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Glasilo Občine Vojnik 
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Odgovorna urednica: 

Mojca Skale
Uredniški odbor: 

Valerija Svetel, Milena Jurgec,
Alenka Prebičnik Sešel, 

Alja Tihle, Alenka Blazinšek 
in Simon Stagoj

Trženje oglasov: Tina Kušar
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Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:

Prenovljena cesta s pločnikom in 
parkiriščem v Novi Cerkvi
Foto: Matjaž Jambriško

Priprava in tisk: 
Dinocolor 2007

Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov 
in je brezplačno.

Prispevke s fotografijami za 
naslednjo številko Ogledala 
pričakujemo do ponedeljka, 

2. aprila 2007, v tiskani in po 
možnosti v elektronski obliki (na 
disketi, zgoščenki, USB-ju ali po 

e-pošti na naslov: 
ogledalo@vojnik.si).

Članke, prejete po 2. aprilu, bomo 
objavili v okviru možnosti.

Uredniški odbor si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov in izbora 

fotografij po lastni presoji.
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Drage bralke in bralci občinskega glasila Občine Vojnik!

Po dogovoru z zadnje seje uredniškega odbora vam bomo, poleg odgovorne 
urednice, namenili nekaj besed tudi člani uredniškega odbora.
Vesel sem, da je za vsako novo številko Ogledala toliko prispevkov in 
dogodkov, ki jih objavimo v glasilu. Rečemo lahko, da se v naši občini res 
veliko dogaja na vseh področjih družbenega, gospodarskega in političnega 
življenja. Tako imamo kot uredniški odbor nemalokrat težko delo, da 
uskladimo število prispevkov z okvirom, določenim za posamezno 
številko.
Zima se počasi poslavlja, prihajajo meseci, ko narava pokaže polnost 
življenja. Letošnja mila zima pa naj nam bo v opozorilo, da z naravo ne 
ravnamo dovolj prijazno. Globalno segrevanje, ki je postalo problem 
številka 1, vse bolj ogroža obstoj človeštva. Prispevajmo vsi nekaj za to, s 
svojimi majhnimi potezami vsak dan.
Drage žene, mame in dekleta, 8. marec je vaš praznik, ko se spomnimo na 
vaše tople besede, dostikrat neopažena dela in skrbi. Hvala Vam za vse.
Dragi možje, očetje in fantje, spomnimo se tega tudi kdaj med letom in 
jih razveselimo. Življenju bodo te majhne pozornosti dale še večji smisel 
in čar.

       Simon Stagoj
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EMILIJA KLADNIK SORČAN 
– MAMA, UČITELJICA IN 
DELAVKA ZA KULTURO

Kdor ima rad petje in kdor je v 
zadnjem času poslušal prepevanje 
Moškega pevskega zbora »France 
Prešeren« iz Vojnika, prav gotovo 
pozna njihovo umetniško vodjo 
Emilijo Kladnik Sorčan. Prav tako jo 
poznamo vsi tisti, ki imamo kakršno 
koli povezavo z Osnovno šolo v 
Vojniku. Njeno razdajanje otrokom 
na področju glasbe je zelo veliko, 

uspešno in pomembno za naš kraj in krajane, saj veliko 
časa preživi v Vojniku, čeprav ni Vojničanka.
Da zmore človek delati z otroki s toliko ljubeznijo, kot to 
delate vi, jo mora tudi sam od nekod črpati. Najpogosteje je 
to v družini. Kako ste preživljali svoja leta otroštva?
Moja otroška leta so bila izjemno srečna, saj sem rasla kot 
drugi otrok v šestčlanski družini, kjer smo se imeli radi in 
nismo nikoli delali panike zaradi nepomembnih stvari. Starši 
so nas vzgajali predvsem z zgledom in moji najlepši spomini 
so povezani s petjem, ki je bilo ena najpogostejših skupnih 
dejavnosti v družini. Zdaj šele vidim, da je znala mama čarati 
z denarjem, saj nam nikoli ni ničesar manjkalo in vedno nam 
je pokončno stopila v bran, če smo bili v težavah. Pokojni 
oče pa je bil naše okno v svet: vzel si je čas za vsakovrstne 
pogovore in nas kot železničar popeljal na številne izlete 
širom po domovini, na potovanja po bivši Jugoslaviji, saj za 
klasične sindikalne počitnice na morju ni bilo denarja. 
Kaj je bil glavni vzrok za odločitev, da postanete učiteljica 
glasbene vzgoje? 
Za poklic učiteljice sem se odločila zelo pozno in po ovinkih; 
sprva bolj iz ljubezni do glasbe in si sebe v razredu sploh 
nisem znala predstavljati. Danes mi ni žal, da me je življenje 
pripeljalo sem v Vojnik, kjer je moja četrta šola in vsaka je 
bila boljša od prejšnje. Najtežje je bilo prva leta po študiju, ko 
sem zelo dvomila v svojo odločitev, saj večino novopečenih 
učiteljev v šolski realnosti čaka hladen tuš. Dobro, da sem 
vztrajala in predvsem menjala kolektiv, v katerem ni bilo 
ustrezne harmonije. Šele kasneje sem spoznala, da me bolj 
kot otroci in njihova nagajivost motijo slabi odnosi med 
sodelavci. Tako lahko danes, v dvajsetem letu službe, zatrdim, 
da grem zjutraj z veseljem od doma na delo.
Izhajate iz čudovite družine, a tudi vi imate svojo, za ta 
čas kar številno družino. Kako vam uspe poleg ostalih 
obveznosti ustvarjati prijetno družinsko vzdušje?
Moja družina obstaja zdaj že skoraj osemnajst let, ki so 
minila v enem samem zamahu. Z možem in s petimi šolarji 
živimo v hiši moje mame na robu Šentjurja. Dve srednješolki  
se vozita v Celje, vsaka na svojo gimnazijo, ena deklica je 
devetošolka v Vojniku, sinova pa sta na moji stari šoli v 
Šentjurju. Čeprav nas je nekoliko več, kot je povprečje, živimo 

podobno kot večina Slovencev – v naglici in s premalo reda, 
premalo potrpežljivosti in preveč zaposleno mamo. Znotraj 
te zmešnjave se poskušamo imeti radi in opravljati svoje 
naloge. Če nam uspe, se z veseljem srečujemo s prijatelji, ki 
jih imamo vsepovsod, saj smo navzven odprti in dostopni 
ljudje. Pomembna vrednota pri nas je iskrenost, zato nikoli 
ne skušamo ustvarjati lažnega videza idealne skupnosti 
in otroci imajo veliko mero osebne svobode. Seveda pa je 
dobro ohranjati tudi nekaj tradicije, zato so nedelje pri nas 
rezervirane za kosila v babičini kuhinji, kjer so z nami brat in 
sestri s svojimi  družinami.   
Kako gledate na življenje kot mama?
... ali kot oče; razlika je zgolj tehnološka in kot taka ženskam 
v prid, ker lahko prej in bolj razvijamo občutke  posredovanja 
novega življenja.  Sicer zame v pomenu starševstva ni razlik 
med očetom in materjo in zato bi morale biti tudi odgovornosti 
enakovredno porazdeljene. Kljub neznosni teži problemov, 
ki ti jih lahko pripravi otrok, je najlepše izkustvo biti mama 
ali oče. To resnico najbrž deli večina človeštva, zato je včasih 
neverjetno, kako lahko ljudje relativiziramo in pogojujemo 
to dejanje ljubezni in sprejemanja z raznimi debatami o 
materialni osnovi, o ustreznosti trenutka v naši karieri, o 
prednostnih nalogah, o skrbi za lepo postavo in tako naprej. 
Indijanci pametno trdijo, da udobje človeka pokoplje, zato 
naj uspevajo tisti narodi, ki si to zaslužijo.
Ne znam si namreč predstavljati, da je nadaljevanje vrste 
edina naloga odrasle osebe, ki se ne zaveda, da sodeluje v 
oblikovanju  novega, neodvisnega človeka. Kako bi lahko bil 
kdo tako sebičen, da hoče zgolj živeti dlje v celicah svojega 
naslednika, ko pa je lahko srečnež, povabljen k  sodelovanju 
pri rasti novega Življenja?   
Za rast osebnosti marsikaterega človeka poskrbite tudi 
s tem, ko vodite Moški pevski zbor »France Prešeren« v 
Vojniku. Kako je prišlo do tega sodelovanja?
Decembra leta 1993 je prišla k meni delegacija štirih 
nepoznanih mož iz Vojnika z vprašanjem, če bi prevzela 
njihov zbor. Razen v šoli še nisem imela zborovodskih 
izkušenj, zato so fantje 'kupili mačka v žaklju'. Doma sem 
imela štiri malčke, ki jim je bilo treba organizirati varstvo, 
zato odločitev ni bila enostavna. Ker so bili pevci vajeni delati 
pod žensko roko, smo se takoj ujeli, tako da sedaj dirigiram 
že trinajsto sezono. Ob tem smo se vsi malo postarali, zrasli v 
širino in predvsem postali prijatelji. Vsako leto je bilo po svoje 
uspešno in zaznamovano s kakšno posebnostjo. V veselje mi 
je, da so pevci še vedno zelo motivirani in jim zbor veliko 
pomeni. Vsakega izmed njih spoštujem, saj so brez izjeme 
plemeniti in dobri ljudje, kljub veliki različnosti značajev. 
Ker tudi oni sprejemajo moje napake in kvalitete v enem 
paketu, mi njihova družba predstavlja izjemno pozitivni del 
življenja.
Poleg največjega poslanstva 'biti mama', se pomembno 
poslanstvo prav gotovo nadaljuje v šoli, ko kot učiteljica 
povabite otroke k sodelovanju v pevskem zboru. Z vašim 
prihodom v Vojnik je zborovsko petje spet celostno zaživelo. 
Kako sodelujete z učenci – pevci? 
Po starih priznanjih iz šolske ropotarnice se vidi, da so 
v Vojniku peli tudi prej, vendar je bila moja prvenstvena 
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naloga, ko sem pred skoraj desetimi leti prišla na to delovno 
mesto, da zborovsko petje ponovno zaživi. Navdušenja med 
tedanjimi učenci ni manjkalo, videlo se je, da radi in veliko 
pojejo, le 'uštimati' jih je bilo treba. Otroci morajo v svojem 
početju videti nek smisel, to pa so v glavnem konkretni 
cilji: nastopi na prireditvah, koncerti, revije, sodelovanje z 
drugimi pevci, intenzivne vaje v drugem kraju ... Vse to jih 
motivira za včasih kar mukotrpno delo, ko moraš iz otroka, 
ki se harmonij sploh ne zaveda, vzgojiti pevca za suvereno 
petje v večglasju. Druga pomembna naloga je, da pevec čuti 
pripadnost zboru, da pridobi čut dolžnosti, samodisciplino 
in upoštevanje ostalih. Če tega ne zmore, mu še tako 
dober posluh ne zagotavlja mesta v zboru. Velikokrat smo 
zborovodje žalostni, ker zaradi prezaposlenosti ne uspemo 
pridobiti v zbor najbolj nadarjenih otrok. Še večja ovira pa 
je šolski urnik in če ni posluha pri vodstvu, je v sedanjih 
razmerah zbor skoraj nemogoče organizirati. Na OŠ Vojnik 
je na srečo veliko podpore za našo dejavnost in čeprav 
vadimo zgodaj pred poukom, nam je uspelo pripraviti 
božični koncert, v načrtu pa imamo še celoten program za 
obisk čeških prijateljev v maju.
Kako se je pričelo sodelovanje s češkimi zbori?
Leta 1996 je na pobudo zborovodje Jaroslava Cyrusa na 
prvi obisk v Šentjur prišel Ženski komorni zbor Jirkov. Ob 
tej priložnosti me je tedanji češki konzul prosil, ali bi lahko 
organizirali sodelovanje tudi za otroke. V ženskem zboru 
namreč prepevajo kolegice, ki so zborovodkinje v šolskih 
zborih. Tako so oktobra leta 1997 prvič prišli k nam češki 
otroci iz dveh šol, Jirkov ter Chomutov, in smo že zapeli skupaj 
z našim zborom, ki je deloval šele dva meseca. Spomladi smo 
jim vrnili obisk in od tedaj se redno srečujemo vsako drugo 
šolsko leto. Maja pridejo Čehi že petič k nam in teh okroglih 
deset let bomo proslavili še posebej slovesno. Z našimi otroki 
so stkali trdna prijateljstva, bili gostje v družinah in si ogledali 
lepote naše Slovenije. Prav tako smo bili tudi mi deležni 
na Češkem izjemne pozornosti, predvsem pa številnega 
občinstva, ki obišče naše skupne koncerte. Tudi sodelovanje 
med odraslimi je živahno, saj načrtuje moški zbor v aprilu 
svoj drugi obisk Jirkova. 

Tudi v vašem domačem kraju je vaše delo zelo vidno. Kje 
vse sodelujete?
Poleg tega, da pospravljam, perem in kuham, tudi pojem v 
vokalni skupini in vodim Ženski pevski zbor »Skladateljev 
Ipavcev«. To dvoje mi vzame še dva večera, če sem prosta, 
pa grem zelo rada na kakšen koncert, ki jih ponuja Šentjur 
z okolico. Ob nedeljah zjutraj vadim z otroki v cerkvenem 
zborčku in nato še odigram katero izmed maš. Vsaj en 
večer v mesecu posvetim bratovščini odraslih skavtov, kjer 
se družimo zelo različni ljudje s skupnim ciljem. Zelo rada 
igram košarko, rešujem uganke in berem ter se pogovarjam s 
plemenitimi ljudmi, a za te reči je vedno premalo časa. Zadnje 
čase imam poleg številnih lepot in znamenitosti domačega 
kraja najraje svojo posteljo in trden spanec.
Da vam glasba pomeni zelo veliko, se dobro zavedamo. Kako 
pa bi glasbo povezali s slovenskim kulturnim praznikom?
Če bi bilo o glasbi mogoče vse povedati z besedo, je najbrž ne 
bi potrebovali. Glasba se namreč začne tam, kjer se besede 
nehajo. Kdor tega ne začuti – tudi v vsakdanjem življenju 
– o glasbi ne ve ničesar. Zdi se mi neumno prepirati se o 

tem, katera glasba je dobra, katera slaba. Ljudje imamo 
pač različen domet in kar je onkraj sposobnosti našega 
razumevanja, nam ne pove ničesar, pa če se nekdo še tako 
trudi, da bi nas prepričal o vrednosti umetnine. Seveda tu 
ne delim ljudi na izobražene in neuke, pač pa na dovzetne 
in nedovzetne. Z učenjem o pomenu in strukturi umetnin 
se nam lahko odkrivajo številne zakonitosti, ki  pomagajo 
odpirati vrata dojemanja. Če pa bo skozi ta vrata tudi kaj 
prišlo, ni odvisno od nas, ampak od darov, ki prihajajo iznad 
našega obzorja. 
 Zato na pogosta vprašanja otrok o pomenu glasbe – in seveda 
glasbene vzgoje v šoli – ne dajem konkretnega odgovora.  Za 
vse umetnosti pravzaprav velja: ustvarjaj, opazuj, poslušaj 
– in pusti, da deluje. Od tod tudi slovenski kulturni praznik 
– enim dela prosti dan, drugim dan spoznanja, da človek ne 
živi samo od kruha.
»Ustvarjajmo, poslušajmo – in pustimo, da deluje ...« so 
besede, ki nam povedo zelo veliko, saj lahko vidimo, da delo 
gospe Emilije deluje. Pevci, ki jih vodi in vzpodbuja, gradijo 
v sebi svet, ki daje tudi okolici veselje in zadovoljstvo, poleg 
tega pa tudi sama vzgaja z dobrim zgledom žene, mame in 
učiteljice, sodelavke, krajanke ... Naj bo tako še dolgo.

Milena Jurgec
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DOGODKI
DRUŽINSKI TRIO POGLADIČ 

ZNOVA V ZDA

Naš družinski trio je zopet, po treh letih turneje po Avstraliji, 
že tretjič obiskal slovenske rojake v Ameriki. Prijaznemu 
povabilu Slovenskega kulturnega doma Lemont v Chicagu, 
pod vodstvom gospoda Hozjana, smo se sredi leta takoj 
odzvali in na štefanovo, 26. 2. 2006, odpotovali z instrumenti 
v to 8-milijonsko mesto. 

Naši rojaki so nas sprejeli nadvse gostoljubno in domače, bili 
so zelo prijazni, saj se veselijo vsakega dogodka, še posebej 
gostovanja kakšnega slovenskega glasbenika ali skupine. 
Doslej so v tem mestu iz Slovenije igrali tudi Alfi Nipič, 
Vesele Štajerke, Štajerskih 7.  
Tam živeči rojaki so zelo aktivni in precej povezani med sabo. 
Tudi slovenska cerkev, ki leži v neposredni bližini Slovenskega 
kulturnega doma Lemont (slovenska ozemlje meri tam več 
kot 10 hektarov), in katero imenujejo tudi ameriško Brezje 
(njihov oltar je zelo podoben tistemu na slov. Brezjah), tesno 
sodeluje s Slovenci. 

Naša enotedenska turneja je zajemala en nastop – na 
silvestrski večer, na katerem se je zbralo skoraj 400 Slovencev 
in ostalih gostov drugih narodnosti. Posebej zanimivo je 
bilo dogajanje tudi proti polnoči, ko je dimnikar žrebal in 
podeljeval šampanjce za srečo v novem letu. Točno ob polnoči 
pa se je na plesišče »vsulo« na stotine pisanih balonov in 
izrekala so se voščila. Vzdušje je bilo posebno, za nas pa je 
bilo silvestrovo malce drugačno kot doma.

Posebnost naših gostiteljev, družine Hozjan, ki prihajajo iz 
Prekmurja in živijo v ZDA več kot 35 let, je v tem, da so zelo 
preprosta družina, z dvema velikima podjetjema (Tensor 
Group & Mah Machine, kjer izdelujejo tiskarske stroje za 
tiskanje časopisa), v katerima je 200 zaposlenih, med njimi 
tudi razni razvojni strokovnjaki. 

Martin Hozjan – predsednik in ustanovitelj slovenskega 
kulturnega doma, je tudi prejemnik najvišjega državnega 
priznanja Republike Slovenije za pomoč ob osamosvojitvi 
naše države.  
V veliko veselje pa nam je bilo, ko smo spoznali tudi družino 
Turk iz Vojnika, ki že skoraj 40 let živita v Chicagu.
Posebnost silvestrskega večera je bila tudi ta, da je mnogo 
gostov prišlo od zelo daleč, tudi po več tisoč kilometrov z 
letalom iz Kanade, s Floride, iz Kalifornije, Kostarike; 
samo da so lahko uživali in praznovali ob zvokih našega 
družinskega tria. 

Slovenski kulturni dom v Chicagu bo deloval še dolgo, saj 
mnogo mladih tretje generacije aktivno sodeluje in ohranja 
slovensko kulturno dediščino, tudi slovensko folkloro, kar je 
med Slovenci po svetu redkost.

Ponosni smo, da smo z našo glasbo lahko predstavili občino 
Vojnik na Švedskem, Nizozemskem, v Nemčiji, Avstriji, 
Avstraliji in nazadnje v ZDA.
Upamo in želimo si samo to, da nam bosta še naprej služila 
zdravje in sreča, da bomo s ponosom to delo opravljali, kot 
smo ga doslej. 
     Milan Pogladič

Življenje je kratko in nimamo preveč časa
za razveseljevanje tistih,

ki stopajo z nami po temni poti.
O, podvizajte se z ljubeznijo!

Hitite s prijaznostjo!
(Henri F. Amiel)

Z ljubeznijo in s prijaznostjo smo pohiteli tudi v minulem 
adventnem času, ko smo se spomnili ljudi, ki jim življenje 
ne prizanaša in nimajo niti osnovnih pogojev za preživetje. 
Ob našem izobilju smo se spomnili tudi tistih, ki nimajo niti 
kosa kruha, kozarca vode, varnega zavetja …, kaj šele tople 
dlani in nežnega objema. Z namenom, da omilimo stisko 
vsaj peščici teh ljudi, smo se pridružili Karitasovi akciji Srce 
Afrike za prebivalce Ruande in Burundija.

Mladi iz domače občine smo se 23. decembra 2006 zbrali v 
Sorževem mlinu in napekli mnogo peciva. 

Naš moto: čokolada povsod
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Tega smo naslednji dan prodajali po sv. mašah v Novi Cerkvi 
in Vojniku (samo pri pol deveti maši, ker je peciva že hitro 
zmanjkalo). Izkupiček pa smo nato namenili omenjeni 
akciji.

Sadovi celodnevne peke

Dobremu namenu je bilo zadoščeno, ne toliko v materialnem 
smislu, četudi smo ob vaši pomoči zbrali okoli 100 tisočakov, 
ampak mnogo pomembnejša je bila dobra misel, ki je ves čas 
spremljala projekt. V to pecivo je bilo vloženega veliko truda 
in ljubezni, zato upam, da je teknilo in da so pozitivno nabita 
energija in dobronamerne želje dosegle pomoči potrebne.

Iskrena hvala vsem, ki ste k temu na kakršen koli način 
pripomogli!

Katja Fidler

BOŽIČNO JUTRO V VOJNIKU

Tega ni povzročil veter, ampak …

20. JUBILEJNI PUSTNI 
KARNEVAL V NOVI CERKVI

V soboto, 17. februarja 2007, je potekal v Novi Cerkvi 
20. JUBILEJNI PUSTNI KARNEVAL pod vodstvom 
Prostovoljnega gasilskega društva Nova Cerkev, v  sodelovanju 
z društvi in organizacijami v občini Vojnik.
Priprave na karneval so se pričele že v začetku meseca 
januarja z zbiranjem raznih idej, aktualnosti po svetu, državi, 
občini, KS in drugod. V pustni povorki je sodelovalo več kot 
560 udeležencev, ki so opravili ogromno prostovoljnih ur, da 
so pripravili vozove, avtomobile in razne maske. Karneval 
je pritegnil številne gledalce. Iskrena hvala Občini Vojnik za 
pokroviteljstvo karnevala. Hvala Prostovoljnim gasilskim 
društvom Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev, Socka, Lemberg 
in Dobrna, Godbi na pihala Nova Cerkev, učiteljicam in 
učencem Podružničnih osnovnih šol Nova Cerkev in Socka, 
Osnovne šole Frankolovo, Vrtca Mavrica iz Vojnika in iz 
Nove Cerkve ter staršem otrok, Turističnemu društvu Nova 
Cerkev, Kulturno-turističnemu društvu Dedni Vrh – Globoče, 
Vinogradniškemu društvu iz Vojnika, Krajevni skupnosti 
Frankolovo, Dramski skupini pri Kulturnemu društvu 
Vojnik, Smučarskemu društvu Vizore, Davorju Goričanu 
iz Socke s sodelavci, Ivanu Močeniku iz Socke s sodelavci, 
Mileni in Ivanu Ravnaku iz Nove Cerkve, Rajku Lazniku iz 
Landeka, Jožetu Strenčanu z Lave, Blažu Pekošaku iz Nove 
Cerkve, Božu Jurku z Dobrne, Ireni in Jakobu Krajncu iz 
Nove Cerkve, Janezu in Francu Polenšku ter krajanom iz 
Novak, Gustiju Pogorevcu iz Novak s sodelavci,  Štefanu 
Pohajaču z Dobrne, Jožetu Kadilniku iz Hrenove s sodelavci, 
Francu Kotniku iz Socke, Karlu Blazinšku in krajanom iz 
Vin, vodji državnikov Branku Jezerniku iz Nove Cerkve in 
vsem, ki so omogočili prevozna sredstva, Rudiju Rudniku 
iz Celja in Jožetu Rezarju iz Leskovca, Jožetu Jeseničniku 
iz Socke s sodelavci, Vladu Koprivniku iz Socke za prevoz 
miss karnevala – Jožice Štokovnik iz Socke, Kulturnemu 
društvu Socka, vodji redarske službe Boštjanu Štantetu iz 
Nove Cerkve s sodelavci, vodji razporeda povorke  Ivanu 
Jezerniku iz Nove Cerkve s pomočniki, prevoznikoma 
Romanu Cehnerju iz Vizor in  Francu Založniku iz Selc za 
prevoze, gradbenemu podjetje Oder iz Zadobrove za odrsko 
delo. Hvala tudi ansamblu Trio Pogladič.
Posebna zahvala gre podjetju Ceste mostovi Celje ter 
predsedniku uprave Marjanu Vengustu za izposojo in 
postavitev tribun za gledalce.
Za izposojo varovalnih ograj pa se zahvaljujemo Policijski 
postaji Celje in Združenju šoferjev in avtomehanikov Celje.
Še enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala za 
sodelovanje in pomoč pri izvedbi karnevala z željo, da 
se v prihodnjem letu na 21. pustnem karnevalu zopet 
organiziramo.

Slavko Jezernik, 
vodja karnevala 
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 SPREHOD SKOZI ČAS
GREGORJEVO (12. marec)

Gregorjevo je veljalo za prvi kmečki spomladanski dan. Po 
dolgi mrzli zimi se namreč začenja delo na prostem. Daljši 
dnevi in tople sape poganjajo življenjske sokove v rastlinje. 
Pojavijo se prvi popki, ptiči ponovno oživijo. Zato je bilo 
rečeno, da se na gregorjevo ptiči ženijo.

Gregor Veliki (540-604) je bil eden najimenitnejših cerkvenih 

učiteljev in papežev. Njegovo papeževanje je bilo znano po 

pravičnosti in karitativni dejavnosti. Napisal je pomembna 

teološka dela. V času Gregorjevega pontifikata so v katoliško 

Cerkev prestopili Angleži, Langobardi in Španci. L. 1969 je 

Cerkev njegov god z 12. marca prenesla na 3. september, 

vendar je v ljudskem spominu ostal sv. Gregor znanilec 

pomladi. Upodabljajo ga v papeških oblačilih s knjigo, z 

golobom in s pisalnim peresom. Sv. Gregor je med drugim 

tudi zavetnik šolarjev in učenjakov.

V marcu se prst počasi ogreva in pričenja se setev. Tako so 

včasih veljale naslednje zapovedi:

»Če do Gregorja ne vseješ ovsa, ga nič nimaš.«
»Na sv. Jožefa (19. marec) se sadi prvi krompir.«  
»Benedikt (21. marec) je česen za sadit.«  
»Na sv. Kunigundo (3. marec) se morajo sejati flance (zelje).« 
Sv. Gregor je bil tudi napovednik vinske letine: »Če je lepo na 
sv. Gregorja, je za vsakim grmom buča vina.« 
Za konec pa še ljudska uganka: Kateri svetnik še ni prišel v 
nebesa ?
Gregor.  (»Ker še vedno gre gor.«) (povedal Franc Kukovič st., 
Razgor).
        Tomi  Kramaršek

KOLEDNIKI IZ NOVE CERKVE
Trikraljevsko koledovanje je po izvoru poganska šega, ki je 
označevala obhode ob prehodu starega v novo leto (Kalendae 
Januariae). Krščanstvo je obrednim obhodom – koledovanju 
dalo novo vsebino: pričeli so oznanjati veselo novico, da 
se je rodil odrešenik sveta, Jezus Kristus. Poseben pomen 
so imeli koledniki v kmečkem okolju. K hišam so prinašali 
blagoslov za letino ter zdravje in srečo ljudem in živini, zato 
so bili vedno in povsod dobrodošli in vredni plačila. Šega 
je bila razširjena in prisotna po vsej Sloveniji vse do druge 
svetovne vojne. Z leti so nekdaj številni koledniki po naših 
vaseh in mestih postali redkost. V večini krajev so nazadnje 
koledovali le še otroci.

Bogastvo koledniških pesmi in šeg pa še vedno priča o živosti 
koledovanja na Slovenskem. V Sloveniji se koledovanje 
poskuša na pobudo Misijonskega središča Slovenije znova 
oživeti. Misijonsko središče je organizirano akcijo pričelo v 
šolskem letu 1994/1995. Akcija poteka v obliki koledovanja 
od božiča do praznika svetih treh kraljev, 6. januarja. 
Osnovni nalogi oznanjevanja Jezusovega rojstva je tudi v 
Sloveniji pridružen misijonski namen. Denar, ki ga otroci 
naberejo s koledovanjem, je namenjen projektom slovenskih 
misijonarjev.

Trikraljevska akcija v tem letu ima geslo »Za streho nad glavo, 
da življenje bo zdravo.« S to akcijo bomo skušali pomagati 
štirim našim misijonarjem (p. Lovru Tomažinu ter p. Janezu 
Mlakarju v Zambiji, s. Agati Kociper v Braziliji ter Tomažu 
Mavriču v Ukrajini) pri gradnji hiš oziroma socialnih centrov 
ter domovanj tako za domačine, kot misijonarje.

Na  pobudo našega dekana Alojza Vicmana so se letos 
koledovanju  pridružili tudi otroci  iz župnije Nova Cerkev.

Željko Štrljič

ŠTEFANOVO V NOVI CERKVI

Štefan, ki goduje dan po božiču, je bil diakon v Jeruzalemu. 
Skrbel je za siromake in oznanjal krščanski nauk, zaradi tega 
so ga Judje kamenjali do smrti. Kot konjski patron ali zaščitnik 
je stoletja poznan v srednji in severni Evropi. To vlogo mu 
je dodelila krščanska Cerkev, saj je z njegovim praznikom 
želela nadomestiti prej prisotno pogansko čaščenje bogov, 
odgovornih za živino.

Štefanovo je postalo praznik, ko se blagoslavljajo konji in 
živina za zagotovitev njihovega zdravja in rasti. Praznik je 
tako raznolik po svoji vsebini, da lahko govorimo o pravem 
bogastvu. Ponekod, npr. na Šentjernejskem polju moški 
jahajo s konji do cerkve, kjer prejmejo blagoslov. Drugod se 
z vozovi pripeljejo do cerkve, kjer po maši duhovnik konje 
blagoslovi. V osrednji Sloveniji pa je v navadi prinašanje 
lesenih figuric konjev in tudi drugih domačih živali, kjer jih 
simbolno blagoslovijo skupaj z vrečkami soli, vode in žita. 
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Pri nas v Novi Cerkvi možje in dekleta iz okoliških vasi 
prijezdijo na blagoslov konj, nekateri pa se pripeljejo z vozovi. 
TD Nova Cerkev je skupaj s KS Nova Cerkev organiziralo 
»žegnanje« konj na štefanovo. 

Takoj po drugi jutranji maši je vas napolnil vonj konj. Lastniki 
so se s svojimi ljubljenčki zbrali pred gasilskim domom. 
Dekan Alojz Vicman je blagoslovil konje ter vsakemu še 
dodal majhen posladek v gobček (konju, seveda). Predsednik 
KS Slavko Jezernik pa je ponosnim lastnikom konj predal 
simboličen spominek in jim zaželel srečno ježo v prihodnjem 
letu. Po blagoslovu konj je sledila ježa okrog cerkve Sv. 
Lenarta. Druženje smo nadaljevali ob toplem golažu in  
kozarčku na trgu. Medtem pa so žene med stojnicami polnih 
dobrot iskale svoje može, oni pa njih v gostilni Stolec. Ta 
vasica zna biti včasih prav velika in se mimogrede »izgubiš«, 
a na srečo se je vse dobro končalo.

Željko Štrljič

BLAGOSLOV KONJ TUDI NA 
FRANKOLOVEM

V torek, 26. decembra, je na praznik sv. Štefana, zavetnika 
konj, po maši  pater Branko opravil blagoslov konj v 
graščinskem parku. Prireditev postaja tradicionalna, saj je 
letos bila že petič zapored. 

Na veselje obiskovalcev se je ob lepem vremenu zbralo 
lepo število konjenikov, kar je razveselilo tudi marljive 
organizatorje.  Po opravljenem blagoslovu je sledil še 
golaž s pijačo in kramljanje ob pričakovanju naslednjega 
blagoslova. 

