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Glasilo Občine Vojnik

Za nami pa je že prvi šolski dan, ki je
nekatere nadebudneže, ki so tudi na naši
naslovnici, popeljal med šolske klopi in še
zavedajo se ne, da je s tem konec njihovega
brezbrižnega življenja.
Rad bi pa sporočil vsem, tudi avtorjem
prelepih pesmi, da vseh vaših prispevkov
zaradi pomanjkanja prostora žal nisem
uvrstil v glasilo. Nekaterih drugih pa ne
zaradi neodgovornega pisanja.
Vseskozi si želim, da postane glasilo
vaš časopis, da ste pri njegovem nastajanju
neposredni in soustvarjalni in da vsaj vsaka
druga vrstica prihaja izpod peresa vaših rok
in je plod vaših lastnih misli. Upajmo, da
Je obdobje dela, šolanja in dopustov. se bo v naslednjih dveh številkah, ki bosta
Tokrat se srečujemo s počitnikovanjem, izšli do novega leta, to tudi uresničilo.
predvsem otrok, in dopustovanjem,
društva in organizacije pa so bile vseskozi
dejavne in ustvarjalne. Zvrstila so se tudi
Jure Vovk,
vsa tri praznovanja v krajevnih skupnostih
odgovorni urednik
s podelitvijo priznanj, občinska srečanja pa
še trajajo in bodo zaokrožena s podelitvijo
občinskih priznanj in priznanj župana.
Marsikaj se je dogajalo v tem času, o
čemer boste lahko brali na naslednjih
straneh Ogledala.

Spoštovane
bralke in bralci!

Prispevke s fotograﬁjami, z navedbo avtorja in
s tel. številko za naslednjo številko Ogledala
pričakujemo do petka,
16. oktobra 2009, v tiskani in po možnosti v
elektronski obliki (na disketi, zgoščenki,
USB-ju ali po e-pošti na naslov:
ks-frankolovo@amis.net, jvovk46@gmail.com).
Članke, prejete po 16. oktobru, bomo objavili
v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico do
krajšanja člankov in izbora fotograﬁj po
lastni presoji. Za vsebino in točnost podatkov
odgovarja avtor prispevka.
Izdajatelj: Občina Vojnik
Odgovorni urednik:
Jure Vovk
Uredniški odbor:
Milena Jurgec, Ines Novak,
Alenka Prebičnik Sešel,
Alja Tihle, Sonja Jakop
in Simon Stagoj
Trženje oglasov: Ines Novak
Lektorica:
Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:
Prvošolci OŠ Vojnik
Foto: Matjaž Jambriško
Priprava in tisk:
Dinocolor 2009
Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov
in je brezplačno.
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Beseda župana
SPOŠTOVANE OBČANKE
IN OBČANI!

Kljub poletnim dnem in počitniškim
mesecem, ko ste si mnogi pridobili moči
za jesenske delovne dni, smo na občini
gradili tri velike projekte in pripravljali
kopico manjših:
izvajali
rekonstrukcijo
ceste
Frankolovo – Črešnjice – Žiče;
- zaključuje se izgradnja infrastrukture
v obrtni coni, v njej se gradijo tudi novi
objekti;
- v gradnji pa je tudi zadnja faza
projekta: vodovod Vojnik – Tomaž – Male
Dole, in sicer odseka Velike Dole in
Črešnjevec;
- zaključuje se del kanalizacije za kraj
Vojnik, in sicer ob Hudinji v Vojniku.
Nobeden od navedenih treh projektov
ni v celoti zaključen; verjetno se bodo v
prihodnosti še nadgrajevali, vendar glavno
je narejeno, cesta v Črešnjice pa se bo
gradila tudi prihodnje leto.
Maja in junija je bilo nekaj odličnih
nastopov naših društev: športnih in
kulturnih.
Mladi košarkarji – ekipa U-12 je bila
zmagovalec na področju Celjske regije
in se je uvrstila med najboljše slovenske
ekipe v tej kategoriji. V jeseni jih čaka
tekmovanje za najboljšo slovensko ekipo
v tej kategoriji.
»Kulturniki« so bili izjemno marljivi:
FRANKOLOVO: Kvartet moškega
zbora Anton Bezenšek je odlično pel na
Dunaju, moški zbor s Frankolovega je ob
krajevnem prazniku pripravil letni koncert
in gostil odličen ženski sestav Pegazove
muze iz Rogaške Slatine.
VOJNIK: Moški zbor je gostoval
v Avstriji in v Št. Primožu odpel mašo,
v dolini Poden pa odmevno nastopil z
domačimi koroškimi zbori.
In spiritu je navdušil s samostojnim
koncertom ob izdaji knjige Tonija
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Gašperiča v Metliki, v sklopu Metliških
kulturnih večerov na metliškem gradu.
NOVA CERKEV: Moški zbor
je gostoval v Lukovici in navduševal
tamkajšnje občinstvo. Godba je bila na
Krku, rogisti pa so prinesli novo zlato
priznanje, ki so ga prejeli na mednarodnem
tekmovanju v Avstriji.
Odrezali so se tudi gasilci in na
Frankolovem, v Lembergu in še posebno v
Novi Cerkvi organizirali dobro pripravljene
veselice, vojniški pa so pomagali pri
izvedbi »Katrce«.
Celotna Gasilska zveza Vojnik – Dobrna
pa je z ešalonom sodelovala v Metliki ob
140-letnici slovenskega gasilstva.
Sodelovali in bili prisotni pa smo
tudi na 40-letnici Obrtne zbornice Celje.
Zahvalili smo se za pomoč in svetovanje
pri organiziranju ter informiranju obrtnikov
in podjetnikov v naši občini.
Obetajo se že nove prireditve
naših društev in ko se vsem marljivim
organizatorjem zahvaljujem za njihovo
prizadevnost, se hkrati veselim že
najavljenih dogodkov.
Prav je, da namenim stavek ali dva
tudi vinogradnikom, saj se je po uspešnem
ocenjevanju v domačem kraju in ob
izjemnem številu zlatih priznanj njihov
predsednik Mirko Krašovec predstavil tudi
v Mariboru, na predstavitvi »letnika 2008«
za vinorodno deželo Podravje, in prejel
dve zlati priznanji.

ŽUPAN – OBČINSKI SVET
Nekaj občanov me je, vzpodbujenih
s pisanjem v časopisu, vprašalo, če
ima občinski svet tako malo pooblastil,
oziroma ali res o vsem odloča župan.
Sam ocenjujem, da je ravno obratno.
Statut občine in poslovnik ter zakonodaja
z lokalnega področja določajo, da morajo
biti vsi predlogi sklepov pripravljeni in

9. september 2009

predhodno usklajeni z odbori, v katerih je
vedno večina občinskih svetnikov. Tudi
predlagatelji velike večine točk, ki jih
uvrstimo na dnevni red občinskega sveta,
so odbori.
Točke s ﬁnančnega področja pa redno
in vedno usklajujemo z odborom za
ﬁnance in občinsko premoženje, vedno
tudi s predsedniki KS in predsedniki
ostalih odborov, ki vidijo v proračunu
svoje vsebinske in ﬁnančne interese.
Poleg navedenega imajo svetniki tudi
svoje glave in govoriti, da o vsem odloča
župan, je čisto podtikanje neresnice.
So pa seveda tudi občani, ki so se tokrat
končno oglasili in bili ogorčeni nad takim
pisanjem in govorjenjem. Predlagam, da
v takih primerih nezadovoljstva (tako ali
drugače) kar sami napišete in pošljete
ustreznim medijem in se ne obračate name,
saj v takih primerih lahko le poslušam in
navadno ne odgovarjam v korist ene ali
druge strani. Občina pa redno odgovarja na
postavljena vprašanja ali zanika neresnice.
JANČARJEVA ULICA
Upam, da bo ob izidu tega glasila že
sanirana ali pa bo sanacija potekala.
HUDINJA – ARCLIN
Kljub stalnim naporom, rednim
razgovorom z ARSOM enota Celje in
MOP-om ne morem potrditi, da bodo še
letos nadaljevali z urejanjem Hudinje v
Arclinu. Zaradi zmanjšanja sredstev v
državnem proračunu je ARSO premaknil
sanacijo Hudinje v Arclinu »verjetno« na
naslednje leto. Te informacije sem dobil
od vodje celjske enote ARSO. Prav tako v
naslednjem letu pričakujemo ukrepanje pri
Šosterjevem mlinu.
Podobno je stanje na Dajnici. Za
rešitev navedenih problemov si vzporedno

Beseda župana
prizadeva tudi predsednik Sveta KS
Vojnik.
PARKIRANJE PRED ZDRAVSTVENIM
DOMOM V VOJNIKU
Največ kritike je v občini Vojnik
zagotovo na račun omenjenega parkiranja.
Žal moram povedati, kot sem že nekajkrat,
da je občina predlagala tako Svetu KS
Vojnik in OS rešitev, v kateri so strokovnjaki
predlagali vzdolžno parkiranje na mestu
sedanjega pločnika in prestavitev le-tega
na notranjo stran obstoječih dreves (brez).
Pripravljena je bila že idejna zasnova.
Nekateri ste celo zahtevali, naj napišem,
kateri svetniki se s tem niso strinjali!
Občinski svet oziroma nekateri svetniki
so nasprotovali temu predlogu, prav tako
večina Sveta KS Vojnik.
Tako tudi v prihodnje uporabljajte
parkirni prostor pod cerkvijo in se ne
jezite, če od našega redarja prejmete
plačilni nalog. Parkiranje na pločniku
tako ni dovoljeno, četudi samo »skočite«
v lekarno.
(Morda pa ta točka tudi potrjuje eno od
prejšnjih trditev, da župan ne more vedno
uveljavljati »svoje volje« v občinskem
svetu.)
ZBIRNI CENTER
Njegova izgradnja se je že začela.
Ponovno ocenjujem, da bo zbirni center
zgrajen proti koncu jeseni.
CESTA ČREŠNJICE
Nadaljevanje sanacije je predvideno
za naslednje leto (po pogodbi o koriščenju
evropskih strukturnih sredstev), v sklopu
le-te pa pričakujemo tudi sredstva z
naslova Neurja 2007, saj so nam projekte
za nadaljnje saniranje še dveh plazov na
tej cesti, v smislu tehnične ustreznosti, že
potrdili.
CESTA TRNOVLJE
FRANKOLOVO

–

SOCKA

–

Kritike, da je cesto takoj po koncu del
že odnesel plaz, so na račun slabe izvedbe
neupravičene. Za omenjeno cesto Socka
– Frankolovo je bil izdelan projekt in za
njo smo dobili sredstva iz posebnega
državnega vira. Ker je projekt na mestu

plazenja predvidel izjemno drago pilotno
steno, le-te s pridobljenim denarjem
(dvakrat 130.000, 00 EUR) nismo mogli
zgraditi. Sanirani pa so bili drugi plazovi,
ki še danes »držijo«. Ocenjujemo (tudi
strokovnjaki), da se bo plaz umiril in
posedel, še posebno sedaj, ko so bile vode
nad njim odvedene. Če ne pa bo sledila
ustrezna sanacija v bližnji prihodnosti.

postavljeni
DODATNI
EKOLOŠKI
OTOKI – TRI POSODE ZA LOČENO
ZBIRANJE ODPADKOV! VERJAMEM,
DA JIH MNOGI ŽE UPORABLJATE,
PONOVNO PA PROSIMO VSE, KI
ŽELIJO, DA JIH POSTAVIMO IN
IMAJO ZA TO PRIMERNO MESTO,
DA OBVESTITE SIMBIO, KI BO TO
ZAGOTOVO Z VESELJEM STORIL.

SOCKA – STANOVANJSKA GRADNJA
»ŽVEPLAN«

Pohvalil bi rad izreden odnos do okolja
in s tem povezanega odvoza gospodinjskih
odpadkov v naši občini, ki krepko presega
90 % vključenosti vseh gospodinjstev.
(Primerjava, ki sem jo po naključju prebral
v NT: Občina Šentjur nekaj čez 50 %.)
PONOVNO PROSIM, DA SE VSI
ZAINTERESIRANI, ŠE POSEBEJ
TISTI, PRI KATERIH PREVOZ
ZARADI SLABŠIH DOSTOPOV ZA
KAMION NI PROBLEM, ČIM PREJ
PRIJAVITE IN TAKO POMAGATE
OHRANJATI OBČINO ČISTO
IN ZELENO. ŠE VEDNO PA JE
PREVEČ ODVRŽENIH ODPADKOV
OB CESTAH (PLOČEVINKE,
PLASTENKE, CIGARETNE ŠKATLE,
OVITKI RAZNIH SLAŠČIC IN
DRUGO) IN VLJUDNO PROSIM VSE
STARŠE, DA OPOZARJAJO SVOJE
OTROKE, DA TEGA NE DELAJO TER
OB TEM SEVEDA NE POZABIJO NA
SEBE.
Poletje se počasi zaključuje, naši
šolarji se bodo vrnili v šole, življenje se bo
vrnilo v stare tirnice in hitelo proti novemu
letu. Kako hitro čas beži! Na občini že
pripravljamo nov proračun in usklajujemo
vse možnosti, kako občini pridobiti čim
več denarja za projekte, ki nas še čakajo. Z
gospodarsko krizo je marsikaj drugače in
bistveno težje. O proračunu in o projektih
prihodnjega leta bomo več spregovorili v
Ogledalih, ki bodo izšla do konca leta.

V razgovorih z lastnikom si vedno
znova prizadevamo, da bi se izgradnja
ureditve tega zazidalnega območja
nadaljevala. Posebno zadnji razgovori,
upamo, da so bili bolj uspešni.
GRAŠČINA SOCKA
Pojavil se je zainteresirani občan, ki
želi graščino urediti, zato poskušamo v
razgovorih z Ministrstvom za kulturo
deﬁnirati pogoje prevzema. Naša velika
želja je, da bi graščina zaživela in postala
del dogajanja v Socki.
GRAD LEMBERG
Po besedah lastnika in ob razgovorih, ki
sem jih tudi sam opravil na Ministrstvu za
kulturo, lahko v kratkem pričakujemo vsaj
delno sanacijo škarp in zidov, ki nevarno
ogrožajo Lemberg.
PO
SANACIJI
HUDINJE
V
VOJNIKU JE ŠE BOLJ VIDNO, DA
OBČANI REDNO MEČEJO SMETI
V NJENO STRUGO. TAKO SE OB
NIZKIH VODOSTAJIH NABIRAJO
RAZLIČNI ODPADKI: OD PLASTENK
IN DRUGIH PLASTIČNIH POSOD, ŠE
POSEBNO PA JE V ZADNJEM ČASU
VELIKO ODPADKOV Z VRTOV IN
NJIV. PONOVNO VAS PROSIMO, DA
TEGA NE DELATE, SAJ JE KAZNIVO!
Ob tem bi rad poudaril, da ste v Vojniku
(za začetek) dobili posode za zbiranje
bioloških odpadkov v gospodinjstvih. Če
je kje niste ali da imate lahko dve hiši eno
in potrebujete samo posode za zbiranje
(manjša vedra), se takoj obrnite na Simbio,
ki bo v skladu z možnostmi uredil omenjeno
(Janez Karo, tudi občinski svetnik).
Ponovno poudarjam, da so bili
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V spomin Marjanu Oprešniku
in Jožetu Tanjšku
Bil je začetek cvetočega maja, ko smo
izgubili Marjana! Kot bi poslušal pesem
»Glavo nagnil mlad je cvet.«
Ob mnogih prizadevanjih je KO borcev
za vrednote NOB Vojnik in tudi Združenje
dobilo dobrega in zagnanega predsednika.
Predsednika, ki je imel toliko idej in
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Beseda župana
zamisli, toliko elana in dobre volje, da je
bilo na začetku najinega sodelovanja vse
te želje kar težko uskladiti.
Tudi sam sem bil vesel človeka, ki
je imel posluh za ljudi, ki je dobesedno
skrbel za njih, imel poseben čut za socialno
šibkejše ali ogrožene. Po vsakem takem
uspelem srečanju, ob uspešnem pohodu,
ob druženju s pesmijo, na izletu je bil
srečen in zadovoljen. Večkrat je prišel
potem povedat, da je zadovoljen, ker so
bili zadovoljni ljudje.
Iz preteklosti vem, da je nosil v sebi
rane, ki mu jih je povzročilo življenje. Z
razdajanjem in železno voljo, s pridnostjo
in širokim družbenim angažiranjem jih
je uspešno pokrival in našel nadomestilo
v dajanju ljudem. Upam si trditi, da je
bil svetel lik, ki je svetil iznad povprečja
vsakdanjosti. Govornik na njegovem
grobu Jure Vovk je lepo povedal: »Bil je

karizmatična osebnost, ki je žarela v naši
sredini«.
Bog ve, kaj je bil vzrok za njegov
odhod: morda neuresničene sanje, morda
drugačna realnost, kot si jo je zamislil in
tudi živel, morda ... Ne želim ugibati o
vsem, kar ga je oddaljevalo od nas, želim le
biti prepričan, da smo izgubili človeka, ki
je bil zgled, ki ga bomo težko prezrli in še
bolj pogrešali. Verjamem, da večina ljudi,
ki je Marjana poznala, deli to prepričanje
z menoj in da ga bomo skupaj ohranjali v
svojih mislih!

občinski nagrajenec leta 2002 – prejemnik
bronastega občinskega grba.
Bil mi je mnogokrat svetovalec in
velikokrat je po njegovi zaslugi ime kraja
Vojnik našlo pot daleč v Evropo, bivšo
Jugoslavijo in bilo v Sloveniji zapisano
kot eden najbolj urejenih krajev po oceni
Turistične zveze Slovenije. Ob njegovem
prizadevanju je izšla tudi knjiga Vojniški
svet v utripu časa, ki je bila skrbno
pripravljena in je še danes knjiga, ki jo radi
vzamemo v roke in iz nje izvemo mnoge
koristne podatke in zapise.

Spominjal pa se bom rad tudi Jožeta
Tanjška kot dolgoletnega predsednika
TD Vojnik, še bolj pa kot tistega, ki je bil
kritičen, a pozitiven do marsičesa, kar se
je dogajalo v Vojniku. Znal pa je prestopiti
te bregove in bil tudi izjemno delaven in
koristen za kraj in okolico. Zato je bil tudi

ZA OBEMA JE OSTALA IZRISANA
PODOBA NA PLATNU ŽIVLJENJA
IN NA NAS JE, DA JU V DUHU
HVALEŽNOSTI OHRANJAMO.
Beno Podergajs,
župan Občine Vojnik

ODPRTJE MOSTU
V VIŠNJI VASI
V četrtek, 2. junija 2009, je potekal
za vse krajane Vojnika in okolice izjemen
dogodek, saj je bilo slavnostno odprtje
mostu v Višnji vasi. Pred začetkom
kulturnega programa je Godba na pihala
iz Nove Cerkve zaigrala tri pesmi. Sledil
je pozdrav vsem prisotnim in nato je
program popestril Moški pevski zbor
France Prešeren Vojnik. Po zapetih
pesmih je sledil slavnostni prerez traku
ob spremljavi Godbe na pihala iz Nove
Cerkve. Trak so prerezali: Andrej Vižin
in drugi predstavniki DRSC, predstavniki
Cestnega podjetja Maribor, d. d., Rudolf
Petan – poslanec v državnem zboru RS in
župan Občine Vojnik Benedikt Podergajs.
Za konec pa so nam Štajerski rogisti iz
Nove Cerkve zaigrali dve pesmi in s tem
zaključili kulturni program. Vse prisotne
smo povabili pod šotor pred graščino Tabor
v Višnji vasi in jih pogostili z domačimi
dobrotami.
Zahvalila bi se rada vsem nastopajočim,
ki so s kulturnim programom dodatno
popestrili predajo mostu njegovemu
namenu. Prav tako pa bi se rada zahvalila
Mirku Krašovcu za aranžma mostu in
Matiji Založniku za uporabo prostora.

OBVESTILO
Obveščamo vas, da je v naselju Vojnik prišlo do popolne zapore
dela zbirne krajevne ceste Prušnikova ulica št. 464181 od hišne
številke Prušnikova ulica 16 do desnega ovinka pri Rebevškovi
kapeli. Popolna zapora dela omenjene ceste je od 20. 07. 2009
in bo do 19. 10. 2009. Do zapore ceste je prišlo zaradi
gradnje stanovanjskega objekta Vojniška Gmajna.
Zahvaljujemo se vam za razumevanje!

Ines Novak
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Občina Vojnik
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Gospodarstvo - komunala
STRATEGIJA OBČINE VOJNIK
– RAZVOJNI PROGRAM

naknadno in objavljen na spletni strani
Občine Vojnik ter na letakih), predvidoma
v Kulturnem domu Vojnik.

Spoštovane občanke in občani
Občine Vojnik!

Na javni predstavitvi in obravnavi
vam bomo predstavili svojo vizijo razvoja
naše občine v prihodnjem obdobju.
Pričakujemo, da se boste predstavitve
udeležili v kar največjem številu. Ravno
tako pričakujemo, da nam boste tedaj
posredovali tudi svoje predloge in z njimi
še dodatno izboljšali pripravljeni osnutek.

V prejšnih številkah OGLEDALA je
bilo že omenjeno, da je bila ustanovljena
Projektna skupina za pripravo strategije
razvoja Občine Vojnik in da njeno delo ves
čas nemoteno poteka.
Projektna skupina je v preteklem
obdobju pripravila predlog strateškega
načrta, ki je usmerjen v zagotovitev
primernega socialnega, naravovarstvenega
in gospodarskega razvoja naše občine.
Vsebina strategije za zagotavljanje
trajne kakovosti bivanja prebivalcem sega
na področja:
zdravega in primernega okolja za
bivanje;
kakovostne predšolske in šolske
vzgoje;
kakovostne zdravstvene oskrbe in
sociale;
ohranjanja in razvijanja kmetijske
proizvodnje, s poudarkom na naravni
pridelavi oz. bio pridelavi;
primerne in racionalne izrabe prostora
(zagotavljanje primernih stanovanjskih
površin, površin za razvoj gospodarstva in
tudi za ohranjanje kmetijstva);
načrtovanja nove, nujno potrebne
infrastrukture (vodovoda, kanalizacije,
cest, krožišč, stez, poti ...);
primernega razvoja podjetništva in
gospodarstva, z zagotavljanjem novih
zaposlitev;
spodbujanja zmerne rasti prebivalstva,
razvoja kulture, športa, ostalih družbenih
dejavnosti in turizma.
Skratka, projektna skupina želi
s pripravo strategije in posledično
z uresničitvijo vizije Občine Vojnik
zagotoviti našim naslednikom čim bolj
kakovostno bivanjsko okolje, tudi z vašo
pomočjo!
Projektna skupina, ki je skrbno
pripravila predlog strateškega razvojnega
načrta, vam ga želi predstaviti na javni
obravnavi. Ta bo predvidoma konec
septembra (točen datum bo določen

Z izvajanjem zapisanih strateških
razvojnih usmeritev bo občina, v okviru
svojih možnosti, zagotavljala svoj trajnostni
razvoj, kar bo omogočilo optimalno
zadovoljevanje potreb sedanjih generacij,
ne da bi prihodnjim generacijam omejevali
možnosti zadovoljevanja njihovih potreb.
To je še posebej pomembno, ker se z
izboljšanjem položaja sedanjih generacij
hkrati povečuje razvojna sposobnost
prihodnjih.
Samo Kunej,
predsednik projektne skupine

Občine Vojnik in na sedežih Krajevnih
skupnostih Vojnik, Frankolovo in Nova
Cerkev. Objavljen je bil mesec dni, to je
do 6. 8. 2009. V poravnavah je določen
tudi datum oziroma rok (1. 10. 2009) za
nakazilo sredstev Slovenske odškodninske
družbe v Ljubljani
na transakcijski
račun Občine Vojnik. Takoj po prejemu
sredstev na račun Občine Vojnik bomo
vse upravičence za vračilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje pisno obvestili
o sklenitvi poravnav med Občino Vojnik
in upravičencem za nakazilo vračila.
Občina Vojnik od zadnjega nakazila
(konec meseca aprila 2008 za del Krajevne
skupnosti Nova Cerkev, sredstva je
upravičencem tudi razdelila in nakazala)
pa do danes še ni dobila sredstev na svoj
račun za Krajevne skupnosti Vojnik,
Frankolovo in drugi del Krajevne skupnosti
Nova Cerkev. Zato tudi sredstev ne more
zadrževati, še manj pa da bi jih porabila
za druge namene. O vseh teh aktivnostih
sproti obveščamo upravičence tudi preko
medijev (Radia Rogla, Fantazy, Celje).
Milan DEČMAN,
predsednik Komisije

VRAČILO VLAGANJ V JAVNO
TELEKOMUNIKACIJSKO
OMREŽJE NA OBMOČJU
OBČINE VOJNIK

Mihaela HREN,
tajnica Komisije za VVJTO

V glasilih Občine Vojnik, Ogledalo št.
65, april 2008 in Ogledalo št. 67, september
2008 je Komisija za vračilo vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje pri Občini
Vojnik objavila članke o poteku aktivnosti
vračila vlaganj.
V času od zadnjega članka pa do danes,
to je skoraj leto dni, je Komisija opravila
več telefonskih razgovorov, pošiljala
dodatna zahtevana dokazila in nenazadnje
opravila tudi ustni razgovor na sedežu
Državnega pravobranilstva v Ljubljani.
Končno nam je uspelo. Občina je dne 1.
7. 2009 z Državnim pravobranilstvom v
Ljubljani podpisala Poravnave o vračilu
vlaganj, ločeno za Krajevno skupnost
Vojnik, Frankolovo in drugi del Nova
Cerkev. Na podlagi podpisanih poravnav
je dne 6. 7. 2009 objavila sklep in seznam
končnih upravičencev na spletni strani
9. september 2009
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popravilo TV, radio, video, audio naprav
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Krajevne skupnosti
DELO V KRAJEVNI SKUPNOSTI
VOJNIK

Z veseljem ugotavljam, da se je kljub
recesiji, ki je obiskala tudi Slovenijo in
je skoraj na vseh področjih upočasnila
gospodarski razvoj, v naši krajevni
skupnosti nekaj vendarle naredilo.
Dela na vodovodih v Malih Dolah in
na Devici Mariji po malem napredujejo in
upamo, da bodo v letu 2010 dokončani.
Zgrajena je bila tudi kanalizacija Pot na
Dobrotin, kar je bil precejšen zalogaj. Po
celotni krajevni skupnosti kljub nalivom še
kar dobro vzdržujemo makadamske ceste,
propuste in obcestne jarke.
Končno je odprt tudi most v Višnji vasi,
ki je bil poškodovan v poplavi, septembra
2007. Ljudje kar ne morejo verjeti, da
je gradnja novega mostu, kljub vsej
moderni tehnologiji, trajala tako dolgo;
kar 21 mesecev je potekal promet preko
nadomestnega mostu. Kdo ve koliko ur
čakanja pred semaforjem bi lahko našteli
vozniki, ki so sedaj srečni, da promet
spet teče gladko tudi proti Novi Cerkvi in
Dobrni.
V mesecu juniju praznuje Krajevna
skupnost Vojnik svoj krajevni praznik. V
počastitev tega praznovanja so prizadevna
društva izpeljala kar nekaj prireditev.
Piko na i pa smo verjetno postavili z zelo
odmevnim koncertom na stopnišču pred
farno cerkvijo Sv. Jerneja. Pevski zbori in
skupine, večinoma iz naše KS, so zapeli
nekaj lepih slovenskih pesmi, na koncertu
pa smo podelili tudi tri krajevna priznanja.
Mislim, da je vsakemu, ki se tega koncerta
ni udeležil, lahko kar malo žal.
V istem času, torej v juniju, pa je
KS organizirala tudi t.i. opozorilni shod
v podporo prizadevanju za izgradnjo
pločnika in kolesarske steze od Celja do
OgledalO 09/71
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Višnje vasi. Po gostoti prometa je ta cesta
na 3. mestu v Sloveniji, zato se morajo
tako pešci kot tudi kolesarji zavedati, da
se izpostavljajo smrtni nevarnosti, če se
vozijo ali hodijo po/ob njej.
Gradi se tudi ekološki otok v obrtni
coni v Arclinu. Obljubljeno je, da bo
zgrajen še letos. Upam, da bodo krajani še
malo potrpeli in če je nujno, svoje odpadke
odpeljali na odlagališče v Bukovžlak,
kamor jih lahko ob predložitvi odrezka
plačila zadnje položnice za odvoz smeti 4
x na leto odpeljejo brezplačno. Verjamem,
da krajanom ni vseeno, v kakšnem okolju
živijo, zato čuvajmo in ohranimo čisto
okolje tudi za naše zanamce.
Krajani spodnjega Arclina in Škofje
vasi pa so v nenehnem strahu pred poplavo.
Vemo, da je reka Hudinja s svojimi pritoki
hudourniška, ki ob večjem neurju prestopi
svoje bregove in s tem ogroža domove
tam živečih ljudi. V Vojniku in višje
do Nove Cerkve in Frankolovega je
bilo na vodotokih Hudinje, Dobrnice in
Tesnice veliko postorjenega. Očiščeni so
bili bregovi, s čimer se je zelo povečala
pretočnost teh vodotokov. Sedaj pa obstaja
nevarnost, da bo ob večjih nalivih skozi
Vojnik prihrumelo še več vode, ki bo še
z večjo močjo drla naprej proti Arclinu in
Škofji vasi, kjer pa struge vodotokov niso
urejene, bregovi so zaraščeni, v sami strugi
pa se je nabralo precej peska. Krajevna
skupnost si močno prizadeva, da se takoj
pristopi k ureditvi tega dela Hudinje.
Verjetno pa bodo zelo razočarani tisti,
ki so pričakovali, da bodo lahko letos
asfaltirali kakšen meter makadamske
ceste. Recesija je tudi tukaj naredila svoje,
tudi to, da še ni asfaltirano parkirišče niti
tlakovane poti na vojniškem pokopališču.
Vsi, ki se vozimo po cesti Celje – Vojnik
nestrpno čakamo na ureditev križišča v
Arclinu z odcepom proti Ljubečni. KS si
prizadeva, da bi se na tem mestu zgradilo
krožišče in ne križišče, ki bi bilo zgrajeno
še v letošnjem letu.
Mirko Krašovec

9. september 2009

TIHI VEČER ...
... lega na vas, vsepovsod mir ... se
je za zaključek razlegala Tovšakova
pesem iz grl pevcev pevskih zborov,
ki so sodelovali na Koncertu pevskih
zborov s podelitvijo krajevnih priznanj
na lani zgrajenem stopnišču pred cerkvijo
Sv. Jerneja v Vojniku, 19. junija zvečer,
na predvečer krajevnega praznika. Lepe,
široke stopnice, ki vodijo proti cerkvi, ob
njih pa drogovi svetilk okrašeni z rožami,
ožarjeni z večernim soncem ter dobra volja
nastopajočih, nagrajencev in obiskovalcev
so pričarali resnično slovesno vzdušje.
Krajevna skupnost Vojnik praznuje
svoj krajevni praznik 20. junija v spomin
prvega upora zavednih fantov iz Vojnika
in okolice proti nemškemu okupatorju v
letu 1941. Kot je navada ob krajevnem
prazniku, se je predsednik Sveta KS, Mirko
Krašovec, na slavnostni seji zahvalil za
dobro sodelovanje najprej županu, Benu
Podergajsu, v nadaljevanju pa tudi vsem
članom Občinskega sveta iz Vojnika,
Sveta KS in predsednikom društev in
organizacij v kraju. Na kratko je orisal
delo v preteklem obdobju in med drugim
poudaril, da se zaveda, da je želja in potreb
veliko, vendar upa, da bomo kljub recesiji
s pomočjo krajanov in vseh društev, ki
aktivno delujejo v našem kraju, uspeli
marsikaj realizirati.
Dokaz za to so nagrajenci KS, ki so si
priznanja »prislužili« s svojim marljivim
delom v društvih in organizacijah ali kot
posamezniki v krogu svojih bližnjih,
sosedov, prijateljev, pomoči potrebnih.
To so ljudje, ki se ne sprašujejo, kdo bo
določeno stvar opravil, ampak jo opravijo
sami, če jo lahko. Brez odvečnih besed,
brez plačila. Za svoje zadovoljstvo v korist
drugih.
Člani Sveta KS so na eni izmed sej
sprejeli sklep, da se priznanja, letos drugič,
podelijo naslednjim posameznikom ali
predstavnikom društev:
FRANCKI TANC za dolgoletno zvesto
in aktivno delo v Turističnem društvu
Vojnik, kjer je s svojimi predlogi, predanim
delom in vztrajnostjo znala ustvariti
ustvarjalno klimo med člani društva in
krajani.
DRUŠTVU UPOKOJENCEV VOJNIK,
katerega predsednik je Ivan Robačar, ki
združuje preko 1000 članov iz celotne
občine. Pripravljajo različne aktivnosti

Krajevne skupnosti
Regionalnega centra za ravnanje z odpadki
in ga tako vrne nazaj v naravni snovni
krog.

za svoje člane, od različnih krožkov do
ekskurzij in izletov, imajo pa tudi svoj
pevski zbor, ki se je ta večer prav tako
predstavil. S svojimi sredstvi in delom
počasi obnavljajo svoj »dom«, katerega
uradni lastniki so postali šele lani in sedaj
postaja ena najlepših stavb v trgu Vojnika.
ORGANIZACIJSKEMU ODBORU
GRADIŠČE PRI VOJNIKU, ki se je že
5 let pripravljal na organizacijo prireditve
v slovenskem merilu, Srečanje Gradišč
Slovenije, ki je bila letos že 9. po vrsti
in je bila izvedena 27. junija v Gradišču
pri Vojniku. Značilnost te prireditve je,
da jo obiščejo predstavniki vseh Gradišč,
ki jih je v Sloveniji 27. Gradiščani, s
predsednikom Martinom Golešem, so
dokazali, da se da z železno voljo, s
svojim delom in z minimalnimi ﬁnančnimi
sredstvi kakovostno izpeljati tudi tako
veliko prireditev, ki se je je, kljub slabemu
vremenu, udeležilo okoli 1500 ljudi.
Člani Sveta KS so predlagali, da

letošnjim nagrajencem podelimo priznanja
na bolj slovesen način, na Koncertu
pevskih zborov, ki se je odvijal na stopnišču
cerkve Sv. Jerneja v Vojniku. V sporedu so
sodelovali: Mešani cerkveni pevski zbor
župnije Sv. Jerneja Vojnik, Devetošolke
OŠ Vojnik, MoPZ Prosvetnega društva A.
Bezenšek Frankolovo, Komorni pevski
zbor Društva upokojencev Vojnik, ljudske
pevke Taščice in MoPZ KUD France
Prešeren Vojnik. Prireditev je z izbranimi
besedami povezovala ga. Zdravka iz
Celja.
Vsem nastopajočim in njihovim
zborovodjem,
povezovalki,
Društvu
kmetic Meta in vinogradniškemu društvu,
ki so poskrbeli tudi za telesno hrano in
rujno kapljico ter vsem ki so kakor koli
prispevali k izvedbi prireditve, se iskreno
zahvaljujemo, nagrajencem pa iskreno
čestitamo.

LOČENO ZBIRANJE BIOLOŠKIH
ODPADKOV V VOJNIKU

Od 1. avgusta dalje imajo tudi
Vojničani možnost ločevanja vrtnih in
kuhinjskih odpadkov. Ti odpadki, ki jih
z enim izrazom imenujemo biološki,
predstavljajo velik delež vseh odpadkov,
ki nastajajo v gospodinjstvih (40 % ali
še več). S tem, ko jih izločimo, posredno
preprečujemo nastajanje toplogrednih
plinov na odlagališču ter prispevamo k
zmanjševanju količin odloženih odpadkov.
Zbrane biološke odpadke namreč družba
Simbio predela v kompost v kompostarni

Irma Blazinšek

9. september 2009
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Družba za ravnanje z odpadki Simbio
je vojniškim gospodinjstvom v središču
občine namestila 320 rjavih zabojnikov,
ki so namenjeni zgolj odlaganju bioloških
odpadkov. Prvenstveno so rjavi zabojniki
namenjeni tistim gospodinjstvom, ki
nimajo možnosti kompostiranja bioloških
odpadkov na lastnem vrtu. Odvoz
bioloških odpadkov bo v poletnem času
potekal vsako sredo, v zimskem času pa
vsako drugo sredo.
Biološki odpadki se bodo predelali
v kompostarni Regionalnega centra za
ravnanje z odpadki Celje, kjer se že
predelujejo odpadki iz Celja, Šentjurja in
Štor.
Kateri odpadki so biološki?
Kuhinjski
odpadki:
zelenjavni
odpadki: čebulni in krompirjevi olupki,
odpadki solate, zelja, korenja, redkve,
zelene itd., olupki in ostanki sadja, kavna
gošča ter kavni ﬁltri, čaj in čajne vrečke,
ostanki hrane, jajčne lupine, pokvarjeni
prehrambeni izdelki (brez tekočin in
embalaže), papirnate vrečke za sadje in
zelenjavo ter papirnati robčki.
Vrtni odpadki: rože, pokošena trava,
listje, rezano grmičevje in veje, plevel,
stara zemlja lončnic in podobno.
Kako preprečiti morebiten neprijeten
vonj iz rjavih zabojnikov?
V ceno odvoza rjavih zabojnikov
je vključeno pranje zabojnikov dvakrat
letno – pred poletjem in pred jesenjo. Ob
tem je pomembno poudariti, da morajo
odjemalci storitev ravnanja z odpadki
tudi sami skrbeti za čistočo zabojnikov
ter za kuhinjske odpadke uporabljati
biorazgradljive vrečke. Le-tako bodo
preprečili morebiten smrad.

