometna sekcija

KRONIKA

ŠDF priredi članski in osnovnošolski turnir.
Turnirja sta organizacijsko in kvalitetno vsako leto na
višjem nivoju.
Predsednik OO SDS Vojnik

V mesecu septembru se tradicionalno pomerijo ekipe OŠ
Frankolovo.
Tokrat so se turnirja udeležile nogometne ekipe:
Zvezde,
Dragonsi,
Outsiderji,
Črne strele.
Ekipe so se pomerile v krožnem sistemu, nato pa še v
izločilnem.
Doseženi rezultati so:
1. mesto: ekipa Zvezde – Pokal,
2. mesto: ekipa Dragonsi – Pokal,
3. mesto: ekipa Outsiderji – Pokal,
4. mesto: ekipa Črne strele.

Turnirja so se udeležili naslednji igralci:
1. Rok Korošec
- letnik 92
- 9. razred
2. Tomaž Vezenšek
- letnik 92
- 9. razred
3. Luka Zore
- letnik 92
- 9. razred
4. Martin Brezlan
- letnik 91
- 9. razred
5. Tadej Gorenšek
- letnik 94
- 7. razred
6. Jernej Gorenšek
- letnik 98
- 3. razred
7. Alen Založnik
- letnik 92
- 9. razred
8. Žan Kovačevič
- letnik 92
- 9. razred
9. Mitja Kroflič
- letnik 95
- 5. razred
10. Tomaž Oprešnik
- letnik 95
- 5. razred
11. Robi Romih
- letnik 93
- 8. razred
12. Žan Brecl
- letnik 93
- 8. razred
13. Matej Lipičnik
- letnik 93
- 8. razred
14. Blaž Muzel
- letnik 93
- 8. razred
15. Jan Harinski
- letnik 93
- 8. razred
16. Borut Borič
- letnik 95
- 5. razred
17. Alen Škoflek
- letnik 93
- 9. razred
18. Srečko Kotnik
- letnik 92
- 9. razred
19. Janez Rozman
- letnik 93
- 9. razred
20. Nik Kovačevič
- letnik 97
- 4. razred
21. Žan Pinter
- letnik 95
- 5. razred
22. Dominik Pinter
- letnik 96
- 4. razred
23. Denis Ocvirk
- letnik 93
- 8. rezred
24. Klemen Kranjc
- letnik 94
- 7. razred
25. Matic Lukman
- letnik 94
- 7. razred
26. Andrej Lozej
- letnik 95
- 5. razred
27. Rok Brišnik
- letnik 93
- 8. razred
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Igralci so člani ŠDF. Prikazali so kvalitetno igro, borbenost,
športnega duha, vzorno vedenje in svojo vrednost.
Vse udeležence turnirja pa je ŠDF pogostilo s sendviči in
brezalkoholno pijačo.
Čudovit sobotni sončen dan pa so člani ŠDF sklenili še s
tradicionalnim srečanjem ekip: STARIH in MLADIH.

ČLANSKI TURNIR
V nedeljo, 10. 9. 2006, je potekal jesenski članski turnir
Frankolovega 2006.
Turnirja se je udeležilo 8. ekip.
Ekipe Frankolovega:
Španatorji (najmlajša ekipa),
Mladinsko društvo Frankolovo,
Favoriti,
Šarlotke.
Ostali:
Mali Pariz (Nova Cerkev),
Talci (Stranice),
Zlatorog (Celje),
Derbi (Celje).
Spremljali smo turnir na visoki kakovostni ravni, kjer ni
manjkalo vrhunskega nogometnega znanja.
Rezultati:
1. mesto: ekipa Talci – Pokal,
2. mesto: ekipa Derbi – Pokal,
3. mesto: ekipa Šarlotke – Pokal.
Turnir je vrhunsko organiziran in tudi dobro obiskan,
nastopajoče ekipe pa se rade vračajo.
ŠDF se zahvaljuje vsem, ki so omogočili izvedbo turnirja,
posebno sodnikoma Matjažu Reberniku in Darku
Kornaču.

TURNIR V TENISU
Septembra in oktobra 2006 je potekal teniški turnir na
igriščih Teniškega kluba Žgajner. Udeležilo se ga je 14 članov
kluba.
Sponzorja sta bila Kozmetični salon Petra Ivič, Podjavorškova
1, Celje in trgovina Trimex iz Vojnika. Prispevala sta nagrade
in pokale za zmagovalce.
Igral je vsak z vsakim na dobljena dva seta. Zmagovalec
turnirja je postal Igor Ivič.
V mastersu pa je zmagal Sandi Majcen. Oba sta prejela pokal
in priznanje.

Za teniški klub:
Viki Žgajner

KMETIJSTVO
6. 9. 2006 – TRGATEV VINSKEGA LETNIKA 2006
»TAKO ALI DRUGAČE«
»Sonca dosti, znoja in skrbi, da trta dobrega rodi.«
V lepo zasedeni dvorani Kulturnega doma v Vojniku so
vinogradniki 6. septembra zbrano prisluhnili predavateljici
– »mentorici« VVD-a Tadeji Vodovnik, univ. dipl. ing. agr. Ta
je v svojem značilnem, jedrnatem, tudi šaljivem slogu podala
veliko nasvetov. Razložila je vsa opravila, ki so potrebna za
res dobro kapljico. To so: pravilna trgatev grozdja, stiskanje,
razsluzenje, žveplanje, prekinitev vrenja, pretok mošta in
vina, pravilna uporaba enoloških sredstev, čista posoda …
Vinogradnike je pozvala. naj korajžno poizkusijo tudi novosti
(uporabo kvasovk, encimov, biološko-kemični razkis …). Na
koncu pa je vse vinogradnike povabila na delovno pokušnjo
mladega vina – KLETARSKI VEČER.

Organizacijski odbor: Valter Robič, Marko Kodela,
Roman Muzel, Darko Zore

Predstavnika podjetij Jurana in Metroba pa sta predstavila
svoj prodajni program. Z velikim veseljem zapišemo, da
sta pohvalila sodelavce našega društva, prodajno osebje
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KZ – enota v Vojniku. Tam nudijo primeren izbor blaga
za vinogradnike, ki lahko dobijo tudi strokoven nasvet.
Kolektivu (Dragici, Jasni, Urošu, Darku …) želimo veliko
poslovnega uspeha na novi lokaciji. Tudi tu bomo lahko
vinogradniki dobivali informacije o delu društva, vabili nove
člane, plačevali članarino ter izkoristili 3 do 5 % popust pri
nabavi blaga.
Društvo se zahvaljuje, da so v prostorih prodajalne tako lepo
uredili VINOGRADNIŠKI KOTIČEK. Vse vinogradnike z
veseljem obveščamo, da boste lahko prinesli svojo kapljico
in tu vam bodo lahko izmerili stopnjo: sladkorja, žvepla,
kislin. TO VELJA IZKORISTITI.

KRONIKA

Ob tej priložnosti pa so podelili tudi občinska in županova
priznanja. Zlati vojniški grb je prejel vojniški župnik Anton
Perger, srebrna vojniška grba sta prejela Prostovoljno gasilsko
društvo Socka in Prostovoljno gasilsko društvo Frankolovo
za aktivno delo na področju gasilstva. Bronaste vojniške
grbe pa so dobili Herman Kotnik iz Socke, Janez Založnik
iz Stražice in Jožef Žlaus iz Globoč. Županova priznanja so
prejeli Mladinsko društvo Frankolovo, Zdenko Vrenko in
Branko Gobec, Majda Špegelj, Franc Korošec, Štefan Premrl,
Adolf Jakop in Smučarsko društvo Vizore. Priznanja so bila
podeljena tudi zlatim maturantkam, in sicer Editi Fidler, Tei
Glavnik in Urški Mirnik. Urban Jezernik pa je dobil priznanje
za uspešno udeležbo na matematični olimpijadi v Ljubljani.

Pij malo, pij dobro!

A. Š.

Pavle Leskovar,
tajnik Vinogradniško-vinarskega društva občine Vojnik

OKTOBER
DOGODKI
4. 10. 2006 – SLAVNOSTNA SEJA OBČINSKEGA SVETA
Pred osrednjo prireditvijo ob občinskem prazniku je v
Gostišču Ovtar potekala slavnostna seja Občinskega sveta,
na kateri je župan imel pozdravni govor, sledila pa sta
razprava in poročilo o delu odborov in komisije za obdobje
preteklega mandata.

Nastopajoči Fides Karo in Špela Majcen

5. 10. 2006 – SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV
Letos smo naše starejše krajane gostili na srečanju v četrtek,
5. oktobra, ki smo ga, kot vsako leto, organizirali v okviru
praznovanja občinskega praznika skupaj s Komisijo za
socialna vprašanja in Župnijsko Karitas Frankolovo. Za
starejše krajane je bila najprej maša ob 17. uri v cerkvi na
Frankolovem. Ob 18. uri pa smo se zbrali v Gostišču Bojana,
kjer so s prisrčnim programom nastopili učenci Osnovne
šole Frankolovo, nato sta prisotne pozdravila predsednik
krajevne skupnosti Dušan Horvat ter župan občine Beno
Podergajs. Nastopajočim učencem in učiteljema, gospe
Mariji in Marjanu Čretniku se toplo zahvaljujemo za nastop.
Lepa hvala vsem članicam Župnijske Karitas, ki so prispevale
pecivo za pogostitev.
Na srečanje smo povabili 162 krajanov, starih nad 70 let.
Udeležilo se jih je 52. Posebno pozornost pa smo posvetili
prisotni najstarejši krajanki Ivani Medved, ki je letos
dopolnila 94 let, krajanu Francu Štantetu, ki je dopolnil
84 let, ter Ceciliji Pecl, ki je na dan srečanja praznovala
svoj osebni praznik, 82. rojstni dan. Na prireditvi so se nam
s kulturnim programom pridružili člani skupine Joškova
banda iz Globoč, za veselo vzdušje pa je poskrbela Marica
Mernik s svojo harmoniko.

A. Š.

4. 10. 2006 – OSREDNJA PRIREDITEV OB PRAZNIKU
OBČINE
Občina Vojnik je v Kulturnem domu KUD France Prešeren
v Vojniku priredila osrednjo prireditev, na kateri so nastopili
Moški pevski zbor KUD France Prešeren, Godalni kvartet
učiteljev Glasbene šole Celje, pianistka Natalija Podgoršek
in Štajerski rogisti.
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Ivana Medved

Marija Vrzdovnik

Vsem želimo, da vam življenje še naprej teče v zdravju in
miru.

Za KS Frankolovo
Ines Novak

8. 10. 2006 – BLAGOSLOV GORENAKOVE KAPELICE
V nedeljo smo se zbrali na s soncem obsijani domačiji
Gorenakovih v Lešju pri Vojniku. Pred približno desetimi leti
je Marija Gorenak zbolela za borelijo, zato je morala precej
počivati. Takrat se je odločila, da iz gline izdela Marijin kip.
Ko ga je končala, se je odločila, da kipu pripravi še majhen
dom. Z drobnimi kamenčki je sestavljala mozaik in počasi je
nastajala lepa kapelica.
Franc Štante

Preko celega leta se z drobno pozornostjo spomnimo tudi
vseh naših krajanov, starih 90 in več let. Ob rojstnem dnevu
jih obiščemo, da se jim zahvalimo za vse lepo in dobro, kar
so prispevali naši skupnosti ter jim zaželimo zdravja in
prijetnega počutja.
Obiskali smo:
9. januarja ~ Marijo Podgoršek, Podgorje 29, ki je
dopolnila 93 let;
23. marca ~ Leopoldino Slemenšek, Brde 9, ki je
dopolnila 91 let;
20. avgusta ~ Ivano Medved, Verpete 24, staro 94 let,
ki je v Špesovem domu in
6. novembra ~ Marijo Vrzdovnik, Bez. Bukovje 21, kot
našo najstarejšo krajanko ob dopolnjenem 96 letu.

Foto: Nataša Gorenak
Za kapelico je zrasel veliki grm pušpana, ki je neke vrste
zavetje tej kapelici.