Konjeniki in KS

KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD CELJE
Oddelek za kmetijsko svetovanje
Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
Tel.: 03 42-55-515, fax: 03 42-55-530
E-pošta: tatjana.pevec@ce.kgzs.si
GSM: 041/426-515

NAVZKRIŽNA SKLADNOST = 
MEDSEBOJNA SKLADNOST = 
CC (CROS COMPLIENCE) IN 

KOLOBAR

Navzkrižna skladnost so določeni pogoji, ki jih morajo 
izpolnjevati kmetovalci, ki zahtevajo subvencije – neposredna 
plačila. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki vlaga zahtevke 
za neposredna plačila, mora izpolnjevati zahteve navzkrižne 
skladnosti z različnih področij, ki jih opredeljuje Uredba 
ES 1782/2003, pri nas pa Uredba o predpisanih zahtevah 
ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri 
kmetovanju (Ur. l. RS, št. 21/05). Predpisane zahteve ravnanja 
so minimalne zahteve s področja okolja ter identifikacije in 
registracije živali in so v prilogi 1:
- Standard za nitrate,
- Standard za odpadno blato,
- Standard za podzemne vode,
- Standard za identifikacijo in registracijo živali, 
- Standard za ohranjanje živalskih vrst in habitatov 

(Natura 2000),
- Standard za fitofarmacevtska sredstva,
- Standard za zdravstveno varstvo ljudi in živali,
- Standard za varno hrano,
- Standard za dobro počutje živali,
- Standard za preprečevanje širjenja bolezni,
- Standard za prijavo bolezni.
Dobri kmetijski in okoljski pogoji so minimalne zahteve 
glede ravnanja z vsemi kmetijskimi zemljišči na kmetijskem 
gospodarstvu in so v prilogi 2:
- Standard za dobre kmetijske in okoljske pogoje (GAEC 

– angl. kratica).

Standard za dobre kmetijske in okoljske pogoje se nanaša na 
štiri področja:

1. erozijo tal,
2. organsko snov v tleh,
3. strukturo tal,
4. minimalno raven vzdrževanja.

Pri vsaki temi so določeni načini delovanja, ukrepi, smernice 
in zahteve. Na koncu vsakega standarda pa je določena 
stopnja kršitve.
Organska snov v tleh govori o ohranjanju ravni organske 
snovi v tleh s primerno dejavnostjo. Primerna dejavnost pa 
je  predvsem kolobarjenje. Pri tem standardu je pomemben 
ukrep:
- obvezen triletni kolobar na najmanj 50 % njivskih površin 

celotnega kmetijskega gospodarstva. Trave, detelje, TDM 

 KMETIJSKE NOVICE
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in DTM na njivskih površinah so del kolobarja in so 
lahko na isti površini dlje kot tri leta. Praha, podsevki 
in dosevki se štejejo kot kolobarni členi. Koruza na vseh 
njivskih površinah se lahko v monokulturi prideluje 
največ tri leta.

Zasnovo kolobarja si mora vsak kmetovalec sam narediti 
za svoje površine in za svoje potrebe, saj vsak sam najbolje 
pozna lastne površine in potrebe, mi pa vam lahko damo 
določene smernice. Vemo, da v kolobarju menjujemo 
rastline, ki ugodno vplivajo na tla (Listanke) in rastline, 
ki slabše vplivajo na tla (Strnine), in tako lahko ustvarimo 
različne kombinacije kolobarjev z mešanim vrstnim redom 
(LSLSLS, LLSSLL). 

Nekaj primerov kolobarja:

Kolobar, kjer je na 50 % površin triletni kolobar:
 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto

1 ha koruza koruza koruza TDM TDM

1 ha pšenica +

krmni ohrovt

koruza +

ječmen

ječmen +

grašljinka

grašljinka +

koruza

 pšenica

Koruza na vseh površinah v monokulturi tri leta in naslednje 

leto je ni:
 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto 5. leto

1 ha koruza koruza koruza TDM TDM

1 ha koruza koruza koruza grah

grah + mn. lj.

mn. lj. +

koruza

Najenostavnejši kolobar, ko imamo še vedno veliko koruze 

na naših površinah:
 1. leto 2. leto 3. leto 4. leto

1 ha koruza koruza koruza

TDM

TDM

1 ha koruza

DTM

DTM koruza koruza

Ko nameravamo za koruzo še v istem letu v jeseni  posejati 
določeno rastlino, je potrebno že pri nakupu koruze 
razmišljati, kaj bomo sejali, da bomo koruzo še pravi čas 
pospravili in pripravili površino za nov posevek. Kupimo 
primeren, bolj zgoden hibrid koruze, in sicer nižji FAO 
razred – FAO 200-300.

Predstavljeni so trije različni kolobarji, vsak pa si lahko sam 
sestavi svojega in tudi z drugimi rastlinami, kot so še: krmni 
sirek, buče, sladkorna pesa, lucerna, črna detelja, rž, ječmen, 
strniščni dosevki, križnice, ki jih lahko uporabite za krmo.

Začnimo razmišljati o kolobarju že danes in ne šele jutri.

mag. Tatjana PEVEC, univ. dipl. inž. agr.,
specialistka za travništvo, pašništvo 

in pridelovanje krme

Zavarovanje kmetijske pridelave
OBSEG IN VIŠINA 

SOFINANCIRANJ SE RAZŠIRJATA

Na podlagi večletnih prizadevanj strokovnih služb 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) se je v 
letu 2006 pričelo podpirati zavarovanje posevkov in plodov 
pred nevarnostmi toče, požara in udara strele v naravi. 
Vlada je tik pred novim letom sprejela uredbo za leto 
2007, ki sofinanciranje zavarovanja posevkov in plodov 
razširja na zavarovanje pomladanske pozebe, viharja in 
poplave. Obenem pa uredba vključuje tudi sofinanciranje 
zavarovalnih premij za živali. 

Upravičenci do sofinanciranja zavarovalne premije za 
zavarovanje kmetijske proizvodnje so nosilci kmetijskega 
gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev. 
Zavarovanje posevkov in plodov
Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje posevkov 
in plodov upravičencem, ki od 1. januarja do konca avgusta 
letos sklenejo zavarovalno pogodbo.  
Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje 
posevkov in plodov, vključno s pripadajočim davkom od 
prometa zavarovalnih poslov, znaša 40 odstotkov obračunane 
zavarovalne premije. Če zavarovalno premijo sofinancira 
tudi občina, lahko občinski sofinancirani delež znaša le 
razliko do 50 odstotkov obračunane zavarovalne premije.
Zavarovanje živali
Sofinancira se zavarovanje bolezni živali upravičencem, ki od 
1. januarja do zadnjega decembra letos sklenejo zavarovalno 
pogodbo. Sofinancira se zavarovalna premija za zavarovanje 
živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola z 
veterinarsko napotnico oziroma usmrtitve zaradi bolezni in 
ekonomskega zakola zaradi bolezni. 
Višina sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje 
bolezni živali, vključno s pripadajočim davkom, je opredeljena 
v znesku, navedenem v preglednici 1. Če zavarovalno premijo 
sofinancira tudi občina, lahko občinski sofinancirani delež 
znaša le razliko do 50 odstotkov upravičenih stroškov 
obračunane zavarovalne premije s pripadajočim davkom. 

Preglednica 1: Višina sofinanciranja zavarovalne premije 
za zavarovanje bolezni živali, vključno s pripadajočim 
davkom od prometa zavarovalnih poslov 
Vrsta oz. kategorija živali Višina sofinanciranja 
 (EUR na glavo živali)
plemensko govedo  do 10 
plemenske telice  do 5 
goveji pitanci  do 6 
plemenski prašiči  do 4 
prašiči pitanci  do 2 
kopitarji  do 20 
drobnica  do 2 
druge živali oziroma živalska proizvodnja 
(ribe, čebele, perutnina, kunci in podobno) do 30 
odstotkov obračunane zavarovalne premije

Izvajalci zavarovanj po tej uredbi so zavarovalnice, ki so 
z Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj 
podeželja sklenile pogodbe (Tilia, Adriatic Slovenica, 
Triglav in Zavarovalnica Maribor). V imenu upravičencev 
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sofinancirani del premije uveljavljajo zavarovalnice. 
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) priporoča 
kmetom, da se vključijo v sistem sofinanciranja zavarovanja 
kmetijske pridelave, saj se bo v prihodnjih mesecih 
spreminjala zakonodaja na področju povračil škode zaradi 
naravnih nesreč.

Vesna Mazej Ušen, spec. univ. dipl. inž. zoot.,
terenska svetovalka

NOVA PRAVILA EVROPSKE 
SKUPNOSTI ZA DODELJEVANJE 

OBČINSKE POMOČI V 
KMETIJSTVU

Od 1. 1. 2007 dalje mora Občina Vojnik pri dodeljevanju 
proračunskih sredstev za kmetijstvo upoštevati nova pravila 
Evropske skupnosti. S spremembami in novostmi, povezanimi 
z novimi pravili EU pri dodeljevanju pomoči v kmetijstvu, 
se je Občina Vojnik seznanila v mesecu novembru v okviru 
seminarja Nova pravila EU za državne pomoči v kmetijstvu, 
ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano v Naklem. Za obdobje od 2007 do 2013 bomo 
morali pri dodeljevanju proračunskih sredstev za kmetijstvo 
poleg splošnih določil Skupne kmetijske politike, upoštevati 
naslednja nova pravila EU:
- Uredbo Komisije (ES) o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES 
pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se 
ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov – Skupinske 
izjeme.
- Uredba Komisije (ES) o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES 
za 'de minimis' pomoči v kmetijskem in ribiškem sektorju. 
- Smernice Skupnosti o državni pomoči v kmetijskem in 
gozdarskem sektorju 2007–2013. 

Pri dodeljevanju pomoči kmetijstvu, bo za občino gotovo 
najbolj pomembna uredba komisije, ki določa t. i. skupinske 
izjeme za kmetijstvo. Ta uredba je osnova za pripravo novega 
občinskega pravilnika za dodeljevanje pomoči v kmetijstvu 
za obdobje 2007–2013. Skupinske izjeme za kmetijstvo 
pomenijo pomoči v kmetijstvu, ki jih pred izvajanjem ni 
potrebno priglasiti evropski Komisiji. Evropsko Komisijo se 
o takšni pomoči samo obvesti, postopek pred dodeljevanjem 
pomoči vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano.

Nova uredba za skupinske izjeme v kmetijstvu prinaša kar 
nekaj sprememb in novosti, ki jih bomo morale občine 
upoštevati pri dodeljevanju proračunskih sredstev za 
kmetijstvo. Najpomembnejše novosti so:

Pomoč v kmetijstvu se bo lahko izvajala le za področje 
primarne pridelave kmetijskih proizvodov, medtem ko se bo 
pomoč za predelavo in trženje kmetijskih proizvodov izvajala: 
- v okviru pravil za gospodarstvo, 
- prejemniki pomoči bodo lahko majhna in srednje velika 
podjetja, pri čemer pojem podjetja vključuje tudi kmetijska 
gospodarstva, 
- pomoč se ne sme dodeliti za že izvedene aktivnosti, 
- pomoč se ne izvaja za podporo tekočim stroškom 
predelave, 
- za določene ukrepe se bo pomoč lahko dodelila le v obliki 

subvencioniranih storitev. 
Navedene novosti občini ne dovoljuje več izvajanja nekaterih 
oblik pomoči, ki so jih bili kmetje do sedaj deležni. V prihodnje 
tako ne bo več mogoče s proračunskimi sredstvi občine 
izvajati ukrepov kot so: kritje stroškov analiz zemlje, krme, 
kmetijskih izdelkov; kritje stroškov testiranja kmetijske 
mehanizacije; kritje dela prevoznih stroškov zbiranja 
mleka; podpor za preprečevanje zaraščanja; umetno 
osemenjevanje; stroškov veterinarskih storitev; plačila 
stroškov individualnega in pokojninskega zavarovanja; 
plačila kmetijam v težavah; razne oblike pomoči pri klanju 
živali; regresiranje nakupa semena; plačil v obliki premij 
na žival; plačil stroškov reje plemenjakov. 
Na drugi strani pa ima občina v okviru nove uredbe za 
skupinske izjeme na voljo kar nekaj novih vrst pomoči za 
kmetijstvo, in sicer:
- naložbe v kmetijska gospodarstva, 
- varstvo tradicionalnih krajin in stavb, 
- premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu, 
- vzpostavitev kmetijskih gospodarstev za mlade kmete, 
- predčasna upokojitev, 
- pomoč za skupine proizvajalcev, 
- pomoč v zvezi z boleznimi živali in rastlin, 
- pomoč za izgube zaradi neugodnih vremenskih razmer, 
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij, 
- pomoč za ponovno delitev zemljišč, 
- pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov, 
- zagotavljanje tehnične podpore, 
- pomoč živinorejskemu sektorju. 

Nekatere od navedenih oblik pomoči kmetijstvu se bodo 
izvajale že na državni ravni in jih bo občina s svojimi sredstvi 
le dopolnjevala. Držati se bomo morali načela, da mora biti 
pomoč, ki se bo dodeljevala kmetijstvu, usmerjena predvsem 
v izboljšanje kakovosti kmetijske proizvodnje in pridelanih 
kmetijskih proizvodov, izboljšanje naravnega okolja, 
higienskih razmer, standardov za dobro počutje živali.

Z novostmi in spremembami pri dodeljevanju pomoči v 
kmetijstvu na področju naše občine, ki jih prinašajo nova 
pravila EU, se bomo morali spoprijeti tako Občina Vojnik, 
ki bo sredstva dodeljevala, kot tudi upravičenci pomoči 
– kmetje. Občina Vojnik je skupaj z Odborom za kmetijstvo 
in razvoj podeželja tako že pripravila osnutek pravilnika, ki 
so nam ga potem, ko smo ga dali v preveritev na Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2. februarja potrdili. 
Tako smo poleg občin Laško, Celje, Velenje, Solčava in Žalec 
ena prvih občin, ki smo pripravili pravilnik. Žal bomo morali 
odmisliti nekatere »stare oblike pomoči« in se spoprijeti z 
novimi ter z izpolnjevanjem pogojev, vezanih na nove oblike 
pomoči v kmetijstvu. 

Glede na to, da so smernice in nov pravilnik novost za vse, 
se lahko, v kolikor boste imeli kakršno koli vprašaje, obrnete 
na nas, in sicer nas lahko v času uradnih ur pokličete na 
telefonsko številko 03 780-06-20 (Petra Pehar Žgajner). 

Petra Pehar Žgajner,
ref. za podjetništvo, turizem

in kmetijstvo
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 IZ DELA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
KRAJEVNA SKUPNOST NOVA 

CERKEV
Spoštovane krajanke, krajani!

DOVOLITE MI, DA VAS NA KRATKO SEZNANIM S 
PLANOM KOMUNALNIH IN DRUGIH INVESTICIJ, KI 
GA SVET KS NAČRTUJE V LETU 2007 IN  JE TUDI ZAJET 
V PRORAČUNU OBČINE VOJNIK ZA LETO 2007. TA JE:

1. izgradnja večnamenske dvorane s telovadnico v Novi 
Cerkvi (gradbeno dovoljenje že pridobljeno, razpis objavljen 
za zbiranje ponudb izvajalcev, odprtje se predvideva v mesecu 
oktobru ali novembru 2007 ob občinskem prazniku);
2. razširitev pokopališča v Novi Cerkvi (gradbeno dovoljenje 
se predvideva v kratkem);
3. dokončanje izgradnje  vodovoda Novake-Zgornji Razdelj  
(Jarh, Kolar, Štravs);
4. dokončanje izgradnje II. faze vodovoda Hrenova (do 
Kučeja);
5. izgradnja betonskega mostu v Zlatečah (nujno: 
zaradi popolne dotrajanosti podpornikov in kovinske 
konstrukcije);
6. priprava dokumentacije oziroma ponudbe za priključitev 
krajanov Trnovelj pri Socki na vitanjski vodovod;
7. ureditev javne razsvetljave na križišču Polže-Homec pri 
Štokovnik v Socki, št. 1/b in v Lembergu na avtobusnem 
postajališču ter pri gasilskem domu;
8. ureditev prehoda za pešce v Novi Cerkvi pri šoli in v centru 
Nove Cerkve ter v Socki pri trgovini Koprivnik;
9. asfaltiranje cest:
    (po planu iz leta 2006)
    - rekonstrukcija – razširitev obstoječe asfaltirane 
      lokalne ceste SOCKA-TRNOVLJE 
      (od Milana Majcena, Trnovlje 1/a do Marije Delčnjak, 
      Trnovlje 15),
    - asfaltiranje lokalne ceste SOCKA-TRNOVLJE
      (od Milana Majcena, Trnovlje 1/a do meje Krajevne 
      skupnosti Frankolovo),
    - asfaltiranje javne poti HRENOVA
      (od križišča pri Pohajaču, Hrenova 31 do Lednika, 
      Hrenova n. h.),
    - asfaltiranje javne poti NOVAKE
      (od Zupaneka, Novake 21 do Pogorevca, Novake 20);

    (po planu za leto 2007)
    - asfaltiranje javne poti LEMBERG 
      (od Brložnika, Lemberg 10 do Čretnika, Lemberg 9),
    - asfaltiranje javne poti HRENOVA 
      (Pozjakova cesta – od Škofleka, Hrenova 2 do 
      Koštomaja, Hrenova 4),
    - asfaltiranje javne poti SELCE
      (od Potočnika, Selce 5 do Založnika, Selce 2),
    - asfaltiranje javne poti SOCKA
      (od Šeška do Koka, Socka 35/a),
    - asfaltiranje javne poti ZLATEČE
      (od Založnika do Grma, Zlateče 20).

Slavko Jezernik,
 predsednik sveta KS

KRAJEVNA SKUPNOST 
FRANKOLOVO

Spoštovani krajani!

Člani Sveta KS Frankolovo smo na svoji zadnji seji 
obravnavali osnutek proračuna za leto 2007. Pri pregledu 
proračunskih postavk smo ugotovili, da je razrez sredstev 
predvsem na področju investicij za KS Frankolovo zelo 
skromen, v primerjavi z ostalimi deli občine. Nekateri 
projekti se odmikajo že nekaj let, zato se člani sveta nismo 
strinjali s takšnim predlogom.
Prioritetna naloga je reševanje vodooskrbe na območjih, 
kjer še ni javnega vodovoda. To velja predvsem za Stražico, 
Stražo pri Dolu ter del Lipe. Za ta področja so izdelane 
idejne zasnove,  na osnovi seznama oziroma podpisov 
krajanov, zainteresiranih za priključitev na javni vodovod. 
S predstavniki VO-KA Celje smo si trase vodovoda ogledali 
in ugotovili, da se lahko pristopi k pridobivanju projektne 
dokumentacije. V čim krajšem času moramo pridobiti 
soglasja lastnikov zemljišč za izvedbo vodovoda  in manjših 
objektov – rezervoarjev. Upamo, da tu ne bo večjih ovir in da 
se bodo dela lahko začela čim prej izvajati. 
V prvi fazi se predvideva izvedba vodovoda Stražica in Straža 
pri Dolu v vrednosti 10 mio SIT oziroma 41.729,26 EUR.  
Krajani Zgornjega Lindeka so pisno poslali na KS Frankolovo 
zahtevo, da mora v letošnjem letu Občina Vojnik naročiti 
podjetju VO-KA izdelavo projektne dokumentacije za 
izvedbo vrtine.
Po razpravi smo člani Sveta KS Frankolovo sprejeli naslednji 
sklep:
Smatramo, da je postavka »oskrba z vodo« 10 milijonov 
SIT, z obzirom na obljube iz preteklih let in glede na slabo 
realizacijo proračuna 2006, premajhna. Predlagamo, da se 
ta postavka poviša, in sicer:
1. izvedba vodovoda  Stražica in Straža – 20 milijonov SIT 
oziroma 83.459 EUR;
2. naroči se podjetju VO-KA Celje izdelava projektne 
dokumentacije za izvedbo vrtine v Lindeku. 
Zapisnik s tem sklepom je bil poslan na Občino Vojnik.
Za Črešnjice je v osnutku proračuna predvideno nadaljevanje 
širitve pokopališča ter priprava dokumentacije za mrliško 
vežo pod »Marijinim domom«.
Iz leta 2006 smo dolžni asfaltirati igrišče in dovozno cesto v 
Črešnjicah, zaradi praznika KS Frankolovo, ki ga praznujemo 
v drugi polovici maja.
V proračunu Občine Vojnik so zajeta tudi sredstva za 
asfaltiranje krajevnih cest, ki so v planu vrstnega reda 
asfaltiranja cest v KS. 
Krajani, ki smo vključeni v različna društva v kraju, že nekaj 
let zaman čakamo na ureditev prireditvenega prostora v 
graščinskem parku, ki ni v ponos kraja. Zato se člani sveta KS 
nismo strinjali, da ta postavka ni zajeta v osnutku proračuna 
v letu 2007.
Res je, da obstajajo nekatere kombinacije glede nove 
lokacije vrtca in možnost izgradnje bloka, ki se naj bi gradil v 
neposredni bližini sedanjega vrtca. Člani sveta KS smo sprejeli 
sklep, da se o teh problemih temeljito pogovorimo z županom 
Občine Vojnik in da te možnosti skupaj uskladimo.
Skratka, čaka nas veliko dela, pogovorov, usklajevanj in 
potrpljenja.

Dušan Horvat, 
predsednik sveta KS
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 IZ DELA POLITIČNIH STRANK
USTANOVITEV ŽENSKEGA 

ODBORA SDS V OBČINI VOJNIK

V sobota, 20. 1. 2007, so se v gostišču Urška v Vojniku zbrale 
članice SDS z namenom, da ustanovijo Ženski občinski 
odbor SDS Vojnik. Glavna gostja večera je bila poslanka 
Evropskega parlamenta, podpredsednica stranke SDS in 
predsednica Ženskega odbora SDS Slovenije, dr. Romana 
JORDAN CIZELJ, druga gostja pa je bila predsednica 
Ženskega odbora Celjske regije, Jožica SOVINC. 

Ustanovna konferenca ŽO SDS Vojnik se je začela z uvodnim 
pozdravom predsednika OO SDS Vojnik, mag. Vilija 
HRIBERNIKA in nadaljevala po zastavljenem dnevnem 
redu ustanovne konference. Sledila je izvolitev članic ŽO 
SDS Vojnik skupaj z njihovo novoizvoljeno predsednico mag. 
Vlasto KAMPOŠ. Ta se je vsem prisotnim zahvalila za zaupanje 
ob izvolitvi in predstavila namen njihovega delovanja. Pri tem 
je dejala, da nam aktualne družbene in politične smernice 
nujno narekujejo uravnoteženo zastopanost spolov v vseh 
segmentih družbenega in političnega delovanja. Prav to pa od 
nas pričakuje tudi evropska sodobna, moderna demokracija, 
katere del je tudi Slovenija.

Od leve: mag. Vili Hribernik, mag. Vlasta Kampoš in dr. Romana 
Jordan Cizelj

Izredno zanimiv je bil vzpodbudni govor dr. Romane JORDAN 
CIZELJ, ki je poudarila, da sta zastopanost in vključevanje 
žensk v politiko, zlasti v Sloveniji, zelo pomembna ter podala 
nekaj pozitivnih primerov iz drugih držav, članic Evropske 
skupnosti. Navedla je nekaj najpomembnejših uspehov 
zadnjega obdobja; od prenovljene Lizbonske strategije 
do uspešnega dogovora o naslednji finančni perspektivi, 
storitvah na notranjem trgu in na področju evropske 
energetske politike. 
Po uradnem delu smo večer zaključili v sproščenem klepetu 
in prijetnem vzdušju, h kateremu sta pripomogla tudi okusna 
hrana ter prijazno osebje gostišča Urška iz Vojnika.

Za OO SDS Vojnik, Jurij Kuzman

INTERVJU Z DR. ROMANO 
JORDAN CIZELJ

Ob ustanovitvi Ženskega odbora SDS Vojnik, dne 20. 
1. 2007, smo z dr. Romano Jordan Cizelj izvedli kratek 
intervju, v katerem nam je povedala nekaj več o sebi in 
svojem delovanju.
1.  Se lahko za naše občanke in občane, ki vas še ne poznajo, 
na kratko predstavite?
Hvala za povabilo. Trenutno sem poslanka v Evropskem 
parlamentu, kjer delujem predvsem na področju energetike 
in raziskav informacijske tehnologije. Sodelujem v odboru, 
ki se ukvarja s proračunom, ter delegacijah, ki sodelujejo pri 
oblikovanju odnosov Evropske skupnosti z ZDA. Pravkar 
sem bila izvoljena tudi za podpredsednico Odbora za razvoj. 
Pred tem sem bila raziskovalka na Inštitutu Jožefa Štefana in 

pridobila naziv doktorice jedrske tehnike. Sicer pa je zame, 
za mojo dušo in srce pomembno predvsem, da sem žena in 
mati dveh sinov. To je drugi del mojega življenja, ki je bolj 
skrit očem javnosti.
2.  Vaša prizadevanja dokazujejo, da politika zanima 
tudi ženske ter da ste ženske lahko  poklicno in politično 
uspešne.  Kdaj in kako ste vi začeli graditi  politično in 
poklicno kariero?
Z aktivnejšim delovanjem sem pričela po rojstvu drugega 
sina, saj so mi razmere doma dopuščale več prostega časa 
za interesne dejavnosti. Že pred tem sem bila pozorna na 
politično dogajanje v državi in opažala ravnanja, ki mi niso 
bila všeč. Dogajanje ocenim in presodim najprej pri sebi in 
šele nato tisto, kar mi ni všeč, skušam spremeniti. To je bil 
povod, da sem se začela politično udejstvovati v stranki in 
v občinskem svetu in se vključevati v delovanje na državni 
ravni. Aktivno sem delovala v univerzitetno-znanstvenem 
forumu kot podpredsednica slovenskega Odbora za Nato in 
kmalu kandidirala za poslanko v Evropskem parlamentu.
3.  Predvidevam, da večino dneva preživite delovno v 
Evropskem parlamentu. Imate pa tudi družino, zato me 
kot moškega zanima, ali morda kdaj kuhate in likate?
 Z razmerami se spremeni tudi človekov odnos do različnih 
opravkov, ki jih je potrebno postoriti. Kuhanje in likanje mi 
sploh ne predstavlja več obveznosti, ampak spadata med 
moje konjičke, vendar imam pri gospodinjskih opravilih 
pomoč. Pred približno štirinajstimi dnevi sva s sinom skupaj 
pripravljala pico. Preden sva jo potisnila v pečico, mi je sin 
dejal: »Veš, mami, do sedaj nisem vedel, da nas lahko pica 
tudi združuje«. Tedaj sem se resnično od srca nasmejala.
4.  Predstavite nam vaš delovni dan ženske in evropske 
poslanke v Bruslju. 
 Delo žensk se ne razlikuje od dela moških. Menim, da 
mora vsakdo, ki želi oblikovati skupno evropsko politiko, 
biti pripravljen delati od jutra do večera. Moj delovni dan 
poslanke v Evropskem parlamentu se začenja ob osmi uri. 
Temu sledi enourna priprava na sestanke, ki običajno trajajo 
od 10.00 do 12.00 ure. Čas kosila med 12.00 in 15.00 uro 
izkoristimo za delovna srečanja ter sestanke v ožjih delovnih 
skupinah. Nadaljujemo s širšimi sestanki, ki jim sledijo 
delovna večerja in sestanki s specifičnimi temami v ožji 
delovni skupini. Te aktivnosti običajno potekajo vse do 23. 
ure. 
5.  Glede na to, da ste evropska poslanka in predsednica 
Ženskega odbora SDS, ali menite, da ste ženske enakovredno 
zastopane v domačem in evropskem političnem prostoru?
 Ženske  imamo ustrezna znanja, izkušnje ter voljo in bi 
lahko bile v domačem in evropskem političnem prostoru 
enakovredno zastopane, a je še vedno naš delež bistveno 
nižji od deleža moških. V Evropskem parlamentu  je trenutno  
30 % žensk in vodilne položaje v večini zasedajo moški, 
a trendi kažejo, da si družba  želi aktivnejšega ženskega 
vključevanja v politično delovanje. To se je v domačem 
prostoru pokazalo po sprejetju  Zakona za volitve v Evropski 
parlament in Zakona za lokalne volitve. Tako od sedmih 
evropskih poslancev ženske zasedamo tri poslanska mesta 
v Evropskem parlamentu. Povečal se je tudi delež žensk v 
občinskih svetih in to je tisto, kar nam ženskam vliva novo 
upanje in posledično pomeni bogastvo naše družbe.

Za OO SDS Vojnik, Jurij Kuzman
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IZ DELA POLITIČNIH STRANK
SOCIALNI DEMOKRATI – POZIV 

KRAJANOM VOJNIKA
Spoštovani krajanke in krajani Vojnika, volitve so za nami, 
naša skupna prihodnost pa je polna načrtov in izzivov. Vodilo 
stranke Socialnih demokratov, »Zmaga je šele začetek«, je 
hkrati vodilo vseh, ki smo tako ali drugače povezani z njo. 
Poleg aktivnega delovanja v občinskih odborih in komisijah, 
si bomo prizadevali za popestritev kulturnega in družabnega 
dogajanja v Vojniku. V letošnjem letu načrtujemo različne 
dogodke, o katerih vas bomo obvestili preko občinskega 
glasila Ogledalo in tudi drugače. 
Vojnik se v zadnjih letih hitro razvija, pa vendar bi se še našlo 
kaj, kar bi lahko storili skupaj z vami, spoštovani krajanke in 
krajani. Socialni demokrati si bomo kar najbolj prizadevali 
za uresničitev ciljev, ki smo jih zapisali v svojem programu. 
Gre za obsežnejše projekte, ki zadevajo vse krajane Vojnika. 
Prizadevali si bomo za dvig življenjske ravni vseh prebivalcev 
Vojnika, katera je povezana tudi z odpravo še tako drobnih 
malenkosti, zato vas prosimo, da nas opozorite na stvari, 
ki bi jih želeli spremeniti. To so lahko stopnice, ki se vam 
zdijo previsoke, drevo, ki meče senco na vaš vrt ali pa nekaj 
povsem tretjega. Vsakega vašega pisma ali telefonskega klica 
bomo veseli. Zapisali si ga bomo, se o njem pogovorili in ga 
obravnavali na predsedstvu Socialnih demokratov Vojnik, 
naši predstavniki pa bodo nato na problem opozorili v 
ustreznih odborih in občinskih organih ter si prizadevali za 
primerno rešitev. 
Na probleme nas lahko opozorite na različne načine, 
preko pisma, poslanega na naslov našega sedeža: Socialni 
demokrati, Ivenca 23 a, 3212 Vojnik, preko elektronskih 
sporočil na naslov: sd.vojnik@gmail.com, s klicem na telefon: 
040-171-766, ali pa z oddajo sporočila v poštni nabiralnik 
stranke SD, ki je nameščen pri vhodu na občino.  

Če se ne želite izpostavljati, naj vam povemo, da bomo 
tudi nepodpisana sporočila obravnavali enako skrbno kot 
vsa druga, sicer pa pripišite telefonsko številko in se bomo 
pogovorili po telefonu.
Prijazno vas tudi vabimo, da nas obiščete na spletni strani 
www.vojnik.socialnidemokrati.si, ki je naša najnovejša 
pridobitev. Na njej lahko spremljate tekoče dodajanje, se 
seznanite z našimi stališči do aktualnih problemov, preberete 
za kaj se zavzemamo in še mnogo drugega.
Socialni demokrati menimo, da naj bo Vojnik prostor po 
meri posameznika, v katerem bomo radi bivali ter ponosno 
širili dober glas tudi izven njegovih meja.
V pričakovanju vaših pisem vas prav lepo pozdravljamo 
Socialni demokrati Vojnik. 