Dodatne informacije: Helena
Kojnik, vodja odnosov z javnostmi,
mbt.: 031 374 604,
helena.kojnik@simbio.si, www.
simbio.si; Janez Karo: 041 669 187.
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Krajevne skupnosti
ODPRTJE ASFALTIRANE CESTE
NA GRADIŠČU PRI VOJNIKU
Za prebivalce naselja Gradišče pri
Vojniku, ki leži na vzhodnem gričevnatem
delu občine Vojnik, se je v soboto, 25. junija
2009, zgodil še en izjemno pomemben,
lahko ga poimenujemo kar zgodovinski
dogodek, in sicer odprtje zadnjega in s

II. faze asfaltirane ceste do križišča, kjer
je potekala sedanja slovesnost. Na tej je bil
uradno predan svojemu namenu še zadnji
in hkrati tudi najzahtevnejši del asfaltirane
ceste, ki vodi do zadnje naseljene hiše v
Gradišču v skupni dolžini nekaj več kot
750 m. S tem smo Gradiščani po večletnih
prizadevanjih in z ogromno vloženega
truda in dela, kot tudi kar precejšnjem
ﬁnančnem vložku, uspeli realizirati še

vabi vse več obiskovalcev, sprehajalcev,
rekreativcev, gobarjev in drugih nabiralcev
sadov narave, zato si nedvoumno zasluži
primerno in lepo urejeno okolje, kot tudi
urejeno infrastrukturo.
Po govoru predsednika režijskega
odbora je bila predana beseda še županu
Občine Vojnik, kot tudi predsedniku KS
Vojnik, ki sta med drugim poudarila, da
je bilo sodelovanje z Gradiščani vseskozi
odlično, prijetno in zgledno in da si resnično
vsi vaščani Gradišča zaslužijo priznanja za
njihova prizadevanja in požrtvovalnost pri
realizaciji tega tako zahtevnega projekta.
Zatem je sledila uradna predaja
asfaltirane ceste njenemu namenu s
simboličnim prerezom traku, nakar je bilo
opravljeno še žegnanje – blagoslov ceste.
Seveda pa ob tako pomembnem
dogodku, ki nam bo ostal še dolgo v
spominu, ne gre brez ustreznega zaključka,
ki je potekal na prostoru, kjer se je odvijala
prireditev 9. srečanje Gradišč Slovenije
2009.
Ob koncu tega članka izrekam v imenu
Gradiščanov in v svojem imenu:
»Vsem še enkrat najlepša in iskrena
hvala!!«

tem zaključnega dela asfaltirane ceste v
tako imenovanem gornjem delu naselja
Gradišče pri Vojniku. S tem je asfaltiranje
ceste, ki povezuje naselji Gradišče pri
Vojniku in Bovše, v celoti zaključeno.
Odprtje ceste je potekalo na križišču
pod Joštovo kletjo, ki je hkrati začetek in
tudi zaključek zadnjega odseka asfaltirane
ceste, ki se vije okrog griča, na katerem
je v mesecu juniju potekala prireditev
»9. srečanje Gradišč Slovenije 2009«. V
uvodnih besedah je predsednik režijskega
odbora za izgradnjo ceste pozdravil vse
prisotne vaščane Gradišča, izvajalce
del, župana Občine Vojnik Benedikta
PODERGAJSA, predsednika KS Vojnik
Mirka KRAŠOVCA, vojniškega župnika
Antona PERGERJA, kot tudi vse, ki so
kakor koli pripomogli pri uspešni realizaciji
zastavljenih projektov.
V nadaljevanju je bilo v govoru
predsednika režijskega odbora poudarjeno,
da minevajo skoraj natanko 4 leta, ko
se je na Gradišču pri Vojniku že zgodil
en takšen pomemben dogodek, in sicer
odprtje tako imenovanega drugega dela ali
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eno od izjemno pomembnih pridobitev
v naselju Gradišče pri Vojniku. Temu
dogodku dajemo izredno velik pomen,
saj pomeni in potrjuje uspešno realizacijo
naših že pred leti zastavljenih skupnih
ciljev.
Še kako se zavedamo, da je k uresničitvi
tega projekta zagotovo največ pripomogla
tudi letošnja izjemno uspešno izvedena
prireditev 9. tradicionalno srečanje
Gradišč Slovenije, ki je potekala 27. junija
na našem Gradišču, za kar gre zahvala in
priznanje vsem akterjem prireditve. Pri
vsem tem pa ne moremo mimo tega, da
ne bi izpostavili vloge občine in Krajevne
skupnosti Vojnik, za kateri se čuti, da živita
z nami in da sta nam v vsakem trenutku
po svojih močeh in v okviru zmožnosti
tudi pripravljeni pomagati, kar je bilo
nemalokrat dokazano tudi z dejanji, za kar
jima gre iskrena zahvala.
Kot zadovoljni in ponosni Gradiščani
še vedno in vse bolj ugotavljamo, da je naše
naselje resnično kraj, ki v vsej svoji lepoti,
še dokaj neokrnjeni naravi, predvsem
pa s svojo čudovito lego in razgledom,

9. september 2009

Stanislav PEČNIK,
predsednik režijskega odbora
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Krajevne skupnosti
PRAZNOVANJE V KRAJEVNI
SKUPNOSTI NOVA CERKEV

5. Marija AUBREHT MEDVED iz
Lemberga 8 za delo na področju gasilstva.
6. Marija PREKORŠEK KOVAČ iz
Nove Cerkve 21 za hitro in strokovno
nudenje prve pomoči pri reševanju življenja
krajanke iz Nove Cerkve.
7. Jure JAKOP iz Razdelja n. h. za
hitro in strokovno nudenje prve pomoči
pri reševanju življenja krajanke iz Nove
Cerkve.

Krajevna skupnost Nova Cerkev
se jim za njihovo delo in prispevek k
skupnosti zahvaljuje. Zahvaljuje pa se
tudi vsem organizatorjem prireditev v času
praznovanja krajevnega praznika.
Slavko JEZERNIK,
predsednik Sveta KS
Mihaela HREN,
tajnica KS Nova Cerkev

Krajani Krajevne skupnosti Nova
Cerkev praznujemo krajevni praznik 4.
julija. Ta dan je spomin na akcijo dela enot
Tomšičeve brigade, ki so osvobodile kraj,
in je od tega dne dalje bilo območje naše
krajevne skupnosti osvobojeno ozemlje.
V času praznovanja je bilo organiziranih
več prireditev, od koncertov, kulturnih
prireditev, srečanja starejših krajanov,
športnih iger, srečanj, kolesarjenja do
gasilskih prireditev.
V soboto, 11. julija 2009, je bila
tudi proslava pri spominskem obeležju v
Novi Cerkvi v spomin na padle borce in
slavnostna seja Sveta KS. Na slavnostni
seji smo podelili krajevna priznanja štirim
društvom, dvema krajankama in enemu
krajanu, ki jim ni žal njihovega truda in
časa za skupnost, prostovoljno delo in
pomoč.
Letos so priznanja KS Nova Cerkev
prejeli:
1. SMUČARSKO DRUŠTVO VIZORE
za dolgoletno in aktivno delo pri ohranjanju
in razvoju rekreativnega zimsko-letnega
športa v smučarskih skokih.
2. TURISTČNO DRUŠTVO NOVA
CERKEV za dolgoletno in aktivno delo na
področju turizma ter ohranjanje starih šeg.
3.
KULTURNO
UMETNIŠKO
DRUŠTVO SOCKA za dolgoletno in
aktivno delo na področju kulture na
območju Socke.
4.
KULTURNO
UMETNIŠKO
DRUŠTVO GODBA NA PIHALA NOVA
CERKEV za dolgoletno in aktivno delo na
področju kulture in ljubezni do tovrstne
glasbe.
9. september 2009
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Krajevne skupnosti
JUBILEJNO SREČANJE
NAJSTAREJŠIH KRAJANOV
V NOVI CERKVI
Vsako srečanje v življenju nas
razveseljuje. Naj se začne že pri najmlajših,
ko sprejema družina v roke novorojence,
in potem naprej, vse do najvišjih obletnic.
V našem kraju, v Novi Cerkvi, pa
se sleherno leto s posebno ljubeznijo
pripravljamo na SREČANJE STAREJŠIH
KRAJANOV v župniji. To jo dan, ki ostaja
v srcih vseh resnično nepozaben. In ko se
razhajamo, tli v vseh tiha želja, da bi bilo
takih srečanj še mnogo.
Letos smo povabili naše drage
na JUBILEJNO, že TRIDESETO
SREČANJE. Resnično smo se vsi veselili
tega trenutka. Bila je sobota, 4. julija 2009,
ko so domači in sorodniki pripeljali mnoge,
nekateri so prišli tudi peš. Ob 9. uri smo
začeli s sveto mašo, ki jo je zanje daroval
naš dekan Alojz Vicman. Da pa so imeli
tudi možnost za sveto spoved, je gospod
vabil še pomočnika. Tako je bilo ustreženo
vsem. Med sveto mašo je donela, kot že
mnoga leta, pesem domačega Moškega
pevskega zbora KUD Nova Cerkev.
Topla dekanova beseda pa je vsem vlila
novega upanja in radosti. Vsi navzoči so
bili deležni tudi bolniškega maziljenja. Na
srečanju se je zbralo preko 160 starejših.
Drugi del srečanja s kulturnim programom
in pogostitvijo se je nadaljeval pod šotorom
pri gasilskem domu v Novi Cerkvi. Bil
je čudovit dan. Da so dragi gostje sedli
za lepo obložene mize, pa so poskrbeli
požrtvovalni sodelavci župnijske Karitas
Nova Cerkev, Rdečega križa, krajevne
skupnosti in gasilci. Veliko navdušenje pa
so jim pripravili učenci z učiteljicami obeh
podružničnih osnovnih šol Nove Cerkve in
Socke, ki so s svojim vedrim, sproščenim
mladostniškim programom nalili v srca
navzočih veselja in upanja. Njihova pesem
iz otroških grl, nato še posebej moškega
pevskega zbora, mladi harmonikarji pa
Rajko Sentočnik s prelepimi melodijami
so zaobjeli prav vse. Ne samo ti, še drugi
so se zvrstili pri programu, da bi polepšali
dan naših slavljencev.
OgledalO 09/71
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Kdo se ne bi veselil tako prisrčnih
trenutkov! Za dobrote in dobro vinsko
kapljivo je bilo poskrbljeno. Jubilejno
trideseto srečanje pa nas je tudi presunilo,
ko smo spoznali, koliko teh najstarejših
smo v tem času že izgubili. Mnogi so bili
tudi zdaj na vozičkih, kajti leta, trpljenje so
prinesli svoje. A pesem je iz njihovih grl
zadonela tudi sedaj. Srečanje najstarejših
povezujemo sleherno leto z letnim časom,
ko so polja že prekrita z zlatim žitnim
klasjem in ko obujamo spomine na tista
leta, ko so še sami sejali, želi, se veselili,
zdaj pa so njihove žuljave dlani zatopljene
le v delo mlajših, ki nadaljujejo poslanstvo
starejših. Pomagajo z bogatimi nasveti.
Srečanja se je udeležil tudi župan
Občine Vojnik Beno Podergajs, ki so se
ga vsi razveselili. Prav tako jih je s toplo
besedo pozdravil in jim zaželel ob trideseti
obletnici srečanja mnogo lepega tudi
Slavko Jezernik, predsednik Sveta KS in
Gasilskega društva Nova Cerkev. Razdelil
je tudi nekaj daril, ki jih je pripravila KS,
za kar je poskrbela tajnica KS Mihaela
Hren.
Ob našem jubilejnem srečanju bi
lahko zabeležili še marsikaj. Toda želimo
zaključiti z iskreno zahvalo vsem, ki so
kakor koli pripomogli, da je naše srečanje
uspelo. Hvala vsem požrtvovalnim
sodelavcem župnijske Karitas Nova
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Cerkev, ki je skupaj s krajevno skupnostjo
organizirala srečanje, Rdečemu križu,
gasilcem, obema šolama z učenci in
učiteljicami, ki so pripravili program, vsem
v župniji, ki so pripravili kake dobrote, saj
se zavedamo, da je to izraz spoštovanja
in ljubezni do vseh naših najstarejših
prijateljev v župniji, nadalje krajevni
skupnosti, moškemu pevskemu zboru,
družini Klinc (Markovim), gospodu dekanu
in prav slehernemu, saj se zavedamo, da
brez skupnih moči tega ne bi zmogli.
Vsem vam, naši dragi najstarejši
prijatelji – iskrene čestitke ob vašem
letošnjem jubileju, trideseti obletnici in
veselo svidenje čez leto dni!
Katica PEŠAK

Krajevne skupnosti
PRAZNIK KRAJEVNE
SKUPNOSTI FRANKOLOVO

Letošnjemu krajevnemu prazniku smo
nadeli geslo »Frankolovo praznuje«. To
je praznik vseh krajanov, sicer pa je 23.
maj praznik v spomin na isti dan pred 65
leti, ko so partizani s Frankolovega izgnali
»Hitlerja« in je po treh letih nemške
okupacije v kraju zopet zadonela slovenska
pesem.
Počastitvi krajevnega praznika je bila
namenjena slavnostna seja Sveta KS, ki
jo je vodil predsednik KS Frankolovo,
Dušan Horvat. Ob zahvalah in čestitkah
svetnikom KS, društvom, organizacijam
in vsem, ki si prizadevajo za razvoj kraja
in družbenega življenja v njem, je bila seja
nekakšen obračun minulega dela, uprta v
prihodnost. Že tako velik razkorak med
potrebami kraja oz. željami krajanov in
možnostmi za njihovo uresničitev je še
dodatno pričel večati vpliv recesije, ki
je s svojimi lovkami dosegel vse pore
našega življenja. Ob tej situaciji pa je bil
posebej izpostavljen neprecenljiv delež
prostovoljnega dela društev, organizacij
in številnih krajanov, ki dajejo kraju
vedno nov »vzgonski veter« in teh na
Frankolovem ni malo. Krajevna skupnost
se vsako leto skuša nekaterim zahvaliti s
priznanjem. Anton OFENTAVŠEK, Štefka
IRŠIČ in ŠOLSKI SKLAD Osnovne šole
Frankolovo so letošnji dobitniki priznanj,
so tisti, ki s svojo požrtvovalnostjo
bogatijo kraj kot celoto. Nemogoče je v
nekaj stavkih preslikati vse njihovo delo
in prizadevanja za boljše in kakovostnejše
življenje v kraju, pa vendar jih naj na
kratko povzamemo:

Anton OFENTAVŠEK – dolgoletno
delovanje v KS, v gasilskem društvu,
sodeluje pri različnih akcijah v kraju, kot
so butara velikanka, postavljanje mlajev,
čistilne akcije, ipd.; pluži sneg s krajevnih
cest, je tiste vrste človek, ki nikoli ne
odreče pomoči, kjer koli in komur koli.
Štefka IRŠIČ – poleg vzgojnoizobraževalnega dela je velik del znanja
in energije vlagala v raziskovalno delo z
mladimi, rezultat so številne zelo uspele
raziskovalne naloge s področja odkrivanja
kulturne dediščine slovenskega človeka,
predvsem pa domačega kraja; z učenci je
sodelovala v državnem projektu »Evropska
vas«, v projektu »Turizmu pomaga
lastna glava«, skupaj z učenci je širši
javnosti predstavila našega rojaka, Antona
Bezenška; aktivna je bila v prosvetnem
društvu; Turističnemu društvu Frankolovo
je predsedovala sedem let in je bila
pobudnica tradicionalnega novoletnega
pohoda »Po poteh grajske pravljice«.
ŠOLSKI SKLAD OŠ Frankolovo –
sklad je »pomočnik« tako šoli kot staršem
in učencem, deluje že od leta 1999;
organiziral in izvedel je številne akcije,
kot so srečelovi, dobrodelni koncerti,
prispevki donatorjev, društev in staršev in
tako zbiral ﬁnančna sredstva, s katerimi so
omogočili nakup računalnikov, igral, knjig
za šolsko knjižnico, nekaterim učencem
so soﬁnancirali šolo v naravi, plavalne
tečaje in druge oblike plačljivih šolskih

dejavnosti.
Dobitniki so zahvale in priznanja prejeli
na proslavi, oziroma letnem koncertu, ki
ga je v počastitev krajevnega praznika
izvedel Moški pevski zbor Prosvetnega
društva Anton Bezenšek Frankolovo.
Pravijo, da se vsaka stvar prične in konča
pri denarju. Upravičeno lahko rečemo, da
vedno le ni tako, saj lahko z dobro voljo
in slogo naredimo marsikaj v prid kraja in
nas samih.
Bil je lep, praznični večer in prav je tako.
Poleg vsakodnevnega dela se je potrebno
tudi ustaviti in se »posončiti« ob dobro
opravljenem delu. Po lepi slovenski navadi
smo ob prazniku nazdravili in praznovanje
zaključili v prijetnem druženju ob obloženi
mizi in dobri domači kapljici.
Dušan Horvat

TISK REKLAMA
Jasna Golc Tomažič s.p.
Škoflekova ulica 2, 3212 Vojnik
Hitra, kakovostna in konkurenčna
izdelava:
► katalogov, prospektov, plakatov, vabil,
obrazcev, nalepk, reklamnih majic,
► grafično oblikovanje vizitk...
► vezava diplomskih nalog,
► pestra izbira poslovnih daril, koledarjev
in reklamnih vrečk z vašim logotipom.

Z veseljem vas obiščemo v vašem podjetju.
Se priporočamo!
Kontakt: Jasna Golc Tomažič, dipl. ekon.

GSM: 031/852-283 ▪ e-mail: info.grafid@siol.net

Svečana seja sveta krajevne skupnosti Frankolovo.

9. september 2009
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Krajevne skupnosti
je pri pogovorih oziroma pogojih, ki bi jih
investitor moral sprejeti.
Upam, da nam bo s skupnimi močmi,
tudi s pomočjo Občine Vojnik, uspelo
dokončno realizirati projekt in ugoditi
željam krajanov.

BENCINSKI SERVIS
NA FRANKOLOVEM
– POBOŽNA ŽELJA

Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo

Bencinska črpalka
na Frankolovem?

V ozadju sporno zemljišče na katerem bi
morala stati bencinska črpalka, vendar je
postala predmet manipulacij
Želja krajanov Frankolovega za gradnjo
bencinskega servisa sega že vrsto let nazaj.
Pred več kot 20 leti je bila v ognju lokacija
nasproti Graščine. Takrat je kmetijski lobi
skupaj z nekaterimi vplivnimi domačini
preprečil možnost izgradnje na omenjeni
lokaciji.
Druga varianta se je pojavila v letu
2002 na zemljišču Hmelakovih pred
trgovino Mercator. Opravljenih je bilo kar
nekaj sestankov z morebitnimi investitorji,
ki so bili pripravljeni graditi bencinsko
črpalko.
Vendar, glej ga zlomka, predstavnica
Centra za socialno delo je bila takrat v
vlogi pogajalca za prodajo omenjene
zemlje. Skrbništvo se je počasi iztekalo in
napočil je trenutek za prodajo zemljišča. V
tem času je bilo z resnim investitorjem vse
dogovorjeno, tudi cena, vendar je čez noč
nekdo ponudil višjo ceno in postal lastnik
omenjene parcele.
Tudi z novim lastnikom je bilo
opravljenih precej sestankov in danih
veliko obljub, vendar do realizacije projekta
še do danes ni prišlo. Investitor je bil in je
še zainteresiran za gradnjo bencinskega
servisa na omenjeni lokaciji. Zataknilo se
OgledalO 09/71
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Ne le, da si jo Frankolovčani želimo,
nujno jo potrebujemo. Frankolovo je vas, ki
se razprostira po številnih gričih in hribih,
kjer kmetje živijo in obdelujejo svoje
kmetije in marsikdo od njih, predvsem
pa tisti, ki so v pokoju, le redko odidejo
v mesto. Ko jim zmanjka goriva, morajo
v Vojnik ali na Stranice. Tudi vsi ostali
bi raje v miru v domačem kraju napolnili
svoje jeklene konjičke, si priskrbeli bencin
za kosilnico ali nafto za traktor.
Iz teh razlogov sem se v času svojega
mandata svetnika KS Frankolovo s tem
problemom poglobljeno ukvarjal. Najprej
sem na občini obiskal B. Trkaja in po
pogovoru z njim prišel do zaključka, da
je zemljišče pred Mercatorjem primerno
za gradnjo bencinskega servisa. Res je,
da nisem pridobil lokacijske informacije
za gradnjo, iz katere bi bilo razvidno, ali
je dejansko zemljišče takšni gradnji tudi
namenjeno. Moja naslednja pot je bila na
OMV v Koper, kjer za gradnjo niso bili
zainteresirani, ker so v tistem času gradili
samo t.i. bencinske servise»Viva«, za kar
pa je bilo Frankolovo premajhno, čeprav
je v tem času vozilo skozi kraj 7.700 vozil
dnevno. Po temeljitem razmisleku, kako
nekoga vendarle zainteresirati, da bi na
Frankolovem zgradil bencinski servis,
sem se spomnil na Tušoil in njihove akcije
cenejše gorivo. Vodji Tušoila Grešaku
sem predlagal, da razmisli o gradnji na
Frankolovem, ki mu lahko prinese večji
obisk v njihovem supermarketu v Vojniku,
ker bi Frankolovčani imeli kje unovčiti
bonitete za cenejše gorivo, prav tako pa
tudi Vojničani in ostali mimo vozeči. Ideja
se mu je zdela zanimiva in dogovorili smo
se za sestanek s Pliberškom, lastnikom
9. september 2009

omenjenega zemljišča. Na sestanku smo
poleg njega bili še: predstavnika Tušoila,
vodja Tušoila Grešak in vodja investicij
Cokan, ter kot predstavnika KS Frankolovo
Horvat in jaz. Sestanek se je zdel zelo
ploden, saj smo se dogovorili skoraj o
vseh podrobnostih. Cokan, vodja investicij
v podjetju Engrotuš, je Pliberšku ponudil
ceno za zemljišče, obljubil projekte,
ponudil ceno za na ključ zgrajen bencinski
servis in se zavezal, da bodo plačali tudi
novi priključek na glavno cesto. Dodal je
tudi, da bi želeli servis prevzeti do 1. 7.
2006, pa se na žalost to ni zgodilo.
Mnenje občine oziroma župana Bena
Podergajsa je bilo, da bencinskega servisa
ne potrebujemo, sploh pa ne na tem
zemljišču, ker imamo na Frankolovem
malo dobrih zemljišč za večstanovanjsko
gradnjo, je pa dodal, da če na tem projektu
vztrajamo, da nam bo pomagal. Zaradi tega
se je iskala nova lokacija, med drugim tudi
med avtobusno postajo in staro trgovino,
ki pa se je izkazala za neustrezno. S
Horvatom sva si res izredno prizadevala,
da se zadeva premakne, obračala sva
se tako na Pliberška, na župana, kakor
tudi na Grešaka, vendar se trenutno po
besedah slednjega ne dogaja nič – menda
je problem v ustreznosti oziroma namenski
rabi zemljišča.
Alojz Žnidar
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Društva
140 LET GASILSTVA NA
SLOVENSKEM
V soboto, 6. 6. 2009, je v zibelki
slovenskega gasilstva v Metliki potekala
osrednja slovesnost v počastitev 140letnice ustanovitve prvega gasilskega
društva oz. Požarne brambe v Metliki.
Praznovanja so se udeležili tudi gasilci
Celjske regije, in sicer kar 240 gasilk in
gasilcev. Poleg domače regije je bilo to
največje število gasilcev iz kakšne druge
regije. Ešalon je lahko štel najmanj 60
gasilcev, razporejeni pa so bili po regijah.
Iz Gasilske zveze Vojnik – Dobrna se je
praznovanja udeležilo 54 uniformiranih
gasilk in gasilcev. Gasilke so sodelovale v
skupnem ešalonu članic. Poleg teh gasilcev
je en avtobus vojniških gasilcev obiskal
prijatelje v pobratenem društvu Dragomlja
vas, nato pa so pot nadaljevali v Metliko.
V Sloveniji je v tem času nekaj več

kot 133.000 članov različnih gasilskih
prostovoljnih društev, med njimi pa tudi
33.000 članic in 27.000 mlajših obeh
spolov, starih do 18 let.
S praznovanjem je sovpadalo tudi
60 let Gasilske zveze Slovenije in 40 let
Slovenskega gasilskega muzeja v Metliki.
Milena Jurgec

PGD FRANKOLOVO V DOBREM
IN SLABEM
Tako je, ko se pri koncu poletja ozremo
nazaj, ugotovimo, da smo skupaj preživeli
marsikateri lep dogodek, manjkalo pa ni
tudi tistih slabših, nesrečnih.
Pa začnimo s tistimi lepšimi dogodki.
Mesec maj seveda ne mine brez Florjanove
maše, kjer PGD Vojnik vedno pripravi
slastne dobrote, poskrbi pa tudi za duhovno
plat tega srečanja.
Da znamo »špricati« tudi drugače,
ne le ob požarih, smo dokazali, ko smo
vsa društva v naši GZ pripravili 100
curkometov ob osebnem prazniku Olge in
Slavka Božnika.
Posebno svečano je bilo v Metliki,
kjer smo se udeležili slovesnosti ob 140letnici gasilstva na Slovenskem. Bilo je res
nekaj posebnega in vsi, ki smo bili delček
te velike parade, smo bili zelo počaščeni.
Manjkali nismo tudi na paradi na Lopati,
ko so praznovali 80-letnico, odzvali pa
smo se tudi povabilu ob 40-letnici PGD
Drstenik, kjer smo dobili posebno zahvalo
za našo lansko pomoč po neurju.
Poleg udeležb na gasilskih tekmovanjih
v raznih krajih, smo spravili pod streho
tudi naše meddruštveno tekmovanje za
prehodni pokal KS Frankolovo in letos se
moramo pohvaliti z rekordnim številom
tekmovalnih enot, kljub tradicionalno
slabemu vremenu. Po tekmovanju pa smo
se ogreli ob prijetnem igranju ansambla
Fantje izpod Rogle.
Kot dobri gospodarji pa vseskozi
skrbimo za vzdrževanje gasilskega doma,
zato smo opravili sanacijo rečne struge,
kar je zahtevalo veliko dela in ﬁnančnega
vložka.
Žal pa zaključujemo poletje, poleg
dveh manjših v aprilu in maju, z
intervencijo na večjem požaru v Stražici. V
ta namen se srčno zahvaljujemo za pomoč
prostovoljnim gasilskim društvom Vojnik,
Nova Cerkev, Socka in Dobrna. Takole
povezani vedno znova dokazujemo, da
beseda solidarnost ni le izrabljena fraza,
ampak močno dejanje, ki so ga deležni vsi,
ki potrebujejo kakršno koli pomoč.
Albina Ločnikar
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Intervju
Ljudje, ki jih obiščemo, ko je najbolj hudo.

Dr. ALENKA RAK
Biti doktor medicine, to so lahko sanje ali
resničnost. Kadar gledamo naše zdravnike
v lepih belih uniformah, si včasih niti
ne znamo predstavljati, koliko znanja je
potrebnega za njihovo delo, kolikokrat se
morajo zelo hitro odločiti, kaj storiti, da
bo najbolj prav in kako je njihovo delo
odgovorno. Za zdravje in zdravljenje
mnogih med nami skrbi dr. Alenka Rak, ki
svoje delo vestno opravlja v Zdravstvenem
domu v Vojniku, poleg tega pa opravlja
dežurstva, kjer je potrebno.
Kaj je bil glavni razlog, da ste se odločili
za študij medicine?
Posebnega razloga pravzaprav sploh
ni bilo. Od malih nog sem sanjala, da
bom šivilja. Šivala si bom nepopisno lepe
obleke v stilu plesnih Pepelkinih. Potem pa
sem nenadoma ugotovila, da šivilje šivajo
tudi za druge ljudi, a ne samo plesnih
oblek. Pa je šlo šiviljstvo po gobe. Ampak
šivilje me vse po vrsti še danes prevzamejo.
Si je pa zelo želela biti zdravnica moja
mama, vendar doma niso imeli denarnih
zmožnosti. In odločitev je kar padla. Stara
sem bila 10 let. Oklevala sem le še enkrat
v puberteti, ko sem ugotovila, da zdravnice
naj ne bi imele namazanih nohtov, ha, ha.
Kje ste študirali?
V Ljubljani. Komaj sem preživela prva
tri leta od silnega domotožja. Prvo leto je
bilo prava solzna dolina. Potem sem se le
navadila, sploh ko sem postala oražnovka
– ko sem se preselila v Oražnov medicinski
dom. Vendar me je stalno nezadržno vleklo
nazaj v Celje.
Kje je bila vaša prva zaposlitev?
Ha, ha, ha, kar takoj sem postala
vojniška. Pogosto povem, da sem del
gibljivega inventarja ZD Vojnik. Čeprav
me je bilo na začetku silno strah, ker še
nisem imela izkušenj. Potem pa se navadiš
in ugotoviš, da ima oddaljenost od centra
tudi svoje prednosti. Manjši, bolj homogen
kolektiv, pristnejši stik z ljudmi, delo z
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družinskimi člani vseh generacij.
Imate zelo veliko pacientov. Kako vam
uspe, da se vsem dobro posvetite?
Saj ne vem, če mi uspe. Za vsakega
si vzamem toliko časa, kot menim, da ga
potrebuje. Res, da je potrebno zato včasih
malo počakati v vrsti, ampak če dobiš
potem zadosti pozornosti, pozabiš na tisto
čakanje.
Kakšna priznanja ste prejeli za svoje
delo?
Če mislite tista za na steno, takih
nimam. Mi tudi dosti ne pomenijo. Rajši
sem anonimna. Za največje priznanje
štejem vsakega svojega bolnika, ki se kljub
težavam nasmejan vrača v ambulanto in
razume, da je tale njegova zdravnica čisto
navaden človek, tako kot on sam.
Kako vaša družina sprejema vaše delo?
So navajeni ... Če malo več dežuram, me
pač pridejo obiskat v dežurno ambulanto v
Celje, da se čisto ne pozabimo (smeh).
Zelo lepo in radi pojete. V katerih zborih
vse ste že peli in kje vam je bilo do sedaj
najlepše?
Pojem pa res rada. Začela sem na
otroškem triciklu, ko sem se preganjala
po pločniku Mariborske ceste – namesto
9. september 2009

zvonca. Po otroškem in mladinskem zboru
Četrte osnovne šole sem nadaljevala v
gimnazijskem zboru. Temu je sledilo petje
v zboru Franc Kač s Hudinje, iz katerega
smo napravili današnji celjski APZ. Po
nekajletnem premoru sem nato prepevala
v celjskem župnijskem zboru, hkrati pa
so me prepričali k sodelovanju še pevci
Komornega mešanega zbora iz Celja. Iz
tega zbora je izšel zbor Orfej, v katerem
me lahko najdete še danes. Pa na vojniškem
koru tudi, če mi le čas dopušča. Vsak pevski
sestav in njegovi pevci so (bili) doživetje
zase. Zame je sicer najbolj izpolnjujoče
in najbolj popolno cerkveno petje, najbrž
zaradi osebe, kateri je namenjeno ...
Prostega časa nimate veliko, saj se morate
poleg dela nenehno izobraževati. S čim se
ukvarjate v prostem času?
Najprej z ljudmi, s tistimi, ki tudi v
mojem prostem času kaj potrebujejo. Še
vedno so na prvem mestu. Pa berem rada,
kakšne ‘’zatežene’’ romane in literaturo o
človeški osebnosti. Vsakih nekaj let padem
tudi v obdobje literarnega ustvarjanja in
napišem kaj lepega tistim, ki jih imam
rada. Najbrž ne veste, da sem trenirana
plavalka in da silno rada plavam, najraje
v olimpijskem bazenu in seštevam metre.
Vendar imam za tako plavanje bolj malo
časa.

ZOPET NA STEŽAJ ODPRTA
ŠOLSKA VRATA

Kakšne so vaše želje? Imate kakšne sanje
in načrte za prihodnost?
ŽELJE: Še naprej po najboljših močeh
dobro pomagati ljudem!
SANJE: Nekajdnevni jesenski dopust
ob morju, v dobri družbi, stran od ljudi in
hrupa, dobro branje in seveda plavanje. Pa
nič dnevnih časovnih omejitev in popolna
svoboda ...
NAČRTI: Menim, da sem v preteklosti
svoje življenje vse preveč načrtovala.
Moralo je biti natančno, pravilno in v
predalčkih. Potem pa sem ugotovila, da se
to preprosto ne izide. Zato trenutno nimam
posebnih načrtov. Zadnja leta je vstopilo
v moje življenje nekaj sijajnih ljudi,
katerim dovolim, da me učijo, moja hči pa
je vedno manj moj otrok in vse bolj moja
prava prijateljica. Vsekakor dogodka, ki
imata zelo veliko vrednost in zaslužita vso
mojo pozornost. Le-to usmerjata v živeti za
danes, kar je menda edina človeka vredna
resničnost.
Želim vam, naj bo vaš ‘’danes’’ vedno
znova uspešen na službenem in osebnem
področju. Doživite še veliko lepega in
morda naj v prihodnje dobi za delo mesto
na Vaši steni tudi priznanje, ki si ga prav
gotovo zaslužite.
Milena Jurgec

Šolska vrata so se ponovno odprla
na stežaj in skoznje so začeli vstopati
prvošolčki in starejši šolarji, zato naj nam
ne bo odveč nameniti posebne pozornosti
tistim otrokom, ki se prvič samostojno
srečujejo z vsakodnevnim prometom. Svet
za vzgojo in preventivo v cestnem prometu
pri Občini Vojnik zato namenja vsem
voznicam in voznikom nekaj pomembnih
izvlečkov iz Zakona o varnosti v cestnem
prometu zaradi prometne varnosti, ki smo jo
vsi občani po svoji vesti in predpisih dolžni
zagotavljati šoloobveznim otrokom.

Varstvo otrok
1. Otroci morajo biti kot udeleženci
v cestnem prometu deležni posebne
pozornosti in pomoči vseh drugih
udeležencev.
2. Kadar je potrebno poskrbeti za
varnost otrok, posebno če se pričakuje
večje število otrok na enem mestu (prihod
ali odhod iz šole, vrtca ipd.), lahko šole,
organizirane skupine staršev, organizacije
za varnost cestnega prometa, ustanove,
društva ali druge institucije organizirajo in
izvajajo varstvo otrok v cestnem prometu.
3. Pri varovanju otrok iz prejšnjega
odstavka na prehodu za pešce mora biti
oseba, ki varuje otroke pri prečkanju
vozišča, stara najmanj 21 let. Oblečena
mora biti v oblačila živo rumene barve z
vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve, pri
varovanju pa mora uporabljati predpisani,
obojestransko označeni prometni znak
»ustavi«, s katerim ustavi prometni tok
vozil in omogoči otrokom varno prečkanje
vozišča.
4. Voznik mora na znak iz prejšnjega
odstavka ustaviti vozilo pred prehodom in
pustiti otroke mimo.
5. Otroci morajo imeti na poti v vrtec
in prvi razred osnovne šole ter domov
spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci
so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in
mladoletniki oziroma mladoletnice, če
to dovolijo starši, posvojitelji, oziroma
posvojiteljice, skrbniki oziroma skrbnice,
oziroma rejniki oziroma rejnice otroka.
Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne
šole, lahko prihajajo v območju umirjenega
prometa in v območju za pešce v šolo
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tudi brez spremstva, če to dovolijo starši,
posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki.
6. Otroci smejo samostojno sodelovati
v cestnem prometu šele, ko se starši,
posvojitelji, skrbniki oziroma rejniki
prepričajo, da so otroci sposobni razumeti
nevarnosti v prometu in da so seznanjeni
s prometnimi razmerami na prometnih
površinah, kjer se srečujejo s cestnim
prometom.
Ker se nahajamo na začetku novega
šolskega leta, v SPVCP ocenjujemo, da
je potrebno spomniti na odgovornost širše
družbe do otrok. V nobenem primeru
ni naš namen zastraševati občank in
občanov s posameznimi členi ZVCP-1,
temveč želimo le, da se zavemo svoje
odgovornosti, da ne prepustimo vzgoje
svojih otrok zgolj šolam in cesti, temveč
da prispevamo tudi starši svoj delež k
prometni vzgoji naši otrok. Otroci so naše
neprecenljivo bogastvo in radost družine,
zato strnimo svoje znanje iz lastnih izkušenj
in ga prenašajmo na otroke, kajti največja
sreča je, ko se otrok vrne iz šole v naročje
staršev zdrav in nasmejan. Zato, starši, ne
dopustimo, da bi prihajalo po nepotrebnem
do prometnih nezgod!
Na koncu želimo v SVCP Občine
Vojnik poudariti, da vožnje z jeklenimi
konjički mimo ustavljenega avtobusa z
oznako otroci v avtobusu niso dovoljene.
V tem šolskem letu bo take vožnje
policija poostreno kontrolirala, zato mimo
ustavljenega avtobusa z vključenimi vsemi
štirimi utripalkami, ki stoji na vozišču in je
označeno s tablo za prevoz šolskih otrok,
nikar v tistem trenutku ne vozite, pač pa
ustavite in počakajte.
Za storjen navedeni prometni prekršek
se namreč voznik motornega vozila
kaznuje z globo 200,00 EUR, prav tako se
mu izrečejo tudi 4. kazenske točke (gledati
101. člen ZVCP-1).
Naša in vaša skrb, dragi starši in tudi
učitelji, je usmerjena na naš vsakdan, ko
bo s prvim šolskim korakom vaš otrok
postal samostojen subjekt v prometu, zato
je toliko bolj pomembna vaša odgovornost
pri vzgoji v cestnem prometu, kajti učitelji
brez vaše pomoči ne zmorejo vsega.
SPVCP želi v šolskem letu 2009/2010
vsem otrokom varno in srečno pot v ter iz
šole in svet bo brez prometnih nesreč lepši
za vse ljudi.
Jože Kocman
OgledalO 09/71

Društva
USPOSABLJANJE, VAJE IN
TEKMOVANJA V CIVILNI
ZAŠČITI VOJNIK
Usposabljanje ekipe za prvo
pomoč Civilne zaščite
V mesecu maju 2009 smo pričeli z
usposabljanjem nove ekipe za prvo pomoč
Civilne zaščite Vojnik, ki jo sestavljajo
pripadniki prostovoljnih društev, in sicer
vodniki reševalnih psov in radioamaterji,
ki so razporejeni v Civilno zaščito Občine
Vojnik.
Program zajema trikrat po 22-urno
usposabljanje v treh zaporednih letih,
s čimer se izpolni predpisana zahteva
za 72-urni tečaj za bolničarje v Civilni
zaščiti in Rdečemu križu. Prvi del, ki ga
je zaključila letošnja skupina, se pretežno
nanaša na pripravo na regijsko preverjanje
usposobljenosti ekip PP in Rdečega križa,
ki ga je Ministrstvo za obrambo – Uprava
RS za zaščito in reševanje – Izpostava
Celje letos organizirala v Šmarju pri Jelšah,
v soboto, dne 30. 5. 2009. Prvič se ga je
udeležila tudi nova ekipa iz Vojnika, vendar
je zaradi nenadnih posebnih okoliščin
(smrt v družini ter rojstvo otroka) nastopila
v okrnjeni sestavi petih članov. Zaradi tega
je bila prikrajšana tudi pri zbiranju točk, ki
bi jih lahko pridobil šesti nastopajoči član.
Tako je ekipa zbrala 902 točki od skupaj
1345 možnih. Skupni odstotek uspešnosti

nastopajočih ekip na letošnjem preverjanju
je znašal 83,80 %. Torej gre za zelo visoko
znanje in pripravljenost ekip.
Preverjanje usposobljenosti ekip prve
pomoči za Celjsko regijo je najboljša
priložnost preverjanja usposobljenosti za
nudenje prve pomoči poškodovanim ob
različnih naravnih in drugih nesrečah, saj
so delovne točke zelo realistično prikazane,
komisije pa ocenjujejo delo posameznikov,
delo ekipe in vodenje ekipe. Letos so
markiranti simulirali naslednje tri nesreče:
delovno nesrečo, naravno-množično
nesrečo na pikniku in železniško nesrečo.
Občina Vojnik pripadnikom Civilne
zaščite povrne stroške za sodelovanje v
vseh aktivnostih (refundacija plače, potni
stroški, dnevnice), obenem pa so tudi
nezgodno zavarovani za primer nezgod in
odgovornosti.
Posebnost letošnjega tečaja prve
pomoči je tudi intervencija, na katero
so bili poklicani trije vodniki reševalnih
psov med predavanji zadnji dan tečaja.
To potrjuje reklo, da nesreča nikoli ne
počiva.
Našim pripadnikom se zahvaljujemo
za prizadevnost in pripravljenost na
sodelovanje.