Foto: Miran Jovan
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Sedaj je kapelico blagoslovil domači župnik Anton Perger,
prisotni pa so bili domači, sosedje, prijatelji, in sodelavci
Karitas, katere članica je tudi Marija. Marija s hčerkama
velikokrat poskrbi tudi za to, da je vojniška cerkev ob različnih
slovesnostih lepo okrašena. Da vse tri ljubijo cvetje, se vidi
tudi ob pogledu na njihov skromni, a pravljično okrašen dom
v cvetju.
Milena Jurgec

9. 10. 2006 – 4. SEJA ŽUPNIJSKEGA SVETA SVETEGA
JERNEJA VOJNIK
V ponedeljek se je sestal župnijski pastoralni svet iz Vojnika.
Obravnavali so gradivo Evangelij v pogovoru s slovensko
kulturo. Pogovor je tekel o začetku novega pastoralnega
leta, o duhovni prenovi župnije, o sodelovanju laikov in o
oddaljenih.
V mesecu novembru naj bi bila obnova misijona, zato bo
imel predavanje pater Karel Geržan.
Od 24. do 26. novembra pa bodo duhovne vaje v Mekinjah za
vse župnijske sodelavce.
Z novim letom se prične Leto Svetega pisma z željo, da bi
imelo Sveto pismo mesto v vsakdanjem življenju.
V naslednjem letu naj bi pričela z delovanjem biblična ali
svetopisemska skupina, ki jo bo vodil župnik Anton Perger.
Milena Jurgec

15. 10. 2006 – JOŽE ŽLAUS, DOBITNIK VERONIKINE
VRTNICE ZAHVALE
V nedeljo, 15. 10. 2006, je bila v samostanski cerkvi v
Jurkloštru slovesna sv. maša v spomin na 800. obletnico
ponovnega prihoda kartuzijanov in 580. obletnico smrti
Veronike Deseniške. Ob tej priložnosti je celjski škof dr.
Anton Stres v imenu zavoda Odon podelil zlate vrtnice
zahvale. Med dobitniki je bil tudi naš krajan, Jože Žlaus,
ki je s slikovitimi ilustracijami opremil knjigo »Skrivnosti
starodavne kartuzije«, avtorja dr. Karla Geržana, ki je izšla
ob prireditvi.

Dobitnika Zlate vrtnice Jože Žlaus in Marjan Petan, član New
Sving kvarteta

Vseh enaindvajset originalov ilustracij je bilo razstavljenih in
so še vedno na ogled v galeriji v Jurkloštru. Izdelane so na temo
življenja Veronike Deseniške v samostanskem zavetišču, kjer
se je skrivala pred maščevalnim Hermanom II. Upodabljajo
skrivno knjižnico, kuhinjo, Veronikino spalnico in grobnico,
simbole samostana, kot sta kartuzijanska stražarja … Lahko
rečemo, da je s temi čudovitimi slikami pričaral daljno 15.
stoletje, čas skrivnostnih menihov, temnih hodnikov, grajskih
pisarjev. Čas, ko so v Celju vladali znameniti Grofje Celjski.

KRONIKA

Umetnik pravi: »Na svoje delo in seveda tudi na nagrado sem
zelo ponosen. Vesel sem, da mi je po besedah avtorja knjige
uspelo izdelati najbolj verodostojno rekonstrukcijo kartuzije
doslej.«
Krajani občine Vojnik smo zelo ponosni na našega
vsestranskega umetnika. Želimo mu še veliko ustvarjalne
domišljije.
Barbara Žlaus

15. 10. 2006 – KOSTANJEV PIKNIK
Društvo jadralnih padalcev Kajuh s Frankolovega je 15. 10.
2006 poskrbelo za prijetno družabno srečanje s kostanjevim
piknikom. Ob tej priložnosti pa so svojemu namenu izročili
brunarico, v kateri se bodo v prihodnje zbirali in se skupaj
veselili.
A. Š.

17. 10. 2006 – PROSTOVOLJSTVO – RAZVIJANJE
LASTNIH POTENCIALOV ALI ZAPRAVLANJE ČASA?
V Tednu vseživljenjskega učenja, v torek, 17. oktobra 2006,
je bila v prostorih Don Boskovega centra v Celju v okviru
programa PUM izpeljana okrogla miza na temo Prostovoljstvo
– razvijanje lastnih potencialov ali zapravljanje časa?
S patrom Brankom Cestnikom smo razmišljali o
prostovoljnem delu v župniji, Bernarda Mali nam je kot
vodja SKALE podarila svojo izkušnjo prostovoljnega dela
v mladinski ulični vzgoji, Alojzija Fink pa prestavila delo
mladih prostovoljcev na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani.
Informacije o sodelovanju prostovoljcev v različnih projektih
v okviru Mestne občine Celje smo pridobili od Olge Petrak,
Alenka Blazinšek pa nas je seznanila s pridobivanjem in
beleženjem neformalno pridobljenih znanj, ki ga omogoča
Nefiks – indeks neformalnega izobraževanja. Z omenjenimi
gosti smo najprej predstavili različne konkretne izkušnje
prostovoljstva in ocenjevali pomen prostovoljnega dela za
posameznika.
Zaključki:
• prostovoljno delo je edinstven predlog za razvoj
človekove osebnostne rasti;
• prispeva k utrjevanju človekove samopodobe;
• izboljšuje kakovost življenja posameznika;
• pospešuje razvoj plemenite in humane družbe;
• krepi socialno odgovornost.
Izrazili smo globoko strinjanje z navedenimi trditvami in jih
podkrepili z osebnimi izkušnjami:
• Prostovoljno delo je bolj učinkovito, ko za njim
stoji neka organizacija, institucija ali ustanova, ki
nudi podporo in daje neke okvire za efektivnost
dela, hkrati pa zagotavlja višji nivo pripravljenosti
prostovoljca in delo celostno vrednoti;
• Dejstvo je, da je razvita družba družba prostovoljcev
in prostovoljnega dela.
Formalno pravni vidiki prostovoljnega dela zaenkrat še niso
postavljeni, kljub temu da je bil že podan predlog zakona o
prostovoljnem delu, ki bi urejeval podrobnosti in vrednotil
prostovoljno delo. Informacij, kako napreduje delo v zvezi s
sprejetjem zakona, žal nimamo.
Ob sklepu okrogle mize smo razdelili tudi seznam organizacij
v Celju, ki bi z veseljem sprejele prostovoljce za različna dela.
Podatke smo zbrali in uredili v programu PUM; vsi na seznamu
so osebno dovolili vpis. Glede na odziv povabljenih
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smo ugotovili, da je prostovoljstvo na celjskem območju
cenjeno in zaželeno.
Za več informacij lahko pokličete na telefonsko številko, ki
je objavljena med obvestili ali pa se oglasite osebno pri njih.
Zavod SALESIUM, PUM Celje

20. 10. 2006 – STROKOVNA EKSKURZIJA V LEADER
Programski odbor Razvojnega programa podeželja Občin
Celje, Laško, Štore in Vojnik je v sodelovanju s Kmetijsko
gozdarskim zavodom Celje in Razvojno agencijo Savinja
organiziral strokovno ekskurzijo v LEADER regijo
na Zahodni avstrijski Štajerski ter v Krajinski park
Južnoštajerske vinske dežele v petek, 20. 10. 2006. Ekskurzije
so se udeležili predstavniki občin in drugi zainteresirani za
razvoj podeželja.
A. Š.

21. 10. 2006 – IZLET DRUŠTVA TALON
Člani društva Talon Frankolovo smo bili v soboto, 21. 10.
2006, na izletu. Občudovali smo lepote primorskega sveta in
ob tem preživeli še en nepozaben dan.
Starejši radi rečejo, da se po »jutru dan pozna«. Na
Frankolovem je že zjutraj posijalo toplo sonce in nas
pospremilo vse do Primorske. Tam pa kot za stavo dežne
kaplje in oblaki. Toda dobra volja, ki jo člani našega društva
premorejo na pretek, je zasenčila tudi slabo vreme in počasi
prinesla vedrino.
Najprej smo se ustavili v Portorožu tik ob obali, kjer smo
pomalicali. Poskusili smo še temperaturo in slanost morske
vode ter ob zvokih Matičeve harmonike ubranost naših
glasov. Nato nas je ladja Solinarka odpeljala do Solinarskega
muzeja v Sečovljah. Polni lepih vtisov in spominov na stare
čase smo potem uživali v panoramski vožnji ob slovenski
obali in nazadnje prispeli v Piran. Obiskali smo Tartinijev trg
in popili obvezno opoldansko kavico.

28. 10. 2006 – SREČANJE SOCIALNIH DEMOKRATOV
VOJNIK NA LOVSKEM DOMU
Lokalne volitve 2006 so za nami. Ker je vsak začetek težak,
smo Socialni demokrati Vojnika še toliko bolj zadovoljni
z uspehom, ki smo ga dosegli na volitvah. Samo Kunej je
postal naš svetnik Socialnih demokratov v Občinskem svetu
Občine Vojnik. Da ta dogodek primerno obeležimo, smo 28.
10. 2006 organizirali srečanje na Lovskem domu v Vojniku.
Na naše slavje smo povabili jubilejne člane naše stranke in
najzaslužnejše aktiviste v času volitev, predstavnike Socialnih
demokratov na celjskem območju: predsednico območnega
odbora SD Andrejo Rihter, člane odbora stranke Janjo
Romih in Primoža Brvarja, podžupana mestne občine Celja
Staneta Rozmana, predsednika SD Štore Gorana Blatjaka,
ter župana občine Vojnik, gospoda Bena Podergajsa.
Predsednik občinskega odbora SD Vojnik, Tomaž Skamen
pa je poskrbel za prijetno vzdušje.

Predsednik SD Vojnik Tomaž Skamen, župan Beno Podergajs in
novoizvoljeni svetnik Samo Kunej
Samo Kunej

ŽALNE SLOVESNOSTI OB DNEVU MRTVIH
V sodelovanju s krajevnimi organizacijami ZB NOV in
osnovnimi šolami so v občini Vojnik potekale komemoracije
od dnevu spomina na mrtve, in sicer 27. 10. 2006 v Vojniku
na spominskem obeležju na Dobrotinu pri spomeniku NOB,
v Novi Cerkvi pri spomeniku NOB in spominskem obeležju
na Veliki Ravni, na Frankolovem na pokopališču pri grobišču
ZZB ter 31. 10. 2006 na Stranicah pri grobu talcev.
A. Š.

Skupinska slika na Tartinijevem trgu
Pričakal nas je avtobus in nas odpeljal v slovensko Istro ali
natančneje v Sv. Peter, da smo si ogledali staro oljarno v
Tonini hiši. Po krajšem sprehodu do manjše cerkve pa se je
že močno prileglo pozno istrsko kosilo.
Potem pa še vožnja domov in iztekel se je še en prečudovit
izlet našega društva. Na srečo smo to vedeli že zjutraj, po
vremenu sodeč. Čisto na koncu pa smo izvedeli, da je sonce
ta dan, kot že tolikokrat poprej, najlepše sijalo prav na
Frankolovem.
Za društvo Talon:
Greta Jošt
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POSVETITEV KAPELICE IN KIPA SV. FLORJANA
Gasilci delujejo z eno in edino mislijo – pomagati svojemu
bližnjemu, kadar zapretijo ognjeni zublji. S to mislijo se
podajo na pot neznanega in nemalokrat se znajdejo v
različnih nevarnostih. Za takšne trenutke so si gasilci izbrali
duhovnega zavetnika – sv. Florjana.
Da so si izbrali prav njega, ni naključje. Sveti Florjan je bil
častnik v neki rimski legiji, ki je bila zadolžena za gašenje
požarov in varovanje premoženja. Zgodovini pa se je zapisal
s tem, da kljub mučenju ni zatajil vere in je hrabro umrl, da
bi rešil druge. Sv. Florjan je največkrat upodobljen kot mlad
rimski častnik, v bojni opremi, z zastavo v eni in obveznim
vedrom vode v drugi roki. Takšno upodobitev pa ima tudi
kip sv. Florjana, ki nam ga je podaril Župnijski pastoralni
svet Frankolovo. Brez posvetitve pa ni globine, ki človeka
veže na samo simboliko tega svetnika, zato smo pripravili

KULTURA

manjšo slovesnost, na kateri je pater Branko opravil lep
obred »žegnanja«.

KRONIKA

6. 10. 2006 – RAZSTAVA O DOROTEJI HAUSER
V Knjižnici Vojnik sta Občina Vojnik in Jože Žlaus organizirala
razstavo o akademski slikarki Doroteji Hauser (1877-1946).
Vse skupaj sta vodili Urška Majcen in Barbara Žlaus, za
glasbo pa sta poskrbeli Špela Majcen in Fides Karo.