 Zapisala: Barbara 
Černe in Samo Kunej

STROKOVNA EKSKURZIJA NOVE 
GENERACIJE V BEOGRAD

(14. 12.–17. 12. 2006)
MALO BEOGRADA NE ŠKODI

Prestolnica Srbije prinaša nepozabna doživetja. V Beogradu 
se pravo življenje začne malo pred polnočjo, ko ostala Evropa 
že skoraj tone v spanec. Tako je bila odločitev, kam naj se 
Nova generacija odpravi na »ekskurzijo podmladka SLS 
2006«, sprejeta v pričakovanju spoznavanja beograjskega 
šarma in druženja mladih. Četrtkov odhod iz Slovenije se je 
pričel s plesanjem na avtobusu vse do obljubljene destinacije 
– Beograda. Vsak večer smo spoznavali nočni utrip mesta, 
čez dan pa smo z zanimanjem hodili na oglede.
Ogledali smo si marsikatero zanimivost mesta, ki je 
nenavadna mešanica večstoletnega križanja civilizacij, vse 
od Kalamegdanskega parka, Beograjske trdnjave, znane 
televizijske hiše Pink. Peljali smo se mimo Arkanove hiše 
oz. hiše znane srbske pevke Cece, obiskali še nedokončano 
cerkev sv. Save, ki je tudi največja srbska pravoslavna cerkev. 
Marsikdo je bil presenečen nad velikostjo te stavbe, ki jo 
gradijo že nekaj desetletij. Prav tako smo obiskali Hišo cvetja 
in grob Josipa Broza Tita, kjer je vsak lahko poiskal štafeto 
mladosti s svojo letnico rojstva. Hišo cvetja že nekaj let 
obiskujejo turisti iz nekdanjih republik SFR Jugoslavije, ki 
se z nostalgijo spominjajo teh časov. Hiša in muzej sta danes 
preimenovana v Muzej zgodovine Jugoslavije. Na žalost se je 
veliko Titovih osebnih predmetov in poslovnih daril, ki jih je 
dobil v času vladanja, »porazgubilo« v Miloševičevem času in 
jih muzej le  počasi pridobiva nazaj.

Nočno življenje se odvija večinoma na splavih. Tako smo 
tudi mi prvi večer preživeli na tradicionalnem splavu, kjer 
ni manjkalo prave srbske hrane in glasbe. Drugi večer so 
nas divji ritmi v diskoteki Amsterdam popeljali dolgo v noč. 
Zadnje ure nočnega Beograda pa smo preživeli v diskoteki 
Underground v centru mesta. In ker je Nova generacija SLS 
tudi politični podmladek, so nas v goste sprejeli naši mladi 
strankarski prijatelji iz stranke SPO (Srpski pokret obnove) 
ter nam na kratko predstavili demokratični razvoj in trenutne 
razmere v Srbiji, še posebej za mladino. 
Člani Nove generacije smo znani po tem, da naredimo 
dobro vzdušje, kamor koli gremo, zato takšnega pozitivnega 
vzdušja ni manjkalo niti na naši ekskurziji v Beogradu. Ob 
vrnitvi pa so nam misli že uhajale k drugim prestolnicam, ki 
jih obiščemo letos, naslednje leto. Vsaka organizacija mora 
za svoje uspešno delovanje znati združiti svoje člane. In 
nam je to uspelo. Vrnili smo se polni lepih občutkov, novih 
poznanstev in z namenom, da se kmalu zopet vidimo.

Sanja Zabav, Nova generacija
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 IZ DELA DRUŠTEV
50 LET TURISTIČNEGA DRUŠTVA 

VOJNIK

Ko razmišljamo o razvoju v našem kraju, se ta prične šele 
takrat, ko želijo tržani poskrbeti zase, urediti ulice, parke, 
vrtove in balkone, živeti v prijaznem okolju, kjer se ljudje 
med seboj poznajo in spodbujajo. Samo v tako okolje so 
pripravljeni prihajati tudi drugi obiskovalci. 

Današnje Turistično društvo Vojnik je v vsakem pogledu 
dostojni naslednik idej, poslanstva in tradicije olepševalnega 
društva, v Vojniku ustanovljenega pred 50 leti. Ne smemo 
pozabiti, da so takratni člani društva še kako pomembno 
prispevali k videzu kraja. 50. obletnica društva je del 
zgodovine Vojnika ter hkrati praznik njegovega prebivalstva. 
Praznik tudi zato, ker se kraju obetajo še boljši časi, tako glede 
njegove podobe kot ponudbe. V ta razvoj moramo vključiti 
oziroma privabiti vse krajane Vojnika, ki so naklonjeni 
našim idejam. Tudi danes potrebujemo dejavno društvo 
in krajane, saj ni mogoče razvijati kraja brez sodelovanja 
obeh. Častitljiva obletnica društva je prava zakladnica idej, 
dobrih in slabih, vendar v vseh primerih izjemna za analizo 
vrednotenja in načrtovanja novih oblik delovanja.

Ponosni smo na delo in rezultate naših prednikov ter hvaležni 
za njihov prispevek k podobi kraja. Glede na okoliščine, 
v katerih je društvo delovalo v zadnjih nekaj letih, smo 
delali dobro in storili veliko. Sicer pa to oceno prepuščamo 
drugim. Ob 50. obletnici delovanja pa se s ponosom oziramo 
na prehojeno pot. Da je bila dobra, potrjujejo uspehi in 
priznanja, ki jih je Turistično društvo Vojnik prejelo za svoje 
delo. 

Člani odbora Turističnega društva Vojnik

Kraj Vojnik pa se tudi ponaša s priznanjem Turistične zveze 
Slovenije, v tekmovanju, ki ga spodbuja projekt Moja dežela 
– lepa in gostoljubna. Sedanji dobri rezultati so izredno 
pomembni, hrabrijo, vnašajo samozavest, vlivajo optimizem 
in takšno vzdušje potrebujemo.

Kot dolgoletni predsednik Turističnega društva Vojnik se želim 
zahvaliti za sodelovanje vsem članom društva, upravnega 
in nadzornega odbora, donatorjem ter somišljenikom za 
vse dobro, kar je pripomoglo k skupnemu zadovoljstvu in 
napredku društva. Upam, da bo delo društva še prijaznejše, 

naprednejše in še bolj množično. Ljudje si pač želimo okoli 
sebe novih članov in somišljenikov. V tej prijetni turistični 
družbi je prav ta visoki jubilej velika vzpodbuda našemu delu 
in hkrati izziv, da bomo iskali najširšo podporo pri ljudeh v 
Vojniku, gospodarstvu in občinski upravi. 
Turizem smo ljudje.     

   Jože Tanšek,
predsednik Turističnega društva Vojnik

NEKAJ UTRINKOV IZ 50-
LETNEGA DELA TURISTIČNEGA 

DRUŠTVA VOJNIK

V tem obdobju smo delovali še na sledečih področjih, poleg 
urejanja okolja in svetovalne dejavnosti v kraju:

1. Organizirali smo ocenjevanje gospodinjstev, podjetij 
in družbenih dejavnosti ter preko 20 let podeljevali 
priznanja in jih podelili preko 600.

2. S področja floristike in krajinarstva smo 
organizirali preko 20 razstav z vrhunskimi 
strokovnjaki.

3. Ob različnih krajevnih in občinskih praznikih 
smo organizirali preko 30 odmevnih koncertov 
vrhunskih izvajalcev domače in operne glasbe.

4. Izdali smo preko 30 različnih razglednic kraja in 
tudi izdali publikacijo o zgodovini kraja.

5. Podmladku na šoli smo bili v pomoč pri preko 10 
različnih raziskovalnih nalogah.

6. Organizirali smo številne ekskurzije v vse turistične 
in druge kraje v domovini in v vse sosednje države.

7. Organizirali smo številne samostojne razstave 
in sodelovali z drugimi razstavljavci, z Mestnim 
muzejem Celje.

8. Torej je le nekaj pomembnega dela, ki je prav 
gotovo odločujoče vplivalo na urejenost kraja, zato 
smo s tega področja dobili tudi številna priznanja 
lokalnih in državnih organizacij.

Veliko časa smo posvetili tudi sosednjim društvom, se 
udeleževali njihovih praznovanj ter s tem predstavljali 
domači kraj. To poslanstvo je obljuba in jamstvo, da se bo v 
prihodnje, z dodatno novo vsebino, kraj še lepše in hitreje 
razvijal.

          Jože Tanšek, predsednik TD Vojnik

SEZNAM NAGRAJENCEV ZA 
LEPO UREJENO OKOLJE 2006

Gospodinjstva: 
1. družina VALENTINE TADINA, Pot v Lešje 10, 

3212 Vojnik
2. družina OLGE LEČNIK, Ulica Stanka Kvedra 9, 

3212 Vojnik
3. DRUŽINA SEMOLIČ, Cesta Talcev 20 a, 3212 

Vojnik
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4. družina VIDE KRULEC, Konjsko 15, 3212 Vojnik
5. družina ANICE SOJČ, Ilovca 18 a, 3212 Vojnik
6. družina IRENE PRELOŽNIK, Jankova 11, 3212 

Vojnik
7. družina MARJANE ČRETNIK, Preložnikova ulica 

2, 3212 Vojnik
8. DRUŽINA KROFLIČ, Male Dole 1, 3212 Vojnik
9. družina MARJANE IN IVANA BOROVNIK, Ulica 

Bratov Jančarjev 6 c, 3212 Vojnik
10. družina EVE MIRNIK, Pristava 12, 3212 Vojnik
11. DRUŽINA JESENEK, Bovše 7, 3212 Vojnik
12. družina JOŽICE TANŠEK, Cesta ob Hudinji 5, 

3212 Vojnik
13. družina SILVE MIKUŠ, Preložnikova ulica 12, 

3212 Vojnik
14. družina ROMANE ŠPES, Bovše 8 a, 3212 Vojnik
15. družina MARJANA LAVBIČA, Konjsko 6 b, 3212 

Vojnik
16. družina MIRANA KOŠTOMAJA, Cesta v Šmartno 

30 b, 3212 Vojnik
17. družina MILENE IN ZDRAVKA STROPNIKA, 

Celjska cesta 35, 3212 Vojnik
18. družina MOJCE TROBENTAR, Razgor 5 c, 3212 

Vojnik
19. DRUŽINA ZALEZNIK, Višnja vas 11 a, 3212 

Vojnik
20. družina CVETKE BEZGOVŠEK, Cesta ob Hudinji 

2, 3212 Vojnik
21. družina TANJE IN FRANCA BEZOVŠEKA, Arclin 

66, 3211 Škofja vas
22. družina MARIJE IN JOŽETA ŠALOVENA, Arclin 

62 c, 3211 Škofja vas
23. družina KARMEN IN SANDIJA PETRETA, Cesta 

ob Hudinji 3, 3212 Vojnik
24. družina ANTONIJE KLANČNIK, Brezovnikova 

ulica 3, 3212 Vojnik
25. družina MILANA ŠIPA, Pot na Konjsko 10, 3212 

Vojnik
26. družina SILVE IN FRANCA VREČERJA, Cesta v 

Tomaž 6 a, 3212 Vojnik
27. družina ANE IN ZORKA GORJANA, Cesta v 

Tomaž 6 a, 3212 Vojnik
Posebna priznanja:

1. PIZZERIJA IN AVTOPRALNICA MC, Janez 
Majcen s. p., Celjska cesta 3, 3212 Vojnik

2. OSNOVNA ŠOLA VOJNIK, Prušnikova ulica 14, 
3212 Vojnik

3. DRUŽINA DR. ĐORĐEVIĆA, Cesta v Tomaž, 
3212 Vojnik

Jože Tanšek,
predsednik Turističnega društva Vojnik

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO DRUŠTVO
              OBČINE VOJNIK                                            
 Sonca dosti, znoja in skrbi,
 da trta dobrega rodi.

DELOVNA POKUŠNJA MLADIH VIN
»KLETARSKI VEČER«

11. januarja so člani Vinogradniško-vinarskega društva 
občine Vojnik spet, letos že četrtič, prinesli svojo vinsko 

kapljico na strokoven pregled. Na presenečenje in veselje 
organizatorjev, ki so z veliko truda prireditev skrbno 
organizirali, so vinogradniki prinesli kar 84 vzorcev. Vsem 
vzorcem se je izmerila stopnja sladkorja in kislin.
Mag. Tone Vodovnik je po uvodnem strokovnem predavanju 
(opozoril je na najbolj pogoste napake pri kletarjenju) 
pregledal – pokusil vse prinesene vzorce. Podrobno je 
razložil napake v mladem vinu ter sproti svetoval, kako jih 
je možno odpraviti. Letos so imela vina precej »bekserja« 
etil acetata, okusa po posodi … Predavatelj pa je kar nekaj 
vzorcev ocenil za odlične in jim na ocenjevanju vin letnika 
2006, ki bo meseca aprila, napovedal visoke ocene. Za rdeča 
vina je povedal, da so vojniški vinogradniki pri kletarjenju 
dosegli strokovno velik napredek.
Velika udeležba 50 vinogradnikov kaže, da so ti sprevideli, 
kako je strokovno izobraževanje  potrebno, predvsem pa za 
njih koristno.
Letos smo »Kletarski večer« zaradi zasedenosti prostorov pri 
našem sponzorju gostišču Lovec organizirali v lepo urejeni 
dvorani Gasilskega društva Vojnik. Lepa hvala!

Pridelati dobro vino ni samo trdo delo v vinogradu in kleti, 
povezano s stalno skrbjo za dober pridelek, zaradi vremenskih 
razmer, in za strokovno znanje vinogradnika. Je tudi 
druženje s prijatelji ter poskušanje žlahtne kapljice, ki nam 
jo vsako leto ponudi narava. Zato je mag. Anton Vodovnik, 
eden največjih strokovnjakov vinske stroke v Sloveniji, spisal 
šaljiva pravila za vinogradnike, ki jih z veseljem objavljamo.

Pij malo, pij dobro!
Pavle Leskovar, tajnik društva
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DELO V DRUŠTVU KMETIC 

CELJE, VOJNIK IN DOBRNA – 
META

Malokdaj se iz našega društva oglašamo v Ogledalu, vendar 
je naše delovanje preko celega leta zelo aktivno. Že kmalu 
po lanskem občnem zboru (na Dobrni) smo organizirale prvi 
tečaj za pripravo namazov, ki je potekal v dveh skupinah. 
Prvo skupino je gostila Slava Kranjc v Vojniku, drugo pa 
Silva Krulec na Dobrni.
Teden za tem je potekal prikaz priprav jedi iz rib in morskih 
sadežev na Slemenškovi domačiji.
Julija je bila ekskurzija na Kalanovo zeliščarsko kmetijo. 
Prijazno so pokazali svoje njive, kjer po ekoloških normativih 
pridelujejo zelišča, večino za čaje. Pri delu sodeluje cela 
družina, saj vsa zelišča tudi posušijo v svoji sušilnici in jih 
nazadnje sami tudi prodajo. Pot na Kalobje, kjer domujejo 
Kalanovi, nas je iz Celja vodila preko Šentjurja, kjer so nas 
pričakale šentjurske kolegice in nas presenetile s prigrizkom. 
Jesenski izlet nas je popeljal v Spodnje Podravje. Prvi 
postanek je bil na Ptujski Gori, kjer je 600 let stara romarska 
cerkev Marije – zavetnice s plaščem.
Naprej smo pot nadaljevali po Dravskem polju, malo po 
Halozah in se ustavili na kmetiji, ki se ukvarja s kozjerejo. Vse 
kozje mleko tudi predelajo. Njihove izdelke smo poizkusili 
in bili so izvrstni. V zgodnjih popoldanskih urah smo se 
ustavili na Ptuju. Sprehajali smo se po ulicah in po razlagi 
vodičke smo si lahko predstavljali, kakšen je bil Ptuj skozi 
zgodovino. Ustavili smo se v najstarejši delujoči vinski kleti 
na slovenskem, saj ima Ptuj večtisočletno tradicijo pridelave 
in trgovanja vina – sega v obdobje Rimljanov. Takrat je bil 
Ptuj mnogo večji kot danes. Dan smo zaključili z večerjo v 
Slovenskih Goricah.
Leto 2006 smo zaključile drugače kot navadno. V kulturnem 
domu v Vojniku smo pripravile srečanje štirih društev kmetic; 
Meta (naše), Šentjur, Vitanje in Prebold. Po pozdravu naše 
predsednice Štefke Žlavs in župana Benedikta Podergajsa 
smo si ogledale komedijo »Sumljiva oseba« v izvedbi 
domačega Kulturnega društva France Prešeren.

Naše članice se pojavljajo na raznih prireditvah, kot so 
Podeželje v mestu, Flora in poroka v Golovcu ter na drugih 
prireditvah in otvoritvah v občinah Celje, Vojnik in Dobrna.
Letošnje leto bo prav tako pestro, saj je v načrtu kmalu 
po občnem zboru (pri Sv. Jožefu nad Celjem, 1. 2.) prikaz 
izdelave in krašenja daritvenih kruhov. Poteka pa že tečaj 
vezenja ob četrtkih v Globočah pri Lenki Dobrotinšek. Vodi 
ga gospa Vida Majcen po principu medsebojne izmenjave 
znanja in izkušenj.
Če se katera zanima za včlanitev ali samo za kakšen tečaj, 
naj pokliče na št. 031 866-776 Štefko Žlavs. Vsaka je 
dobrodošla.

       Za društvo zapisala Marija Žerjav

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK

Ko zapuščamo staro leto in veselo korakamo v novo, si vsi 
želimo, da bi bilo zdravo, srečno in zadovoljstva polno. Mi 
upokojenci smo staro leto zaključili v veseli družbi »PRI 
JELENI«  v  Gornji Dubravi. Kar 154 nas je bilo in verjemite, 
da smo se imeli lepo. V tem letu smo imeli že sestanek 
Odbora, kjer smo obravnavali finančno poslovanje v lanskem 
letu in pogledali, kaj nas čaka v letošnjem. Kaj več pa bomo o 
zaključnem računu in načrtih za naprej povedali na Občnem 
zboru, ki bo 3. marca 2007 v gostišču  »MEDVED« v Škofji 
vasi. V marcu bomo proslavili dan žena ali materinski dan, 
še prej 20. februarja pa bomo pospremili norčavega pusta 
v pomlad pri Ivanki KOPRIVNIK, kjer bo veselo in tudi 
najlepše maske bomo nagradili.
V mesecu maju načrtujemo enodnevni izlet v tujino. V juniju 
je srečanje starejših – nad 80 let. Sledi izlet in na koncu junija 
(28. 6. 2007) srečanje upokojencev Slovenije v  Mariboru. 
Z izleti in srečanji bomo nadaljevali v juliju in skozi vso 
poletje do starega leta.
Plan potovanj, izletov in srečanj je narejen, le točne datume 
in kraje, v katere potujemo, bomo sprotno določali. Pridite 
si vse to pogledat v naše društvene prostore in se sprotno 
odločajte, kdaj  boste v naši družbi. Lahko pa vprašate 
naše poverjenike na terenu. Vsak naš član dobi pri plačilu 
članarine program izletov, prireditev, družabnih srečanj 
in ostalih aktivnosti v našem društvu za leto 2007. Vsem 
upokojencem, ki še niste naši člani, ponujamo izziv, da to 
postanete in se nato sami odločite, kateri izlet ali druženje 
vam najbolj odgovarja.
Naš namen je druženje in naj nas pesem in dobra volja 
spremljata vsepovsod, ker bomo 
le-tako postali bolj sproščeni in svobodni, skrbi pa bomo 
odložili za poznejši čas. Čas pa nam, kot veste, hitro beži in 
nikar ga ne zamudimo.
Odločitev je vaša, zato vam kličemo – na svidenje!
Novi gospodar je Alojz Buček, tel. 5772-698, GSM: 041 516-
812, katerega obveščate v primeru smrti članov Društva 
upokojencev Vojnik.

                                                                                       
Ivan Robačer, predsednik DU

ISKANJE IZGUBLJENEGA 
PRSTANA GRAJSKE 

GOSPODIČNE

Tako kot vsako leto do sedaj je društvo Talon Frankolovo 
tudi letos pripravilo zelo pester program svojih aktivnosti. 
Med bolj odmevnimi akcijami, ki so namenjene tako članom 
kot tudi nečlanom društva, sta vsekakor pomladanski in 
jesenski kramarski sejem in obdarovanje frankolovskih 
otrok z izvirno staro tradicionalno igračo, ki jo izdelamo 
člani društva in jo podarimo otrokom za Miklavža.  
Še posebej zanimiva in vabljiva pa je prireditev »Iskanje 
izgubljenega zlatega prstana grajske gospodične«, ki jo 
je društvo Talon organiziralo letos že četrtič. Prireditev je 
potekala dne 8. 10. 2006, z začetkom na startnem mestu v 
parku na Frankolovem ob prireditvenem objektu. Prireditev 
je organizirana kot pohod vseh prijavljenih s Frankolovega, 
ob Belem potoku, na grad Lindek. Vsak udeleženec ob startu 
prejme startni list, na katerega mora med potjo proti cilju 
na kontrolnih točkah dobiti potrditev v obliki pečata. Vsi 
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udeleženci, ki premagajo nezahtevno in slikovito pot mimo 
slapa Beli potok, se zberejo na ravnini pod gradom Lindek. 
Pred pričetkom pohoda komisija društva s trakom označi 
območje v gozdu tik pod ruševinami gradu. Na tem gozdnem 
prostoru, velikem okoli 1000 m2, vodja prireditve skrije 
v gozdu tri zapečatene škatlice (za prstan) enake barve in 
velikosti. Škatlice skrijemo med listje, pod korenine, pod 
kamne ali v vdolbino štora. V teh škatlicah so številke od 
1 do 3.  Iskanje se prične ob znaku in poteka približno 
eno uro, oziroma dokler udeleženci ne najdejo škatlic. 
Udeleženec, ki najde škatlico, dobi lepo nagrado. Tisti, ki 
najde škatlico s številko 1, pa dobi v trajno last zlat prstan 
grajske gospodične. Po prireditvi se vsi udeleženci zberemo 
na prireditvenem prostoru v objektu v parku Frankolovo in 
se za zaključek še poveselimo. Letošnja prireditev je bila zelo 
uspešna, sodelovalo pa se je skoraj 40 udeležencev. 
Društvo Talon bo tudi v naslednjem letu organiziralo iskanje 
prstana grajske gospodične, saj menimo, da je prireditev 
zanimiva in koristna za zdravje. Pospešuje pohodništvo in 
tiste, ki še ne poznajo lepot našega zanimivega kraja, seznanja 
z naravnimi in s kulturnimi znamenitostmi. Zato vas prijazno 
VABIMO: na peti tradicionalni prireditvi iskanja zlatega 
prstana se nam pridružite tudi vi. 

Za društvo Talon: Sašo Bukanovski

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA 
CERKEV

Spletna stran

PREDSTAVITEV VOKALNE 
SKUPINE IN SPIRITU

Z željo, da poleg svojih obveznosti del prostega časa namenimo 
ljubiteljskemu petju in ohranjamo slovensko narodno in 
umetno pesem, smo se v mesecu marcu 2006 zbrali mladi 
fantje iz Vojnika in okolice in pričeli s pevskimi vajami. 
Vokalna skupina je bila tako ustanovljena. Od takrat redno 
vadimo dvakrat tedensko in smo imeli tudi že prvi nastop 
v mesecu oktobru 2006. Prav tako smo že imeli intenzivne 
pevske vaje v Mekinjah pri Kamniku.

Do meseca decembra smo imeli 9 nastopov, predvsem v 
občini Vojnik. Še posebej smo bili veseli, da smo lahko 
skupaj z ansamblom Modrijani sodelovali na prireditvi 
Božič z Modrijani na Frankolovem in se predstavili 600 
obiskovalcem.

V mesecu maju načrtujemo prvi letni koncert, prav tako 
bomo v mesecu aprilu gostovali skupaj s pevskim zborom 
Orfej v Berlinu kot gostje duhovnika Izidorja Pečovnika – 
Dorija. Družijo nas mladost, prijateljstvo in seveda veselje do 
lepe pesmi. Naš repertoar pesmi je širok, saj pojemo različne 
priredbe zabavnih pesmi (A Capella), slovenske narodne 
in umetne pesmi, cerkvene pesmi … V posebno veselje pa 
nam je prepevanje dalmatinskih pesmi različnih skupin in 
izvajalcev.
Vokalno skupino In spiritu  sestavljamo:
Mag. Tomaž Marčič – strokovni vodja in 1. bas,
Anže Gračner – 1. bas,
Peter Osetič – 2. bas,
Benjamin Krajnc – 2. bas, predstavnik za stike z javnostjo, 
tel. 041-610-442,
Milan Osetič – 2. tenor, predsednik vokalne skupine, tel. 
041-580-966,
Tilen Podergajs – 2. tenor, organizacijski vodja skupine, tel. 
031-722-825,
Luka Juteršek – 1. tenor in
Amadej Šopar – 1. tenor.  

Tilen Podergajs
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 OD VRTCA DO ŠOLE

    
NAŠIH DESET LET

1. marca praznuje Vrtec Mavrica Vojnik 10 let 
samostojne poti. V Kroniki vrtca je zabeleženo, da je bil 
vrtec ustanovljen v mesecu, ki simbolizira družino in 
materinstvo. Ustanovila ga je Občina Vojnik. Deloval 
je v enotah Vojnik (stari in novi vrtec), Dobrna, 
Frankolovo, programe priprave na šolo pa je izvajal 
tudi v Socki, Šmartnem in Novi Cerkvi. 

»Stari vrtec«

»Novi vrtec«

»Enota Dobrna«

»Enota Frankolovo«

Nadalje lahko iz Kronike tega leta (1997) preberemo:
»V vrtcu poudarjamo tiste elemente, ki pomagajo 
oblikovati zdrav in otrokom prijazen vrtec. To nam 
omogoča nova organizacija prehrane, počitka, 
zdravstveno-higienskih opravil, fleksibilna izvedba 
vzgojnih dejavnosti in nov način načrtovanja življenja 
in dela v vrtcu. Načrtujemo tematsko in naše teme 
izhajajo iz otrokovih interesov in sposobnosti, razvojnih 
potreb, konkretnih izkušenj in specifičnega dojemanja 
stvari.«

ŽIVLJENJE IN DELO vrtca je določil vrtec z Letnim 
delovnim načrtom. Izvajal je vzgojno-varstveno delo za 
predšolske otroke v starosti od 11 mesecev do vstopa v 
šolo. 

»CILJE, KI SMO SI JIH ZASTAVILI, SMO 
USPEŠNO REALIZIRALI:

- Ob aktivnem vključevanju staršev smo 
oblikovali pri otroku sposobnost razumevanja 
in sprejemanja sebe in drugih.

- Negovali otrokovo naravno radovednost, 
raziskovalni duh, domišljijo in neodvisno 
mišljenje.

- Znotraj vzgojnega procesa razvijali sposobnost 
za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in 
sodelovanja v skupinah.

- Z naravnim in s sistematičnim gibanjem 
spodbujali telesni in gibalni razvoj otroka.

- Uvajali določila Zakona o vrtcih in 
podzakonskih aktov ter spoštovali etični 
kodeks.« (Kronika vrtca, 1. 3. 1997)

IN DANES?
Verjamemo, da poslanstvo, ki ga opravljamo 
in dopolnjujemo z vsemi udeleženci vzgoje in 
izobraževanja, vodimo v pravo smer. Želimo, da kot 
učeča se organizacija dobro izpolnimo pričakovanja 
naših uporabnikov.
Naša vizija Vrtca Mavrica Vojnik je usmerjena v:

- zagotavljanje pogojev za celosten in 
uravnotežen razvoj otrok; 

- upoštevanje potreb družin in današnjega 
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časa; 

- pravice otrok do kakovostnega življenja; 
- vzgojo vrednot in medsebojnega sožitja; 
- učenje otrok v interakciji s svojim 

socialnim okoljem in
-     pripravljenostjo, da se uči.

V sodobnem vzgojnem konceptu oblikujemo lastno 
identiteto.
Vizijo vrtca oblikujemo vsi udeleženci vzgojno-
izobraževalnega sistema na osnovi vrednot in s 
tem:

- pojmovanje otroštva kot posebnega 
in bistveno pomembnega obdobja v 
človekovem razvoju; 

- vnašanje in upoštevanje spoznanj novejših 
teorij o otrokovem učenju in razvoju;

- vrednotenje in negovanje vezi med 
otrokom in družino;

- spoštovanje individualnih posebnosti in 
razvojnih značilnosti; 

- uveljavljanje otrokove enakopravnosti 
glede na njegovo družino, kulturo in širšo 
družbeno skupnost; 

- spoštovanje dostojanstva, vrednosti in 
enkratnosti vsakega posameznika; 

- pomoč otrokom in odraslim pri razvoju 
njihovih potencialov, ki temeljijo na 
zaupanju, spoštovanju in pozitivnem 
pristopu.

Z odpiranjem v prostor v delo vključujemo in sodelujemo 
z OŠ, KS, društvi, krajani, Špesovim domom starejših 
občanov, Zavodom za šolstvo, MSS, Občino Vojnik, 
ZD Vojnik, knjižnico, Sorževim mlinom, Vrtnarstvom 
Krašovec itd. 
V naš vrtec prihajajo športno društvo Svizec in Jamex s 
tečaji tujega jezika, različni umetniki in gostje.  Srečanja 
s slednjimi imamo enkrat mesečno v Kulturnem domu 
Vojnik.

Ohranjamo in negujemo tisti del dediščine, ki se 
navezuje na najmlajše: njihove igre, izštevanke, rajalne 
igre in opravila z odraslimi.
Pridobili smo Eko zastavo in se pridružili EKOVRTCEM. 
Zadnji dve leti pa smo likovna dela otrok vključili 
v akcijo eko voščilnic in bili tudi izbrani. Prav tako 
sodelujemo v akciji NT & RC ob zbiranju naj voščilnic. 
Redno sodelujemo na Gaberiadi – s športom proti drogi 
itd.

S krajinskimi arhitekti smo se preizkusili v dejavnostih 
»Mi spreminjamo krajino«. Delo je dobilo priznanje.
Uredili smo spletno stran, kjer je tudi nekaj za 
najmlajše.

Nastajajo projekti, ki so izbrani na natečajih MŠŠ, 
ZRSŠ in drugih ministrstev. Dogajanja v vrtcu je 
popestrilo mednarodno sodelovanje z dvojezičnim 
vrtcem Pliberk.

Vrtec Mavrica, enota Frankolovo

Vrtec Mavrica, enota Vojnik

Seveda pa si ob jubileju želimo, da bi v prihodnjih letih  
za najmlajše uredili nove prostore, svetle igralnice, 
prostore za športne aktivnosti, zunanje površine in 
prostore za individualno delo z otroki s posebnimi 
potrebami.

 NAJ VAS ŠE PRIJAZNO POVABIMO
Ob 10. obletnici vrtca načrtujemo razne prireditve 
in razstave. Vabimo vas, da se udeležite teh naših 
dejavnosti, ki bodo v vrtcu, kulturnem domu, knjižnici, 
Špesovem domu, … 
Pripravljamo pa tudi Mavrico – naše glasilo, ki nas 
spremlja že vseh deset let.

ZVONKA GRUM,
ravnateljica Vrtca Mavrica Vojnik 
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OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

MLADINSKI PEVSKI ZBOR OŠ 
VOJNIK V MEKINJAH

Člani Mladinskega pevskega zbora iz Vojnika so se udeležili 
intenzivnih pevskih vaj v Mekinjah pri  Kamniku. Njihova 
učiteljica in zborovodkinja je Emilija Kladnik Sorčan. Pod 
njenim vodstvom in korepetitorstvom Aleša Kolška in Jane 
Majcen so pripravljali letošnji program, ki ga bodo izvajali 
na različnih prireditvah, najbolj pa na skupnem koncertu z 
mladinskima zboroma iz Jirkova in Chomutova. 