Mednarodno tekmovanje in
vaja ekipe za zveze Civilne
zaščite

Tudi letos je ekipa za zveze Civilne
zaščite Vojnik v okviru S5QRP Radiokluba
Celje, v času 5. 6.–7. 6. 2009 na lokaciji
Brdce nad Dobrno izvedla preizkus
avtonomnega delovanja v terenskih
pogojih dela, kakršni bi lahko bili ob
katastrofalni nesreči v Sloveniji in bi
ostale telekomunikacije odpovedale ter
sodelovala na mednarodnem tekmovanju
»Field day«, kjer sodelujejo države Evrope
in Afrike.
Značilnosti letošnje akcije so bile
predvsem zelo težke vremenske razmere
z močnim vetrom in dežjem vse dni
vaje, saj je zaradi tega bilo potrebno
spremeniti prvotno predvideno lokacijo
ter odložiti čas priprave lokacije za en
dan, oprema Civilne zaščite pa je bila na
težji preizkušnji uporabnosti. Kljub temu
so pripadniki s požrtvovalnim delom in z
dobrim tekmovalnim duhom izvedli vse
predvidene aktivnosti, oprema pa se je
tokrat »ustrašila ujme«, saj sta odpovedala
elektro agregat in grelec zraka, pa tudi
šotor je pridobil nekaj raztrganin. V težkih
pogojih je obtičalo tudi terensko vozilo
Slovenske vojske, ki je zagotavljala del
opreme. Letošnja vaja je torej pomenila
težji preizkus pripravljenosti ekipe za
zveze Civilne zaščite.
Skupaj je sodelovalo 9 članov ekipe,
2 pripadnika Slovenske vojske, domačin
Ivan Cvikl pa se je ponovno izkazal s svojo
gostoljubnostjo in pomočjo.

Enodnevni seminar za štabe
Civilne zaščite – študija
primera »Železniki«
Dne 22. 4. 2009 je v izobraževalnem
centru za zaščito in reševanje na Igu pri
Ljubljani potekal strokovni seminar za
štabe Civilne zaščite z naslovom Študija
primera »Vodna ujma na Gorenjskem
2007: Železniki, Bohinj, Kropa«, ki sta se
ga udeležila tudi poveljnik Civilne zaščite
Občine Vojnik Arnold Ledl in član štaba za
požarno varnost Ivan Jezernik.
Seminar pomeni pomemben prispevek
na področju obvladovanja naravnih
nesreč – v tem primeru vodnih ujm, saj
predstavljajo izkušnje udeležencev in
vodstev reševalnih aktivnosti neprecenljiv
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Društva
nabor znanj, iz katerih se lahko učijo vsi,
ki jim takšna znanja utegnejo koristiti
v lastnih okoljih. Glavne značilnosti in
novosti lahko strnemo v naslednjem:
občinski sistem zaščite in reševanja v
Železnikih je skoraj v celoti odpovedal.
Vodenje zaščitnih in reševalnih aktivnosti
je prevzel republiški poveljnik Civilne
zaščite Bogataj;
škoda je bila glede na velikost občine
in vrsto škode največja v Železnikih,
nominalno pa v drugih občinah;
ocenjevanje škod je prevzela državna
komisija za oceno škod, saj občinske
komisije ni bilo;
prvič je bila sistemsko uvedena in
nudena prva psihološka pomoč prizadetim
občanom, ki jo je organizirala država, na
terenu pa izvajali psihologi Slovenske
vojske;
odziv na nesrečo je bil kljub hitremu
odzivu države predolg, predvsem zaradi
nedelovanja lokalnega sistema zaščite
in reševanja – vrsta negativnih kritik
prizadetih občanov je zaradi tega bila
delno upravičena;
geografske značilnosti Železnikov
(ozka dolina) so pogojevale poseben
pristop k reševalnim aktivnostim zaradi
omejenih prostorskih možnosti: določiti
je bilo potrebno vrstni red nastopanja
izvajalcev zaščite in reševanja (gradbena
mehanizacija, reševalni sestavi, ekipe za
pomoč, idr.).
Danilo Praprotnik

TABORENJE MLADINE
GASILSKE ZVEZE VOJNIK
– DOBRNA
Tudi v gasilskih vrstah se držimo
načela, da na mladih svet stoji, zato je
mladinska komisija GZ, pod vodstvom
Boštjana Selčana, pripravila dvodnevno
taborenje za najmlajše.
Tabor se je odvijal v prijetnem
planinskem okolju Kala, udeleželilo pa se
ga je 50 mladih iz vseh šestih društev naše
gasilske zveze.
Program je bil zelo pester, v ospredju
pa je vsekakor bilo gasilsko izobraževanje
za pridobitev znanj osnovnih, najmlajšim
gasilcem razumljivih vsebin. Svoje
spretnosti pa so mladi lahko pokazali pri
vezanja vozlov, nudenju prve pomoči,
gašenju z gasilnikom in drugih veščinah.
Prav prijeten je bil tudi vzpon na
Mrzlico in vrnili smo se z dodatno
energijo, ki smo jo porabili na igrišču v
raznih športnih igrah, kjer je morala ekipa
mentorjev seveda športno priznati poraz.
Zaključek tabora je bil v znamenju
preizkusov znanja za preventivno
značko. Vsi kandidati so uspešno opravili
preverjanje in so s ponosom prijemali
priznanja ter svoje prve čine, ki jim jih je
podelili predsednik GZ Beno Podergajs.
Oba dneva smo se imeli odlično, saj
smo združili prijetno s koristnim, ob tem
pa so se stkala še nova prijateljstva.
Prav je, da se zahvalimo GZ Vojnik
– Dobrna, ki nam je omogočila to
taborenje, strokovnim sodelavcem za
prijetno izobraževanje, mentorjem, saj je
tabor minil brez nezgod in nazadnje tudi
vsem mladim, ki so bilo tako prijetni in so
dokazali, da rastejo v prave gasilce.
Mentorica Albina Ločnikar

Proizvodnja in prodaja sveč
Igor Lužar s.p.
Lemberg 13b Nova Cerkev
Vabimo vas v prenovljeno,večjo
trgovino z še večjo ponudbo vseh
vrst nagrobnih sveč in veliko
izbiro žalnih aranžmajev.Svojim
rednim strankam se
zahvaljujemo za zaupanje.
Vljudno vabljeni !

Tel:03/5778-279,Mobitel 041/258-188

PREGLED DELA PGD VOJNIK
Dne 3. 6. 2009 smo pogasili požar
v kuhinji v Razgorcah, 29. 6. 2009 smo
črpali vodo na Arclinski cesti, ko je ob
hudem nalivu voda zalila klet, 14. 7. 2009
smo v Ivenci pogasili ostrešje, ki se je
pregrelo zaradi prevročega dimnika, 19. 7.
2009 smo pogasili požar, ki ga je povzročil
kratek stik na električni napeljavi v Arclinu
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nasproti Avto hiše Čepin, 5. 8. 2009
smo pogasili požar v kuhinji na Poti na
Konjsko. Akcije so bile hitre in uspešne.
V tem letu so starejše gasilke PGD
Vojnik naredile velik korak naprej v
tekmovanju starejših gasilk in gasilcev,
tudi v ligi GZS. Prvo tekmovanje je bilo
na Teharjah, kjer so bile druge, drugo
tekmovanje v Žalcu, kjer so bile v slabem
vremenu četrte, tretje tekmovanje je bilo v
Vojniku, kjer so bile spet četrte, na četrtem
tekmovanju v Oplotnici so bile druge in
osvojile srebrno kolajno, peto tekmovanje
je bilo v Polju, kjer so prav tako osvojile
srebrno kolajno.
Dne 27. 6. sta bili meddruštveni
tekmovanji v Trnovljah in Bevčah pri
Velenju. V Trnovljah nam je uspelo
premagati nepremagljivo ekipo starejših
članic iz Polja. S tem smo prejeli prehodni
pokal. V Bevčah smo s spremenjeno
postavo zasedli osmo mesto.
Ženske članice in moški člani PGD
pa so tekmovali na meddruštvenih
tekmovanjih.
Sedemnajst gasilcev iz GZ Vojnik –
Dobrna, od tega jih je dvanajst iz Vojnika,
si je ogledalo tekmovanja na Gasilski
olimpiadi v Ostravi. Iz Celja sta na dolgo
pot do Ostrave odpotovala dva avtobusa.
Ob dobri hrani, bograču, ki ga je skuhal
Zdenko, in pijači ter obilici dobre volje pa
pot niti ni bila tako dolga. V Ostravi smo
glasno navijali za vse slovenske ekipe, ki
so dosegle zelo dobre rezultate.

Joga v gasilskem domu
Gasilke že dve leti enkrat tedensko
vadimo jogo v mali dvorani gasilskega
doma. Medse smo seveda sprejele tudi
občanke Vojnika, ki niso članice PGD.
Letos bomo imeli dve novi skupini.
Začetno skupino za otroke, ki bo vadila
vsak četrtek ob 16.30, in začetno skupino
za odrasle, ki bo vadila vsak četrtek ob
17.30. Z vadbo bomo pričeli 3. septembra
2009. Vabimo gasilke, gasilce, druge
občanke in občane ter otroke od 7 let dalje,
da se nam pridružijo.
PGD Vojnik
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40 LET OBMOČNE OBRTNOPODJETNIŠKE ZBORNICE
CELJE
Območna obrtno-podjetniška zbornica
Celje (v nadaljevanju OOZ Celje) je v
mesecu juniju 2009 praznovala 40 let
svojega delovanja. 22. junija 1969 je 156
obrtnic in obrtnikov (od takrat skupno
250) ustanovilo Obrtno združenje Celje,
ker so se zavedali, da bodo povezani v
organizirano obliko močnejši ter da bodo
enotni za obrtništvo lahko dosegli več,
kajti takratna oblast obrti in zasebnemu
sektorju ni bila naklonjena. Z leti se je
število članov povečevalo, širilo se je
področje delovanja zbornice tako na
lokalnem kot na republiškem nivoju.
Za prvega predsednika zbornice je bil
izvoljen steklar Albert Leskošek. Za njim
so zbornico vodili: Leopold Drame (15
let), Zvonimir Juteršek (8 let) in Miran
Gracer, ki funkcijo predsednika opravlja
od leta 2002.
Pomembnejši mejniki v obdobju 1969–
2009:
1970 – ustanovljena Zveza združenj
obrtnikov v Ljubljani, v katero je vključenih
13 območnih združenj;
1974 – sprejet obrtni zakon, ki
uveljavi obstoj obrtništva in zniža ovire za
organiziranost obrtnikov;
1984–86 – zbiranje dodatnega prispevka
za izgradnjo Doma obrtnikov;
1986 – zaključena gradnja Doma

obrtnikov, ki so ga postavili člani s
prostovoljnimi prispevki – denarnimi,
materialnimi in v obliki prostovoljnega dela.
Na dan 1. 7. 1986 je število obrtnikov 764;
1991 – ob nastanku lokalne samouprave
se Obrtna zbornica Celje preimenuje
v Območno obrtno zbornico Celje, ki
postane samostojna pravna oseba;
1994, 1995 – uveljavi se nov obrtni
zakon, država na Obrtno zbornico
Slovenije prenese izvajanje nekaterih
javnih pooblastil;
2004 – sprejet je obrtni zakon, ki olajša
vstop novih subjektov v obrt;
2005 – 1. 7. začetek izvajanja eVEM projekta – postopkov vpisov preko
spletnega portala;
2006 – OOZ Celje postane točka VEM
(vse na enem mestu);
2008 – OOZ Celje se preimenuje v
Območno obrtno-podjetniško zbornico
Celje.
V okviru praznovanja 40. obletnice smo
pripravili več dogodkov (posveti, srečanja,
dve okrogli mizi), uredili okolico Doma
obrtnikov ter izdali jubilejni zbornik, kjer
je podrobneje predstavljeno delovanje
zbornice vse od ustanovitve dalje, zajema
pa tudi podatke o članih zbornice. Za
delo na področju obrtništva in v organih
zbornice smo članom podelili 11 diplom,
33 bronastih, 16 srebrnih in 17 zlatih
plaket. Predstavniki Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije so na slovesnosti
ob jubileju podelili bronasti ključ OZS
Miranu Gracerju, bronaste pečate OZS pa
so prejeli: OOZ Celje, Sekcijia tekstilcev
pri OOZ Celje in Oktet Podoglarji.

Danes spada OOZ Celje med večje
zbornice med 62-imi, ki delujejo v
okviru celotnega obrtno-podjetniškega
zborničnega sistema. Trenutno združuje
1.392 obveznih članov (1.175 samostojnih
podjetnikov in 217 gospodarskih družb)
ter 28 prostovoljnih članov. Delovanje
zbornice lahko strnemo v izvajanje
naslednjih projektov:
zastopanje interesov članstva nasproti
države in lokalnim skupnostim;
svetovanje, usposabljanje, prenos
dobrih praks;
izobraževanje;
informativne
in
informacijske
dejavnosti;
promocija obrti in podjetništva;
aktivnosti spodbujanja podjetništva in
konkurenčnosti;
aktivnosti na področju izvajanja javnih
pooblastil in vstopne točke VEM (vse na
enem mestu);
izvajanje
programa
vavčerskega
svetovanja in usposabljanja;
izvajanje celovitih podpornih storitev
za mikro, mala in srednja podjetja ter
potencialne podjetnike na lokalnem
nivoju;
aktivna vloga v razvojno naravnanih
programih in projektih;
sodelovanje z drugimi podpornimi
institucijami, s šolami ter z občinami.
OOZ
Celje
je
ustanoviteljica
Stanovanjske ustanove delavcev pri s. p.
Celje, ki skrbi za reševanje stanovanjskih
vprašanj delavcev, zaposlenih v obrtništvu.
Z dobrim gospodarjenjem je iz zbranih
sredstev obrtnikov bilo zgrajenih 9
večstanovanjskih objektov na različnih
lokacijah, tako da ima danes Stanovanjska
ustanova v lasti 94 neproﬁtnihstanovanjskih

enot.
Na zbornici deluje še Izobraževalni
center delavcev pri s. p. OOZ Celje, ki s
svojimi aktivnostmi omogoča, da lahko
delavci v obrtništvu stalno izpopolnjujejo
svoje znanje s ciljem, da bi dosegali čim
boljše rezultate svojega in skupnega dela.
Na OOZ Celje tudi v bodoče želimo
biti partner na poti podjetništva tako
članom kakor vsem ostalim, ki se bodo na
nas obrnili za podporo. Prepričani smo, da
smo na pravi poti pri iskanju novih izzivov
in priložnosti.
Martina Rečnik
OgledalO 09/71
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
ŠT. 22/71, 9. SEPTEMBER 2009

VSEBINA:
1. Priznanja Občine Vojnik v letu 2009
2. Priznanja župana v letu 2009
3. Poziv k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti predlaganih imen ulic v Obrtno-poslovni
coni Arclin in v ZN Konjsko
4. Javni razpis Za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Vojnik v letu 2009
5 . Čistilna akcija
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Uradni del
PRIZNANJA OBČINE VOJNIK
V LETU 2009
Na podlagi Odloka o podeljevanju priznanj Občine Vojnik
– v nadaljevanju Odlok (Uradni list RS 17/96 in 63/00) je
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja v 70.
številki Ogledala (13. 5. 2009) objavila javni razpis o priznanjih
Občine Vojnik. Komisija je prejela predloge z različnih področij
človekovega delovanja:
KS Frankolovo: 48 predlogov za 12 oseb;
KS Nova Cerkev: 77 predlogov za 7 oseb, 2 zavoda in 2
društvi;
KS Vojnik: 55 predlogov za 9 oseb, 1 zavod, 1 skupino, 1
odbor in 1 društvo.
Torej skupaj 180 predlogov za 28 oseb, 3 zavode, 3 društva, 1
skupino in 1 odbor.
Po priznanjih pa so predlogi naslednji:
zlati grb: 40 predlogov za 3 osebe;
srebrni grb: 47 predlogov za 6 oseb, 2 društvi in 1 zavod;
bronasti grb: 43 predlogov za 14 oseb, 2 društvi in 1 skupino;
priznanje župana: 50 predlogov za 10 oseb, 2 zavoda, 1
skupino in 1 odbor.
Komisija je na seji, dne 19. 8. 2009, proučila utemeljitve
predlogov. Člani komisije so bili mnenja, da so predlagani
občani, društva, skupine in zavodi mnogo prispevali za razvoj
krajev v občini Vojnik. Zaradi omejenosti števila priznanj so med
predlaganimi izbrali ter pri tem upoštevali tudi območje delovanja
(KS) in število predlogov.

Občinski svet Občine Vojnik je na 25. redni seji, dne
27. 8. 2009, obravnaval predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja in določil naslednje
prejemnike priznanj Občine Vojnik v letu 2009:

ZLATI VOJNIŠKI GRB:
LADISLAV (SLAVKO) JEZERNIK, Nova Cerkev 22 b,
Nova Cerkev za dolgoletno aktivno delo v Krajevni skupnosti
Nova Cerkev, v številnih društvih v kraju, na različnih področjih
družbenega, društvenega in političnega življenja ter v Občinskem
svetu.

SREBRNI VOJNIŠKI GRB:
PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK za 50 let
delovanja psihiatrične dejavnosti.
TURISTIČNO DRUŠVO NOVA CERKEV za 40 let
delovanja.
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BRONASTI VOJNIŠKI GRB:
SONJA JAKOP, Dol pod Gojko 38, Frankolovo za dolgoletno
aktivno delo na področju kulture in aktivno delo v Krajevni
skupnosti Frankolovo.
FRANC BRECL, Cesta v Tomaž 6 a, Vojnik za duhovno
oskrbo v Špesovem domu.
IVAN ROBAČER, Ul. bratov Jančar 11 a, Vojnik za dolgoletno
aktivno delo na različnih področjih društvenega in političnega
življenja ter za predsedovanje Društvu upokojencev Vojnik.
Grbi in priznanja jim bodo podeljeni na OSREDNJI
PRIREDITVI OB OBČINSKEM PRAZNIKU, ki bo v petek,
2. oktobra 2009, ob 19.00, v OŠ Vojnik.
Vsem prejemnikom iskreno čestitamo.
Povzela: M. Skale

PRIZNANJA ŽUPANA 2009
V skladu z Odlokom o podeljevanju priznanj Občine Vojnik
lahko župan določi prejemnike dodatnih priznanj v posameznem
letu. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je
na seji, dne 19. 8. 2009, županu predlagala naslednje občane
in zavode, ki bi prejeli priznanja župana Občine Vojnik v letu
2009.
Na podlagi 2. in 8. člena Odloka o podeljevanju priznanj
Občine Vojnik (Ur. l. št. 17/96, 63/00 in 58/09) je župan Občine
Vojnik določil naslednje občane in organizacije, ki prejmejo
posebna priznanja župana Občine Vojnik v letu 2009:
1. Podružnična osnovna šola Nova Cerkev za aktivno
sodelovanje s krajem (pustni karneval ...);
2. Podružnična osnovna šola Socka za aktivno sodelovanje s
krajem (pustni karneval ...);
3. Drago Založnik, Zlateče 21 a, Nova Cerkev za dolgoletno
delo v PGD Nova Cerkev in za uspešno predsedovanje v RO;
4. Dušan Bojanovič, Cesta talcev 3 b, Vojnik za promocijo
Vojnika (Balonarski klub) in krvodajalstvo;
5. Ljudske pevke Taščice, Globoče 15, Vojnik za 5. obletnico
delovanja;
6. Organizacijski odbor »Srečanje Gradišč 2009«, Gradišče
pri Vojniku za vzorno organizacijo srečanja Gradišč Slovenije;
7. Marija Železnik, Verpete 27, Frankolovo za aktivno
sodelovanje v društvih in krajevni skupnosti;

Uradni del
Edi Mirnik, Dol pod Gojko 32, Frankolovo za dolgoletno delo
v TD Frankolovo ter pomoč društvom in župniji.
8. Rafael Gregorc, Nova vas pri Konjicah 17 a, Slovenske
Konjice za dolgoletno delo v Kulturnem društvu Anton Bezenšek,
Frankolovo in v kraju.
Vsi navedeni imajo v prihodnosti možnost biti nagrajeni tudi
z občinskim grbom.
Priznanja jim bodo podeljena na OSREDNJI PRIREDITVI
OB OBČINSKEM PRAZNIKU, ki bo v petek, 2. oktobra
2009, ob 19. uri, na OŠ Vojnik.
Vsem prejemnikom iskreno čestitamo.
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Vojnik). Gre za slikarko, njena posebnost so bili škarjerezi in
miniaturno portretno slikarstvo.
Predhodno posvetovanje se začne 25. avgusta 2009 z objavo
predlogov na spletni strani Občine Vojnik in se zaključi 10.
septembra 2009.
Polnoletne osebe, ki imajo na območju, na katerega se
spremembe nanašajo, prijavljeno stalno ali začasno bivališče, in
pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki imajo na tem območju
sedež, so s tem pozivom vabljene k predhodnemu posvetovanju z
namenom, da lahko vložijo svoja mnenja, predloge in pripombe o
ustreznosti predlaganih imen ulic.
Svoja mnenja, predloge in pripombe k razgrnjenim predlogom
lahko naslovijo na Komisijo za poimenovanje ulic pri Občini
Vojnik, Keršova ulica 8, Vojnik.
Ta poziv s predlogi predlaganih imen se objavi na spletni strani
Občine Vojnik http:www.vojnik.si in na oglasni deski krajevne
skupnosti.
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 16. člena ter tretjega
odstavka 21. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju
in označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/08, v
nadaljevanju ZDOIONUS) in 42. člena Statuta Občine Vojnik
(Uradni list RS, št. 59/06, 67/06) župan Občine Vojnik objavlja

POZIV
k predhodnemu posvetovanju o ustreznosti
predlaganih imen ulic v Obrtno-poslovni
coni Arclin in v ZN Konjsko
V OPC Arclin so že izgrajeni stanovanjski in poslovnostanovanjski objekti, za ZN Konjsko pa se izgradnja stanovanjskih
objektov predvideva, zato je za ti dve območji potrebno urediti
imenovanje in označevanje ulic.
Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju
naselij, ulic in stavb (UL RS, št. 25/2008) določa, da se ime
ulice določi po zemljepisnem imenu, imenu dogodka ali datumu,
povezanim z zgodovino, ali po osebi, ki je bistveno prispevala k
razvoju naselja ali je pomembna v širšem družbenem okolju ali
po kulturnem izročilu. Ime ulice se lahko določi po umrli osebi v
skladu s predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Podan je bil predlog, da se v Obrtno-poslovni coni Arclin
ulica poimenuje Ulica Žige Popoviča (1705 Arclin – 1774
Perchtolsdorf pri Dunaju). Bil je vsestranski učenjak in poliglot,
ki je napisal knjigo »Raziskave morja«.
Za ZN Konjsko je bil prav tako podan predlog imenovanja
ulice, in sicer Ulica Doroteje Hauser (1877 Gradec – 1946
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Uradni del
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2009
(Uradni list RS, št. 126/8) in Pravilnika o dodeljevanju pomoči
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik
za programsko obdobje 2007–2013 (Uradni list RS, št. 57/07) (v
nadaljevanju: pravilnik) Občinska uprava Občine Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN
RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI
VOJNIK V LETU 2009
PREDMET JAVNEGA RAZPISA
Občina Vojnik (v nadaljevanju: občina) razpisuje nepovratna
ﬁnančna sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
za leto 2009 po shemi državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z
Uredbo komisije (ES) št. 1857/2006 in Uredbo komisije (ES) št.
1998/2006.

OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV
Vrsta ukrepa (ukrep po pravilniku)

Višina sredstev

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva
za primarno proizvodnjo (ukrep 1)
SKUPAJ

9.000,00 EUR
9.000,00 EUR

UPRAVIČENCI – POGOJI IN MERILA
ZA DODELITEV SREDSTEV
Do sredstev so upravičeni:
•

nosilci kmetijskih gospodarstev – pravne in ﬁzične osebe,
ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih proizvodov,
imajo sedež na območju občine in so vpisani v register
kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih
gospodarstev).
Sredstva so v proračunu omejena. V kolikor sredstva na posamezni
proračunski postavki ne bodo porabljena, se lahko ta prerazporedijo
na ostale proračunske postavke v skladu z Odlokom o proračunu
Občine Vojnik za leto 2009.
Vloge bodo obravnavane tudi na podlagi dodatnih pogojev in meril,
ki so navedeni pri posameznih ukrepih v poglavju IV. tega razpisa.
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UKREP
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo – UKREP 1
Okvirna višina sredstev znaša 9.000,00 EUR
Predmet pomoči:
Urejanje kmetijskih zemljišč in dostopov:
• naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev dostopov
(poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih na kmetiji)
na kmetijskih gospodarstvih.
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo
toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se
pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki.
Cilji ukrepa:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov;
• izboljšanje in/ali preusmeritev proizvodnje;
• izboljšanje kakovosti;
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in
izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro
počutje živali.
Upravičenci
Nosilci kmetijskih gospodarstev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
• vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije;
• investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev;
• vlagatelj mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva in
mora imeti stalno prebivališče na naslovu kmetijskega
gospodarstva;
• vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca
kmetijskega gospodarstva; v primeru, da je kmetija vključena
v sistem DDV, mora biti nosilec kmetijskega gospodarstva
davčni zavezanec;
• kmetijsko gospodarstvo ne sme biti podjetje v težavah;
• kmetijsko gospodarstvo mora z investicijo prispevati k
izpolnjevanju vsaj enega od navedenih ciljev ukrepa;
na kmetijskem gospodarstvu morajo biti ob oddaji vloge,
glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede okoljevarstvenih
in veterinarskih pogojev ter zahtev za dobrobit živali; če je
investicija namenjena izpolnjevanju teh zahtev, jih mora
kmetijsko gospodarstvo izpolniti najkasneje do zaključka
investicije;
• nosilec kmetijskega gospodarstva mora imeti ob oddaji vloge
vsaj 1 ha primerljivih površin;
• po zaključku investicije bo le-ta v uporabi za namen, za

Uradni del
katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po
izplačilu sredstev.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
• 1 ha njiv ali vrtov (GERK 1100, 1130) ali
• 2 ha travnikov (GERK 1300) ali ekstenzivnih sadovnjakov
(GERK 1222) ali
• 4 ha pašnikov (GERK 1330) ali
• 0,25 ha plantažnih sadovnjakov (GERK 1221) ali vinogradov
(GERK 1211) ali hmeljišč (GERK 1160) ali oljčnikov (GERK
1230) ali ostalih trajnih nasadov (GERK 1240, 1180) ali
• 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah
in pri trsničarstvu (GERK 1190) ali
• 200 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
• 8 ha gozdov ali
• 5 ha gozdnih plantaž (GERK 1420) ali
• 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin
(GERK 1321).
V primeru rabe kmetijskih zemljišč, ki je podlaga za preračun 1 ha
primerljivih kmetijskih površin, se šteje raba po GERK-ih.
Upravičenec mora izpolnjevati ostale pogoje iz Pravilnika o
dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2007–2013 in
hkrati predložiti še DODATNO DOKUMENTACIJO:
•
•
•
•
•

•
•

kopijo katastrskega načrta ali ortofoto posnetek ali GERK z
označeno površino predvidenih agromelioracij;
ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v
kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
kmetijsko gospodarstvo mora prispevati k izpolnjevanju vsaj
enega od naštetih speciﬁčnih ciljev tega ukrepa, kar mora biti
razvidno iz vloge;
zbirno vlogo za neposredna plačila za leto 2009 Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja;
do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v
težavah.

Omejitve
Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške;
• stroške zavarovanja;
• stroške za reﬁnanciranje obresti;
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne
dokumentacije;
• investicije, povezane z namakanjem in drenažiranjem
kmetijskih zemljišč;
• samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih
zemljišč;
• nakup enoletnih rastlin;

•
•
•
•

investicije v naložbe trgovine;
investicije, ki se izvajajo izven območja občine;
investicije, ki so ﬁnancirane iz drugih javnih sredstev Republike
Slovenije in EU;
nakup proizvodnih pravic.

Upravičeni stroški:
• stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna dela
in material za drenažo (stroški odstranjevanja zarasti, skal,
planiranja, stroški vzpostavitev travinja, razen drenažna dela
in material za drenažo, …);
• splošni stroški, povezani s pripravo in z izvedbo investicije
(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški študije
za izvedljivost, nakup patentov in licenc, …).
Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• do 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi
dejavniki;
• do 40 % upravičenih stroškov za ostala območja;
• če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitve
kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča za
10 % (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem načrtu,
kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo biti pogoji
iz člena 22 Uredbe 1698/2006);
- najnižji/najvišji znesek dodeljene pomoči:
• najnižji znesek pomoči znaša 200 EUR, najvišji pa 1.000 EUR.
Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže
novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in
dobrega počutja živali.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme
preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let oz.
500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki iz nacionalnih virov
in lokalnih virov.
Dodatna merila za ocenjevanje:
• ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa;
• ali je investicija ﬁnančno upravičena;
• ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti;
• ali je kmetijsko gospodarstvo že prejelo javna sredstva za
namen investicije.
ROK ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Razpis je odprt do ponedeljka, 5. 10. 2009.
Vlagatelji oddajo vlogo, ki vsebuje:
• izpolnjen prijavni obrazec: »Vloga za dodelitev pomoči za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik
v letu 2009«;
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•

obvezne priloge k vlogi, ki so predložene kot dokazila k
posameznim ukrepom.
Vloge morajo biti oddane najkasneje do ponedeljka, 5. 10.
2009, do 15. ure v zaprtih kuvertah, s pripisom »Javni razpis za
kmetijstvo 2009« na naslov Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212
Vojnik.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v
roku 8 dni po odpiranju vlog.

OBRAVNAVANJE VLOG
Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s pisno odločbo
imenuje župan Občine Vojnik, in sicer bo odpiranje vlog v sredo,
7. 10. 2009.
Strokovna komisija bo opravila pregled in ocenitev vlog na podlagi
meril in pogojev, navedenih v javnem razpisu. Odpiraje vlog ne bo
javno.
O dodelitvi sredstev upravičencem odloča direktor občinske uprave
ali druga od direktorja pooblaščena uradna oseba s sklepom, na
predlog komisije. Upravičencem bo izdan sklep o višini odobrenih
sredstev za posamezen ukrep. Upravičenec pred izdanim sklepom
ne sme pričeti izvajati aktivnosti, za katera so sredstva namenjena.
Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži
pritožbo županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana
je dokončna. Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom
pomoči se uredijo s pogodbo.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane
na predpisanih obrazcih z vsemi zahtevanimi dokazili.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj ne bo dopolnil v roku 8 dni, in
vloge, ki ne bodo oddane v roku ali ne bodo ustrezale pogojem
iz tega razpisa, bodo s sklepom župana zavrnjene in ne bodo
obravnavane v postopku dodelitve sredstev.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku
8 dni od datuma odpiranja vlog. Z izbranimi kandidati bodo
sklenjene pogodbe, kjer bodo navedeni podrobnejši pogoji
koriščenja sredstev.
Upravičencem se sredstva iz proračuna nakažejo na transakcijski
račun na podlagi zahtevka. Zahtevek mora vsebovati dokazila o
plačilu obveznosti in račune oziroma dokumentacijo glede na
ukrep. Zahtevek in pogodba morata biti dostavljena na občino
najkasneje do petka, 13. 11. 2009.
Računi in dokazila o plačilu obveznosti za izvedene aktivnosti
za ukrepe morajo biti z datumom po prejemu sklepa. Račune z
datumom pred izdajo sklepa za ukrep in po datumu, 13. 11. 2009,
komisija ne bo upoštevala.
Strokovna komisija lahko zmanjša delež soﬁnanciranja pri
posameznih ukrepih pri obravnavanju vlog iz naslednjih
vzrokov:
- zaradi zmanjšanja načrtovanih prihodkov proračuna občine
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za leto 2009;
zaradi večjega števila zahtevkov kot je zagotovljenih sredstev v
proračunu.
Pogoj za dodelitev sredstev je sprejeti proračun Občine Vojnik za
leto 2009.
-

NADZOR IN SANKCIJE
Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Vojnik spremlja in preverja pri
prejemnikih občinska strokovna služba, pristojna za področje
kmetijstva, na terenu pa namensko porabo sredstev komisija, ki
jo imenuje župan.
V primeru nenamensko porabljenih sredstev, pridobljenih
po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje
2007–2013, mora prejemnik sredstev vrniti v celoti s pripadajočimi
zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve
drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
Opomba: Občinska uprava bo po odpiranju vlog vzorčno preverila
resničnost podatkov na terenu. V primeru ugotovljenih neresničnih
podatkov upravičencu ne bodo odobrena sredstva za določen
namen in izgubi pravico do uveljavljanja proračunskih sredstev za
naslednjih pet let.
MESTO ODDAJE VLOGE
Prijavni obrazec bo na razpolago v tajništvu Občinske uprave
Občine Vojnik od dneva te objave v času uradnih ur in ves čas na
spletnih straneh Občine Vojnik.
www.vojnik.si
Vloge sprejemamo na naslovu: Občina Vojnik, Keršova ulica 8,
3212 Vojnik, v času uradnih ur:
PONEDELJEK

OD 8.00 DO 12.00

SREDA

OD 8.00 DO 12.00
OD 13.00 DO 16.30

PETEK

OD 8.00 DO 12.00
DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani
dobijo po telefonu vsak delovni dan na telefonski številki 03/78
00 620 (Irma Blazinšek) ali v prostorih Občinske uprave Občine
Vojnik.
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik
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OBČINA VOJNIK – kontejnerska mesta:
VELIKI KONTEJNERJI:

KS VOJNIK

21. 9. - 23. 9. 2009
21. 9. - 23. 9. 2009
24. 9. - 26. 9. 2009
24. 9. - 26. 9. 2009
26. 9. 2009

ARCLIN pri Kovač
RAZGORCE - odcep za Črešnjevec
IVENCA odcep za Male Dole
PRISTAVA pri Plešnik
NA PARKIRIŠČU od semaforja pri pokopališču proti cerkvi /desno/

KS FRANKOLOVO

21. 9. - 23. 9. 2009
24. 9. - 26. 9. 2009
26. 9. 2009

ČREŠNJICE pri Kračun

21. 9. - 26. 9. 2009
24. 9. 2009 - 26. 9. 2009

NOVA CERKEV pri gasilskem domu

KS NOVA CERKEV

PODGORJE pri Ribič

V parku pri graščini Frankolovo

21. 9. - 23. 9. 2009

MALI KONTEJNERJI:

LEMBERG pri avtob.postajališču
SOCKA pri mostu (za trgovino)

MALI KONTEJNERJI:

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO

21. 9. 2009 in 22. 9. 2009
ARCLIN pri Svetel, Pot v Lešje
RAZGOR pri Rečnik (trgovina)
KONJSKO igrišče

21. in 22. 9. 2009
pri Vovk, Dol pod Gojko 10
v križišču Lindek – Beli Potok
pri Cirilu Pinterju, Lipa 20

23. 9. 2009
BOVŠE – transformator
GLOBOČE cesta v Dedni Vrh
CESTA V Šmartno - odcep Konjsko

23. 9. 2009
pri Fijavž, Lipa 4
pri Ločnikar, Stražica 14
pri Brezlan, Lindek 16

24. 9. 2009
VIŠNJA VAS – Kapla
VIŠNJA VAS kapela pri Jelen V.
LEŠJE odcep pri Kovač

24. 9. 2009
pri lipi v Bez. Bukovju št. 6
pri Senegačnik, Rove 12
pri Žerovnik, Frankolovo 18

25. 9. 2009
ARCLIN novo naselje (Arclin 86)
BEZOVICA
GRADIŠČE (kapela)

25. 9. 2009
pri Škoﬂek, Rakova steza 5
pri Čretnik, Frankolovo 47/a
v križišču Dol - Briše, Dol 1

JESENSKA ČISTILNA
AKCIJA
Občina Vojnik obvešča,
da bo jesenska akcija
ČIŠČENJA OKOLJA od
ponedeljka, 21. septembra,
do vključno sobote, 26.
septembra 2009. V času
akcije bodo na razpolago
kontejnerji za zbiranje
kosovnih odpadkov.

