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^EVAP^I^I
pakirano, Ave Grill, 720 g
480 g + 240 g GRATIS
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€ 3,42
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€ 4,15

NAPITEK MULTISOLA
Pivovarna Union, 6 x 1.5 l
5 + 1 GRATIS

SLADOLED LEONE
STRACCIATELLA
Incom, Ajdovš~ina, 2 x 1 l
1 + 1 GRATIS

����������
€ 2,69

PASIRAN
PARADIŽNIK MUTTI
3 x 400 g
2 + 1 GRATIS

����������
€ 1,70

  Prera~uni v SIT so informativni in so izra~unani po te~aju zamenjave 239,640 SIT = 1 EUR.

Dobrodo{li v supermarketu VOJNIK, Arclin 102!
PON-PET 8.00 - 20.00 SOB 8.00 - 17.00 NED 8.00 - 12.00
Ponudba velja od 18.4.2007 do prodaje zalog.
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OBČINA VOJNIK
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik
Davčna številka: 67288006

Podračun UJP: 01339 - 0100003082
E-pošta: obcina@vojnik.si

Tel.: 03 78 00 620
Fax: 03 78 00 637

Uradne ure:
(osebno in po telefonu)

Ponedeljek od 8.00 do 12.00
Sreda od 8.00 do 12.00

od 13.00 do 16.30
Petek od 8.00 do 12.00

Glasilo Občine Vojnik 

Izdajatelj: Občina Vojnik 
Odgovorna urednica: 

Mojca Skale
Uredniški odbor: 

Valerija Svetel, Milena Jurgec,
Alenka Prebičnik Sešel, 

Alja Tihle, Alenka Blazinšek 
in Simon Stagoj

Trženje oglasov: Tina Kušar
Lektorica: 

Tanja Štante Benčina
Naslovna fotografija:
Blagoslov jedi na Gojki

Foto: Matjaž Jambriško
Priprava in tisk: 
Dinocolor 2007

Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov 
in je brezplačno.

Prispevke s fotografijami za 
naslednjo številko Ogledala 

pričakujemo do petka, 1. junija 
2007, v tiskani in po možnosti 
v elektronski obliki (na disketi, 

zgoščenki, USB-ju ali po 
e-pošti na naslov: 

ogledalo@vojnik.si).

Članke, prejete po 1. juniju, bomo 
objavili v okviru možnosti.

Uredniški odbor si pridržuje pravico 
do krajšanja člankov in izbora 

fotografij po lastni presoji.
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NAŠA BESEDA

Čeprav se spominjam mnogih pomladi, se mi zdi, da še nobena ni bila 
posuta s toliko cvetja. Sneg, ki je za slovo le pobelil tudi našo pokrajino, 
je sicer prisilil to cvetje, da je sklonilo glave. A prijazno sonce je bilo 
močnejše, stopilo je sneg. Počasi, toda vztrajno, se je cvetje začelo 
dvigovati in spet je vse cvetoče. Tu pa tam je sicer kakšen cvet ostal 
zlomljen, a večina je zmagala.

Vse to, se mi zdi, je simbol našega življenja. Vsake toliko časa pade na 
našo pot kakšen nepredviden ''sneg'', ki nas upogne, včasih tudi polomi. 
A ko posije ''sonce'', nam da moč, da se počasi, toda vztrajno dvigamo 
in postajamo močnejši. Včasih smo drug drugemu sneg. Poskušajmo 
biti sonce, ki ima vedno nalogo in namen ogrevati, osrečevati, ljubiti in 
verovati.
Bodimo tista zemlja, ki posrka vase toploto in svetlobo sonca zato, da 
''proizvaja'' smeh, srečo, veselje in tolažbo. 

Minili so velikonočni dnevi, ki nam kristjanom prinašajo smisel življenja. 
In če ga imamo, ga lahko podarjamo tudi drugim. 
Poskušajmo dajati in sprejemati ter se zahvaljevati ... 

 Milena Jurgec
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Spoštovani občani!

Za nami je še ena mila zima, ki nam je celo privarčevala 
nekaj evrov v proračunu, za nami so tudi velikonočni 
prazniki, ki so vam gotovo pustili kakšno praznično 
sled. Sprejeli smo proračun Občine za leto 2007. (Za 
delovanje občine je to najpomembnejše dejanje.)

V nadaljevanju podajam nekaj  glavnih obrazložitev in 
odgovorov na najpogostejša vprašanja.

DELO OBČINSKIH ODBOROV

Večkrat vprašujete, kako so sestavljeni občinski odbori 
in komisije, oz. o članih teh komisij. 
Vse občinske odbore in komisije smo predstavili v 58. 
številki Ogledala, ki je izšla 20. decembra preteklega 
leta. Če bodo zahteve, jih bomo ponovno objavili. 
Odbori in komisije so predstavljeni tudi na spletni 
strani občine. 

VLOGE ZA ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR TER 
KOMUNALO IN KS

Mnogi občani pošiljate svoje vloge na OMENJENI 
OBČINSKI ODBOR! Vljudno vas prosimo, da svoje 
vloge najprej usmerite na svoje KS-ti. Na posameznih 
KS-tih delujejo komunalni odbori, ki imajo enake 
pristojnosti kot občinski odbor, so pa zagotovo najprej 
odbori v KS-tih odgovorni za reševanje problemov v 
svojem okolju. V primeru, da je vloga takšne narave, da 
jo komunalni odbor v KS-ti ne more rešiti ali presega 
njegove okvire, jo bo KS sama preusmerila na občinski 
odbor. 

ČISTILNA AKCIJA 

Kljub slabemu vremenu in prestavljeni čistilni akciji, 
je ta lepo uspela! Zahvaljujem se vsem trem KS-tim in 
njihovim predsednikom, ki so jo organizirali ali celo 
sodelovali pri čiščenju okolice. 
Iz poročil, ki so jih poslale KS, ugotavljam, da je v KS 
Nova Cerkev čistilo preko 100 ljudi in sicer v Vizorah, 
Socki, Lembergu, skavti so čistili brežine Hudinje, 
učenci POŠ Socka in Nova Cerkev pa so očistili šolske 
poti in okolice objektov. 
V KS Frankolovo je organizirano čistilo preko 40 
udeležencev na različnih krajih KS-ti. Svoj prispevek 
pa je dodala tudi OŠ Frankolovo v organiziranem 
čiščenju. 
V Vojniku so se vključila v čiščenje nekatera društva 
in Civilna zaščita, skupaj s člani potapljaškega društva. 
Prav tako je veliko pripomogla k čistejšemu okolju OŠ 
Vojnik, ki je čistila šolske poti na širšem območju KS-ti 
in okolico svojih zgradb in igrišč. 
Še enkrat hvala KS-tim za organizacijo in predsednikom 
za osebno pomoč, hvala ravnateljem in vodjem vseh 
šol, tako obeh centralnih kot obeh podružničnih šol za 
njihov osebni zgled pri čiščenju okolja. 
Iskrena hvala tudi predsednikom mnogih društev in 
vsem drugim, ki ste čutili kot potrebno, da se vključite v 
to akcijo. VEMO, DA STE SE TUDI MNOGI OBČANI 
vključili v urejanje okolja, lastnih dvorišč in okolice 
različnih objektov, za kar se vam iskreno zahvaljujem, 
vesel vaše odgovorne zavesti. 

ZBIRNI CENTRI OZ. EKOLOŠKI OTOKI

V občini si že več let prizadevamo urediti večji prostor, 
z več kontejnerji in z možnostjo lažjega odlaganja. To 
nam še ni uspelo, saj kljub mnogim prostorom, ki so 
nekateri imeli vse pogoje za spremembo v zbirni center, 
tega zaradi nasprotovanja občanov nismo uredili. 
Obstoječi so začasni in zgrajeni na  neprimernih mestih. 
Veliko ljudi nas poziva, da teh naj ne umaknemo, ker 
jih potrebujejo, ko pa predlagamo nove, primernejše 
lokacije, se pa nihče več ne strinja. 
Kljub temu vas PROSIM, DA SPOŠTUJETE NAVODILA 
tistih, ki skrbijo za urejenost, jih ne žalite in poskušate 
odlagati v skladu z obstoječimi navodili. 

ŠE VEDNO PA VAS PROSIM, DA VEČJE KOLIČINE 
KOSOVNIH ODPADKOV, ŠE POSEBEJ, KADAR ŽE 
IMATE NALOŽENE NA USTREZNO PREVOZNO 
SREDSTVO, ODPELJETE  NA ODLAGALIŠČE V 
BUKOVŽLAK, KJER VELJAJO ZA ODLAGANJE 
ENAKA PRAVILA KOT DO SEDAJ. 
IN PRENEHAJTE ODLAGATI RAZLIČNE 
ODPADKE IZVEN UREJENIH PROSTOROV 

BESEDA ŽUPANA
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INTERVJU

5

– TUDI SREDI POLJA IN PODOBNO. POSEBNO 
NEVARNO JE, KADAR VRŽETE POGINULE ŽIVALI 
ALI DROBOVINO TEH ŽIVALI V OBCESTNE 
JARKE ALI DRUGA NEPRIMERNA MESTA. ŽIVAL, 
KI JE BOLNA, JE LAHKO ZA OKOLICO SMRTNO 
NEVARNA. 
ŠE POSEBEJ BI VAM BILI HVALEŽNI, ČE 
BI PRENEHALI METATI ODPADKE IZ 
AVTOMOBILOV. Ste kdaj pomislili kdo to čisti? 
Največkrat delavci v režijskem obratu, šolarji in še 
kdo. 

VKLJUČEVANJE V JAVNI ODVOZ KOMUNALNIH 
ODPADKOV

V prihodnjih dneh želimo vključiti še zadnje občane 
oz. gospodinjstva, ki niso vključena v redni odvoz 
odpadkov!
Od 2500 gospodinjstev je ostalo le še okrog 60 takšnih, 
ki iz različnih razlogov niso vključena!

VANDALIZEM

V OBČINI  VOJNIK JE VEDNO VEČ VANDALIZMA, 
PIJAČE IN DROG. 
Največ pritožb in opozoril smo gotovo prejeli ravno 
s to problematiko. Pripombe so bile podane tudi na 
občinskem svetu. Smo v rednih stikih s policijo, vaše 
kritične pripombe pa prenašamo tudi  odgovornim. 
Policija nam zagotavlja, da opravlja kontrole na našem 
območju v skladu s pooblastili in z možnostmi. Poročila 
predstavljajo tudi na občinskem svetu, kjer svoja mnenja 
lahko neposredno povedo tudi občinski svetniki. 
Prosimo pa tudi vas, da ste pozorni na dogajanje 
v okolici, na ulici in še kje, saj na tak način lahko 
preprečite marsikatero kaznivo dejanje. 
Sporočam tudi imena dveh odgovornih policistov za 
naše območje, in sicer sta to:
David Tramšek in Danilo Ungar.   

MOBILNA TELEFONIJA

Na osnovi več opozoril z različnih koncev občine 
zaradi slabega signala smo najprej opozorili Mobitel 
in predlagali postavitev dodatne bazne postaje in jim 
lokacijo tudi predlagali. S to problematiko pa smo 
seznanili tudi TUŠTEL, ki je v nastajanju in smo naleteli 
na boljši odziv. 
Zavedamo se, da je slab signal ponekod v Pristavi, 
Bovšah, Razgoru in Bezovici
ter ponekod v Socki  in okolici, Ivenci in na delu krajev, 
ki ležijo pod Konjiško goro. 
Prizadevali si bomo prepričati še kakšnega operaterja, 
ki bi postavil bazno postajo in s tem omogočil boljši 
signal mobilne telefonije. 