Delo za 39 učencev in učenk je bilo zelo intenzivno. Čez 
dan so prepevali, v večernih urah pa so si ogledali Kamnik, 
nastopili v cerkvi v Kamniku in pripravili dva zanimiva 
zabavna večera. Za dobro počutje pevcev je poskrbela tudi 
njihova spremljevalka Simona Žnidar. Vojničani so vedno 
lepo sprejeti v prostorih čudovito urejenega uršulinskega 
samostana v Mekinjah, kjer za vso organizacijo bivanja skrbi 
sestra Marija.

Milena Jurgec

BOŽIČNO–NOVOLETNE 
DEJAVNOSTI NA OSNOVNI ŠOLI 

VOJNIK

12. decembra so učenci 2. b, 4. b/9 in 4. a/8 pripravili 
delavnice za starše in učence. Nastale so kiparske umetnine, 
imeli so glasbeni nastop in igrico staršev Pujsek in novo 
leto.

Klementina Petek je s svojimi člani Vrtnarskega krožka 
izdelovala božične venčke.

Učenci prvih razredov so pod vodstvom svojih učiteljic 
pripravili predstavo Božič na kmetiji, kjer so predstavili 
predbožično dogajanje na kmetiji. 

Učenci razredne stopnje so si v Mariboru ogledali opero 
Čarovnica Hilary gre v opero.

18. decembra je skupina Metuljčki, pod vodstvom gospe 
Emilije Kladnik Sorčan ter razredničark sodelovala  na 
pravljičnem bazarju v City centru v Celju. Pod vodstvom 
gospe Simone Žnidar pa so Patricia, dve Lari, Tinkara in 
Uroš predstavili Zvezdico Zaspanko. Učenci so pripravili 

novoletne okraske in voščilnice, ki so jih prodajali na 
stojnici.

Zvezdica Zaspanka uči pisati Ceferina: ljuba mama

22. decembra je potekalo »jelkovanje«. Nekaj božičnih pesmi 
so zapeli člani Mladinskega pevskega zbora, nato pa so učenci 
predmetne stopnje pripravili ples, mlajši pa so praznovali po 
učilnicah in z veseljem pričakali prihod Božička.

Milena Jurgec

OTROCI
Otroci nismo problemi,

smo sadovi ljubezni.

Otroci nismo skrbi,
smo stebri prihodnosti.

Otroci nismo lutke,
smo sreče plavutke.

Otroci nismo lastnina,
smo človeška svetlina.

Otroci nismo krivi.
Če bi smeli,

bi kaj ukrenili.

Lucija Žnidar

MOJA DEŽELA
Iščem deželo, 

kjer ni joka v očeh.

Iščem deželo, 
kjer ni posmeha v ljudeh.

Iščem deželo, 
kjer ti si lahko ti, 

kjer vlada srce
in vsi otroci lahko mirno spe.

Lucija Žnidar

VSI SMO ENAKI
Resnica, pravica,

veljata za vse. 
Vsi smo junaki. 

Smo mladi in stari,
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različne barve, 

a smo vendarle enaki.

Nekateri druge zaničujejo
in se iz njih norčujejo,

a se bodo kmalu spametovali,
ker bodo videli,

da smo vsi enaki!

Vsi se po svoje izobražujemo
in imamo svoje sanje in bonton. 

Ker smo vsi enaki, ker smo vsi enaki.

Sandra Rošer

ENAKE MOŽNOSTI ZA VSE OTROKE
Čeprav nismo vsi otroci na svetu enaki,

so čisto vsi junaki.  
Če bi pogledal različne barve kože,

bi vedel, da je enako,
kot če bi pogledal različne rože.

Upam, da bo vse ljudi srečalo spametovanje
in bodo vsem ubogim otrokom uresničili sanje.

Naj bo vsem otrokom mladost
kot ena sama radost.

Jernej Gačnikar

KULTURNI DNEVI OB 
SLOVENSKEM KULTURNEM 

PRAZNIKU

V torek, 31. 1. in sredo, 1. 2. 2007, sta potekala na Osnovni 
šoli v Vojniku kulturna dneva. Prvi dan nas je obiskala Ljoba 
Jenče, ki je predstavila ljudsko pesem. V sredo se je predstavila 
skupina STOP, Slovenski tolkalni projekt. Predstavili so 
priročna in klasična tolkala in zanimivo zaigrali klasične in 
moderne skladbe za tolkala.

Učenci so navdušeno sodelovali v obeh projektih. Kulturna 
dneva je pripravila Emilija Kladnik Sorčan.
Od ponedeljka do petka pa so bili kulturni dnevi na temo Mi 
v Evropi, Evropa pri nas, ko je bil na vrsti slikarski projekt, 
povezan s sodelovanjem pevskega zbora na Češkem. Projekt 
je vodil Dušan Žgajner.

Milena Jurgec
OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO

OBISKALI SMO PRAZNIČNO 
LJUBLJANO

Zelo sem bila vesela, ko nam je učiteljica povedala, da 
bomo obiskali naše glavno mesto. Ta dan smo vsi nestrpno 
pričakovali. Do Celja smo se odpeljali z avtobusom. Ko smo 
bili na železniški postaji, smo bili zelo nestrpni, saj je vlak 
zamujal. Komaj smo ga dočakali. Zelo smo bili veseli, ko 
smo se odpeljali proti Ljubljani. Vožnja mi je bila zelo všeč. 
Izstopili smo z vlaka in se malo sprehodili po Ljubljani. Med 
potjo smo si ogledovali veliko stojnic.

Odšli smo tudi v cerkev Sv. Nikolaja, ki je bila zelo lepa. 
Med nadaljevanjem sprehoda smo videli tudi parlament, 
ustavili smo se tudi pri hiši RTVS. Na koncu pa smo odšli še 
v McDonald's in z vlakom smo se odpeljali domov. Tako se je 
zaključil naš izlet po praznični Ljubljani. Bilo mi je zalo všeč 
in upam, da bomo še kdaj odšli na kakšen podoben izlet.      

Tamara Pušnik, 7. r

OBISK GALERIJE PIROS

Zelo sem bila presenečena, ko nam je učiteljica povedala, da 
bomo odšli v galerijo, saj nisem vedela, da jo imamo tudi v 
našem kraju. Do galerije nas je odpeljal šolski kombi. Najprej 
nas je vljudno pozdravil gospod Jože Žlavs. V uvodu nam 
je povedal, da se njegova galerija imenuje Piros (gr. ogenj). 
Pokazal nam je več vrst grafičnih in likovnih tehnik. Videli 
smo veliko starin, med njimi sta mi najbolj ostali v spominu 
kitara in harmonika. Zelo sem bila presenečena, da zna 
gospod Jože Žlavs tako lepo risati. Videli pa smo tudi veliko 
knjig. In kar kmalu je napočil čas za slovo. Ta obisk mi je bil 
zelo všeč.   

Tamara Pušnik, učenka izbirnega predmeta Turistična vzgoja na 
Osnovni šoli Frankolovo, 7. razred
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 UTRINKI IZ ŠPESOVEGA DOMA
Čas beži in od minulega leta so ostali le še spomini – hoteli 
smo, da bi bili čim lepši, zato smo v mesecu decembru 
pripravili za naše stanovalce kar nekaj dogodkov, ki so kljub 
zeleni zimi, ki nikakor ni kazala prave podobe, naredili 
praznični mesec tak, kot se spodobi. Kot smo že v prejšnji 
številki napovedali, je v začetku meseca izšla tudi druga 
številka časopisa Uresničene sanje, Božiček pa je, kot 
vsako leto, poleg stanovalcev obiskal in obdaril tudi otroke 
zaposlenih v Domu. 
Ob koncu leta smo bili deležni še ognjemeta, ki je ob veselih 
zvokih Joškove bande naznanjal odhod starega in prihod 
novega leta.
Novo leto smo začeli z obiskom kolednikov in  koncertom 
Ljudskih pevcev DU iz Šentjurja.

Seveda pa bomo primerno obeležili tudi kulturni praznik in 
se veselili obiska  kurentov ob veselem Pustu.
Od začetka leta nas lahko obiščete tudi na spletni strani 
http://www.dom-vojnik.si, kjer lahko najdete vse pomembne 
informacije o Špesovem domu, pa tudi fotografije aktualnih 
dogodkov.
Še informacija za ljubitelje likovnih del – v avli Doma 
razstavlja svoja dela slikar Toni Mohar iz Celja.

Elči Gregorc

MEDGENERACIJSKE SKUPINE ZA SAMOPOMOČ
V ŠPESOVEM DOMU

V septembru 2005 je v Domu zaživelo 8 medgeneracijskih 
skupin za samopomoč, v katere je vključenih 20 voditeljev 
in preko 80 stanovalcev našega Doma. Poleg osmih 
medgeneracijskih skupin, katere vključujejo od 8 do 12 
stanovalcev, ki se enkrat tedensko srečujejo pod vodstvom 
dveh voditeljev in kjer si stanovalci izmenjujejo izkušnje in 
si pripovedujejo o utrinkih iz svoje mladosti, imamo v Domu 
tudi Klub svojcev. Zavedamo se namreč praznine, katero 
občutijo svojci, ko pospremijo našega bodočega stanovalca 
v dom. Premagovanje le-te in soočanje s stiskami je v Klubu 
svojcev lažje. Stanovalci, svojci in osebje Doma tvorimo 
trikotnik in naša želja je, da se med vsemi nami stkejo vezi, 
saj bomo le na ta način razumeli in bomo razumljeni. 
Voditelji medgeneracijskih skupin so večinoma zaposleni v 
Špesovem domu in so se udeležili izobraževanja, katerega 
smo pripravili v sodelovanju z Inštitutom Antona Trstenjaka 
za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje iz Ljubljane. 
Decembra so voditelji prejeli diplome, katere jim je podelil 
dr. Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka. Diplome 
so tudi priznanja njihovemu delu, saj so s svojo energijo 
in z željo poleg svojega dela narediti nekaj več pripomogli 

k izboljšanju kvalitete življenja naših stanovalcev. Skupine 
vodijo kot prostovoljci in prav njim gre zasluga, da so skupine 
tako dobro zaživele in da so se med njimi in stanovalci spletle 
prijazne prijateljske vezi. 

Voditelji medgeneracijskih skupin Špesovega doma 
ob podelitvi diplom (z leve proti desni): Marta Žohar, 
Sonja Ocvirk, Karmen Ristič, Dragoslava Bejkov, Cvetka 
Brusnjak, Mojca Felicijan, Breda Božnik, Robi Lončarič, 
Dada Nareks, Lidija Nareks, Jožefa Rajšter Golež – članica 
Kluba svojcev, Polonca Špegelj, Karmen Meštrov, Renata 
Esih, Anja Pilih, Sanja Sernel, Estera Štante in Hermina 
Čretnik – članica Kluba svojcev. Na sliki manjkata 
voditeljici Ružica Kneževič in Hedvika Zimšek. 
V vsaki številki Ogledala se vam bo predstavila kakšna 
izmed skupin Špesovega doma. Tokrat Sončni žarki. Sonce 
je polno pozitivne energije in takšni so tudi stanovalci v 
skupini Sončni žarek, katero vodita Karmen Meštrov in 
Polonca Špegelj. Skupina se večkrat odpravi v naravo, da 
jih tam seveda najde sonce in jih obsuje s sončnimi žarki. 
Podrobneje se vam bodo predstavili sami. 
Vsem bralcem Ogledala pa želimo … veliko sončnih dni. 
        
 Estera Štante

SKUPINA SONČNI ŽAREK

Tukaj smo vsi prav  živi in kolikor toliko zdravi!
Naša skupinica pravljično število ima:

Ana, Anica in Jožica, Karmen, Marica, Polonca.
Da pa vremenarju tam gori ne bi štren preveč mešale,

smo Zorka medse dale.
Radi pohajkujemo in okolico raziskujemo,

ker pa vedno to ne gre, takrat domsko telovadnico 
zasedemo in kakšno rimo skup sestavimo.

Urca hitro teče in naše srečanje je vsako bogatejše.
Imamo mi se res lepo, da vsakdanjik s smehom

in pesmijo si krajšamo!

Pozdravlja vas skupina SONČNI ŽAREK
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 PLANINSKI KOTIČEK 
Biti planinec ne pomeni samo hoditi v planine, gore, biti 
član društva, pač pa tudi poznati in spoštovati Častni kodeks 
slovenskih planincev ter ga tudi živeti. 

Poleg temeljnih določb, kjer je zapisano, da Častni kodeks 
zavezuje planinca, da pri svojem delu in obnašanju v gorah, 
pa tudi v dolini, ne glede na to, ali so dejanja neposredno ali 
samo posredno povezana s planinstvom, spoštuje pravila tega 
kodeksa in se po njih ravna. Posebej je poudarjena dolžnost 
članov planinskih društev in drugih aktivnih planincev, da 
so za zgled drugim, zlasti mladini. Obnašanje in delovanje 
slehernega planinca ohranja in utrjuje ugled slovenskega 
planinstva.

Naravna bogastva in lepote so vir, iz katerega črpa planinstvo 
svojo moč in poslanstvo. Mikavnost in lepoto naših gora 
dopolnjujemo s pristnim medsebojnim odnosom, s pristnim 
planinskim vzdušjem. 
Posebno mesto ima v Častnem kodeksu tudi planinsko 
tovarištvo: tovariška pomoč, sprejemanje pomoči, nagrada 
za pomoč in pozdrav. Pri dajanju pomoči je najlepša nagrada 
občutek, da smo opravili svojo dolžnost. S takim občutkom 
sprejemamo tudi zahvalo. Samohvala v gorah nima prostora, 
enako velja tudi za precenjevanje morebitnih zaslug. 
Neprimerno je tudi sprejemanje priznanj na račun drugih, ki 
so v nesreči pomagali.
Grob prekršek načel planinske etike predstavlja sprejem ali 
celo zahtevek plačila za ponujeno pomoč.
Planinec, ki je bil pomoči deležen, se vsem, ki so mu pomagali, 
primerno zahvali.

Lepa planinska navada je, da se planinci med seboj 
pozdravljajo, kar je zunanji izraz planinskega tovarištva 
in spoštovanja. Pozdrav je vljuden in prisrčen, pri tem pa 
ne čakamo, da bomo pozdravljeni. Bonton, ki obravnava 
pozdrav ob srečanju, velja tudi v gorah. Lepo je, če tisti, ki 
gredo s ture, pozdravljajo tiste, ki gredo na turo. Nevljudno 
je, če na pozdrav ne odzdravimo.
Odnosi med planinci
Povsod v družbi, v gorah pa še bolj, mora obveljati načelo 
enakopravnosti med planinci. Nezdružljivo s pravim 
planinstvom je kakršno koli socialno, narodnostno, rasno 
in drugo razlikovanje. Tujci, ki prihajajo k nam, so gostje in 
prijatelji naše dežele in morajo to tudi občutiti.
V planinstvu so se v nekaterih konkretnih vsakdanjih razmerah 
izoblikovala pravila o obnašanju, kot so naslednja:
Pri srečanju na ozkih planinskih poteh se spretnejši, močnejši, 
zlasti mlajši, umakne šibkejšemu (starejšemu).
Na prehodu čez nevarna mesta, sneg, vodo ipd. prepustimo 
šibkejšemu ugodnejši  položaj.
Na skupnih akcijah (plezalnih, reševalnih, ob prenašanju 
bremen ipd.) prevzame krepkejši napornejše naloge.
Med odmorom ali počitkom na prostem ali v planinskih 
kočah prepustimo ali odstopimo šibkejšemu ugodnejše 
mesto.
Pri prenočevanju, zlasti če je planinska koča prenapolnjena, 
prepustimo šibkejšemu ali bolj izčrpanemu boljše ležišče.
Za hojo v skupinah veljajo še tale pravila:
Med hojo v skupini se mora prvi ravnati po najšibkejšem.
Ko prvi obstane, da bi počival, ne sme tega storiti na prvem 

ugodnem počivališču, ampak tako, da tudi vsi planinci za 
njim lahko udobno počivajo.
Hoje v strmino ne začenjamo z neprimerno naglico in z 
razkazovanjem svojih morebitnih večjih sposobnosti; hodimo 
zmerno, tako da je hoja prilagojena tempu, ki je ustrezen za 
vse udeležence. Nesprejemljivo je, če drvimo, sami počivamo, 
ko pridejo drugi za nami, pa spet odhitimo in ne privoščimo 
počitka drugim, ki so ga prav tako potrebni, če ne še bolj.
V vseh  takih primerih vedno obvelja načelo solidarnosti.
Vredno je razmisliti in slediti lepi planinski navadi ter vpeti 
kodeks v naš vsakdan.

In še nekaj o naših doživetjih:
- bili smo na Resevni;
- se na štefanovo povzpeli na Stolpnik in bili 

skupaj s planinci iz Slov. Konjic;
- organizirali 30. 12. srečanje pri Sv. Tomažu
- hvala duhovniku Antonu Pergerju za lepo sv. 

mašo;
- se zbrali na silvestrovo v »koči«;
- ponovno izpeljali nočni pohod na Šentjungert.

Načrtujemo:
- 17. 2. 2007 – Valentinov pohod;
- 10. 3. 2007 – Kamniški vrh;
- 24. 3. 2007 – Donačka gora – Boč;
- 14. 4. 2007 – Javornik;
- 29. 4. 2007 – tradicionalni pohod na 

Šentjungert.

PRIDRUŽITE SE NAM – PA VAREN KORAK VAM 
ŽELIM!

Za PD Vojnik zbrala in uredila Zvonka Grum
Fotografije prispeval Rajko Sentočnik ml.



URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK

ŠT. 10/59, 22. FEBRUAR 2007

VSEBINA:
1. KRONIKA OBČINSKEGA SVETA;
2. OKOLJSKA DAJATEV;
3. JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM;
4. SVETOVALNO TERENSKO VOZILO V OBČINI VOJNIK;
5. CENIK OGLASNIH SPOROČIL V JAVNEM GLASILU OBČINE VOJNIK OGLEDALO;
6. OBVESTILO ORGANIZATORJEM JAVNIH SHODOV IN JAVNIH PRIREDITEV;
7. PONUDBA ZA NAKUP KOMUNALNO OPREMLJENIH ZEMLJIŠČ V POSLOVNO-OBRTNI CONI ARCLIN, VOJNIK;
8. ČISTILNA AKCIJA.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

KRONIKA

DECEMBER 2006

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

je bila v sredo, 20. 12. 2006, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Vojnik. Ob prisotnosti 16 svetnikov je Občinski svet: 

- sprejel sklep, da predstavnik Avtošole Mark postane redni član v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu;

- na podlagi prvega odstavka 30. člena Zakona o lokalnih volitvah sprejel sklep o imenovanju nadomestne 
članice Občinskega sveta Tjaše Podergajs, roj 15. 6. 1982, stanujoče Brezovnikova ulica 9, Vojnik;

- sprejel sklep, da se imenuje namesto članice Petre Pehar Žgajner v Odbor za družbene dejavnosti in v Komisijo 
za  mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Tjaša Podergajs;

- na podlagi 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) (Uradni list RS, št. 
123/2000, 29/2001, 131/2003) in na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06, 67/06) 
sprejel vrednost točke za izračun in odmero NUSZ v višini 0,069 SIT (0,0003 EUR). Vrednost točke velja od 1. 
1. 2007 dalje. Odbor za okolje in prostor ter komunalo se zaveže, da pregleda območja, kjer se plačuje NUSZ 
in jih v skladu s komunalno infrastrukturo ponovno ovrednoti;

-  sprejel sklep, da se lastnikoma na Prušnikovi 1 odstopi sorazmeren del podstrešja v njuno korist, hkrati pa 
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se lastnika odpovedujeta solastništvu na preostalem 
delu podstrešja. V primeru, da bo po izdelavi elaborata 
za vzpostavitev etažne lastnine sorazmerni delež 
podstrešja, ki se jima odstopa, večji, sta stranki dolžni 
razliko odkupiti;

- sprejel sklep, da se odmeri del nove trase ceste parc. 
št. 1140/12 k. o. Loka in da se po opravljeni odmeri 
in parcelaciji sklene menjalna pogodba s strankami 
Ido Korošec,  Marijo Korošec in Ivanom Korošcem, 
ki so lastniki zemljišča, po katerem teče nova trasa 
ceste.  Del zemljišča, ki v katastru predstavlja staro 
cesto v splošni rabi parc. št. 1140/12 k. o. Loka, se 
izvzame iz splošne rabe in postane last  Ide Korošec, 
Marije Korošec in Ivana Korošeca. Del zemljišča, 
po katerem poteka nova trasa ceste, pa postane last 
Občine Vojnik. Občinsko upravo se zadolži za izvedbo 
postopka, župana Benedikta Podergajsa pa za podpis 
menjalne pogodbe;

- sprejel sklep, da se parc. št. 1140/2 k. o. Loka odpiše 
iz javnega dobra. Opravi se menjava zemljišč, in sicer 
parc. št. 140/2 k. o. Loka (pot – 303 m2) postane last 
Špele Hmelak in Urške Hmelak, parc. št. 471 k. o. Loka 
(dvorišče – 362 m2) pa postane last Občine Vojnik. Za 
podpis pogodbe se pooblasti župana Občine Vojnik 
Benedikta Podergajsa; 

-sprejel sklep o zagotovitvi sredstev v proračunu za 
investicijo za izgradnjo telovadnice – večnamenske 
dvorane POŠ Nova Cerkev za leto 2007 v višini 168 
mio SIT  (701.051,58 EUR), v proračunu za leto 
2008 pa se zagotovijo sredstva v višini 72 mio SIT 
(300.450,68 EUR);

- sprejel SKLEP o določitvi ekonomskih cen za 
programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik 
(priloga št. 1); 

- sprejel sklep, da se skladno s 3. členom Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 
ki izvajajo javno službo, v proračunu Občine Vojnik 
zagotovijo sredstva po posameznih namenih; 

- sprejel SKLEP o enkratni denarni pomoči za 
novorojence v Občini Vojnik (priloga št. 2);

- na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 12/96) podal pozitivno mnenje k imenovanju 
ZVONKE GRUM, stanujoče Sojek 17 b, 3213 
Frankolovo, za ravnateljico Vrtca Mavrica Vojnik; 

- sprejel sklep, da Odbor za okolje in prostor ter 
komunalo pripravi predlog obračunavanja okoljske 
dajatve;

- prejel informacijo o sprejetju SKLEPA o začasnem 
financiranju Občine Vojnik za obdobje od 1. 1. 2007 
do 31. 3. 2007 (priloga št. 3);

- imenoval namesto Nine Zidar, zunanje sodelavke, 
odvetnika Marjana Feguša za člana Komisije za pripravo 
razpisa in izbor koncesionarja za podelitev koncesije za 
pokopališče Vojnik.

PRILOGA 1: 

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, 
št. 12/96, 44/00, 78/03 in 72/05) in 20. člena Statuta 
Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 59/06) je Občinski 
svet Občine Vojnik na 3. seji dne 20. 12. 2006 sprejel 

S K L E P

o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske 
vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik

1. člen

1. PRVO STAROSTNO OBDOBJE
OD 1 DO 3 LET STAROSTI

A) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR 370,25 EUR

B) POLDNEVNI PROGRAM 4–6 UR 319,84 EUR

2. DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
OD 3 DO 6 LET STAROSTI

A) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR 
OD 3 DO 4 LET – homogena mlajši

352,70 EUR

B) POLDNEVNI PROGRAM 4–6  UR
OD 3 DO 4 LET – homogena mlajši, 
kombinirana

303,29 EUR

C) CELODNEVNI PROGRAM DO 9 UR
OD 4 DO 6 LET – homogena starejši

305,67 EUR

Č) POLDNEVNI PROGRAM 4–6 UR
OD 4 DO 6 LET – homogena starejši

264,48 EUR

3. CENA PREHRANE
A) CENA PREHRANE V CELODNEVNEM
IN POLDNEVNEM PROGRAMU

33,38 EUR
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2. člen
Cene programov iz 1. člena sklepa so podlaga za 
izstavitev računov staršem, za katere Občina Vojnik po 
veljavnih predpisih ni dolžna kriti del cene programa, 
in lokalni skupnosti, ki je zavezanka za doplačilo 
razlike.

Staršem otrok, za katere je Občina Vojnik po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo 
otroke, vpisane v Vrtec Mavrica Vojnik, se plačilo zniža 
za 6,06 %. 

3. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali 
dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, 
avgust) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo v mesecu, 
ko je otrok odsoten, 40 % višine njihovega plačilnega 
razreda kot rezervacijo.

Starši, ki otroka izpišejo iz vrtca Mavrica Vojnik ter ga 
nato ponovno vpišejo, plačajo za to obdobje, vendar 
največ za obdobje dveh mesecev, stroške izpisa iz 
vrtca v višini njihovega plačilnega razreda, znižane 
za stroške neporabljenih živil.

4. člen
V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni 
neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni se, ob 
predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, obračuna 
10 % od prispevka staršev, določenim z odločbo o višini 
plačila za program vrtca. To določilo se upošteva za 
vse starše otrok, za katere je Občina Vojnik po veljavni 
zakonodaji dolžna kriti del cene programa.

5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati Sklep o 
določitvi ekonomskih cen za programe predšolske 
vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik (Ur. list RS, št. 39/06), 
Sklep o rezervaciji zaradi počitniške odsotnosti otrok, 
za katere je Občina Vojnik po veljavnih predpisih 
dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v 
vrtcu, in stroških začasnega izpisa iz vrtca Mavrica 
Vojnik (Ur. list RS, št. 59/06) ter Sklep Občinskega 
sveta Občine Vojnik s 27. redne seje, dne 23. 4. 1997, 
glede odsotnosti otrok zaradi bolezni.

6. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in se začne 
uporabljati s 1. 1. 2007.

 Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik

PRILOGA 2: 

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Vojnik (Uradni list 
RS, št. 59/06, 67/06) je Občinski svet občine Vojnik na 
3. redni seji dne 20. 12. 2006 sprejel

S K L E P

o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini 
Vojnik

1. člen
Ta sklep ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči 
za novorojence družinam z območja Občine Vojnik, 
določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek 
za uveljavitev pravice.

2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca je enkratna 
denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se 
družini zagotovijo praviloma dodatna denarna sredstva 
za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

3. člen
Upravičenec do denarne pomoči je eden od staršev 
novorojenca, če sta on in otrok državljana Republike 
Slovenije in imata stalno prebivališče v Občini Vojnik.

4. člen
Pravico do denarne pomoči uveljavlja tisti od staršev, 
pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na 
podlagi pisnega sporazuma med staršema.

5. člen
Pravica do denarne pomoči za novorojenca se uveljavi z 
oddajo vloge ter predložitvijo izpiska iz rojstne matične 
knjige za novorojenca pri občinski upravi Občine 
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. Rok za vložitev pisne 
vloge je najkasneje štiri mesece po otrokovem rojstvu.

6. člen
Višina denarne pomoči za vsakega novorojenca po tem 
sklepu znaša 140,00 EUR.
O spremembi višine denarne pomoči odloča občinski 
svet. 
Sredstva za izplačilo denarne pomoči zagotovi Občina 
Vojnik iz proračuna.

7. člen
Upravičencu se znesek pomoči nakaže na njegov 
transakcijski račun, ki ga navede pri oddaji vloge.
 
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu, uporablja pa se za rojene po dnevu uradne objave 
sklepa.

Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik
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PRILOGA 3

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni 
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU 
in 110/02-ZDT-B) in 83. člena Statuta Občine Vojnik 
(Uradni list RS, št. 59/2006 in 67/06) je župan Občine 
Vojnik dne 20. 12. 2006 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU
OBČINE VOJNIK V OBDOBJU JANUAR–MAREC 

2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje 
Občine Vojnik (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 

1. januarja do 31. marca 2007 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine 
za leto 2006. Obseg prihodkov in drugih prejemkov 
ter odhodkov in drugih  izdatkov občine je določen 
v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 
110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o 
proračunu Občine Vojnik za leto 2006 (Uradni list RS, 
št.119/05,88/2006,129/2006; v nadaljevanju: odlok o 
proračunu).
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2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in  izdatki splošnega dela 
proračuna določijo v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun januar - marec 2007

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.353.963 
 70 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 797.294

  70 DAVČNI PRIHODKI 598.555
  700 Davki na dohodek in dobiček 555.745
  703 Davki na premoženje 25.196
  704 Domači davki na blago in storitve 17.614
  706 Drugi davki 0
 71 NEDAVČNI PRIHODKI 198.739
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 13.069
  711 Takse in pristojbine 3.130
  712 Denarne kazni 267 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 3.321
  714 Drugi nedavčni prihodki 178.952
 72 KAPITALSKI PRIHODKI 128.618
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0
  721 Prihodki od prodaje zalog 0
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 128.618
 73 PREJETE DONACIJE 0
  730 Prejete donacije iz domačih virov 0
  731 Prejete donacije iz tujine 0
 74 TRANSFERNI PRIHODKI 428.051
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 428.051

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 1.442.070
 40 TEKOČI ODHODKI 382.611
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 87.762



  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 14.969
  402 Izdatki za blago in storitve 265.099
  403 Plačila domačih obresti 14.781
  409 Rezerve 0
 41 TEKOČI TRANSFERI 550.655
  410 Subvencije 2.504
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 380.319
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 27.178
  413 Drugi tekoči domači transferi 140.654
  414 Tekoči transferi v tujino 0
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 318.885
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 318.885
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 189.919

  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 106.460
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 83.459

 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) - 88.107

 (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun januar - marec 2007

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 8.709

 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 8.709
  750 Prejeta vračila danih posojil 8.709
  751 Prodaja kapitalskih deležev
  752 Kupnine iz naslova privatizacije

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 630

 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 630
  440 Dana posojila
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 630

 443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih 
 in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 8.079

C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto Proračun januar - marec 2007

VII. ZADOLŽEVANJE (500) 104.323
 50 ZADOLŽEVANJE
  500 Domače zadolževanje 104.323

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
 55 ODPLAČILA DOLGA
  550 Odplačila domačega dolga

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 24.295
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 104.323
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 88.107 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
9009 Splošni sklad za drugo  - ali 0 ali +
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V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki 
in izdatki občine povečajo za namenske prejemke 
in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF 
oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v 
začasnem financiranju.

4. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo 
do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: 
proračunskih postavk – podkontov) in so priloga k 
temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine 
(varianta: na oglasni deski občine).

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

5. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje 
začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki 
ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna 
Republike Slovenije in odlok o proračunu.

6. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni 
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih 
proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.  
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega 
financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v 
breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic 
porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v 
posebnem delu proračuna. 
Nove proračunske postavke lahko neposredni 
uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena 
ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU 
ZAČASNEGA FINANCIRANJA

7. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se lahko občina 
zadolži do višine 104.323 eurov, ki je potrebna za 
odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu 
in za likvidnostno zadolžitev.