Program nam je popestril Moški pevski zbor Anton
Bezenšek, ki je redni spremljevalec na naših prireditvah,
zazveneli pa so tudi veseli ritmi mladega ansambla Te pa
te. Vzpodbudne besede sta nam namenila župan Podergajs
in Horvat, k prijetnemu ambientu pa je pripomoglo veliko
število praporov, kar priča o prijateljskih vezeh med
gasilskimi društvi. Zaključek prireditve pa nam je »razgibala«
še Joškova banda.
Slovesnost posvetitve kipa sv. Florjana je bila enkratni
dogodek in je hkrati pomenila zaključek praznovanja 60letnice obstoja našega društva.
Opravičilo
Ob 60-letnici obstoja Prostovoljnega gasilskega društva
Frankolovo smo izdali interno brošuro, žal pa nam je
priskočil na pomoč tiskarski škrat, ki se je malo poigral z
določenimi črkami (uporaba programskega okolja, ki ni
podpiralo šumnikov in sičnikov).
Vsem, ki imajo napačno napisano ime in priimek, se
iskreno opravičujemo.
Kljub spodrsljaju, ki se nam je pripetil, pa upamo, da je
brošura dosegla svoj namen.

Obiskovalci razstave

A. Š.

GASILSTVO
6. 10. 2006 – SREČANJE STAREJŠIH GASILCEV IN
GASILK GZ VOJNIK – DOBRNA
V petek so se v Novi Cerkvi zbrali starejši gasilci in gasilke
GZ Vojnik – Dobrna na svojem osmem srečanju. Skupina
šteje 91 članov. Najstarejša članica je Ana Janc iz PGD
Vojnik, ki je letos praznovala 90. rojstni dan, največji staž v
gasilstvu pa ima Ana Božnik iz PGD Socka, ki je gasilka od
leta 1954. Med člani je najstarejši Zorko Gorjan s 85. leti,
najdaljši gasilski staž, in sicer 61 let pa ima Rudi Stante iz
PGD Vojnik.

Za PGD Frankolovo Albina Ločnikar

Zbrali so se v Sorževem mlinu v Polžah, kjer so si ogledali
mlin in ostale gospodarske oz. turistične objekte, nato pa so
se odpravili v Gasilski dom v Novi Cerkvi, kjer so si ogledali
gasilske prostore in opremo, nato pa so se poveselili na
skupnem srečanju. Srečanja se je udeležilo 58 članov. Vodja
komisije za delo s starejšimi člani je Avgust Čerenak, ki je
prevzel organizacijo srečanja in se prisrčno zahvaljuje za vso
organizacijsko pomoč Slavku Jezerniku, predsedniku PGD
Nova Cerkev in vsem, ki so pomagali, da je bilo srečanje
prijetno.
Milena Jurgec
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8. 10. 2006 – MLADINCI PGD NOVA CERKEV ZOPET V
BOJU ZA NASTOP NA GASILSKI OLIMPIADI
Minilo je komaj leto dni, odkar smo bili udeleženci gasilske
olimpiade, ki je bila lani v Varaždinu na Hrvaškem. Da se
na to olimpiado nismo uvrstili zgolj slučajno, kaže tudi
rezultat izbornega tekmovanja za naslednjo olimpiado, ki
bo naslednje leto na Švedskem. Izborno tekmovanje je bilo
8. 10. v Slovenski Bistrici. Tekmovanja se je udeležilo 30
tekmovalnih enot mladincev in 20 tekmovalnih enot mladink
iz cele Slovenije. Dosegli smo prvo mesto, enak uspeh pa so
požele tudi mladinke iz Dobrne.

Celju in v Celjskem domu. Sodelovali so tudi naši ponudniki
s svojimi kmetijskimi pridelki, izdelki in drugimi dobrotami.
Za razvedrilo pa so poskrbele kulturne skupine.

A. Š.

NOVEMBER
DOGODKI
2. 11. 2006 – PODELITEV PRIZNANJ »AMBASADOR
MIRU«
V okviru 4. svetovne mirovne turneje v Celju so podeljevali
priznanja, in sicer 3 novim ambasadorjem iz Žalske regije.
Gost večera v Celju Elder Kay l. Andersen, pastor Cerkve
Svečenikov poslednjih dni, pa je izročil priznanje še nekaterim
drugim, med njimi tudi Jožetu Žlausu, vsestranskemu
zbiratelju, grafiku in ilustratorju. Dogajanje so popestrile
tudi ljudske pevke »Taščice« iz Vojnika.

To žal še ne pomeni, da smo že uvrščeni na olimpiado, saj
se bo udeleženca izbiralo izmed ekip, ki so bile uvrščene na
prvih 5 mest. Končni izbor bo v mesecu aprilu prihodnje
leto, do takrat pa moramo pridno trenirati po programu, ki
nam ga je pripravil trener Gasilske zveze Slovenije.
Da v Gasilski zvezi Vojnik – Dobrna delamo dobro, kažejo
rezultati, ob tej priložnosti pa se želimo zahvaliti vsem, ki
nam omogočajo kvalitetno delo.
Srečko Sentočnik

KMETIJSTVO
2. 10. 2006 – VINSKA TRGATEV PRI SLEMENŠKOVIH
V torek se je nekaj gasilcev PGD Vojnik udeležilo trgatve na
Kmetiji odprtih vrat pri Slemenškovih v Razgorju. Trgatev je
bila prijetna in zanimiva.

A. Š.

10. 11. 2006 – ODPRTJE TRGOVSKO-POSLOVNEGA
CENTRA
V centru Vojnika smo pridobili nov Trgovsko-poslovni center.
Na slavnosti otvoritvi so bili prisotni župan Občine Vojnik
Benedikt Podergajs, Mirko Tuš – lastnik družbe Engrotuš,
Aleksander Svetelšek – direktor družbe Engrotuš d. o. o,
Marjan Kovač – predsednik Kmetijske zadruge Celje. V tem
centru se nahajajo supermarket Tuš, Kmetijska zadruga Celje,
ter ostale manjše trgovine in lokali. Otvoritev so popestrili
različni ansambli, in sicer Vesele Štajerke, Boštjan Konečnik
in Atomik Harmonik.
Ob tej priložnosti je družba Engrotuš d. o. o. podarila
Osnovni šoli Frankolovo 250.000 SIT za nakup otroških
igral in Osnovni šoli Vojnik prav tako 250.000 SIT za nakup
didaktičnih pripomočkov.
A. Š.

Milena Jurgec

4. 10. in 5. 10. 2006 – PODEŽELJE V MESTU
Občina Vojnik je sodelovala na prireditvi Podeželje v mestu
& Dnevi zdrave prehrane, ki se je odvijala na Glavnem trgu v
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25. 11. 2006 – SESTANEK O NASELJU GRADIŠČE
V soboto je v naselju Gradišče, na Čepurjevi domačiji, potekal
sestanek, ki so se ga udeležili predsednik KS Vojnik Mirko
Krašovec, predstavnica občine Mojca Skale, predsednik
režijskega odbora Slavko Pečnik in krajani Gradišča.
Pogovarjali so se o predvidenem srečanju Gradišč Slovenije
2009, ki bo potekalo v vojniškem Gradišču, o ustanovitvi
delovne skupine, o tiskanju brošure s spremljajočim
komentarjem iz preteklosti in sedanjosti, o pridobivanju
sponzorjev, o kulturnem programu in o ostalih pomembnih
zadevah glede organizacije prireditve.

ŠPORT

Predlagali so tudi, da naj bi OŠ Vojnik naredila raziskovalno
nalogo o naselju Gradišče.
A. Š.

24. 11. do 26. 11. 2006 – DUHOVNE VAJE V MEKINJAH
Od petka do nedelje so v Mekinjah pri Kamniku potekale
duhovne vaje za župnijske sodelavce iz Vojnika. Poglobljeno
duhovno obnovo je vodil vojaški kurat Matej Jakopič.
Milena

KULTURA
6. 11. 2006 – HARMONIKARSKI ORKESTER KUD
VOJNIK
V ponedeljek smo uspeli, saj smo snemali oddajo »Pri
Joževcu z Natalijo«. Predstavili smo se z eno pesmijo ter s
tem dokazali, da nismo tri leta delali zastonj.

Poleg tega pa v zasebnem studiu Plaznik v Šoštanju snemamo
samostojen projekt z desetimi skladbami, ki bo izšel naslednje
leto.
Vljudno tudi vabimo nove člane, ki so zainteresirani, da se
nam pridružijo k igranju v orkestru.

KRONIKA

18. 11. 2006 – TURNIR »ZVRHAN KOŠ ZABAVE«
In je bil res zvrhan koš zabave, saj smo postali košarkarji ekipe
AIR VOJČI zmagovalci tega turnirja, ki sta ga organizirala
TUŠ in HENKEL. Potekal je v soboto, 18. novembra 2006,
v telovadnici OŠ Ljubečna. V igri se je pomerilo 10 ekip,
finalistov iz cele Slovenije, vse v želji, da bi zmagale in si
prislužile udeležbo na enotedenskem košarkarskem kampu
Petra Vilfana. Postati zmagovalec pa tudi ni kar tako. Takole
vam bom predstavil potek celotnega dogajanja:
Henkel Slovenija in Tuš sta konec avgusta osnovne šole
povabila k sodelovanju v akciji, ki so jo poimenovali Zvrhan
koš zabave. V okviru kreativnega natečaja so morale šole
sestaviti tekmovalne košarkarske ekipe desetih učenk ali
učencev ter zanje poiskati čim bolj izvirno ime. Učenci so
ob tem morali izdelati še grafični predlog grba. Prejeta
dela je skrbno pregledala posebna komisija, sestavljena iz
predstavnikov sodelujočih podjetij, strokovnjaka s področja
vizualnih komunikacij in predstavnika šolstva. Pri izboru
najboljših del je poleg likovne ustvarjalnosti upoštevala tudi
izvirnost imena in grba ter njuno obrazložitev.
Uspelo nam je priti med deset finalistov. V naš grb smo
vključili šolsko maskoto Vojča, ki je v »air položaju«, kar
pomeni, da smo se spomnili na našega vzornika v košarki
Michaela Jordana, ki je pri zabijanju košev uporabljal air
(leteči) položaj. Obkroža ga deset žog, ki so povezane z
obročem za koš. Žoge predstavljajo igralce naše ekipe, to je
deset temeljev naše ekipe, v kateri ni nobenega izrazitega
posameznika. Zato smo še bolj odvisni drug od drugega in
ko odpade en temelj, se začne ekipa rušiti. Igramo kot ekipa,
močno smo povezani kot ekipa in ko zmagamo, zmaga ekipa
in ne posamezniki.

Stanko Mikola

26. 11. 2006 – 11. DOBRODELNI KONCERT V NOVI
CERKVI
Župnijska Karitas Nova Cerkev je v nedeljo, v dvorani
Gasilskega doma Nova Cerkev, organizirala 11. dobrodelni
koncert s pričetkom ob 15. uri. Nastopilo je devet glasbenih
skupin in ansamblov. Moto letošnjega Tedna Karitas »Ali me
imaš rad?« nam veliko pomeni. Zato želimo, da bi se tudi to
pot resnično odprla srca vseh dobrih ljudi.
Katica Pešak

27. 11. 2006 – PREDAVANJE PATRA KARLA GERŽANA
V ponedeljek, 27. 11. 2006 ob 17. uri, je v Kulturnem domu v
Vojniku potekalo predavanje patra Karla Geržana ob glasbeni
spremljavi Mihe Hliša. Pater je povedal mnogo načinov, ki
pripomorejo k bolj prijaznemu življenju. Zanimivo je bilo,
da je bila dvorana čisto polna in da je bila na koncu želja
marsikaterega obiskovalca, da bi bilo takšnih in podobnih
predavanj še več.

Poleg glavne nagrade za igralce, brezplačne udeležbe v kampu
Petra Vilfana v Strunjanu, je šola dobila dva prenosna koša
in žoge. Igralci pa smo prejeli še majice z lastnimi grbi, ki
nam bodo ostale v lep spomin na nepozabno zmago.
Na prejeti diplomi je zapisano: Najslajša zmaga je tista, ki
da krila domišljiji in te popelje na nepozaben košarkarski
turnir...
… in to sladkost smo si priigrali AIR VOJČI.
Gregor Oprčkal
OŠ Vojnik

Milena

20. december 2006

59

OgledalO 12/58

KRONIKA

TURIZEM

11. 11. 2006 – MARTINOVANJE TD FRANKOLOVO
Na »Martinovo soboto« je Turistično društvo Frankolovo
v Zidanici Črešnjice pripravilo martinovanje. V sklopu
programa so podelili tudi priznanje »grajskega vrtnarja«, ki
si ga je prislužila Jožica Hrovat iz Lindeka. Letošnja tema
je bila zasaditev skalnjakov, 'škarpnikov' ali brežin. Gospa
Jožica je poskrbela, da v njihovih 'škarpnikih' zmeraj nekaj
cvete in brsti in s svojo lepoto pritegne poglede mimoidočih.
Z veseljem je sprejela grafiko Jožeta Žlausa, ki je zahvala za
sedanje delo in vzpodbuda za vnaprej.
Za dobro voljo sta poskrbela dvojčka Nejc in Grega Pušnik,
ki si že uspešno utirata pot med mladimi muzikanti.
I. B.