MALI KONTEJNERJI:

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV

21. 9. 2009
pri Cehner, Vizore 7
pri mostu (kapeli) v Hrenovi
pri Kadilnik, Hrenova 20
22. 9. 2009
pri Ovčar, Homec 12
pri Šilihovi kleti, Novake
pri Zupanek, Novake 21

23. 9. 2009
pri Klinc, Zlateče 24
pri Klinc, Landek 22
pri Klinc, Vine 11

24. 9. 2009
pri Štokovnik, Socka 1/b
pri Smrečnik, Čreškova 15
pri Pogladič, Velika Raven 7
25. 9. 2009
pri Majcen, Trnovlje 26
pri Selčan, Selce 10
pri Delčnjak, Trnovlje 15
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Kotiček upravne enote Celje
NOVOSTI ZAKONA
O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA
O DRUŠTVIH
Dne 11. 8. 2008 so pričele veljati
Spremembe in dopolnitve Zakona o
društvih (Uradni list RS, št. 58/09).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo
na ime društva, društva v javnem interesu,
prenehanje društva ter prehodne določbe.
IME DRUŠTVA
- Če ima društvo sedež na območju, kjer
živita narodni skupnosti, je ime društva v
obeh uradnih jezikih (prej: ime društva je
lahko sestavljal tudi prevod imena v ital.
ali madžarskem jeziku).
- V imenu mora biti označba, ki
nakazuje na dejavnost društva (prej: iz
imena društva je morala biti razvidna
dejavnost društva).
- Ime društva ima lahko tudi dodatno
sestavino, ki društvo podrobneje označuje.
Za dodatno sestavino imena ne velja
določba prvega odstavka tega člena, ki se
nanaša na uporabo jezika, če:
- je v slovenščini ali jeziku narodne
skupnosti;
- gre za ime ali del imena mednarodne
zveze društev, katere član je društvo,
oziroma tujega društva, ki je ustanovitelj
podružnice tujega društva v Republiki
Sloveniji;
- gre za osebno ime osebe iz petega
odstavka tega člena;
- gre za tuje besede, ki označujejo
dejavnost društva, pa slovenski jezik zanje
nima ustreznega izraza;
- gre za domišljijsko poimenovanje, ali
- gre za mrtvi jezik.
DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU
Pri vlogi za podelitev statusa društva
v javnem interesu, ki jo društvo vloži pri
pristojnem ministrstvu, ni več potrebno
priložiti kopije veljavnega temeljnega akta
društva ter letnega poročila društva za
zadnji dve leti oz. revizorjevega poročila,
saj mora pristojno ministrstvo v postopku
podelitve statusa društva v javnem interesu
pridobiti to iz uradne evidence – iz
zbirke listin registra društev, od Agencija
Republike Slovenije za javnopravne
OgledalO 09/71
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evidence in storitve (Ajpes) oz. tudi oceno
revizorja.
Obveščanje
Pristojno ministrstvo si od agencije
Ajpes po uradni dolžnosti pridobi letno
poročilo za društva za preteklo leto oz. tudi
oceno revizorja.
PRENEHANJE DRUŠTVA
Stečajni postopek
Če je društvo dalj časa trajnejše
nelikvidno (prej: plačilno nesposobno ali
prezadolženo), se nad njim lahko opravi
stečajni postopek po predpisih, ki urejajo
insolventnost in prisilno prenehanje (prej:
po predpisih, ki urejajo prisilno poravnavo,
stečaj in likvidacijo).
Prisilna likvidacija
Prisilna likvidacija – postopek se
izvede pri pristojnem sodišču skladno s
predpisi, ki urejajo insolventnost in prisilno
prenehanje.
PREHODNE DOLOČBE
določen je 5-letni rok od uveljavitve
zakona, in sicer za društva, ki imajo sedež
na območju, kjer živita narodni skupnosti.
Ta društva morajo uskladiti temeljni akt, in
sicer glede imena društva, ki mora biti v
obeh uradnih jezikih.
Damjan VREČKO

KJE DOBIM INVALIDSKI ZNAK?
Na Referatu za promet krajevno
pristojne upravne enote, kjer že od 1. 5.
2006, v skladu s 53. členom Zakona o
varnosti cestnega prometa (Uradni list
RS, št. 56/08-uradno prečiščeno besedilo,
ZVCP-1-UPB5) in Pravilnikom o parkirni
karti (Uradni list RS, št. 41/06) izdajajo
Parkirne karte, opremljene s fotograﬁjo
in podpisom upravičenca. Upravičenci
pa so (4. odstavek ZVCP-1-UPB5) lahko
zdravstveni delavci, delavci socialnih
služb in invalidskih organizacij, oziroma
oseba:
– ki ima zaradi izgube, okvare ali
paraliziranosti spodnjih ali zgornjih
okončin ali medenice priznano najmanj 60
odstotno telesno okvaro, osebe z multiplo
sklerozo in osebe z mišičnimi in živčno
mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30
9. september 2009

odstotno telesno okvaro;
– težko telesno prizadeta oseba, ki
ji je zaradi tega priznana invalidnost po
predpisih o varstvu telesno in duševno
prizadetih oseb;
– spremljevalec, ki vozi in spremlja
osebo iz prve ali druge alinee tega odstavka,
ki sama ne more ali ne sme voziti motornega
vozila, težko duševno prizadeto osebo, ki
ji je zaradi tega priznana invalidnost po
predpisih o varstvu telesno in duševno
prizadetih oseb, ali osebo, ki je slepa;
– spremljevalec, ki vozi in spremlja
mladoletno osebo, ki je težko telesno
ali duševno prizadeta oziroma je zaradi
izgube, okvare, paraliziranosti spodnjih
okončin ali medenice ovirana pri gibanju.
Za pridobitev parkirne karte mora
upravičenec vložiti zahtevo pri krajevno
pristojni upravni enoti in priložiti
izvedensko mnenje invalidske komisije
oziroma evidentirano potrdilo izbranega
osebnega zdravnika, dve fotograﬁji in
potrdilo o plačilu parkirne karte v znesku
2,51 €.
Upravičenec svojo parkirno karto
podpiše in jo lahko prevzame takoj po
postopku laminiranja.
Kaj je potrebno za zamenjavo invalidskega
znaka?
Potrebno je vrniti invalidski znak in
potrdilo. V primeru izgube ali pogrešitve
pa se namesto vračila invalidskega znaka
poda izjava, v kateri se razjasni vse
okoliščine pogrešitve listine.
Kako do začasne izdaje invalidskega
znaka, glede na to, da še nimam odločbe
ZPIZ-a?
Parkirna karta se izda osebi, ki ima
status upravičenca. Torej dokler ni končan
postopek ocenitve telesnih okvar, se
Parkirna karta ne izda.
Ali se lahko ponudba za prodajo
kmetijskega zemljišča, ki je na UE,
umakne (kdaj in kako) in kdo izbere
ponudnika, če je teh več?
Ponudbo za prodajo kmetijskega
zemljišča lahko poda na pristojni upravni
enoti izključno zemljiškoknjižni lastnik
(ali lastniki) kmetijskega zemljišča.

Kotiček upravne enote Celje
Ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča
se poda v treh izvodih in je takse prosta.
Vsebinsko popolna ponudba visi na oglasni
deski pristojne upravne enote 30 dni (od
dneva objave na oglasni deski). Po določbi
prvega odstavka 26. člena Obligacijskega
zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, 32/
04) ponudba, v kateri je določen rok, do
katerega mora biti le-ta sprejeta, veže
ponudnika do izteka tega roka, torej mora
ponudba viseti na oglasni deski pristojne
upravne enote 30 dni.
Kaj potrebujem za postavitev zavetišča za
ovce?
Glede na to, da iz vprašanja ni natančno
razvidno, za kakšno vrsto objekta gre, vam
odgovarjamo, da v Uredbi o vrstah objektov
glede na zahtevnost (Uradni list RS, št.
37/09, 99/08) termin zavetišče ne obstaja,
zato lahko razvrstimo takšen objekt med
manj zahtevne objekte in zanj potrebujete
gradbeno dovoljenje na podlagi projekta
za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Po navedeni Uredbi spada med
enostavne objekte, v skupino pomožnih
kmetijsko-gozdarskih objektov, za katere
ne potrebujete gradbenega dovoljenja,
krmišče, ki je na vse strani odprt prostor
brez posebej utrjenih tal in z lahko
montažno streho na opornikih, ki je
namenjen krmljenju živine v času, ko
primanjkuje paše, in med prezimovanjem
živali na pašnikih, če je njegova tlorisna
površina največ 30 m2 in višina najvišje
točke največ 4 m, merjeno od najnižje
povprečne točke terena, če je streha
objekta hkrati strop nad prostorom; med
nezahtevne objekte, v skupino pomožnih
kmetijsko-gozdarskih objektov, za katere
potrebujete gradbeno dovoljenje za
gradnjo nezahtevnega objekta pa obora
za rejo živali. Opozarjamo, da mora biti
nameravana gradnja skladna s prostorskim
izvedbenim aktom pristojne občine.
Damjan VREČKO

OBVESTILO
Uvedba sprejema vlog za vozniško
dovoljenje pri krajevnih uradih Dobrna in
Vojnik
Od 13. 7. 2009 se v Republiki Sloveniji
izdajajo nova vozniška dovoljenja na
enotnem obrazcu v skladu z Direktivo
2006/126/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 20. decembra 2006.
Vozniško dovoljenje je dobilo novo
podobo in je bistveno bolj zaščiteno pred
ponarejanjem.
Upravna enota Celje želi delovati
kot kakovosten servis za občane našega
območja, zato voznike pravočasno obvešča
o poteku veljavnosti njihovih vozniških
dovoljenj.
S tem obvestilom pa želi poudariti, da je
od 1. septembra 2009 pri krajevnih uradih
Dobrna in Vojnik mogoče vložiti zahtevek
za podaljšanje ali pridobitev vozniškega

V SPOMIN
JOŽETU TANŠKU

Spoštovanje preteklosti in sedanjosti,
skrb za urejenost vsakega doma in okolice,
to je bil moto spoštovanega Jožeta Tanška,
dolgoletnega predsednika Turističnega
društva Vojnik, ki se je v teh dneh tiho
poslovil, saj je dopolnil leta zemeljskega
življenja, dela in ustvarjanja.
Jože Tanšek je postal predsednik
Turističnega društva Vojnik leta 1982.
V času njegovega vodstva se je zgodilo
veliko dobrih stvari za naš kraj. Vseskozi je
skrbel za lep izgled in urejenost, predvsem
pa za osveščanje krajanov in urejanje
okolja. Pomagal je pri ocenjevanju najbolj
urejenih domov in skrbel za podelitev
priznanj. Organiziral je prireditve
ob krajevnih in občinskih praznikih,
sodeloval pri delu Turističnega podmladka
na OŠ Vojnik ter njihovih raziskovalnih
nalogah, saj je bil živi leksikon o življenju
pomembnih ljudi v Vojniku in okolici ter o
pomembni kulturni dediščini. Prav tako je
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dovoljenja v skladu z določbami Pravilnika
o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS,
št.51/09).
Postopek uvedbe vozniškega dovoljenja
v obliki polikarbonatne kartice po novem
poteka tako, da predložite staro vozniško
dovoljenje, fotograﬁjo velikosti 35x45 mm
in potrdilo o plačani upravni taksi.
V primeru, da je bila veljavnost
vašega vozniškega dovoljenja nazadnje
določena na podlagi zdravstvene omejitve,
morate predložiti tudi novo zdravniško
spričevalo.
Izdelovalec družba CETIS d. d. iz Celja
izdela naročeno vozniško dovoljenje in ga
glede na izbrano možnost vroči po pošti ali
pa ga prevzamete na izbrani upravni enoti
po vaši želji.
Damjan Vrečko
bil na tekočem, kje vse piše kaj o Vojniku
in Vojničanih. Zgodovinska dejstva je želel
čim bolj približati krajanom z zbiranjem
predmetov in podatkov.
Organiziral je ekskurzije po domovini
in tujini z namenom, da ljudje vidijo čim
več lepih in zanimivih krajev, ob tem pa
dobijo ideje za urejanje svojih domov in
okolice. Njegove so tudi zasluge, da je
Vojnik dobil od republiške komisije več
priznanj za urejenost okolja, med drugim
je Vojnik dosegel 2. mesto najlepših krajev
med slovenskimi kraji. V času njegovega
delovanja je Vojnik dobil drobno knjižico
z osnovnimi podatki in fotograﬁjami kraja,
s člankom Turističnega društva Vojnik je
sodeloval pri nastanku knjige Vojnik - svet
v utripu časa, prav tako je nastalo nekaj
čudovitih razglednic in turistični vodič po
naši občini.
Za svoje delo je prejel leta 2002
bronasti vojniški grb, poleg tega bronasto
in srebrno priznanje Turistične zveze
Slovenije, decembra 2006 častni zlati znak
Turistične zveze Slovenije za uspešno delo
pri razvoju turizma v Sloveniji, lani pa
priznanje Krajevne skupnosti Vojnik.
Jože Tanšek je bil predsednik društva 26
let, do lani, ko je predal vodstvo mlajšim,
a še vedno je po svojih močeh sodeloval z
nasveti in napotki za delo.
Najlepša zahvala za njegovo pomembno
delo. V Vojniku se bomo za lepo urejenost
kraja in okolice tudi v prihodnje trudili ter
s spoštovanjem do prednikov ohranili čim
več kulturne dediščine in zgodovinskih
dejstev.
Turistično društvo Vojnik
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Utrinki iz šole in vrtca
OBČINA VOJNIK
NAGRADILA ODLIČNJAKE
DEVETOŠOLCE
Pomladni mesec junij je vsako leto
najlepši mesec za učence, kajti zaključi se
obdobje šolanja in nastopi čas počitnic. Še
posebno pa je vsako leto ta čas pomemben
za devetošolce, ki zaključujejo osnovno
šolo. Morda se tega sedaj še ne zavedajo.
Prišli pa bodo trenutki, ko se bodo radi
spominjali teh dni. Kanček lepega bi radi

dodali tudi mi. Zato redno spremljamo
generacijo za generacijo in se veselimo vseh
njihovih uspehov. Za uspešno zaključeno
izobraževanje čestitamo prav vsem
devetošolcem in jim želimo, da njihove
sanje postanejo resničnost. Najlepša
popotnica v življenju je znanje in zato vse
čestitke namenjamo vsem odličnjakom,
raziskovalcem, prostovoljcem, športnikom,
glasbenikom ... Ponosni smo na vas.
Vesna Poteko

MOJA MAMA
Moja mama je zame velika sreča!
Je zmeraj prijazna in ljubeča.
Želim ji, da bi bila zdrava in vesela
in da bi me vedno rada imela.
Mama je najdražja na celem svetu,
če je ne bi bilo,
bi bilo zelo žalostno.
Jaz sem srečna in želim,
da bi bila njena ljubezen večna.
Mama je ena sama
in tudi prava dama.
Prva radost je mama,
prvi spev nina – nana.
Mamo imam rad
kot majhen škrat.
Ji poljubčka dam
na lička na vsako stran.
Mama je vesela,
ko se spomnim nanjo.
Nikoli sama ni,
ker jo vsak dan kdo razveseli.

Nagrade odličnjakom sta podelila župan Benedikt Podergajs in Vesna Poteko.
Odličnjaki vseh devet let OŠ Frankolovo: Uroš Amon, Urša Germ, Matic Jošt, Urša
Landeker, Marisa Mastnak, Anja Štante.

Mamica je moja velika ljubezen,
ki ji ne pride do živega bolezen.
Je vedno vesela in zdrava,
najina ljubezen je prava.
Moja mamica je zlata,
kot je naša trata,
ko sonce nanjo posije.
Napisali učenci 4. razreda OŠ
Frankolovo:
Tanja, Maruša, Sara, Katarina, Blaž,
Emanuel, Matej, Klara in Katja

Nagrade odličnjakom sta podelila župan Benedikt Podergajs in Vesna Poteko.
Odličnjaki vseh devet let OŠ Vojnik: Sergeja Tekavc, Matic Zakonjšek, Sara Razgoršek,
Janja Lavbič, Nina Majcen, Rok Koštomaj, Veronika Tedina, Amadeja Belej, Mojca
Žerjav, Žiga Škoﬂek, Nika Šaloven.
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Utrinki iz šole in vrtca
USPEŠNI DEVETOŠOLCI
OŠ VOJNIK
Nina
Majcen
prihaja iz Vizor.
Vsa leta je bila
odlična. Za svoje
uspešno delo je
prejela dvakrat zlato
priznanje iz nemške
bralne značke, zlato
priznanje iz angleške
bralne značke, bronasto Proteusovo
priznanje, priznanje za sodelovanje na
tekmovanju mladih raziskovalcev in
bronasto diplomo, Kajuhovo priznanje
za 8-letno branje, bronasto priznanje iz
znanja zgodovine, priznanje za končano
nižjo glasbeno šolo, osnovnošolski verouk
in Slomškovo bralno priznanje. Sodelovala
je v mladinskem pevskem zboru in skupini
devetošolk. V prostem času sodeluje v
PGD Nova Cerkev in pri skavtih, končala
je nižjo glasbeno šolo klavirja, poje v
cerkvenemu zboru in dekliški skupini,
se dodatno izobražuje iz angleščine in
nemščine ter se redno ukvarja s športom,
kolesari, deska na snegu in igra nogomet
ter košarko. V veselje ji je gledanje
nadaljevank, obisk kina, plavanje v bazenu,
pogovor in obiskovanje prijateljev. Rada
se igra s psičko Brino in z mačkami.
Vpisala se je na 1. gimnazijo v Celju.
Želi si postati dobra in uspešna odvetnica.
Nika Šaloven
je doma v Novi
Cerkvi. Je dosledna,
natančna, trmasta in
vztrajna ... Šola ji
ni povzročala preveč
težav, saj je bila vsa
leta odlična in za
svoje delo prejela
veliko priznanj. Pela je v mladinskem
pevskem zboru in skupini devetošolk.
Igra harmoniko. Je mlada raziskovalka.
V prostem času rada gleda risanke in
kriminalke, brska po računalniku, je na
igrišču, poje, posluša glasbo ali pa poje
kakšno čokolado. Zelo rada ima živali.
Vpisala se je na Gimnazijo Celje – Center,

kam bo odšla po gimnaziji, pa še ne
ve. Osnovna šola Vojnik ji bo ostala v
lepem spominu, saj si je tu našla mnogo
prijateljev ter se zelo zabavala. Končala je
nižjo glasbeno šolo.
Amadeja Belej
stanuje v Zlatečah
pri Novi Cerkvi.
Vseh osem let je bila
odlična. Na različnih
tekmovanjih
je
bila zelo uspešna
in osvojila srebrno
Vegovo priznanje,
srebrno Stefanovo priznanje, dvakrat
bronasto priznanje v logiki, bronasto
priznanje v znanju angleškega jezika,
dvakrat zlato priznanje za nemško bralno
značko, izdelala je raziskovalno nalogo
– Oblačila naših dedkov in babic ter
sodelovala v šolski košarkarski ekipi, kjer
so na državnem tekmovanju v košarki
(šolsko tekmovanje) osvojile 12. mesto v
državi.
Končala je nižjo glasbeno šolo v Celju
in pela v mladinskem pevskem zboru.
Trenira košarko v ŽKK Merkur Celje. V
prostem času se najraje druži s prijatelji,
saj ji poleg družine pomenijo največ. Rada
igra košarko in se vozi s kolesom po naravi.
Ko ji je dolgčas, sede pred računalnik ali
pa koga pokliče, da z njim klepeta, saj zelo
rada govori. Vpisala se je na I. gimnazijo
v Celju. Morda bo postala profesorica
matematike ali pa se bo ukvarjala s
pravom.
Ana
Marija
Štante je doma
iz
Konjskega
pri Vojniku. Je
zelo delovna in
pripravljena
vsak
trenutek priskočiti
na pomoč tistemu,
ki jo potrebuje.
Udeleževala se je različnih tekmovanj,
najpomembnejše priznanje za delo ji je
srebrno priznanje za raziskovalno delo pri
dejavnosti Turizmu pomaga lastna glava.
Že 4 leta trenira košarko, veliko kolesari in
se ukvarja z adrenalinskimi športi. Veliko
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se druži s prijatelji, rada bere. Vseh osem
let je pela v pevskem zboru OŠ Vojnik in
3 leta tekmovala za ŠKL naše šole, ki se je
letos prebila do četrt ﬁnala v republiškem
merilu.
Vpisala se je na Gimnazijo Celje
– Center, smer predšolska vzgoja, ker jo
veseli delo s predšolskimi otroki in želi
postati dobra vzgojiteljica.
Nejc
Cehner
prihaja iz Vizor pri
Novi Cerkvi. Je
zagrizen glasbenik
in gasilec. Igra
klavir, harmoniko
in klarinet. Je član
uspešne mladinske
ekipe PGD Nova
Cerkev, ki se je udeležila gasilske
olimpiade na Hrvaškem in Švedskem.
Sodeloval je v raziskovalni nalogi o poti
ob reki Hudinji, za katero so dobili srebrno
priznanje na tekmovanju Turizmu pomaga
lastna glava. Pel je v mladinskem pevskem
zboru. Najraje se ukvarja z glasbo in se
druži s prijatelji. Rad hodi na zabave, kjer
po navadi poskrbi za veselje z igranjem na
harmoniko.
Vpisal se je na Srednjo šolo
elektrotehnike in kemije, smer kemijski
tehnik, saj želi postati inženir.
Janja Lavbič
stanuje na Konjskem
pri Vojniku. Vseh
osem let je bila
odlična.
Sodelovala
je
na
različnih
tekmovanjih
in
osvojila priznanje za
športne dejavnosti, bronasto priznanje za
izdelavo raziskovalne naloge, priznanje za
udeležbo v projektu Noč branja, priznanje
za nemško bralno značko in pohvalo za
lep učni uspeh. V prostem času rada gleda
televizijo, igra računalniške igrice, pošilja
‘msn’, druži se s prijatelji, kolesari, teka,
igra košarko in se ukvarja s psom. Vpisala
se je na I. gimnazijo v Celju, saj želi postati
profesorica geograﬁje. Osvojila je zlato
bralno značko iz slovenskega jezika.
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Nace
Vivod
je
vsestranski
glasbenik
in
športnik, ki prihaja
iz Zlateč pri Novi
Cerkvi.
Že
zelo
majhen je igral na
malo
diatonično
harmoniko, nato se je vključil v zasebno
harmonikarsko šolo Roka Švaba. V
KUD Štajerski rogisti uspešno sodeluje
z igranjem roga, v Godbi na pihala Nova
Cerkev pa igra mali boben. Uspešno je
sodeloval na različnih šolskih prireditvah
in nekaj časa pel v mladinskem pevskem
zboru. V prostem času se najraje druži
s prijatelji, igra računalnik, se vozi z
motorjem in gleda TV.
Vpisal se je na ŠCC, smer mehatronik
operater. Poleg tega si želi ostati dober
glasbenik, kar mu vsekakor omogočata
talent in značaj.
Urška Oprčkal
je dekle iz Višnje vasi
pri Vojniku. V šoli
je bila zelo uspešna.
Sodelovala je na
mnogih tekmovanjih
in prejela srebrno
diplomo za izdelavo
raziskovalne
naloge Dietni jedilniki na OŠ Vojnik in
sodelovanje na 9. regijskem srečanju
mladih raziskovalcev OŠ in SŠ Podravja,
zlato Kajuhovo bralno značko, tri priznanja
za odličen uspeh v nemški bralni znački in
dveletno soustvarjanje nemškega časopisa
Vojč auf Deutsch, priznanje za sodelovanje
v angleški bralni znački,
bronasto
Stefanovo priznanje iz ﬁzike, zlato
priznanje Mlado srce za nasmeh starejših
(v okviru prostovoljnega dela v Špesovem
domu), dve priznanji za opravljanje
prostovoljnega dela (za dve leti) ter osem
let Slomškovo bralno priznanje.
Zelo uspešno je sodelovala v ekipi
ŠKL in na medšolskih tekmovanjih iz
košarke. Ves čas šolanja je pela v šolskem
in cerkvenem pevskem zboru ter lani
v skupini devetošolk. Končala je nižjo
glasbeno šolo za klavir in harmoniko.
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V prostem času se ukvarja z glasbo,
druži se s prijatelji in igra košarko.
Ve ro n i k a
Tadina
je
Vojničanka, ki je
bila vseh osem let
odlična
učenka.
Za svoje uspešno
in vztrajno delo na
glasbenem področju,
saj je ena redkih,
ki igra harfo, je prejela zlato priznanje na
regijskem tekmovanju mladih glasbenikov
Celjskega in Koroškega območja (Harfa
1. c kategorija – 90,00 do 100 točk) in
srebrno plaketo na TEMSIG (tekmovanja
mladih slovenskih glasbenikov in baletnih
plesalcev) (Harfa 1. c kategorija – 90,00 do
94,99 točk).
Na šolskih tekmovanjih je osvojila
zlato in srebrno priznanje iz nemške bralne
značke, bronasto Stefanovo priznanje, pet
bronastih Vegovih priznanj in tri srebrna
Vegova priznanja.
Dejavnosti v prostem času: V prostem
času rada igra harfo. Poleg tega sodeluje
v skupini skavtov. Najraje se ukvarja
z glasbo, riše, ‘’surfa’’ po internetu, se
pogovarja s prijatelji ... Vpisala se je na 1.
gimnazijo v Celju, glasbeni oddelek, saj si
želi postati dobra harﬁstka.
K a t a r i n a
Ograjšek prihaja
iz
Otemne
pri
Šmartnem v Rožni
dolini.
Največji
adut v njenem delu
je znanje nemščine.
Na
tekmovanjih
je osvojila 4 zlata
priznanja za nemško bralno značko ter
bronasto in srebrno priznanje s tekmovanja
iz znanja nemškega jezika. Uspešna je bila
na športnih ekipnih tekmovanjih. Opravila
je tri letnike glasbene šole za sintisajzer.
Rada se ukvarja s pisanjem poezije.
Sodelovala je na tekmovanju Evro za vse
nas in prejela nagrado za svoje delo.
V prostem času zelo rada piše pesmi,
igra sintisajzer, jaha konje, opazuje zvezde,
riše, poje, opazuje naravo, izdeluje nakit,
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se ukvarja z atletiko – skok v višino in
aranžira.
Vpisala se je na Srednjo šolo za
hortikulturo in vizualno umetnost za
aranžerskega tehnika, saj želi postati
aranžerka in pesnica.
Rok Koštomaj
prihaja iz Gmajne
pri Vojniku. Je
bolj mirne narave,
a se zna v družbi
tudi razživeti. Vsa
leta je bil odličen
učenec. Sodeloval
je na tekmovanjih in
osvojil priznanja: zlato priznanje iz angleške
in nemške bralne značke, Kajuhovo bralno
značko, Proteusovo priznanje ter priznanje
za sodelovanje v ŠKL in šolskih športnih
ekipah. V prostem času se rad ukvarja s
športom in z igranjem na sintisajzer. Rad
ima živali, predvsem svojega psa, prebere
pa tudi kakšno dobro knjigo.
Vpisal se je na Gimnazijo Celje
– Center. Ker še ni prepričan, kaj želi v
življenju postati, upa, da se bo na tej šoli
naučil čim več za nadaljnje šolanje.
Andrej Oprčkal
je zelo uspešen
učenec.
Njegov
cilj je bil in bo
tudi
v
bodoče,
razumevanje
podanega
znanja
ter uporaba letega v konkretnih

situacijah.
Osvojil je: tri bronasta in dve srebrni
Vegovi priznanji iz matematike, dve
bronasti in srebrno Stefanovo priznanje
iz ﬁzike, bronasto priznanje iz logike,
bronasto Preglovo priznanje iz kemije,
bronasto priznanje iz znanja zgodovine in
priznanje za odličen uspeh na tekmovanju
iz nemške bralne značke. Dve leti je bil
član košarkaške ekipe ŠKL. V prostem
času se veliko ukvarja s športom, se druži
s prijatelji in je rad z družino. Kar nekaj
časa preživi pred računalnikom. Več kot
štiri leta trenira košarko v KK Vojnik,
kjer so bili letos zelo uspešni. Vpisal se

Utrinki iz šole in vrtca
je v Gimnazijo Celje – Center. Kaj bi rad
postal, še ne ve, a je prepričan, da bo kmalu
našel pravo odločitev.
Timej Vengušt
je vesel in deloven
fant, doma v Višnji
vasi.
Sodelovanje
na
različnih
tekmovanjih se mu
je zelo obrestovalo,
saj je osvojil bronasto
in srebrno Stefanovo
priznanje iz ﬁzike, bronasto priznanje iz
matematičnega kenguruja, bronasto priznanje
iz logike in srebrno priznanje iz nemške
bralne značke. Že 5 let trenira košarko.
Rad se druži s prijatelji, se zabava in uživa
življenje. Vpisal se je na Šolski center Celje
– program splošna gimnazija. V prihodnosti
razmišlja o medicini, a ga lahko pot zapelje
tudi drugam.
Lucija Špeglič
živi
v
Arclinu.
Sodelovala je na
različnih tekmovanjih.
Osvojila je bronasto
Stefanovo priznanje
iz ﬁzike in zlato
priznanje pri izdelavi
raziskovalne naloge.
Osvojila je srebrno priznanje iz nemške bralne
značke. Letos je sodelovala pri prostovoljnem
delu v Špesovem domu in na športnih
tekmovanjih. Štiri leta je obiskovala glasbeno
šolo za sintisajzer in ga še vedno rada igra.
V prostem času rada kolesari, igra odbojko,
se druži s prijatelji in štirimi brati ter hodi k
skavtom. Šolanje bo nadaljevala na Gimnaziji
Celje – Center. V času šolanja se bo odločila,
kaj bo študirala.
Sonja Krašovec
je doma v Vojniku.
Za svoje pridno
delo je prejela zlato
priznanje iz nemške
bralne
značke,
zlato
priznanje
za
raziskovalno
nalogo, priznanje za
športne dosežke in za sodelovanju za naj

prostovoljca/prostovoljk ter Slomškovo
bralno priznanje. 8 let je pela v šolskem
pevskem zboru in zadnje leto v skupini
devetošolk. Rada se druži s prijatelji,
obiskuje ostarele v Špesovem domu in je
članica skavtske skupine. Pomaga staršem,
se veseli z bratoma in s sestrama ter skrbi
za konje. Vpisala se je na Gimnazijo Celje
– Center. Želi si postati socialna delavka,
saj rada pomaga ljudem.
Mojca Žerjav
je doma v Malih
Dolah. Vsa leta
je
bila
odlična
učenka. Na različnih
tekmovanjih
je
osvojila dve bronasti
priznanji iz logike,
dve bronasti Vegovi
priznanji, bronasto Stefanovo priznanje,
eno srebrno in dve zlati priznanji iz
nemščine, za športne dosežke dve zlati, tri
srebrne, dve bronasti medalji. Končala je
nižjo glasbeno šolo violine in prvi razred
solo petja. Zelo rada poje, saj je vseskozi
sodelovala v šolskem pevskem zboru ter v
skupini devetošolk. Ukvarja se z glasbo, s
športom ter bere knjige. Vpisala se je na l.
gimnazijo v Celju, klasična smer. Želi se še
naprej ukvarjati z glasbo in imeti poklic s
področja medicine.
Patricija Majger
prihaja iz Pristave
pri Vojniku. Poleg
rednega
šolskega
dela je sodelovala
na
različnih
tekmovanjih
in
si prislužila zlato
priznanje
za
osemletno pridno branje, tri zlata priznanja
iz nemške bralne značke, bronasto
Proteusovo priznanje, šest bronastih
Vegovih priznanj in dve bronasti priznanji
iz logike. Zelo rada poje in je osem let
prepevala v šolskem pevskem zboru.
Sodeluje v skupini skavtov, pleše, kolesari,
bere, gleda televizijo, druži se s prijatelji in
‘’srfa’’ po internetu.
Vpisala se je na Šolski center Celje,
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smer kemijski tehnik. Po končani srednji
šoli bi se rada vpisala na laboratorijsko
biomedicino.
Martin Melanšek
je doma v Višnji
vasi.
Sodeloval
je
na
različnih
tekmovanjih.
Najpomembnejša
je
zmaga
na
Ekorgovem kvizu
TV Celje, kjer je
bilo potrebno pokazati veliko ekološkega
znanja. Osvojil je tudi bronasto priznanje
iz ﬁzike. Najraje se druži in pogovarja s
prijatelji. Vpisal se je na Gimnazijo Celje –
Center. Želi postati profesor matematike.
Klara Rihtar
je
odličnjakinja,
ki prihaja iz Vizor
pri Novi Cerkvi.
Za svoje dobro
delo
je
prejela
srebrno
priznanje
za nemško bralno
značko, priznanje
za sodelovanje pri nastajanju nemškega
časopisa, priznanja za odličen uspeh.
Najraje posluša glasbo, se rola, klepeta po
MSN-ju, brska po internetu. Vpisala se je
v Srednjo zdravstveno šolo. Želi postati
višja medicinska sestra.
Jure Sentočnik
je športnik, gasilec
in muzikant, doma
iz Zlateč pri Novi
Cerkvi. Za svoje delo
je prejel pohvale za
sodelovanje v šolskih
športnih dejavnostih,
zlato priznanje in
pokal v tričlanski ekipi za tretje mesto
na državnem tekmovanju Društva mladi
gasilec. Na področju gasilstva sodeluje
v ekipi mladincev PGD Nova Cerkev,
ki je zadnja štiri leta nepremagana na
občinskem, regijskem in državnem nivoju,
leta 2008 so kot državni prvaki nastopili
na gasilski olimpiadi v mestu Revinge na
Švedskem (priznanje CTIF in priznanje
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Gasilske zveze Slovenije, zmagovalci
regijskega pokalnega tekmovanja 2008). V
tričlanski ekipi je leta 2007 zasedel drugo
mesto in pokal na regijskem kvizu in drugo
mesto na kvizu gasilske mladine Slovenije.
V maju 2009 je osvojil prvo mesto na
fotografskem natečaju Gasilske zveze
Slovenije. Zelo rad kolesari, igra nogomet,
računalnik in diatonično harmoniko.
Šolanje bo nadaljeval na Šolskem centru
Celje, saj želi postati inženir strojništva.
Sergeja Tekavc
prihaja iz Slatine v
Rožni dolini. Skozi
celo osnovnošolsko
obdobje je imela
odličen uspeh, saj
je zelo delovna.
Osvojila je veliko
bronastih priznanj.
Letos je izdelala
raziskovalno nalogo. Včlanjena je v
Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno v
Rožni dolini. V prostem času kolesari, rola,
se druži s prijatelji ... Najraje gleda TV,
hodi v kino ... Vpisala se je v I. gimnazijo
v Celju, šolanje pa bo nadaljevala v smeri
naravoslovja.
Matic Zakonjšek
je doma v Vojniku.
Po večini se ukvarja
z glasbo, z igranjem
tolkal,
klavirja,
kitare ..., s športom
in še bi se kaj
našlo. V prostem
času se ukvarja z
glasbo, teče, sedi za
računalnikom, pred televizijo, pomaga pri
hišnih opravilih ipd. S čim se bo ukvarjal
kasneje, še ne ve, predvideva, da bo kaj v
zvezi z glasbo ali zdravstvom. Vpisal se je
na I. gimnazijo v Celju, program umetniška
gimnazija, smer petje – instrument.
Za svoje znanje na tekmovanjih je
prejel tri zlata priznanja za nemško bralno
značko, bronasto priznanje za znanje
iz zgodovine, angleškega in nemškega
jezika, bronasto Proteusovo priznanje in
Vegovo priznanje. Končani ima 2 nižji
glasbeni šoli, in sicer za tolkala ter klavir.
Bil je odličen vseh 8 let, v zadnjem ima
povprečno oceno 5.0, zato je kandidat za
Zoisovo štipendijo.
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Sara Razgoršek
je razigrano in
prijazno
dekle,
doma v Zadobrovi.
Vseh osem let je bila
odlična.
Na tekmovanjih
je osvojila dvakrat
bronasto priznanje
iz
biologije
in
zgodovine, srebrno in zlato priznanje iz
nemške bralne značko, vseh osem let je
brala za bralno priznanje in tako osvojila
zlato bralno priznanje, priznanje za
raziskovalno nalogo in za sodelovanje v
projektu Noč branja. V prostem času rada
kolesari, teče, gleda TV, se druži s prijatelji
ter se pogovarja po MSN. Vpisala se je
na I. gimnazijo v Celju, saj si želi postati
odvetnica.
Žiga Škoﬂek je
športnik, ki prihaja
iz Ivence. Vseh osem
let je bil odličen.
Za
svoje
prizadevno
delo
je prejel dvakrat
bronasto
Vegovo
priznanje,
dvakrat
zlato bralno značko
iz nemškega jezika in bronasto priznanje iz
nemškega. V prostem času: igra nogomet,
računalniške igre, gleda televizijo, kolesari in
se potepa s prijatelji ter se kopa na kopališču.
Trenira nogomet. Vpisal se je na 1. gimnazijo
v Celju, na športni oddelek. V življenju bi rad
postal profesionalni nogometaš ali pa trener
v kakšnem znanem klubu.
B a r b a r a
Delčnjak
Prihaja
iz Nove cerkve.
Vseh
osem
let
je
bila
odlična
učenka, na kar je
zelo ponosna. Letos
je sodelovala na
kvizu EKORG in na
tekmovanju mladih
raziskovalcev. V prostem času se rada
druži s prijatelji, kolesari, hodi na sprehode
s psom in družino, gleda TV ...
Vpisala se je na Srednjo zdravstveno
šolo, smer Zdravstvena nega. Po končani
srednji šoli namerava študirati medicino in
postati otroška zdravnica.
9. september 2009

PRIJATELJICE LUTKE
Letos smo na OŠ Frankolovo oživili
lutkovno dejavnost. Za lutke sta se navdušili
mentorici Breda Kočevar in Marija Čretnik,
ki sta obiskovali seminar čeških lutkarjev.
Navdušeni nad novim praktičnim znanjem
sta povabili k sodelovanju učence od 3.
do 8. razreda. Vključilo se je 13 učencev.
Sledilo je mrzlično iskanje pravega
besedila. Besedil je zelo malo. Ker pa sta
mentorici želeli vsebino z eko tematiko,
sta pripravili avtorsko besedilo, Sijoče
kraljestvo, v katerem se vladarska družina
ubada s smetmi. Sledila je razdelitev vlog
in izdelava lutk. Vsak lutkar je svojo lutko
najprej narisal, nato pa je sledila izdelava,
ki je bila zahtevna zaradi vrste lutke
– marionete. Ob ponedeljkih smo žagali,
gladili, zabijali, lepili. Ko smo lutko
izdelali, smo jo pobarvali, ji naredili lase,
narisali obraz in jo oblekli. Pri izdelavi
oblek so nam pomagale pridne roke naših
mamic. Lutkovni oder smo naredili kar iz
odpadnega kartona, ga prebarvali in sledilo
je trdo delo. Naše lutke so morale oživeti.
Mentorici sta kimali, modrovali, nas
popravljali, vodili in uspelo je. Lutke so
oživele, Sijoče kraljestvo smo predstavili
vsem staršem na Zaključni akademiji in
jih navdušili. S predstavo smo nastopili
tudi v Celju na zaključku projekta društva
Smeško pod imenom IZ SMETI RASTE
CVET in na srečanju s starejšimi krajani
Frankolovega.