5. KONČNA DOLOČBA

8. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije (ali v uradnem 
glasilu občine), uporablja pa se od 1. januarja 2007 
dalje.
 Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik

JANUAR 2007

4. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
VOJNIK

je bila v sredo, 31. 1. 2007, s pričetkom ob 18.00, v 
sejni sobi Občine Vojnik. Ob prisotnosti 17 svetnikov 
je Občinski svet: 

- sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o Lokacijskem načrtu za obrtno-poslovno 
cono Arclin;

- sprejel osnutek Odloka o proračunu za leto 2007 s 
pripombami, ki se nanašajo na določene prioritete, o 
katerih bodo razpravljali še predsedniki odborov; 

- podal pripombe na osnutek Odloka o ustanovitvi 
JZ Celjske lekarne in osnutek Odloka o ustanovitvi 
skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih 
pravic v JZ Celjske lekarne;

- sprejel sklep, da se prodajo nepremičnine na podlagi 
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s 
stvarnim premoženjem države in občin, in sicer  parc. 
št. 725/1, 725/2, 726, 727/2, 729, 731 – ZKV 282 k.o. 
Vojnik trg, parc. št. 733, 735, 736, 737, 738, 739 – zkv 
283 k. o. Vojnik trg, parc. št. 747 – zkv 284 k. o. Vojnik 
trg, parc. št. 734, 740, 741, 743, 744, 745 – zkv 283 k. o. 
Vojnik trg in parc. št. 748, 749, 750, 751, 752, 753 – zkv 
284 k. o. Vojnik trg in se prenesejo v last Ministrstva za 
zdravje.  Župana se pooblasti za podpis pogodbe; 

- sprejel sklep, da se odkupi 1/2 zemljišča parc. št. 
495/1 in 495/3 k. o. Vojnik trg v velikosti 289 m2 za 
namene širitve pokopališča. Župana se pooblasti za 
podpis pogodbe; 

-  sprejel sklep, da dovoljuje prodajo parc. št. 762/2 – 
zkv 521 k. o. Vojnik trg, parc. št. 789, 791, 793 – zkv 397 
k. o. Vojnik trg, 792/1 – zkv 692 k. o. Vojnik trg, parc. 
št. 794 – zkv 637 k. o. Vojnik trg, parc. št. 943 – zkv 
171 k. o. Vojnik trg, parc. št. 762/1, 763 – zkv 521 k. o. 
Vojnik trg, parc. št. 794 – zkv 637 k. o. Vojnik trg, parc. 
št. 943 – zkv 171, k. o. Vojnik trg, ki so v lasti Občine 
Vojnik do 1/10 končnim kupcem. Občinski svet tudi 
dovoljuje prodajo vseh drugih zemljišč na območju 
obrtno-poslovne cone Arclin v lasti Občine Vojnik, ki 
so namenjene prodaji končnim kupcem. Prodaja se bo 
izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju 
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin. 
Župana se pooblasti za podpis pogodb;

- imenoval v projektno-programski svet poslovno-
obrtne cone Arclin – Vojnik pri RRA d. o. o. Celje, 
naslednja dva predstavnika Občine Vojnik:
Braneta Petreta, Razdelj 6a, Nova Cerkev in Sama 
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Kuneja, Ul. Bratov Jančarjev 10, Vojnik; 
  
- sprejel sklep o objavi Javnega razpisa za oddajo 
neprofitnih stanovanj v najem;   

- sprejel Cenik oglasnih sporočil v javnem glasilu 
Občine Vojnik – Ogledalu; 

- sprejel informacijo o vsebini javnega razpisa za izbor 
koncesionarja za podelitev koncesije za pokopališče 
Vojnik; 

- podal pozitivno mnenje glede podelitve koncesije 
na področju fizioterapije Majdi Žgajner za potrebe 
pridobitve ustreznih dokazil. O podelitvi koncesije 
se bo Občinski svet odločal, ko bodo predložena vsa 
ustrezna dokazila in mnenja;

- sprejel informacijo o odločitvah Upravnega sodišča 
v zvezi s pritožbama na Poročilo Občinske volilne 
komisije Vojnik: stranke LDS (pritožba se zavrže) in 
mag. Adolfa Videnška (pritožba se zavrne). 

Povzela: M. Skale 

OKOLJSKA DAJATEV – ponovno

− Skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list 
RS, št. 123/04) je zavezanec za plačilo okoljske 
dajatve izvajalec javne službe,  ki jo pobira na 
celotnem območju občine.

− Okoljska dajatev je prihodek proračuna Republike 
Slovenije. Uredbo je predpisalo Ministrstvo za okolje. 
Zbrana sredstva občina lahko črpa samo na osnovi 
predloženih in potrjenih projektov. (Občina uspešno 
izvaja te projekte že ves čas njenega obstoja!)

− Program ureditve čiščenja odpadnih voda za celotno 
območje občine mora sprejeti občinski svet, ki mora  
med drugim vsebovati:

o hišne številke stavb v naseljih, ki do leta 
2015 ne bodo opremljene s kanalizacijo in 
jih občina predlaga za oprostitev;

o tipske ureditve odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne vode;

o roke za izvedbo tipskih ureditev (mišljen je 
tip čistilne naprave);

o zavezanca za izvedbo tipskih ureditev 
(mišljen je najprimernejši dobavitelj čistilnih 
naprav);

o predviden način financiranja (posameznik 
oz. občina); 

o ukrepe občine in izvajalca javne službe za 
zagotavljanje izvedbe programa: čiščenje 
odpadnih  voda na območju celotne 
občine. 

Tipske ureditve odvajanja in čiščenja komunalne 

odpadne vode iz naselij ali delov naselij, ki do leta 
2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo, 
pomenijo predvsem izgradnjo malih individualnih 
čistilnih naprav. Te čistilne naprave pomenijo strošek 
približno 4000 EUR na posamezno stanovanjsko hišo. 
V kolikor bi občina prevzela to obremenitev ali le del 
obremenitve, bi morala le-to vključiti v svoj proračun. 
Sprejeti  proračun bi kot dokazilo načina financiranja 
občina morala priložiti programu ureditve odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode in ga predložiti  
Ministrstvu. 
Glede na to, da so finančne obveze občine glede 
izgradnje javne kanalizacije do leta 2015 izredno velike, 
je nerealno pričakovati, da bo občina lahko istočasno 
financirala tudi izvedbo programa ureditve odvajanja 
in čiščenja komunalne odpadne vode v naseljih, ki ne 
bodo opremljena z javno kanalizacijo. 
ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR TER KOMUNALO 
SE JE ZATO ODLOČIL, DA SE OKOLJSKA DAJATEV 
POBIRA TUDI V PRIHODNJE  IN SE NAMENSKO 
VLAGA KOT POMOČ PRI IZGRADNJI MALIH 
ČISTILNIH NAPRAV  ZA VSE TISTE, KI NE BODO 
PRIKLJUČENI NA JAVNO KANALIZACIJO. 
Tako bo občina  vsako leto pripravila razpis za 
dodelitev nepovratnih sredstev, ki jih bo glede na 
izbrane kriterije dodeljevala za izgradnjo individualnih 
malih čistilnih naprav lastnikom objektov v naseljih, 
ki do leta 2015 skladno z operativnim programom 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ne 
bodo opremljena z javno kanalizacijo. Vsako leto se 
bodo v proračunu za ta namen rezervirala sredstva 
v višini zbrane okoljske dajatve na območjih, ki do 
leta 2015 ne bodo opremljena z javno kanalizacijo. Z 
dnem izgradnje male čistilne naprave bo lastnik pričel 
plačevati le še 15 % okoljske dajatve.

S TEM SKLEPOM JE ODBOR  SEZNANIL TUDI 
OBČINSKI SVET, KI SE JE Z OMENJENIM 
PREDLOGOM STRINJAL, IN ZADOLŽIL ODBOR 
OZ. OBČINSKO UPRAVO, DA ČIM PREJ DOLOČI 
OBMOČJA, KI NE BODO OPREMLJENA S 
KANALIZACIJO. V osnutku proračuna pa je že 
rezerviral sredstva, ki bodo z razpisom namenjena kot 
pomoč pri izgradnji malih čistilnih naprav na omenjenih 
območjih. 

Občinska uprava in javno podjetje VO-KA Celje

nadaljevanje na strani 34
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Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, 
št. 69/03, 18/04 in 47/06), Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 
34/04, 62/06 in 114/06), Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB in 105/06), 
Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 54/92 s 
spremembami) in sklepa Občinskega sveta Občine 
Vojnik z dne 31. 1. 2007

O B Č I N A  VOJNIK
Keršova ulica 8, 3212 Vojnik

objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO 
NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

1 PREDMET RAZPISA

1.1 
Občina Vojnik (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo 
neprofitnih stanovanj v najem, ki se bodo izpraznila ali 
na novo pridobila v letih 2007, 2008 in 2009. 
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

- lista A za stanovanja, predvidena za oddajo 
v najem prosilcem, ki glede na socialne 
razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju 
neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04, 34/
04, 62/06 in 114/06 – v nadaljevanju: pravilnik) 
niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in 
varščine;

- lista B za stanovanja, predvidena za oddajo 
v najem prosilcem, ki so glede na dohodek 
zavezani plačati lastno udeležbo in varščino.

Od razpisanih stanovanj bo predvidoma:
- 50 % stanovanj namenjenih za oddajo v najem 
prosilcem, ki bodo uvrščeni na listo A 
in
- 50 % stanovanj namenjenih za oddajo v najem 
prosilcem, ki bodo uvrščeni na listo B.

- 1 stanovanje bo namenjeno za oddajo v najem 
invalidnim osebam, ki so trajno vezane na uporabo 
invalidskega vozička.

Prosilci se bodo uvrščali na ločeni listi v okviru liste A 
(oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine) oziroma 
liste B (zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine), 
odvisno od dohodka gospodinjstva. 

Stanovanja bodo na Frankolovem, v Novi Cerkvi in v 
Vojniku. Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z 
lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem. 
Lastnik odpove pogodbo iz razlogov in pod pogoji, 
določenimi v 103. členu Stanovanjskega zakona,  še 
zlasti, če najemnik redno ne plača najemnine, v roku, 
ki ga določa najemna pogodba. 

1.2
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja 
bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za 
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter 
merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih 
najemnin (Ur. list RS, št. 131/03 in 142/04) oziroma na 
podlagi predpisa, ki bo veljal v času sklepanja najemne 
pogodbe. 

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico 
vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži 
dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev 
neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen 
do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko 
spremeni v najemno pogodbo s prosto oblikovano 
najemnino po merilih in postopkih, določenim s 30. 
členom Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj 
v najem.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v velikosti 
54 m2, točkovano s 307 točkami, znaša najemnina v 
mesecu januarju 2007, izračunana na podlagi navedenih 
veljavnih predpisov, 170 EUR  (40.738,80 SIT)  

1.3
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani 
naslednji površinski normativi:

Število članov 
gospodinjstva

Površina stanovanja 
brez plačila lastne 
udeležbe in varščine 
– lista A

Površina stanovanja 
s plačilom lastne 
udeležbe in varščine 
– lista B

1-člansko od 20 m2 do 30 m2 od 20 m2 do 45 m2

2-člansko nad 30 m2 do 45 m2 nad 30 m2 do 55 m2

3-člansko nad 45 m2 do 55 m2 nad 45 m2 do 70 m2

4-člansko nad 55 m2 do 65 m2 nad 55 m2 do 82 m2

5-člansko nad 65 m2 do 75 m2 nad 65 m2 do 95 m2

6-člansko nad 75 m2 do 85 m2 nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine 
spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

2 RAZPISNI POGOJI

2.1
Upravičenci za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 
so državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno 
prebivališče na območju občine Vojnik. 
Upravičenci za oddajo neprofitnih stanovanj v najem 
so tudi:

- žrtve družinskega nasilja, ki imajo začasno 
bivališče v materinskih domovih in zatočiščih 
– varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč 
žrtvam kaznivih dejanj na območju Občine 
Vojnik; 

- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo 
invalidskega vozička ali trajno pomoč druge 
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osebe, ne glede na kraj stalnega prebivališča, če 
imajo na območju občine Vojnik možnosti za 
zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč druge 
osebe in zdravstvene storitve;

- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih 
o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske 
pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za 
upravičenost do dodelitve neprofitnega 
stanovanja po pravilniku.

2.2
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega 
stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 
2006 ne presegajo v točki 2.3 za listo B določenih 
odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 
2006 znašala 773,42 EUR (185.342,00 SIT.) 

Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno 
v točki 2.3, prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A 
– brez lastne udeležbe in varščine ali listi B – z lastno 
udeležbo in varščino.

2.3
Prosilci za oddajo neprofitnih stanovanj v najem se ločijo 
na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva 
oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine – lista A 
in na prosilce, ki so dolžni plačati lastno udeležbo in 
varščino – lista B.

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja 
lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem 20 odstotnih 
točk in na listi B  25 odstotnih točk.
2.4
2.4.1
Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v 
najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še 
naslednje splošne pogoje:

- da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva 
v letu 2006 ne presegajo gornje meje, določene 
v točki 2.3 tega razpisa;

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva 
ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega 
za nedoločen čas in z neprofitno najemnino 
ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali 
stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali 
stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem 
za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva 
ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % 
vrednosti primernega stanovanja.

2.5
Na razpisu ne morejo sodelovati:

- tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve 
stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno 
družbeno stanovanje in so po sklepu sodišča 
stanovanjsko pravico izgubili;

- tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena 
po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz 
krivdnih razlogov;

- tisti, ki so se nasilno vselili v stanovanja v lasti 
Občine Vojnik in jim je sodno naložena izselitev 
iz njih.

3 KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE 
STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER 
PROSILCEV

3.1
Prednostne liste upravičencev za oddajo neprofitnih 
stanovanj v najem bodo sestavljene na podlagi kriterijev, 
ki jih določa Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih 
stanovanj v najem. Poleg kriterijev iz prejšnjega 
odstavka, se v skladu s 6. členom Pravilnika upoštevajo 
še naslednje prednostne kategorije prosilcev: 
mlade družine, mladi; družine z večjim številom otrok; 
invalidi in družine z invalidnim članom; družine z 
manjšim številom zaposlenih; državljani z daljšo delovno 
dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki; 
žrtve družinskega nasilja; osebe s statusom žrtve 
vojnega nasilja, kar je izraženo s številom točk v 
preglednici pod točko 3.2.1.
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Velikost 
gospod.

LISTA A LISTA B

%
Meja dohodka v 
EUR

Meja dohodka 
v SIT

%
Meja dohodka 
v EUR

Meja dohodka 
v SIT

1-člansko 90 % 696,08 166.807,80 nad 90 do 200 % 
nad 696,08 
do 1.546,84 

nad 166.807,80
do 370.684,00

2-člansko 135 % 1.044,12 250.211,70 nad 135 do 250 %
nad 1.044,12
do 1.933,55

nad 250.211,70
do 463.355,00 

3-člansko 165 % 1.276,14 305.814,30 nad 165 do 315 %
nad 1.276,14
do 2.436,27

nad 305.814,30
do 583.827,30

4-člansko 195 % 1.508,17 361.416,90 nad 195 do 370  %
nad 1.508,17 do 
2.861,65

nad 361.416,90
do 685.765,40 

5-člansko 225 % 1.740,19 417.019,50 nad 225 do 425 %
nad 1.740,19 do 
3.287,03

nad 417.019,50
do 787.703,50 

6-člansko 255 % 1.972,22 472.622,10 nad 255 do 470 %
nad 1.972,22 do 
3.635,07 

nad 472.622,10 
do 871.107,40



3.2
3.2.1
Prednostne kategorije, opredeljene v točki 3.1 in 3.2, se 
za posamezno listo prosilcev A oziroma B točkujejo z 
naslednjo višino točk: 

PREDNOSTNE KATEGORIJE 
PROSILCEV

LISTA A LISTA B

1. Mlade družine; mladi 60 100

2. Družine z večjim številom otrok 
– najmanj 4 oz. več otrok

60 60

3. Invalidi in družine z invalidnim 
članom

80 80

4. Družina z manjšim številom 
zaposlenih (družina 3 članska in samo 
1 zaposlen)

60 /

5. Državljani z daljšo delovno dobo 
(moški 13 let,  ženske 12 let)

80 80

6. Žrtve družinskega nasilja 80 80

7. Osebe s statusom žrtve vojnega 
nasilja

60 60

3.2.2

Razpisnik določa v skladu s 4. členom Pravilnika poleg 
splošnih pogojev še dodaten pogoj in kriterij:  

- stalnost bivanja prosilca na območju občine 
Vojnik, ki velja za listi A in B: 
nad 5 do 10 let ………….. 20 točk, 
nad 10 do 15 let ………… 40 točk,
nad 15 do 20 let ………….90 točk,
nad 20 let …………...….…110 točk.

Upošteva se čas do vključno 28. 2. 2007. V primeru 
prekinitve stalnega bivanja na območju občine Vojnik, 
se čas stalnega bivanja sešteva. 

4 LASTNA UDELEŽBA 

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva 
najemnika, ki jih je zavezan prispevati upravičenec 
pred oddajo stanovanja. Lastno udeležbo so zavezani 
plačati upravičenci, katerih dohodek presega mejo 
dohodka, določeno v 9. členu Pravilnika (upravičenci 
po listi B). Višina lastne udeležbe znaša 10 % vrednosti 
neprofitnega stanovanja, izračunane po pravilniku 116. 
člena Stanovanjskega zakona brez vpliva lokacije.
Lastna udeležba se najemniku neprofitnega stanovanja 
vrne po 10 letih v protivrednosti v evrih z 1 % obrestno 
mero. 
Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in z vračilom 
lastne udeležbe se določijo med najemodajalcem in 
upravičencem do dodelitve neprofitnega stanovanja v 
najem z medsebojno pogodbo.

Upravičenec, ki je zavezan plačati lastno udeležbo, pa 

pred oddajo stanovanja v najem ne sklene pogodbe 
o lastni udeležbi ali v postavljenem roku ne plača 
lastne udeležbe, ne izpolnjuje pogojev za dodelitev 
stanovanja.

5 VARŠČINA

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi 
najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev 
stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju 
običajne rabe stanovanja. Višina varščine znaša tri 
mesečne najemnine za stanovanje, ki se dodeljuje v 
najem. Varščina se vrne  ali  poračuna ob prenehanju 
najemnega razmerja.

Varščino so zavezani plačati upravičenci, katerih 
dohodek presega mejo, določeno v 9. členu Pravilnika 
(upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. 
Podrobnejši pogoji v zvezi s tem plačilom in vračilom 
varščine se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.

6 RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge 
v času uradnih ur od 2. 3. 2007 dalje v tajništvu Občine 
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali pa si vlogo natisnejo 
sami s spletne strani Občine Vojnik: www.vojnik.si 
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno 
takso v višini 50 točk za vlogo in 200 točk za izdajo 
odločbe po tarifni številki 1 in 3 taksne tarife Zakona 
o upravnih taksah (ZUT- UPB2, Uradni list RS, št. 114/
05), kar znaša 17.73 EUR (4.250,00 SIT). 
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah 
lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo 
zahteve po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem 
da status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za 
socialno delo in morebitnimi drugimi dokazili. 

Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi morajo 
prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 
3212 Vojnik od 2. 3. 2007 do vključno 30. 3. 2007. 
Šteje se, da je prijava pravočasna, če je bila zadnji dan 
roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali do 12.00 oddana v tajništvu Občine.  

Vloge bomo sprejemali v tajništvu Občine Vojnik v času 
uradnih ur:

- 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. 

Za osebno prejete vloge bomo izdali potrdilo o 
prejemu. 
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Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, 
da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi 
listinami. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo dopolnjene, 
in vloge oddane po zaključku razpisnega roka, bodo s 
sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem 
morajo prosilci priložiti naslednje listine, navedene 
pod tč. 1., 2., 3. in 5., druge listine pa, če na njihovi 
podlagi uveljavljajo dodatne točke:

1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in 
socialno-zdravstvenih razmer;

2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih 
družinskih članov (s podpisi vseh družinskih 
članov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov) 
ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni 
člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v 
svoje osebne podatke pri drugih upravljavcih 
zbirk podatkov (v kolikor je prosilec lastnik 
nepremičnin, je potrebno priložiti cenitveno 
poročilo sodnega cenilca); potrdila o 
premoženjskem stanju (DURS, Upravna enota …);

3. odločbo o odmeri dohodnine za leto 2005 
in potrdilo o skupnem neto dohodku 
gospodinjstva v letu 2006 (osebni dohodek, 
pokojnina, preživnina, dohodek iz dela prek 
Študentskega servisa, invalidnina, itd.) z 
navedbo dobe zaposlitve. Kot dohodek se ne 
šteje dodatek za pomoč in postrežbo in drugi 
prejemki za nego in pomoč, otroški dodatek, 
dodatek za nego otroka, štipendije, dohodki 
od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 
institucionalno varstvo, sredstva za odpravo 
posledic elementarne nesreče itd.;

4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega 
zakonskega ali izvenzakonskega partnerja 
oziroma drugega družinskega člana (izda Zavod 
RS za zaposlovanje);

5. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: 
najemna ali podnajemna pogodba oziroma 
izjava prosilca, zakaj pogodba ni sklenjena;

6. dokazilo o zadnji plačani najemnini oz. 
podnajemnini;

7. dokazilo o kvaliteti bivanja – točkovalni 
zapisnik; 

8. izjava prosilca, ki stanuje pri starših ali 
sorodnikih, o površini dela stanovanja oz. 
stanovanjske stavbe, ki jo ima prosilec v uporabi 
oziroma v souporabi; 

9. kopijo poročnega lista oziroma notarsko 
overjene izjave o obstoju izvenzakonske 
skupnosti; 

10. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za 
vsakega otroka; 

11. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši 
od 15 leta;

12. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
13. odločbo socialne službe o ločenem življenju 

roditeljev in mladoletnih otrok zaradi 
neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, 
oskrba v tuji družini, zavodu, če so razlog oddaje 
neprimerne stanovanjske razmere);

14. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja 
otroka (samohranilec) – potrdilo, da je 
preživnina neizterljiva oziroma odločbo o 
prejemanju preživnine iz preživninskega 
sklada;

15. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali 
njegov ožji družinski član, ki bo z njim stalno 
prebival, gibalno ovirana oseba, trajno vezana 
na uporabo invalidskega vozička ali trajno 
pomoč druge osebe;

16. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in 
invalidnosti zaradi okvare čuta – slepota, 
gluhost (odločba  Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje,  Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje RS …);

17. izvid zdravniške komisije I. stopnje pri Zavodu 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s 
katerim se dokazuje trajna obolenja prosilca 
ali družinskih članov, pogojena s slabimi 
stanovanjskimi razmerami;

18. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali 
mlajše polnoletne osebe glede na zmerno težjo 
ali težko duševno ali težko telesno motnjo 
ali izvid in mnenje specialistične pediatrične 
službe;

19. strokovno mnenje centra za socialno delo ter 
vladnih in nevladnih organizacij (materinski 
domovi, zatočišča – varne hiše, zavetišča, centri 
za pomoč žrtvam kaznivih dejanj), ki nudijo 
ženskam in ženskam z otroki psihosocialno 
pomoč ob nasilju;

20. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja;
21. izjavo o dobi bivanja – stalnega prebivališča na 

območju občine Vojnik. 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti 
starejša od 30 dni od objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem 
prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil 
razpisnik neposredno od pristojnega državnega 
organa. 

Občina k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku 
razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
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7 SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost 
prispelih vlog in njihovo popolnost ter sedanje 
stanovanjske razmere prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo proučila 
utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi 
prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste 
za oddajo neprofitnih stanovanj in dokumentiranih 
poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih in 
organizacijah ter posameznikih.
Komisije si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi 
ogledajo. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in 
le pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene 
listinske dokumentacije zbrali največje število točk 
glede na število razpisanih stanovanj.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci 
razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu 
zbranih točk. Če se na prednostni vrstni red uvrstijo 
prosilci razpisa z enakim številom točk, imajo prednost 
pri dodelitvi neprofitnega stanovanja tisti prosilci, ki 
imajo stalno prebivališče dalj časa na območju Občine 
Vojnik.  
Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi 
oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev 
v roku 5 mesecev po zaključku javnega razpisa. Če se 
posamezni udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, 
se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. 
Pritožbo naslovi na razpisnika. O pritožbi odloči v 45 
dneh po prejemu popolne pritožbe župan. Odločitev 
župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb se bo seznam upravičencev, ki se bodo 
uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih 
stanovanj, javno objavil na enak način kot razpis.  Z 
upravičenci bodo sklenjene najemne pogodbe za 
nedoločen čas in z neprofitno najemnino. 
Upravičenca, ki zavrne za njega in njegovo družino 
primerno stanovanje in zavrnitve stanovanja ne 
utemelji z argumenti, kot so premajhno stanovanje 
glede na standarde za število družinskih članov, 
lokacijo, stanje stanovanja ipd. oz. se na dvakratni 
poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se izloči 
z veljavne prednostne liste.

Od razpoložljivih stanovanj v letih 2007 se bo prvo 
razpoložljivo stanovanje namenilo za oddajo v najem 
prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu 
pravilnika niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe 
in varščine in se bodo uvrščali na listo A. Naslednje 
razpoložljivo stanovanje se bo namenilo za oddajo v 
najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno 
v 9. členu pravilnika, in so zavezani plačati lastno 
udeležbo in varščino ter se bodo uvrščali na listo B. V 
enakem zaporedju se bodo dodeljevala razpoložljiva 

stanovanja predvidoma do vključno leta 2009.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo občina ponovno 
preverila, če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za 
upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja v 
najem. V primeru bistvenih sprememb, ki vplivajo na 
upravičenost, se lahko postopek obnovi in se prosilca 
črta s seznama upravičencev.

Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine Vojnik, 
Keršova ulica 8, v času uradnih ur:

- ponedeljek od 8.00 do 12.00, 
- sreda od 14.00 do 16.00, 
- petek od 8.00 do 11.00 ter …

 … na telefonski številki 03 78-00-620.

Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik

SVETOVALNO TERENSKO VOZILO 
V OBČINI VOJNIK

V mesecu marcu 2007 se bo pričel izvajati projekt 
Svetovalno terensko vozilo za delo z odvisniki. 
Program je namenjen uporabnikom drog, brezdomcem 
in prebivalcem občin, krajevnih skupnosti in mestnih 
četrti. 

Prvotno je ta program namenjen svetovanju in 
informiranju vsem zgoraj omenjenim populacijam, 
še posebej veliko skrb pa bomo namenili svetovanju 
uporabnikom nedovoljenih drog, posebno tistim brez 
doma, ki velik del dneva preživijo na ulici. 
Glede na vedno mlajše uporabnike drog, pa tudi starejše 
odvisnike, brezdomce in prebivalce s kroničnimi 
boleznimi današnjega časa, je starostni razpon ciljne 
populacije težko opredeljiv.

Uporabniki drog bodo sodelovali pri izvajanju programa 
z zbiranjem uporabljenih igel za injiciranje droge v za to 
namenjene zabojnike in jih polne vračali v zamenjavo. 
Imeli bodo možnost pridobivanja informacij glede 
nadaljnjega zdravljenja odvisnosti in preprečevanja 
okužb zaradi odvisniškega načina življenja, kakor 
tudi bolezni, povezanimi z njim. S svojimi predlogi 
o njihovih potrebah in tako učinkovitejši pomoči 
bodo soudeleženi pri izvedbi progama in njegovem 
nadaljnjem načrtovanju. 
Informacije o času in kraju nahajanja terenskega vozila 
se najuspešnejše širijo med samimi uporabniki.

Preventivna dejavnost se bo organizirala  na podlagi 
potreb in želja prebivalcev krajevnih skupnosti in 
mestnih četrti. Svetovanje glede morebitnih prisotnosti 
dejavnikov tveganja za razvoj določenih bolezni 
posameznika spodbudi k večji aktivnosti v smeri 
zdravja.

Socio, izvajalec programa TERENSKO VOZILO
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CENIK OGLASNIH SPOROČIL V 
JAVNEM GLASILU OBČINE VOJNIK 

OGLEDALO 

Notranje strani (dvobarvne):

cena v 
EUR

cena v SIT *

v velikosti 
190 x 270 mm (A4) 340,00 € 81.477,60 SIT

v velikosti 
190 x 130 mm (A5) 170,00 € 40.738,80 SIT

v velikosti 
85 x 130 mm 80,00 € 19.171,20 SIT

v velikosti 
85 x 65 mm 40,00 € 9.585,60 SIT

v velikosti 
85 x 45 mm (vizitka) 27,00 € 6.470,28 SIT

Notranje strani (barvne)

cena v EUR cena v SIT*
v velikosti 
190 x 270 mm (A4)

 680,00 € 162.955,20 SIT

v velikosti 
190 x 130 mm (A5)

 340,00 € 81.477,60 SIT

v velikosti 
85 x 130 mm 

 160,00 € 38.342,40 SIT

v velikosti 
85 x 65 mm

 80,00 € 19.171,20 SIT

v velikosti 
85 x 45 mm (vizitka)

 54,00 € 12.940,56 SIT

Možne so tudi vmesne velikosti. 
Cena se preračuna na cm2: 
0,70 €/cm2   (168 SIT/cm2 ) – dvobarvni
1,40 €/cm2   (336 SIT/cm2 ) – barvni

V ceno ni vračunan 20 % davek na dodano vrednost.

Popusti:
1. 30 % - oblikovano oglasno sporočilo na 

elektronskem mediju, usklajeno s tiskarjem.
2. Po objavi treh enakih oglasnih sporočil je četrto 

oglasno sporočilo brezplačno.
3. 10 % - naročilo oglasnih sporočil v vrednosti nad 

500,00 €  (119.820,00 SIT).

*Informativni zneski v SIT so preračunani po tečaju 
zamenjave 1 €i=i239,64 SIT.

Cenik velja od 1. 3. 2007. 

Prva in zadnja stran Ogledala nista namenjeni 
oglasnim sporočilom. 
Glasilo izhaja v 3100 izvodih petkrat letno (sredi 
februarja, aprila, junija, septembra in v začetku 
decembra). Prejmejo ga brezplačno vsa gospodinjstva 
v občini Vojnik.
Kontaktna oseba:  Tina Kušar, mbt.: 031 738-038

OBVESTILO ORGANIZATORJEM 
JAVNIH SHODOV IN JAVNIH 

PRIREDITEV

Javni shod oziroma javna prireditev je vsako 
organizirano zbiranje ljudi na prostem ali v zaprtem 
prostoru, ki ima določenega organizatorja ter vnaprej 
določen program, udeležba pa je brezpogojno ali pod 
določenimi pogoji dovoljena vsakomur.

Javni shod (v nadaljevanju: shod) se organizira z 
namenom izražanja mnenj in stališč o vprašanjih 
javnega (širšega, splošnega) pomena ali skupnega 
pomena (ki zadevajo le udeležence shoda).

Javno prireditev (v nadaljevanju: prireditev) se 
organizira z namenom izvajanja kulturne, športne, 
zabavne, izobraževalne, verske ali druge aktivnosti.

DOLŽNOST PRIJAVE ALI PRIDOBITVE 
DOVOLJENJA ZA SHOD OZIROMA PRIREDITEV

Shod oziroma prireditev mora organizator prijaviti 
pristojni policijski postaji (policijskemu oddelku ali 
policijski pisarni), na območju katere se organizira, in 
sicer shod najmanj 3 dni pred dnevom shoda, prireditev 
pa najmanj 5 dni pred dnevom prireditve.

Če je za shod oziroma prireditev po Zakonu o javnih 
zbiranjih (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno 
prečiščeno besedilo) potrebno dovoljenje, mora 
organizator podati prošnjo pri upravni enoti, na 
območju katere se organizira shod oziroma prireditev 
najmanj 7 dni pred dnevom shoda oziroma prireditve, 
če poseben zakon ne določa drugače.

Za izdajo dovoljenja za tekmovalne športne prireditve v 
kolesarstvu ter avto-moto športu na cesti in prireditve 
na cesti, ki potekajo na območju dveh ali več upravnih 
enot mora organizator prošnjo podati najmanj 30 dni 
pred dnevom prireditve pri pristojni upravni enoti. 
Če prireditev poteka na cesti na območju dveh ali 
več upravnih enot, mora organizator vlogo podati 
pri upravni enoti, na območju katere se bo prireditev 
pričela.
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DRUGE DOLŽNOSTI ORGANIZATORJA

⇒ Organizator mora shod oziroma prireditev 
organizirati tako, da bo poskrbljeno za red, da ne 
bosta ogrožena življenje in zdravje udeležencev ali 
drugih oseb oziroma premoženje, da ne bo ogrožen 
javni promet in da ne bo nedopustno obremenjeno 
okolje.

⇒ Organizator mora določiti vodjo. Vodja je lahko 
oseba, ki je stara najmanj 18 let in ima ustrezne 
psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog vodje.

⇒ Glede na značaj shoda oziroma prireditve in 
pričakovano število udeležencev mora organizator 
za zagotavljanje reda na prireditvenem prostoru 
zagotoviti rediteljsko službo.