VODOVOD MALE DOLE

Z vodovodom bomo nadaljevali še v letošnjem letu, 
prizadevamo pa si pridobiti  tudi  dodatna sredstva (ali 
regionalne vzpodbude ali druga, tudi evropska sredstva) 
za nadaljevanje izgradnje tega pomembnega vira. 
Nekateri uporabniki na tem vodovodu ste prišli na 
idejo, da voda brez prekuhavanja ni užitna. Voda na 
vodovodu Male Dole je zdravstveno neoporečna. V 
primeru, da voda ne bi bila primerna za uživanje, bi vas 
upravljavec o tem tudi takoj obvestil. 

RAZVOJNI PROGRAM OBČINE – DELAVNICA

Skupaj s predsedniki občinskih odborov in podžupanom 
se zahvaljujem vsem, ki ste konstruktivno razpravljali 
na omenjeni delavnici in s tem pomagali razmišljati 
o novih ali boljših poteh razvoja občine Vojnik. (Glej 
krajši zapis v tej številki.) 

Ob koncu še:
Na Frankolovem so organizirali prireditev Ostanimo 
prijatelji in organizatorjem čestitam za odlično izvedbo. 
Tudi v prihodnjih dneh nam različni organizatorji 
obljubljajo veliko prireditev. Obiščite jih, saj je 
velikokrat vaš obisk njihova edina nagrada za marljivo 
in kvalitetno delo. (Poglejte pod PRIREDITVE.)
Balonarski klub je organiziral 10. jubilejni balonarski 
festival. Članom in še posebej predsedniku Balonarskega 
kluba Vojnik iskreno čestitam za odlične izvedbe 
festivalov in slikovite prelete naših krajev, kjer smo 
resnično vsi uživali ob pogledu na pisane in številne 
balone. Hvala tudi za odlično predstavljanje občine in 
kraja v prostoru bivše Jugoslavije in v Evropi. 

Naj vam maj nakloni veliko hvaležnega cvetja! Mi v 
občinski upravi pa si želimo potrpežljivega in predvsem 
širokega gledanja na delo občinske uprave in krajevnih 
skupnosti. 
Primerjajte, koliko se je v enem letu zgodilo (beri 
naredilo) pred nastankom občine Vojnik in koliko 
danes. (To so besede marsikaterega občana.) 

 Beno Podergajs,   
župan Občine Vojnik
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 EVROPA TU IN ZDAJ  
Kako zbližati Evropo in njene 
državljane: obdobje razmisleka, načrt 
D in sporazumevanje z državljani

V sredstvih javnega obveščanja vsak dan zasledimo, da 
Evropska skupnost bolj kot kadar koli prej potrebuje mnenje 
svojih državljanov, njihove odzive ter pripravljenost sodelovati 
v procesih odločanja. Po Pogodbi o Ustavi za Evropo, v javnosti 
bolj znani kot Evropska ustava, ki so jo državljani Francije in 
Nizozemske na referendumu zavrnili, je Evropski svet sprejel 
deklaracijo o ratifikaciji Pogodbe o Ustavi za Evropo, s katero 
so voditelji držav in vlad pozvali k obdobju razmisleka, med 
katerim naj bi v vsaki državi potekala obsežna razprava. Ta 
razprava naj bi vključevala državljane, civilno družbo, socialne 
partnerje, nacionalne parlamente in politične stranke.

Komisija je oktobra 2005 predstavila t.i. Plan D, kjer D 
pomeni demokracijo, dialog in
debato, katerega cilj je »spodbuditi obsežno razpravo med 
institucijami Evropske skupnosti in državljani« ter vzpostaviti 
način, na katerega se lahko državljani vključijo v evropski 
postopek odločanja. Po celotni Evropski skupnosti so začeli 
potekati procesi, ki bi povezali državljane in oblikovalce 
politik. Eden izmed treh vseevropskih projektov so 
Posvetovanja z evropskimi državljani. Gre za proces, v katerem 
naključno izbrani državljani iz vseh 27 članic Evropske 
skupnosti oblikujejo vizijo Evropske skupnosti, v kakršni bi 
želeli živeti leta 2020. Maja bodo rezultati nacionalnih debat 
združeni v enotno poročilo in predani Evropski komisiji, ki 
se je obvezala, da bo »ljudski glas« upoštevala. Zaenkrat gre 
za pilotski projekt, toda vsi nacionalni partnerji, v Sloveniji 
je to Center nevladnih organizacij Slovenije, pri katerem sem 
odgovorna za ta projekt, si prizadevamo pridobiti zadostno 
politično in civilnodružbeno podporo, da bi Posvetovanja 
postala stalni način komunikacije Evropske skupnosti z 
državljani. V Sloveniji smo Posvetovanja organizirali 10. in 
11. februarja v Portorožu, v kakšni Evropi pa si leta 2020 

želijo živeti državljani Slovenije, si lahko preberete na www.
drzavljanstvo.eu/posvetovanja.

Evropa za državljane 2007–2013 – Evropa za Vojnik?  

Vsekakor pa pri »Aktivnem evropskem državljanstvu« ne gre 
le za politične akcije, pač pa v veliki meri za to, da državljani 
vseh držav članic začutijo skupno evropsko identiteto, 
razvijejo zadostno mero medsebojne strpnosti, odkrivajo 
skupne temelje in zgodovino in drug drugemu s svojim 
znanjem in izkušnjami pomagajo do kvalitetnejšega življenja. 
Evropska komisija, Evropski parlament in Svet Evropske skupnosti 
so se dogovorili o ustanovitvi programa Evropa za državljane 2007–
2013 ter pripravili vrsto akcij, na katerih lahko za finančna sredstva 
za različne projekte zaprosijo tudi različne organizacije s področja 
Občine Vojnik. 

Akcija 1 — Aktivni državljani za Evropo, ki državljane 
vključuje bodisi z dejavnostmi, povezanimi s partnerstvi med 
mesti, bodisi z drugimi vrstami projektov državljanov.
Akcija 2 — Aktivna civilna družba v Evropi, usmerjena v 
organizacije civilne družbe, bodisi s strukturno podporo na 
podlagi programa dela na evropski ravni bodisi s podporo za 
transnacionalne projekte.
Akcija 3 — Skupaj za Evropo, ki vključuje zelo odmevne 
dogodke, študije in informacijska orodja.
Akcija 4 — Aktivno evropsko spominjanje, ki podpira akcije, 
namenjene ohranjanju krajev in arhivov, povezanih z 
deportacijami, ter spominskim žalnim slovesnostim za žrtve 
nacizma in stalinizma, in prispeva h globokemu razmišljanju 
o poreklu in prihodnosti evropskega povezovanja.
Morda se bo izkazalo, da so posamezna društva ali pobude 
premajhna za samostojno prijavo projekta, zato se bodo morala 
v evropskem duhu med seboj povezovati, poiskati partnerje, 
doma ali v tujini. Razpisi za vsako akcijo bodo večkrat odprti, 
skupno pa bo v obdobju 2007–2013 razdeljeno 215 milijonov 
EUR. Žal nacionalnega koordinatorja za razpis še nimamo, 
podrobne informacije pa lahko dobite pri Zavodu Center 
za informiranje, svetovanje in razvoj nevladnih organizacij 

– CNVOS. Evropa za državljane pa 
nikakor ni edina tovrstna pobuda, 
sredstva je možno pridobiti tudi na 
drugih manjših razpisih.
Osrednjo spletno stran programa 
»Evropa za državljane« najdete 
na: http://eacea.ec.europa.eu/
citizenship/index_en.htm
Več informacij o programu pa na 
spletni strani CNVOS-a. 
 Evropa trka na naša, lokalna vrata, 
geografske in jezikovne pregrade 
se zmanjšujejo, možnosti odpirajo. 
Naivno in idealistično je pričakovati, 
da bomo kar naenkrat vsi srečni 
državljani Evrope, toda zakaj ne 
bi vsaj poskusili in sprejeli novega 
izziva? 

Alenka Blazinšek
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JOŽE ŠPES, 
VOJNIČAN V 

BRESTANIŠKI 
BAZILIKI LURŠKE 

MATERE BOŽJE

Nekoč je bil v Vojniku 
ministrant, ki je zelo lepo in 
razločno bral. Imel je močan 
glas, zato je gospod župnik 
vadil branje z njim tako, da 

ga je poslal h gozdu, ki je od cerkve precej oddaljen. Bral 
je tako glasno, da ga je slišal do cerkve. Ta ministrant je 
bil gospod Jože Špes, sedanji brestaniški župnik, dekan 
dekanije Videm-Krško. Če pride danes maševat v Vojnik, 
njegov glas še vedno razločno zveni po cerkvi, da bi ga brez 
ozvočenja slišali tudi v zadnjih vrstah. Bog ga je zelo zgodaj 
poklical v svojo službo, ki jo še danes opravlja z velikim 
veseljem, njegova pot pa je bila podkrepljena s poglobljeno 
molitvijo birmanskega botra.

Vaše družinske korenine so v Vojniku. Tu ste preživljali 
otroška leta, obiskovali osnovno šolo in se veselili življenja. 
Kakšni so vaši spomini na dom in kdaj je padla odločitev, 
da postanete duhovnik?
Bogu hvala za lepa mlada leta. Starši, dom, brat, sestra, 
mladostni vrstniki, šola, farna cerkev – to so bili oblikovalci 
moje mladosti. Domača hiša ni bila samo kraj bivanja, 
ampak zares dom, prijetno okolje za nas otroke. Veselje do 
duhovništva sem čutil, odkar pomnim, odločitev pa je padla 
najprej po osnovni šoli, ko sem se vpisal v celjsko gimnazijo. 
Po maturi je bila potrebna še bolj zrela odločitev, ki je dozorela 
do diakonskega in duhovniškega posvečenja leta 1974. 

Po študiju teologije v Ljubljani in Mariboru ste prejeli 29. 
junija 1974 duhovniško posvečenje. Bili ste eden najmlajših 
novomašnikov. Se še spominjate nove maše?
Res sem bil takrat najmlajši novomašnik. Za to je kriva moja 
trdna odločitev pri šestih letih, da pojdem v šolo, čeprav še 
nisem bil dovolj star. Vsi vrstniki so šli, jaz pa sem bil sam 
doma. Otroci so v šoli vprašali, če lahko pridem in odgovor 
je bil, da naj presodi zdravnik. Dr. Silan je menil, da sem 
dovolj velik ter razvit in je napisal potrdilo, ki sem ga drugo 
jutro, potem ko je pouk že nekaj časa potekal, nesel v šolo 
učiteljici, ga. Veri Bombač, ki nas je prvošolce modro vodila. 
Eno leto pa sem pridobil, ker sem bil zaradi poškodbe kolka 
na vojaškem naboru spoznan za mirnodobno nesposobnega. 
Tako sem pri 23 letih v Mariborski stolnici prejel mašniško 
posvečenje po rokah blago pokojnega škofa dr. Maksimiljana 
Držečnika, ki mi je dal spregled za »mladoletnost«. Mašniško 
posvečenje je bil nedvomno vrhunec mojega življenja. In že 
naslednji dan, 30. junija, sem pristopil k oltarju v domači 
župnijski cerkvi. Veselje tega slavja je takrat povezalo 
vojniško župnijo. Hvaležnost velja g. župniku Martinu 
Lupšetu ter našim nekdanjim kaplanom in rojakom, saj smo 
se ob njihovem zgledu navdihovali mladi. Ne smem pozabiti 
tudi slovesnosti po novi maši. S sosedi, sorodniki in z znanci 

smo se veselili tega dogodka na primiciji pod Žumrovim 
kozolcem. Vse je bilo brezhibno. 