„Frulice” in spretne roke
Podoben način za izdelavo smo ubrali tudi člani društva, le
da smo svežo travo zamenjali s tanko plastično rafijo. Namreč
trava bi se posušila do sv. Miklavža in ''frulice'' ne bi piskale.
Spomin na stare otroške igrače pa bo, upajmo, vsaj še nekaj
časa živ prav zaradi dejavnosti našega društva in okoli 150
piskajočih piščalk.
Za društvo Talon Greta Jošt

DECEMBER
DOGODKI

IZDELOVANJE FRULIC
Letos smo v društvu Talon izdelali »frulice« za vse otroke,
ki so se udeležili miklavževanja na Frankolovem in v
Črešnjicah. Namreč društvo že vse od svojega nastanka ob
tej priložnosti naredi neko staro tradicionalno igračo. Z njo
razveseli, preseneti ali popelje današnjo mladino za nekaj
bežnih trenutkov nazaj v preteklost. Čeprav so otroci vedno
imeli bujno domišljijo, jim je v starih časih za igro in igrače
ob obilici dela zmanjkovalo časa. Številne igrače so izdelali
prav ob raznih kmečkih opravilih. Malo večji fantje so kar na
paši oblikovali najrazličnejše piščalke iz materialov, ki so jim
bili dosegljivi. Ena od njih je bila »frulica«. Odrezali so ravno
leskovo palico, jo olupili in razpolovili po dolžini. Polovico
palice so na sredini kar z nožkom malo postrgali in vstavili
svežo zeleno travo. Obe polovici so spet staknili skupaj in s
pihanjem skozi ozko režo izvabljali najrazličnejše piskajoče
zvoke. Pri tem je bila pomembna debelina palice, širina reže
v njej, vrsta trave in še kaj.

2. 12. 2006 – ADVENTNA DELAVNICA V NOVI CERKVI
V soboto je bila v Gasilskem domu v Novi Cerkvi adventna
delavnica. Namenjena je bila izdelovanju adventnih venčkov
in okraskov iz slanega testa in Das mase. Organizirala jo je
Komisija za delo z ženami pri Gasilski zvezi Vojnik – Dobrna,
katere predsednica je Danica Jezernik.

Namenjena je vsem članicam v društvih. Nastali so čudoviti
izdelki, ki bodo v času pričakovanj in praznovanj krasili
domove in prostore v gasilskih domovih. Prihodnje leto bo
srečanje v Vojniku.

Milena Jurgec
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2. 12. 2006 – ADVENTNA DELAVNICA NA
FRANKOLOVEM
V soboto je Turistično društvo Frankolovo pripravilo adventno
delavnico. Udeleženci so pod vodstvom izkušene cvetličarke
Darje Srebot pletli adventne venčke, ki so bili zares lepi. Vsak
je bil drugačen, vsak po svoje zanimiv, dišeč po praznikih.
Pod vodstvom profesorice likovne vzgoje Mihaele Gregorc
pa so ustvarjali različne čestitke. Tiste otroške, nekoliko bolj
okorne, druge že prave male umetnine, vse pa narejene s
srcem, s katerimi bodo razveselili svoje znance in prijatelje
ob prihajajočih praznikih.
I. B.

3. 12. 2006 – MIKLAVŽEVANJE V VOJNIKU
V nedeljo je v cerkvi Sv. Jerneja otroke obiskal sveti Miklavž s
svojimi spremljevalci. Tako kot vsako leto, se je zbralo veliko
otrok in njihovih staršev, ki so nestrpno pričakovali njegov
prihod in seveda darilo. Med pričakovanjem so peli skupaj z
animatorji Leo, Urško in Juretom.
Miklavževanje so pripravili še v Špesovem domu starejših
krajanov, kjer so se obiska in daril oskrbovanci zelo
razveselili. Miklavževanje so organizirali člani Župnijske
Karitas Vojnik s predsednico Darinko Preložnik, delo pa sta
odlično opravili Darja Belak in Duška Košir.
Milena

3. 12. 2006 – ADVENTNI KONCERT
Kulturno umetniško društvo France Prešeren Vojnik je
v nedeljo ob 19. uri priredilo adventni koncert v dvorani
Kulturnega doma Vojnik. Nastopili so Harmonikarski
orkester KUD Vojnik, Vitezi Celjski, Moški pevski zbor
Vojnik, Franci Zeme s prijatelji, Vokalna skupina In spirito
in pevka Alea. Prireditev je povezovala Zdravka Zupan.
Obiskovalci so lahko prisluhnili čudovitim pesmim vseh
izvajalcev.
A. Š

4. 12. 2006 – PODPIS PISMA O NAMERI MED
PODJETJEM MIK IN OBČINO VOJNIK
V ponedeljek so direktor podjetja Mik Celje Franci Pliberšek,
župan Občine Vojnik Benedikt Podergajs in direktor
Regionalne razvojne agencije Boris Klančnik podpisali pismo
o nameri, o nakupu dobrih treh hektarjev površin v obrtni
coni Arclin. Za nakup tega zemljišča se je odločil zato, ker bi
namreč lahko do 1. maja 2007 že odprl novo poslovno halo,
ki bo velika dobrih 11 tisoč kvadratnih metrov. Najprej želi
v Arclin preseliti proizvodnjo, kasneje pa namerava združiti
pod eno streho celo podjetje.
Povzela A. Š.
Kroniko pripravila Anja Šopar

V SPOMIN
MARIJA BOJANOVIČ
V četrtek, 14. 11. 2006, se je poslovila gospa Marija
Bojanovič.
Njena življenjska pot se je pričela 27. 10. 1922, ko je v
objemu belih brez v prijazni vasici Dragomlja vas v Beli
krajini zagledala luč sveta. Bila je prvi otrok v družini, ki je
že pri štirih letih izgubila mamo. Trije otroci so ostali sami
z očetom, ki pa je kmalu našel novo mamo. Ta je bila tudi
za otroke iz prvega zakona pravi blagoslov. Enako je skrbela
zanje in za naslednjih šest otrok. Vsi otroci so se med seboj
vedno zelo lepo razumeli.
S sedemnajstimi leti je zapustila rodno Belo krajino in
prišla v Vojnik k teti usmiljenki, ki je delala v Hiralnici. Tu
se je zaposlila in pričela ustvarjati prvo družino. Z možem
Stankom sta se razveselila hčerke Marice. Toda sreča je
trajala kratek čas.
Neki večer je ob prihodu iz Hiralnice v temi zagledala pred
seboj velik križ. Ob pogledu nanj se je zavedela, da jo v življenju
čaka trpljenje in sprejela je, kar ji je bilo namenjeno.
Na veliko mašo leta 1942 so jo skupaj z možem in s hčerko
odpeljali v Celje v zbirni center. Moža so še isti dan ustrelili, njo
s hčerko pa odpeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz.
Tam so ju ločili. Kljub nečloveškim mukam je preživela in ob
osvoboditvi na čudežen način dobila v naročje svojo hčerko.
Življenje v taborišču je v njej pustilo neizbrisen pečat, prav
tako pa tudi številko 17 854.
Ko sta se vrnili v Slovenijo, je hči ostala pri moževi mami
v Lovrencu na Dravskem polju, Marija pa je prišla za
kratek čas v Vojnik. Kmalu si je priskrbela službo v ptujski
bolnišnici, da je lahko bila skupaj s hčerko Marico. Tam je
poleg službe dokončala srednjo šolo za medicinsko sestro.
Naključje je hotelo, da je tam spoznala drugega moža Jurija.
Družina se je povečala za sina Dušana. Življenje jo je privedlo
nazaj v Vojnik, kjer se je ponovno zaposlila v Hiralnici kot
medicinska sestra, ki je imela pri svojem delu veliko izkušenj
in zelo veliko srčnosti. Marsikdaj je znala svetovati svojim
sodelavcem in zelo so jo spoštovali njeni nadrejeni. V
času, ko še medicina ni bila tako razširjena in razvita, je s
svojimi nasveti pomagala marsikateremu Vojničanu, da se je
pozdravil ali celo preživel.
Z možem sta življenje podarila še hčerki Marjeti in sinu
Danilu. V treh letih po prihodu v Vojnik sta si z velikim
odrekanjem zgradila svojo hišo, čeprav jima je nekaj materiala
odnesla huda poplava.
Marija je zelo lepo skrbela za otroke, ki so odraščali v
krščanski vzgoji, vzgoji za odgovornost in poštenje. Začeli so
si ustvarjati svoje družine. Njeni vnuki so vedno vedeli, da
imajo pri njej zavetje. Ko je hudo zbolela snaha Stanka, je
uporabila vse svoje znanje, dobroto in požrtvovalnost, da je
do zadnjega trenutka pomagala njej, sinu in vnukoma.
Nikoli ji ni bilo težko pomagati tudi vsem drugim, ki so
potrebovali pomoč. Njene roke so bile kar čudežne, saj je vse,
kar je delala, uspelo. S svojega vrta je z zelenjavo oskrbovala
veliko ljudi, ko pa je pripravljala hrano, jo je s posebnim
blagoslovom vedno pripravila toliko, da je nahranila še
mnoge izven družine. Velikokrat je skupaj s hčerko Marjeto
zbrala različna zelo lepa oblačila in jih pošiljala revnim v
Bosno ali razdelila domačinom.
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Njena posebna ljubezen so bile rože, ki so čutile, da jih
ima zelo rada in so bujno uspevale. Vedno je bila prijazna,
dobra, zelo trdna v veri. Znala je potrpeti in odpuščati. Kljub
visoki starosti je do lanskega leta skrbela za nekatere starejše
krajane v Vojniku, ki so potrebovali zdravniško ali kakšno
drugo pomoč. Mnogim je priskrbela bolniško maziljenje, saj
je domačega duhovnika vsakokrat opozorila na vse hudo
bolne ali ostarele. Vedno je znala svetovati in nič ji ni bilo
težko narediti. Lani je za svoje delo na praznik Občine
Vojnik prejela lepo priznanje, in sicer bronasti grb Občine
Vojnik. To je bil le mali HVALA za vse njeno delo. Zelo rada
je hodila na različna romanja k Mariji po tujini in Sloveniji.
Bila je živi leksikon za dogajanja v slovenski Cerkvi. Rada je
obiskovala molitve in maše pri salezijancih. Poznala je veliko
duhovnikov in zanje molila ter mnoge mlade tudi finančno
podpirala. Redno je poslušala radio Ognjišče, prebirala
Družino, doma pa je imela pravo zbirko tega časopisa.
Večkrat je bila tudi po dvakrat na dan pri sveti maši, molila je
in zelo lepo pela. Otrokom in vnukom pa tudi že pravnuku je
bila s svojim življenjem svetel zgled. Imeli so jo zelo radi in jo
redno obiskovali. Že iz mladih let jo je neprestano spremljal
rožni venec. Ko je zadnje leto preživela v Špesovem domu
starejših občanov, je bilo to leto neprestane molitve in z
molitvijo na ustih se je poslovila od zemeljskega življenja. V
Vojniku bo ostala sinonim za dobroto, poštenost, vztrajnost
in služenje sočloveku.