Veseli smo, da nam je uspelo. Želimo,
da bi lahko še večkrat nastopili.
Mladi lutkarji OŠ Frankolovo

Utrinki iz šole in vrtca
USPEŠNI DEVETOŠOLCI
OŠ FRANKOLOVO
MARISA MASTNAK

Marisa je odlična učenka, zapisana
v zlato knjigo šole. Svojo nadarjenost in
marljivost je potrjevala na več področjih,
kjer je bila zelo uspešna. Ljubezen do
glasbe jo spremlja že vse od otroštva, rada
poje, zato je vsa leta šolanja sodelovala
najprej v otroškem in nato v mladinskem
zboru. Tudi s solo točkami se je rada
predstavila na šolskih prireditvah. Že
tri leta igra kitaro. Tudi s knjigami rada
prijateljuje in je osvojila srebrno in zlato
priznanje iz angleške bralne značke.v
Najuspešnejša pa je bila na področju
raziskovalnega dela, saj je sodelovala
pri kar dveh zelo uspešnih raziskovalnih
nalogah, kjer je dobila zlati diplomi in
se udeležila nagradnih izletov v tujino.
Osvojila pa je tudi 2 bronasti priznanji iz
geograﬁje.
V šoli je bila vedno nasmejana,
vselej pripravljena pomagati sošolcem in
učiteljem.
Nova znanja in izkušnje si bo Marisa
nabirala na Gimnaziji v Slovenskih
Konjicah.
URŠKA GERM

rezultate. Najbolj jo veseli prijateljevanje s
knjigo, kar se je kazalo pri delu s knjigo,
saj je bila od petega razreda dalje članica
knjižničarskega krožka in pomagala pri
delu v šolski knjižnici. Osvojila je tudi
vsa bralna priznanja in postala zlata
bralka. Delo s knjigami pa se je odražalo
tudi na področju raziskovanja, saj je
soavtorica dveh odmevnih raziskovalnih
nalog s področja etnologije – poznavanje
domačega kraja – in s področja sociologije,
kjer je raziskovala problem dostopnosti
mladih do alkohola. Z nalogo Kaplja čez
rob se je s soavtoricama uvrstila celo na
državno tekmovanje, kjer so dosegle
srebrno priznanje. Prejela je tudi pohvalo
za osemletno sodelovanje v pevskih zborih
na šoli.
Urška je vedno nasmejana, pripravljena
sprejeti nove ali dodatne naloge, tudi
sošolci so upoštevali njeno besedo. Ker ima
zelo rada otroke, bo šolanje nadaljevala na
Gimnaziji Celje Center.
ANJA ŠTANTE

KATARINA VINTER

Katarina je učenka, ki preseneča na
različnih področjih. Z odliko je končala vse
razrede osnovne šole. Rada ima umetnost
in tuje jezike, najraje angleščino. Zanimivo
je, da je zelo dobra tudi v logičnem
mišljenju, zato ji tudi matematika in ﬁzika
nista delali nobenih težav. Nasprotno,
v 8. razredu je prejela srebrno Vegovo
priznanje in srebrno priznanje iz ﬁzike.
Redno se je udeleževala tudi tekmovanj iz
znanja materinščine in prejela dve bronasti
Cankarjevi priznanji, udeležila pa se je tudi
regijskega tekmovanja iz znanja angleščine
in zgodovine.
Srednješolska pot jo bo vodila v
Celje, kjer bo v Šolskem centru Celje, v
evropskem oddelku gimnazije nabirala
potrebno znanje, saj bi rada po uspešno
končani srednji šoli odšla na študij v
tujino.
MATIC JOŠT

V Zlato knjigo šole se je Anja zapisala
kot odlična in vzorna učenka. V prostem
času najraje prebira knjige. Tudi ona je
postala zlata bralka, knjige pa so ji bile
koristne vodnice pri raziskovalnem delu,
kjer je sodelovala v zadnjem letu šolanja.
Zelo rada je tekmovala iz znanja na
različnih področjih, kjer je dosegala dobre
rezultate, samo v zadnjem letu šolanja
se je udeležila kar 4 tekmovanj iz znanja
in osvojila tri bronaste in eno srebrno
priznanje.
Anja bo obiskovala I. gimnazijo v
Celju.

Tudi Urška je zapisana v zlati knjigi
šole, saj je ves čas šolanja dosegala odlične
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Matic je odličen učenec in odličen
glasbenik. Ljubezen do glasbe ga spremlja
že od ranega otroštva. Uspešno je končal
6 razredov glasbene šole in se udeležuje
raznih glasbenih tekmovanj, večkrat pa je
nastopal tudi s šolskim mladinskim zborom
z instrumentalno spremljavo. Poleg glasbe
ga zelo zanimajo tudi druga področja,
zlasti geograﬁja. Osvojil je dve bronasti
in eno srebrno priznanje na tekmovanju iz
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znanja geograﬁje, sodeloval pa tudi v dveh
raziskovalnih nalogah. V njih je raziskoval
ljudsko pesem na Frankolovem in rudnike
premoga v domačem kraju, za kar je prejel
srebrno diplomo. Zaradi učne uspešnosti,
lepega vedenja in dobrih rezultatov na
različnih področjih se je vpisal v zlato
knjigo šole.
V prostem času se rad druži s prijatelji,
je član Prostovoljnega gasilskega društva
Frankolovo, veseli pa ga tudi vožnja z
motorjem.
Nadaljnja pot ga vodi v Zreče, kjer bo
na srednji tehnični šoli nabiral znanja in
spretnosti za svoj bodoči poklic.
SARA ROŽANSKI

Sara je ambiciozna učenka, ki dosega
dobre rezultate na različnih področjih.
Zanimajo jo marsikaj, predvsem pa
dobra knjiga, jezik, glasba in ples. Na
šolskih prireditvah je bila nepogrešljiva
povezovalka programov, osvojila je vsa
bralna priznanja, osvojila pa je tudi srebrno
priznanje na tekmovanju iz materinščine
in iz zgodovine. Ker ima rada ples in
v prostem času goji orientalski ples, se
je udeležila tudi tekmovanja v okviru
plesnega festivala in priplesala srebrno
priznanje. Ob vsem »umetniškem« delu
pa ni izostalo tudi njeno zanimanje za
raziskovanje in skupaj s soavtoricama je
z nalogo o mlinih na Frankolovem prejela
srebrno priznanje.
V prostem času rada posluša glasbo
in igra kitaro. Njeno nadaljnje nabiranje
izkušenj, znanj in spretnosti se bo
odvijalo na Srednji šoli za gostinstvo in
turizem v Celju.
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URŠA LANDEKAR

Urša je odlična učenka, odlikujeta
jo prijaznost in vztrajnost. Ker rada
prijateljuje s knjigo, je osvojila vsa bralna
priznanja in postala zlata bralka, prejela
pa je tudi srebrno priznanje in dve zlati za
angleško bralno značko. Urša je osvojila
tudi srebrno Vegovo priznanje in bronasto
Stefanovo priznanje. Prav tako se je
preizkusila v raziskovalnem delu, udeležila
pa se je tudi tabora za nadarjene učence. S
svojimi rezultati in vzornim vedenjem je
tudi njeno ime zapisano v zlati knjigi.
V prostem času poleg branja najde čas
tudi za prijatelje in za šport, šolanje pa bo
nadaljevala na Gimnaziji Celje – Center.
UROŠ AMON

Uroš je odličen učenec in s svojim
odnosom do dela in soljudi se je zapisal v
zlato knjigo šole. Odlikujeta ga vztrajnost
in veselje. Zelo rad bere, osvojil je zlato
bralno značko, iz knjig pa si je najbrž nabral
tudi bogat besedni zaklad. Sodeloval je pri
nemški bralni znački. Rad se je preizkušal
še v znanju iz matematike, tekmovanj za
Vegovo priznanje se je udeležil vsako leto
in osvojil bronasta priznanja. V znanju iz
geograﬁje je prav tako osvojil bronasto
priznanje.
V prostem času rad kolesari in igra
kitaro. Šolanje bo nadaljeval na Strojni
tehnični šoli v Zrečah.
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JANEZ HORVAT

Janeza odlikujeta izjemna prijaznost,
vztrajnost in izreden socialni čut za ljudi.
Ves čas šolanja je bil zgled lepega vedenja
in toplega odnosa do sošolcev in odraslih.
Rad je sodeloval na kulturnih prireditvah
v šoli in v kraju, je dobitnik pohvale za
osemletno aktivno sodelovanje v šolskih
zborih. Rad je tudi raziskoval in bil
soavtor dveh raziskovalnih nalog, obeh s
področja etnologije, ki ga je vselej najbolj
zanimala. Udeležil se je tudi tabora mladih
raziskovalcev v Makolah.
V prostem času se ukvarja s športom in
z glasbo, rad jo posluša, in igra na kitaro.
Prve stopnice do svojega poklica bo
preskakoval na I. gimnaziji v Celju.
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KOLESARSKI IZPIT V OŠ
FRANKOLOVO
V Osnovni šoli Frankolovo smo v četrtek,
4. junija, opravljali kolesarske izpite. Pri
tem dejanju nas je zalotil fotograf, zato
smo ta dogodek obelodanili še z besedo.

Učenci so že v četrtem razredu pridobili
potrebno znanje pri prometnem krožku, da
so lahko v petem opravili kolesarski izpit.
Teoretični del so opravili v jesenskem času
z računalniškim programom. Povedati je
treba, da vprašanja sploh niso bila lahka,
tako da so morali vložiti veliko truda za
uspeh. Temu so sledili tehnični pregledi
koles z namenom, da so starši svojim
otrokom, bodočim kolesarjem, omogočili
vožnjo s prometno varnimi kolesi. Taka
kolesa so ob pregledu dobila ustrezne
nalepke. Pregled je potekal v sodelovanju
s Policijo Celje in občinskim Svetom za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
S tehnično pregledanimi kolesi so učenci
opravili praktični del kolesarskega izpita.
Povedali so, da raje vozijo s svojimi kolesi
in čeladami, ker so jih navajeni. Na šoli
imamo sicer za izvedbo ustrezno število
koles in čelad.
Praktični del izpita smo realizirali v dveh
delih. Najprej smo urili spretnosti vožnje na
poligonu, ki je bil več ali manj improviziran
in ni povsem ustrezal predpisom izvajanja.
Upamo, da bodo neformalni dogovori
obrodili sadove in bomo s pomočjo občine
kupili poligon, ki bi ga lahko uporabljali
na vseh šolah v občini. Ko so bili učenci
dovolj spretni na kolesih, smo začeli z
urjenjem na prometnih površinah v okolici
šole. Učenci so pridobili znanje vožnje

za primestni promet, kar je manj varno
ali težje kot v mestu, kjer so kolesarske
steze, ki zagotavljajo varnost. Po več urah
treningov so bili kolesarji pripravljeni za
“veliki ﬁnale”. Pokazati so morali znanje
varne vožnje pred komisijo. Kot vselej
smo poskrbeli za njihovo varnost in k
sodelovanju povabili policiste.

To šolsko leto smo zaploskali prav
vsem trinajstim učencem petega razreda,
saj so vsi uspešno opravili kolesarski
izpit. Po besedah policista so pokazali
dobro znanje, zato je bilo veselje vseh nas
še večje. Gotovo pa ni odveč nasvet, naj
pridobljeno znanje in naše nasvete vedno
skrbno uporabljajo pri vožnji, še zlasti na
prometnih površinah.
Mentorica kolesarskega izpita:
Greta Jošt

NA OŠ VOJNIK IMAMO
NAJBOLJŠE PROSTOVOLJCE
Učenci OŠ Vojnik živijo v duhu
prostovoljstva in medgeneracijskega sožitja,
saj na šoli deluje krožek za prostovoljno
socialno delo, katerega mentorica je šolska
svetovalna delavka Irena Kalšek. Šola se
je povezala s Špesovim domom Vojnik, v
katerem bivajo starejši občani. Učenci za
eno leto dobimo novega dedka ali babico,
ki ga enkrat tedensko obiskujemo. V domu
njihovo delo budno spremlja Estera Štante.
Z novim dedkom ali babico kramljajo,
igrajo igre, jim berejo dnevne časopise, z
njimi pojejo, jih spremljajo na sprehode.
Dedki in babice jim radi pripovedujejo
zgodbe iz svoje mladosti, kako je bilo, ko
so bili še otroci in o svoji prvi ljubezni.
Z njimi se imajo res lepo. Najbolj vestni
in vztrajni so bili Tadeja Stožir, Gašper
Ribič, Svit Okrožnik, Tamara Jurak, Sonja
Krašovec, Lucija Špeglič, Mateja Gobec
Ribar in Urška Oprčkal. Ker so bili z
njihovim delom zadovoljni tudi dedki in
babice in ker so svoje prostovoljno delo
opravljali res iz srca, jih je gospa Kalšek
prijavila na natečaj Naj prostovoljec/ka 2008, ki ga je razpisal Mladinski svet
Slovenije. Uspeli so in v četrtek, 11. junija
2009, so bili povabljeni na Brdo pri Kranju,
kjer so svečano prejeli priznanja za svoje
delo. Podelil jim jih je sam predsednik RS
dr. Danilo Türk. Zelo so ponosni. Trdno so
odločeni, da bodo s svojim prostovoljstvom
nadaljevali tudi v bodoče.

Irena Kalšek
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EKO NOVIČKE IZ VRTCA
MAVRICA
V projektu »Ekošola kot način življenja«
sodelujemo že peto leto. V aprilu smo tako
že petič potrdili pridobitev ekozastave.
Na zastavo smo ponosni, z mislimi v
prihodnost, z lepim, odgovornim odnosom
do okolja ... vzgajamo otroke za sonaravni
in trajnostni razvoj.
Naš ekoprojekt je zaživel in postal
naš način življenja v vrtcu. Zavedamo pa
se, da je še ogromno treba postoriti okoli
varovanja naše narave, našega odnosa
do nje, predvsem pa dajati dober zgled
otrokom in jih ozaveščati, zato smo lahko
toliko bolj veseli, ponosni, če lahko delček
tega prispevamo tudi mi sami z raznimi
dejanji.
Na osnovi analize smo izdelali eko ldn,
ki je vseboval kratkoročne in dolgoročne
cilje:
1. Razvijanje pozitivnih medsebojnih
odnosov.
2. Vzgajanje za zdrav način življenja.
3. Učinkovita raba naravnih virov.
4. Vzpodbujanje trajnostne mobilnosti
v prometu.
5. Vzgajanje za okoljsko odgovornost.
6. Izvajanje celostnega pristopa vzgoje
in izobraževanja v programu Ekošola kot
način življenja.
Zgoraj navedene cilje smo uresničevali
preko projektov v posameznih skupinah,
oddelkih različno starih otrok, preko
projektov na ravni vrtca, v sklopu
posameznega projekta – teme, vsebine za
krajše časovno obdobje. Bili smo aktivni v
številnih dejavnostih, akcijah, na likovnih
natečajih, ki so bili kot pogoj za pridobitev
ekozastave:
organizirali akcije zbiranja starega
papirja, izrabljenih tonerjev in kartuš;
ločeno zbirali odpadke, razvrščanje
že v igralnici - koši za papir, embalažo ter
ozaveščanje o koristni uporabi odpadkov
(papir, lepenka, tekstil, plastenke, ...);
organizirali očiščevalne akcije v
okolici vrtca in skrbeti za lepo, čisto okolje
v katerem živimo (notranji in zunanji
prostori);
izbrali smo predstave v sklopu mesečnih
abonmajev, ki so otroke izobraževale,
vzgajale, ozaveščale v smeri pozitivnega,
spoštljivega odnosa do narave, o pomenu
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ločevanja odpadkov (kot primer naslov
predstave: Eko pod smreko);
varčevali z vodo – zapiranje pip,
opozarjanje drugih o tem;
varčevali z energije – ugašanje luči,
zapiranje radiatorjev, če nam je prevroče.
Zavedamo se, da smo vzgled, ogledalo
našim otrokom. Zato se zavedamo naših
dejanj in jih ozaveščamo, ob tem pa
vzgajamo in izobražujemo otroke v tej
smeri;
naravoslovje: opazovanje narave skozi
letne čase – kako se spreminja (značilnosti
v posameznem letnem času, otrok kot
aktiven udeleženec, delovanje strokovnih
timov: priprava načrta – poizkusi);
promet – starše povabimo k sodelovanju
(anketa), uredimo si prometni kotiček,
tabelo;
spoznavamo, prepoznavamo prometne
znake, igramo se igrice na temo
»pasavček«;
skupna druženja otrok obeh starostnih
skupin – ob tednu otroka, povabilo na
čajanko, povabilo na sprehod, športno
dopoldne, kostanjev piknik, skupne igre,
ustvarjalnice – plesne, dramske, športne,
naravoslovne (poizkusi).
Pogovor o vozilih prihodnosti - varčni
avtomobili, ekoavtomobili, vožnja s kolesi,
peš:
izvedli eko dan in slavnostno dvignili
ekozastavo, ob prepevanju ekohimne.
Ta dan smo si pripravili zeliščne
namaze, ki smo jih pokušali ob klepetu in
druženju otrok našega vrtca.
Vključevali smo se tudi v druge
dobrodelne, humanitarne akcije, kot so:
PODARI NASMEH – zbiranje igrač,
knjig v sodelovanju s Petrolom in RK
Slovenje za otroke iz socialno šibkejših
družin;
Zbiranje igrač v prednovoletnem času
za KARITAS.
Projekti, tematski sklopi, ki smo jih
izvajali v našem vrtcu:
TEMATSKI SKLOPI: ZGODNJE
NARAVOSLOVJE
TEMELJ
ZA
TRAJNOSTNI RAZVOJ - ZELIŠČA,
SPREMINJANJE NARAVE SKOZI
LETNE ČASE, OSTALI PROJEKTI:
UČNE
KMETIJE,
OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE - LJUDSKO
IZROČILO, NEVARNI VPLIVI SONCA,
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE,
SKUPAJ NAM JE LEPO, ŽIVALI IN
MI (živali v zavetišču), PLANINČKI,
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OD MEDENJAKA DO ČEBELNJAKA,
PODEŽELSKI UTRIP - sodelovanje z
Vrtcem Ravne na Koroškem, OBISK
EKOKMETIJE-BIOKMETIJE »SORŽEV
MLIN«, kjer so nam prikazali oz. nas
seznanili, kako predelujejo pšenico, kako
se izognejo škodljivcem brez uporabe
pesticidov - uporaba naravnih škropiv,
odpadki, čutna pot, ...
Ob vseh izvedenih dejavnostih smo bili
pozorni, da smo upoštevali naslednje:
Otroci so aktivni, če imajo dovolj časa
in priložnosti za doživljanje in preizkušanje
z vsemi čutili.
Otroci so aktivni pri opazovanju,
raziskovanju, preizkušanju, spraševanju,
opisovanju in pojasnjevanju.
Tiste situacije so poučne, v katerih
lahko sam najde in reši problem.
Spoštujemo otrokovo razmišljanje in
njegov način reševanje problemov.
Spodbujamo otrokovo radovednost.
Namesto zaključka naj bo tokrat
kitajski pregovor:
SLIŠAL SEM IN SEM POZABIL.
VIDEL SEM IN SEM SI
ZAPOMNIL.
NAREDIL SEM IN ZNAM.
Irena Štravs

EKSKURZIJA V KEKČEVO
DEŽELO
Učenci podružničnih šol Nova Cerkev,
Socka in Šmartno smo v mesecu maju
obiskali Kekčevo deželo. Bedanec je v past
ujel gospo Stanko, a smo jo rešili. Kekec
nas je popeljal skozi skrivni rov. Prijazna
Teta Pehta pa nam je postregla s čajem in
kruhom.
Bilo je zabavno in vsem nam bo
ekskurzija ostala v lepem spominu.

Monika Dimec

Utrinki iz šole in vrtca
UTRINKI IZ NOVE CERKVE
Čas v našem vrtcu hitro beži, pa
vendar se nam veliko lepega zgodi. Tako
bo tudi dogodek v Sorževem mlinu ostal
v lepem spominu. Ko smo prosili lastnika
Sorževaga mlina, če nam ga razkaže, je kot
vedno dobrosrčno razkazal svoje imetje.
Stopili smo v mlin in si pričeli ogledovati
njegovo notranjost, kjer nas je takoj
prevzel hrup mlinskega kamna. S polno
vprašanj, ki so zahtevala zbranost, nam je
razložil delovanje celotnega mlina ter nam
ponudil v pokušnjo pšenično moko. Še
nadstropje višje, kjer ima hranjena različna
žita in moko, so otroci poskusili še druge
vrste moke. Deček, ki je komentiral ajdovo
moko, je rekel: »Kisla je, preveč kisla
zame.« Izstopili smo na drugi strani mlina,
na nekakšnem mostičku, ki se nahaja
nad mlinskimi kolesi, poleg zapornic
za vodo. Tukaj je bilo zanimivo, kaj vse
lahko počnemo z vodo, jo preusmerimo in
mlinska kolesa obstanejo, s tem pa izgine
hrup in sliši se samo šumljanje vode. Ta dan
nam bo ostal kar nekaj časa v spominu.
Otroci iz enote Nova Cerkev
s Tatjano in Polono

MALČKI TELOVADIMO SKUPAJ
S STARŠI
Družina ima največji vpliv na svoje
otroke, zato v vzgojno-izobraževalni
proces, ki temelji na demokratičnih
vrednotah, vključujemo vso družino.
Zavedamo se, da smo vzgojitelji in starši
povezani s skupnim ciljem in željami:
omogočiti našim najmlajšim občutek
varnosti in medsebojne navezanosti,
topline, sprejetosti ter napredek v razvoju.
Ta cilj uresničujemo v dejavnostih, kjer se
povezujemo vzgojitelji, starši in otroci.
Naše sodelovanje s starši poteka
na različne načine: roditeljski sestanki,
poglobljeni
pogovori,
izmenjava
informacij ob naših vsakodnevnih stikih
pri prihodu oz. odhodu otrok, skupna
srečanja staršev in otrok, ...Tako smo imeli
v enoti Vojnik 1 v mesecu maju skupno
srečanje staršev in otrok. Srečanje smo
imele vse tri skupine prvega starostnega
obdobja. V ospredju so bile dejavnosti
s področja gibanja. Namreč otroci so se

lahko skupaj s starši preizkusili v različnih
gibalnih spretnostih, in sicer: skakanje
po trampolinu, vožnja po toboganu,
premagovanje prostora, prepletenega z
elastiko, vožnja s poganjalčki, plezanje
skozi tunel oz. obroče, poskoki, ... Otroci
pa so se lahko tudi poigrali v peskovniku
in risali z barvnimi kredami. Vzdušje je
bilo zelo sproščeno, razigrano in veselo.
K takšnemu vzdušju pa je pripomoglo
tudi sončno in ne prevroče popoldne. Med
športnimi aktivnostmi smo lahko drug
z drugim malce poklepetali in se tudi
nasmejali. Čas našega druženja je minil
zelo hitro, a ob koncu smo vsi odšli tako
starši, otroci kot tudi strokovne delavke
zadovoljni in tudi malce utrujeni domov.
Vrtec Vojnik

otrok. Pomembno je, da se le-ta prične
takoj, ko začne otrok sodelovati v prometu,
pa naj bo to kot potnik v avtomobilu, kot
pešec ali kot kolesar. Vsi pa se strinjamo,
da morajo biti starši prvi, ki so s svojim
vedenjem v prometu vzor malčkom.
Zato smo se v našem vrtcu odločili, da
bomo izvedli program prometne varnosti
»KOLESARČKI«. Namen je bil, da otroke
preko igre in na neprisiljen način poučimo,
kako se vesti v prometnem okolju, da bodo
postali bolj previdni in vestni udeleženci v
prometu. Otroci so ob tem spoznali, kako
pomembna je varnostna čelada, spoznali so
nekatere prometne znake, pomen semaforja
in varno prečkanje cestišča. Veliko smo se
naučili in se ob tem tudi zabavali.
Vesna Kalčič in Andreja Mirnik

PLANINSKI IZLET – DONAČKA
GORA

RED JE VEDNO PAS PRIPET
V našem vrtcu je delo zastavljeno k
vseživljenjskemu učenju. In prav je, da
se začne otrok ozaveščati o prometu že v
otroških letih. Zato smo si zadale v projektu
nalogo, da dodobra spoznamo promet,
prometne situacije ter pomen in uporabo
varnostnega pasu. Prepričana sem, da vsi
naši otroci vedo, da se pripašemo zaradi
varnosti in ne zaradi policistov. Obiskal nas
je tudi Kajin očka, ki nam je predstavil delo
policista in nam praktično prikazal pravilni
položaj varnostnega pasu. Otroke pa je
obdaril z medvedki policisti, ki naj bdijo
nad uporabo varnostnega pasu. Obiskali pa
so nas tudi predstavniki Sveta za preventivo
v cestnem prometu iz Ljubljane. Malčke
je obiskal Pasavček, kateri jim je prinesel
pobarvanke. Preizkusili pa smo se tudi ob
tehtnicah, ki so nam prikazale posledice
prehitre vožnje.

V soboto, 23. 5. 2009, smo se člani
planinskega krožka odpravili na planinski
izlet na Donačko goro. Izlet smo začeli
v Celju na avtobusni postaji, kjer smo se
skupaj s planinci iz Ljubečne odpeljali
do Rogatca. Pot smo nadaljevali do
Rudijevega planinskega doma, kjer smo
se malo odpočili in okrepčali, potem pa
smo se predali lepotam pragozda, ki nas je
popeljal na vrh Donačke gore. Pot nazaj je
potekala po isti poti, zraven pa smo imeli
lepo vreme in veliko dobre volje. Nazaj
grede smo se spet ustavili na Rudijevem
domu, kjer smo imeli daljši počitek. V
Rogatcu nas je čakal avtobus, ki nas je
odpeljal na Ljubečno. Tam so nas že čakali
starši.

Romana Suholežnik in Nina Stanič

VARNO V PROMETU
Otroci so najšibkejši člen v prometu in
današnji čas jim ni najbolj naklonjen. Na
slovenskih cestah se dogaja vse preveč
prometnih nesreč in vsi se sprašujemo,
kako preprečiti tragedije.
Med
najpomembnejšimi ukrepi za izboljšanje
prometne varnosti je prometna vzgoja
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Vsem
udeležencem
planinskega
krožka izrekam pohvalo za vzorno in
kulturno vedenje na planinskem izletu in
upoštevanje dogovorjenih pravil.
Mojca Podjavoršek
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Utrinki iz šole in vrtca
BRIHTNE GLAV’CE NA
POČITNICAH
Od 1. do 3. julija je na Osnovni šoli Vojnik
potekal poletni tabor »Brihtne glav’ce«, ki
je namenjen nadarjenim učencem. Letos
je tabor potekal že drugo leto zapored, saj
je bil sprejet z navdušenjem tako s strani
učencev kot staršev, vojniškim učencem pa
so se zopet pridružili tudi nadarjeni učenci
s frankolovske osnovne šole. Tabora se
je udeležilo 66 učencev, in sicer 57 z OŠ
Vojnik in 9 z OŠ Frankolovo.
Program »Brihtne glav’ce« je
pripravljen za delo z identiﬁciranimi
nadarjenimi učenci. Največ aktivnosti je
izvedenih zunaj rednih šolskih vsebin;
med letom ob sobotah ter v času počitnic
in pouka prostih dni. Pri pripravi programa
izhajajo iz aktualnih vsebin, ki jih
popestrijo s humorjem, z igrivostjo in s
sproščenostjo. Delo je organizirano tako,
da se lahko učenci izkazujejo v različnih
aktivnih oblikah učenja.
V treh dneh najrazličnejših aktivnostih
so imeli učenci možnost spoznati veliko
novega. Potekale so naslednje delavnice:
kreativno pisanje, kaligraﬁja, literarno
ustvarjanje, obdelava fotograﬁje na
računalniku, borilne veščine, priprava
prigrizka, eksperimenti v naravoslovju,
priprava osebne predstavitve (portfolijo),
retorika, eksperimenti v naravoslovju,
speedminton in logika. Učenci so si
ogledali bližnji Ranč Kaja in Grom,
čebelarja vojniške čebelarske družine, Uroš
Kovše in Jernej Andrej sta jim razkrila vse
skrivnosti o čebelah, učenci pa so izdelali
vsak svojo dišečo medeno svečko.
Tudi ob večerih ni bilo nič kaj
dolgočasno, saj so učenci imeli na voljo
različne večerne aktivnosti, od ogledov
ﬁlmov, branja knjig do astronomskega
večera, ko so pozno v noč po uvodnem
predavanju o vesolju, zvezdah in planetih
skozi teleskope opazovali luno.
Kljub počitniškemu razpoloženju so
učenci pokazali, da so še kako pripravljeni
na učenje. Polni vedoželjnosti so zaključili,
da se bodo prihodnje leto z veseljem
udeležili poletnega tabora »Brihtne
glav’ce«.

STARŠI ZA SVOJE OTROKE
Navadno se ob koncu šolskega leta
vrstijo najrazličnejše prireditve, ki jih
pripravijo otroci svojim staršem. Na
Osnovni šoli Vojnik pa že nekaj let
pripravljajo prav posebno prireditev
– namreč starši pripravijo predstavo za
otroke.
Tako je bilo tudi letos in starši
prvošolčkov so se z veseljem in
navdušenjem lotili priprav za predstavo
Čebelica Maja, ki so jo pripravili za svoje
otroke. Po mesečnih pripravah, iskanju
najprimernejših kostumov in pripravi

Barbara Ojstršek
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scenograﬁje so se starši tako imeli
priložnost bolje spoznati med seboj in
se vsaj za delček vrniti v svoje otroštvo.
Tudi njihovi otroci so najprej pripravili
predstavo za svoje starše in bili nadvse
presenečeni, ko so se vloge zamenjale.
Ko so otroci videli svoje starše na odru
v pravljičnih kostumih, so bili več kot
navdušeni, saj so jim na koncu podelili
gromek aplavz. Seveda pa ob zaključku
ni manjkala niti sladka zakuska, ki so jo
prav tako pripravili starši.
Barbara Ojstršek

Utrinki iz šole in vrtca
REVIJA PEVSKIH ZBOROV
OŠ VOJNIK
Prelepo prebujanje letošnje pomladi
nas je navdihnilo, da smo v cvetočem
maju zopet pripravili Revijo pevskih
zborov OŠ Vojnik. Vsako leto to prireditev
obišče množica ponosnih staršev in drugih
ljubiteljev zborovskega petja.
Pomembno je poudariti, da ljubezen
do glasbe in petja vzgajamo že v otroštvu.
Slovenske pesmi pa naj bodo lepa popotnica
mladi generaciji, ki bo krojila prihodnost.
Odlično so se predstavili učenci POŠ
Socka z Natašo Čerenak, POŠ Nova
Cerkev s Sabino Penič, POŠ Šmartno v
Rožni dolini s Klavdijo Winder Pantner in
OŠ Vojnik z Jelko Kralj in Milko Kladnik
Sorčan.
Skupni pozdrav ob koncu koncerta pa
je zbrane v dvorani povabil na ponovno
snidenje čez leto dni.

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL
Ples ima za otroke, odraščajočo
mladino in študente velik kulturni, vzgojni,
estetski in izobraževalni pomen. Zato smo
se na OŠ Frankolovo v letošnjem letu
pridružili projektu Plesne zveze Slovenije
in Ministrstva za šolstvo in šport Šolski
plesni festival (ŠPF). Oboji si prizadevajo
za širjenje in popularizacijo plesa kot
športne zvrsti, kot umetnosti, kot dela
kulture naroda in kulture posameznika.
Pod mentorstvom gospe Suzane Šafarič
in ob pomoči Špele Šafarič so učenci enkrat
tedensko pričeli s plesnimi vajami. Učenci
so bili razdeljeni v tri skupine: A skupina,
učenci od 1. do 3. razreda, B skupina,
učenci od 4. do 6. razreda in C skupina,
učenci od 7. do 9. razreda. Učili so se tri
plese: hip-hop, pop in latino, v skupini A
pa so poskusili tudi plese v parih.

Tekmovalce je ocenjevala petčlanska
komisija, ki se je v tej vlogi preizkusila
prvič in svoje delo odlično opravila.

Klavdija Winder Pantner

SORŽEV MLIN
V mesecu maju smo se s tretješolci
in drugošolkama odpeljali v Polže, v
Soržev mlin, kjer nam je njegov lastnik,
gospod Samec, pokazal, kako melje žita,
z zanimanjem pa smo si ogledali delovanje
največjega še delujočega vodnega kolesa
v Sloveniji in žaganje debla, saj žaga še
vedno deluje na vodni pogon. Zelo všeč
pa nam je bila tudi lepo urejena kmečka
hiša in različne vrste pernatih živali, ki
se prosto sprehajajo v okolici domačije.
Preživeli smo zelo poučen dan.

Marjana Pikelj

Šolski plesni festival je bila družabna
prireditev za vse učence šole. Potekalo
je plesno tekmovanje, na katerem so
učenci, tekmovalci, ki so obiskovali plesne
vaje, tekmovali ločeno v treh starostnih
kategorijah in v treh plesnih zvrsteh.

Po končanem tekmovanju so bili
zadovoljni tako tekmovalci kot ostali
učenci naše šole, ki so spodbujali in močno
navijali za svoje sošolce. Vsi tekmovalci
so prejeli bronasta priznanja Plesne zveze
Slovenije, šest najboljših iz skupin B in C
pa se je uvrstilo na področno tekmovanje,
ki je bilo 20. aprila 2009 v Celju.
Suzana Šafarič

Prireditev so popestrili plesalci plesne
šole Plesni val iz Celja. Prikazali so dve
odlični koreograﬁji in naše učence še bolj
navdušili za ples.
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3. REGIJSKO TEKMOVANJE
EKIP PRVE POMOČI ZA
OSNOVNE ŠOLE
Rdeči križ Slovenije – zveza združenj
je organiziral 3. državno tekmovanje
osnovnošolskih ekip prve pomoči.
Tekmovanje je namenjeno učencem
predmetne stopnje osnovnih šol v
Republiki Sloveniji. Tekmovanje je tudi
sestavni del programa aktivnosti, ki jih
izvaja Rdeči križ, na osnovi katerega smo
junija 2008 pristopili k podpisu Evropske
listine o varnosti v cestnem prometu.
Namen kampanje, ki jo izvajamo EU
nacionalna združenja RK, je prispevati k
zmanjševanju prometnih nesreč in umrlih
na cestah z ozaveščanjem, vzgojo za
varnost v cestnem prometu in učenjem
osnov prve pomoči.
V Rdečem križu Slovenije smo v
okviru kampanje letos izpeljali 3. regijsko
tekmovanje osnovnošolskih ekip prve
pomoči, ki je bilo v Celju, dne 25. 4. 2009.
Tekmovanje je potekalo v prostorih in pred
Območnim združenjem Rdečega križa
Celje, Kidričeva ulica 3.
Tekmovanje se je odvijalo na petih
delovnih točkah:
Na eni delovni točki je potekalo

Zmagala je ekipa OŠ Vojnik, drugo
mesto je dosegla ekipa II. OŠ Rogaška
Slatina in tretje mesto OŠ Ob Dravinji
Slovenske Konjice.
Prvi dve ekipi se bosta udeležili 3.
državnega tekmovanja na Debelem rtiču,
dne 9. 5. 2009. /Op. lektorice: Prispevek je
z dne 5. 5. 2009./
Igor Poljanšek,
P.s.:
Ekipa OŠ Vojnik je zmagala pred tem na
medobčinskem tekmovanju ekip, dne 17.
4. 2009 v Celju.

EKO ZDRAVA ŠOLA
V torek, 2. 6. 2009 smo v okviru
projekta EKO in ZDRAVA ŠOLA na naši
podružnici šoli organizirali Eko in Zdrave
delavnice. Povabili smo učence in njihove
starše.
Najprej so se učenci predstavili s
kratkim kulturnim programom, nato pa smo
se razdelili v štiri skupine. V prvi skupini
so ustvarjali eko vaze, v drugi podstavke
iz ličkanja, v tretji smo pripravili zdrave
namaze in bezgov napitek, četrta skupina
pa je poskrbela, da so uredili zeliščni vrt.
V prvi in drugi delavnici smo torej
izdelovali praktične predmete, v tretji
smo pa pripravili pet namazov in bezgov
sirup. Pripravili smo zelenjavni, porov in
sojin namaz, skutin namaz z medom in
skutin namaz s korenčkom. Namaze smo
namazali na kruh, ki ga je spekla gospa
Stanka Štravs, kruhke smo dekorirali in jih
ponudili ob zaključku delavnic. Bezgov
sirup smo pripravili že prej, tako da smo

izpolnjevanje testov (v trojkah) iz prve
pomoči, cestnoprometnih predpisov in
gibanja RK. Na treh delovnih točkah je
potekalo praktično preverjanje znanja iz
nudenja prve pomoči (po trojkah). Na
peti delovni točki pa se je izvajala učnoanimacijska delavnica, kjer so predstavljali
svojo dejavnost predstavniki Zaščite in
reševanja izpostava Celje, kinologi in
ZŠAM Celje
Ekipe so prikazale izredno dobro
znanje tako na praktičnem kot pisnem delu
tekmovanja, saj so prve tri ekipe ločile
samo tri točke.
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dodali samo še vodo in koščke pomaranč
in limon.
Tudi četrta skupina je bila zelo pridna.
Ob šoli so uredili zeliščni vrt, ga ogradili
z betonskimi robniki, nanj pa posadili
rožmarin, meto, baziliko, drobnjak,
peteršilj in druga zelišča.
Naše druženje je bilo prijetno in
delovno. Zahvalili bi se g. Damjanu
Korptniku, ki nam je podaril robnike,
Vrtnarstvu Krašovec za sadike zelišč,
gospe Ljudmili Omerza za pomoč pri
izdelovanju podstavkov iz ličkanja ter
vsem sodelujočim za druženje in pomoč.
S skupnimi močmi lahko prispevamo k
dobremu počutju otrok, staršev in učiteljev
na naši POŠ SOCKA.