Najprej ste bili semeniški duhovnik, kjer ste delali z mladimi, 
nato ste postali kaplan v Gornji Radgoni. Tam ste gotovo 
pridobili zelo veliko izkušenj, ki so vam koristile, ko ste postali 
župnik v Brestanici. 
Že kot semeniški duhovnik sem bil nastavljen k Sv. Petru v 
Gornjo Radgono in potem sem opravil še 7 let kaplanske službe 
pri nepozabnem župniku in dekanu, msgr. Francu Puncerju. 
Takratno delo z mladino je potekalo v okviru mladinskega 
verouka. Vsako leto smo v Radgoni zbrali mlade tudi na tečaj 
priprave na zakon. Bilo jih je po 50, 60, ali še več. Verouka sem 
imel tudi po več kot 20 ur na teden. Pri dveh vaških kapelah sem 
imel predšolski verouk, ki je bil posebej zanimiv. Najprej smo 
se »resno učili«, nato smo se tudi igrali. Najrajši smo se igrali 
gnilo jajce, ker so nekateri udeleženci šele prav dobro shodili in 
spregovorili. Nedelje so bile za naju z dekanom res delavni dnevi. 
Opravila sva pet svetih maš in še spovedovala ves dopoldan. Ob 
6.30 so bile v cerkvi vrste od najinih spovednic do cerkvenih 
vrat, še posebej na prve nedelje v mescu, ko je bilo skupno 
obhajilo mož in fantov. Da o delu v spovednici pred prazniki ne 
govorim, ko so nama vedno morali pomagali drugi duhovniki. 
Če sem imel srečo, da sem se pripravljal na duhovništvo v 
Vojniku, sem imel prav tako milost, da sem ob preizkušenem 
in blagem g. Puncerju storil prve korake v duhovništvo. Bilo je 
osem delovnih in lepih let, ki so hitro minila. 

Že 25 let ste v Brestanici, ki je romarski kraj. Kako vam uspe 
vedno sprejemati ljudi, opravljati duhovniške dolžnosti in 
skrbeti za vse objekte v župniji?
Škof dr. Franc Kramberger mi je leta 1982 predlagal Trbovlje ali 
Brestanico. Naš rojak, pokojni Vili Pangerl je odšel v Maribor za 
stolnega kanonika in voditelja pastoralne službe. Nisem se imel 
za njegovega vrednega naslednika, zato sem rekel: »Brestanica.« 
15. julija bo dopolnjenih 25 let službe v Slovenskem Lurdu. 
Leta 1908, ob 50-letnici Marijinih prikazovanj v Lurdu, so v 
Brestanici začeli graditi novo župnijsko cerkev Lurške Marije. 
Prihodnje leto bo 100-letnica blagoslovitve temeljnega kamna in 
150-letnica Marijinih prikazovanj v Lurdu. Po šestih letih so zrasli 
čudovita cerkev, župnišče, kaplanija in mežnarija. Leta 1914 je 
bila cerkev posvečena in takoj začela privabljati romarje. Po 15 
letih jo je papeža Pij XI. razglasil za baziliko. Po pravici nosi ime 
Slovenski Lurd. Zlasti poleti privablja skupine in posameznike 
počastiti lurško Mater božjo. Vsako leto pa je največji shod 
Srečanje bolnikov, invalidov in ostarelih, ki je prvo nedeljo v 
septembru popoldne. Takrat deluje vseh osem spovednic in več 
duhovnikov deli zakrament bolniškega maziljenja ter sv. obhajilo. 
Župnija je ena največjih po ozemlju. Ima 9 podružničnih 
cerkva. Vse to »bogastvo« pa zahteva veliko truda in sredstev. 
25 let skupaj z župljani delamo najpomembnejše: obnavljamo 
strehe. Na baziliki smo obnovili 15 arov strehe in jo statično 
saniramo. Obnovili smo orgle, uredili učilnice in zimsko kapelo 
v župnišču. Vse to je dobesedno delo naših faranov in njihov 
dar za cerkev. Gotovo so več kot 90 % sredstev darovali farani. 
Nekaj je prispevala občina. Dolgčas duhovniku na župniji ni. 
Žetev je velika, delavcev pa malo …
Najpomembnejše pa je delo za župljane, oznanjevanje, 
zakramenti, delo z bolniki ...

 INTERVJU
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INTERVJU
Eden izmed kaplanov pri vas je bil tudi vaš sosed Matej 
Jakopič, ki je sedaj vojaški duhovnik. Ste ponosni, da ste ga 
lahko uvajali v duhovniško prakso?
Matej ni samo moj sosed, ampak tudi sin moje sošolke Katice iz 
osnovne šole. Ko ga je škof poslal za kaplana, sem spoznal, da se 
staram. Pa me ni Matej postaral, ampak me je s svojim veseljem, 
prizadevanjem in delavnostjo poživil. To, kar največkrat kaplani 
dobijo od svojih župnikov, je g. Matej prinesel že iz domače 
župnije, kjer za g. Lupšetom kot župnik g. Perger uspešno uvaja 
bogoslovce v duhovništvo. 
Če je dr. Jože Plut oral ledino pri duhovni oskrbi slovenske vojske, 
pa je bil g. Matej tisti, ki je s svojim širokim srcem, dobro voljo 
in predanostjo osvojil srca vojakov in tako je dušno pastirstvo v 
naši vojski zaživelo. Veliko noč bo letos obhajal skupaj z njimi 
na mirovni misiji na Kosovu. Njegovo delo je težko, a vendar 
potrebno. Naj ga Bog blagoslavlja. 

V začetku meseca je bila velika noč, največji katoliški praznik. 
Kaj vam pomeni in kako poskušate velikonočno skrivnost 
posredovati vernikom in tistim, ki to niso?
Velikonočno praznovanje je bilo med ministranti v Vojniku 
deležno posebne skrbi. Bogoslovci so nas spodbujali, imeli 
smo vaje, si razdelili sodelovanje. Zame osebno je bila velika 
spodbuda, da sem imel Rimski misal, slovenski prevod mašne 
knjige, ki mi ga je podaril birmanski boter Ivan Špes. Že vnaprej 
sem se pripravljal na obrede ter kot najstarejši ministrant in 
bogoslovec skupaj z drugimi poskrbel za lepe obrede. Še mi je 
v spominu velika sobota, ko sem se po obredih vračal domov. 
Polna luna je sijala, srce pa je bilo polno velikonočnega veselja. 
Krščanski prazniki so globoko povezani z življenjem. 
Velikonočna skrivnost je tudi skrivnost našega življenja. Če s 
Kristusom trpimo, bomo z njim kraljevali. Želim, da bi vsi verni 
to čutili, obrobni pa, da bi od bogate mize praznovanja dobili 
vsaj drobtinice, da bi začutili slast Božjih darov. 

Letos je leto Svetega pisma, ki je knjiga življenja. Ali ste 
prepričani, da kristjani dovolj poznamo Sveto pismo ali bi 
ga morali poznati bolj podrobno, saj je v njem zelo veliko 
simbolike, ki si je marsikdaj povprečni kristjani ne znamo 
pravilno razložiti?
Sveto pismo je knjiga življenja. Je pa za večino tudi knjiga, 
zapečatena s sedmimi pečati. Kdor je začutil vrednost Božje 
besede, mu bo vedno bogatila njegovo življenje. Otroci radi 
poslušajo svetopisemske zgodbe. To je začetek. Morda danes 
grešimo pri načrtu verouka. Tam bi se otroci morali spoznati 
z rdečo nitjo Svetega pisma. Najmanj dve leti bi moral biti pri 
verouku glavni cilj spoznati Sveto pismo. Le tako bo vernik z 
zanimanjem prisluhnil Božji besedi ter tudi sam bral Sveto 
pismo in ob branju odgovarjal z molitvijo na božji nagovor. 
Tudi odraslim bi zelo koristilo izobraževanje v svetopisemskih 
skupinah. Leto Svetega pisma naj pomaga odtrgati pečate z 
njega. 

Večkrat se vračate v Vojnik, v domačo župnijo ali na svoj dom. 
Vas kljub daljši odsotnosti še vedno vežejo na te kraje lepi 
spomini?
G. župnik skrbi, da smo rojaki povezani s svojo župnijo. Vabi 
nas na slovesnosti, vesel je našega obiska. Vendar se z leti vedno 
bolj pozna, da živiš drugje, normalno je, da se vživiš v novo 
okolje. Spomini pa so vedno dragoceni, spodbudni in osrečujoči. 
Sem krajan Vojnika, (kakor rajni g. opat Kolšek), nisem sicer 
tržan, sem pa Vojničan na meji z Arclinom. Vsi živi duhovniki, 
vojniški rojaki, imamo korenine v Malih Dolah in se vsako leto 

tam srečamo pri Miri in Mihu Pušniku, zapojemo z blaženim 
Antonom Martinom Slomškom, ki je kot novocerkovški kaplan 
prihajal v ta kraj in morda prav tukaj napisal pesem »Glejte, že 
sonce zahaja«. Lepa je naša vojniška fara. 
Zahvaljujem se vam za sodelovanje in vam želim, da bi Bog še 
naprej blagoslavljal vaše delo in da bi vam zdravje dopuščalo 
še veliko let delati v vaši župniji.

Milena Jurgec

SAMO KUNEJ
o gospodarskem razvoju 

občine Vojnik

Samo Kunej je 42-letni univerzitetni 
diplomirani ekonomist, rojen Vojničan, 
ki se je pred šestimi leti po devetih letih 
življenja v Celju odločil vrniti in tu tudi 
ostati. Čeprav večino časa deluje kot 

inženir kemijske tehnologije v uspešnem celjskem podjetju Etol, 
je po duši tudi gospodarstvenik in dober organizator dela. To so 
spoznali tudi v občini Vojnik, ko so ga po zadnjih volitvah imenovali 
za predsednika odbora za gospodarstvo in turizem. »Imenovanje 
sem vzel kot kot izziv, ki mi bo omogočil implementacijo večletnih 
delovnih izkušenj v kraju, v katerem sem si vedno želel, to je v 
naši občini. Pri tem mi je v veliko oporo podpora moje družine, 
žene Branke ter hčerk Maše in Zale,« pravi Samo, ki se strinja 
z županovo vizijo in želi okolje, v katerem živi, narediti še bolj 
razpoznavno ter prijetno za bivanje. Tako si bo, kot poudarja, 
prizadeval za še hitrejši razvoj gospodarstva in turizma, zato 
bo sodeloval s subjekti malega gospodarstva in turizma ter jih 
povezoval z drugimi institucijami, ki skrbijo za razvoj gospodarstva 
in turizma.

Ste novoizvoljeni predsednik odbora za gospodarstvo in turizem 
v občini Vojnik. Kako se počutite v novi vlogi?
(Smeh.) V primerjavi z ostalimi mi vodenje tega odbora še najbolj 
leži, saj je narava dela najbližja temu, kar v življenju počnem. 
Vodenje kakšnega drugega odbora si težje predstavljam, bi se ga pa 
lotil, če bi se moral. Zaradi ovir, ki so me spremljale na življenjski 
poti, sem bogatejši za izkušnje in spoznanje, da se vse da, če se 
hoče. Vendar le v primeru, da to ni z glavo skozi zid. Pa tudi manj 
boli. (Smeh).

Kakšni so torej vaši cilji na področju gospodarstva in turizma?
Vsekakor hitrejši razvoj Vojnika na obeh področjih. Želel bi, 
da postane razpoznaven kot recimo bližnja Dobrna ali Laško, 
predvsem pa želim, da postane kraj, v katerem bi se našle vse 
starostne skupine. Tudi mladi. Všeč mi je ideja Vojnika kot 
kulturnega in izobraževalnega središča. Čeprav se po velikosti 
ne more primerjati s celjskim Tehnopolisom, bi želel, da je del 
njega, morda podaljšana roka projekta. Posebno pozornost bomo 
namenili črpanju evropskih sredstev, ki nam bodo, upajmo, 
pomagali pri dvigu življenjske ravni vseh prebivalcev v občini.