⇒ Če poseben predpis za posamezne vrste prireditev 
postavlja tudi druge zahteve (npr. Zakon o varnosti 
cestnega prometa, Zakon o varstvu pred utopitvami), 
mora organizator izpolniti tudi te zahteve, kar 
mora navesti v prijavi oziroma v prošnji, prošnji za 
dovoljenje pa priložiti tudi morebitna dokazila.

⇒ Če se na shodu oziroma prireditvi opravljajo 
druge dejavnosti, ki jih urejajo drugi predpisi, 
mora organizator izpolniti tudi pogoje, ki jih za 
opravljanje dejavnosti določajo ti predpisi.

Organizator mora pridobiti dovoljenje za čezmerno 
obremenitev okolja s hrupom, če bo uporabljal 
naprave, ki povzročajo čezmeren hrup, kot ga določa 
Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju 
(Ur. list RS, št. 118/05), ki ga izda Občina Vojnik. 
Vlogo je potrebno vložiti 30 dni pred začetkom 
prireditve in ji priložiti poročilo o emisiji hrupa v 
okolje.

Pogoji za pridobitev dovoljenj in vloge za organizacijo 
javnih shodov in prireditev so predstavljeni na 
spletnem portalu Ministrstva za notranje zadeve 
(http://www.mnz.gov.si/index.php?id=4550%20) in 
e-uprave (http://euprava.gov.si) ali pa jih lahko dobite 
tudi osebno na Upravni enoti v Celju in krajevnem 
uradu v Vojniku.

Pripravila: Brigita Kušar

 

PONUDBA ZA NAKUP 
KOMUNALNO OPREMELJENIH 

ZEMLJIŠČ V POSLOVNO-OBRTNI 
CONI ARCLIN, VOJNIK

Občina Vojnik in Regionalna razvojna agencija, 
Celje obveščata, da je možen nakup oz. rezervacija 
komunalno opremljenih zemljišč v poslovno-obrtni 
coni Arclin, Vojnik. 
Kontaktna oseba: Miloš Ravničan (RRA, Celje), 
tel. 041 336 411

površina  dejavnost  možnost odkupa
4636 m2 poslovna dejavnost 
  in 3557 m2 parkirišča 2009
3539 m2 poslovni objekti »mirna 
  in hrupna dejavnost« 
  in 1859 m2 parkirišča 2007
1428 m2 stanovanjska gradnja 2007
1015 m2 stanovanjska gradnja 2007
2227 m2 stanovanjska gradnja 2007
1937 m2 stanovanjska gradnja 2007
1116 m2 stanovanjska gradnja 2007
1519 m2 stanovanjska gradnja 2007
1478 m2 stanovanjska gradnja 2007
1057 m2 stanovanjska gradnja 2007
1306 m2 stanovanjska gradnja 2007
1515 m2 stanovanjska gradnja 2007
1041 m2 stanovanjska gradnja 2007
1074 m2 stanovanjska gradnja 2007
1671 m2 stanovanjska gradnja 2007
2600 m2 poslovno-stanovanjski objekti
  »mirna dejavnost« 2007
2600 m2 poslovno-stanovanjski objekti
  »mirna dejavnost« 2007
2400 m2 poslovno-stanovanjski objekti
  »mirna dejavnost« 2007
2531 m2 poslovno-stanovanjski objekti
  »mirna dejavnost« 2007
3988 m2 poslovni objekti 
  »hrupnejša dejavnost« 2009

Povzela: M. S.

ČISTILNA AKCIJA
Občina  Vojnik obvešča, da bo občinska akcija 
ČIŠČENJA OKOLJA  od ponedeljka, 19. 
marca do vključno sobote, 24. marca 2007, 
ko bo glavna akcija čiščenja. V akcijo se naj 
vključijo vsi občani naše občine, še posebej 
vsa društva, ki organizirano delajo na našem 
območju, ter šole in vrtec. Akcijo bodo vodile 
krajevne skupnosti, zato bodite pozorni na 
obvestila v dneh pred 19. marcem in se vključite 
tam, kjer mislite, da je najbolj prav.  V primeru 
slabega vremena bo čistilna akcija teden 
kasneje. Kontejnerska mesta bodo objavljena 
naknadno na način, ki je v kraju v navadi. 

M. S.

URADNI DEL

OgledalO 02/59 22. februar 200740



4122. februar 2007 OgledalO 02/59

 PISMA BRALCEV
Spoštovani! Prosimo vas, da članki za rubriko Pisma 
bralcev niso daljši od ene A 4-strani, pisave Times New 
Roman, velikost 12, sicer člankov v prihodnje ne bomo 
objavili.
Hvala za razumevanje!

Uredniški odbor

Spoštovani gospod župan!

V Ogledalu 12/58 z dne 20. decembra 2006 ste v BESEDI 
ŽUPANA omenili tudi dve pismi dela prebivalcev Socke, za 
kateri ste menili, da zaslužita pojasnilo. Prvo se je nanašalo 
na ureditev varne šolske poti, pri prečkanju glavne ceste 
Vitanje – Nova Cerkev pri trgovini, in so ga podpisali občani, 
drugega pa so podpisali »jezni« občani in se nanaša na 
nestrinjanje s postavitvijo hitrostne ovire in pol metra široko 
stezo od glavne ceste do hitrostne ovire, na cesti ob šoli, kot 
nadomestilo za zahtevo po ureditvi prometnega režima v 
Socki.
Glede na to, da sem pripombe »jeznih« občanov zbral jaz 
in jih uredil na način, katerega so potrdili s podpisi, čutim 
dolžnost, da podam nekaj pojasnil. »Odgovori« na vprašanja 
skupini prebivalcev občine, katerih vsebine večina ne pozna, 
so lahko zavajajoči, predvsem pa utegnejo hitro dobiti 
neustrezno etiketo. Naj mi bo torej dovoljeno, da zato, da 
se izognemo  nejasnostim in da doprinesem k tvornemu 
sodelovanju, napišem nekaj pojasnil.
Najprej velja povedati, da ne gre za »jezne«, ampak jezne 
občane. Jeza se nanaša na nedopustno razliko med sklepi 
dveh zborov krajanov (v mislih imam seveda sklepe širšega 
pomena) in izkupičkom. Predvsem nihče ne pozna uradnega 
stališča Sveta občine do sklepov na zborih krajanov Socke 
pred vsaj dvema letoma! Prestavljena ograja, razrit travnik 
z uničeno kanalizacijo, začasna šolska pot in sprtost ljudi je 
vsekakor bistveno manj, kot je bilo dogovorjeno na zborih 
krajanov, kjer ste bili prisotni in ste se z zahtevami krajanov 
strinjali. Ne moremo se tudi strinjati s tem, da se v druge 
predele občine vlaga bistveno več kot v Socko!
Ko primerjam začasno šolsko pot, za katero ni bilo moč dobiti 
načrta (na osnovi česa ste iskali najugodnejšega izvajalca?!), 
menda ni bilo dovoljenj, zagotovo pa ne sklepa o postavitvi 
hitrostne ovire pristojnega občinskega organa krajevni 
skupnosti, mi je povsem jasno vztrajanje lastnika zemljišča, 
kjer bi naj bilo igrišče, da bo zemljo prodal in določil ceno 
potem, ko bo narejen projekt. Ne strinja se (pa ni edini), da se 
nekaj naredi bolj zato, da se pač nekaj dela in utiša nadležne 
…
Neprezrta tudi ni ostala pripomba o (ne)povezanosti skrbi 
za volilni izid in odločitvami v Socki, oziroma bi morebitna 
povezanost lahko bila le plod domišljije posameznikov. Toliko 
slabše, če vas glasovi iz Socke ne zanimajo in če se zanje ne 
izplača ničesar storiti! Mnogi volilni štabi in kandidati so 
imeli pri iskanju poti do volivcev izredno bujno domišljijo. 
Seveda pa neka razlika le obstaja: njihova domišljija nekaj 
stane, domišljija posameznikov pa je zastonj!

Marjan Hrušovar

Odgovor na  obtožbe glede zaviranja 
izgradnje trgovsko-poslovnega 

centra v Vojniku

Pisec tega prispevka in tudi posredno vsi, ki so izražali 
pripombe na umestitev centra v sedanji prostor, smo s 
strani nekaterih oseb deležni obtožbe, da smo s svojim 
delovanjem zavirali izgradnjo centra in povzročili občini 
in investitorjem s tem tudi škodo. Gospod  B. Podergajs je 
v svojem predvolilnem propagiranju tudi javno preko TV 
celo označil osebe, ki so zahtevale striktno in pravočasno 
izvajanje ustreznih okoljevarstvenih ukrepov celo za navadne 
'kritikante', ki občini povzročajo več škode kot koristi. Če 
pogledamo resnici v oči, kar se za poštene ljudi spodobi, pa 
ugotovimo, da to v tem primeru  ni tako.
Ko smo bili povabljeni na razgrnitev načrta za ta projekt sva kot 
edina  prisotna Roža in dr. Franc Fazarinc, neposredna soseda, 
ugotovila, da prikazani načrt ni vseboval zelo pomembnih 
okoljevarstvenih elementov in tudi ne protipoplavne zaščite. 
Že na sami seji sva podala svoje pripombe, za katere sva 
pričakovala, da bodo vnesene v zapisnik, ki bi ga naj sestavil g. 
Trkaj. Ker v dogovorjenem času nisva prejela pričakovanega 
uradnega zapisnika, ampak šele 62. dan po roku, sva najine 
pripombe in pomisleke v pisni obliki dostavila občinski upravi. 
Odgovora nisva prejela v pisni obliki, temveč se je razprava 
prenesla na Upravno enoto v Celju. Tam se je ugotovilo, 
da v projektni dokumentaciji ni bilo praktično nikakršnih 
okoljevarstvenih ukrepov in se je zagovarjalo stališče, da pač 
ves projekt kot tak okolja ne ogroža. Edina, ki se s takšno 
razlago nisva sprijaznila, sva  morala na svoj račun pridobiti 
ustrezna strokovna mnenja, ki bi jih sicer morali priskrbeti 
občina in oba investitorja. Investitorja sta se v tem primeru 
obnašala zelo nekorektno. Ker je pridobitev okoljevarstvenih 
podatkov imela za posledico določen časovni zamik, se je z 
grožnjami in dezinformacijami, tudi javno, valilo krivdo na 
osebi, ki sta zahtevali spoštovanje predpisov in temeljito 
okoljevarstveno presojo. Pred prvo predstavitvijo izgradnje 
ni bilo predloženega nobenega dokumenta o protipoplavni 
zaščiti, vplivu hrupa, onesnaževanju ozračja z izpušnimi 
plini, prometni varnosti, zasenčenju idr. Nekatere stvari še 
do danes niso izvedene, čeprav bi morale biti kot prve. Tu 
izpostavljam protipoplavno zaščito in prometno ureditev. 
Na srečo poplave še ni bilo, kako pa bo v primeru visokih 
in hudourniških voda, pa se še ne ve. Kot se tudi ne ve, kaj 
bo v tem primeru s skladiščenim materialom, med katerim 
so tudi snovi, ki so za okolje zelo nevarne in lahko za dolga 
leta uničijo nizvodna zemljišča, namenjena pridelavi hrane. 
Dosedanje izkušnje z ureditvijo prometa so pokazale, da se 
je prometna varnost poslabšala. To potrjuje več nesreč, ki 
so se pripetile po odprtju centra in ki jih pred tem na tem 
delu cestišča ni bilo. Med neugodne vplive na okolje tudi 
prištevamo neprimerno in pretirano razsvetljavo površin 
ob centru. Le-ta je zelo moteča, ne samo za stanovalce v 
neposredni okolici, ampak še posebej nevarna za udeležence 
v prometu. Mislim, da so najbolj ogroženi prav pešci in 
kolesarji. Ali se bo to uredilo šele po prvi smrtni žrtvi na tej 
lokaciji? Ni moj namen naštevanje vseh pomanjkljivosti,ki 
so se pokazale pri tej izgradnji. Lahko pa trdim, da se je 
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celotno gradnjo površno pripravilo, projekt v celoti ni dobro 
zastavljen, lahko bi bil za to lokacijo bistveno boljši. Vse kaže, 
da je prav zahtevana naglica glavni povod za vse probleme, 
ki so bili pred  in med gradnjo, nekaj pa jih bo očitno ostalo 
še za vnaprej. Lahko sklepamo, da je tej naglici predvsem 
botrovala lokalna politika.
Očitki, ki letijo na tiste, ki smo se zavzemali za pravočasno 
izvajanje vseh okoljevarstvenih ukrepov, češ da so izraz 
sovražnosti do firme TUŠ ali Kmetijske zadruge, pa niso 
ničesar drugega kot orodje, s katerim bi se naj zakrilo napake 
v poslovanju občinskih organov, vključno z županom, 
investitorjema in s projektantom. Kleveta, da gre le za 
kritikastrstvo, ne pa za konstruktivno kritiko, nikakor ne 
drži. To dokazujejo datumi in vsebina aktov, ki so nastali pred 
izdajo gradbenega dovoljenja. Trdim, da še danes po izdaji le-
tega stvari niso tako urejene, kot naj bi bile. Nenazadnje pa 
si upam pripisati, da so vsi dosedanji ukrepi, ki so nastali 
zaradi priporočil in zahtev ob izdaji gradbenega dovoljenja, 
le sprožili aktivnosti, ki bodo  v veliki meri koristne za 
občane trga, kar še posebej velja za protipoplavne ukrepe in 
kanalizacijo.
Žal  pa lahko ugotovimo, da zaenkrat v naši občini še ne 
potekajo vsa ravnanja glede investicij povsem skladno s 
trenutno veljavno zakonodajo, kot tudi s tisto, ki se pripravlja. 
Spreminjanje namenske rabe kmetijskih površin s ciljem 
prodaje zemljišč, nedodelani prostorski akti glede vplivov 
na neposredno in oddaljeno okolje, spoštovanje predkupne 
pravice in še marsikaj pomembnega, se kot vse kaže 
izvajajo preveč po domače, nenačrtno in predvsem z vidika 
dobičkarstva. To kaže na nujnost, da se te stvari prenesejo 
iz lokalnega občinskega odločanja na regionalni nivo, saj 
bo sicer prišlo do razprodaje najkvalitetnejših kmetijskih 
zemljišč in umeščanja industrije med površine, primerne 
za stanovanjsko izgradnjo. Takšno ravnanje bi gotovo 
povzročilo nepopravljivo gospodarsko škodo regiji in  državi. 
Tu bi se morali zgledovati po nekaterih državah Evropske 
skupnosti, ki zelo skrbijo za ohranitev svojih kmetijskih 
površin. Stranka Zelenih Slovenije se čuti poklicana, da 
zdajšnji trend gospodarjenja z zemljišči preusmeri v za 
državo in prebivalce boljšo smer. Čudi pa nas, da je ravno 
dosedanja kmetijska politika od osamosvojitve naprej proti 
pričakovanju bila usmerjena drugače in je povzročila po 
podatkih iz medijev 50 % izgubo prvovrstnih zemljišč, ki 
so sedaj v rabi za nekmetijske namene. Izgleda, da občina 
Vojnik pri tem vsekakor ni izjema.
Gospa, ki mene in moje somišljenike obklada z očitkom, da 
nasprotujemo TUŠ-u, pa naj že enkrat presodi, če je vrečka 
artiklov iz trgovine TUŠ ob zdajšnjih razmerah v Vojniku 
tako pomembna, da upravičuje  izgradnjo in dajanje v promet 
tako velikih in pomembnih objektov pred zagotovitvijo vseh 
okoljevarstvenih predpisov.          
Zaradi takšne prakse v občini Vojnik trenutno negoduje, kot 
je znano, nad dvesto oseb, ki so se z lastnoročnimi podpisi 
opredelile proti takšni občinski praksi. Ali bo tudi le-te 
proglasil znova potrjeni župan g. Podergajs kot zlonamerne 
kritikastre? Mislim, da bi se moral sprijazniti s tem, da tudi on 
in njegovi sodelavci in somišljeniki niso izbranci, temveč le 
izvoljeni občani, ki so se dolžni za dober nasvet in potrpljenje 
občanov prej zahvaliti, kot pa se z njimi prepirati.

Ob tej priložnosti se javno zahvaljujem vsem občanom in 
volivcem, ki ste na volitvah oddali svoj glas za stranko Zelenih 
Slovenije. Zagotavljam, da naš cilj ni politična oblast, temveč 

le splošen napredek v lepi in zdravi deželi. Vse, ki naša 
prizadevanja odobravajo in se jim gre  za življenje v zdravem 
okolju, pozivam v svojem in v imenu naših članov k pomoči 
in sodelovanju. Priključite se nam, da bo tudi stranka »Zeleni 
Slovenije«  na bodočih volitvah pridobila tisto vlogo, ki ji bo 
omogočila realizacijo našega cilja, ki je »Zdravo življenje v 
lepi deželi«.

Predsednik o.o. ZS Vojnik:
Dr. Franc Fazarinc

POVABILO NA KAVO!

Če velja za Slovenijo, da se v njej skoraj vsi poznamo, bi 
moralo enako, ali še bolj, veljati za – občino Vojnik. In, glej 
ga zlomka, zakaj Agate Ostanek s Kobleka nihče ne pozna? 
Zakaj je ne poznajo celo na Kobleku?! In končno – zakaj 
postavljam takšno vprašanje?

Agata je namreč v zadnjem Ogledalu objavila članek s 
pomenljivim in provokativnim naslovom »In potem vse tiho 
in mirno je bilo …«. Ker se me je vse, o čemer je pisala, močno 
»dotaknilo«, sem jo želel pobližje spoznati in jo povabiti 
»na kavo«, kjer bi med drugim lahko malce poklepetala in 
si izmenjala mnenji, nasploh o demokraciji, predvsem pa 
o poteku volilne kampanje na lanskih občinskih volitvah. 
Odkrito pa moram tudi priznati, da sem želel ugotoviti, kakšen 
stas in obraz ima ta »dama«, ki je pokazala v omenjenem 
članku toliko sarkazma in cinizma na račun vseh, ki smo v 
predvolilnem času kritično ocenjevali dosedanje delo župana 
in njegove administracije.

Ni mi namreč jasno, in najbrž nikoli ne bom dobil odgovora, 
zakaj in s kakšnim namenom je Agata v tem članku 
»predavala« o demokraciji, hkrati pa se (brez argumentov) 
zgražala nad legitimnim in zakonitim predvolilnim bojem, ki 
očitno ni bil zaigran po notah za njena ušesa.
Ko sem kritiziral bivšo občinsko oblast, sem navajal 
argumente, tako na predvolilnem shodu pri Hunterju, kot 
tudi v treh pismih županu, na katera pa mi še do danes ni 
odgovoril. Smatral sem, da je po dvanajstih letih prišel čas, 
ko je to oblast treba zamenjati – iz preprostega razloga, ker se 
je še vsaka po tolikih letih »usmradila«.
Ali je bila moja trditev utemeljena tudi za bivšo občinsko, 
ki je pričakovano in zakonito postala tudi sedanja oblast, 
pa bo pokazal čas. Sicer pa, če se ozrem v preteklost svojega 
bivanja, lahko ugotovim, da sta v tej zgodovini poznana dva 
nesporna primera – eden iz malo oddaljene, drugi pa iz malo 
bližje preteklosti –, ki dokazujeta, da se predolga oblast ene 
in iste politične garniture sama od sebe slej ko prej »sfiži«. 
Zakaj?
Za obe oblasti je veljalo, da sta bili v svojem času zakoniti, 
vendar za prvo danes trdimo, da je bila totalitarna (torej 
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nedemokratična), za drugo pa, da je bila dvanajst let 
predolga in nehigienična. Zato sprašujem Agato, s kakšno 
logiko oporeka vsem, ki smo si po svojih močeh prizadevali 
opozoriti volivce, da je županovo vstopanje v šestnajstletni 
mandat sicer zakonito, vendar toliko bolj nehigienično?
Po definiciji dobi politik z izvolitvijo mandat za opravljanje 
javnih zadev, torej v roke dobi oblast. »Oblast je pa slast«, 
pravi pregovor. Se pravi, da je to svet magičnega ugodja in 
strasti, ki lahko – dlje kot traja mandat – vzame človeku jasen 
pogled, sposobnost trezne presoje, lahko izgubi humanost, 
pozabi lahko na krščansko moralo in še bi lahko našteval. 
Z eno besedo – polno je pasti, v katere se lahko ujame. In 
dlje ko traja »slast«, večja postaja nevarnost, da bo politik 
v tem »haremu« ugodja pozabil na ženo, otroke in družino 
(prispodoba!), da o njegovih predvolilnih obljubah in volivcih 
niti ne govorimo. Občutek, da je njegova moč brezmejna, 
mu dviguje ego in za sleherni razvoj in napredek (pri čemer 
sta oba lahko tudi sporna) vidi zgolj svoje zasluge. Zaradi 
(vprašljivih) zaslug si privošči tudi nepotizem. Za dosego cilja 
je pripravljen hoditi tudi »preko trupel«. Medtem ko »vsi« 
vidijo njegovo neobjektivnost, on »slepo dokazuje« svojo 
objektivnost. Privatni interes predstavlja kot »javni interes« 
in od tu je samo korak do korupcije. Altruist lahko postane 
egoist, demokrat lahko postane avtokrat. To so konkretne 
oblike nehigiene, ki jo omenjamo, kadar trdimo, da je 
nek mandat predolgega veka. Čeprav so to zgolj hipoteze 
transformacij v (pre)dolgem vladanju ene in iste politične 
opcije ali osebe, sem na predvolilnem zboru pa vendarle 
moral spregovoriti o nekaterih konkretnih napakah, ki si jih 
je privoščila prejšnja oblast. Zaradi omejenosti prostora pa 
bom o tem spregovoril v naslednjem Ogledalu.
O Agati pa samo še tole: vse bolj se mi zdi verjetna domneva, 
da se v njeni »kikli« skriva »dedec«, ki se na svoj način veseli 
zmage »pravih in sposobnih političnih veljakov«, hkrati pa 
ga ni toliko v hlačah, da bi se pod svoje »veselje« podpisal 
s pravim imenom in priimkom. In se sprašujem, zakaj je v 
tej »dolini pod Florjanom« toliko ljudi, ki pišejo anonimke: 
so prestrašeni, so tako nesamozavestni, ali pa so resnično le 
– tako zlobni, kot je trdil župan v premnogih Ogledalih?
Vendar mi ostaja Agata inspiracija še za naslednje 
razmišljanje: volitve so za nami, zato »naj živijo zmagovalci«, 
saj to je vendar zakonitost demokracije. Ostaja pa vprašanje, 
kaj naj storimo tisti, ki se čutimo poražence, ker sedanje 
oblasti nismo volili, oziroma tisti, ki na volitve sploh niso 
prišli; glede na število prebivalcev pa smo skupaj z njimi v 
večini. Vsem tem svetujem in jih vabim, naj spregovorijo 
v Ogledalu, naj opozarjajo na napake aktualne oblasti, 
naj predstavljajo različna mnenja in drugačna stališča, naj 
spregovorijo o krivicah, ki se dogajajo pod krinko urejanja 
javnih zadev in naj zanje zahtevajo tudi javne odgovore. S 
tem bo postalo Ogledalo bolj polemično in resnično ogledalo 
vseh občanov. Zakaj pa ne, saj se tudi financira iz denarnice 
slehernika iz te občine!
Naj dodam še kratek nasvet: v Republiki Sloveniji je že od 
leta 2003 v veljavi Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja, ki zagotavlja občanom vpogled v zakulisje dogajanja, 
kjer se troši davkoplačevalski denar. To konkretno pomeni, 
da lahko vsak davkoplačevalec od Občine Vojnik zahteva, 
da mu posreduje listinske dokumente, kot npr.: o plačah 
občinskih uslužbencev, pisno gradivo, ki je bilo podlaga 
sklepom občinskega sveta, vse podrobnosti o lokacijskih 
načrtih, npr. Gmajna in obrtna cona, koliko kmetijskih 
subvencij je prejel vaš sosed, ali je sosedov sin dobil obvezno 

prakso na občini, vaša hči pa ne, koliko proračunskega 
denarja je bilo potrošenega za študentsko delo, koliko znašajo 
stroški izdajanja Ogledala, koliko znašajo honorarji avtorjev, 
ki v njem objavljajo svoje prispevke, koliko znašajo sejnine 
svetnikov, koliko je stal ta in oni asfalt … in še in še (tako kot 
pravi Agata) bi lahko naštevali, kaj vse bi lahko zahtevali.
Seveda ne z namenom, da bi nam informacije javnega 
značaja zbujale zavist, temveč le z namenom, da bi opozorili 
oblast, naj z davkoplačevalskim denarjem ravna gospodarno, 
pravično in pošteno.

In čisto na koncu sporočam Agati, »in potem vse tiho in 
mirno je bilo…« prav gotovo več ne bo, zato jo vabim, naj čim 
prej sname masko in sprejme povabilo na kavo!

Edvard Krajnc, Vojnik

Odgovor na pismo gospe Agate Ostanek s Kobleka, ki ga je 
Ogledalo objavilo v št. 58, decembra 2006.

»IN POTEM VSE TIHO IN …?«

Spoštovana gospa Agata Ostanek s Kobleka je v objavljeni 
(za)hvalnici izidom volitev izpovedala svoje zadovoljstvo, 
ki ji ga tudi sam iskreno privoščim. Ne želim ji zmanjšati 
njenega navdušenja. Moram pa vsaj tistim bralcem, ki 
berejo Ogledalo, povedati, da je drugače mislečih občanov 
več, kakor bi sodili po besedah gospe Agate Ostanek. Svoje 
razmišljanje opiram na dejstva:

Po uradnih podatkih se je volitev udeležilo 55 % volilnih 
upravičencev in izvoljeni župan je dobil okroglih 40 % glasov 
vseh volilnih upravičencev. Na volitvah je zmagal, čeprav 
zanj ni glasovalo 60 % vseh volilnih upravičencev.
Župan je v Ogledalu že večkrat potožil nad anonimnimi 
pritožbami in jih zavrnil. Ni pozval ljudi, da javno sporočijo 
tudi kritike. Ni se vprašal, ali so anonimne kritike upravičene 
in zakaj si ljudje ne upajo podpisati svojih pritožb.
Več kakor 10 let Ogledalo objavlja najprej in predvsem slike 
svojega župana in njegovih privržencev. Tudi besedila so 
enoumna. To je vplivalo na udeležbo volitev in njihov izid.
V časopisih (razen v Ogledalu) in na televiziji smo lahko o 
našem županu izvedeli marsikaj neprijetnega in žaljivega. 
Rezultati volitev tega niso pojasnili niti razčistili.
Po dosedanjih 12 letih istega županovanja v odborih in 
občinskem svetu ni več slišati drugačnih ali nasprotnih 
mnenj.

Prav je, da je Ogledalo objavilo prispevek spoštovane gospe 
Agate Ostanek s Kobleka, kot mnenje ene izmed zadovoljnih 
občanov, če bo v bodoče objavilo tudi vsako drugačno mnenje 
nezadovoljnega občana. Ogledalo naj bi odražalo sliko večine 
občanov, ki plačujemo stroške izdajanja tega glasila. Zato bi 
bile nujne vsebinske izboljšave in objave prispevkov tistih, 
ki niso hoteli na volišča. Doslej še ni bil objavljen intervju 
občana, ki ga pretekli volilni rezultati niso razveselili, ali pa 
bi imel celo pripombe na porabo občinskega denarja. Če bo 
uredništvo dovolilo, mu bom rade volje predlagal najnujnejše 
vsebinske spremembe občinskega glasila Ogledala.

Albert Jarh
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Pred tabo, dragi oče, zdaj stojim
in v leta otroška mi hiti spomin,

ko vedno si me rad v naročje vzel,
kadar koli si le čas imel.

Povedal toliko zanimivih mi stvari,
še zdaj tvoja beseda v srcu mi zveni,

igrače zanimive si izdeloval,
z naravo živeti Ti si vedno znal.

Pošteno in delovno vedno si živel,
da tudi jaz takšna bi bila, si si želel,

z zgledom svojim vzgajal si me,
prepričana sem, da ti uspelo je.

Danes Tebi oče in Bogu sem hvaležna,
da toliko lepih stvari v življenju sem bila deležna,

da toliko let smela ob Tebi sem živeti
in toliko trenutkov lepih doživeti.

Zdaj, ko Te imam še, se želim Ti zahvaliti,
zdaj želim v hvaležnosti moliti,

zdaj poskušam življenje razumeti,
saj s tvojo pomočjo, oče, sposobna sem živeti.

Naj ljubi Bog Ti nekoč najlepše plačilo takšno da,
ki s svojo ljubeznijo do njega in ljudi si si zaslužil ga.

Nikoli sama ne morem se Ti toliko zahvaliti,
kot Ti si bil sposoben zame narediti.

MAMA

Skromno vedno Tvoje je bilo življenje,
prepletalo se je veselje in trpljenje.

Nekoč, že davno si se odločila,
da mi boš življenje podarila,
ko si me pod srcem začutila,
si za božji blagoslov prosila.
Vedno si resnice me učila,

s Tabo prve sem molitve se učila,
tudi šolsko sem znanje skupaj s Tabo pridobila

in vse potrebno vedno si mi naredila.
Sploh ne vem, kako Ti je uspelo,

da Tvoje delo vedno je uspeh imelo,
sploh ne vem, kdaj si marsikaj storila,

a zjutraj narejeno je bilo, ko sem se prebudila.
Vedno si se zame potrudila,

vedno si me prijaznosti učila,
da znala spoštovati življenje bi,

pa kakršno koli se obeta mi.
Potrpežljivost in delavnost je vrlina Tvoja,

a še vedno ostajaš ljuba mama moja,
ki v težavah pot pokažeš mi,

pa čeprav večkrat le v mislih z mano si.
A molitev naju vedno druži,

molitev, ki nam in Njemu služi,
molitev, ki nama daje moč,

da naju ne zagrne temna noč.
Hvala, draga mama, hvala Ti za to,

da vem, da rada me imaš zelo,
hvala za vso toplino, ki si mi jo dala,

in za razumevanje, ko v težavah sem obstala.

Milena
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4. DOBRODELNI KONCERT 
ŽUPNIJSKE KARITAS V VOJNIKU

V nedeljo, 14. 1. 2007 je v Vojniku potekal 4. dobrodelni 
koncert Karitas iz Vojnika. Na prireditvi so s svojimi 
brezplačnimi nastopi sodelovali učenci Vrtca Mavrica 
Vojnik, Polka punce, Moški pevski zbor KUD France 
Prešeren iz Vojnika pod vodstvom Emilije Kladnik Sorčan, 
ansambel Zreška pomlad, Harmonikarski orkester KUD 
France Prešeren iz Vojnika, družinski Trio Pogladič, oktet 
In spiritu pod vodstvom Tomaža Marčiča, Vitezi Celjski in 
Ljudske pevke Taščice.
Prireditev so prijetno povezovali mladi domači animatorji 
Jaka Marguč, Lea Jurgec, Blaž Podergajs in Urška Mirnik, 
Urška Majcen ter Urška Jurgec. Ker je letošnje leto leto 
Svetega pisma, so za vezno besedilo uporabili nekatere 
odlomke iz Svetega pisma, ki se nanašajo na dobroto, 
ljubezen in pravičnost.

Vse zbrane je pozdravil domači župnik Anton Perger. 
Za kvaliteten potek programa so skrbeli Matjaž Kovač s 
svojo tehnično ekipo, Franci Korošec, Franci Zeme, Darko 
Jakopič in Darko Klančnik.
Nastopajoče in poslušalce so z dobrotami domačinov pogostili 
člani Karitas, ki prav tako radi z veseljem prispevajo svoje 
dobrote. Sodelovali so člani Eva Mirnik, Marica Gorenak, 
Marjana in Branko Čretnik, Vili Špeglič, Franci in Marija 
Šelih, Darja Belak, Duška Košir, Poldka Slapnik, Silva 
Mikuš, Magda Štante, Štefka Korošec, Tončka Špes, Marica 
Skamen in predsednica Darinka Preložnik. Sredstva, ki so 
bila zbrana na koncertu, bodo razdelili posameznikom in 
družinam, ki potrebujejo pomoč za vsakodnevno preživetje.
Na fotografiji je del ekipe, ki je sodelovala pri poteku 
koncerta.