ZAHVALE
Turistično društvo se zahvaljuje Kristi Pekošak

Milena Jurgec

MARIJI

Nekoč, že dolgo je tega,
belokranjska je deklica bila,
v objemu belih brez se je rodila,
veselje, žalost s to deželo je delila.
V svet široki pot je ubrala
in v Vojniku zato pristala,
družinico si je ustvarila,
a za tisti svet prepoštena je bila.
Moža so kruto umorili,
a njo s hčerko samo jo pustili,
v taborišče smrti je prišla,
a tudi tam molitev jo je spremljala.
Trpljenje hudo, lakota,
negotovost, smrt in bolečina,
vse to ostalo v vrsticah je spomina,
a vera močna ji je pomagala,
da sama v boli je zdržala.
Nagrada ji najlepša je bila,
ko v naročje vrnila se je njena deklica.
Po vojni je delala, garala,
se učila, da medicinska sestra je postala,
s srcem v službi znanje je delila
in se najbolj ubogim posvetila.
Spoštovanje si je pridobila,
ki ga je življenje celo s seboj nosila.
Ko je drugega moža spoznala,
še trikrat mama je postala.
V veri in ljubezni je otroke vzgajala,
in z zgledom smisel življenju dajala.
Čudežno bila povsod je tam,
kjer človek bil je v stiski sam.
Življenje ji z bolečinami ni prizanašalo,
a z rožnim vencem in dobro voljo vse se je premagalo.
Zdaj se je od nas za vedno poslovila,
a še na poti v večnost je molila,
spomin na njo ostal bo lep
še mnogo, mnogo, mnogo let.
Milena
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in Štefki Lavbič za vsakodnevno pometanje svojega dela
vasi in vzdrževanje cvetlic. S svojim delom sta pripomogli,
da je naš kraj videti lepši.
TD Nova Cerkev

ZAHVALA ZA OPRAVLJENO DELO STATUTARNO
PRAVNE KOMISIJE PRI OBČINI VOJNIK
Z mesta predsednika Statutarno pravne komisije se iskreno
zahvaljujem vsem članom Statutarno pravne komisije, ki je
delovala v iztekajočem se mandatnem obdobju, za opravljeno
delo v mandatnem obdobju ter uspešno sodelovanje, in
pravni službi Občine Vojnik za nudeno strokovno pomoč.
Posebno se zahvaljujem vsem članicam in članom komisije
za prosti čas, katerega ste porabili pri ustvarjanju sprememb
in dopolnitev občinskih pravnih aktov. Novoimenovani
Statutarno pravni komisiji v prihajajočem mandatnem
obdobju pa v imenu vseh dosedanjih članom želim še bolj
učinkovito ter uspešno delo na tem občutljivem pravnem
področju.
Jože Kocman,
predsednik Statutarno pravne komisije

ZAHVALE

Spoštovane občanke in občani Vojnika!
Socialni demokrati se zahvaljujemo vsem, ki ste prispevali
svoj glas ter nam omogočili, da bomo s svojim predanim
delom in z znanjem aktivno sooblikovali našo občino.
S svojimi aktivnostmi bomo dokazali, da za nas resnično
velja:
ZMAGA JE ŠELE ZAČETEK!

ZAHVALA
Spoštovani!

Hvala!

Občinski odbor Nove Slovenije (N.Si) – krščanska ljudska
stranka Vojnik – se vam, volivkam in volivcem, iskreno
zahvaljuje ob koncu letošnjih volitev.
Vsem izvoljenim in neizvoljenim iskrene čestitke!
Na občinski in lokalni ravni se bomo trudili s skupnimi
močmi, v sodelovanju z drugimi strankami, za uspešno delo
in dobro vseh občanov.
Iskrene čestitke Benu Podergajsu za ponovno izvolitev.

Socialni demokrati Vojnik

VOJNIK
Spoštovane občanke in spoštovani občani!
Lokalne volitve so se iztekle in Občina Vojnik je dobila
ekipo za prihodnje obdobje. Gospodu županu in novemu
občinskemu svetu želim dobrih idej in njihovih realizacij,
strpnosti do drugačnih mnenj in vizij ter uresničitev
začrtanih ciljev. Rad bi se zahvalil vsem, ki ste verjeli vame
in v moj program in vesel sem, da vas je veliko, ki prihodnosti
ne vidite črne. Hvala za vso podporo v predvolilnem času
ter za ideje in vzpodbude. Vsem skupaj voščim lepe božične
praznike in vse dobro v novem letu.

Bližajo se božični in novoletni prazniki. Voščimo vam, da bi
v njih prepoznali sami sebe in jih praznično doživeli, to srečo
pa delili drug z drugim.
Le tako doživeti prazniki nam bodo v veselje, srečo in
blagoslov.
Blagoslovljene božične praznike, zdravja, sreče in miru v
novem letu 2007 vam želi

Arnold LEDL

Občinski odbor N.Si Vojnik
Predsednik: Simon Stagoj

Spoštovane občanke in občani,
čas teče in tudi leto, ki ga živimo, je že skoraj za nami. Bilo je
polno dogajanj, različnih dosežkov – večjih in manjših.
Za nami so tudi volitve, na katerih ste nam izkazali močno
zaupanje in za to se vam iskreno zahvaljujemo. Delo bomo
nadaljevali odločno in skupaj z vami oblikovali takšno
občino Vojnik, ki bo najbolj prijazna svojim občanom.
Ob izteku leta vam želimo vesele, zadovoljne in blagoslovljene
božične praznike, v novem letu 2007 pa obilo zdravja in naj
se vam izpolni čim več želja.
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA
OBČINSKI ODBOR VOJNIK
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ZAHVALE

Ker božji otrok sem postala,
sem vedno trdno verovala,
da trpljenje, upanje, ljubezen
sad ti da,
ko nekoč stopiš pred Boga.
Zdaj sem tu, kamor me je pot
vodila,
za kar v življenju sem molila.
Glas zvonov oznanja naj,
da v sreči bivam vekomaj.
Spomin nanjo bo živel v naših
molitvah!
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame
MARIJE BOJANOVIČ
se iskreno zahvaljujemo osebju Špesovega doma v Vojniku,
kjer je pokojna bivala zadnja leta, domačemu gospodu
župniku in ostalim duhovnikom za izrečene besede,
cerkvenemu pevskemu zboru za odpete pesmi, govornici
za poslovilni govor ter vsem sosedom in prijateljem, ki ste
nam stali ob strani in molili za pokojno mamo.
Žalujoči hčerki Marica in Marjeta ter sinova Dušan in
Danilo z družinami

ZAHVALA
ob izgubi mame, babice in
prababice

Še vedno spremlja Tvoj nas glas,
čeprav se je spremenil čas,
še govore nam Tvoje oči,
čeprav odšla zdaj daleč, daleč si ...
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame,
babice, prababice, sestre in tete

AMALIJE KOŽUH
iz Arclina
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem
in znancem, ki ste nam izrazili številna ustna in pisna
sožalja, darovali cvetje, sveče in dar za druge namene ter
jo pospremili na njeni zadnji poti.
Najlepša hvala vsem sosedom za vso nudeno pomoč.
Hvala medicinskemu osebju Oddelka za bolezni srca,
pljuč in ožilja Splošne bolnišnice Celje ter osebnemu
zdravniku dr. Igorju Prazniku.
Hvala gospodoma župnikoma Antonu Pergerju in Cirilu
Slapšaku ter gospodu patru Rafaelu Jenku za lepo
opravljeno sveto mašo in pokop, mešanemu pevskemu
zboru iz Vojnika in organistu Alešu Kolšku za petje pri
sveti maši ter pevcem za lepo zapete pesmi ob slovesu.
Hvala glasbeniku za odigrano Tišino. Posebej še hvala
Pogrebni službi Raj.
Žalujoči hčerki Malčka in Zdenka z družino ter ostali
sorodniki

ZAHVALA
Ob izgubi drage mame in stare
mame

DRAGICE LEDINEK

ANICE ŠIBANC
iz Vojnika,

Zahvaljujemo se vsem, ki ste darovali sveče, cvetje in
vsem, ki ste nam izrazili pisna in ustna sožalja ter jo
pospremili na njeni zadnji poti. Najlepše se zahvaljujemo
članom PGD Vojnik za vse aktivnosti pred pogrebom in
na pogrebni slovesnosti ter gospe Mileni Jurgec za njene
besede ob slovesu. Zahvala tudi gospodu župniku Antonu
Pergerju za opravljeno sveto mašo in pogrebni obred.

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti in z nami sočustvovali. Hvala vsem sorodnikom,
sosedom, prijateljem in znancem za darovano cvetje,
sveče, svete maše, izraze sožalja ter pomoč in pozornost
v težkih trenutkih. Zahvaljujemo se gospodu župniku
Antonu Pergerju za cerkveni obred, govorniku Milanu za
besede slovesa in pogrebni službi Raj.

Žalujoča sinova Jože in Ludvik z družinama

Žalujoča Mirko in Drago z družinama
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V OČEH NAJ ISKRIJO SE SOLZICE SREČE,
NA JELKI ZELENI GORIJO NAJ SVEČE
IN LEPIH ŽELJA NAJ MILIJON SE IZREČE!

VOŠČILA
»Je vse postorjeno
je vse poravnano,
je vse odpuščeno,
lahko v novi čas gremo.
Srečno 2007.«
N. Grafenauer

Društvo Talon Frankolovo želi svojim članom, krajanom in
hkrati vsem občanom VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE ter
OBILO SREČE, ZDRAVJA in OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA
v letu 2007!

Spoštovani sodelavci, dragi prijatelji!
Decembrski prazniki so čas, ko si že po tradiciji sežemo v roke, si
zaželimo vse najboljše in si poklonimo nasmeh in dobre želje.
Je pa tudi čas, ko se zazremo v pretekle dni in ugotavljamo, v čem
smo in v čem nismo uspeli. Za vse nas, ki delamo v turističnem
društvu prostovoljno, z ljubeznijo do svojega kraja in z željo za
čim večji razcvet kraja, je to leto bilo prav gotovo uspešno.
Lepo je začeti novo leto ob mislih, da nismo sami, da imamo
prijatelje in sodelavce z enakimi željami in cilji. Zato vam iz
vsega srca želimo, da bi nam prihodnje leto prineslo veliko
sreče in zadovoljstva ter delovnih uspehov za nov razvoj našega
kraja.
Turistično društvo Vojnik

SPOŠTOVANE VINOGRADNICE IN VINOGRADNIKI!
Leto se počasi izteka in tudi vinogradniki smo zaključili z
letošnjimi opravili v svojih vinogradih. Kot nam je že znano, je
letošnja letina dobra, če že ne zelo dobra po kvaliteti in tudi
po količini. Seveda nam občasno slabo vreme ni prizaneslo, saj
so bile spomladi temperature zelo nizke. Kasneje se je vreme
izboljšalo tako, da so lahko naše trte zacvetele. Tudi letos je bilo
potrebno pretočiti veliko znoja za to nam tako ljubo vinsko trto,
da je vsak trs posebej bil skrbno in spoštljivo obdelan.
Plačilo za vinogradnikov trud je sedaj že skrbno spravljeno v
naših kleteh. Z mladim vinom smo nazdravljali ob martinovem,
s prijatelji in z znanci pa se tako vedno najde priložnost, da
nazdravimo. Kaj kmalu bodo tu tudi prazniki in takrat bo
možnosti za nazdravljanje z novim vinom veliko.
V NOVEM LETU 2007 ŽELIM VSEM VINOGRADNICAM
IN VINOGRADNIKOM VELIKO VESELJA IN USPEHA V
VAŠIH VINOGRADIH, JESENI PA ČIM VEČ SLADKEGA
GROZDJA, PRI TEM PA NAJ VAS SPREMLJATA ZDRAVJE
IN SREČA.
Mirko Krašovec

Kolektiv dnevnega bara Jež in dnevnega bara Baza želi vsem
svojim gostom in ostalim krajanom Občine Vojnik vesele
božične praznike ter srečno in uspehov polno leto 2007!
PGD VOJNIK, Celjska cesta 21A
Tel.: 03 781-21-02
Gsm: 041 733-112
E-mail: pgdvojnik@volja.net
www.pgdvojnik.si
ZAHVALJUJEMO SE VSEM OBČANKAM IN OBČANOM TER
DONATORJEM ZA IZKAZANO POMOČ V LETU 2006.
ŽELIMO VAM PRIJETNE BOŽIČNE PRAZNIKE IN VELIKO
SREČE, ZDRAVJA IN VESELJA V LETU 2007.

Krajevna organizacija ZB Frankolovo
vošči svojim članom, simpatizerjem ter vsem krajankam in
krajanom VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE IN SREČNO
NOVO LETO 2007!
STARO LETO SE POSLAVLJA IN Z NEIZMERNO HITROSTJO
PRIBLIŽUJE SVOJEMU KONCU. OB BLIŽAJOČIH
SE PRAZNIKIH ŽELI PROSTOVOLJNO GASILSKO
DRUŠTVO SOCKA VSEM SVOJIM ČLANOM, GASILCEM
GASILSKE ZVEZE VOJNIK – DOBRNA IN KRAJANOM
BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE, ZDRAVO TER
SREČNO NOVO LETO 2007 PA VAM NAJ URESNIČI VSE
SKRITE ŽELJE.
»GODBA NA PIHALA« NOVA CERKEV
želi vsem občanom in občankam občine Vojnik prijetne božične
praznike ter srečno in uspešno novo leto 2007.