Kako boste razdelili sredstva, predvidena za gospodarstvo v 
letošnjem letu? 
Podobno kot v preteklih letih, bo tudi v letu 2007 glavnina sredstev 
namenjena izgradnji poslovno-obrtne cone, ki jo v sodelovanju z 
Regionalno razvojno agencijo gradimo v Arclinu. Ostala sredstva 
bomo namenili spodbujanju samozaposlitev, s čimer nameravamo 
ugodno vplivati na stopnjo brezposelnosti v občini. S subvencijami 
bomo podprli prvo udeležbo podjetij in samostojnih podjetnikov 
na sejmih. V tem letu pa nameravamo še bolj kot v preteklih letih 
subvencionirati aktivnosti, ki so povezane s pridobivanjem znanja, 
zato bomo pokrili del stroškov, ki so povezani s pridobitvijo in 
podaljšanjem standardov kakovosti ter z nakupom patentov, 
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licenc, izumov, tehničnih izboljšav in blagovnih znamk, posebno 
pozornost pa bomo namenili tudi subjektom, ki se ukvarjajo z 
raziskavami. 

Kako trenutno potekajo dela v poslovno-obrtni coni?
Konec marca je lastnik podjetja Mik, Franci Pliberšek, položil 
temeljni kamen za svoj obrat  in tako kot največji udeleženec  pričel 
neko novo obdobje v poslovno-obrtni coni, ki naj bi bila zgrajena do 
leta 2009. V coni, katero gradi občina Vojnik skupaj z Regionalno 
razvojno agencijo, bo svoj prostor našlo še približno petnajst novih 
podjetij, zaposlitev pa dobilo kar 150 ljudi. Prostor pod daljnovodi 
bomo izkoristili za ureditev parkirišč za tovornjake podjetij, ki 
imajo sedež v občini Vojnik. Z razporeditvijo objektov v coni pa 
bomo izpolnili tudi kriterije iz lokacijskega načrta, predvsem kar 
zadeva hrup. Načrtujemo tudi premestitev lokacije trenutnega 
ekološkega otoka v cono, kjer bo nastal center za kontrolirano, 
ločeno zbiranje odpadkov, tudi bioloških. Proti vzhodu je še vedno 
možen nakup zemljišč za poslovno-stanovanjske in stanovanjske 
objekte. 

Kako pa se bodo odvijala dela na področju turizma? 
Prizadevali si bomo za ohranjanje kulturne in naravne dediščine, 
za urejanje in varstvo okolja, organiziranje in usklajevanje javnih 
prireditev, izvajali bomo promocijske in informativne dejavnosti, 
povečevali bomo ozaveščenost prebivalstva in mladine za 
delovanju na področju turizma. Podpreti pa nameravamo tudi 
večje projekte, ki bodo nastali v sodelovanju več turističnih društev 
in organizacij. Na zadnji seji odbora smo razširili tudi seznam 
upravičencev za finančne subvencije na področju turizma, tako 
da se lahko po novem na razpise prijavljajo tudi javni zavodi. 

Na zadnji seji ste omenili tudi organizacijo natečaja za turistični 
spominek občine Vojnik in udeležbo na promocijskih sejmih ter 
intenzivno sodelovanje z mediji …
V proračunu za prihodnje leto bomo predvideli izdatke za izvedbo 
natečaja za izbor turističnega spominka. Čeprav bo razpis izšel 
maja prihodnje leto, bi želel že sedaj krajane v Vojniku in širši 
okolici, pa tudi ostale, spodbuditi k razmišljanju in idejni zasnovi 
promocije lastnega turističnega spominka občine.  

V zadnji številki Ogledala ste objavili ulični načrt Vojnika, ki 
bo krajanom in okoliškim prebivalcem v pomoč pri iskanju 
naslovov. Katere aktivnosti načrtujete sedaj? 
Pripravljamo zemljevid občine z vrisanimi rekreativnimi 
(kolesarskimi in peš) potmi v občini, v nadaljevanju pa nameravamo 
predstaviti še druge poti in zanimivosti občine, ki jih ni malo.

V maju pripravljate tudi srečanje gospodarstvenikov s sedežem 
v občini Vojnik …
Res je. Namen je medsebojno spoznavanje z namenom 
potencialnega sodelovanja v obliki skupnih in večplastnih 
projektov v prihodnosti. 

Prijavili ste se tudi na razpis za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje 
odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v 
lokalni skupnosti. Kaj želite doseči s tem projektom? 
V bistvu se projekt še ni pričel, je samo najavljen. Projekt bo 
usmerjen v gradnjo širokopasovnih omrežij v lokalni skupnosti. 
Namen je omogočiti prebivalcem, še posebej na podeželskih 
območjih, dostop do širokopasovnega omrežja (ADSL, VDSL, 
optični kabel). Gre za enakomernejšo teritorialno razvitost 
omrežja, ki bo prebivalcem omogočila hitrejši dostop do interneta. 
Gre za cilj, ki si ga je zastavila država, do leta 2020, krajani Vojnika 
pa smo lahko med prvimi, ki ga bomo začeli uresničevati. 

Barbara Černe

Gradnja telovadnice – 
večnamenske dvorane poš 

Nova Cerkev
Občina Vojnik je mesecu marcu 2007 objavila javni razpis 
za izgradnjo telovadnice – večnamenske dvorane POŠ Nova 
Cerkev. Začetek gradnje se načrtuje v mesecu aprilu.
Izbrani ponudnik Ceste mostovi Celje je zagotovil, da bo 
telovadnica zgrajena konec septembra. Projekt predvideva 
novogradnjo sodobne telovadnice ter izgradnjo veznega 
trakta k osnovni šoli.
V telovadnici so predvideni na nivoju pritličja v skupni 
izmeri 732 m2: garderobe, sanitarije, shrambe, centralni 
vadbeni prostor – ločitev se bo izvedla s premično steno 
–, večnamenski prostor za orodja, prostor za komentatorja 
prireditev. Na galeriji v izmeri 148 m2 se predvideva prostor 
za opremo in režiserja prireditev.

Vrednost projekta 1.290.885 € (310 mio SIT) se bo po sklepu 
Občinskega sveta financirala: v letu 2007 v višini 756.885 
€, v proračunu za leto 2008 se zagotovijo sredstva v višini 
373.000 € in v letu 2009 161.000 €.

Z izgradnjo telovadnice bo v kraju zadoščeno potrebam 
po večnamenskem prostoru, saj bo učencem, krajanom ter 
društvom omogočeno izvajanje športnih, kulturnih in drugih 
aktivnosti.
Učence in zaposlene na šoli v času gradnje vljudno prosimo 
za strpnost in razumevanje.

Vesna Poteko

INVESTICIJE
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 DOGODKI
ŠESTNAJSTIČ „OSTANIMO 

PRIJATELJI“

Na Frankolovem so se v nedeljo, 25. marca, že šestnajstič 
zapored srečali izvajalci narodnozabavne glasbe iz vse 
Slovenije. Deset skupin je v skoraj treh urah res kvalitetnega 
programa ogrevalo do zadnjega kotička napolnjeno 
večnamensko dvorano. Polna dvorana pa je tudi največje 
plačilo za vloženi trud vseh članov Prosvetnega društva 
Antona Bezenška s Frankolovega, ki je organizator te 
prireditve.
Člani izvršnega odbora društva priprave na prireditev 
začenjajo že v mesecu decembru, ko izmed predlaganih 
skupin izberejo tiste, ki bodo sodelovale na srečanju. Glavno 
vlogo pri navezovanju stikov z njimi ima Tone Gregorc, ki 
je hkrati predsednik organizacijskega odbora. Aktivnosti 
potem potekajo do samega dneva prireditve, ko je potrebno 
postoriti res veliko stvari, da  prireditev uspe. 
V letošnjem letu so veliko vložili  v  promocijo prireditve 
– predvsem na lokalnih radijskih postajah, kar sicer ni 
poceni, je pa v današnjem času najbolj učinkovita reklama. 
K dobremu obisku pa so pripomogli seveda tudi kakovostni 
ansambli – tako iz naše občine, kot gostje iz vse Slovenije. 

Prireditev je, kot že nekaj let do sedaj, povezoval poznavalec 
narodnozabavne glasbe in dolgoletni prijatelj društva 
s Frankolovega, Tone Vrabl, čestitke pa je za uspešno 
organizacijo društvu izrekel tudi župan Beno Podergajs.
Organizatorji so se na primeren način zahvalili tudi vsem, 
ki so pripomogli k izvedbi prireditve, in teh letos res ni bilo 
malo. To pa je tudi primeren dokaz, da je ljubiteljev te zvrsti 
glasbe tudi v naših krajih vedno več.

Pa še beseda tistim, ki ne samo našemu društvu, ampak 
tudi ostalim organizatorjem raznih prireditev vztrajno 
odstranjujejo (trgajo) plakate,  ki jih lepimo na za to odrejena  
mesta – v glavnem so to tisti, ki “agresivno“ plakatirajo po 
naročilu okoliških diskotek – bodite vsaj toliko korektni in 
za svoj plakat najdite prazen prostor ali pa prelepite tistega, 
ki ni več aktualen.
Je pa res, da je v krajih naše občine prostora za plakatiranje 
(v glavnem so to stene avtobusnih postajališč) bore malo 
in morda ne bi bilo napak, če bi se ozrli k sosednji občini 

Dobrna, ki je za to stvar res primerno poskrbela z velikimi 
panoji, ki nas spremljajo skoraj na vsakem koraku. Morda 
v razmislek tistim, ki za to skrbijo – pa bo verjetno že v 
naslednjem letu manj slabe volje in dovolj prostora za vse, 
ki oglašujejo na ta način (tudi za veterinarje, ki so s svojim 
vabljenjem k cepljenju psov prav tako prelepili marsikateri 
naš plakat).

Elči  Gregorc 

BUTARA VELIKANKA

Vaščani Frankolovega so se tudi letos dobro pripravili na 
cvetno nedeljo. K blagoslovu so odnesli velikansko butaro, ki 
bi, če bi jo postavili pokonci, krepko presegla cerkveni zvonik, 
saj je merila kar 47 metrov. Dogajanje pa ni bilo živahno le 
na cvetno nedeljo, pač pa so se številni vaščani v organizaciji 
prostovoljnega gasilskega društva zbirali pri Breclu dobrih 14 
dni. Najprej je bilo potrebno pripraviti ves material, splesti 
kite iz zelenja, nato pa ga povezati in sestaviti. V izdelavo 
butare je bilo vloženega zares veliko truda, vsi sodelujoči pa 
so z veseljem prispevali svoj delež.

Toni Brecl: »Pred šestimi leti smo z dvema 
kolegoma odnesli k blagoslovu 9-metrsko 
butaro, do danes pa se je akcija kar precej 
razširila. Butara je vsako leto večja, lani je 
merila 32 m, letos pa že 47. K blagoslovu 
jo je prineslo 40 mož. Po blagoslovu 
smo pomaranče, ki jih je bilo skoraj 60 
kg, razdelili otrokom, iz butare pa smo 
naredili tudi križce in jih razdelili ljudem.  
Pri vsem je zelo pomembno tudi to, da se 

med seboj družimo in tako poskrbimo za to, da se imamo na 
Frankolovem lepše in boljše.« 

Marjan Vranc: »Pomembno je, da 
ohranjamo stare navade, lepo pa, da se 
ob tem tudi družimo. Delamo skupaj, 
vsak pripomore s tem, kar ve in zna. 
Delali smo kar nekaj dni, butara pa je 
sestavljena iz več kot 10 materialov. Za 
osnovo smo uporabili lesko, »črenslo« in 
»givo«, zraven pa še dren, pušpan, oljko 
ter drugo zelenje. Najprej smo postavili 
ogrodje, nato pa počasi napravili glavo iz 

pušpana, oljke in zelenja, ostalo pa ovili s kitami, ki so jih 
ženske spletle iz zelenja.«

Jože Železnik: »Pomembno je, da se v 
kraju dogajajo takšne stvari, da se ljudje 
družimo, skupaj popijemo kak kozarček. 
Pri pripravi butare sem sodeloval vse od 
začetka, delal sem 5 ali 6 popoldnevov.«
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Slavica Leva: »Ženske smo pletle kite, še 
prej pa nabirale material. Sodelovalo je 
približno 15 žensk, kite pa smo pletle tri 
popoldneve. Potem smo pomagale še pri 
vezanju pomaranč in okraševanju butare. 
Lepo je, da se družimo, rada priskočim na 
pomoč.«