SKUPAJ NAM JE LEPO
Pred letom in pol smo se odločili, da
bo naša skupina sodelovala v Špesovem
domu starejših občanov ob praznovanju
njihovih rojstnih dni. Dogovorili smo se,
da bomo vsak zadnji četrtek v mesecu
pripravili kratek nastop in z njim razveselili
varovance doma. Ker pa na rojstni dan
ne prideš prazen, smo sklenili, da bomo
naredili skromna darila. V Špesovem
domu nas vedno sprejmejo zelo lepo in
so nas veseli. Varovanci skupaj z nami
tudi zapojejo. Po nastopu vsak otrok vošči
enemu varovancu in mu izroči darilo. Na
koncu se skupaj posladkamo s tortico.
Vsako srečanje nas nauči, da lahko tudi
mi, čeprav smo majhni koga razveselimo;
zato nam je toplo pri srcu.
Damijana Čretnik

Utrinki iz šole in vrtca
MANCA ŠPIK NA
DOBRODELNEM KONCERTU
OŠ FRANKOLOVO
Znano je, da ste s skupino Langa
nedvomno zmagovalka Eme 2009 z
rekordnim številom oddanih glasov. Zanima
naju, če se boste še kdaj prijavili na Emo,
kljub letošnjemu razpletu?
MANCA Š.: Ja bom, če bom imela dobro
skladbo. Pomembno je, da je za določen
festival prava pesem in če jo bomo naredili
za prihodnjo Emo, se bom gotovo prijavila.
To je zelo lepa izkušnja. Letos sem se Eme
udeležila že drugič. Pred dvema letoma sem
nastopila sama, letos pa sem sodelovala
s skupino Langa. Naše sodelovanje je
bilo zelo lepo in upam, da se bo izkušnja
prihodnje leto zopet ponovila.
Nama lahko poveste, kaj ste delali
preden ste postali pevka?
MANCA Š.: V bistvu sem pevka že celo
življenje. Že kot majhna sem s svojo družino
nastopala na raznih prireditvah in igrala
klavir. Vzporedno s tem pa sem končala
Srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani in se
potem vpisala na fakulteto, kjer študiram
slovenski in hrvaški jezik.
Ali ste imeli kdaj tremo na snemanjih?
MANCA Š.: Tremo imam vedno. Imela
sem jo tudi danes. Vendar je to ta pozitivna,
vzpodbudna trema, ki te nekako še dodatno
stimulira in da dodaten zagon, da čim bolje
izpelješ nastop. Mislim, da bom to tremo
vedno imela, ker tudi malce starejše pevke
pravijo, da se je ne znebiš. To se mi zdi
prav, saj odraža tudi neko spoštovanje do
publike.
Ste se kdaj hoteli ukvarjati z
manekenstvom?
MANCA Š.: Ja. Enkrat sem bila na eni
manjši avdiciji in so me potem tudi sprejeli.
Toda kmalu sem si rekla, da se nekako ne
vidim v teh vodah, čeprav imam modo zelo
rada. Rada se modno oblačim in spremljam
najnovejše modne trende, da pa bi se z
modo ukvarjala poklicno, to pa ne. Raje
prepevam.

S TEDNOM PRIJAZNOSTI DO
PRVE GOZDNE UČNE POTI
Društvo Izvir iz Nove Cerkve je maja
pripravilo že četrti Teden prijaznosti in
dobrih dejanj v občini Vojnik. Tokrat je
bil posvečen medgeneracijski prijaznosti,
predvsem prijaznosti do starejših. S
prispevki, ki so jih v tem tednu donirali
udeleženci predavanj, ter z evri, ki so se
nabrali pri prodaji knjige predsednice
društva Mile Kočevar, pa so poleti
prijaznost na svoji koži občutili otroci
iz socialno šibkejših družin v občini.
Denarja se je nabralo za letovanje šestih
otrok na morju, dva bosta “vozovnico”
izkoristila prihodnje leto.
Prvi večer s patrom Brankom
Cestnikom je potekal v luči odnosov v
družini, kjer živijo tri generacije. Kot je
povedal, na Frankolovem skoraj vsi otroci
živijo z dedkom in babico. Od desetih
otrok jih je osem znalo povedati pravljico,
ki so jo slišali od dedka. Dotaknil se je
odnosov v družini s celostnega vidika, ko
imajo vsi člani enakovredno vlogo in ni
vidne podrejenosti žene možu ali starejših
mlajšim.
V torek zvečer so zbrani lahko
prisluhnili misijonarki v Indiji Mariji Sreš,
ki ima sorodnike prav v Novi Cerkvi. Kljub
revščini je v Indiji odnos ljudi do starejših
spoštljiv, precej drugačen je odnos moških
do žensk. Spregovorila je o mnogih, na
trenutke prav srhljivih podrobnostih, po
katerih se življenje Evropejcev močno loči
od življenja v Indiji.
Vrhunec tedna je bil obisk v Špesovem
domu, kjer se o medgeneracijskem druženju
ni več le govorilo, temveč se ga je izvedlo
v praksi. Sodelovali so prostovoljci, otroci

OŠ Vojnik, Vrtca Mavrica in seveda
društvo Izvir, ki je varovance obdarilo z
nageljni, prostovoljcem pa podarilo knjigo
in majice z logotipom tedna prijaznosti.
Skupine varovancev pa so se predstavile
vsaka s svojo točko, kaj so delale med
letom.
Niz predavanj se je zaključil v četrtek, ko
je v goste prišel Jože Ramovš, strokovnjak
s področja gerontologije in kakovostnega
staranja. Njegovo razmišljanje gre v smeri,
naj spoštujemo starejšo generacijo. Učimo
se iz njene modrosti, izkušenj in znanja in
to ne le v družini, pač pa na vseh področjih
življenja. Ker tradicionalne družine, kot
je bila včasih, ne moremo vzpostaviti
danes, ko je dinamika življenja drugačna,
je predlagal, da se več družin s podobnimi
interesi, z različnimi znanji, enako starimi
otroki in s podobnimi pogledi na življenje,
druži in daje druga drugi tisto, česar morda
nimajo doma, če ne živijo s starimi starši.
Na ta način se utrjujejo odnosi v družini, se
rešujejo težave z nasveti drugih, krepijo se
dobri odnosi med ljudmi nasploh in seveda
tudi med otroci.
Letos pa se teden dobrih dejanj ni
končal maja. Društvo že nekaj mesecev
pelje aktivnosti, s katerimi bodo lahko
prihodnje leto postavili prvo gozdno
učno pot v občini Vojnik. Tak cilj so si
postavili lansko leto, ko je bila rdeča nit
tedna prijaznost do narave. Uspeli so
pridobiti nekaj evropskih sredstev, izbrali
so tudi že traso poti – potekala bo od
cerkve Sv. Florijana do planinskega doma
na Sv. Tomažu. Več o projektu pa boste
izvedeli konec novembra na koncertu, ki
ga kot zaključno dejanje letošnjega tedna
prijaznosti društvo pripravlja skupaj s
priljubljenimi Modrijani.
R. P., M. K.

Kateri učitelji so vam najbolj ostali v
spominu? Tisti, ki so bili bolj strogi ali tisti,
ki so vam popuščali pri ocenah?
MANCA Š.: Če se prav spomnim,
nismo imeli učitelja, ki nam bi popuščal.
Bila sem in sem še vedno hči učiteljice na
šoli, ki sem jo obiskovala, tako da sem bila
mogoče majčkeno bolj ‘na strogo vzeta’ kot
pa, da bi mi kaj pogledali skozi prste.
Urška Germ in Marisa Mastnak
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10. SREČANJE MLADINE GZ
VOJNIK – DOBRNA
Sredi meseca junija smo v Gasilski
zvezi Vojnik – Dobrna organizirali že
tradicionalno 10. srečanje mladih. Letos
smo izpeljali to druženje v okolici PGD
Nova Cerkev. Pa poglejmo, kaj vse smo
počeli ta dan.
Zjutraj smo se dobili pred gasilskim
domom v Novi Cerkvi, kjer smo dobili
malico za na pot, potem pa smo izžrebali
vrstni red odhoda za orientacijski pohod na
Stražo. Prednost so imeli mlajši pionirji,

GASILCI V NOVI CERKVI
BLAGOSLOVILI KAPELICO
SV. FLORJANA
Po uspešno izvedeni prenovi gasilskega
doma smo gasilci v Novi Cerkvi prišli do
ugotovitve, da našemu domu še nekaj
manjka. Na pobudo našega predsednika
smo se odločili, da v steni gasilskega doma
izdelamo kapelico svetega Florjana, ki je
zaščitnik pred ognjem in zavetnik gasilcev.
Dela so stekla in kot bi mignil je bilo
načrtovano že tudi narejeno.

nato pa še vsa ostala mladina. Sodelovalo
je 95 otrok s 25 mentorji. Med pohodom
nas je čakalo pet postaj in na vsaki so se
odvijale različne naloge. Na vsaki točki
smo se okrepčali s pijačo, katera se nam
je res prilegla. Po slabih treh urah smo
prispeli na cilj pri igrišču v Novi Cerkvi,
tam smo igrali nogomet ter med dvema
ognjema. Sledil je še zaključek srečanja
pri gasilskem domu, kjer so nas domači
gasilci postregli z malico in s slastnim
sladoledom.
Boštjan Selčan

Kapelico sta izdelala Danilo Švajgl
in Bojan Blazinšek, z mizarskimi deli
sta jo polepšala Janko Vetrih in Franc
Berložnik, slikarsko pa jo je dopolnil Karli
Jamnišek. Da bo kapelica obvarovana
pred vremenskimi vplivi, je z nadstreškom
poskrbel Vili Rebevšek.
Za nakup kipca sv. Florjana so denar
zbrali in prispevali starejši gasilci – veterani
PGD Nova Cerkev. Blagoslov je na naši
tradicionalni prireditvi – veselici 11. julija
– opravil dekan Alojz Vicman.
Vsem se iskreno zahvaljujemo!
Srečko Sentočnik

PRAZNOVANJE 60.
ROJSTNEGA DNE DEKANA
ALOJZA VICMANA
Dne 6. junija 2009 je praznoval 60.
rojstni dan dekan Alojz VICMAN iz Nove
Cerkve.
Ob praznovanju tega jubileja so se
čestitkam pridružili tudi župan Občine
Vojnik Benedikt Podergajs, predsednik
Sveta KS Nova Cerkev Slavko Jezernik
ter drugi predstavniki KS s člani Godbe
na pihala Nova Cerkev, kateri so mu z
igranjem in izrečenimi besedami zaželeli
vse najlepše.

Mihaela HREN

ZAHVALA
Prvo junijsko nedeljo me je doletela
huda nesreča; udar strele v gospodarsko
poslopje je povzročil požar, pri čemer je
zgorela večina objekta.
Iskreno se zahvaljujem sosedom in
gasilskim društvom, ki so prvi prispeli na
kraj dogodka in pomagali pri reševanju
živali in gašenju požara. Na pomoč sta
takoj priskočila predsednik Krajevne
skupnosti Nova Cerkev Jezernik in
župan Podergajs, ki sta pomagala pri
sanaciji pogorišča.
Na mojo nesrečo se je odzvalo mnogo
ljudi, ki so s svojimi prostovoljnimi
prispevki in z delom pomagali, da bom
lahko poslopje ponovno zgradil. Še
posebna zahvala Škoﬁjski Karitas in
Župnijski Karitas Nova Cerkev, ki je
prostovoljne prispevke tudi zbirala.
Vsem najlepša hvala.
Bojan Kovač, Čreskova
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8. POLETNI KRAMARSKI
SEJEM S PRIKAZOM
BRUŠENJA, KLEPANJA
ORODJA IN REZIL
Leto gre hitro naokoli in zopet je prišel
avgust. Društvo Talon je tako že osmič
zapovrstjo pripravilo Poletni kramarski
sejem s prikazom brušenja, klepanja orodja
in rezil.

Prikaz klepanja kos in srpov

Zmagovalec v košnji trave
Na naše povabilo k sodelovanju so se
radi odzvali domačini in prikazali svoja
dela, ki jih pogosto uporabljajo doma, pa
tudi sosedje in prijatelji jih radi prosijo za
pomoč, saj marsikdo ne zmore tega opravila,
ki zahteva svojo veščino. Društvo Talon
se tako zahvaljuje vsem prikazovalcem
oziroma brusačem in klepačem ter jim v
prihodnje želi še veliko sklepanih kos in
nabrušenih nožev. Ob tej priložnosti smo
izvedli tekmovanje v hitrosti košenja
trave. Nagrado si je ob ostalih tekmovalcih
prislužil sam predsednik KS Frankolovo
Dušan Horvat, kasneje pa prisotne na sejmu
nagovoril in poudaril, da je zelo ponosen
na Društvo Talon, ki se trudi že vsa leta
in prikaže res že skorajda malo pozabljena
etnološka opravila. Tudi v bodoče upa, da
bo društvo to tradicijo nadaljevalo, in ob

pomoči ekipe Talona verjame, da bomo
uspeli, tako kot do sedaj. Za povezovanje
in izpeljavo prireditve brušenja in klepanja
gre zahvala Dragici Mirnik.
Seveda pa brez kulturnega
dela
oziroma programa tudi tokrat nismo bili.
Skozi ves čas je obiskovalce zabaval Matic
Jošt s harmoniko, pridih so dali tudi pevci
PD Antona Bezenška s Frankolovega.
Ne moremo pa mimo prisotnih članic
Prosvetnega Društva Janeza Trstenjaka
iz Huma pri Ormožu, ki so se na naše
povabilo rade odzvale in s svojimi izvirnimi
pesmimi zelo popestrile naš program. Da pa
ni le zvenela njihova pesem, so na stojnici
prikazale tudi izdelavo suhega cvetja iz
krep papirja in tako marsikoga navdušile,
da se jim je pridružil in nagradile so ga
s svojim cvetjem. Tudi našemu društvu
so podarile šopek, za katerega se jim
zahvaljujemo, saj bo vedno prisoten kot
razstavni eksponat na naši stojnici, kjer
koli bomo prisotni in nas tako spominjal
na druženje in prijateljstvo.

dišeči odojek, ki pa je pošel še hitreje kot
juha. Upamo, da so obiskovalci imeli kaj
videti, slišati, okusiti, kupiti, kajti stojnice
so bile bogato založene z različnimi
dobrotami, izdelki itd.
Nismo pa pozabili na naše najmlajše,
saj so imeli na voljo otroške delavnice, kjer
so lahko poslikavali na steklo, izdelovali
razne stare igrače, med katere spada tudi
naš vrteči gumb, ki ga je Društvo Talon
lansko leto prikazalo in pomagalo pri sami
izdelavi otrokom v vrtcu na Frankolovem.
Zahvala tudi vsem članom in članicam,
ki so pripomogli k izpeljavi same prireditve,
predvsem pa predsednici društva Greti Jošt
in upamo, da se vidimo tudi v prihodnje,
najprej pa seveda pri iskanju zlatega
prstana grajske gospe v septembru.
Dragica Mlinar

Pohvaliti se moramo, da to ni bil ves
kulturni program, saj nas je kakšno urico
pred koncem prireditve obiskala folklorna
skupina Galicija in res dokončno popestrila
dogajanje in zato gre zahvala tudi njim.
Vedno smo poskrbeli za lačne in
žejne in tudi tokrat je bilo tako. Ves čas je
omamno dišalo po štajerski kisli juhi, ki je
kaj kmalu pošla, nato je sledil še zmeraj
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40 LET DELOVANJA
TURISTIČNEGA DRUŠTVA
NOVA CERKEV

Letos nam grad Lemberg že osmič
odpira vrata in nas vabi na že tradicionalno
Nedeljsko grajsko popoldne. Prireditev
smo prvič izpeljali leta 2002, ko je bil grad
še v lasti družine Gale. Nedeljsko grajsko
popoldne smo si zamislili kot dan v letu,
ko grajski gospod povabi na grad svoje
vaščane, ki živahno trgujejo na stojnicah,
prikažejo stare obrti, mladina poje in igra,
grajski gospod pa nas obilno pogosti in se
tako zahvali za dobro letino in delo. Danes
nas gosti novi lastnik gradu Franci Zidar.
Naše društvo praznuje letos častitljivih
40 let in šteje 260 članov. Pred dobrimi
štirimi desetletji je nekaj razgledanih in
smelih vaščanov Nove Cerkve ugotavljalo,
da je kraj tudi zanimiv za domače in tuje
goste, predvsem zaradi bližine zdravilišča
Dobrna in dobre kulinarične ponudbe
v kraju. Menili so, da je treba skrbeti za
čim lepšo podobo kraja in ozaveščati
domačine, da bi si gostje zapomnili Novo
Cerkev po gostoljubju, naravnih lepotah in
lepi sakralni umetnosti. Med pobudnike in
ustanovitelje društva sodijo: Ivica Stolec,
Markova gospa, Ivanka Lesjak, Zoﬁja
Oprešnik, Oton Samec – starejši, ki je bil ob
ustanovitvi izvoljen za prvega predsednika
Turističnega društva Strmec. Kasneje
so društvo vodili naslednji predsedniki:
Ivanka Lesjak, Oton Samec – mlajši, ki
danes lepo skrbi za Soržev mlin, ki je
prepoznavna turistična destinacija doma
in v tujini. Potem je društvo prevzela Mira
Šeško, nasledil jo je Bojan Tanjšek, kasneje
Lea Sreš, ki je s smelo ekipo zasnovala
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Nedeljsko grajsko popoldne, ki ga peljemo
še danes.
Društvo je bilo vrsto let vključeno
v celjsko Turistično zvezo, še vedno je
včlanjeno v Turistično zvezo Slovenije,
lani smo se vključili v Društvo za razvoj
podeželja, ker si prizadevamo za ohranitev
podobe slovenskega podeželja in njegov
razvoj.
Z roko v roki sodelujemo s KS
Nova Cerkev in predsednikom Slavkom
Jezernikom, z Občino Vojnik in županom
Benediktom Podergajsom ter dekanijo in
dekanom Alojzom Vicmanom. Sodelujemo
z obema podružničnima šolama POŠ
Socka in Nova Cerkev, s kulturnimi in
drugimi društvi v kraju in okolici ter z
domačimi gostinci. To sodelovanje se lepo
kaže tudi ob današnji prireditvi, ki je ena
večjih kulturnih, etnoloških in kulinaričnih
prireditev v kraju in občini Vojnik.
V organizaciji TD Nova Cerkev so se
v preteklosti dogajale številne prireditve
in projekti: večeri jugoslovanske in druge
folklore, prireditve v parku pri graščini
Socka, založba in izdaja razglednic kraja in
okolice, turistični informator, dve zgibanki
kraja z okolico, lani tudi v angleščini,
izdaja biltena in značk ob 15-letnici
društva, usposabljanje lokalnih vodnikov,
organizacija
vsakoletnih
tematskih
delavnic, Miklavžev sejem, prireditev S
harmoniko na vasi, sodelovanje v pustnih
karnevalih, holcariji v Vitanju, čistimo
okolje, uvajamo kmečko tržnico na vas in
na sploh skrbimo za oživitev vaškega trga
pod lipami, cvetličenje kraja in promocijo
doma ter po svetu.
Omenila sem samo najpomembnejše
aktivnosti društva. Težko je strniti vseh 40
let delovanja enega najaktivnejših društev
v občini in pri tem ne česa pozabiti, a
zahvaljujoč skrbnemu zapisovalcu in
dobremu viru, Otonu Samcu – mlajšemu,
sem to laže storila.
Lansko leto sem prevzela predsedniško
vlogo v društvu in se na tem mestu
zahvaljujem dobremu in »kondicijsko«
uspešnemu Odboru TD Nova Cerkev za
delo, ideje, požrtvovalnost in ljubezen, ki je
potrebna, da društvo deluje s tako velikimi
projekti. Hvala tudi vsem prijateljem
društva, ki vedno pomagajo v materialnem
ali moralnem smislu. V slogi je moč!
Alenka Prebičnik Sešel,
predsednica TD Nova Cerkev
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SPOMINSKA SLOVESTNOST
PRI OLJČEK V ARCLINU
Spominska obeležja so tista, ki nas vsaj
enkrat letno povabijo na srečanje, navadno
ob obletnici nekega dogodka.
In prav je tako, saj s tem pišemo
zgodovino, ohranjamo tradicije NOB in
se spominjamo tistih, ki so v času druge
svetovne vojne postavljali temelje naše
svobode in miru. To so vrednote, ki jih
danes sami uživamo, in je prav, da se teh
narodno zavednih ljudi spominjamo, jim
namenjamo pozornost in na tak način
potrjujemo, da so imeli v tistem trenutku
odločitve prav.
Tako smo v petek, 5. junija 2009, ob
11. uri pripravili spominsko slovesnost
in kratek kulturni program s položitvijo
venca pred spominsko ploščo.
»Danes stojimo pred hišo Arclin
21, na kateri je postavljena spominska
plošča,« je povedala slavnostna govornica
Andreja Stopar, predsednica Združenja za
ohranjanje vrednot NOB Vojnik – Dobrna,
»postavljena v spomin na ustanovni
sestanek OF v Vojniku, Škofji vasi in
okoliških zaselkih.« Kot je poudarila, so
na sestanku 22. junija 1941 ravno v tej
hiši postavili osnove organizacije OF na
vojniško – škofjevaškem območju.

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi
vsem nastopajočim.
Ines Novak

Društva
PRAZNOVANJE OB DNEVU
DRŽAVNOSTI V ŠPESOVEM
DOMU
V sredo, 24. 6. 2009, smo v našem
domu praznovali dan državnosti in
odprtje domskega parka. Vreme nam ni
bilo ravno naklonjeno, zato smo namesto
pod kozolcem nazdravili kar v skupnem
prostoru doma. Zbralo se nas je veliko
in bilo je lepo. Tudi za lačne želodčke je
bilo poskrbljeno, saj je domača kuhinja
ponudila odličen golaž. Ob tej priložnosti
smo stanovalce obdarovali s skodelicami
z logotipom doma. Otroci Vrtca Mavrica
Vojnik so za nas pripravili kratek program
s plesom in petjem. Tudi stanovalci so
zaplesali ob veselih zvokih harmonike, na
koncu pa nam je zapel še Moški pevski
zbor Antona Bezenška s Frankolovega.
Veseli smo bili lipe, katero so v našem
parku skupaj zasadili Milena Sodin iz Vrtca
Mavrica Vojnik, župan Beno Podergajs in
direktor doma Dragan Žohar.

V bližnji prihodnosti pa bodo naši
stanovalci v parku lahko tudi kegljali.
V juniju so se udeležili tekmovanja
med devetimi domovi v Celjski regiji v
športno-družabnih igrah, ki je potekalo v
Domu starejših občanov Šmarje pri Jelšah.
Tekmovalo se je v štirih disciplinah:
ruskem kegljanju, metanju kocke, štiri
v vrsto in ocenjevanju teže predmeta na
določeni višini. Naši stanovalci so pod
vodstvom delovne terapevtke trenirali na
kegljišču društva upokojencev v Vojniku.
Na tekmovanju smo osvojili zlato medaljo
v ruskem kegljanju, skupno pa smo
osvojili drugo mesto. Ob tej priložnosti
se zahvaljujemo društvu upokojencev, da
smo se lahko pripravljali za tekmovanje na
njihovem kegljišču, zagotovo pa se bomo
dogovorili za kakšno prijateljsko tekmo,
ko bo postavljeno kegljišče tudi v našem
parku.
V teh vročih dnevih smo za stanovalce
že večkrat pripravili sladoledni dan, se
posladkali, zapeli in zaplesali ob harmoniki.

MOŠKI PEVSKI ZBOR
KUD FRANCETA PREŠERNA
ZAOKROŽIL
USPEŠNO PEVSKO SEZONO
Za zaključek sezone 2008/09 smo se
pevci MOPZ Vojnik 12. julija odpravili v
spremstvu svojih najbližjih na zaključni
izlet na avstrijsko Koroško, v katerega smo
vključili najprej petje pri nedeljski maši
v Šentprimožu, nato ogled znamenitosti
Celovca ter vožnjo ob Vrbskem jezeru.
Popoldan smo se peljali v dolino pod
Vrtačo v kraj Slovenji Plajberk, kjer smo
kot gostje iz Slovenije zapeli na prireditvi
»Petje pod lipo«. S tem smo tudi vrnili
obisk njihovi Ženski vokalni skupini, ki je
spomladi pela na našem letnem koncertu
v Vojniku. Za idejo tega gostovanja gre
zahvala našemu članu Benu Podergajsu, da
nismo bili lačni in žejni pa se zahvaljujemo
Rafku Brancetu. Naše vsakoletne izlete
z zanimivim in prijetnim programom
pa organizira in strokovno vodi Franci
Korošec, za kar smo mu iskreno hvaležni.
Za nami je dolga in bogata pevska
sezona s številnimi nastopi v domačem
kraju in drugje, pripravili smo dva
koncertna programa – božičnega v
decembru in letnega v aprilu. Za prizadevno
sodelovanje si pohvalo zaslužijo vsi člani,
še posebej pa korepetitor Marjan Adamič,
ki po potrebi prevzame vodenje in skrbi
tudi za petje zbora pri mašah. Hvaležni smo
tudi pevovodkinji Emiliji Kladnik Sorčan,
v svoje vrste pa vabimo nove člane, da se
nam pridružijo v jeseni.
Jernej Čater

Park je pomembna pridobitev za dom,
saj stanovalcem in njihovim svojcem
omogoča sprehod in sprostitev v naravi
pod kozolcem. Površine so prilagojene tudi
tistim, ki za hojo potrebujejo pomagala ali
so na vozičkih. V parku smo namestili
klopi in mize, posadili rože in drevesa.

Zaposleni Špesovega doma si želimo, da bi
naši stanovalci, skupaj s svojci in z nami, v
parku preživeli čim več lepih trenutkov.
Estera Štante
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LETNI KONCERT MOŠKEGA
PEVSKEGA ZBORA ANTON
BEZENŠEK FRANKOLOVO
V sklop praznovanja krajevnega
praznika Frankolovega so pevci Moškega
pevskega zbora Prosvetnega društva Anton
Bezenšek skupaj z zborovodjo, Francijem
Kolarjem, vključili tudi letni koncert
pevskega zbora. Z njim so, kot vsako leto,
zaokrožili minulo pevsko sezono svojega
delovanja. Koncert je hkrati pomenil
tudi osrednjo prireditev ob krajevnem
prazniku, na kateri so predstavniki KS
podelili krajevna priznanja, ušesa vseh
obiskovalcev pa so božale lepe zborovske
pesmi, ki so jih prepevali domači fantje
in njihove gostje, Pegazove muze iz
Rogaške Slatine. Celovečerni koncert je
kot krona vloženega truda in časa teh tako
imenovanih »množiteljev« umetnosti in
lepote, za kar smo jim izredno hvaležni, to
hvaležnost pa je dokazoval aplavz, ki se je
razlegal iz dvorane po vsaki zapeti pesmi.
Ker domače pevce bolj ali manj
poznamo, se ustavimo pri Pegazovih
muzah. To je vokalna skupina večinoma
glasbeno izobraženih deklet in mladih žena,
ki delujejo pod vodstvom Mihaele Pihler.
V svojem kratkem, 4-letnem delovanju
so prestopile že številne stopničke, ki
povečujejo njihovo prepoznavnost. Z
repertoarjem slovenskih in tujih zabavnih,
umetnih in narodnih pesmi so prepričale
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marsikaterega glasbenega strokovnjaka in
za nastope prejele že več priznanj. Dekleta
poleg ubranega petja obvladajo tudi
igranje na različna glasbila, dramsko in
scensko predstavljanje, baje so tudi dobre
gostiteljice, pri čemer obvladajo celo grško
kuhinjo.
Posebno draž pa je koncertu dala pesem
»Hvalnica domovini« izpod peresa našega
rojaka, Jerneja Borovnika, po domače
Lipčekov’ga Jerneja iz Lipe. Pesem je
bila sicer na odru zapeta prvič, odpeli so
jo »Bezenškovi« pevci, njena domovinska
vsebina pa ima globlji pomen, saj je prav
ta pesem prišla v ﬁnalni izbor za slovensko
himno. Koncertu in s tem krstni izvedbi
te pesmi je prisostvoval tudi sam avtor.
Gospod Jernej je danes možakar častitljive
starosti in še vedno zelo bistrega duha, ki
živi in ustvarja v Šentjurju. V zahvalo za
izvedbo te pesmi je pevcem podaril zbirke
svojih pesmi, njegovo delo namreč poleg
pisane besede obsega kar nekaj pesniških
zbirk.
Organizatorji prazničnega večera
so potrdili rek »V slogi je moč«, saj so
povezali dvoje, krajevni praznik in pevsko
dogajanje in tako združili v eno naš kraj
Frankolovo. Tudi na zahvale in čestitke
niso pozabili, po uradnem delu pa so vsi:
nagrajenci, številni gostje, nastopajoči
in obiskovalci nadaljevali praznovanje v
prijetnem druženju.
Sonja Jakop
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PO ŽIVAHNIH ULICAH PEVSKE
USTVARJALNOSTI
Sredi maja, ob razcvetu pomladi, so
člani vokalne skupine In spiritu svoje
prijatelje in vse ljubitelje pesmi povabili
na tretji samostojni letni koncert. Večer
v pričakovanju poletne razposajenosti je
bil drugačen od vseh, ki smo jih do zdaj
preživeli skupaj z mladimi pevci. Člani In
spiritu so bili namreč tokrat pevci, igralci in
režiserji hkrati, kar je bil zanje dobrodošel
izziv.
Pred začetkom koncerta se je v popolni
temi slišalo bitje ure, ki je naznanila
nepozaben večer in začetno skladbo
Silvestrski poljub. Pestnerjevo Mati, bodiva
prijatelja je z duhovitim igralskim vložkom
napovedal Aljaž Pavlin. Anžej Gračner, ki
je lani navduševal s svojo interpretacijo
Magniﬁcove Silvije, je naredil uvod v
skladbo Caravan of love, britanske zasedbe
The Housemartins. Z recitalom Tagorejeve
pesmi Rad bi ti povedal je Luka Juteršek
napovedal zmagovalno pesem Slovenske
popevke 2008, Šopek maka, Anžeja
Dežana.
V goste so In spiritu povabili odlično
vokalno skupino Sonus iz Oplotnice. Pet
mladih fantov ima bogate glasbene in
pevske izkušnje, zelo ponosni so na svoje
uspehe s festivala Sredi zvezd v Žalcu. Tudi
v Vojniku so navdušili s profesionalnim in z
energičnim nastopom.
Člani vokalne skupine In spiritu so
obiskovalce navdušili še z izvedbo pesmi
Vsepovsod ljubezen (Čuki), saj so ji
dali posebno energijo s svojo neizmerno
ljubeznijo do petja. Amadej Šopar je
prepričal kot solist v skladbi Barbar’Ann,
zasedbe Beach Boys. Z duhovitim dialogom
s svojo ‘ženo’ je Benjamin Krajnc napovedal
Mlakarjevo En glaž vina mi dej. Peter Osetič,
Luka Juteršek in Tomaž Marčič so soglasno
ugotovili, da tudi gostilne niso več, kar so
bile in tako napovedali pesem Vse manj je
dobrih gostiln Andreja Šifrerja.
Vsako izmed odličnih interpretacij
so obiskovalci v nabito polni dvorani
pospremili z bučnim aplavzom. V znamenju
letos največkrat omenjene teme – recesije
– si In spiritu moderatorke tokrat niso
privoščili in so nam tako dokazali, kakšno
moč imajo pesem, mladostna energija,
močna volja, ideje in izvirnost. Glede na
velik, jasno opazen napredek in razvoj,
ki ga lahko v zadnji letih spremljamo pri
tej vokalni skupini, ste lahko prepričani,
da bodo na naslednjem koncertu spet
presenetili in še bolj navdušili.
Alja Tihle

Društva
UDELEŽBA NA SVETOVNI
RAZSTAVI ESI 2009

ŠTAJERSKI ROGIST VIKTOR
KOVAČ 80-LETNIK

Dijaki Srednje šole za gradbeništvo
Šolskega centra Celje, Matic Čoh, Matic
Naraločnik in Gašper Plaskan so se pod
mentorstvom profesorja Arnolda Ledla
udeležili Svetovne razstave ESI 2009 (Expo
Sciences International 2009) v glavnem
mestu Tunizije, Tunisu. Tja so odpotovali
kot predstavniki Republike Slovenije in
Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki je
članica Mednarodnega gibanja za znanost in
tehnično kulturo MILSET. Svetovno srečanje
je pripravila in organizirala AJST (The
Tunisia Youth and Science Association) pod
pokroviteljstvom tunizijskega predsednika
Zine El Abidine Ben Alija. Dijaki so izdelali
raziskovalno nalogo z naslovom Pasivne
hiše, ki se ukvarja z gradbeniškimi ter
gradbenoﬁzikalnimi problemi in rešitvami,
s katerimi bi take zgradbe porabile karseda
malo primarne energije za ogrevanje pozimi
in hlajenje poleti. Z izkoriščanjem notranjih
toplotnih virov in akumulirane toplote v
terenu, ob hkratni uporabi kontroliranega
sistema prezračevanja, je možno dosegati
dobre rezultate. Poudarek je na kakovostni
gradnji brez toplotnih mostov, izdatnem,
neprekinjenem toplotnoizolacijskem ovoju

»Zeleno, ljubil
bom zeleno,« so
Viktorju Kovaču,
našemu dragemu
80-letniku, članu
LD Dobrna in
predsedniku KUD
Štajerski
rogisti
20. aprila 1929
napovedovale
rojenice, »... in
ljubil bom glasbo ...« so pridale sojenice
ob njegovi zibelki v Novi Cerkvi, kjer se
je rodil kot drugi otrok v družini. Viktor
je otroštvo preživljal v težkih razmerah v
Lembergu pri Novi Cerkvi. Izšolal se je
za tesarja, vendar ga je za volan zvabila
cesta. Avtoprevozništvu je ostal zvest do
upokojitve.
V mladosti je veliko časa preživel v
naravi, zato se je leta 1971 vpisal v zeleno
bratovščino. Kot vesten član velike lovske
družine se je udeleževal vseh delovnih
akcij, od gradnje lovskega doma, lovskih
opazovalnic, negovanja gozda in življenja
v njem. Viktor je deloval v več lovskih
odborih, kot kinološki in strelski referent,
bil je tudi delavec v gradbenem odboru,
član komisije za lovsko kulturo pri LZS.
Poleg lovskih obveznosti mu ni
zmanjkalo veselja do glasbe. Že leta 1946
je začeli igrati pri godbi na pihala, ko
pa je Lovska zveza Celje iskala lovske
glasbenike, se je vključil v vrste lovskih
rogistov. Ta glasba ga je tako prevzela, da
se je po nekaj nastopih v domovini in tujini
– ‘usoden’ je bil nastop na gradu Wolseg v
Regensburgu – odločil, da sestavi skupino
lovskih rogistov, ki bodo igrali v izvedbi
ES, na velike lovske roge. S tem je postavil

stavbe in njegovi zrakotesnosti ter vgradnji
kakovostnega stavbnega pohištva. Če se k
temu dodata pasivni in aktivni del izrabe
sončne energije – fotovoltaične celice,
lahko stavba proizvede več energije, kot
jo potrebuje za delovanje. Ti dejavniki
prispevajo k pozitivni energetski bilanci in
k temu, da stavba nima negativnih učinkov
na okolje, s čimer prispeva k zmanjševanju
podnebnih sprememb, katerih posledice
občutimo na vsej zemeljski obli. Naloga je
bila deležna velike pozornosti obiskovalcev
iz petinštiridesetih držav z vseh celin, tako
da so se morali člani skupine zelo potruditi
pri pojasnjevanju rešitev. V domovino so se
vrnili s čudovitimi vtisi ter priznanjem in
medaljo predsednika mednarodnega gibanja
MILSET, Roberta Hidalga, ter predsednika
zveze AJST, Hassena Akrouta.

temeljni kamen za izvedbo ES v Sloveniji,
ki omogoča skoraj kompletno tonsko
lestvico, s tem pa izvajanje zahtevnejših
skladb.
Štajerski rogisti, 12 glasbenikov, so
tudi zaradi predsednika Viktorja Kovača
znani znotraj domovine, pa tudi zunaj
meja, od koder se s tekmovanj rogistov
redno vračajo z najvišjimi priznanji. Letno
nastopajo povprečno 40-krat.
Na pobudo Štajerskih rogistov, še
posebej jubilanta Viktorja Kovača, so leta
2005 organizirali odmevno 1. mednarodno
tekmovanje lovskih rogistov. Sodelovalo je
60 skupin rogistov iz šestih držav Evrope.
Preplet lovstva in glasbe sta mu
prinesla številne nagrade: priznanje Zveze
kulturnih organizacij Slovenije – Zveze
slovenskih godb (1998), zlato Gallusovo
značko od Občinske zveze kulturnih
organizacij za uspešno delo v ljubiteljski
glasbeni dejavnosti, priznanje LD Dobrna
za vztrajno in požrtvovalno delo v lovstvu
(1986), odlikovanje z znakom za zasluge
LZS (1988), priznanje KUD Štajerski
rogisti ob 10-letnici delovanja (2003),
odlikovanje z redom za lovske zasluge 3.
stopnje LZS (2003), bronasti grb Občine
Vojnik (2005), priznanje rogistov iz Bad
Radkersburga, Avstrija ob 15-letnici
delovanja Štajerskih rogistov (2008),
plaketo LZS za dolgoletni prispevek k
slovenski lovski kulturi (2008).
Viktorju ob jubileju iz srca čestitamo.
Hvaležni smo mu za vse, kar je storil za
KUD Štajerski rogisti, za lovsko glasbo
na splošno. Verjamemo, da nas bo znal
povezovati še naprej, nas voditi v glasbi,
tudi v prihodnosti pomlajevati skupino 12
rogistov, nas iz vaje na vajo razveseljevati,
nasmejati z duhovitimi domislicami, nam
biti tudi kot oče.
Viktor, hvala za vse.
Člani KUD Štajerski rogisti

Arnold Ledl
9. september 2009
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GOSTOVANJE »GODBE NA
PIHALA« NOVA CERKEV
Godba na pihala Nova Cerkev je od 26.
6. do 28. 6. 2009 gostovala na otoku Krku,
kjer je imela intenzivne vaje. V teh dneh
je izvedla dva koncerta, in sicer enega
v centru mesta Baške in enega v domu
Celeia Celje. Obiskovalci in gostje so z
velikim zanimanjem prisluhnili njihovim
glasbilom.