Drage občanke in občani, ob prihodu praznikov božiča in
novega leta 2007 vam želimo Socialni demokrati Občine
Vojnik vse najlepše, predvsem pa zdravja in osebne sreče.
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO »LEMBERG«
VOŠČI VSEM SVOJIM ČLANOM IN KRAJANOM
BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE, V NOVEM
LETU PA VELIKO MOČI IN ELANA, ENERGIJE, ZDRAVJA
IN SREČE. PREŽIVITE PRAZNIKE V DRUŽBI SVOJIH
NAJBLIŽNJIH, V OKOLJU, KI VAM PRINAŠA SREČO IN
ZADOVOLJSTVO.
Ko se prižgejo praznične luči,
prijateljstvo ogreje nam dlani,
se vsak božiča veseli.
Vse kar je slabo, z novim letom naj zbledi!
Vse kar je lepo, naj raste in cveti,
naj za vekomaj ostane in naj v miru
sreča vas objame!

Turistično društvo Nova Cerkev

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO »NOVA CERKEV«
ŽELI VSEM SVOJIM ČLANOM IN OBAČNOM LEP,
PRAZNIČEN MESEC DECEMBER IN VELIKO DOBRIH
MISLI, KI NAM BODO NAREDILE LEPŠO SKUPNO
PRIHODNOST. BLAGLOSLOVLJEN BOŽIČ VAM ŽELIMO,
NOVOLETNI DAN PA VAM NAJ PRINESE VELIKO SREČE,
ZDRAVJA IN OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA.

Adolf Janc, VGČ II. st.,
predsednik PGD Vojnik
20. december 2006
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OBVESTILA
Spoštovani!
Zdaj smo delo dokončali … Tako nekako smo zapisali v
prejšnji številki Ogledala, ko smo končali dela pri farni
cerkvi, parkirni prostor, stopnice in parkovni del. Posadili
smo tudi cvetice, ki so letos cvetele pozno v jesen, in sicer tudi
ste lahko videli, da so bile vse površine vzorno oskrbovane.
Sedaj lahko občudujete več tisoč čudovito cvetočih mačeh,
ki bodo seveda s cvetenjem nadaljevale zgodaj spomladi.
Celotna ureditev je dosegla svoj namen s praktičnega vidika,
prav tako pa je polepšala kraj in ga naredila prijaznejšega.

3. Branko OVČAR, Landek 10
- Vizore-Landek
- Vizore-Oprešnik, Zorko
- Vizore-Kamenik, Majcen
- Landek-Dolar
- Homec-Landek, Glažar, Kotnik
- Landek-Kavčič, Razgor
- Vine-Majpigel
- Landek-Vrba
- Vizore-Žurej, Jerman
4. Marko LEBIČ, Vizore 18
- Vizore-Lebič, Deželak
5. Lenko BOŽNIK, Hrenova 14
- Hrenova-Petre, Božnik, Strmčnik, Skok

Spoštovani, ker ste (razen nekaj izjem) spregledali, da smo
vas v prejšnji številki Ogledala vljudno prosili za denarno
pomoč, mi dovolite, da vas na to še enkrat spomnim. Tistim
pa, ki ste že kaj prispevali, iskrena hvala.
Prispevke lahko nakažete na poseben račun, ki smo ga zato
odprli pri Banki Celje, in sicer z nazivom Župnija Vojnik, št.
TRR 06000-1922023289, s pripisom »dar za stopnice«.
Evidenco o vseh prispevkih bo vodil tudi gradbeni odbor.
Lahko pa sredstva prinesete tudi osebno kateremu od
navedenih članov odbora (Mirko Krašovec, Danilo Bojanovič,
Jože Krameršek, Jože Grilec in Pavle Leskovar).
Že vnaprej hvala za vsak vaš prispevek.

Za gradbeni odbor:
Mirko Krašovec

ZIMSKA SLUŽBA V KS NOVA CERKEV
ZA SEZONO 2006-2007 (seznam izvajalcev in cest)

6. Janko MAJCEN, Socka 13
- Socka-graščina, Skok, Jošt
- Socka-naselje, ulice-Hrušovar, Koprivnik
- Socka-Planinšec, Švab
- Socka-gasilski dom, Švab
- Socka-Korošec, Grušovnik
- Socka-Drgajner, Kok
7. Anton JAKOP, Selce 20
- Selce-Jakop, Šoštar
8. Stanko MAJCEN, Trnovlje 26
- Socka-Trnovlje, Steničnik
- Trnovlje (Ofegl)
- Selce - od križa do Kotnik
- Trnovlje-Šibanc, Mrak
- Trnovlje-Šibanc
9. Vojko POGLADIČ, Velika Raven 7
- Socka-Velika Raven
- Socka-Čreškova (od mostu do križišča Čreškova)
- Čreškova-Zagrušovcem, Kavčič
- Čreškova-Švab, Pekovšak
- Čreškova-Operčkal (Prahovčan)
- Čreškova (Cvetanovič)

1. Lenko KUZMAN, Hrenova 1
- Hrenova-Kuzman (Pozjak)-Gobčeva kapela

10. Karl MUZEL, Straža 10
- Socka-Straža

2. Vili GROBELNIK, Vine 12
- Hrenova-Petek, Kuglar
- Hrenova-Šmon, Štimulak
- Lemberg-Hrenova-meja KS Šmartno
- Lemberg-dvorišče gasilskega doma-Čretnik
- Lemberg-Vine
- Lemberg-Trnovski hrib, Sešel
- Polže-Naglič, Dobrotinšek
- Polže-Toman, Kramar
- Hrenova-Kučej, Langeršek

11. Bojan KRNJAVŠEK, Straža 11
- Trnovlje-Delčnjak, Kotnik
- Trnovlje-Simončič
- Trnovlje-Straža, Krnjavšek
- Trnovlje-Kropec, Marcen
- Selce-Založnik, Jeseničnik
- Socka-Brodej (Vreložjek)
- Socka-Zupanek, Močenik, križišče Trnovlje
- od križišča Čreškova-Smrečnik, Gorenšek, Kavčič
- Čreškova-Velika Raven-Žerjav
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12. Miran ZUPANEK, Novake 21
- Nova Cerkev-Uršt-Novake, Pogorevc

dan pred praznikom in se umaknejo naslednji dan po
prazniku oziroma najkasneje prvi delovni dan po prazniku
ali po prenehanju razlogov za izobešanje, če ni po predpisih
dovoljeno stalno izobešanje.

13. Anton OFENTAVŠEK, Stražica 33
- Straža-Oprešnik

Povzela:
Mojca Skale

14. Branko GOBEC, Novake 14
- Nova Cerkev-center, naselje, ulice
- šola Nova Cerkev, dvorišče
- Novake-Legvart
- Novake-Polenšek, Kolar
- Novake-Straža, Strahovnik, Senič
- Razdelj-Sentočnik, Knez, Kolar
- Nova Cerkev-Ravnak, Pekovšak
- Nova Cerkev-Polže, Samec
- Polže, Skok-Razdelj, Goričan

UPRAVNA ENOTA CELJE
OBVESTILO!
UE Celje – Krajevni urad Vojnik, bo z dne 1. 12. 2006,
na podlagi določb Zakona o evidentiranju nepremičnin
(Uradni list RS št. 47/06), pričela izdajati potrdila iz zbirk
geodetskih podatkov, proti plačilu upravne takse.
POSLANSKA PISARNA VOJNIK ZA LETO 2007

15. Mitja GOBEC, Novake 14
- Nova Cerkev-Štokojnik, Novak, okolica cerkve
- Nova Cerkev-Menart, Kamnšek
- okolica mrliške vežice in parkirni prostor
- Nova Cerkev-gasilski dom, ekološki otok
- Nova Cerkev-Sivka, Zagrušovcem
- Zlateče-Selčan, Markova klet, Felicijan
- Zlateče-Korenjak, Grm
- Polže-Homec, Vivod
- Homec-Kerner, Tratnik

MESEC
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

16. Franci ZALOŽNIK, Selce 2
Socka-Trnovlje-meja KS Frankolovo
- posipavanje javnih poti v KS
M. H.

PONEDELJEK
5
16
14

3
1
5
3

URADNE URE: OD 15.30 DO 17.30

POJASNILO O IZOBEŠANJU DRŽAVNE IN OBČINSKE
ZASTAVE OB PRAZNIKIH

V primeru zadržanosti poslanec obvesti Občino Vojnik, le-ta
pa izobesi obvestilo.

Zaradi večjega števila vprašanj in prošenj za pojasnilo o
izobešanju zastave Republike Slovenije ob državnih praznikih
v zvezi z Zakonom o praznikih in dela prostih dnevih v
Republiki Sloveniji vam v nadaljevanju podajamo stališče o
izobešanju zastave na podlagi Zakona o grbu, zastavi in himni
Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni
list RS, št. 67/94) in zadnje novele Zakona o praznikih in
dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
26/91 in 91/05).

JUBILEJNI IZBOR NAJLEPŠE VOŠČILNICE

Zastava Republike Slovenije in občinska zastava se izobesita,
ko gre za naslednje praznike:

Občina Vojnik in Novi tednik & Radio Celje letos organizirata
že deseto, jubilejno akcijo Naj voščilnica 2007. Voščilnice se
bodo zbirale do 31. 12. 2006 na NT&RC, kamor jih lahko
prinesete ali pošljete na njihov naslov Prešernova 17, 3000
Celje, s pripisom Naj voščilnica 2007. V mesecu januarju pa
bo komisija izbrala najboljše in jih tudi nagradila. Nagradili
bomo najboljše posameznike ter predstavnike vrtcev,
osnovnih in srednjih šol ter različnih organizacij.
Vabljeni vsi zainteresirani, da naredite voščilnico in se
potegujete za priznanje.

- 8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik,
- 27. april, dan upora proti okupatorju,
- 1. in 2. maj, praznik dela,
- 25. junij, dan državnosti,
- 17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim
narodom,
- 5. september, vrnitev Primorske k matični domovini,
- 4. oktober, praznik Občine Vojnik,
- 23. november, dan Rudolfa Maistra in
- 26. december, dan samostojnosti in enotnosti,

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad je objavil
nov razpis za sofinanciranje rekonstrukcij večstanovanjskih
stavb v starih mestnih jedrih s 3000 in več prebivalci, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS št. 85-86/2006, z dne 11. 8.
2006, in je namenjen pravnim in fizičnim osebam.

Zastava Republike Slovenije oziroma druge zastave se
praviloma izobesijo na dan pred praznikom oziroma delovni

Razpis je odprt do dne, ko so s sklepi Nadzornega sveta
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega

Povzela: A. Š.

SOFINANCIRANJE REKONSTRUKCIJ
VEČSTANOVANJSKIH STAVB
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sklada, odobrena vsa predvidena sredstva, oziroma najkasneje do 31. 12. 2007.
Vse informacije o razpisu lahko prosilci dobijo osebno na Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, javnem skladu,
Poljanska c. 31, Ljubljana ali na telefonski številki (01) 47-10-500, kontaktna oseba Sanja Burnazović.
Prav tako je program – razpis, skupaj z obrazcem vloge, objavljen na spletnih straneh Sklada www.stanovanjski-rs.si,sklad,
pod rubriko Javni razpisi/Javni pozivi.
Povzela: M. S.

Izpostava Celje
Trnoveljska c. 2
3000 Celje
Tel.: 03 490-75-80, 490-75-82, fax: 03 491-64-80
E-pošta: vesna.mazej.usen@ce.kgzs.si

PROGRAM IZOBRAŽEVANJ V LETU 2007
Prav tako kot do sedaj smo na Kmetijski svetovalni službi Celje za vas pripravili predloge tem za izobraževanje v letu 2007
(glej priloženi seznam predavanj, tečajev v letu 2007).
PRIJAVE NA POSAMEZNA IZOBRAŽEVANJA SPREJEMAMO NA OSNOVI IZPOLNJENE PRIJAVNICE, ki jo
pošljete na naslov KGZS –Zavod CE, Izpostava CE, Trnoveljska c. 2, 3000 Celje ali jo dostavite osebno na KSS Celje oz.
se prijavite na izobraževanje na tel.: 03/490-75-81 ali 03/490-75-80.
Izvedba izobraževanj je odvisna od števila prijav. Termini posameznih izobraževanj se lahko zaradi objektivnih
razlogov spremenijo.
OPOZORILO!
USKLAJEVANJE GERK-ov je možno do 31. 12. 2006. V primeru kakršnih koli sprememb na kmetijskih zemljiščih se za
usklajevalni sestanek naročite pri Upravni enoti Celje na tel. št. 426-54-20.
Ker se praznični december hitro približuje, zaposleni na Kmetijski svetovalni službi Celje izkoriščamo to priložnost, da
vam vsem želimo
VESELE BOŽIČNE PRAZNIKE TER SREČNO NOVO LETO!
KMETIJSKA SVETOVALNA SLUŽBA CELJE
Mitja Dimec, inž. kmet. (vodja Izpostave)
Vesna Mazej Ušen, spec. univ. dipl. inž. zoot. (terenska svetovalka)

SEZNAM PREDAVANJ, PRIKAZOV, TEČAJEV V LETU 2007
Zap.
št.