Maks Nezman: »Na tak način ohranjamo 
slovensko katoliško tradicijo in šege. 
Menim, da narod brez tradicije ne more 
obstajati, mi pa imamo kaj pokazati, 
imamo veliko lepih stvari, naša tradicija je 
bogata. Pri izdelavi butare smo se družili 
14 dni, nabirali smo material, izdelali 
butaro.« 

Tatjana Pečovnik: »Pomagala sem plesti 
kite. Všeč mi je bilo veselje, s katerim smo 
se izdelave butare lotili, in medsebojno 
druženje. Kite sem navajena plesti, saj sem 
jih pletla že za cerkev, za butaro pa sem 
vsega skupaj pletla kite tri popoldneve.«

Marija Železnik: »Sodelovala sem pri 
pletenju in tudi pri nabiranju materiala 
– zelenja. Menim, da je to za Frankolovo 
velika promocija, ljudem veliko pomeni 
medsebojno druženje, po blagoslovu pa 
lahko tisti, ki želijo, dobijo križce, ki jih 
naredimo iz butare.« 

p. Branko Cestnik: »Butara velikanka je postala del naše 
cvetne nedelje. Ne vem, kako bi bilo brez nje. Pazimo pač, da 
butara, čeprav je spektakularna, ohranja svojo svečanost in 
da se lepo vklopi v obred cvetne nedelje.«

A. B.

Novo združenje Zveze borcev za 
vrednote NOB na območju občin 

Vojnik in Dobrna

Petnajsti marec 2007 je dan, ko je skupščina po delegatih 
KO ZB krajevnih skupnosti Vojnik, Nova Cerkev, Dobrna 
in Frankolovo sprejela Statut združenja in s tem prižgala 
zeleno luč za ustanovitev in delovanje združenja na teh 
območjih. Doslej so bile krajevne organizacije ZB sestavni del 
območnega združenja Celje. Pobuda za lastno organiziranje 
ob upoštevanju vseh pogojev je prišla od predsednika KO ZB 
Vojnik Marijana Oprešnika in župana Benedikta Podergajsa. 
Dana je bila v obravnavo na letne konference vseh štirih  
krajevnih organizacij ZB, kjer je bila tudi sprejeta, delegati 
pa so dobili pooblastilo, da lahko odločajo za sprejem 
Statuta na skupščini združenja. Z ustanovitvijo lastnega 
združenja ne bomo v ničemer spremenili značaja naše 
organizacije, združili pa bomo dosedanje izkušnje z novimi 
idejami ter izboljšali oblike in metode dela v naših krajevnih 
organizacijah in združenju. 

Med delom ustanovne skupščine

Naše združenje trenutno šteje 292 članov, od katerih se 
nam jih je samo v letošnjem letu pridružilo 51, kar kaže na 
vse večjo popularnost naše organizacije. Ne nameravamo 
se prilagajali vsakokratni politični oblasti, to pa bomo 
dokazovali z dobro organiziranostjo in množičnostjo pri 
ohranjanju vrednot NOB. Veliko naših članov je vernih in 
so hkrati privrženci različnih političnih strank, vendar nam 
je skupni cilj krepitev domoljubnosti in narodne zavesti, 
ohranjali pa bomo predvsem izročilo NOB. Programske 
usmeritve so naravnane v to smer, obeleževanje pa se bo 
odvijalo predvsem pred pomniki naše polpretekle zgodovine 
in na proslavah, ki jih bomo organizirali skupaj z občinami 
Vojnik in Dobrna. 

Naj omenim samo nekatere od meseca marca 2007 dalje: 
- Proslava ob dnevu OF, 
- Proslava na Poljani v mesecu maju v spomin na zadnje boje 

v Evropi,
- Piknik ob kotlu in partizanskih pesmih – junij,
- Spominski pohod na Komelj – julij,
- Počastitev spomina na Dobrotinu – avgust,
- Tradicionalno srečanje na Graški gori – avgust,
- Pohod po poteh 14. divizije – Velika Raven,
- žalne slovesnosti ob dnevu mrtvih – oktober,
- Pohod po poteh osvoboditeljev Starega piskra – december.

Delegati skupščine, na kateri so bili prisotni tudi župan 
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občine Vojnik Benedikt Podergajs, župan občine Dobrna 
Martin Brecl in predstavnik območnega združenja Celje Tone 
Rožman, pa so po sprejetju Statuta izvolili organe združenja 
ter njihove funkcionarje. Tako je bil enoglasno izvoljen za 
predsednika združenja občin Vojnik in Dobrna Marijan 
Oprešnik, za podpredsednike pa so bili izvoljeni predsedniki 
KO za vrednote NOB krajevnih organizacij, in sicer Herman 
Planko z Dobrne, Jože Kadilnik iz Nove Cerkve in Jure Vovk 
s Frankolovega. Za predsednico nadzornega odbora je bila 
imenovana Urška Krajšek, za blagajničarko Vera Lampret in 
za tajnico združenja Sandra Vrbič.

Novo vodstvo združenja za vrednote NOB Vojnik in Dobrna

Na skupščini pa so bili imenovani tudi posamezni odbori:
- odbor za nadzor pomnikov, grobišč in grobov padlih in 

umrlih borcev NOB pod vodstvom Marijana Oprešnika;
- odbor za prireditve in proslave, prav tako pod vodstvom 

Marijana Oprešnika;
- odbor za izlete, ki ga vodi Jože Kadilnik;
- odbor za pohodništvo, ki ga je prevzel Karli Žibret.

S sprejetjem novega Statuta smo sprejeli tudi predlog novih 
žigov za vse odbore v KO za vrednote NOB ter za združenje. 
Novi žigi so potrebni tudi zaradi spremembe naziva 
organizacije ZB, kjer se vnaša besedilo »za vrednote NOB«, 
s tem pa se tudi enači članstvo vseh starosti, ne glede na 
neposredno udeležbo v NOB. 
Prav zaradi sprememb naziva bomo morali zamenjati tudi 
prapor in trakove, za kar smo se organizirali in že pobiramo 
prispevke za nakup. Vsak prispevek nam je dobrodošel. 

Jure Vovk

GORE NA KONCU SVETA

Ognjena zemlja – konec sveta oziroma »Tierra del fuego 
– fin del mundo« v originalu, je otok,velik približno za štiri 
Slovenije, ki leži na skrajnem jugu ameriške celine in je le 860 
km oddaljen od Antarktike. Legi primerno je tudi podnebje 
v teh krajih – subpolarno oceansko s stalnim vetrom in z 
mnogo padavinami. Rt Horn je že iz pomorske zgodovine 
poznan po razburkanem, težko plovnem morju in močnih 
vetrovih. Narava na otoku je bolj kot ne pusta, hribovita in 
slabo poraščena tundra. Upravno se otok deli na zahodni 
čilenski del, ki je skoraj nenaseljen, in vzhodni argentinski 
del z glavnim mestom Ushuaia, ležečim ob 180 km dolgem 
morskem kanalu Beagle, ki šteje okoli 50.000 prebivalcev in 
se ponaša z lovoriko najjužnejše naselbine na svetu. Ljudje 
teh krajev res živijo daleč od vsega, ukvarjajo pa se predvsem 
s turizmom, z ribištvom in s pomorstvom. Pravijo, da ima vsak 
tukajšnji prebivalec prednika Indijanca ali pa zapornika.

Ushuaia in Canal Beagle

Območje je bilo poseljeno z Indijanci skupine Yamana, 
o katerih je že Magellan poročal, da ponoči stalno kurijo 
velike ognje – od tod tudi ime otoka. Zapornike pa je kasneje 
na otok naseljevala argentinska oblast, saj je zaradi svoje 
oddaljene lege in neprijaznega podnebja že sam po sebi 
predstavljal naravni zapor.
V teh krajih pravijo, da si prišel na konec sveta, toda tudi 
tukaj se začenjajo nekatere zgodbe in poti. Na Ognjeni zemlji 
se začenjajo Andi – gorska veriga Kordiljerov, ki ob zahodni 
obali celotne ameriške celine potekajo vse do Aljaske (seveda 
pod različnimi imeni). Na skrajnem JV otoka Isla de los 
estados ob rtu Horn se gorovje prvič dvigne z morja ter s tem 
tudi zareže mejo med dva največja svetovna oceana, Atlantik 
in Pacifik. Naprej preko otoka Ognjena zemlja pa ostri vršaci 
že dosežejo 1500 m nadmorske višine. Te gore imajo kljub 
svoji skromni višini mogočen izgled. Gre za precej ošiljene, 
granitne vrhove z ledeniki, ki se v teh krajih začenjajo že na 
okoli 500 m nadmorske višine, vzponi nanje pa se pričnejo 
praktično z morske gladine.
Zaradi teh gora sem tudi obiskal Ognjeno zemljo. Da 
rade skrivajo svojo lepoto za težkimi oblaki in se branijo 
pristopnikov s stalnimi viharji, je tako ali tako značilnost 
Patagonije, ki je nisem okušal prvič. Kljub tako dolgemu 
potovanju je treba računati tudi na to, da gora sploh ne 
boš videl, kaj šele se nanje povzpel, čas pa je seveda tudi 
omejen.
Malo sreče in malo nesreče z vremenom mi je namesto 
načrtovanih treh vrhov omogočilo vzpon vsaj na enega. V 
tednu dni se je za silo lepega vremena naredilo le za eno 
noč in naslednje dopoldne. Tako sem že ponoči krenil proti 
ledeniku Martial, nad katerim se dviga vrh z enakim imenom 
– Cerro Martial, ki mogočno kraljuje nad kanalom Beagle. 
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Ob svitu sem že »cepinaril« po ledeniku, ki ga je bilo približno 
za 700 višinskih metrov. Kljub tamkajšnjemu »visokemu« 
poletju je bila temperatura pod lediščem, jaz pa sem gazil 
novozapadli sneg. Nad ledenikom še kakšnih 300 višinskih 
metrov ostrega grebena in vrh – granitna konica, odsekana 
na vse strani. Občutek, da stojim na svoji najjužnejši gori na 
začetku Andov, je naredil vso stvar prav veličastno.

Gora na koncu sveta
Nivo oblakov je bil malo više, tako da nisem bil prikrajšan za 
res fantastičen razgled, saj se spodaj razprostira pokrajina, 
polna fjordov in otočkov. Za njimi pa proti jugu neskončna 
modrina južnega morja, za katero se nekje daleč sluti 
Antarktika.
Morda začetek nove zgodbe na »koncu sveta« – kdo ve?

Tomo Videnšek

Osrednji spomenik NOB v Vojniku

Mnogo let je že preteklo, odkar je utihnilo orožje na slovenski 
zemlji, katero je neusmiljeno teptal naci-fašistični škorenj. 
Svoboda je zahtevala ogromne žrtve na strani zavednih 

slovenskih ljudi. V naši občini 
je v letih 1941 do 1945 darovalo 
življenje 78 narodno zavednih ljudi. 
Po vojni smo jim v spomin postavili 
spomenik pri spodnji osnovni šoli. 
Odkrit je bil 22. julija 1962, načrt 
za spomenik z grobnico pa je 
izdelal ing. arh. Dušan Samec. Na 
njem so vklesana imena 78 padlih 
borcev in žrtev fašističnega nasilja 
V grobnici počiva 12 talcev in 
borcev. V nadaljevanju so podani 
priimki in imena, letnica rojstva in 
smrti, poklic, ter kako so umrli (v 
kakšnem svojstvu).