Lepi dnevi gostovanja in napornih vaj
so hitro minili. Ob vrnitvi z otoka Krka so
zaigrali pred domom še nekaj skladb. S
takim načinom dela želijo nadaljevati tudi
v prihodnje. Zahvaljujejo pa se vsem, ki so
omogočili izvedbo tega gostovanja.
Slavko Jezernik

S POTEPANJA PO POHORJU
»Pogled, da zanj bi dal prav vse,
ko zreš v lepote pohorske;
potrebno pa tja gor se je povzpeti
in za trenutek naokoli se ozreti«.
S takimi mislimi smo se v začetku
julija vračale domov udeleženke strokovne
ekskurzije »Lepote Pohorja«, ki ga je za
svoje članice organizirala neutrudna ekipa
odbora Društva kmetic Meta iz Vojnika.
Preden smo se v jutranjih urah
odpravile na pot, so bili doma podeljeni
še zadnji napotki o tem, kako naj poteka
dan brez glavnega in težko pogrešljivega
hišnega pripomočka, potem pa so naše
misli preplavila pričakovanja o druženju
s sebi enakimi in tem, kaj bomo videle in
doživele v osrčju Pohorja.
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Veselja je bilo na pretek že pred
prihodom avtobusa. Sledili so prisrčni
pozdravi, klepeti, ... in že smo bile na
naši prvi točki Pri Treh Kraljih, kjer je
po obvezni jutranji kavici, ki je doma
marsikateri zaradi hitenja odpadla, sledil
ogled tamkajšnje baročne cerkvice iz 15.
stoletja. Navdušene nad skromno lepoto
smo ji v čast zapele svojo prvo pesem.
Namen, da bi se sprehodile do Črnega
jezera in si ogledale ta prekrasni biser
bistriškega Pohorja, ob poti pa uzrle
kakšno nepoznano gorsko rožo, smo žal
opustile, saj je bilo videti kot, da nam
poleg domačih tudi nebo zameri naš
potep in nas bo zdaj zdaj zmočilo. Tako
smo raje svojo pot nadaljevale v varnem
zavetju avtobusa, ki nas je pripeljal na
Osankarico. Tam smo se ob ogledu muzeja
Pohorskega bataljona spomnile vojnih
grozot, ob predvajanem dokumentarnem
ﬁlmu pa se je orosilo marsikatero oko,
roka pa je skrivaj otrla solzo kot, da nas
je sram lastnih čustev. Predvsem čustev
matere, ki je vajena le dajati, dajati, ... in
ne more verjeti, kako lahko nerazum in
pohlep vzameta tisto najsvetejše, kar lahko
podari le ona – življenje. Zamišljene in
neme smo v očeh druga drugi brale: »O,
bog! Daj, da se nikoli več ne ponovi ...!«
In glej! Kot, da bi nas razumelo tudi nebo.
Podarilo nam je prve sončne žarke, ki so
po dolgotrajnem deževju obetali lep dan in
nam tako povrnili naše razpoloženje.
Na poti proti Arehu smo ugotovile, da
»blaženost med ženami« dobro vpliva tudi
na našega večkratnega šoferja, ki nas je po
slabi makedamski cesti varno pripeljal na
naslednji cilj. Naše prvo navdušenje ob
pogledu na okolje je splahnelo ob vstopu
v cerkev Sv. Areha, ki kar kliče po obnovi.
Težko je razumeti takšen odnos do naše
skupne dediščine. Le kaj bi ob tem porekli
naši predhodniki? In kaj bodo rekli naši
zanamci?
Slabe misli smo nato nekako pregnale v
Razvanju, na biološki kmetiji Cohterjevih,
kjer smo lahko videle, kako si prizadevajo,
da bi naša preteklost le ne utonila povsem
v pozabo. Idej in energije tukaj res ne
manjka. Veliko je že postorjenega, veliko
še bo in takrat bo vredno obisk ponoviti.
Ob ogledu njihovega podeželjskega
vrta so se nam v mislih porajale ideje
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za prenove naših lastnih. Okrepčane z
njihovimi domačimi dobrotami smo z
lahkoto prestale pot do turistične kmetije
Bauhnik – Kobalej v Planici, kjer nas je v
prijetnem domačem okolju čakalo obilno
in predvsem okusno kosilo. Druženje ob
glasbi in kavici na domačem dvorišču je
pregnal dež in že smo hitele proti ekološki
kmetiji Hauptmanovih, kjer smo poskusile
prakajeno goveje meso, imenovano in
zaščiteno pod imenom »Pohor – beef«
ter njihov doma pridelan naravni, bistri in
kašasti jabolčni sok.
Po ogledu tudi te kmetije smo bile
mnenja, da tudi na naših ni bistveno
drugače, saj bio oz. eko pridelava iz modne
muhe vse bolj postajata nuja, če želimo
živeti v bolj zdravem okolju in ga takega
zapustiti tudi rodovom za seboj.
Naš naslednji postanek je bil na
posestvu Meranovo, kjer se bohoti 21 ha
vinogradov s 120 različnimi vinskimi
sortami na najvišje ležeči nadmorski višini
pri nas, in sicer 500 m. Na posestvu, ki
ga je kupil nadvojvoda Janez, ima danes
svoj oddelek za vinogradništvo tudi
mariborska Fakulteta Pohorski dvor. Tu
se kalijo naši vrli vinogradniki, me pa smo
uživale v pokušnji njihovih vin. Ob glasbi
in petju smo tu zaključile našo strokovno
ekskurzijo.
Med potjo proti domu smo strnile svoje
misli in ugotovile, da smo v preživetem
dnevu odkrile mnogo lepega, predvsem
pa smo bile vesele tega, da se prav zaradi
gospodarske krize vrača življenje na
marsikatero kmetijo. Kot prave kmečke
žene smo si dejale: »Naj bo še dolgo
tako!«
Za uspešno izpeljano ekskurzijo se
udeleženke zahvaljujemo organizacijskemu
odboru našega društva, v katerem zaradi
ponovnega materinstva ni sodelovala naša
članica Veronika Marguč. Ob povitju
šestega otroka ji iskreno čestitamo, v
svoji sredini pa si želimo še veliko njenih
posnemovalk, kot tudi naših nepozabnih
skupnih srečanj.
Darja Flis

Društva
KUD ŠTAJERSKI ROGISTI
Za društvo se je čas pomladi vse prehitro
končal. Le nekaj dni v maju nas je ločilo, da
nastopimo na mednarodnem tekmovanju
lovskih rogistov v kraju SCHLOSSHOF v
vzhodni Avstriji. Prelepa pokrajina in vroč
sončen dan sta nas v poznem popoldnevu
spremljala med številne skupine rogistov.
Dočakali smo nepozaben trenutek
razglasitve. Prejeli smo ZLATI ROG in
tokrat spet dokazali spretnost rogistov in
instrumentov. Edini iz Slovenije smo se
povzpeli na zlate stopničke in dostojno
zastopali našo občino Vojnik.

Ni bilo časa za počitek. Že tri tedne
kasneje je sledilo snidenje na vsakoletnem
srečanju lovskih rogistov in pevcev v
Domžalah. Tu smo doživeli zavidanje ob
nastopu v Avstriji in doseženem rezultatu.
V domačem kraju smo prispevali
lovske zvoke ob slavnostnem odprtju
mostu v Višnji vasi.
KOMELJ v Avstriji pa pomeni druženje
vojniške kulture, borcev in ljubiteljev
pohoda, kjer smo v svežem julijskem
dnevu s pesmijo in glasbo veselo zaključili:
TO JE NAŠE – JUBILEJI IN PRIJETNO
DRUŽENJE.
A. Senegačnik

KONCERT KVARTETA
PROSVETNEGA DRUŠTVA
ANTON BEZENŠEK
FRANKOLOVO
Kvartet Prosvetnega društva Anton
Bezenšek Frankolovo je imel 25. junija
2009 svoj drugi samostojni letni koncert
v cerkvi Sv. Trojice na Gojki. Fantje, ki
prepevajo v kvartetu, se v letošnjem letu
lahko pohvalijo s kar nekaj nastopi v kraju,
pa tudi širše.
Za vse obiskovalce so pripravili
posebno presenečenje, saj so v goste
povabili zakonca Valerijo in Aljaža
Farasina ter pianista Lucijana Cetina.
Če na kratko predstavim gosta samega
koncerta, Valerija Šoster Farasin je
domačinka, Frankolovčanka, ki si je
osnove iz solopetja pridobila na Srednji
glasbeni šoli v Mariboru. Njen solistični
repertoar zajema operna, koncertna in
oratorijska dela. Valeriji dela družbo, tako
in drugače, tenorist Aljaž Farasin, po rodu
Ptujčan. Kot solist nastopa na različnih
glasbenih prireditvah, festivalih, opernih
in koncertnih odrih, tako doma kot v
tujini. Sicer pa Aljaž predstavlja tretjino
tria Eroika, kjer so zbrani trije izjemni
vokalisti, ki so že s prvim nastopom v
hipu osvojili Slovenijo. Moram priznati,
da je bilo lepo videti in še lepše slišati te
ubrane glasove, še posebej pa zvenijo na
Gojki, kjer so naša srca in naše duše že
tako predane lepotam narave in postanejo
misli kar malo nostalgične.
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Iskreno čestitamo kvartetu za že
drugi samostojni letni koncert, hvaležni
smo jim za vse lepe pesmi, s katerimi
nas razveseljujejo in jim zaželimo, da jih
njihova mladost, vztrajnost in pogum še
9. september 2009

51

dolgo spremljajo. Prav tako se iskreno in
toplo zahvaljujemo tudi našim gostom,
Valeriji, Aljažu in Lucijanu Cetinu. Tudi
njim naj glas dobro služi in upamo, da nas
bodo še kdaj počastili s svojim nastopom.
Hkrati pa se zahvaljujemo vsem, ki so
kakor koli pripomogli pri sami organizaciji
in izvedbi koncerta.
Naj vas pesmi, ki ste jih slišali na
koncertu, spremljajo v vsakdanjih dneh in
vam, če se kdaj pojavi oblačno nebo nad
vami, dajejo upanje ter pričarajo nasmeh
na lica.
Ines Novak

ŽUPAN BENO PODERGAJS
MED CELJSKIMI KURENTI

Župan Beno Podergajs med celjskimi kurenti

Dne 9. 5. 2009 se je župan Beno
Podergajs udeležil piknika, ki so ga v čast
sponzorjem pripravili kurenti.
Gre za skupino kurentov, ki prihajajo iz
Celja, Štor, Braslovč, občine Laško in tudi
iz Vojnika. Delujejo že od leta 1987, lani
so pa po dolgoletnem druženju ustanovili
društvo. Imenujejo se Društvo ljubiteljev
kurentov “PURMANI”. Skupino sestavlja
12 kurentov in hudiček. Tudi letos so
sodelovali na karnevalu v Novi Cerkvi, v
Celju, predstavili so se v City centru Celje,
Planetu Tuš, obiskali so več osnovnih
šol, domove za starejše in seveda svoje
sponzorje. Predstaviti želijo tradicionalno
slovensko pustno masko na štajerskem.
Več o njih si lahko ogledate na www.
sedmica.si/kurentipurmani “
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Društva

III. TRADICIONALNI POHOD
PO SPOMINSKIH OBELEŽJIH
ZB ZA VREDNOTE NOB
VOJNIK – DOBRNA,
14. 6. 2009
V čudovitem nedeljskem dopoldnevu
je, s ponosno dvignjeno slovensko zastavo,
odšla izpred občinske zgradbe v Vojniku
skupina skoraj tridesetih pohodnikov v
smeri Razgorja. Pot jih je vodila mimo doma
starejših, do Dobrotina. V Razgorju je bila
krajša slovesnost ob spominskem obeležju
NOB v spomin trem ustreljenim borcem.
Ob tej priložnosti je pripravil pozdravni
govor podpredsednik ZB za vrednote
NOB Vojnik – Dobrna, KO Vojnik, Marko
Zdovc. Slavnostni govornik je bil tovariš
Jurček Korošec – Grega, udeleženec
narodnoosvobodilnega boja. Svoje videnje
dogodkov druge svetovne vojne na
področju Razgorja in okolice pa je podala
tovarišica Sonja Podbregar, hči pokojnega
partizana Antona Gregl – Lenarta, ki je
večino časa borbe za svobodo preživela,
seveda kot otrok, v ilegali na področju
Razborja. Po končani slovesnosti smo se
okrepčali ob dobri hrani in pijači, za kar se
je potrebno posebej zahvaliti tovarišema
Jurčku Korošcu in Maksu Šuhlu.

Pohodniki so se vračali v smeri Vojnika,
kjer so se udeležili proslave pri osrednjem
spomeniku NOB v Vojniku, v počastitev
praznika KS Vojnik. Kljub žgočim
sončnim žarkom nedeljskega popoldneva
so programu prireditve prisluhnili tudi
številni domačini in vabljeni. Prireditev
je potekala v skladu z dogovorjenim in
pričarala navzočim slovesno razpoloženje.
Po zaključku kulturnega dela je
sledilo družabno srečanje, ki je teklo
ob partizanskih pesmih in zelo dobrem
pasulju, za katerega se moramo zahvaliti
organizatorju, Karliju Kasesniku, predvsem
pa kuharju Zdenku Vrenku.

Na koncu je potrebno izreči pohvalo
za pripravo poti in vodenje pohodnikov
tovarišema Karliju Žibretu in Marjanu
Palirju.
Prav tako ob tej priložnosti izrekamo
zahvalo za sodelovanje pri izvedbi
proslave Ines Novak, ki je povezovala
posamezne točke v programu, pevcem
Moškega pevskega zbora iz Nove Cerkve,
pod vodstvom Petra Selčana, ki so zapeli
tri pesmi, pevcem Mešanega pevskega
zbora Društva upokojencev Vojnik, pod
vodstvom gospe Bukovac, ki so zapeli prav
tako tri pesmi, slavnostnemu govorniku
Marku Zdovcu ter Mirku Krašovcu, ki je
prisotne nagovoril v imenu KS Vojnik.
Andreja Stopar
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30. POHOD NA KOMELJ
Jurij Bojanovič in Lipej Kolenik,
preživela borca Domnove čete, ki je
bila izdana na Komelju, sta pred 30 leti
v spomin na borbo slovenskega naroda
za obstoj povezala vse ljudi, ki si želijo
sodelovanja med narodi na tej in oni strani
meje, da bi z druženjem na pohodu sklepali
prijateljstva in tako opozarjali voditelje, da
ne smejo dovoliti, da bi, iz kakršnega koli
vzroka, ponovno prišlo do grozodejstev,
kot jih poznamo iz druge svetovne vojne.
Trideset let že Vojničani in Dobrnčani
skupaj z drugimi Slovenci in avstrijskimi
Korošci v juliju pripravljajo slovesnost
na Komelju. Pohod za tiste, ki so želeli
nedeljo izkoristiti tudi za rekreacijo, se je
pričel pri Apovniku s krajšim programom,
v katerem so sodelovali tudi člani pihalne
godbe z Dobrne in rogisti iz Nove Cerkve.
V prijetnem, ne prevročem vremenu
so pohodniki, tako tisti, ki so hodili po
daljši, kot tisti, ki so ocenili, da bi bila
dovolj krajša pot, prispeli do spomenika
na Komelju, kjer je bila spominska
slovesnost, pri kateri so sodelovali tako
rogisti kot pihalna godba, vojniški župan
Beno Podergajs pa je zbrane pozdravil v
našem imenu. Družabno srečanje, ki je
sledilo spominski slovesnosti, je potekalo
v sproščenem vzdušju, v katerem ni bilo
sledu o državnih mejah. Pozno popoldan
so se udeleženci, polni lepih vtisov s
pohoda, z avtobusoma vrnili na Dobrno in
v Vojnik.
Andreja Stopar

Društva
V LINDEKU SO PELE KOSE
Kose v rokah mož in njihova pesem
niso naznanjale kmečkega punta, temveč
košnjo trave po stari slovenski šegi. Tako
kot vsako leto na eno izmed junijskih sobot,
so tudi letos, tokrat že 16. zapored, kosili
na domačijah Lamutovih in Šibančevih
v Lindeku pri Frankolovem. Košnja po
starem se je porodila v glavah gospodarjev
Marka Čretnika in družine Karo. Nekaj
travnikov na teh dveh kmetijah se s svojimi
strminami, grbinami in plazovitim terenom
uspešno upira vsakršni strojni obdelavi. Da
pa ne bi postali »divjina«, so se domislili
ročne košnje kot v starih časih.

stvar okrog košnje tudi teoretično izvrstno
obvladajo. Najstarejši kosec je krstil
mlada dva, fantiča pa sta vlogo asistentov
pri krstu odraslih novincev povsem resno
izpeljala. V kvizu smo izvedeli tudi, da
so bili vsi kosci stari skupaj skoraj 1200
let. Najmlajša sta jih imela le 10 in 8,
kar je tudi dokaz, da na mladih svet stoji.
Pričakovanje najmlajšega, Florjana, je bilo
neizmerno, saj je komaj dočakal, da se je
rodilo to jutro, ko je lahko v družbi pravih
možakarjev tudi on prvič držal svojo red.
Kosci za opravljeno delo niso plačani
z denarjem, ampak s pisnim priznanjem
za udeležbo in z majicami, ki jim jih v

dediščine”, LAS-a Društvo raznolikost
podeželja, ki ga delno soﬁnancira EU v
sklopu programa Leader, organiziralo
srečanje turističnih društev Celjske regije,
ki se od letos imenuje “ŠMARJAK”.
Prireditev je potekala ob Šmartinskem
jezeru, z obilico humorja pa jo je povezoval
Dušan Cafuta. Najprej nas je pozdravil
Matija Golner, predsednik Turističnega
društva Celje. Potem pa so se predstavili še
predstavniki turističnih društev in zavoda
Porta B.
Programski del srečanja je bil namenjen
predstavitvi dediščinskih poti in društev
(zavodov), ki so njihovi avtorji in skrbniki.
Namen srečanja pa je bil, da se med seboj
spoznamo, si izmenjamo izkušnje ter
ugotovimo, kako čim bolj uspešno delovati
na področju prostovoljnega dela v turizmu.
Po končanem programskem delu in kosilu
so se odvijale družabno-športne igre. Vsako
ekipo so sestavljali trije člani. Pomerili pa
smo se v hokeju na travi, vlečenju vrvi,
metu podkve in tekmovanju s čolnom.
Naše društvo je nastopalo s tremi ekipami
in z eno od njih zasedlo prvo mesto.
Skozi vso popoldne pa sta bila na
razpolago tudi čolna in dva kajaka za
mirne vode. Tako so se udeleženci lahko
popeljali po Šmartinskem jezeru. Srečanje
turističnih društev je v celoti uspelo in
naslednje leto se prireditve zagotovo zopet
udeležimo.

Ob 5. uri zjutraj je v rosno travo,
obogateno z obilnimi padavinami prejšnjega
večera, zarezalo 28 dobrovoljnih koscev,
ki so si pred košnjo obvezno »razkužili«
grla, se okrepčali z okusnim zeliščnim
čajem in domačim šarkeljnom. Da jim ne
bi pošle moči, je po dobrih dveh urah dela
sledil obvezni zajtrk, na travniku seveda.
Kosci, ki vedo, kako se stvari streže, so
veselo zapeli in zavriskali, se preselili
v drug breg in ponovno pognali svoje
»stroje«. Do desete ure je padla vsa trava,
na domačiji Šibančevih pa je že čakala
skupna malica in družabni del za celotno
ekipo, travniško in kuhinjsko. Pesmi in
plesu se vsakič pridruži še obvezni kviz in
krst ter zaobljuba »debitantov« (novincev).
Letos so bili štirje, dva odrasla in dva še
zelo mlada. V zanimivem in nekoliko
hudomušnem kvizu so vsi dokazali, da

spomin na ta dogodek vsako leto podarita
gospodarja, Marko in Janez. Košnja, eno
glavnih kmečkih opravil v naših krajih,
je bila včasih trdo garanje, danes pa je le
spomin na čase, ko je bilo treba to delo
opraviti ročno. In takšen spomin vsako
leto znova obujajo v Lindeku ter tako
združujejo prijetno s koristnim.
Sonja Jakop

SREČANJE TURISTIČNIH
DRUŠTEV CELJSKE REGIJE
ŠMARJAK 2009

ROČNA MASAŽA NA DOMU
* terapevtska ročna masaža
* reﬂekconska masaža stopal
* klasična švedska masaža
* pedikura
* Bownova terapija

MIHA ŠKOFLEK s.p. “MAZZI”

V soboto, 13. 6. 2009, je Turistično
društvo Celje v sodelovanju z zavodom
Porta B v sklopu projekta “Po poteh
9. september 2009
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Društva
BLAGOSLOV KOLES IN
KOLESARJENJE PO POTEH KS
NOVA CERKEV
V nedeljo, 5. julija 2009, je Športno
kolesarsko
društvo
Nova
Cerkev
organiziralo drugo kolesarsko druženje z
blagoslovom koles. Startnina je znašala
5 €, druženja pa se je udeležilo preko
štirideset ljubiteljev kolesarjenja. Zbrali
smo se ob 8. uri pred gasilskim domom v
Novi Cerkvi. Pot nas je vodila do cerkve
Sv. Lenarta, kjer je dekan Alojz Vicman
blagoslovil kolesa.

Po blagoslovu smo kolesarili po
glavni cesti do Vizor, mimo skakalnic do
Landeka, kjer so nas pogostili na kmetiji
Slemjek (Ovčar), nato smo se spustili
do Čreskove. V Socki pred trgovino nas
je čakalo okrepčilo, ki ga je pripravil g.
Skaza, od tam pa smo kolesarili po glavni
cesti do gasilnega doma v Novi Cerkvi.
Prijazne gasilke so nam pripravile malico,
nato pa je sledila podelitev nagrad za
najstarejšega, najmlajšega, najtežjega
kolesarja ter polžka. Žrebali pa smo tudi
dobitke, ki so jih prispevali sponzorji.
Drugo kolesarsko druženje smo izvedli s
pomočjo sponzorjev: Šeško, d. o. o., Anton
Kramar, s. p. ter ostali.
Vsem kolesarjem, ki ste se udeležili
kolesarjenja, se zahvaljujemo in upamo,
da se naslednje leto srečamo še v večjem
številu.
Janko Jesenek
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50 LET UČENCEV NIŽJE
GIMNAZIJE VOJNIK
(GENERACIJA 1956-1959)
Ob 50-letnici zaključka šolanja smo se
dne 4. 6. 2009 srečali učenci Osnovne šole
Vojnik. Sošolci smo najprej prisostvovali
pri sveti maši, ki jo je v cerkvi Sv. Jerneja
daroval sošolec Niko Marovt, srečanje
pa se je nadaljevalo v gostilni Dobrotin.
Udeležilo se ga je 32 sošolcev, prisotni pa
so bili tudi trije profesorji: Majda in Marjan
Lebič ter ga. Bukovčeva. Bilo je zelo
prijetno pokramljati in obujati spomine
na minula leta. Sprejela nas je ravnateljica
Osnovne šole Vojnik Majda Rojc, v imenu
župana pa nas je pozdravil predsednik KS
Vojnik Mirko Krašovec.

Tone Gregorc

BLAGOSLOV KAPELE
»KRIŽANJA IN VSTAJENJA« IN
DELA NOVEGA POKOPALIŠČA
V NOVI CERKVI
V sklopu praznovanja krajevnega
praznika Krajevne skupnosti Nova Cerkev
so v nedeljo, 16. avgusta 2009, dekan
Alojz Vicman, pater Cvikl in novomašnik
iz Vitanja Tomaž Šojič opravili blagoslov
kapele »KRIŽANJA IN VSTAJENJA«
ter NOVEGA DELA POKOPALIŠČA V
NOVI CERKVI.
Investitor izgradnje novega pokopališča
je bila Občina Vojnik, izvajalec pa podjetje
ISAR iz Vojnika. Izgradnjo nadomestne
kapele so omogočili in prispevali s sredstvi,
materialom in delom:
- OBČINA VOJNIK (opeko, železo,
dobavo in pokrivanje strehe s skriljem ter
izdelavo in montažo buče in križa na strehi
9. september 2009

z zlatenjem),
- ŽUPNIJA NOVA CERKEV (križ in
freske),
- Fanika PUŠNIK ŠKORJA (idejni projekt
za kapelo),
- Rudi RUDNIK, s. p. (les za streho),
- ISAR, d. o. o. (postavitev temeljev za
kapelo),
- JETA MORINA, s. p. (grobe omete),
- Franc KOTNIK (plošče iz marmorja),
- Anton KOTNIK (pleskarska dela na novi
in stari kapeli),
- Boris KOTNIK (obnovo in montažo
vrat),
- Ivo JEVŠENAK (kamenje za tla),
- Slavko MAUHAR (ﬁna zidarska dela in
polaganje talnih plošč),
- Rajko STAGOJ (zaključne omete).
Zidanje kapele in izdelavo strešne
konstrukcije so opravili krajani:
- Branko MAROVŠEK,
- Franc JAKOP,
- Sandi LEGVART,
- Franci POLENŠEK,
- Janez POLENŠEK,
- Zvonko Rojc.
Blagoslova kapele in novega dela
pokopališča v Novi Cerkvi so se poleg
krajanov naše in sosednjih krajevnih
skupnosti udeležili tudi predstavniki
KS in župan Občine Vojnik, Benedikt
Podergajs.
Vsem, ki ste za izgradnjo kapele
prispevali v kateri koli obliki, se prisrčno
zahvaljujemo!

Slavko JEZERNIK

Društva
Matej Sitar
Magda Golubič
Ksenija Vidergar

POSLANSKA PISARNA
V VOJNIKU
V prostorih Občinskega odbora ZARES
Vojnik (Celjska cesta 24b – PC Zadruga in
TUŠ Vojnik) je bila v ponedeljek, 6. julija
2009, ob 16.00 odprta poslanska pisarna.
Odprtju pisarne so poleg članov stranke
ZARES OO Vojnik prisostvovali tudi
predsedniki nekaterih OO drugih strank,
predsednik Zadruge Celje Marjan Kovač
ter predstavniki medijev.
Poslansko pisarno bo vodil poslanec
ZARES v Državnem zboru in župan
Občine Žalec Alojz Posedel, ki je prisotne
v kratkem pozdravnem nagovoru seznanil
s pomenom instituta poslanske pisarne.
Posebej je poudaril, da je predvsem
namenjena vsem občanom Občine Vojnik.

Poslanska pisarna bo odprta vsak prvi
ponedeljek v mesecu, in sicer od 16.00 do
17.00.
Bojan Trkaj

NA VOLILNO - PROGRAMSKI
KONFERENCI
občinskega odbora Socialnih demokratov
VOJNIK, ki je bila v torek, 23. 06. 2009 ob
20.00 v prostorih Občine Vojnik, je bilo na
predhodno oblikovan in usklajen predlog
imenovano novo vodstvo Občinskega
odbora Vojnik in to:
Predsednik – Jernej Obad
Podpredsednik – Janez Korošec
Tajnik - Branko Delčnjak
Predsedstvo:
Tomaž Skamen
Samo Kunej

Jernej Obad
Na konferenci je dosedanji predsednik
Tomaž Skamen in opisal delovanje stranke
v svojem mandatu. Povedal je, da je
uspelo občinskemu odboru izpeljati nekaj
odmevnih akcij, ki bi jih bilo potrebno
ohraniti. Poleg tega pa je največji uspeh,
da so dobili enega svetnika ter da uspešno
delujejo v odborih. V bodoče se je potrebno
truditi za izpolnitev list za lokalne volitve
ter izpeljati zadane akcije.
Navzoče sta pozdravila in komentirala
pregled dela in uspehe tudi predsednik OO
SD Celje Stane Rozman in tajnik OO SD
Celje Branko Verdev in se zavezala, da
bosta pomagala pri delovanju Občinskega
odbora Vojnik.
Poročilo je bilo z navdušenjem sprejeto
in potrjeno.
Novi predsednik Jernej Obad se je
zahvalil dosedanjemu vodstvu in podal
program dela za naslednje mandatno
obdobje. Povedal je, da se bodo akcije
(pohod na Sv. Tomaž, piknik in predavanje)
odvile v jeseni. Prav tako pa je potrebno
takoj pristopiti k pripravi na lokalne volitve,
ki bodo drugo leto. Plan je napolniti listo
in pridobiti dva svetnika.

poročila predsednic mestnega oziroma
občinskih odborov SDS v regiji. Poleg
tega smo pregledale realizacijo Letnega
načrta težiščnih aktivnosti odbora in se
dogovorile glede aktivnosti, ki jih bomo
izvedle v obdobju julij–avgust 2009. Ob
obravnavanih vsebinah smo še posebej
ponosne na to, da so v letu 2009 bile
izvedene volilne konference v ženskih
odborih Celje, Hrastnik, Rogaška Slatina,
Šentjur, Štore, Vojnik (v letu 2008
tudi Šmarje) ter ustanovna konferenca
ženskega odbora v Bistrici ob Sotli. Novo
izvoljene predsednice in vodstva odborov
so dokazali, da smo ženske lahko »dodana
vrednost« delu občinskih odborov in da s
pozitivnim odnosom ter timskim delom
lahko uresničimo marsikateri projekt, saj
skupaj ZMOREMO VEČ.
Majda Krošelj

FARNI PRAZNIK V VOJNIKU
V nedeljo, 23. 8. 2009, je župnija svetega
Jerneja v Vojniku praznovala, saj je bila
nedelja farnega zavetnika. Slovesno smo
proslavili 35-letnico duhovništva rojaka
Jožeta Špesa, župnika v Brestanici, posebej
pa še rojstni dan in 40 let duhovništva
našega župnika Antona Pergerja, ki v naši
župniji od leta 1973 skrbi za dušnopastirsko
delo in vse, kar je povezano s Cerkvijo.
Je tudi član Zbora svetovalcev v škoﬁji
Celje. Z veliko hvaležnostjo Bogu, da
imamo v svoji sredi duhovnika, kot je naš,
smo sodelovali pri slovesni maši, po maši
pa se srečali in poklepetali s prijatelji, z
znanci in duhovniki ob dobrotah, ki so jih
pripravili nekateri domačini in župnijska
Karitas.

Branko Verdev

ŽENSKI ODBOR SDS VOJNIK
V petek, 19. 6. 2009, je v Vojniku
občinski odbor SDS Vojnik organiziral
3. redno sejo ŽO SDS Celjske regije. Na
seji smo med drugim obravnavale: volitve
poslank in poslancev v EP; informacijo
o prireditvi »Ženske ZA ženske« in
o konstitutivni seji Sveta ŽO SDS;
9. september 2009
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Društva
PIKNIK KATRCE 03 IN 55 LET RADIA CELJE
napihljivem igralu. Piknik Katrce 03 so
nadaljevali Foxy Teens, Natalija Verboten,
Čuki, Tanja Žagar, Vili Resnik, Mladi
Dolenjci, Natalija Kolšek, ansambel
Vrt, z glasbeno točko so se predstavili
župani, zabavali smo se z Vitezi Celjskimi,
nastopila sta Jože Krajnc in Marjan Uljan
z oddaje Zvezde pojejo, pa Skater, Katrca,
skupina, ki ste jo izbrali poslušalci Radia
Celje v akciji S Katrco do zvezd in se je
po vašem predlogu poimenovala Ra-Ce,
Mitja kvintet, Trio Pogladič, Zaka’ pa ne,
Navihanke, Domen Kumer, za piko na i pa
smo pripravili še koncert skupine Nude.
Na ogled so bile tudi starodobne ‘katrce’
in z eno izmed njih se je pripeljala tudi
voditeljica prireditve Klavdija Winder.
Razrezali smo torto velikanko in voščili
vam, ki ste zaslužni, da je Radio Celje radio
z dolgoletno tradicijo. Veliko posebnosti je
bilo na tokratnem pikniku, med drugim
je Domen Kumer snemal video spot za
narodnozabavne skladbe.
Klavdija Winder

IZLET NA LETNI TABOR
LEPENA 2009

S piknikom Katrce 03 smo v uredništvu
Radia Celje začeli s praznovanjem 55letnice Radia Celje. Zabavo v centru
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Vojnika je začel ob 14. uri čarodej Grega,
že takoj na začetku prireditve pa so se
otroci lahko zabavali tudi na

9. september 2009

V nedeljo, 2. avgusta 2009, sta
občinski odbor SDS Vojnik in SDM Vojnik
organizirala izlet z avtobusom na letni
tabor LEPENA 2009. Letošnja prireditev
je potekala v znamenju 15. spominskega
gorniškega tabora dr. Henrika Tume. Ta
prečudoviti konček naše Slovenije ob
sotočju rek Lepene in Soče, ki izvira v
neposredni bližini! Na kraju samem so
nas z dobrodošlico pričakali organizatorji
OO SDS Bovec in Goriške regije.
Obenem je potekalo srečanje diplomantov
Akademije dr. Jožeta Pučnika in Nove
politike skupaj s podelitvijo diplom. Vse
prisotne je nagovoril tudi predsednik
SDS Janez Janša, ki je redni obiskovalec
Lepene in njenih okoliških gora. Izrazil
je nestrinjanje s predlogom predsednika
Planinske zveze Slovenije, da bi Aljažev
stolp z vrha Triglava premestili v planinski
muzej. Čeprav se zaveda pomembnosti
planinskega muzeja za Slovenijo, ki je
tudi gorniška država in so v mandatu

Društva

prejšnje vlade postavili temeljni kamen, je
po njegovem mnenju enega od simbolov
slovenstva neodgovorno tlačiti v muzej.
Med gosti so bili še oba podpredsednika
stranke Zvone Černač in Sonja Ramšak,
evropski poslanec iz vrst SDS dr. Milan
Zver, bovški župan in poslanec SDS
Danijel Krivec ter mnogi drugi. Sledil je
piknik z gorniškim plesom ob živi glasbi, ki
so ga obiskali številni prijatelji iz OO SDS
Bovec in Goriške regije ter organizirane
skupine iz občinskih odborov SDS iz cele
Slovenije.
Marko Oset

LETNI ZAKLJUČEK
ZAKONSKIH SKUPIN
V dekaniji Nova Cerkev so aktivne
tri zakonske skupine, ena v župniji Nova
Cerkev in dve na Frankolovem. Skupine
delujejo po programu Družina in življenje,
srečanja imajo enkrat mesečno vse šolsko
leto. V mesecu juniju pripravijo skupni
zaključek vseh skupin, za kar si udeleženci
z veseljem rezervirajo nedeljsko popoldne.
Že tradicionalno se zaključek dogaja v
Lindeku, kjer jih v svoj objem sprejme
prelepa Lindeška dolina. Letošnje srečanje
je privabilo v Lindek številno in zelo pisano
druščino, tako člane zakonskih skupin, kot
njihove družine in sorodnike ter okoliške
domačine. Uradni del srečanja predstavlja
maša na travniku pri Vrhivnšekovi kapelici,
ki jo je letos daroval p. Branko Cestnik,
nadaljevanje pa nikdar nima predpisane
vsebine. Med različnimi družabnimi igrami
nikoli ne manjka pravi nogomet, kjer
izgorijo vse, tudi rezervne kalorije hudo
zavzetih igralcev. Za žogo se podi pretežno
moški spol, od fantičev do zrelih mož, ki
se ‘pokupčkajo’ po različnih kriterijih: po
župniji, letih, starosti, kilogramih, skratka,
pri kategorizaciji igralcev domišljija ne

pozna meja. Za »štrene zmešat« občasno
pristopi kakšna korajžna predstavnica
ženskega spola, sicer pa ženski del
populacije zavzame navijaško tribuno,
ustvarja debatne krožke in se posveča
otrokom in njim primernim igricam.
Tudi letos so urice popoldanskega
druženja prehitro minile, odhajajoče sonce
pa je bilo tisto, ki je naznanilo, da je treba
pospraviti in odnesti vse, kar smo prinesli
ali pripeljali s seboj. Pa ne samo to, domov
smo odnesli še veliko več. Sproščeno
dogajanje tega popoldneva je vse udeležene
psihično in ﬁzično okrepilo, to pa je tista
dobrina, ki je v današnjem življenjskem
tempu vedno bolj primanjkuje.
Sonja Jakop

DRUŠTVO UPOKOJENCEV
VOJNIK
Tako kot se konča spomladansko
urejanje okolice in vrtov, smo tudi mi
končali s pomladanskimi izleti in delno
zaključili z letnimi izleti in druženjem.
Samo da se spomnimo, kje smo bili in
kaj smo počeli v tem času: bili smo na
avstrijskem Koroškem ob Vrbskem jezeru
na polotoku Marije Wurd. Na vrhu piramide
Kegl smo si s stolpa ogledali prečudovito
pokrajino z jezeri, kot tudi samo Vrbsko
jezero. Tu je bila tudi malica. Od tod
smo se odpeljali na ogled Minimundusa
ali Sveta v malem, kot mu pravijo. Izlet
smo zaključili v Črni na Koroškem, kjer
smo imeli pozno kosilo. Bili smo tudi na
Primorskem. Ogledali smo si luko Koper
in soline v Sečovljah. Iz Sečovelj smo se
odpeljali na Debeli rtič ob italijanski meji,
kjer smo imeli kosilo.
Toda poletnega potepanja še ni bili
konec, saj smo v začetku julija odšli na
potep po Prekmurju. Torej s Primorske na
skrajni vzhod Slovenije. V Juršincih smo
imeli malico – bograč in pokušnjo vin, ne
smem pa izpustiti niti ogledov Ptujskih
toplic in Moravskih Toplic. Ogledali smo
si tudi cvetlični park orhidej v Dubrovniku
in zaključili s poznim kosilom v Gornji
Dubravi na Hrvaškem.
Posebno se moramo spomniti srečanja
s starejšimi občani, starimi 80 in več let,
ki je bilo v nedeljo, 7. junija, v Socki pri
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Ivanki Koprivnik. Srečanje je tradicionalno
in je v počastitev krajevnega praznika KS
Vojnik in tedna starejših. Na srečanju je bil
prisoten tudi župan Benedikt Podergajs,
s katerim smo se dogovorili, da bi bilo
naslednje leto srečanje starejših za vse
občane v Občini Vojnik, ki so stari nad
80 let, in ne samo za naše upokojence. To
misel bomo upoštevali in se za naslednje
leto dogovorili s pristojnimi na občini o
takem srečanju.
Čas pač hitro beži in že bo tu jesen in z
njo misel na zimo. Jesenski del izletov in
druženj je kar pester. Že v septembru sledi
romanje na Brezje, nato ‘oktober fest’
– naše druženje pod šotorom, zaključni
izlet, že je tu martinovanje, ki bo letos na
Tinskem, in čisto za konec leta nam ostane
še silvestrovanje, katerega bomo imeli na
kmečkem turizmu Kaučič pri Lenartu.
Pridite, veselo bo, pridružite se nam,
da bo še bol veselo. Ne zamudite svoje
priložnosti za razvedrilo in druženje.
Ivan Robačer

ZDRUŽENJE ZA VREDNOTE
NOB VOJNIK – DOBRNA
IZVOLILO NOVO VODSTVO

Na skupščini združenja, ki je bila
19. junija, je bila na mesto dosedanjega
predsednika
Marjana
Oprešnika
enoglasno izvoljena Andreja Stopar, ki je
prevzela vodenje. Podala je svoje videnje
nadaljnjega dela združenja, predvsem pa
cilje za uresničevanje sprejetega programa
dela v mesecu marcu letošnjega leta.
Izrekamo ji vso podporo pri delu.
Jure Vovk
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KAM SE MUDI VOJNIČANOM?
S takšnim naslovom je novinarka
Novega tednika pospremila obvestilo
sredi junija letos, da je Občinski odbor
LDS Vojnik Dušana Horvata izbral za
županskega kandidata v Občini Vojnik na
volitvah leta 2010. Tudi med predstavniki
nekaterih drugih strank v občini je bilo
slišati besede: »Ste pa hitri, ste pa zgodni,
saj je še skoraj leto in pol do volitev«.
Številni občani pa povejo: »Prav je, da je
kandidat za župana znan dovolj zgodaj,
da se imajo ljudje čas seznaniti s tem,
za kakšnega človeka resnično gre. V
nekajmesečni predvolilni kampanji, ko vsi
kandidati bolj ali manj igrajo in se trudijo
prikazati v čim lepši luči, realno kandidata
kot človeka ne morejo spoznati. Tako se
odločajo po drugih nagnjenjih, bodisi po
politični pripadnosti, preprosto volijo za
starega župana, ker ga že poznajo, ali pa
sploh ne gredo na volitve«.
Tako torej komentirajo in razmišljajo
o zgodnji kandidaturi drugi. Kako pa
razmišlja kandidat sam in tisti, ki smo
njegovo kandidaturo potrdili?
Dušan Horvat s kandidaturo misli
resno in računa na dovolj široko podporo
volivcev. Pravi: »Občina Vojnik je sicer
ena od mnogih v Sloveniji, vendar ima
številne speciﬁčne razmere in probleme. V
primeru, da bi me volilci podprli, želim priti
na mesto župana dobro pripravljen. Lahko
trdim, da razmere v občini Vojnik že vrsto
let dobro poznam, vendar kot predsednik
KS sem nanje gledal bolj z vidika potreb
naše KS. Kar sem sprejel kandidaturo
za občinskega župana, pa intenzivneje
proučujem in analiziram razmere z vidika
celotne občine, vseh treh KS. Prepričan
sem, da bom lahko pripravil vsebinsko
realen program. Lahko rečem, da poleg
dela v naši KS intenzivno orientiram svoje
misli in poglede na globalne občinske
vsebine, občino pa seveda sestavljajo tri
samostojne KS«.
Tisti, ki smo Dušana Horvat potrdili za
županskega kandidata, mislimo, da morajo
imeti kandidati za funkcije v občinskih
organih dovolj časa, da se pripravijo, v
nekem smislu izobrazijo za naloge, katere
bodo sprejeli v primeru, da jih volivci
potrdijo. Tudi če ne bodo izvoljeni,
so takšne priprave za občino koristne,
tako glede županskih kandidatov, kot
kandidatov za občinski svet in svete KS.
OgledalO 09/71
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Predvolilni čas je tisti moment in vzgib,
ko vsi občani, ki poleg svojega rednega
dela najdemo voljo in čas za ukvarjanje
z družbenimi – skupnimi vprašanji,
intenzivneje proučujemo in analiziramo
naše življenjske pogoje v svojem okolju in
iščemo vsebine za lep in še lepši danes in
jutri. To še zlasti velja za odbore političnih
strank v občini tako, da poleg novih kadrov
s svežo energijo ponudijo tudi kakšno
dobro vsebino za prihodnji mandat.
Mi se bomo torej potrudili, da bodo
volivci imeli možnost naše kandidate
dobro in resnično spoznati ter se bodo
tako na volitvah lahko odločili.
Mag. Adolf VIDENŠEK

POHOD OB DNEVU
DRŽAVNOSTI
V četrtek, 25. junija 2009, je občinski
odbor SDS Vojnik ob dnevu državnosti
organiziral 3. tradicionalni pohod na Sv.
Tomaž (444 m). Letošnji pohod je obeležil
polnoletnost samostojne države Slovenije.
Čeprav vreme letos ni bilo preveč
naklonjeno, se je na pot do cerkve Sv.
Tomaža odpravilo okoli 50 pohodnikov.
Članom in simpatizerjem stranke so se pri
pohodu pridružili člani SDS Celje, skupaj
s podpredsednico SDS Sonjo Ramšak. Po
prispeli poti je sledila maša za domovino,
ki jo je daroval župnik Anton Perger. Vsi
udeleženci pa so bili deležni tudi golaža, ki
ga je pripravil Zdenko Vrenko. Prav tako je
bilo poskrbljeno za prijetno vzdušje, za kar
sta poskrbela mlada harmonikarja, Urban
Belak in Matej Jakopanec. Vse prisotne
sta nagovorila še predsednik SDS Vojnik
Milan Dečman in gostja, podpredsednica
stranke SDS, Sonja Ramšak. Prijetno
druženje so vsi zbrani sklenili z mislijo:
‘’Naslednje leto se zopet vidimo!’’