Lokacija/
Datum

Naslov predavanja

SKOP

1

Predavanje:
- Vzreja telet za pitanje in vzreja telet za
pleme (2 uri)
- Predstavitev pravilnika o minimalnih
pogojih za zaščito rejnih živali in …
(1 ura)
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Vojnik
11. 1. 2007
Celje
9. 1. 2007

20. december 2006

Opombe
Vsi, ki ste vključeni v program SKOP,
morate v letu 2007 opraviti vsaj 4 ure
izobraževanj (predavanja, tečaji).
Ne pozabite tudi na udeležbo vsaj na
enem prikazu v 5 letih.
Od števila prijav je odvisno, ali bomo
izvedli predavanja na dveh lokacijah
ali eni.

OBVESTILA
2

Predavanje:
- Vpliv prehrane krav na plodnost
(1,5 ure)

Celje
1. 2. 2007
Dobrna
5. 2. 2007

3

Predavanje:
- Ohranjanje avtohtonih pasem
domačih živali in sort kmetijskih rastlin
(1 ura)
- Kaj so to gensko spremenjeni
organizmi (GSO)? (2 uri)

Celje
8. 3. 2007

4

Predavanje:
- Novosti na področju zakonodaje,
povezane z varstvom rastlin
- Koruzni hrošč

Celje
15. 2. 2007

5

Predavanje:
Novosti v varstvu poljščin

6

Predavanje:
Novosti v varstvu vinske trte

7
8

9
10

11

12
13

Predavanje:
Osnove pravilnega kolobarja
Predavanje – delavnica:
Sestavljanje kolobarjev za IPL in KOL
Prikaz:
Uporaba računalnika in spletnih strani
za Kmetijska gospodarstva
Prikaz:
Zatiranje ščavja

Na predavanje bomo poskušali povabiti
tudi predavatelja s področja veterine.
Povabili bomo tudi veterinarja iz
Veterinarskega centra Celje.

Število ur bo javljeno skupaj z vabilom
na predavanja.

Celje
9. 2. 2007 in
13. 2. 2007
Vojnik,
Štore
13. 3. 2007 in
15. 3. 2007
popoldan
Celje
18. 1. 2007
Vojnik
19. 1. 2007
Celje
30. 1. 2007

Predvideva se za vse, ki bi vam v letu
2007 potekla izkaznica FFS.
Število ur bo javljeno skupaj z vabilom
na predavanja.
Izvedeno bo v okviru
Vinogradniških društev
Vojnik in Štore.
Število ur bo javljeno skupaj z vabilom
na predavanja.

Število ur bo javljeno skupaj z vabilom
na predavanja.
Število ur bo javljeno skupaj z vabilom
na predavanja.

Celje
nov. 2007
Celje
april, maj

Predavanje in prikaz:
- Silaža v prehrani drobnice (1,5 ure)
- prikaz striženje ovc

Rogla
sept. 2007

Demonstracija:
Pozna setev koruze (po žitu)
Tečaj:
Začetni ekološki tečaj

Celje
okt. 2007
mar. 2007
nov. 2007

Predavanja bodo izvedena v sklopu
prireditve Dan rejcev drobnice na Rogli.
Člani DRD Cekin bodo dobili vabilo na
prireditev po pošti.
Opravljene ure izobraževanja se bodo
štele v leto 2008

Lokacija odvisna od števila prijav.

ŽIVINOREJA
14
15

16

17

18

Konjereja
Gospodarna uporaba semena bikov in
predstavitev plemenskih bikov v sezoni
2007
VINOGRADNIŠTVO

Celje

Predloge tem še zbiramo!

Vojnik
26. 1. 2007

Rez vinske trte

Vojnik
Štore

Izvedeno bo v okviru
Vinogradniških društev
Vojnik in Štore.

Delovna degustacija mladih vin

Vojnik,
Štore

Izvedeno bo v okviru
Vinogradniških društev
Vojnik in Štore.

Priprava na trgatev letnika

Vojnik,
Štore

Izvedeno bo v okviru
Vinogradniških društev
Vojnik in Štore.

SADJARSTVO
19

Predavanja in prikazi se bodo izvajali
znotraj Društva sadjarjev Celjske regije.
20. december 2006
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VARSTVO RASTLIN
Na osnovi prijav bosta določena
lokacija in termin.

20

Osnovni tečaj FFS – poljedelski

21

VRTNARSTVO
Pridelava manj poznanih vrtnin za lastne Celje
potrebe
19. 2. 2007
SPLOŠNO

22

Uporaba mehanizacije na kmetijah

Celje
april 2007

Davčna zakonodaja
23

Izračun dohodka na kmetijskem
gospodarstvu
Pasti zadolževanja

Celje
april 2007

Predvideva se tri dni

24

Obdelava rezultatov FADNknjigovodstva

Celje

Predavanje je namenjeno
predvsem tistim, ki vodijo
FADN-knjigovodstvo.

25

Testiranje traktorskih, motornih
škropilnic in pršilnikov

Škofja vas,
Nova Cerkev

Testiranje je obvezno vsake dve leti.

Tečaj:

Celje
22. 1. 2007
23. 1. 2007

Na osnovi seznama udeležencev tečaja
v letu 2004.
Tečaj VZD velja dve leti.

Celje

Termin bo javljen po izidu Uredbe.

26
27

Varno delo na kmetiji
Predstavitev javnih razpisov

Inštruktaža - Subvencije 2006

Dobrna,
Vojnik, Celje,
Prožinska vas
feb. 2007

29

Navzkrižna skladnost

Dobrna,
Vojnik, Celje,
Prožinska vas
jan. 2007

30

Predstavitev preventivnih ukrepov in
zavarovanja kmetijskih pridelkov

Dobrna,
Vojnik, Celje,
Prožinska vas
mar. 2007

28

Obveščanje bo preko plakatov na
oglasnih deskah občin, krajevnih
skupnosti v mesecu februarju.
INDIVIDUALNEGA OBVEŠČANJA
NE BO!
Obveščanje bo preko plakatov na
oglasnih deskah občin, krajevnih
skupnosti v mesecu januarju.
INDIVIDUALNEGA OBVEŠČANJA
NE BO!
Obveščanje bo preko plakatov na
oglasnih deskah občin, krajevnih
skupnosti v mesecu marcu.
INDIVIDUALNEGA OBVEŠČANJA
NE BO!

HURA! TUDI V CELJU
Ljubljana, 10. november 2006 – Z včerajšnjo otvoritvijo Hura! diskontnega centra se je Mercatorjeva družina diskontov
povečala na štirinajst. Hura!, ki v Celju domuje na Podjavorški 2, ima 724 m2 skupne površine in dovolj parkirnih mest.
Novo zaposlitev je dobilo šest trgovcev.
V novi prodajalni Hura! bodo kupci lahko izbirali med več kot 1.200 izdelki za dnevne življenjske potrebe malih in velikih
družin. Na voljo bodo prehrambni izdelki, drobni gospodinjski izdelki, izbor potrošniške kozmetike in čistil ter široka paleta
akcijskih izdelkov.
NE VEŠ KAM? PRIDI K NAM!
Bi rad končal izobraževanje? Bi si rad poiskal primerno zaposlitev? Ali pa bi se rad naučil spretnosti, ki ti bodo
koristile v življenju?
Če si star od 15 do 25 let in nimaš statusa dijaka ali študenta ter nisi nikjer zaposlen, potem se oglasi pri nas v Celju,
na Don Boskovem trgu 1 (nasproti Planeta TUŠ), kjer si na potezi ti. Spoznaj program PUM (projektno učenje za mlade),
ki je priložnost za druženje, delo, izobraževanje in zabavo. Zate smo dosegljivi na številkah: 03 5414-833 ali 041 832-404
ter na elektronskem naslovu: pum@slave.si. Mentorji: Barbara, Sebastijan, Katja.
IŠČEM DELO:
- POMOČ NA DOMU, ČIŠČENJE ALI PODOBNO. Telefon: 031 829-291/Jožica.
NAJEM
V najem vzamem garsonjero, manjše stanovanje oziroma sobo s souporabo kuhinje in kopalnice kjer koli v Celju oziroma v
okolici (Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev …). Bojan Kukovič, mbt. 031 690-642.
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ORDINACIJSKI ČAS ZDRAVSTVENE POSTAJE VOJNIK
– DOBRNA
Telefon ZP Vojnik: 780-05-00
Telefon ZP Dobrna: 780-05-40
V DOPOLDANSKEM ČASU: 7.30–14.30
V POPOLDANSKEM ČASU:
12.30–19.30
OB PETKIH:
7.30–13.30
OB SOBOTAH: (samo ZP Vojnik)
7.00–12.00
V popoldanskem času ordinirajo zdravniki v ZP Vojnik ob
naslednjih dnevih:
PONEDELJEK:
prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.
TOREK:
Stevan Đorđević, dr. med.
ČETRTEK:
Alenka Rak, dr. med.
V ZP Dobrna:
PONEDELJEK: Pantelija Pantoš, dr. med.
Naročanje na obisk pri zdravniku in informacije: 13.00–
14.00
Prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.,
predstojnica ZP Vojnik – Dobrna

DEŽURNA SLUŽBA V ZD CELJE
Gregorčičeva 5, CELJE
DEŽURNA ZDRAVNIŠKA SLUŽBA
NUJNA MEDICINSKA POMOČ

5434-000
5434-211

REŠEVALNA POSTAJA

112

OB DELAVNIKIH
OB SOBOTAH
IN OB PRAZNIKIH

OD 17. DO 7. URE ZJUTRAJ
OD 12. URE DO PONEDELJKA
24 UR

ORDINACIJSKI ČAS ZASEBNE AMBULANTE – IGOR
PRAZNIK, dr. med. specialist medicine, Keršova 2, Vojnik,
telefon: 57-73-504, je naslednji:
Ponedeljek, torek, četrtek: 7.30–13.00
Sreda: 13.00–18.00
Petek: 7.30–12.30
ORDINACIJSKI ČAS ZASEBNE ZOBNE AMBULANTE
mag. sci. Željko Vrankič, dr. dent. med.
Keršova 1, VOJNIK, tel.: 03/5773-595
Ponedeljek, sreda, petek:
7.00–14.00
Torek, četrtek:
12.00–19.00
Vesna Vrankič, dr. dent. med.
Keršova 1, VOJNIK, tel.: 03/781-26-02
Ponedeljek, sreda:
12.00–19.00
Torek, četrtek, petek:
7.00–14.00
LEKARNA VOJNIK, Keršova 1, telefon 78-00-080
Delovni čas
Ponedeljek–petek:
8.00–18.00
Sobota:
8.00–12.00
V nočnem času je dežurstvo v Lekarni center Celje,
Stanetova ulica 13.