Spomenik NOB – 1962 (Razglednica iz zbirke Marka Zdovca)

1. Ahtik Ivan, 1910-1942, elektrikar, talec
2. Antloga Štefka, 1917-1942, trgovka, talka
3. Antončič Stanko, 1920-1944, mesarski pomočnik, talec
4. Banovšek Anton, 1919-1942, zidar, koncentracijsko 

taborišče Dachau
5. Bakovnik Konrad, 1902-1942, knjigovodja, talec
6. Belak Blaž, 1889-1942, krojaški pomočnik, talec
7. Belak Marija, 1893-1942, gospodinja, koncentracijsko 

taborišče Auschwitz
8. Bikovšek Jože, 1894-1945, kmet, koncentracijsko 

taborišče Dachau
9. Bušič Rudolf, 1919-1944, rudar, aktivist, talec
10. Čater Ignac, 1895-1944, delavec, borec mob. patrulje
11. Čečko Rudolf, 1902-1944, orožnik, žrtev fašističnega 

nasilja
12. Dimec Jože, 1920-1945, kmečki sin, borec 1. SNOUB 

(SNOUB – Slovenska Narodno Osvobodilna Udarna 
Brigada)

13. Deželak Viktor, 1909-1944, trgovec, talec
14. Dobrotinšek Alojz, 1914-1942, trgovski pomočnik, talec
15. Dobrotinšek Helena, 1887-1942, kmetica, 

koncentracijsko taborišče Auschwitz
16. Dobrotinšek Jernej, 1918-1942, kmečki sin, talec
17. Dobrotinšek Jurij, 1923-1945, lesni manipulant, borec 

TV
18. Dobrotinšek Marija, 1916-1942, kmečka hči, 

koncentracijsko taborišče Auschwitz
19. Dobrotinšek Martin, 1912-1942, knjigovodja, talec
20. Dolanc Alojz, 1913-1944, rudar, borec 2. SNOUB, talec
21. Fidler Karel, 1911-1944, kmečki sin, koncentracijsko 

taborišče Dachau
22. Fijolič Jože, 1922-1944, kmečki sin, borec 1. JBSZ
23. Glavan Ivan, 1920-1942, mizarski pomočnik, talec
24. Golčar Marija, 1925-1945, trgovska pomočnica, borka, 

žrtev fašističnega nasilja
25. Gologranc Ivan, 1926-1945, trgovski pomočnik, borec 

Kozjanskega odreda

 SPREHOD SKOZI ČAS
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26. Gojšnik Helena, 1886-1942, gospodinja, koncentracijsko 

taborišče Auschwitz
27. Gojšnik Matija, 1890-1942, krojač, koncentracijsko 

taborišče Auschwitz
28. Grilec Ludvik, 1911-1944, poljski delavec, borec 1. 

SNOUB 
29. Hriberšek Ivan, 1911-1945, pek, borec 2. SNOUB, 

ustreljen
30. Jančar Dominik, 1923-1944, avtobusni sprevodnik, 

borec
31. Jošt Jože, 1914-1944, kmečki sin, borec 13. SNOUB 
32. Jurčak Slavko, 1919-1942, kmečki sin, talec
33. Jančar Ladislav, 1910-1943, delavec, borec 2. SNOUB 
34. Kerš Martin, 1922-1942, zidarski vajenec, talec
35. Kerš Martin, 1894-1942, zidar, talec
36. Kerš Elizabeta 1893-1943, gospodinja, koncentracijsko 

taborišče Auschwitz
37. Klančnik Franc, 1914-1942, slaščičar, talec
38. Klančnik Rajko, 18.8.1911-30.7.1942, krojač, ustreljen 

kot talec v Celju
39. Klinc Martin, 1915-1942, kmet, talec
40. Klos Alfred – ''Ivan'', 1922-1944, knjigovodja, sekretar 

OK KPS Celje okolica
41. Kolar Alojz, 1927-1944, kmečki sin, borec 2. SNOUB, 

talec
42. Korošec Franc, 1908-1944, delavec, borec 13. SNOUB, 

talec
43. Kresnik Karel, 1921-1942, kmečki sin, talec
44. Kveder Stanislav, 1917-1944, poročnik, borec, 

komandant 3. brigade VDV, novembra 1944 zverinsko 
ubit s strani domobrancev v Beli krajini

45. Leber Ladislav, 1910-1944, pek, borec 13. SNOUB
46. Lipovšek Anton, 1911-1945, kmet, borec, 

koncentracijsko taborišče Dachau
47. Mavri Janko, 1913-1943, mehanik, žrtev fašističnega 

nasilja – ustaši
48. Mavri Zofka, 1919-1944, uradnica, žrtev fašističnega 

nasilja
49. Mauh Franc, 1916-1945, kmečki sin, borec 5. 

Prekomorske brigade
50. Petelinšek Ludvik, 1916-1944, dijak, politični komisar 5. 

SNOUB
51. Pirš Justina, 1908-1942, šivilja, umrla v koncentracijskem 

taborišču Auschwitz
52. Pogladič Anton, 1896-1942, bolniški strežnik, talec
53. dr. Pokorn Mirko, 1905-1942, zdravnik, žrtev 

fašističnega nasilja
54. Preložnik Alojz, 1902-1942, poštar, talec
55. Preložnik Marija, 1904-1942, šivilja, koncentracijsko 

taborišče Auschwitz
56. Rabuza Rudolf, 1909-1944, redar, borec 13. SNOUB, 

talec
57. Raz?b?or Jože, 1908-1942, trgovski pomočnik, talec
58. Sentočnik Anton, 1912-1944, krojač, borec 10. brigade
59. Stropnik Anton, 1927-1945, mizar, borec 13. SNOUB
60. Šoster Franc, 1900-1942, mlinar in kmet, talec
61. Šoster Jožefa, 1902-1943, gospodinja, koncentracijsko 

taborišče Auschwitz
62. Špeglič Avgust, 1901-1942, zidar, koncentracijsko 

taborišče Dachau
63. Štante Karel, 1921-1942, mornariški podoficir, talec
64. Štante Karel, 1887-1942, delavec, koncentracijsko 

taborišče Dachau

65. Štante Marija, 1891-1942, gospodinja, koncentracijsko 
taborišče Auschwitz

66. Štavbej Franc, 1922-1942, avtomehanik, talec
67. Štavbej Marija, 1884-l942, gospodinja, koncentracijsko 

taborišče Auschwitz
68. Šteklič Franc – ''Luka'', 1913-l945, delavec, sekretar OK 

KPS Celje okolica
69. Švab Mimica, 1907-l942, gospodinja, talka
70. Tršelič Ivan – ''Rado'', 1926-l944, trgovski pomočnik, 

borec 2. SNOUB, talec
71. Vidmar Anton, 1914-l944, kmet, žrtev fašističnega nasilja
72. Vinter Boris – ''Žarko'', 1925-l945, dijak, komandant 6. 

SNOUB
73. Vrečer Andrej, 1908-l945, mesarski pomočnik, 

koncentracijsko taborišče Jasenovac
74. Ziherl Alojz, 1902-1942, orožnik, talec
75. Žlavs Anton, 1919-1942, kmečki sin, talec
76. Žlavs Erna, 1913-1943, gospodinja, koncentracijsko 

taborišče Auschwitz
77. Žajberl Ivan, 1893-1942, orožnik, talec
78. Žvanut Stane, 1914-1942, vrtnar, talec

Spomenik NOB – okoli 1970 (Razglednica iz zbirke Marka Zdovca)

Njihova žrtev naj ne bo nikoli pozabljena.

Slava jim!
ZB za vrednote NOB Vojnik – Dobrna
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 KMETIJSKE NOVICE

IZ DELA POLITIČNIH STRANK

SUBVENCIJE 2007

Kmetijska svetovalna služba Celje obvešča vse, ki boste v 
letu 2007 vlagali zbirno vlogo za dodelitev neposrednih 
plačil, plačil SKOP oz. KOP, da se za elektronski vnos na 
Kmetijski svetovalni službi Celje (tel.: 03/490-75-81, 
03/490-75-84, 03/490-75-80 ter 03/490-75-82) čim prej 
naročite. 

Na izpolnjevanje zbirne vloge in posameznega zahtevka 
prinesite:
• predtisk za leto 2007; 
• letalski posnetek za leto 2007 z vrisanimi poljinami (kultura, 
površina) na njivah;
• ovojno mapo za leto 2007;
• če na vnos ne bo prišel nosilec KMG, je potrebno na vnos 
ali pomoč pri izpolnjevanju zbirne vloge ali posameznega 
zahtevka prinesti s seboj tudi dve originalno podpisani 
navadni pooblastili, ki ju nosilec dobi na Kmetijski 
svetovalni službi Celje; 
• zbirno vlogo in ostale zahtevke za leto 2004, 2005 in 2006; 
• odločbo za leto 2006; 
• zapisnik inšpektorja o morebitni kontroli v letu 2006; 
• kartico oz. knjižico osebnega računa, kamor bodo subvencije 
nakazane;

• izpolnjen B-obrazec, ki je enak lanskemu in si lahko z 
njim pomagate pri izpolnjevanju podatkov o staležu živine 
na kmetijskem gospodarstvu na dan 1. 3. 2007;
• zadnji izpis iz CRG; če ga vlagatelj ima;
• v primeru uveljavljanja SKOP – S35, S50 – podatke o 
meritvah strmin;
• v primeru uveljavljanja premije za ovce in koze – podatke o 
ovcah in kozah in odločbo o premijskih pravicah;
• v primeru, da ste vključeni v ukrep SKOP oziroma se 
nameravate vključiti v ukrep KOP, morate imeti trajne nasade 
(glej GERK 1222 na predtisku 2007) vpisane v register; vpise 
izvaja Upravna enota Celje 
(Mladen Balaško, tel.: 03/490-65-382);
• kopije morebitnih pritožb, ki smo vam jih na Kmetijski 
svetovalni službi Celje napisali v mesecu decembru 
(prekinitev ukrepa SKOP).

Izpolnjevanje zbirnih vlog bo potekalo do 15. maja 2007. 
Zahtevek za premije in dodatne premije za ovce in koze pa je 
potrebno oddati do 30. 4. 2007.

KGZS – Zavod CE
Izpostava Celje

V prejšnji številki Ogledala je prišlo pri članku ženskega 
odbora SDS do tiskarske napake, zato članek objavljamo 
ponovno. Za napako se opravičujemo.

USTANOVITEV ŽENSKEGA 
ODBORA SDS VOJNIK

V soboto, dne 20. 1. 2007, je bil v gostišču Urška ustanovljen 
Ženski odbor SDS Vojnik. Gostji večera sta bili poslanka 
Evropskega parlamenta, podpredsednica stranke SDS in 
predsednica Ženskega odbora SDS dr. Romana JORDAN 
CIZELJ in predsednica Ženskega odbora Celjske regije Jožica 
SOVINC. 
Izvolili smo članice izvršilnega odbora in predsednico ŽO 
SDS Vojnik mag. Vlasto KAMPOŠ JERENEC, ki se je ob 
tem vsem prisotnim zahvalila za zaupanje in predstavila 
namen delovanja ŽO SDS Vojnik. Pri tem je dejala, da nam 
aktualne družbene in politične smernice nujno narekujejo 
uravnoteženo zastopanost spolov na vseh področjih 
družbenega in političnega delovanja. Prav to pa od nas 
pričakuje tudi evropska sodobna, moderna demokracija, 
katere del je tudi Slovenija. Prav tako je bil izredno zanimiv 
in vzpodbuden govor dr. Romane JORDAN CIZELJ, ki je 
poudarila, da je zastopanost in vključevanje žensk v politiko, 
zlasti v Sloveniji zelo pomembna ter podala nekaj pozitivnih 
primerov iz drugih držav, članic Evropske skupnosti.

Ob ustanovitvi ŽO SDS Vojnik vabimo vse občanke Vojnika, 
da za izpostavljanje krajevne problematike in vse ostale 
informacije v zvezi z delovanjem ŽO SDS Vojnik pokličejo 
na GSM 041/346-139, pišejo na elektronski naslov vlasta.
kampos@amis.net ali na naslov OO SDS VOJNIK, 
Razgor 15 b, 3212 Vojnik.