SDS Vojnik
9. september 2009

HOLCERIJA 2009

TD Nova Cerkev se je tudi letos
udeležilo tradicionalne prireditve v
Vitanju. Tokrat so sodelovali v veliki
povorki s popolnoma obnovljenim
traktorjem “oldtimerjem”. Geslo
prireditve je bilo “Delo in življenje
holcerjev”. Naša dekleta in fantje
so tako predstavili sajenje smrek v
starih časih. Utrinek z dolgotrajnih
priprav in s prireditve pa si lahko
pogledate na naši spletni strani
www.td-novacerkev.com

DRUŠTVO JE AKTIVNO SKOZI
VSE LETO - BILI SMO V VELIKI
NEDELJI
V nedeljo, 5. 7. 2009, smo se člani
Turističnega društva Nova Cerkev
odpravili na obisk Kulturnega društva
Simona Gregorčiča v Veliko Nedeljo.
Naše sodelovanje nadgrajujemo vsako
leto. Naš cilj je bil, da članom ponudimo
nekaj zabave, da spoznajo del Slovenije
in obiščejo kulturno prireditev. Torej smo
združili koristno s prijetnim.
V poznih popoldanskih urah smo
se odpravili v Zamušane, na obrobje
Slovenskih Goric, kjer smo v Šprajcevi
zidanici poizkusili vino lanske trgatve, ki
smo jo pomagali opraviti jeseni. Sprejeli
so nas zelo gostoljubno. Naše članice so
z dobrotami iz Nove Cerkve dopolnile
njihove značilne jedi. Po pokušini vin smo
nadaljevali pot do Velike Nedelje, kjer
je bila ob 21. uri gledališka igra Ne joči,
Veronika. Uživali smo ob igri na prostem,
se iz nje kaj naučili in se zlasti predali
sproščanju ob zabavnem tekstu.
Sodelovanje s kulturno umetniškim
društvom bomo nadaljevali 6. septembra, ko
bodo naši gostje na tradicionalni prireditvi

Kronika
Nedeljsko grajsko popoldne, ki bo na
gradu Lemberg pri Novi Cerkvi. Vabimo
vse bralce, da se prireditve udeležijo kot
gledalci ali pa kot sodelujoči ponudniki na
grajski tržnici, predstavitvi starih obrti, v
kulturnem programu. Oglasite se v Novi

Cerkvi, obiščite naše spletne strani in se
prepričajte, da naše društvo živi in dela
skozi vse leto.

KMEČKA TRŽNICA NA VASI V
NOVI CERKVI

vseh večjih dogodkih v kraju. Druženje
vaščanov sredi vaškega jedra postaja
zdaj stalnica, ki jo bodo po potrebi še
razširili, obljubljajo organizatorji. Vsi, ki
bi želeli svoje izdelke ponuditi v nakup, se
pogumno javite na Krajevno skupnost ali
Turističnemu društvu.
Vabljeni vsi, ki cenite domače dobrote,
prvo soboto v mesecu, med 8. in 12. uro,
da bo tržnica in z njo vas živela še naprej.
Vsako soboto med 7. in 9. uro pa bo
možno kupiti domači kruh iz krušne peči.

V mesecu avgustu je sredi vasi Nova
Cerkev zaživela do zdaj le priložnostna
kmečka tržnica. Krajevna skupnost je v
sodelovanju s Turističnim društvom in
domačimi glasbeniki svečano odprla prvo
prireditev. Lično urejene stojnice so se
šibile pod težo dobrot pretežno domačih
gospodinj. Ponujajo kruh iz krušne peči,
pekovsko in drobno pecivo, zavitke,
potice, sezonske pridelke, gozdne sadeže,
čebelje izdelke in druge dobrote domače
pridelave. Kot vse do danes, je tudi tokrat
bilo živahno. Na poletno jutro je mnoge
radovednost, druge želja po nakupu,
tretje glasna harmonika pripeljala sredi
dogajanja. In »sejem bil je živ« ter z njim
utrip na vasi.

Odbor TD Nova Cerkev

OBISK KOROTANA NA DUNAJU
Dne 26. maja 2009 smo obiskali
Slovenski kulturni center Korotan na
Dunaju. V večernih urah je sledila kulturna
prireditev ob predstavitvi Štrubljeve
knjige »Pogum besede, 500 let Primoža
Trubarja«. V programu je nastopil Kvartet
Prosvetnega društva Anton Bezenšek
Frankolovo, ki je odlično popestril večer
in mu dal slovensko domačnost. To je
predvsem tisto, kar imajo dunajski Slovenci
in drugi krajani Dunaja najraje. Jože Žlaus
je s svojo Valvazorjevo prešo dodatno
obogatil predstavitev Trubarjeve knjige.
Po končanem kulturnem programu pa smo
vse obiskovalce pogostili z domačimi
slovenskimi dobrotami ter z izborom našega
domačega vina z imenom »Vojničan«.
Zahvaljujem se vsem nastopajočim,
gospodu Mirku Krašovcu za pokušnjo vin in
Hildi Goršek za pokušnjo domačega kruha
iz krušne peči. Za odlično promoviranje
slovenske kulture in turistične promocije
našega kraja bi se iskreno zahvalila gospodu
Antonu Levstku, direktorju doma in hotela
Korotan za povabilo in gostoljubje.
Ko smo na občino čez nekaj dni
dobili njegovo zahvalo, je v njej pisalo
tudi takole: »Še danes odmeva vaš obisk
Slovenskega kulturnega centra Korotan,
ko ste bistveno prispevali, da je kulturna
prireditev ob predstavitvi Štrubljeve knjige
»Pogum besede, 500 let Primoža Trubarja«
tako odlično uspela. Upam, da bomo lahko
v prihodnje še sodelovali.«

Lea SREŠ
Slavko JEZERNIK

Ines Novak

Pridne roke gospodinj nas s svojimi
izdelki spremljajo že nekaj časa ob
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Društva
PLANINSKI KOTIČEK

Triglav, julij 2009

Ta naš ponos in simbol, mislim Triglav,
nas vedno znova preseneča in navdihuje.
Obdari nas z nepozabnim, nedoživetim ...
Vedno znova potrjuje, da moramo ob
načrtovanem vzponu razmisliti ne le o
kondiciji, pač pa tudi o opremi, prehrani in
vremenu.
Nikoli ni preveč opozarjanj glede
obutve in obleke. Uporabljajte ustrezno
obutev, obleko (vsaj del te naj bo živo
pisane barve) ter osebno zaščitno in

tehnično opremo. Pravilno uporabo
slednje je potrebno poprej dobro vaditi.
S seboj imejte rezervno perilo in tudi
poleti topla oblačila, planinski zemljevid,
svetilko in prvo pomoč, na izpostavljenih
poteh pa zaščitno čelado in komplet za
samovarovanje.
Pred turo doma preverite, ali oprema
ustreza nameravani turi. O turi in času
njenega trajanja obvestite domače ali
tistega, ki bo dal pobudo, da vas poiščejo,

če se ne boste pravočasno vrnili.
In hitrost hoje?
Hitrost hoje prilagodite svojim
zmožnostim in naj bo ves čas izleta kar
se le da enakomerna. Začetne pol ure hoje
mora biti namenjene ogrevanju organizma.
Hodite previdno in ne prožite kamenja.
Med hojo pot in njeno okolico nenehno
opazujte, tako boste o nenadnih zahtevah
do vas, o objektivnih težavah, o vremenskih
spremembah itd. v naprej opozorjeni. Če si
hočete bolje ogledati okolico vaše poti in
gore, se ustavite in počnite to v mirovanju.
Pozorni bodite tudi na pobočje gore nad
vami ter početje planincev, ki se morda
tam nahajajo. V vročih dnevih, pri močnem
sevanju svetlobe in sonca oči in odkrite
dele telesa zaščitite pred soncem.
Vreme, ki nas letos v enem popoldnevu
preseneti z dežjem, s točo, pripeko in z
nalivom, je tisti dejavnik, ki ga moramo
preveriti še tik pred odhodom v gore. In se
nanj tudi pripraviti.
Kljub vsemu pa ostaja v nas Slovencih
duh po raziskovanju, osvajanju in
občudovanju gora. Ne le slovenskih –
pogledamo še k sosedom ...

In še ... spomin, ki ostaja
V NAČRTU IMAMO NASLEDNJE:
Kroﬁčka – september,
Leskovec in Brunk – september,
Potepanje po Prekmurju – oktober,
Pohod ob prazniku Občine Vojnik
– oktober,
Labinska planinska pot – oktober.
Zvonka Grum
PD Vojnik
Svinčna planina, junij 2009
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Društva
VINSKI LETNIK 2008
VINORODNE DEŽELE
PODRAVJE
Dne 20. 5. 2009 je potekalo na
KGZ Maribor že 43. ocenjevanje vin
pod imenom Vinski letnik 2008. Na 53
območnih ocenjevanjih je bilo ocenjenih
4089 vzorcev. Med njim tudi 141 vzorcev
vojniških vinogradnikov.
Organizatorka T. Vodovnik-Plevnik

pravi, da je bilo to krona vseh društvenih
ocenjevanj. Vina je ocenjeval cvet
slovenskih vinskih ocenjevalcev, bilo jih
je 36. V dveh komisijah je bilo ocenjenih
164 vzorcev. V tej močni konkurenci so se
člani VVD Vojnik spet odlično odrezali:
Beli pinot J. in F. Podkrajšek je dobil oceno
18,20.
Chardonnay J. in F. Podkrajšek je dobil
oceno 17,98.
Chardonnay
M. Krašovca je dobil
oceno 18,25.
Kerner – pozna trgatev M. Krašovca je
dobil oceno 18,36.
Vinogradnik Mirko Krašovec je sodeloval
na 35. odprtem državnem prvenstvu v
Gornji Radgoni v mednarodni konkurenci
766 vzorcev. Vino Kerner – pozne trgatve
(grozdje je bilo potrgano 6. 11. 2008) je bilo
ocenjeno s 83,67 (za malenkost je zgrešili
zlato priznanje). BRAVO, MIRKO!
Bo kar držalo navodilo naših mentorjev
Antona, Tadeje, Romana ... manjša
obremenitev – višja kakovost, manj je
bolje. Iskreno čestitamo za lepe ocene,
predvsem pa za korajžo.
Vinogradniki pridno urejajo tudi
društveno klet in zbirajo predmete za
manjši vinogradniški muzej. V septembru
pa jih čaka: II. POHOD OD KLETI DO
KLETI, STROKOVNI IZLET, predavanje
PRIPRAVA NA TRGATEV LETNIKA
2009. Kulturna prireditev III. VINSKA
TRGATEV bo potekala dne 10. 10. ob
udeležbi vinske kraljice ter zbiranju grozdja

za društveni ponos, vino VOJNIČAN
(prihranite kak lep grozd).
Vinske gorice letos lepo kažejo; želimo
lepo jesen in bogato letino.
Pavle Leskovar

ŽE ČRIČEK PREPEVA
»Pij malo, pij dobro.« Tega naš zares
delovni tajnik Vinogradniško-vinarskega
društva Vojnik Pavle Leskovar nikoli ne
pozabi napisati. Tudi rek, ki se glasi: »Sonca
dosti, znoja in skrbi, da trta dobrega rodi,«
je izrednega pomena pri rasti in predvsem
dozorevanju grozdja. Danes, 18. 8. 2009,
lahko ta rek zapišem, kajti temperatura
33 °C - kolikor se je da izmeriti ta dan
– je pravi balzam za dozorevanje grozdja,
letošnjega letnika 2009.
Vinogradniki smo letos zelo veseli, saj
nas do danes niso obiskala prehuda neurja,
s točo in z boleznimi pa tudi nimamo
prevelikih težav.
Ko boste brali ta članek, bomo seveda
že krepko v septembru in se bomo že po
malem pripravljali na trgatev. Kot sedaj
kaže, bomo imeli letos zelo dobro vinsko
letino. Merjenje sladkorne stopnje dne 15.
avgusta je pri Chardonnayu pokazalo 66
»ekslerjev«, pri Kernerju 58 in pri Modri
frankinji 67, merjeno seveda na povprečje
100 jagod.
Torej, spoštovani vinogradniki, z
veseljem lahko pričakujemo letošnjo
trgatev, seveda pa nikakor ne smete pozabiti
priti na tradicionalno vinsko trgatev, ki jo
naše društvo pripravi pri potomki stare trte
z Lenta.
Že zdaj vas spomnim, da bomo tudi
letos zbirali vaše grozdje, iz katerega bomo
potem ‘naprešali’ vino Vojničan. Več bo
grozdja, več bo vojničana.
Mirko Krašovec

SREČANJE STAREJŠIH
KRAJANOV V KS
FRANKOLOVO
Letos smo naše starejše krajane gostili
na srečanju, v četrtek 11. junija, v okviru
praznovanja Krajevnega praznika KS
Frankolovo. Srečanje smo organizirali
skupaj s Komisijo za socialna vprašanja in
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Župnijsko Karitas Frankolovo.
Na srečanje smo povabili 156 krajanov,
starih nad 70 let. Udeležilo se jih je 50
krajanov.
Za starejše krajane je bila maša ob 18.
uri v cerkvi Sv. Jožefa na Frankolovem.
Ob 19. uri smo se zbrali v Gostišču
Bojana, kjer so s prisrčnim programom
nastopili učenci Osnovne šole Frankolovo
in poklonili majceno darilce. Vzdušje v
dvorani je popestrila tudi vokalna skupina
družina Gregorc s Frankolovega.
Prisotne sta pozdravili predsednik
Krajevne skupnosti Frankolovo Dušan
Horvat in župan občine Vojnik Beno
Podergajs. Oba sta vsem prisotnim zaželela
obilo zdravja v želji, da se naslednje leto
ponovno srečamo.

Po pogostitvi je sledilo prijetno
druženje, za katerega smo prepričani, da je
vsem prisotnim ostalo v lepem spominu.
Nastopajočim učencem in učiteljicama,
Mariji Čretnik in Bredi Kočevar, se iskreno
zahvaljujemo za lep kulturni program.
Zahvala velja tudi vokalni skupini
Družina Gregorc za popestritev kulturnega
programa.
Lepa hvala vsem članicam Župnijske
Karitas Frankolovo, ki so prispevale
pecivo za pogostitev.
Hvala tudi našemu patru Branku
Cestniku za maševanje ob tej priložnosti.
Posebno pozornost pa smo posvetili
prisotni najstarejši krajanki in krajanu
na samem srečanju. To sta že vrsto let
Ivana Medved, ki je letos dopolnila 97
in Franc Štante, ki je dopolnil 87 let.
Oba najstarejša krajana sta bila zelo
vesela, da sta se udeležila srečanja in se
obenem zahvalila za pozornost, ki sta jo
prejela. Čretnik Anton pa se je zahvalil
v imenu vseh povabljenih za gostoljubje
in organizacijo vsakoletnega srečanja
starejših krajanov.
Dušan Horvat

OgledalO 09/71

Šport
Tako smo že v mesecu juniju v sklopu
praznika Krajevne skupnosti Nova Cerkev
izvedli
tradicionalno
meddruštveno
tekmovanje v smučarskih skokih za pokal
Krajevne skupnosti Nova Cerkev.
Tekmovanja, ki smo ga izvedli 24. 6.

SMUČARSKO DRUŠTVO
VIZORE ... JE AKTIVNO
TUDI V TEH VROČIH
MESECIH

Košarkarski klub Vojnik
RAZPORED DOMAČIH TEKEM – JESENSKI DEL
U12 – ml. pionirji 1.–18.mesta
VOJNIK : ROGAŠKA
VOJNIK : KELEJA

sobota, 19. 09. 09, ob 10.00
sobota, 19. 09. 09, ob 12.30

U14 – st. pionirji II. SKL – VZHOD II
VOJNIK : ŠENTJUR ALPOS
VOJNIK : BISTRICA
VOJNIK : KONJICE – ZREČE B

nedelja, 15. 11. 09, ob 11.30
nedelja, 22. 11. 09, ob 11.30
nedelja, 29. 11. 09, ob 11.30

KADETI II. SKL – VZHOD II
VOJNIK : ROGAŠKA
VOJNIK : KELEJA
VOJNIK : ŠMARJE PRI JELŠAH
VOJNIK : KONJICE – ZREČE B
VOJNIK : CELJSKI VITEZ

sobota, 10. 10. 09, ob 11.30
sobota, 24. 10. 09, ob 11.30
sobota, 07. 11. 09, ob 11.30
sobota, 14. 11. 09, ob 11.30
sobota, 28. 11. 09, ob 11.30

MLADINCI II. SKL – VZHOD II
VOJNIK : HOPSI POLZELA
VOJNIK : CELJSKI VITEZ
VOJNIK : KRŠKO
VOJNIK : RUDAR
VOJNIK : PODBOČJE
VOJNIK : PROST
VOJNIK : SAVINJA

nedelja, 27. 9. 09, ob 17.00
nedelja, 11. 10. 09, ob 17.00
nedelja, 25. 10. 09, ob 17.00
nedelja, 08. 11. 09, ob 17.00
nedelja, 29. 11. 09, ob 17.00
nedelja, 20. 12. 09, ob 17.00
nedelja, 24. 01. 10, ob 17.00
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2009 v skakalnem centru Vizore, se je
udeležilo 16 dečkov in deklic iz petih
skakalnih klubov Štajersko-Koroške
regije.
Kot se za domačo tekmo spodobi, so
naši tekmovalci dosegli izvrstne rezultate.
Tako je bil v najmlajši kategoriji dečkov
do 8 let Miha Lipovšek Ročnik drugi, v
kategoriji dečkov do 9 let je bil prav tako
drugi Jan Bombek, v kategoriji dečkov do
10 let pa je spet pometel s konkurenco naš
državni prvak Timi Zajc.
Kot vedno je bilo na tekmi kar precej
obiska, tradicionalno pa je bil prisoten tudi
Jožef Ograjenšek, ki je vodja Zbora za
smučarske skoke in nordijsko kombinacijo
pri Smučarski zvezi Slovenije. Ob tej
priložnosti je našemu dolgoletnemu in
zaslužnemu članu Franciju Kotniku podelil
priznanje Smučarske zveze Slovenije za
požrtvovalnost in vztrajnost pri aktivnostih
v smučarskih skokih.
Ta trenutek naši mladi skakalci
pilijo formo za bližajoči se jesenski del
tekmovanj v Zakopanih na Poljskem.
V spomladanskem delu tekmovanj so
naši tekmovalci dosegli nekaj odličnih
uvrstitev na državnem nivoju. Tako so
uspešno nastopili v Kisovcu, kjer so
dosegli prvo, tretje, peto, osmo, dvanajsto
in petnajsto mesto v različnih kategorijah,
v Tržiču, kjer so v različnih kategorijah
osvojili prvo, drugo in enajsto mesto,
v Kranju, kjer so osvojili prvo, sedmo,
deseto in dvanajsto mesto, v Velenju,
kjer so osvojili peto in osmo mesto ter
na Ljubnem, kjer so osvojili prvo, tretje,
četrto, šesto in deveto mesto.
V Vizorah pa se že počasi pripravljamo
na organizacijo državnega prvenstva za
dečke do 9 let, ki bo potekalo v nedeljo,
24. 9. 2009, tako da lahko že sedaj vljudno
povabimo na ogled tekme vse ljubitelje
smučarskih skokov.

Šport
KOŠARKARSKI KLUB VOJNIK
VABI NA TURNIR TROJK ZA
OSNOVNOŠOLCE IN MLADINO

DELOVNA AKCIJA – UREJANJE
IGRIŠČA FRANKOLOVO 2009
Športno društvo je, tako kot že vsa
leta do sedaj, pripravilo spomladansko
delovno akcijo, kjer člani društva uredimo
in pripravimo igrišče.

Ob prazniku občine Vojnik KK Vojnik
vabi na tradicionalni turnir v trojkah in
tekmovanje v metanju prostih metov in
trojk učence in učenke osnovnih šol in
srednješolsko mladino. Za tekmovanje v
igri TRI na TRI lahko sodelujejo ekipe v
naslednjih kategorijah:
Ekipo naj sestavljajo od 3 do 4 igralci
ali igralke po naslednjem sistemu:
do 5. razreda dečki in deklice mešano,
6. in 7. razred dečki, 6. in 7. razred
deklice,
8. razred dečki, 8. razred deklice,
9. razred dečki, 9. razred deklice,
mladinci do 20 let, mladinke do 20 let.
Kdor nima ekipe, lahko tekmuje tudi v
metanju trojk
ali prostih metov!

Kdaj: v petek, 25. septembra,
ob 14. uri

V lepem sobotnem dnevu smo
tudi letos opravili vsa potrebna dela.
Zamenjali in prebarvali smo klopi, uredili
odvodnjavanje, škarpirali in uredili
brežino, prebarvali gole, prekrili in
prebarvali brunarico in popravili mreže.
Posebej smo veseli dejstva, da je druženje
in pripravljenost za prostovoljno delo med
člani društva vsako leto na višjem nivoju.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo
občinski upravi za razumevanje, posebej pa
krovstvu in kleparstvu Leopold Lampret, s.
p. iz Levca, ki nam je prekrilo brunarico.
Akcijo smo zaključili s piknikom.
Marko Kodela

ORATORIJ V VOJNIKU
V dneh od 17. do 21. avgusta je v
Vojniku potekal oratorij z naslovom Nate
računam, v katerem so otroci spoznavali
življenje in delo skromnega in delovnega
sv. Frančiška Asiškega, polnega ljubezni
do ljudi, narave in Boga. 43 otrok, 11
animatorjev in nekaj pomočnikov je v teh
dneh vsak dan aktivno sodelovalo pri maši,
katehezi, v delavnicah in igrah. Popeljali
so se tudi v Celje, kjer so obiskali župnijo
sv. Jožefa, zadnji dan pa so pripravili
zaključek skupaj s starši.
Milena Jurgec

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
vpisuje v višješolski študijski
program izrednega študija

EKONOMIST
moduli:

turizem
komerciala
ra�unovodstvo
Najnižja šolnina v regiji in ugodni pla�ilni pogoji.
Želite pridobiti dodatna strokovna znanja?

Možnost študija v Celju,
Rogaški Slatini in Mozirju.
• 03 428 54 50 • pks-visja.ce@guest.arnes.si •
• www.pksola.com/visja/visja.htm •

Kje: na igrišču OŠ Vojnik,
v primeru slabega
vremena pa v telovadnici

Dodatne informacije na
tel. 031 564 115.
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MLADA UPA BELE KARAVANE
ŽIGA SKAZA

Vsem bralcem Ogledala je zagotovo že
znana športna pot mladega smučarja Žige
Skaze, saj so bili njegovi odlični rezultati
prejšnjih sezon predstavljeni v lanski
številki.
Letošnja sezona je že četrta, da je mladi
smučar svoj čas preživel na belih poljanah
pod strokovnim vodstvom Gašperja
Webra, trenerja SD Unior Celje. Največja
dosežka v sezoni 2008/2009 sta zagotovo,
ko je Žiga z Bernardom Vajdičem v pokalu
na Rogli dosegel 3. mesto in naslednji dan
na smučarskem dvoboju Celje – Zagreb
dosegel odlično 1. mesto. Za Bernardom
Vajdičem je zaostal le 2,81 sekunde.
V sezoni 2008/2009 sta s trenerjem
namenila poseben poudarek pridobivanju
kondicije ter piljenju tehnike, tako da bo v
naslednji sezoni Žiga pripravljen dati vse
od sebe za doseganje najboljših rezultatov.
Da pa rezultati ne bi izostali, je Žiga že takoj
po končani sezoni začel s pridobivanjem
mišične mase ter s kondicijskimi treningi,
tako da mu časa za prave počitnice ostaja
bolj malo. Preživlja ga ob igri s svojo
sestrico in bratcem ter pomoči na kmetiji.
Žigo torej čaka nova sezona, v katero
pa stopa kar najbolje pripravljen. Želimo
mu mnogo dobrih rezultatov in navijamo
zanj. Dajmo, Žiga!

odpeljanih 14 tekem), kar pomeni 1.
mesto v svojem letniku, na meddržavnih
tekmovanjih je na Starem Vrhu v pokalu
Loka dosegla odlično drugo mesto v
veleslalomu, v šestih tekmah pokala
vzhodne regije pa skupno drugo mesto, kar
pomeni, da je najboljša v svojem letniku.
Sezona je bila težka in zahtevna, saj se je
borila kot najmlajša v svoji skupini. Njene
tekmice so namreč starejše več kot leto
dni. Pa vendar rezultati niso izostali.
Sedaj se pričenja nova sezona.
Pripravljalni treningi se zaključujejo
in na vrsto prihaja aktivno in trdo delo
na treningih ter kar najboljša vožnja na
tekmah, ki se bodo vrstile kot po tekočem
traku. In Saša bo znova vstajala sredi noči,
da se bo pripravljala na pisanje testov,
delala domače naloge, da bo čim bolj
tekoče opravljala šolsko delo. Ko večina
njenih vrstnikov še trdno spi, bo mamica
Saši pripravi prvo porcijo energije za
zajtrk – špagete, da ji bodo dali moč za
prihajajoči dan. Dve šolski uri bo preživela
v šoli s svojimi sošolci, potem pa se bo
odpeljala na trening ali tekmo. Vrnila se
bo zvečer, utrujena, malo bo poklepetala
s sošolkami ter jih povprašala, kaj je za
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Takšna je Saša – prijazno, vedno
nasmejano dekle, ki jo imamo vsi radi. Ve,
kaj hoče in s trdim delom sledi svojemu
cilju; in zagotovo bo v prihodnosti krojila
usodo ne samo slovenskega, temveč tudi
svetovnega smučanja. Do takrat pa ji
držimo pesti in smo ponosni nanjo!

TURNIR V ODBOJKI NA MIVKI
V soboto in nedeljo, 25. in 26. 7.
popoldan, je na bazenu Frankolovo potekal
turnir v odbojki na mivki. V sodelovanju
sta ga organizirala Športno in Mladinsko
društvo Frankolovo. Člani slednjega
so še nekaj dni pred samim turnirjem
urejali okolico in pripravili igrišče za
zanimive tekme. Prvi dan turnirja se je
vršilo predtekmovanje, v katerem so
bile ekipe razdeljene v dve skupini. Dve
najboljši iz vsake skupine pa sta se uvrstili
v nedeljski polﬁnale. Tekmovanje je
potekalo v lepem vremenu in še posebno
v nedeljo pred številčnim občinstvom, ki
je znalo nagraditi lepe poteze odbojkarjev
z glasnimi aplavzi. Po izenačenih tekmah
za prvo in tretjo mesto so se pokalov,
denarnih nagrad (zmagovalca sta dobila še
plato piva) veselili naslednji:
1. mesto: Dejan Ulipi, Denis Srebot;
2. mesto: Kristjan Škoﬂek, Matej Pelko;
3. mesto: Primož Petrej, Luka Štante.
Zahvala gre Kristjanu Košaku, ki je
prispeval denarne nagrade za prvouvrščene.
Posebej pa bi se zahvalil Marku Špegliču,
ki je sponzoriral mivko za igrišče in
omogočil, da je mladina na Frankolovem
skupaj s ŠD Frankolovo uredila še en
prepotreben športni objekt za rekreacijo in
druženje.
Lep športni pozdrav!

SAŠA BREZOVNIK
Tudi Sašo bralci Ogledala že dobro
poznajo, saj so jim v spominu ostali
lanskoletni Sašini vrhunski rezultati.
Z njimi se lahko pohvali tudi letos ob
zaključku sezone, saj je Saša v sezoni
2008/2009 dosegla 6. mesto na državnem
tekmovanju Velika nagrada Argeta (skupaj

domačo nalogo. Če ji bo čas dopuščal, jo
bo tudi naredila. Tudi ko bo odsotna več
dni zaradi tekem, ne bo pozabila na svoje
prijatelje. Če bo le mogla, jih bo poklicala,
da jim bo zaželela vse najboljše za rojstni
dan. Ne bo pozabila na sošolca, ki je v
bolnišnici, in mu bo zaželela čim prejšnje
okrevanje.

Saša s Tino Mazej
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LIGA SMS VOJNIK 2009
REZULTATI 12. KOLA

TRANSPORT ROGEL : VOJNIK PIZZERIA LIMBO
NIRVANA KM
INSTALACIJE

:

ŠD FRANKOLOVO

: NK TROBENTICA

KMN BORCI

BAD BOYS VOJNIK
ROZNTALL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

TERRA CAFE ALIGATORJI

7:6
4:6

: ŠRD FREDDY

5:9

: NATIS

8 : 11

9:7

: MALI PARIS

VRSTNI RED PO 12. KOLU

5:3

TERRA CAFE ALIGATORJI

12

12

0

10

93 : 42

36

+51

TRANSPORT ROGEL

12

8

1

3

84 : 48

25

+36

MALI PARIS

12

ŠD FRANKOLOVO

12

NK TROBENTICA

1

VOJNIK PIZZERIA LIMBO

12

NATIS

12

NIRVANA KM INSTALACIJE

12

ROZNTALL

12

ŠRD FREDDY

12

KMN BORCI

12

BAD BOYS VOJNIK

12

9

0

8

0

6

1

6

0

6

0

5

1

5

1

4

0

1

0

0

0

3
4
5
6
6
6
6
8

11

12

67 : 38
75 : 55
62 : 59
83 : 55
64 : 61
74 : 65
66 : 58
63 : 79
36 : 85

36 : 158

27
24
19

7

0

13

2

+29

13

+20

10

+3

11

18

+28

16

+9

10

12

-16

7

0

-122

18
16
3

+3
+8

-49

1
9
3

: STRANICE

16 : 6

ŠMARTNO

: NIRVANA

: TORCIDA VETERANI

3:7

SANTANA

VRSTNI RED PO 10. KOLU

7

2:6

FEGY VOJNIK VETERANI

10

8

0

2

62 : 35

24

+27

1

1

3.

ŠMARTNO

10

6

0

4

77 : 55

18

+22

0

0

4.
5.
6.

TORCIDA VETERANI
STRANICE
SANTANA
NIRVANA

10
10
10
10

7
4
3
1

0
1
0
1

3
5
7
8

56 : 46
66 : 78
42 : 61
35 : 63

21
12(-1)
9
4

+10
-12
-19
-28

4
3
4
4

Najboljša strelca:
28 – Kamberovič (Stranice),
21 – Arnšek (Šmartno).
Glavni pokrovitelj veteranske lige MC je Bistro, Pizzeria in Avtopralnica MC, Celjska c. 3, Vojnik, Janez Majcen, s. p
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VETERANSKA LIGA MC VOJNIK 2009
FEGY VOJNIK
VETERANI

4

1

2

Najboljša strelca:
30 – Videmšek (Mali Paris),
25 – Skornšek (ŠD Frankolovo).
Glavni pokrovitelj lige SMS je SMS BAR Arclin 21, Petra Senker, s. p.

REZULTATI 10.
KOLA

1

0
1
1
0

Prireditve
SEPTEMBER
TURISTIČNO DRUŠTVO
NOVA CERKEV

NEDELJA,
6. SEPTEMBER 2009
OB 15.00

PLANINSKO DRUŠTVO
VOJNIK

SOBOTA,
POHOD NA KAMNIŠKO-SAVINJSKE ALPE
12. SEPTEMBER 2009 (KROFIČKA).

KULTURNO DRUŠTVO
SOCKA

NEDELJA,
VEČER NA GRAJSKEM DVORIŠČU
13. SEPTEMBER 2009 v graščini Socka.
OB 15.00

PLANINSKO DRUŠTVO
VOJNIK

SEPTEMBER 2009

POHOD NA POSAVSKO HRIBOVJE
(LESKOVEC IN BRUNIK).

ZB ZA VREDNOTE NOB
VOJNIK – DOBRNA

V MESECU
SEPTEMBRU

TRADICIONALNI POHOD
PO POTI XIV. DIVIZIJE.

MEŠANI KOMORNI ZBOR
DRUŠTVA UPOKOJENCEV
VOJNIK

SOBOTA,
Koncert ob 5. obletnici delovanja.
27. SEPTEMBER 2009 V večnamenski dvorani v Novi Cerkvi.

OKTOBER

NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE NA
GRADU LEMBERG s kulturnim programom in
prikazom domače obrti.

OBČINA VOJNIK

PETEK,
2. OKTOBER 2009

OBČINSKI PRAZNIK OBČINE VOJNIK:
slavnostna seja OS Občine Vojnik in osrednja
slovesnost ob prazniku Občine Vojnik.

PLANINSKO DRUŠTVO
VOJNIK

SOBOTA,
3. OKTOBER 2009

POTEPANJE PO PREKMURJU.

PGD VOJNIK

SOBOTA,
3. OKTOBER 2009

TRADICIONALNI OKTOBERFEST.
Na igrišču v Vojniku.

DRUŠTVO TALON
FRANKOLOVO

NEDELJA,
4. OKTOBER 2009

ISKANJE IZGUBLJENEGA PRSTANA
GRAJSKE GOSPE. Zbirno mesto pri Graščini
na Frankolovem, s pohodom na grad Lindek.
Informacije: Greta Jošt (041-836-795).

DUET BISER S PRIJATELJI

NEDELJA,
11. OKTOBER 2009

KONCERT OB 10. OBLETNICI DELOVANJA.

PLANINSKO DRUŠTVO
VOJNIK

SOBOTA,
17. OKTOBER 2009

POHOD OB PRAZNIKU OBČINE VOJNIK
– KOSTANJEV PIKNIK.
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TUDI TO JE FRANKOLOVO

BENCINSKI SERVIS
Po tej varni poti se pripelješ v kraj, ki je nekdaj cvetel v
turizmu. Kraj je ostal, turizma ni več.

Na desni strani je prenosljivi bencinski servis, ki zaradi
nenehnih igric odgovornih še vedno išče pravo lokacijo.

Pot se nadaljuje mimo stare trgovine v centru kraja, ki sameva
in čaka na svojo usodo.

V graščinskem parku stoji večnamenski objekt ki služi društvom
za prireditve in se sramuje svojega obstoja.

Pot se nadaljuje do prvega križišča, kjer so začeli vendar ne
dokončali z izgradnjo stanovanjskega bloka. Takšno stanje že
šest mesecev kazi center Frankolovega.

Skozi to betonsko cev se je pred nekaj časa videla cerkev na
Gojki.
BOMO FRANKOLOVČANI ŠE KDAJ SPREGLEDALI?
Avtor teksta in slik: Vovk Jure

SREČANJE GRADIŠČANOV