Milena Jurgec 

KONCERT BOŽIČNIH PESMI

V sredo, 20. 12. 2006, je v Kulturnem domu v Vojniku potekal 
čudovit koncert božičnih pesmi, ki ga je pripravil Mladinski 
pevski zbor Osnovne šole Vojnik. Gosta prireditve sta bila 
Moški pevski zbor KUD »France Prešeren« iz Vojnika, ki 

ga tako kot prvega vodi Emilija Kladnik Sorčan, in Ženska 
vokalna skupina »Skladateljev Ipavcev« iz Šentjurja pod 
vodstvom Simone Zdolšek. 
Predstavili so slovenske in tuje ljudske ter umetne pesmi, 
primerne času, ki je že ves v pričakovanju božičnih in 
novoletnih praznikov. Učenci pevci veliko časa posvetijo 
vajam. Usklajevanje vseh dejavnosti in prihodov v šolo je 
težavno, saj se večina otrok pripelje z avtobusi iz različnih 
smeri, vendar je ljubezen do glasbe in petja zelo velika, zato 
premaga tudi te težave in jim ni težko zaradi tega preživeti 
v šoli tudi kakšne sobote. Ves trud je poplačan s takšnim 
koncertom, kot je bil božični.

Foto: Jelka Kralj

Koncerta so se udeležili tudi upokojeni učitelji Osnovne šole 
Vojnik, ki so z veseljem spremljali mlade umetnike.

Milena Jurgec

TAŠČICE ŠE VEDNO »ČIVKAMO«

Zasedba desetih ljudskih pevk Taščic je še vedno aktivna. 
Prepevamo na različnih koncertih in prireditvah, kamor nas 
povabijo. 
V mesecu decembru smo imele dvodnevne intenzivne vaje 
v Termah Zreče, kjer smo vadile naše pesmi. Tam nas je 
obiskal tudi gospod Toni Gašperčič iz Bele krajine, ki nas je 
povabil na nastop v njihov kraj. Vaje smo zaključile s kosilom 
in kopanjem. Imele smo se lepo.

V decembru smo imele tudi nekaj nastopov. Nastopile smo 
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v Špesovem domu v Vojniku, na koncertu Rdečega križa 
v Šmartnem v Rožni dolini, sodelovale smo na prireditvi 
Srečanje akademskih slikarjev Kliničnega centra Ljubljana, 
ki je bilo v Gostišču Bojana na Frankolovem.
V januarju smo se udeležile dobrodelnega koncerta Karitas 
v Vojniku, kjer smo se predstavile s tremi pesmimi, nastopile 
pa smo tudi na prireditvi z naslovom Srečanje ljudskih pevcev 
in godcev v Gorici pri Slivnici.
Svojo kaseto in CD ploščo smo 22. 1. 2007 predstavile tudi 
na Radiu Štajerski val, kjer so nas lepo sprejeli. To je bila za 
nas nova, zanimiva izkušnja.

Za Taščice:
Vida Majcen

VOJNIK – JASLICE

Vsako leto v krščanske družine preko jaslic vstopi 
Jezus, »NOVOROJENO DETE«. Tudi letos je bilo tako. 
Urban Podergajs dva meseca pred božičem ves prosti 
čas porabi za ustvarjanje objektov za jaslice. V njegovi 
sobi nastaja slovenski Betlehem, s starodavnimi liki 
našega podeželja (mlin, žaga, potoček, mostovi, hlev, 
kmečka hiša, vodnjak, kozolec, naloženi vozovi s senom 
in hlodi). 

Vsem objektom z lučkami doda življenje in čar sv. 
noči.
Na sveti večer sta mu pomagala še brat Blaž in sestra 
Klara, da so bile jaslice pravočasno končane. 

Ko se zbere družina ob tako veličastnih jaslicah, zapoje 
in pomoli, zaveje v srcih  božji mir, se božja ljubezen z 
nebeških višin dotakne zemeljskih dolin. Bog daj, da bi 
tako bilo v čim več slovenskih družinah.

A. P.

KULTURNI PRAZNIK V VOJNIKU

V počastitev kulturnega praznika sta Mešani komorni 
zbor Društva upokojencev Vojnik in Občina Vojnik 
v četrtek, 8. februarja 2007, pripravila osrednjo 
prireditev. Naslov prireditve kot tudi idejna zasnova 
same prireditve sta bila povzeta iz Prešernove pesmi 
Pod’ lipco. Ob ogledu prireditve smo se lahko vrnili v 
obdobje 19. stoletja, ko so se na trgu srečevali kmečki 
ljudje in gospoda ter preživljali nedeljske popoldneve. 
Poleg Mešanega komornega zbora Društva upokojencev 
Vojnik so na prireditvi nastopili še  Folklorna skupina 
iz Celja, Vokalna skupina Korenine, citrarka Janja 
Brlec, G. Starovasnik, Urška Majcen, Anže Gračner, 
g. Branko Dobravc, podžupan Branko Petre, otroci iz 
Osnovne šole Vojnik, Jaša Koceli, Martin Pečnik, Anica 
Pavlič, Danijela Jeršič, seveda pa je pomembna tudi 
avtorica scenarija ga. Vida Bukovac. Publika v dvorani 
Kulturnega doma v Vojniku je lahko tudi sodelovala z 
nastopajočimi in zapela venček ljudskih.   

P. P. Ž.

KS FRANKOLOVO

MPZ ANTONA BEZENŠKA

Frankolovčani smo okrog božiča deležni posebno lepega 
darila, ki nam ga že vrsto let poklanja MPZ Antona 
Bezenška: to je koncert božičnih in drugih pesmi. V 
soboto, 30. decembra lani, pa so nam pripravili malo 
drugačno doživetje, saj so želeli sokrajanom predstaviti 
gostovanji v Švici in Bolgariji, kjer so bili septembra.
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S fotografijami in besedo so nas popeljali po krajih Švice, 
kamor so jih povabili slovenski rojaki, ter Bolgarije, 
kjer je živel in delal Anton Bezenšek. Vmes so nas pevci 
obogatili s petjem, kvartet Crescendo nas je navduševal 
z igranjem na trobila, Irena Srebot-Črepinšek pa nam je 
približala tudi pesniško ustvarjanje Antona Bezenška. 
Ob tem smo se še bolj zavedli, kako veliko delo je 
Slovenec Bezenšek opravil za Bolgare in kako (pre)malo 
ga cenimo mi. Prosvetno društvo, ki nosi po njem 
ime, mu je vsekakor dolžno posvetiti več pozornosti.  
Pester in zanimiv večer smo nadaljevali ob prigrizku in 
nazdravljanju s prijatelji in z znanci, saj smo se tako 
tudi poslavljali od leta 2006, ki je bilo za naše društvo 
lepo in uspešno. Glede na smele načrte za naslednja 
leta pa  pričakujemo še veliko podobnih prireditev. Le 
“modne dodatke” bomo z lahkoto pogrešali. 
 

I. P.

RAZSTAVA JASLIC IN 
NOVOLETNIH OKRASKOV 

V ALETINEM DOMU NA 
FRANKOLOVEM

December je čas, ko se vsi pripravljamo na praznike, 
ko vsi komaj čakamo, da smo vsaj nekaj dni skupaj v 
družini ali s prijatelji. 

V TD Frankolovo smo se odločili, da pripravimo 
adventno delavnico in  razstavo jaslic ter novoletnih 
okraskov. Najstarejše jaslice so bile stare več kot 100 
let. Posebej zanimivi pa so bili okraski na smrečici, ki 
so tudi imeli že častitljivo starost. Kot smo ugotovili, se 
jih je ohranilo bolj malo. 

Včasih so bili na smrečicah poleg okraskov tudi pisani 
bonboni, ki so kar vabili nerodne otroške ročice, da 
so skrivaj segale po njih. Žrtev so bili seveda stekleni 
okraski. 
Ljudje so ob pogledu nanje obujali spomine in upamo, 
da smo tudi mlajšim pokazali delček našega otroštva. 

I. B.

KS NOVA CERKEV

BOŽIČNO–NOVOLETNI 
KONCERT GODBE NA PIHALA 

NOVA CERKEV

Godba na pihala in Moški pevski zbor iz Nove Cerkve 
sta tudi leto 2007 pozdravila s svojim že tradicionalnim 
koncertom pod vodstvom dirigentov Marjana Vrečerja 
in Petra Selčana. Tudi tokrat je občinstvo napolnilo 
dvorano gasilskega doma, trud nastopajočih pa je bil 
poplačan z bogatim aplavzom.

A. P. S.

SLOVENSKI BOŽIČ

Tako smo mi, Mešani cerkveni pevski zbor župnije Nova 
Cerkev, naslovili božični koncert, ki je bil na večer, na 
štefanovo, 26. 12. 2006, v župnijski cerkvi Sv. Lenarta. Z 
že tradicionalnim koncertom smo skupaj z našimi gosti 
zaradi okroglega jubileja, 10 let, želeli obiskovalcem 
pripraviti posebno doživetje. Ob izvajanju pa smo, 
zaradi lepega števila obiskovalcev, tudi mi čudovito 
podoživeli božično skrivnost.

Na povabilo Frankolovčanov smo koncert v nekoliko 
skrčeni obliki ponovili v cerkvi Sv. Jožefa na 
Frankolovem, v nedeljo, 14. januarja 2007. Gostovanje 
se je končalo s prijaznim druženjem v Aletinem domu.
Očitno zadovoljstvo vseh zbranih na obeh koncertih 
je bilo v slavo Njemu, nam pa vzpodbuda za enajsti 
božični koncert.

 Za pevski zbor:
 Sabina Majcen
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ŠTAJERSKI ROGISTI

V novo leto smo zakorakali tudi »Štajerski rogisti«. Lansko 
leto je bilo uspešno in delovno, saj smo po aktivnih počitnicah 
tudi v jeseni nadaljevali z našimi nastopi. 
Zgodnja jesen nas je zvabila na sončno Primorsko in v dolino 
Soče, kjer smo na izletu uživali ob kraških dobrotah in lepem 
razpoloženju.
Nadaljevali smo s »KOZJANSKIM JABOLKOM« v Podsredi, 
sodelovali na šestdesetletnicah lovskih družin od Hoč, Radelj 
ob Dravi do Tinskega, kjer smo v tamkajšnji cerkvi odigrali 
Hubertovo mašo. Na povabilo Domžalskih rogistov smo bili 
gostje ob 15-letnici njihovega delovanja.

Foto: Anica Senegačnik

Tudi dobrodelnega koncerta v Vinski gori smo se udeležili in 
prispevali svoj nastop za dobrodelne namene. 
Najlepše pa je bilo sodelovanje ob Slomškovih dnevih v Novi 
Cerkvi, na proslavi v Vojniku ob občinskem prazniku in ob 
zaključku leta na Božično-novoletnem koncertu v cerkvi v 
Novi Cerkvi.

Anica Senegačnik

DECEMBER

DOGODKI

IZŠEL JE LETOPIS 2006

V decembru je izšel Letopis 2006, pri katerem so sodelovale 
občine Celje, Dobrna, Štore in Vojnik. Izšel je že devetič. Na 
skoraj 500 straneh so o Občini Vojnik zapisani dogodki po 
mesecih od novembra 2005 do oktobra 2006, izidi lokalnih 
volitev, podatki o občini, o investicijah in naložbah, o 
največjih podjetjih, o športu v občini. Predstavljena sta tudi 
Špesov dom Vojnik in Psihiatrična bolnišnica Vojnik. Letopis 
zajema tudi podatke o sestavi Občinskega sveta, občinske 
uprave in političnih strank, ki delujejo v občini.
Letopis je pomembna publikacija tudi za nas, kajti s tem se 
širi naša prepoznavnost.

A. Š.

7. 12. 2006 – ZAKLJUČEK ZZB VOJNIK

Krajevna organizacija ZZB NOV Vojnik je imela zaključek 
ob koncu leta in sprejem novih članov v njihovo organizacijo 
na kmečkem turizmu na Dobrotinu. Vabljeni so bili vsi novi 
člani odbora, nadzornega odbora in vsi poverjeniki, župan 
Beno Podergajs in predsednik OO ZZB Celje Stane Mele in 
ostali.

A. Š.

MIKLAVŽEV SEJEM V NOVI CERKVI

Miklavž, kakor pri nas navadno imenujemo svetega Nikolaja, 
je gotovo eden najbolj priljubljenih svetnikov. S posebnim 
veseljem ga pričakujejo otroci, ko na večer pred svojim godom 
hodi okrog in jim prinaša darove – pridne nagrajuje, poredne 
pa prepusti kaznim svojih spremljevalcev, 'parkeljnov'. 
Podoba tega prikupnega svetnika je v nas tako močno živa 
že od otroških let, bolj kakor podoba marsikaterega drugega 
svetnika. Na žalost se v otroštvo ne moremo več vrniti. 
Vsaj malo pa nam lahko občutke pričara Miklavžev sejem v 
Novi Cerkvi. Vsako leto članice TD Nova Cerkev pripravijo 
obilo dobrot in jih na stojnicah na sredi vasi ponudijo 
obiskovalcem. 

Sejma se udeležijo tudi otroci POŠ Nova Cerkev z učiteljicami 
ter posamezni obrtniki iz drugih krajev. A kaj bi vam zdaj 
opisoval in našteval vse dobrote s stojnic. Dogovorimo se raje 
takole, letos nas obiščite na Miklavževem sejmu in se sami 
prepričajta o naši ponudbi. Obljubim, da vam ne bo žal.

Željko Štrljič

IZDELOVANJE NOVOLETNIH VOŠČILNIC

Najlepši čas je še vedno božično-novoletni čas. To velja 
tudi za člane društva TALON, saj že nekaj let uživamo ob 
sproščanju svojih idej, ki jih prenašamo na novoletne vizitke. 
Do sedaj je bilo to predvsem žensko delo, letos pa so nas 
presenetili moški s svojimi izvirnimi idejami in niso prav nič 
zaostajali za nami.  Vizitke smo delali za potrebe društva in 
tudi za osebne namene. Naredili smo okroglih 290 vizitk in 
vsaka se je razlikovala od druge. Ker pa smo ponosni na naše 
izdelke, smo jih nekaj izbrali in poslali na razne natečaje za 
»NAJ VIZITKO LETA.« Še vedno je geslo našega društva 
»SODELUJ« in tako ohranjaj prijateljstvo ter dobro voljo,  ki 
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je pri nas nikoli ne zmanjka. Ker čas hitro beži, se v naših 
mislih pripravljajo že nove ideje, ki bodo marsikoga zopet 
razveselile in morda boste tega deležni prav vi. 

Za društvo Talon: Dragica Mlinar

19. 12. 2006 – ŽUPANOV NOVOLETNI SPREJEM

V torek je župan Občine Vojnik, Benedikt Podergajs v gostišču 
Bojana na Frankolovem gostil predstavnike društev in 
sorodnih organizacij. S prijetnim večerom in glasbo je župan 
želel izraziti zahvalo za odlično delo, ki so ga opravili člani 
interesnih združenj v preteklem letu. Večer smo preživeli 
ob pogovoru in lepih željah za prihajajoče leto. Prireditev je 
popestril znani čembalist Adam Bicky. 

P. P. Ž.

20. 12. 2006 - DUŠAN BOJANOVIČ 100-KRAT DAROVAL 
KRI

Dušan Bojanovič je Vojničan, ki je 20. decembra 2006 stotič 
daroval kri. Prvič je bil krvodajalec v Beogradu, kjer je bil 
pri vojakih. Ker je trikrat dal kri, je lahko šel domov šest dni 
prej, kar mu je pomenilo izredno veliko.
Ko se je vrnil domov, je s krvodajalstvom nadaljeval v 
Vojniku enkrat letno, vendar se mu je zdelo to premalo, 
zato je začel dajati kri v Celju tudi štirikrat letno, predvsem 
v zadnjem času redno. Kljub temu, da bi v preteklosti za to 
lahko koristil dva dni dopusta, v zadnjem času pa enega, tega 
ni koristil. V tujini je sicer krvodajalstvo veliko bolj cenjeno. 
Tam se vsestransko zavedajo, da kri rešuje življenja, pri nas 
pa to v večini primerov vedo le tisti, ki jo nujno potrebujejo, 
da so lahko operirani ali da ostanejo pri življenju.

Dušan se zaveda, kako pomembna je kri za življenje, zato 
jo je tolikokrat daroval in je prepričan, da je s tem rešil tudi 
kakšno življenje.

Humanost in pomoč mu je prirojena in privzgojena. Da 
pa tudi sam vzgaja z dobrim zgledom je vidno iz tega, da 
je tudi njegov sin Jernej že trikrat daroval kri in bo to tudi 
nadaljeval. Dušan je nanj ponosen. Občutek, da si nekomu 
pomagal tako, da si mu dal del sebe, je nepopisen. Želi si, da 
bi njegovo gesto ponovili tudi drugi ljudje in s tem pomagali 
reševati človeška življenja.
Dušan bo kri dajal tudi naprej, dokler mu bo zdravje 
dopuščalo. Želimo mu, da bi bilo to čim dlje.

Milena Jurgec

BOŽIČNI ČAS V IVENCI

Božični čas je čas, ko smo vsi prijazni drug z drugim, 
poudarjamo družinsko povezanost, smo sploh najsrečnejši. 
V naši lepi mali vasi pa smo to reklo  vzeli zares in si naredili 
božične praznike v duhu velike družine.  Damjan, Stane in 
Tomi so poskrbeli za surovine za kislo juhico, jih pripravili, 
Stane pa jih je zakuhal v okusno dišečo veliko količino, ki 
nas je pričakala po polnočnici. 
Dopoldne smo postavili šotor na »staro« mesto, se dogovorili 
za večer in se razšli v veselem pričakovanju.

Foto: Marjan Adamič

Nekaj čez 23. uro smo se, primerno oblečeni in opremljeni z 
baklami, zbrali sredi vasi in peš krenili k polnočnici. Večer je 
bil za december topel, kar nam je sicer prijalo, vendar bi se peš 
odpravili tudi, ko bi bilo hladno. »Sveta noč« vedno najlepše 
zveni samo pri polnočnici, ko čakamo na veselo oznanjenje 
o rojstvu Odrešenika. Ob prihodu nazaj v Ivenco pa nas je 
pričakala dišeča kisla juha, ki se ji ni bilo moč upreti. V 
šotoru je bilo manj hladno kot zunaj, saj smo ga ogrevali, 
zraven pa so precej pripomogli vroča juha, kuhano vino in 
predvsem dobra volja, saj smo ugotovili, kako nam je v Ivenci 
res lepo, ker skupaj praznujemo družinski praznik. Trajalo 
je do jutra, ob 9. uri pa smo šotor pospravili, vendar smo bili 
mnenja, da bi pravzaprav potrebovali šotor kar za vedno, saj 
se pri nas kar naprej kaj dogaja. Smo pač »družinska vas«, ki 
si večkrat napravi »družinski« praznik. 

 
Branka Šket
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JANUAR

DOGODKI

MEDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV

MDDI Celje, ki zajema občine Celje, Vojnik, Štore in Dobrna, 
tudi letos ni pozabilo na naše bolne in osamljene člane. Naši 
požrtvovalni poverjeniki so obiskali okrog 400 bolnih in 
osamljenih članov, za kar se jim toplo zahvaljujem. 
Nekateri smo se od starega leta poslovili v gostišču v 
Trobnem dolu ob prijetni glasbi in petju. Nekateri člani pa so 
se poveselili v gostišču v Škofji vasi. Vsi smo si bili enotni, da 
drug drugemu zaželimo obilo zdravja z željo po medsebojnem 
sodelovanju in druženju tudi v bodoče.
Ob tej priložnosti se za sodelovanje zahvaljujem vsem članom 
društva, posebno pa še našim dolgoletnim donatorjem, ki so 
nam pomagali pri nakupu skromnih daril.
Vse člane, ki jih zanimajo ročna dela, obveščam, da vsak 
zadnji četrtek v mesecu poteka krožek ročnih del pod 
vodstvom naše članice. Vem, da se bomo ob druženju imeli 
lepo in se drug od drugega kaj naučili. Pridite, ne bo vam 
žal. 

Dragica Mirnik,
predsednica MDDI

 
9. 1. 2007 – OBISKALI SMO MARIJO PODGORŠEK

Predstavniki Krajevne skupnosti Frankolovo smo skupaj z 
Župnijsko Karitas 9. januarja 2007 obiskali našo krajanko 
Marijo Podgoršek, ki je dopolnila častitljivih 94 let. Ob 
njenem rojstnem dnevu smo ji čestitali za visok jubilej. Z 
drobno pozornostjo smo ji zaželeli obilo zdravja in še mnogo 
let. 

Dušan Horvat, predsednik sveta KS

12. 1. 2007 – ODPRTJE OBNOVLJENE REGIONALNE 
CESTE NOVA CERKEV – VITANJE S PLOČNIKOM IN 
PARKIRIŠČEM

V petek, 12. januarja 2007, ob 11. uri, je v Novi Cerkvi 
potekalo slavnostno odprtje, ki se ga je udeležil minister za 
promet, mag. Janez Božič. Skupaj s predstavniki Direkcije 
RS za ceste, direktorjem Vilijem Žavrlanom, izvajalcem VN 
gradnje ter ostalimi gosti je prerez traku potekal v veselem 
vzdušju. 
Samo slovesnost je popestril minister, ki se je s 50 let starim 
motorjem, ki je drugače last Ivana Ravnaka, popeljal po 

obnovljenem delu ceste. Na prireditvi so nastopali učenci 
Osnovne šole Nova Cerkev, Godba na pihala Nova Cerkev, 
Štajerski rogisti in Moški pevski zbor Nova Cerkev.

P. P. Ž.

To je izjemno velika pridobitev za Krajevno skupnost Nova 
Cerkev.
Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem lastnikom 
zemljišča, da so omogočili izvajanje del.
Posebno se zahvaljujem Občini Vojnik in Družbi državnih 
cest Slovenije, ministru za promet, osnovni šoli, Moškemu 
pevskemu zboru, Godbi na pihala in Štajerskim rogistom.

Slavko Jezernik, predsednik Sveta KS

Dva 59-letnika (minister in motor iz istega leta)

23. 1. 2007 – NAJ VOŠČILNICA 2007

V Osnovni šoli Vojnik je potekala deseta jubilejna akcija Naj 
voščilnica, kjer so podelili priznanja in nagrade najboljšim. 
Organizatorja te akcije sta bila Novi tednik in Radio Celje, 
pokrovitelj akcije pa Občina Vojnik. 
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Tudi letos je imela komisija težko nalogo, saj je morala izbrati 
najboljše med skoraj 300 voščilnicami. Predstavnica Občine 
Vojnik v komisiji je bila Petra Pehar Žgajner. Voščilnice so bile 
res lepe, vanje je bilo vloženo veliko truda, dela, domišljije.
Najbolj pridni so bili v različnih zavodih, pri vrtcih pa se 
komisija ni mogla odločiti, zato je podelila pet enakovrednih 
nagrad. Med njimi je bil tudi Vrtec Mavrica Vojnik. Avtorji 
voščilnic so bili Nuša Goručan, Lana Zupanc – Rojc, Nina 
Pintarič, mentorji pa Vesna Kalčič, Magda Zdovc, Magda 
Šrekl. Malo manj je bilo voščilnic, ki so jih izdelali šolarji, 
manjkale pa so tiste, ki bi jih izdelale družine. 
Kakor koli, pomembno je, da se ohranja tradicija ročno 
izdelanih voščilnic.

A. Š. 

26. 1. 2007 – 24 55-LETNIKOV NA SREČANJU! 
(ZANIMIVO SREČANJE 55-LETNIKOV)

Kje je že leto 1952 in njihova rosna leta, so se med drugim 
konec preteklega tedna spominjali letos 55 let stari krajani 
Nove Cerkve na prav posebnem srečanju. Prišlo je 24  55-
letnikov, skupaj s partnerji je bilo 58 udeležencev. »Prav 
toliko, 58, pa je bilo pred več kot pol stoletja rojenih 
novorojenčkov, glede na podatke iz rojstne knjige cerkve Sv. 
Lenarta,« je povedal dekan Alojz Vicman. Po sveti maši je 
zbrane razveselila Godba na pihala iz Nove Cerkve, sledila 
je slavnostna večerja, na kateri je za zabavo skrbel ansambel 
»Frajerji« iz Vojnika.

Ideja o navedenem srečanju se je porodila Petru Selčanu, 
Ivanu Ravnaku in Slavku Jezerniku, tako da so leta 2002 
pripravili 1. srečanje, takrat abrahamovcev, 3. srečanje 
nameravajo, ko bodo zdaj 55-letniki stari 60 let, po 6. križu 
pa načrtujejo vesela snidenja prav vsako leto. Še zanimivost: 
26. januar so zbrali zato, ker takrat praznuje prvi 55-letnik, 
Ivan Ravnak, drugi pa se zvrstijo do konca leta.

Za izvedbo tega srečanja bi se posebno zahvalil dekanu 
Alojzu Vicmanu za podarjeno sveto mašo, Godbi na pihala 
iz Nove Cerkve za spremljavo, Ivanu Ravnaku za kritje 
stroškov ansambla in Dragu Goričanu za podarjeno izredno 
dobro kapljico.

Slavko Jezernik

KULTURA

26. 1. 2007 – OBČNI ZBOR PROSVETNEGA DRUŠTVA 
ANTONA BEZENŠKA FRANKOLOVO

Spet je leto naokoli in vrstijo  se občni zbori društev. Na 
Frankolovem že skoraj po tradiciji prične Prosvetno društvo 
Antona Bezenška Frankolovo. Člani in povabljeni smo se v 
velikem številu zbrali v petek, 26. januarja 2007 v Gostišču 
Bojana, kjer smo v prijetnem ambientu in vzdušju pregledali 
delo v preteklem letu in sprejeli programske smernice za 
nadaljnje delo.

V poročilih, ki so bila podana, so bili izpostavljeni problemi, 
s katerimi se srečujemo, zlasti v 
sekciji moški pevski zbor in literarni 
sekciji, pa tudi uspehi, ki jih ni bilo 
malo. Mogoče je bil  celo ustvarjen 
vtis, da program ni bil realiziran, 
oziroma da je zbor v krizi, pa ni 
tako. Upamo si trditi, da smo v letu 
2006 program celo presegli, saj smo 
ob običajnih aktivnostih izvedli 
tudi dve veliki gostovanji v tujini 
in se potrudili, da smo svojo deželo 
častno predstavljali in predstavili. O 
tem smo v glasilu Ogledalo že pisali, 
zato je bolje, da spregovorimo o 
načrtih  za bodoče delo. 
Zbor  je že začel z rednimi vajami, 
vanj so se vključili tudi novi pevci. 
Pripravljajo se na revijo pevskih 
zborov v Celju, pred njimi pa so 
priprave na proslavitev 35-letnice 
delovanja zbora, snemanje in 
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načrtovano gostovanje v letu 2008. 
Posebej si bomo  v društvu prizadevali, da bolj pritegnemo 
mlade, saj smo ugotovili, da se  z odhodom iz srednjih šol na 
študij v Ljubljano ali Maribor težko vključujejo v delo. Radi 
bi, da bi ponovno zaživela dramska dejavnost in ugotovili 
smo, da  je glavni problem animirati ljudi, saj prostorski 
pogoji za delo sedaj v kraju so. Enako velja tudi za delovanje 
literarne sekcije.
Radi bi tudi uredili spominsko obeležje našemu rojaku, po 
katerem nosi ime društvo in moški pevski zbor, saj smo  na 
gostovanju v Bolgariji ugotovili, kakšno mesto ima naš rojak 
tam. Prav bi bilo, da  bi  v domačem kraju in v občini bolj 
spoznali njegovo delo in pomen.

Na občnem zboru  smo podelili plakete našim častnim 
članom, Bogdanu Šnablu, Marjanu Lebiču, Antonu Drevu in 
Franciju Gregorcu. S podelitvijo naziva častni član društva 
se jim skušamo vsaj delno oddolžiti za njihov velik prispevek 
k razvoju in delu društva  in  upamo, da nam bodo s svojimi 
dragocenimi izkušnjami pomagali tudi v prihodnje.
 

Albina Lešnik, tajnica društva

ŠPORT

20. 1. 2007 – OBČNI ZBOR ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
FRANKOLOVO

Občni zbor je potekal 20. 1. 2007 na kmečkem turizmu 
Goršek na Frankolovem. Na dnevni red so uvrstili izvolitev 
predsednika delovnega predsedstva, poročilo predsednika in 
vodje sekcij o delu v letu 2006, finančno poročilo blagajnika, 
poročilo nadzornega odbora, predloge, pripombe, pohvale, 
plan dela v letu 2007, in drugo.

A. Š.

21. 1. 2007 – VOJNIŠKI ATLETI SPET ZELO USPEŠNI V 
MURSKI SOBOTI

Da imamo v Vojniku dobre športnike – atlete je znano, 
predvsem pa smo veseli, da dosegajo na vseh tekmovanjih 
zelo dobre rezultate v različnih kategorijah.

V organizaciji Atletskega kluba Pomurje je 21. 1. 2007 na 
štadionu osnovne šole in v mestnem parku v Murski Soboti 
potekal 3. mednarodni kros pokal 2007. Krosa so se udeležili 
tekmovalci iz slovenskih atletskih klubov in tudi iz tujine.
V sedmih tekih oz. kategorijah je nastopilo preko 200 
tekmovalcev. 

Naši Vojničani so se povzpeli na naslednja mesta:

1. TIJA OCVIRK (6 let) – 2. mesto  v kategoriji  400 m,  
2. URŠKA KOŽELJ (16 let) – 3. mesto v kategoriji 3000 m 
in
3. URH POTEKO (17 let) – 5. mesto v kategoriji 4000 m. 

Zaradi zelo dobrih rezultatov in velikega zanimanja otrok in 
mladih za atletiko, bi bilo potrebno tudi na nivoju občine 
razmisliti in finančna sredstva nameniti  za izgradnjo atletske 
steze v okviru že lepo urejenega športnega parka v središču 
Vojnika. 

Vida Podergajs

TURIZEM

1. 1. 2007 – POHOD PO POTEH GRAJSKE PRAVLJICE

Na novega leta dan. Veter je  preganjal oblake na nebu, tu 
in tam je padla kakšna kaplja. Člani TD Frankolovo smo se 
zbrali, da pripravimo okrepčilo za pohodnike. Solznih oči 
zaradi kupov čebule smo upali, da nam bo vreme naklonjeno, 
da  bodo težke dežne kaplje ostale v oblakih, ko že snega 
noče biti.

Zvečer ob mraku so se začeli zbirati pohodniki. Po prijaznem 
pozdravu  in napotkih za pot članice TD  in grajskega viteza 
»Ahaca Lindeškega«, se je žareča procesija več kot 300 ljudi 
vila skozi graščinski park po že ustaljeni poti  skozi »briški 
graben« proti »Šibanc«, kjer smo dobili prvo okrepčilo ob 
prijetnih zvokih neutrudnega  hišnega ansambla. Dežne 
kaplje so postajale čedalje večje in gostejše, veter je zapel 
svojo pesem in pokazal svojo moč. Nič kaj pravljični občutki 
nas niso prevevali, ko nam je obračalo dežnike in so ugašale 
svetilke. Nekateri so nad vremenom obupali in so se raje 
vrnili.
V Lindeku pri »Gregač«, pri Lojzki Operčkal, kjer smo se letos 
prvič ustavili, so nam postregli s še toplim, svežim domačim 
kruhom. »Še angelci bi ga jedli, če bi imeli zobe,« se je slišalo 
iz skupine pohodnikov. Najbolj vztrajni  so se oglasili še pri 
Goršek, kjer hišna gospodinja Hilda že tako ali tako slovi po 
domačih dobrotah. 
Večinoma premočeni do kože, pa vendar dobre volje,  smo 
se vrnili na štart, kjer sta nas Valdi in njegov pomočnik Tone 
pričakala s slastnim golažem.
Škoda, da nam jo je zagodel dež. »Človek obrača, Bog pa 
obrne,« pravi že star pregovor in res je tako. 