Za OO SDS Vojnik:
Jurij Kuzman
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PREGLED DELA V JANUARJU, 
FEBRUARJU IN MARCU 2007

V januarju smo začeli s pripravami na pustni karneval. Imeli 
smo pustno masko »Stari znanci policije«, s katero smo 
opozorili na aktualne tatvine bakrenih žlebov.
Na pustno soboto smo sodelovali  na karnevalu v Novi 
Cerkvi, v torek pa v Celju, kjer smo prejeli nagrado za najbolj 
izvirno masko. V sredo smo Pusta pokopali na Dobrni.

Dne 24. 1. smo imeli občni zbor, katerega se je udeležila 
večina članov. Zbor je pozdravil tudi predsednik GZ Vojnik – 
Dobrna, župan Benedikt Podergajs. Zastavili smo si načrte za 
leto 2007, med katerimi je tudi preplastitev asfalta in ureditev 
kanalizacije na dvorišču pri gasilskem domu. Nekateri člani 
so dobili priznanja za dolgoletno delo v gasilski organizaciji, 
za 10, 20, 30, 50 let aktivnega dela, nekateri so bili povišani 
v  višje čine. 
Naši člani so se udeležili vseh občnih zborov gasilskih društev 
v naši zvezi.

Ob 10-letnici Vrtca Mavrica Vojnik smo obiskali otroke 
in  jim razkazali gasilsko tehniko. Da smo jim popestrili  
praznovanje, smo jih popeljali z gasilskim avtomobilom in 
jim pokazali, kako deluje gasilska lestev. Ogledati si svoj kraj 
s takšne višine, je bilo za njih posebno doživetje.

V tem letu smo imeli že štiri akcije, in sicer:
- 2. 1. požar na Konjskem,
- 14. 2. dimniški požar v Vojniku,
- 15. 3. požar v Lipi – PGD Frankolovo,
- 29. 3. požar v naravi v Jančarjevi ulici v Vojniku.
14. 3. pa je šlo za lažni alarm, da gori v Rovah – požar v 
naravi. 

V mesecu marcu smo se polnoštevilno udeležili čistilne 
akcije, kjer smo prali in čistili parkirne prostore in avtobusna 
postajališča.
Naši mlajši člani se izobražujejo na nadaljevalnih tečajih za 
gasilce, ki potekajo na Frankolovem. 

Načrtujemo pa tudi: 
• 4. maja 2007 ob 18. uri Florijanovo mašo,
• 5. maja 2007 ob 15. uri tekmovanje za pokal svetega 
Florijana, 
• 2. junija 2007 bomo organizirali drugo pokalno tekmovanje 
GZS za starejše gasilke in gasilce.
Prav tako bomo sodelovali pri organizaciji krajevnega 
praznika.

Za PGD Vojnik:
Karl Kasesnik, Zdenko Vrenko

76. OBČNI ZBOR PGD SOCKA

Člani Prostovoljnega gasilskega društva Socka so opravili 
»inventuro« svojega dela v preteklem letu na rednem 
letnem občnem zboru dne 3. marca letos, na katerem so 
se zbrali skupaj z nekaterimi svojimi donatorji, prijatelji in 
sponzorji. Po uvodnem pozdravu in izvolitvi delovnih teles 
so sledila poročila predsednika, poveljnika, blagajničarke 
in predsednika nadzornega odbora. Vsi so poudarili mnoge 
uspehe, ki jih je društvo doseglo v preteklem letu. Operativna 
enota PGD je delovala predvsem na preventivnem področju, 
žal pa je morala sodelovati tudi pri gašenju požarov. 
Nadaljevala so se dela pri dograditvi sanitarij in ureditvi 
strehe ter okolice gasilskega doma, vzdrževanju, nabavi in 
montaži opreme. 

Veliko pozornosti društvo namenja tudi izobraževanju, 
predvsem mladih. Dve članici in dva člana so v lanskem letu 
obiskovali tečaj za vodjo enote in ga tudi uspešno zaključili 
ter pridobili čin nižji gasilski častnik, en član društva pa je 
pridobil specialnost informatik. Ekipe članov in članic so 
se skozi celo leto udeleževale meddruštvenih tekmovanj 
in tekmovanj Gasilske zveze Vojnik – Dobrna ter dosegale 
lepe uspehe, ekipa pionirk pa je tudi nastopila na državnem 
tekmovanju. 

V oktobru – mesecu požarne varnosti je društvo skupaj s 
PGD Dobrna organiziralo vajo gašenja požara na kmetiji, na 
kateri so si člani obeh društev pridobili dragocene izkušnje, 
ki jim bodo še kako koristile v primeru prave intervencije. 

Med dogodke, ki so zaznamovali lansko leto, sodi nedvomno 
tudi proslava ob 75-letnici obstoja in uspešnega delovanja 
društva ter razvitje novega gasilskega prapora. Prav tako 
je društvo v lanskem letu prejelo dve visoki priznanji: 
Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije je 
PGD Socka odlikovalo z bronastim znakom policije za 
uspešno sodelovanje in pomoč policiji pri opravljanju nalog, 
povezanih s širitvijo varnostne kulture in razvojem varnosti, 
Občina Vojnik pa je društvu podelila občinsko priznanje 
– srebrni grb za pomembno in humano delo, ki ga je društvo 
opravilo v 75 letih svojega obstoja in delovanja. 

Udeleženci občnega zbora PGD Socka (foto J. Kotnik)
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Na občnem zboru je bila med Prostovoljnim gasilskim 
društvom Socka in »Dobrovoljnim vatrogasnim društvom 
Prezid« svečano podpisana Listina o prijateljstvu in 
sodelovanju kot rezultat večletnega druženja in prijateljstva 
med obema društvoma. Po tem je sledilo odkritje in 
blagoslovitev slike sv. Florijana – zavetnika gasilcev, ki jo je 
na čelno steno v dvorani gasilskega doma narisal naš umetnik 
Karl Jevnišek z Dobrne.

Druženje na občnem zboru smo zaključili ob prijetnih 
zvokih harmonike, ki jih je iz svojega glasbenega instrumenta 
izvabljal naš prijatelj in sponzor Rajko Sentočnik.

Egidij Čretnik

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO DRUŠTVO
OBČINE VOJNIK

 
 Sonca dosti, znoja in skrbi,
 da trta dobrega rodi.

IV. OBČNI ZBOR VOJNIŠKIH 
VINOGRADNIKOV

Vinogradniki občine Vojnik, ki so svojo društvo ustanovili 6. 
6. 2003, so pregledali delo v preteklem obdobju  ter sprejeli 
program aktivnosti za naslednje leto. Društvo si je v štirih 
letih pridobilo res številno članstvo, saj je vpisanih že 195 
članov. Upravni odbor društva  pa bo vesel vsakega novega 
vinogradnika ali ljubitelja, ki se jim bo še pridružil. Nove 
člane vpisujejo v K.Z. enota v Vojniku, kjer so uredili lepo 
informacijsko točko »VINSKI KOTIČEK.« Tu vinogradniki 
tudi redno plačujejo članarino.

V teh štirih letih je VVD organiziralo številna predavanja: rez 
vinske trte, zelena dela, priprava na trgatev, zaščita vinske 
trte, razne tečaje, strokovne izlete … Udeležilo se jih je preko 
1550 udeležencev. Na pokušnjah mladega vina »Kletarski 
večer« ter ocenitvah vinskega letnika pa je bilo ocenjenih 561 
vzorcev. Od tega je bilo podeljenih 57 zlatih, 99 srebrnih, 47 
bronastih diplom ter 3 priznanja. Z veseljem poročamo, da 
so vina vojniških vinogradnikov vsako leto boljša. Brez truda 
res ni uspeha!

Na občnem zboru so izbrali tudi novi upravni odbor, ki ga 
sestavljajo: K. Šander, F. Kuzman, V. Mikuš, J. Krameršek, D. 
Šuc, M. Železnik, T. Bezovšek, D. Bojanovič, M. Dimec, M. 
Krašovec, J. Šabjan, P. Leskovar.

Neutrudnemu, prizadevnemu predsedniku ter ustanovitelju 
Vinogradniško-vinarskega društva občine Vojnik Mirku 
Krašovcu so se vinogradniki s primernim darilom vsaj malo 
oddolžili za res uspešno delo v štiriletnem obdobju. Ponovno 
so ga izbrali za svojega predsednika. 

PROGRAM DELA ZA LETO 2007-2008

1. Prikaz rezi vinske trte       
- februar
2. Organizacija tečaja vinarstva z izpitom   
- februar, marec
3. Predavanje Gnojenje in varstvo vinske trte  

- marec
4. Občni zbor      
- 23. marec
5. Ocenjevanje vin letnika 2006    
- 24. april
6. Podelitev priznanj – PRAZNIK VINA   
- 5. maj
7. Organizacija tečaja o uporabi FFS z izpitom
8. Prikaz zelenih del v vinogradu    
- maj
9. Strokovna ekskurzija na Primorsko   
- julij, avgust
10. Predavanje Priprava na trgatev 2007   
- september
11. Vinska trgatev – pred Občino Vojnik – pri TRTI 
- september
12. Martinovanje pred Kmetijsko zadrugo Vojnik  
- november
13. Kletarski večer – pokušnja mladih vin   
- december
14. Prednovoletno srečanje vinogradnikov   
- december
15. Ureditev vinske kleti Občine Vojnik
16. Ureditev brajde – pergole (400 let stare trte)
17. Sodelovanje na prireditvah v kraju in izven
18. Ostale aktivnosti po predlogih članov
19. Pridobivanje novih članov, predvsem mladih

Društvo je usmerjeno v strokovno-izobraževalno ter 
družabno delo. Vsi člani imamo v društvu enake pravice in 
dolžnosti, vsi pa v društvu sodelujemo zastonj. Pričakuje se, 
da se bomo udeleževali skupnih društvenih prireditev in na 
njih sodelovali. 
Redno tudi plačujemo članarino.

Pij malo, pij dobro!
Pavle Leskovar,

tajnik društva

Vojniški vinogradniki so sodelovali na pustnem karnevalu 
v Novi Cerkvi, kjer so prikazali starodaven prevoz vina. 
Pokazali so, da so vinogradniki tudi veseli ljudje.

Povzela: A. Š.

KLETARSKI TEČAJ

V dvorani gostišča Lovec – Ovtar v Vojniku, ki je tudi velik 
sponzor VVD-a, je od 19. 2. do 12. 3. 2007 potekal 42-urni 
»KLETARSKI TEČAJ« z zaključnim izpitom. V organizaciji 
vojniškega Vinogradniško-vinarskega društva so tečaj poleg 
15 domačinov opravili tudi vinogradniki iz Žalca, Šentjurja, 
Šmarja in Podčetrtka. Priznani strokovnjaki vinske stroke 
so tečajnikom podali učno snov, ki jo vinogradniki še kako 
potrebujejo. Kako je potrebno v kleti dobro strokovno delo, 
pa se bo pokazalo na OCENJEVANJU VIN letnika 2006 24. 
aprila 2007 ob 16. uri. Vzorce bo komisija sprejemala dne 23. 
4. 2007 od 15. do 19. ure v gostišču Lovec v Vojniku. Prinesite 
čim več vzorcev – le pogumno!
Vinogradniško-vinarsko društvo pa v soboto, 5. maja, v 
Kulturnem domu v Vojniku pripravlja kulturno prireditev 
»PRAZNIK VINA.«  Ob udeležbi domačih kulturno-glasbenih 
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skupin bodo slovesno podelili priznanja za nagrajena vina 
ter potrdila tečajnikom »kletarskega tečaja.« 
Društvo vljudno vabi vse Vojničane, da skupaj preživijo lep 
kulturen večer.

Pij malo, pij dobro!
Pavle Leskovar,

tajnik društva       

V vinogradu Petra Martiča so vojniški vinogradniki prisluhnili 
strokovni razlagi predavatelja Romana Štabuca, univ. dipl. 
ing. agr., ki jim je pokazal nove načine rezi. Ob tem bi se radi 
vinogradniki zahvalili Petru Martiču za gostoljubnost.