OBVESTILA

GINEKOLOŠKA AMBULANTA NA DOBRNI

V oktobru je v Termah Dobrna pričela z delom
ginekološka ambulanta. Vodi jo ginekologinja dr. Marija
Ocvirk. Ambulanta je opremljena tudi z najsodobnejšim
ultrazvočnim aparatom. Odprta je ob ponedeljkih, sredah,
četrtkih in petkih od 7.30 do 11.00, ob torkih pa od 15.00 do
18.30.
POGREBNA SLUŽBA RAJ
Arclin 21 a, 3212 Vojnik
Telefon: 78-12-800
Fax: 78-12-801
Delovni čas:
Ponedeljek–petek: 7.00–14.00
Dežurna služba
031 648-106 /24 ur na dan
KNJIŽNICA VOJNIK,
Prušnikova 5, telefon 426-17-76
Delovni čas
Ponedeljek in petek:
12.00–18.00
Torek in četrtek:
9.00–14.00
E-TOČKA V KNJIŽNICI je odprta tudi ob sredah, od 11. do
19. ure (vhod zadaj).
Podaljševanje izposojenih rokov in rezervacije prek
interneta: http://www.ce.sik.si/cobiss.htm
Podaljševanje izposojenih rokov prek telefonskega
odzivnika: 01 563-49-09 in 031 90-90-09
DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK, Celjska cesta 17,
VOJNIK
Tel.: 5772-616
Uradne ure: vsako sredo in petek, 9.00–12.00
POŠTA VOJNIK,
Celjska cesta 24 b, telefon 780-41-21
Delovni čas
Ponedeljek–petek: 8.00–18.00
(malica 9.30–10.00)
Sobota: 8.00–12.00
POŠTA NOVA CERKEV,
Nova Cerkev 22, telefon 780-41-30
Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00–14.00 (malica 9.30–
10.00)
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.00
Sobota: 8.00–11.00
POŠTA FRANKOLOVO,
Frankolovo 8, telefon 780-16-30
Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00
(malica 9.30–10.00)
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.00
Sobota: 8.00–11.00
POŠTA ŠKOFJA VAS,
Telefon: 423-60-10, fax: 423-60-14
Delovni čas
Od ponedeljka do petka: 8.00–17.00
(malica 9.30–10.00)
Sobota: 8.00–12.00
DOM STAREJŠIH OBČANOV, ŠPESOV DOM
Cesta v Tomaž 6/a, Vojnik
Telefon: 780-42-00
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e-pošta: spesovdom.vojnik@contraco.si
Vse informacije lahko dobite vsak delovni dan v sprejemni
pisarni osebno ali po telefonu.
PGD VOJNIK,
Celjska cesta 21 a, 3212 Vojnik
Tel.: 041 795-502 (predsednik društva Adolf Janc)
Tel.: 041 763-371 (poveljnik društva Silvo Kuder)
PGD FRANKOLOVO,
Stražica 2, 3213 Frankolovo
Tel.: 5774-589 in 041 763-411 (predsednik društva Drago
Brecl)
Tel.: 5774-812 in 041 763-412 (poveljnik društva Franc
Rihter)
PGD NOVA CERKEV,
Nova Cerkev 21 d, 3203 Nova Cerkev
Tel.: 781-21-00
Tel.: 041 763-394 (predsednik društva Slavko Jezernik)
Tel.: 041 763-391 (poveljnik društva Ivan Jezernik)
PGD LEMBERG,
Lemberg 19, 3203 Nova Cerkev
Tel.: 041 763-441 (predsednik društva Franc Medved)
Tel.: 041 763-445 (poveljnik društva Simon Božnik)
PGD SOCKA,
Socka 64, 3203 Nova Cerkev
Tel.: 041 763-430 (predsednik društva Egidij Čretnik)
Tel.: 041 763-435 (poveljnik društva Vili Božnik)
BANKA CELJE ENOTA VOJNIK, Celjska cesta 29
Telefon: 780-45-00
Delovni čas
Ponedeljek–petek: 8.30–11.30 in 14.00–17.00
KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO
Tel.: 781-40-56, fax: 781-40-57
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV
Tel.: 781-20-50, fax: 5772-230
KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Tel.: 780-06-35, fax: 780-06-37
TURISTIČNE INFORMACIJE:
ZAVOD CELEIA CELJE,
Krekov trg 3, Celje
Telefon: 42-87-930
Ponedeljek–petek: 8.00–16.00
TIC CELJE, Krekov trg 3, Celje
Tel.: 42-87-936
Ponedeljek–petek: 9.00–17.00
Sobota: 9.00–13.00
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik
Telefon: 78-00-622 /Mojca/
SPREJEMNO-INFORMACIJSKA PISARNA VOJNIK
UPRAVNE ENOTE CELJE
Keršova 8, 3212 VOJNIK
Telefon: 78-00-631, fax: 78-00-632
Uradne ure
Ponedeljek in torek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
Sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00
Petek: 8.00–13.00
MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN DOBRNA,
VITANJE, VOJNIK IN ZREČE
Keršova 8, 3212 Vojnik, tel.: 7800-638, vsak ponedeljek od
8.00 do 10.00
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AKTIV DRUŠTVA INVALIDOV VOJNIK, Keršova 8, Vojnik
Uradne ure vsako sredo od 9.00 do 10.00 – v prostorih
Občine Vojnik
ŽUPNIJSKI URAD VOJNIK, Murnova 4, Vojnik
Tel.: 577-23-14
ŽUPNIJSKI URAD NOVA CERKEV, Nova Cerkev 19, Nova
Cerkev
Tel.: 5772-303
ŽUPNIJSKI URAD FRANKOLOVO, Frankolovo 5,
FRANKOLOVO,
Tel.: 5774-743
ŽUPNIJSKA KARITAS VOJNIK
Po 17.00 na tel. št.: 546-13-92 – Darinka PRELOŽNIK
ŽUPNIJSKA KARITAS FRANKOLOVO
Po 17.00 na tel. št.: 781-41-71 – Štefka OCVIRK
ŽUPNIJSKA KARITAS NOVA CERKEV
Po 17.00 na tel. št.: 577-87-46 – Katica PEŠAK
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA CELJE
Nova lokacija: Kidričeva 3 (stara tehnična šola, nasproti
vojašnice na Mariborski c.),
3000 CELJE; e-pošta: celje.ozrk@rks.si
Telefonske številke: tajništvo 03/42-52-562, 42-52-563, fax:
42-52-561
URADNE URE:
Ponedeljek, torek, četrtek: 7.00–15.00
Sreda: 7.00–17.00
Petek: 7.00–13.00
Vloge za prehrano se urejajo ob sredah od 8.00 do 12.00
POLICIJSKA POSTAJA CELJE
PISARNA VOJNIK, Keršova 12,
Tel.: 5772-022
URADNE URE
Torek: 9.00–13.00
Četrtek: 15.00–18.00
V primeru odsotnosti policista pokličite Policijsko postajo
Celje, tel. 5482-110, v nujnih primerih pa 113.
ELEKTRO VOJNIK – DEŽURNA SLUŽBA
Uradne ure vsak delovnik: 7.00–8.00
Tel.: 041-387-028 ali tel./fax: 5772-030
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU
Naslov: Prešernova 22, Celje
Telefon: 03/4275-100
Fax: 03/4275-173
URADNE URE
za nevabljene stranke:
- ponedeljek: 9.00–12.00
- sreda: 9.00–12.00 in 14.00–16.30
- petek: 9.00–12.00
v sodnem registru:
- ponedeljek–petek: 9.00–12.00
- ponedeljek in sreda tudi: 14.00–16.30
strokovna služba brezplačne pravne pomoči (Prešernova
20):
- ponedeljek: 9.00–12.00
- sreda: 9.00–12.00 in 14.00–16.30
- petek: 9.00–12.00
KRIZNI CENTER ZA MLADE:
telefon 493-05-30 /24 ur na dan

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE,
Kosova 7, Celje, kontaktna oseba vodja zavetišča Zdenka
Zrinski, mbt: 041 563-165
040 786-794, 492-95-38
DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA:
telefon 492-63-57
- svetovalni telefon:
ponedeljek–petek: 9.00–11.00 in 15.00–17.00
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE:
telefon 425-63-00 in 425-63-18
Ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00
Sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00
Petek: 8.00–13.00
JAVNI ZAVOD SOCIO, Stanetova 4, Celje
Telefon: 492-40-42
Uradne ure: od ponedeljka do petka: 9.00–11.00
MATERINSKI DOM
Informacije na telefon: 492-10-14
DRUŠTVO OZARA CELJE:
pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju:
Krekov trg 3, Celje, telefon: 492-57-50
- uradne ure v ponedeljek, sredo, petek: 13.00–15.00
- delovni čas: ponedeljek–petek: 8.00–16.00

SOPOTNIK SOS :
pomoč ljudem v stiski, tel.: 080-22-23 /24 ur na dan

Geslo križanke pošljite na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, do 31. 1. 2007. Med pravilnimi rešitvami bomo izžrebali
nagrado: darilni bon v vrednosti 4.000 SIT sponzorja SPLOŠNO STEKLARSTVO IN UOKVIRJANJE SLIK »NEVENKA«, Arclin 21 b,
3211 Škofja vas. Med pravilnimi rešitvami križanke iz 56. številke Ogledala smo izžrebali nagrado, darilni bon sponzorja AVTOVID TRGOVINA – VULKANIZERSTVO. Prejme jo Fedor Uranič, Kašova 10 b, 3212 Vojnik.
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PRIREDITVE
DECEMBER

JANUAR

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT GODBE NA
PIHALA
Sobota, 22. 12. 2006, ob 18.00, v Novi Cerkvi.
BOŽIČNI KONCERT MLADINSKEGA PEVSKEGA
ZBORA OŠ VOJNIK
Četrtek, 23. 12. 2006, ob 17.00, v dvorani Kulturnega doma
Vojnik.
ŽEGNANJE KONJ v Novi Cerkvi – TD Nova Cerkev
Torek, 26. 12. 2006, ob 11.30.
JUBILEJNI DESETI BOŽIČNI KONCERT – NAŠ BOŽIČ
– Mešani cerkveni pevski zbor Nova Cerkev
Torek, 26. 12. 2006, ob 18.00, v župnijski cerkvi Svetega
Lenarta v Novi Cerkvi.
Sodelovali bodo še Duet Biser s prijatelji, Moški pevski zbor
KUD Nova Cerkev, Otroški cerkveni pevski zbor, Štajerski
rogisti in Vokalna skupina Škrjančki.
ŽEGNANJE KONJ na Frankolovem – TD Frankolovo
Torek, 26. 12. 2006, ob 11.00.
TRADICIONALNI POHOD NA STOLPNIK OB DNEVU
SAMOSTOJNOSTI
Torek, 26. 12. 2006, ob 9.00, izpred cerkve v Črešnjicah.
BEZENŠKI PRI BEZENŠKIH – KONCERT, POTOPISNA
REPORTAŽA –
Prosvetno društvo Anton Bezenšek v četrtek, 30. 12. 2006,
ob 18.00, v večnamenski dvorani OŠ Frankolovo.
SILVESTROVANJE NA PROSTEM – PGD Vojnik
V nedeljo, 31. 12. 2006, od 22.00 naprej na dvorišču
Gasilskega doma PGD Vojnik.
Pred tem pa bo v dopoldanskem času potekalo slovo od
starega leta, in sicer ob bograču in dobri družbi.
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NOVOLETNI POHOD PO POTEH GRAJSKIH
PRAVLJIC – TD Frankolovo
Ponedeljek, 1. 1. 2007, ob 18.00, odhod izpred graščine
Frankolovo.
SMUČARSKI SKOKI ZA POKAL COCKTA – SD Vizore
Nedelja, 7. 1. 2007, v Vizorah, na 35-metrski skakalnici, za
dečke (do 15, 14, 13 in do12 let) ter deklice (do 14 let).
OTVORITEV KROŽIŠČA IN CESTE OB POKOPALIŠČU
V NOVI CERKVI
Petek, 12. 1. 2007, ob 12.00 uri.
GLEDALIŠKA PREDSTAVA GOSPA POSLANČEVA
(komedija) – Prosvetno društvo Anton Bezenšek
Nedelja, 21. 1. 2007, ob 17.00 uri, v večnamenski dvorani
OŠ Frankolovo.
Avtor Tone Partljič, režija Marija Černila, igra Gledališka
skupina kulturnega društva SKORBA.

NAGRAJENCI
OBČINE
VOJNIK 2006
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IZJEMNA PONUDBA

V DECEMBRU
Svinjsko stegno

brez kosti, postrežno, 1 kg

File osli~a

1.148,-

zamrznjeno, 1 kg

879,-

€ 4,79

€ 3,67

Kava Barcaffe

mleta, Droga Kolinska, 100 g

Alpsko mleko

169,
136,-

3,5% m.m., Ljubljanske
mlekrne, 1 l

Detergent Ava

Julijske alpe, 5.6 kg

1.899,-

€ 0,71

€ 0,57

€ 7,92

Radenska Classic
Radenska, PET, 1.5 l

119,€ 0,50

DOBRODOŠLI: PON - PET 8.00 - 20.00, SOB 8.00 - 17.00, NED 8.00 - 12.00
25., 26.12.2006 in 1., 2.1.2007 bo trgovina zaradi praznikov ZAPRTA

Zahvaljujemo se vam za zaupanje! SPAR

VOJNIK, Arclin 102

Ponudba velja samo v supermarketu SPAR Vojnik do
31.12.2006 oziroma do prodaje zalog.
Prera~uni v euro so informativni in so izra~unani po te~aju zamenjave 1 EUR = 239,640 SIT.
SPAR SLOVENIJA d.o.o., Ljubljana, Letališka cesta 26