I. B.
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20. 1. 2007 – OBČNI ZBOR TD NOVA CERKEV

TD Nova Cerkev je 20. januarja opravilo občni zbor svojih 
članov. Prisotne je pozdravila predsednica Leja Sreš. Sledila 
so poročila o delu društva, ter poročilo blagajnika. Zbrane 
sta pozdravila tudi podžupan občine Vojnik, Branko Petre, 
ter predsednik KS Nova Cerkev, Slavko Jezernik, ki je ob tej 
priložnosti predsednici društva predal plaketo za dolgoletno 
odlično vodenje društva. Sledilo je še  poročilo nadzornega 
odbora in razprava po poročilih, predstavitev programa 
dela za leto 2007. To priložnost sem izkoristil še za kratko 
predstavitev spletne strani društva z diapozitivi, za mano 
pa je Urša Sreš imela potopisno predstavitev potovanja: 
Magistrala – potepanje po Bosni, Dalmaciji, Črni gori in 
Albaniji. Na koncu pa smo še malo pokramljali ob zakuski.

Željko Štrljič

FEBRUAR

DOGODKI

PRESENEČENJE OB ABRAHAMU

Mnogo ljudi ima zelo veliko idej, kako koga presenetiti. S 
svojim presenečenjem so se zelo potrudili sorodniki in 
sosedje Braneta Jelena iz Višnje vasi, ki je praznoval svoj 
petdeseti rojstni dan v ponedeljek. Ker je lovec in ker ima 
rad živali ter naravo, so mu pred domačo hišo postavili gozd 
in ga ''naselili'' z gozdnimi živalmi, poleg tega pa na štoru 
sedi lovec z  ''nabito'' puško in pazi na živali. Prometni znak 
prikazuje, da ne sme voziti več kot 50, saj sedaj nikoli več 
ne bo sam, ker ga bo vedno spremljal Abraham. Iskrene 
čestitke!

Milena Jurgec

12. 2. 2007 – SPOMINSKA SLOVESNOST NA 
STRANICAH

V ponedeljek je na Stranicah potekala spominska slovesnost 
v spomin 100. frankolovskim žrtvam iz druge svetovne vojne. 
V spomin so se poklonili s polaganjem vencev  predstavniki 
ZB krajevnih organizacij občine Vojnik ter sosednjih občin, 
člani spominskega društva, župani sosednjih občin in Občine 
Vojnik, ki je bila letošnje leto tudi organizatorka spominske 
slovesnosti. Slavnostni govornik je bil državni poslanec 
Franc Jazbec. Nastopali so MPZ Frankolovo, Godba na 
pihala Nova Cerkev, otroci OŠ Frankolovo in OŠ Stranic. 
Po končani spominski slovesnosti so se člani spominskega 

društva udeležili občnega zbora v Kulturnem domu na 
Stranicah. 

P. P. Ž.

OBČNI ZBORI DRUŠTEV V FEBRUARJU

3. 2. 2007 je imelo občni zbor PGD Frankolovo, 9. 2. 2007 
Mladinsko društvo Frankolovo, 10. 2. 2007 Planinsko društvo 
Vojnik, PGD Nova Cerkev, Turistično društvo Frankolovo in 
Društvo jadralnih padalcev Kajuh Frankolovo.
Na njihovem dnevnem redu so bili izvolitev organov občnega 
zbora, poročila in razprava po poročilih, programske smernice 
za delo društva v letu 2007, pobude, predlogi in pripombe 
ter drugo. Po končanem uradnem delu pa so pokramljali ob 
glasbi in kozarčku.

A. Š.

Kroniko pripravila Anja Šopar
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Geslo križanke pošljite na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, do 2. 4. 2007. Med pravilnimi rešitvami bomo 
izžrebali nagrado: darilni bon v vrednosti 16, 70 EUR  sponzorja TESARSTVO KROVSTVO ZIDARSTVO Iztok Zupanc, 
s. p., Cesta v Šmartno 3, 3212 Vojnik. Med pravilnimi rešitvami križanke iz 58. številke Ogledala smo izžrebali nagrado, 
darilni bon sponzorja SPLOŠNO STEKLARSTVO IN UOKVIRJANJE SLIK »NEVENKA«. 
Prejme jo Sandi Fijavž, Kašova 20, 3212 Vojnik.
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 ZAHVALE

JOŽE BANIČEK 
(1. 1. 1945–18. 1. 2007)

Hvala sosedom: družinam Bevc, Brežnik, Grilec,  
Kladovšek, obema družinama Potočnik,  družinama 
Pušnik, Skamen-Potočnik, Marici Skamen, Franciju 
Škofleku, družini Voršič in obema družinama Žalar, da 
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Stojimo nemi in 
brez moči, da bi stopili onstran, kamor je odšel naš stric 
Jože. Nobena beseda nas ne more več združiti, le misel, 
da je bilo z njim nekoč lepo, naj pomaga tolažiti. 

Branka Šket

Besede molčijo, nimajo moči,
 da bi v oči povrnile nekdanji lesk.

 Tiho, kot si desetletja prihajal 
iz tujine domov, si sedaj odšel v 

večnost.
Ostra, temna črta je zarezala v 

življenje, da je postalo pokrajina 
bolečine in žalosti.

Ostaja upanje, da je ljubezen 
močnejša od pokrajin za smrtjo.
Ostaja tolažba, da ob bolečem 

slovesu 
od strica Jožeta vse lepo in dobro, 
ki ju je v izobilju daroval, živita v 

nas naprej

ZAHVALA

V 70. letu nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče in brat

IVAN LANGERŠEK – VANČI
iz Razgorja 17, pri Vojniku

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno 
zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem za pomoč, izraženo ustno in pisno sožalje, 
podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala Milanu 
Bratini za pomoč pri prevozih v Ljubljano na Onkološki 
inštitut, gospodu Pergerju za opravljen mašni obred in 
govornici gospe Mileni Jurgec.

Vsem skupaj in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči žena Zalika, sin Darko in hči Marjanca z 
družinama

Oh, kako je hiša prazna,
ko te več med nami ni,

prej bila je tako prijazna,
ko smo skupaj še bili.

Ostali bodo sledovi
tvojih pridnih rok,

ki jih bo še dolgo pomnil
ves naslednji rod.

ZAHVALA

Po dolgotrajni in 
hudi bolezni nas je 
v svojem 78. letu 
zapustil naš dragi

MIHAEL   ŠIBANC
(24. 9. 1929–8. 1. 2007)

Kljub njegovi močni volji do življenja, bolezni vsi skupaj nismo mogli 
premagati. Hvaležni smo vsem, ki ste se trudili in mu pri tem pomagali. 
Predvsem smo hvaležni tistim, ki ste ga v času njegove bolezni obiskali 
in mu za trenutek spremenili dan. Vedno pa bomo hvaležni vsem, ki ste 
nam in njemu bili v pomoč pri negi in lajšanju bolečin v zadnjih mesecih 
njegovega življenja – celotnemu osebju Špesovega doma v Vojniku, osebju 
pulmološkega oddelka Bolnišnice Celje in njegovemu nečaku dr. Branku 
Šibancu.
Žal smo se morali 11. januarja 2007 od njega posloviti. Iskrena hvala 
vsem, ki ste ga pospremili v tako lepem številu, darovali cvetje, sveče 
in za sv. maše. Hvala vsem, ki ste pripomogli, da je bilo slovo v domači 
cerkvi posebej čutno. Iskrena hvala pa predvsem dekanu gospodu Alojzu 
Vicmanu, gospe Katici Pešak in domačim pevcem.
Hvala tudi vsem, ki se ga boste radi spominjali.

Vsi njegovi

»Le zakaj te je vzela noč?

Morda zato, 

da si lahko zvezda.«
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 V SPOMIN

MIRKU V SLOVO!

23. januar, usoden, nepričakovan,
saj dragi Mirko odšel si stran, 

odšel si k bogu tja v nebo,
kjer tvoja mati te sprejela bo.

Bil dober prijatelj si mnogim ljudem,
pomagati hodil si prav vsem,

a kaj sedaj se je naredilo,
nobeno naše srce ne bo ugotovilo.

Nikoli nisi rekel ne,
nikoli za nič nisi branil se,
zato smo vsi te radi imeli

in s tabo vedno bili smo veseli.
Marsikdo ne more dojeti,

zakaj prav nekaj tako čudovitega nam Bog mora vzeti.
Dolgo v sebi nosil si trpljenje,

a na zunaj kazal srečno si življenje.
Nobenega ovirati nisi hotel,

temveč s čisto dušo oditi si želel.
Sedaj nas gledaš z neba,

ti si tista najsvetlejša zvezdica,
ki vedno nas bo povsod vodila

in solze v oči napolnila.
Lepe si trenutke nam zapustil

in to v srcu bomo ohranili,
in nikoli tebe, DRAGI MIRKO,  ne bomo pozabili!

ZA VEDNO TVOJI!

Družina Koprivnik, brat Radi ter družini Kramaršek in 
Brežnik

IVANA - ANICA LIPOŠEK

Mama je tista, 
ki ti življenje podari,
mama je tista, 
ki vedno zate skrbi,
ki vedno te poskuša razumeti,
ki te v težavah je pripravljena objeti ...

Gospa Anica se je rodila 19. aprila 1924 na Gortini na 
Koroškem, kjer je spoznavala prve poti, prve ljudi in prve 
lepote narave. Tam je bila deležna spoznanja prve ljubezni 
do sočloveka.
Mladostna ljubezen jo je pripeljala v Vojnik, kjer si je 
ustvarila družino, vendar jo je življenje močno preizkušalo, 
ko so ji umrli trije otroci in mož. Sprejela je svoj križ in živela 
naprej.
Leta 1952 se je poročila z Rokom Lipoškom. Sad njune 
ljubezni je bila hči Slavica, ki pa je kmalu izrazila željo po 
sestri ali bratcu. Svojo srečo in veselje je želela deliti. In 
zgodilo se je, da se je gospa Anica odločila, da bo ponudila 
dom in svojo materinsko ljubezen otrokom, ki to potrebujejo. 
Leta 1960 so pričeli prihajati v njihov dom rejenci, takšni in 
drugačni, vsi pa so potrebovali dom in veliko ljubezni, kar 
so pri mami Anici tudi dobili. Kar 34 rejencev je dobilo svoj 
prostor pri Lipoškovih, kjer so spoznavali vrednote življenja. 
Rejenci so bili različnih starosti in različnega zdravja, zato je 
mama Anica naredila skupaj z njimi mnogo kilometrov do 
šol in bolnišnic, kjer je trepetala za njihovo zdravje.
Njena družina se je povečala tudi z vnukinjami Andrejo, 
Urško in Tino, ki so odrasle in tako so se pridružili še zeti ter 
pravnukinje Klara, Maša in Ana. 
Leta 1999 sta z možem Rokom za svoje delo, predvsem skrb 
za otroke, prejela bronasti grb Občine Vojnik.

Bila sta ključarja v cerkvi Sv. Florjana. Kadar koli je umrl 
kateri Vojničan, sta poskrbela, da je zazvonil zvon v tej 
cerkvici. 
V zadnjem času sta za gospo Anico skrbela rejenca Marjetka 
in Bernard, ki sta na nek način vračala ljubezen in dobroto 
v imenu vseh, ki so ju bili deležni v njeni hiši, pri njej pa sta 
bila še Tomaž in Dani.
V srcih rejencev in vseh, ki smo gospo Anico poznali, bo 
ostal spomin na veliko ženo, ki je postala nepozabna mama, 
prijazna krajanka ter občanka in ki je bila vedno pripravljena 
pomagati ter razumeti.

Milena Jurgec
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OBVESTILA
DESETI TRADICIONALNI OBČINSKI 

VELESLALOM

V soboto, 3. marca 2007, bo s pričetkom ob 13.00 potekalo 
na Rogli, na smučišču Jasa,  DESETO TRADICIONALNO 
OBČINSKO PRVENSTVO V VELESLALOMU!
Organizirata: Tenis klub Vojnik in Squash club Vojnik. 
Prijave  in informacije v Squash clubu  vsak dan od 8. do 20. 
ure (tel.: 5772-620).

URADNI VPIS v VRTEC MAVRICA VOJNIK

Spoštovani!
Obveščamo vas, da bomo vpisovali otroke v starosti od 11. 
meseca do vstopa v šolo, v Vrtec Mavrica Vojnik z vsemi 
enotami (Socka, Šmartno, Nova Cerkev, Frankolovo) za 
šolsko keto 2007/2008. Vpisovali bomo med delovnikom 
med 7.00 in 15.00 ter v sredo med 7.00 in 17.00.
VPIS bo trajal od 10. aprila 2007 do 20. aprila 2007.
Vpis bo v centralni enoti, Prušnikova 29a, Vojnik.

PROGRAMI GLEDE NA TRAJANJE  IN STAROSTNA 
OBDOBJA

DNEVNI PROGRAM

• 6–9 ur za otroke 1–6 let (v poslovnem času enote)
Program vključuje vzgojo, varstvo in prehrano (zajtrk, malico, 
kosilo) ter počitek.

POLDNEVNI PROGRAM
• 4–5,5 ur za otroke 1–6 let (v poslovnem času enote)

Program vključuje vzgojo, varstvo in prehrano (zajtrk, 
malico, kosilo). 

POPOLDANSKA SKUPINA OTROK starih 2–6 LET
• dnevni program (6–9 ur) (11.30–20.00)

Program vključuje vzgojo in izobraževanje in prehrano
(zajtrk, malico, kosilo in večerjo) ter počitek.

Skupine bomo oblikovali glede na vrsto programa (dnevni in 

poldnevni program).

Vrtec Mavrica Vojnik izvaja javno veljavni program po 

nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce. 

Značilnost našega vrtca je, da smo enotni v različnosti. 

Vsaka enota vrtca Mavrica  na svoj način izraža vizijo 

vrtca in prizadevanje za prijazen, varen in ustvarjalen 

vrtec. Je prostor igre, učenja, ustvarjalnosti, sprejemanje 

in spoštovanje različnosti.

Poleg Kurikuluma za vrtce izvajamo tudi obogatitvene 

dejavnosti (folklorna skupina, pevski zbor, mladi vrtnar, 

Ciciban planinec) ter dodatne dejavnosti (plavalni tečaj, 

športna dejavnost Svizec), mesečno organiziramo predstave 

za otroke …

Vrtec sodeluje na raznih likovnih natečajih, v projektih in 

mednarodnem projektu Kulturna dediščina.

Ob uradnih urah vpisa dobite starši Publikacijo vrtca, 

prijavnico ter Pogodbo med starši in vrtcem.

VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV
za šolsko leto 2007/08

VPIS za VSE šolske novince, ki bodo obiskovali OŠ VOJNIK 

ali katero od njenih podružnic – Nova Cerkev, Socka, 

Šmartno v Rožni dolini –, bo:

v ponedeljek, 26. 2. 2007, od 8.00 do 13.30, 
v torek, 27. 2. 2007, od 8.00 do 13.30, 
v sredo, 28. 2. 2007, od 8.00 do 13.30, 
v četrtek, 1. 3. 2007, od 14.30 do 16.00. 
Vpis bo potekal v prostoru šolske pedagoginje v OŠ Vojnik.

Otroci (oz. njihovi starši/skrbniki), ki prihajajo iz drugih 
šolskih okolišev, pa bi želeli obiskovati našo šolo, pokličite na 
tel. št. 780-05-55. Isto številko pokličite tudi tisti, ki stanujete 
v našem šolskem okolišu, pa ste se odločili, da otroka ne 
boste vpisali na našo šolo.

OŠ FRANKOLOVO

Vpis bo:
v ponedeljek, 26. 2. 2007, od 8.00 do 11.30 in
v torek, 27. 2. 2007, od 13.30 do 17.00  
v prostorih svetovalne delavke v OŠ Frankolovo.

Vsi otroci (oz. njihovi starši/skrbniki), ki stanujete v šolskem 
okolišu šole, boste na vpis pisno vabljeni.

Šoloobvezni so otroci, rojeni v letu 2001.

NOVO
IGRIŠČE Z UMETNO TRAVO

Igrišče z umetno travo je bilo zgrajeno iz sredstev UEFE 
(Evropske nogometne zveze) in Občine Vojnik. Namenjeno 
je razvoju kvalitetne nogometne šole za najmlajše.
Program, katerega je zastavil NK Vojnik, je sledeč:
igrišče je namenjeno:
 - nogometni šoli otrok v NK Vojnik,
 - razvoju nogometa OŠ Vojnik,
 - ustanovitvi lige za pokal Vojnika,
 - za rekreacijo.
Vabljeni vsi, ki vas zanima katera izmed navedenih 
dejavnosti. 
Informacije: sreda 14.00–15.00 in sobota 15.00–16.00 na 
gsm: 041 682-686
Člani klubov in društev, ki imajo sedež v Občini Vojnik, imajo 
prednost pri prijavah in popuste pri plačilu najema igrišča.

Vabljeni!
uprava NK Vojnik

VPIS ZA OTROKE OD 6. LETA DALJE: VSAK 
PONEDELJEK 12.45, PETEK 15.00
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OBVESTILA
PREDSTAVITEV DEŽELNE BANKE 

SLOVENIJE D. D.

V Deželni banki Slovenije d. d. vam v 88 enotah po vsej 
Sloveniji nudimo široko ponudbo bančnih in finančnih 
storitev najvišje kakovosti doma in v tujini, uvajamo 
najsodobnejše tehnologije bančnega poslovanja ter najnovejše 
bančne in finančne storitve. Ponudba banke obsega odpiranje 
in vodenje transakcijskih računov, elektronsko poslovanje, 
varčevanje, kreditiranje, storitve investicijskega bančništva, 
'leasing' storitve, prodajo vzajemnih skladov, odkup terjatev, 
depozitno poslovanje in drugo. Strankam skušamo biti v 
skladu z našim sloganom vedno blizu – z osebnim pristopom 
in s specializiranimi finančnimi storitvami na okencih 
bančnega poslovanja, kot tudi s poslovanjem od doma ali 
z delovnega mesta z uporabo najsodobnejših elektronskih 
poti.
Posebne ugodnosti Deželne banke Slovenije d. d. ob 
otvoritvi blagajniškega mesta v Vojniku
Na posebnih dogodkih, kot je otvoritev novega blagajniškega 
mesta Deželne banke Slovenije d. d. na Celjski cesti 24, v 
novem centru Kmetijske zadruge Celje v Vojniku, strankam 
do 20. marca 2007 ponujamo še dodatne otvoritvene 
ugodnosti, ki obsegajo: 

a) pridobitev plačilne kartice Activa MasterCard za 1 
cent letne članarine za prvo leto vodenja,

b) odobritev kredita s polovičnimi stroški odobritve,
c) odobritev izrednega limita na transakcijskem računu 

s polovičnimi stroški odobritve,
č) brezplačen pristop k DBS NET-u na podlagi 
 certifikata, 
d) stimulativne obresti za vezavo sredstev (pribitek k 

obrestni meri pri sklenitvi depozitov v domači ali 
tuji valuti v višini 0,05 odstotne točke).

Vabimo vas, da se za dodatne informacije o ponudbi banke 
obrnete na blagajniško mesto Deželne banke Slovenije d. 
d. na Celjski 24 v Vojniku, obiščete spletno stran banke 
www.dbs.si, nam pišete na elektronski naslov info@dbs.si 
ali pokličete na brezplačno telefonsko številko DBS FON 
080 17 55 vsak delovnik med 9. in 16. uro.

OBVESTILO 
TEHNIČNI PREGLEDI

TRAKTORJEV

Žonta d. o. o. tehnični pregledi obvešča, da bodo tehnični 
pregledi traktorjev in traktorskih priklopnikov na območju 

UE CELJE po sledečem razporedu:

29. 3. 2007  SOCKA 
pri GASILSKEM DOMU  12.00-16.00 URE

3. 4. 2007  VOJNIK
pri GASILSKEM DOMU  9.00-16.00 URE

5. 4. 2007  NOVA CERKEV 
pri GASILSKEM DOMU  9.00-16.00 URE

Žonta d. o. o. Tehnični pregledi

   

SPOROČILO ZA MEDIJE

Mladi iz Slovenije razpravljajo o prihodnosti Evropske 
skupnosti
Ob 50. obletnici podpisa Rimske pogodbe prireja Evropska 
komisija v sodelovanju z Evropskim mladinskim forumom 
(Youth Forum) vseevropsko posvetovanje mladih. Razprave 
bodo v prihodnjih tednih potekale v vseh državah članicah 
Evropske skupnosti, tudi v Sloveniji, glavna sporočila teh 
razprav pa bodo mladi predstavili na vrhu mladih v Rimu 
od 23. do 25. marca 2007, torej prav na obletnico podpisa 
Rimske pogodbe, ki jo bodo s posebnim srečanjem v Berlinu 
25. marca obeležili tudi voditelji držav članic EU.  
V Sloveniji je razprave med 16. in 22. februarjem organiziral 
Mladinski svet Slovenije, potekale pa so v štirih mestih – v 
Ljubljani, Mariboru, Velenju in Kopru. Na njih so imeli mladi 
priložnost za predstavitev njihovih pričakovanj, pogledov, 
bojazni glede prihodnosti Evropske skupnosti. Glavna 
vprašanja, ki so se jih lotili, so vloga Evrope v globaliziranem 
svetu, trajnostni razvoj, evropski socialni in ekonomski model, 
usoda Pogodbe o ustavi za Evropo, krepitev demokracije in 
civilne družbe v Evropi ter mladi in izobraževanje.
Razprav mladih po Sloveniji so se udeležili poslanci 
Evropskega parlamenta in predstavništva Evropske komisije 
v Republiki Sloveniji, predstavniki Ministrstva za šolstvo in 
šport ter Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, 
predstavniki lokalnih oblasti in akademskega sveta. Na 
vsaki razpravi je bil izbran po en udeleženec Evropskega 
vrha mladih v Rimu, kjer bo skupaj z vrstniki iz vse Evropske 
skupnosti predstavil rezultate razprav v posameznih državah. 
Na tej podlagi bodo oblikovali sklepe, ki jih bodo posredovali 
voditeljem držav in vlad držav članic Evropske skupnosti, ki 
se bodo, kot je že omenjeno, zbrali na izrednem zasedanju 
Evropskega sveta v Berlinu. 
Dialog z mladimi se bo nadaljeval tudi v prihodnje in je del 
Načrta D Evropske komisije za okrepljeno komuniciranje z 
državljani Evropske skupnosti. 
Razprave mladih po Sloveniji podpirata Predstavništvo 
Evropske komisije v Republiki Sloveniji in Informacijska 
pisarna Evropskega parlamenta v Republiki Sloveniji. 
Podrobnejše informacije o razpravah v Sloveniji lahko 
najdete na spletni strani Predstavništva: 
http://ec.europa.eu/slovenija/index_sl.htm
Mladinski svet Slovenije, organizator razprav v Sloveniji:
http://www.mss.si/index.php?id=1
Več informacij o vrhu mladih je dostopnih na spletni strani:
http://www.youthforum.org/youthsummit.htm 
Več o dogodkih ob 50. obletnici podpisa Rimske pogodbe:
http://europa.eu./50/news/article/070130_sl.htm

OBVESTILO O USTANAVLJANJU MLADINSKEGA 
KULTURNEGA CENTRA V VOJNIKU

Vsi, ki vas zanima prebujanje mladinske kulturne sfere v 
občini Vojnik, vabljeni, da s svojimi idejami in znanjem 
pripomorete pri ustanavljanju Mladinskega kulturnega 
centra Vojnik. Vse informacije na 031 586-357 (Boštjan 
Sevnik).
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OBVESTILA
OBVEŠČAMO VAS, DA BO V ČETRTEK, 22. MARCA 
2007 OB 19. URI, V KULTURNEM DOMU VOJNIK 
OKROGLA MIZA - DELAVNICA NA TEMO RAZVOJNI 
PROGRAM OBČINE VOJNIK. Prisotni bodo župan, 
podžupan,  predsedniki odborov in političnih strank 
ter strokovni sodelavci občine. VABLJENI VSI, KI SE 
ŽELITE KONSTRUKTIVNO VKLJUČITI V RAZVOJNE 
PRIORITETE OBČINE.

P R O D A M 
Hiša je v centru Vojnika, Brezovnikova ulica, primerna 
kot poslovno-stanovanjski objekt. V neposredni bližini so 
Zdravstveni dom, šola, banka, trgovina, avtobus. Hiša je 
komunalno opremljena z vodovodom, elektriko, s telefonom, 
CATV. Ogrevanje je centralno, na olje in na drva (ločeni 
peči). Hiša je redno vzdrževana, zadnja obnova je bila l. 2000 
(fasada, notranji ometi). Cena: 146.052,00 EUR
Informacije na tel.: 041/783-140 (Barbara) ali e-mail: 
brezba@gmail.com

Obveščamo vas, da je v Poslovno-trgovskem centru pričela 
s poslovanjem odvetnica Klaudija Gaber. Uradne ure 
torek in četrtek od 16.00 do 18.00. Tel.: 03 781-25-25.

IŠČEM DELO: POMOČ NA DOMU, ČIŠČENJE ALI 
PODOBNO. Telefon: 031 829-291/Jožica. 

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 5434-000
NUJNA MEDICINSKA POMOČ 5434-211

REŠEVALNA POSTAJA  112
 
OB DELAVNIKIH OD  17. DO 7. URE ZJUTRAJ
OB SOBOTAH OD 12. URE  DO PONEDELJKA
IN OB PRAZNIKIH 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.

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
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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
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 Janc Adolf)
Tel.: 041 763-371 (poveljnik društva Kuder Silvo)

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 Jezernik Slavko)
Tel.: 041 763-391 (poveljnik društva Jezernik Ivan)

PGD LEMBERG,
Lemberg 19, 3203 Nova Cerkev
Tel.: 041 763-441 (predsednik društva Medved Franc)
Tel.: 041 763-445 (poveljnik društva Božnik Simon)

PGD SOCKA,
Socka 64, 3203 Nova Cerkev
Tel.: 041 763-430 (predsednik društva Čretnik Egidij)
Tel.: 041 763-435 (poveljnik društva Božnik Vili)

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, 
OPLOTNICA, SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR, 
VITANJE, VOJNIK IN ZREČE
Keršova 8, 3212 Vojnik, tel.: 7800-638, vsak ponedeljek od 
8.00 do 10.00
E-pošta: inspekcija@vojnik.si

POVERJENIŠTVO DELOVNIH INVALIDOV V VOJNIKU, 
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
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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
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 PRIREDITVE
PRIREDITVE V OBČINI VOJNIK

FEBRUAR
PGD Vojnik Sobota, 24. februar 2007 Občni zbor (Zdenko Vrenko, 041 471-730)

MAREC
KUD Franceta Prešerna 
Vojnik

Petek, 2. marec 2007, 
ob 19.00 

Občni zbor (Alenka Vodončnik, 041 415-447)

Tenis klub Vojnik, Squash 
club Vojnik

Sobota, 3. marec 2007,
ob 13.00

10. tradicionalno občinsko prvenstvo v 
veleslalomu (577 26 20)

PGD Socka Sobota, 3. marec 2007 Občni zbor (Egidij Čretnik, 041 763-430)

Deželna Banka Slovenije
Torek, 6. marec 2007, 
ob 13.00  

Odprtje poslovalnice Vojnik pri stavbi KZ 
Vojnik

Planinsko društvo Vojnik Sobota, 10. marec 2007
Pohod na Kamniški vrh 
(Mirko Blazinšek, 041 685-635)

PGD Lemberg Sobota, 10. marec 2007
Občni zbor 
(Franc Medved, 041 763-441)

Vinogradniško-vinarsko 
društvo Vojnik

Četrtek, 15. marec 2007
Predavanja o novostih pri varstvu vinske trte 
pred boleznimi in škodljivci 
(Mirko Krašovec, 041 745-605)

Turistično društvo Nova 
Cerkev

Sobota, 17. marec 2007,
ob 18.00

Gledališka predstava za krajanke ob 
prazničnih dneh v marcu

Vinogradniško-vinarsko 
društvo Vojnik

Sobota, 17. marec 2007
Občni zbor v Gostišču LOVEC, Vojnik (Mirko 
Krašovec, 041 745-605)

Občina Vojnik
Od ponedeljka 19. marca do 
sobote 24. marca 2007

Čistilne akcije v vseh treh KS občine Vojnik

Planinsko društvo Vojnik Sobota, 24. marec 2007 Pohod na Donačko goro – Boč (M. B.)

Turistično društvo 
Frankolovo

Nedelja, 25. marec 2007, 
ob 5.00

Jutranji pohod na Špičasti vrh, zbirališče v Lipi 
pri »Lukmanovem križu« oz. nad Tomažaki, 
Lipa 6 (Irma, 031 384-399)

Turistično društvo 
Frankolovo

Sobota, 31. marec 2007, 
ob 16.00 

Velikonočna delavnica v prostorih stare šole 
na Frankolovem

APRIL
Turistično društvo 
Frankolovo

Ponedeljek, 9. april 2007, 
ob 10.00 

Velikonočni pohod na Stolpnik 
(Irma, 031 384-399)

Moški pevski zbor KUD 
Franceta Prešerna Vojnik

Petek, 13. april 2007
ob 19.00

Samostojni koncert MPZ 
(Jernej Čater, 031 579-995)

Planinsko društvo Vojnik Sobota, 14. april 2007 Pohod na Javornik (M. B.)

Balonarski klub Vojnik
Sobota, 14. april 
in nedelja 15. april 2007

10. Balonarski festival 
(Dušan Bojanovič, 041 630-892)

Turistično društvo 
Frankolovo

Nedelja, 22. april 2007 
Cvetlični sejem v parku pri graščini na 
Frankolovem

Občina Vojnik in zbori 
občin Vojnik in Dobrna

Sreda, 25. april 2007, 
ob 19.00 

Srečanje zborov občin Vojnik in Dobrna v 
počastitev dneva upora 
(Petra Pehar Žgajner, 780-06-40)

Planinsko društvo Vojnik Nedelja, 29. april 2007 Tradicionalni pohod na Kunigundo (M. B.)
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PON-PET 8.00 - 20.00 SOBOTA 8.00 - 17.00 NEDELJA 8.00 - 12.00
DOBRODO[LI V SUPERMARKETU  VOJNIK - ARCLIN 102

SPAR SLOVENIJA, d.o.o., Ljubljana, Letali{ka cesta 26    Ponudba velja do 27.2. oz. do prodaje zalog.   Prera~uni v SIT so informativni in so izra~unani po te~aju zamenjave 239,640 SIT = 1 EUR.

30% CENEJE

NAJCENEJ[I
V SLOVENIJI!

€ 1,99
476,88 SIT

IZJEMNA CENA

50%

Najcenej{i izdelek v Sloveniji smo preverili v programu GFK Leafl et Monitor (izvajalec GFK Gral Iteo) in je 
preverjeno cenej{i od enakega izdelka, ki je bil od 1.1.’06 do 31.1.’07 objavljen v razli~nih akcijskih letakih.

€ 0,39
93,46 SIT

IZJEMNA CENA

redna cena € 0,56

Toast 500 g
Tuna
kosi v olj~nem olju 
ali v lastnem soku, 
Safcol, 3 x 90 g

redna cena € 3,99

€ 7,49
1.794,90 SIT

IZJEMNA CENA

Pe~en pr{ut
postre`no, Kras, 
1 kg

Sir Livada 
postre`no, Pomurske 
mlekarne, 1 kg € 5,25

1.258,11 SIT

25% CENEJE

redna cena € 7,09