V pozni jeseni pa vinogradniki pričakujejo tudi 1. slovesno 
trgatev trte (potomke 400 let stare trte z Lenta) pred občino 
Vojnik.

Povzela: A. Š.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VOJNIK

Za nami je zima, ki je hotela biti pomlad. Čeprav imamo tudi 
mi raje toplo kot mrzlo zimo, pa nam takšna zima ni bila 
preveč všeč. Kaj hočemo, vremena pač ne moremo uravnavati 
po svoji meri. Sedaj, ko je nastopila prava pomlad, je ostal 
le spomin na milo zimo, pa tudi na zabavni  pustni torek v 
Socki pri Ivanki Koprivnik. 
Dne 3. marca se nas je kar 300 upokojencev in gostov stiskalo 
na občnem zboru društva v gostilni Medved v Škofji vasi, da 
nam je bilo kar toplo. Še enkrat smo ugotovili, da v Vojniku 
ni velikega večnamenskega prostora za takšne in podobne 
prireditve. Tudi to smo preživeli in si vsi želimo, da bi bilo 
bolje in lepše v zadovoljstvo nas vseh. 
Ponovno smo se zbrali pri Medvedu v Škofji vasi 23. marca. 
Proslavili smo dan žena in materinski dan. Pričakovali smo, 

da nas bo vsaj 150, zato smo rezervirali tudi večji prostor. 
Prav je tako in vsi, ki ste bili na tem srečanju, ste verjetno 
zadovoljni. Je pač bil poseben dan in temu primerna je 
bila tudi pogostitev. Goste je na mizi čakal liter vina, vsaka 
upokojenka je dobila lep lonček trobentic za spomin z željo, 
da se naslednje leto ponovno snidemo. Tiste, ki ste bile 
neodločne in niste prišle, pa drugič, podobnih priložnosti bo 
še dovolj, saj se je leto šele začelo. 
Še malo, pa se bo pomlad nagnila v poletje in maja že začnemo 
z izleti ter s srečanji. Naj vas  spomnim, da pogledate v 
PLAN IZLETOV IN SREČANJ, ki ste ga vsi dobili ob plačilu 
članarine. Na izlete se pravočasno prijavite v času uradnih 
ur – vsako sredo ali petek med 9. in 12. uro osebno ali na 
telefon  03/577-26-16. Ponujamo vam tudi izziv, da nam daste 
kakšen predlog kam na izlet, saj več glav več ve!
Torej, oglasite se pri nas, veseli vas bomo!

Ivan Robačer,
predsednik DU

BOŽIČEK, OBČNI ZBOR, 
MATERINSKI DAN

Mogoče se bo kdo spraševal, kaj imajo skupnega pričakovanje 
Božička, občni zbor, materinski dan in čistilna akcija, da so 
se znašli v naslovu tega prispevka. Lahko povem, da so jih 
v naslovu združili člani Športno-kulturnega društva KuŠt 
iz Črešnjic, ki so jih organizirali oziroma se jih udeležili. Pa 
pojdimo kar po vrsti.
Dne 23. decembra se je klicu pridnih otrok, ki so se skupaj 
s svojimi starši udeležili božične delavnice v šoli Črešnjice, 
odzval Božiček. Zelo je bil vesel, ko je videl, da tudi starši 
še niso pozabili risati in so skupaj z otroki naredili pravo 
razstavo novoletno-zimskih motivov, manj pa je bil vesel, 
ko je škratoma in otrokom moral priznati, da sploh ne zna 
smučati. S pomočjo otrok si je pravilno nadel smuči in pričel 
z učenjem. Božiček se zelo hitro uči, zato je po nekaj minutah 
osvojil smučarsko znanje, ker pa se je preveč postavljal pred 
otroki, je spregledal medvedka, ki se je predramil iz zimskega 
spanja, in ga povozil. Kljub neljubemu dogodku je kasneje še 
pretiraval s hitrostjo na smučišču, tako da ga je na radar ujel 
'policaj'. Kazen: obdaritev otrok in 200 ur sankanja, kepanja 
in delanja snežakov z njimi.
Čez slaba dva meseca, natančneje 16. februarja, smo v društvu 
KuŠt imeli redni letni občni zbor, katerega so se udeležili vsi 
predstavniki društev na Frankolovem, predsednik KS Dušan 
Horvat, župan naše občine Benedikt Podergajs in ljudje, ki 
so nam v preteklem obdobju stali ob strani ter nas podpirali. 
Skupaj smo se ozrli na preteklo leto in ugotovili, da smo bili 
v letu 2006 zelo uspešni. Februarja smo sodelovali v pustni 
maski Krajevne skupnosti Frankolovo, marca smo pripravili 
kratek kulturni progam ob dnevu žena in matere obdarili 
s cvetjem, aprila smo sodelovali v okviru čistilne akcije KS 
Frankolovo ter 1. maja pri postavitvi mlaja v Črešnjicah, 11. 
maja smo organizirali 2 XC KUŠT, gorskokolesarski kros z 
zabavno prireditvijo. Junija, julija, avgusta in septembra smo 
si pod vodstvom Dušana Hudeja skoraj vsak vikend privoščili 
kakšno delovno akcijo na igrišču v Črešnjicah in ga skupaj 
s pomočjo KS, Občine Vojnik in posameznikov, ki so nam 
pomagali, pripravili za asfaltiranje.
Septembra in oktobra smo imeli težave s prostori, katere smo 
rešili s pomočjo Dušana Horvata in Andreja Marzidovška, 
decembra pa smo pripravili vse za prihod Božička, pri 
čemer nam je prijazno priskočil na pomoč Albin Apotekar. 
Ker takšnega letnega plana ne bi mogli sami realizirati, se 
zahvaljujemo vsem, ki so nam kakor koli pomagali. Za 
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popestritev občnega zbora so poskrbeli Veseli ventilčki, saj 
smo se ob živahnih zvokih polk in valčkov  zavrteli in zraven 
tudi kaj zapeli.
V nedeljo, 25. marca, smo že drugič zapored pripravili 
praznovanje materinskega dne. Malo smo bili razočarani 
nad udeležbo, smo pa bili veseli, ker so naše mame pripeljale 
zraven tudi očete. 
Najprej so Leja, Roki in Tjaša poskušali razložiti, kaj je 
sploh to mama, nato so Grega, Goran in Anja ugotovili, da 
naše mame poznajo in čuvajo mnogo skrivnosti in vedno 
skrivajo kakšnega asa v rokavu. Vendar pa matere nikoli ne 
skrivajo materine ljubezni in kot sta povedali Anja in Petra, 
je materina ljubezen kontrolna lučka v družini. Zdelo se nam 
je primerno, da namesto besede prosim uporabimo besedo 
hvala, kar so s Hvala vsem materam storile Katja, Patricija 
in Anja ob spremljavi kitare. Da pa nismo pozabili naših 
očetov, ki so prav tako ne dolgo tega praznovali svoj praznik, 
je Marko povedal Kaj vse je tata. Nismo hoteli preveč 
govoriti, zato so Vražja dekleta zaigrala na svoje inštrumente 
in zapela Mamica je kakor zarja, Veseli ventilčki pa odigrali 
še par veselih ''komadov''. Ko so jih že hoteli pospraviti, pa so 

se matere oglasile in zahtevale, da skupaj zaigrajo še kakšno, 
same pa so pomagale peti. Za konec smo v znak hvaležnosti 
še vsem prisotnim podelili šopke.

Matej Štante

Geslo križanke pošljite na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, do 1. 6.  2007. Med pravilnimi rešitvami bomo 
izžrebali nagrado: darilni bon v vrednosti 17,00 EUR  sponzorja STEKLARSTVO DOBOVIČNIK, Kašova 14, 3212 Vojnik. Med 
pravilnimi rešitvami križanke iz 59. številke Ogledala smo izžrebali nagrado, darilni bon sponzorja TESARSTVO KROVSTVO 
ZIDARSTVO Iztok Zupanc s. p., Cesta v Šmartno 3, 3212 Vojnik. Prejme jo Marija Kompan, Malgajeva 2/a, 3000 Celje.
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MIMICI

… Že njeno ime se 
je otrokom zelo 
priljubilo. Njeno 
v s a k o d n e v n o 
razdajanje pa se je 
še posebej poznalo 
takrat, ko otrok zjutraj 
ni bil razpoložen in bi 
lahko rekel, da mu ni 
bilo, da bi ta dan ostal 
v vrtcu. Zapisal sem 
samo Mimica, kajti če 
sem pošten, njenega 
priimka ne vem. Pa 
tudi, če bi vedel, ne bi 
bilo pomembno, kajti 
vsi otroci in njihovi 

starši so jo poznali kot Mimico … (Andrej Žvižej, članek 
glasila vrtca – Mavrica, marec 2007)

V decembru je zaključila svoje delo v vrtcu, kamor je 
prihajala vrsto let in to s kolesom. Njeno delo je bilo večino 
časa posvečeno najmlajšim. To je skupini otrok, ki prihajajo 
iz zavetja družine in prvič na svoji življenjski poti srečujejo 
druge ljudi. Bila je med tistimi, ki je ob otroku skupaj s starši 
doživljala tisto prvo: prve zobke, prve korake, prva privajanja 
na kahlico, nove besede, … pa tudi jok, grizenje, lasanje…
In tisto prvo, tisto vedno ostane, tke vezi, znanstva in 
prijateljstva.
Mimi, naj te grejejo ti lepi spomini na vrtec in na vse nas. 
Pridi k nam po poti MAVRICE in v vrtec, ki se nikoli ne 
postara.

Otroci in odrasli
Vrtca Mavrica Vojnik

PUST

Otroci vrtca Mavrica imamo zelo radi pustovanje. Vrtec 
Mavrica se je predstavil na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi 
z dvema skupinskima maskama. Prva skupina je prikazala pot 
od pšenice do kruha, druga pa je predstavila delo peričic.

Tudi v vrtcu smo se šemili in plesali. Vile, medvedki, 
princeske, klovni, … pa so se sprehodili tudi po kraju in 
obiskali pomembnejše ustanove.

PRAZNOVANJE 10-LETNICE VRTCA MAVRICA 
VOJNIK

V sklopu praznovanja 10-letnice Vrtca Mavrica Vojnik so 
potekale sledeče dejavnosti:
• razstave likovnih del otrok Vrtca Mavrica Vojnik v prostorih 
vrtca v Vojniku ter v vseh enotah vrtca Mavrica, Knjižnici 
Vojnik, Mercatorju Vojnik, Frankolovo, Nova Cerkev,  Sparu 
Vojnik, Tušu Vojnik in trgovini Koprivnik Socka;
• 1. marca smo slavili vsi odrasli in otroci vrtca Mavrica. Ta 
dan smo na tortah upihnili 10 svečk, nato pa smo se vsi še 
malo posladkali;

• 2. marca smo priredili slavnostno sejo sveta zavoda vrtca 
Mavrica; 
• 7. marca so se starejše skupine vrtca Mavrica s pesmijo, 
plesom, z izštevankami, … predstavile na prireditvi v 
Kulturnem domu v Vojniku; 

• v sklopu praznovanja je izšla praznična Mavrica (glasilo 
vrtca Mavrica), v nastajanju pa je tudi ustvarjalen koledar 
2008. V prvih poletnih dneh sledi še prireditev Pozdrav 
poletju.
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OBISKAL NAS JE SPARKY

V vrtec Mavrica je prišel na obisk zajček. In to ne kateri koli 
zajček, na obisk je prišel zajček Sparky, ki je otroke nasmejal, 
se z njimi igral in jih tudi obdaroval.

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

Vsako leto se naša folklorna skupina udeleži območnega 
srečanja otroških folklornih skupin v Narodnem domu v 
Celju. Organizira ga javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 
Naša skupina deluje kot obogatitveni program vrtca. 
Poskušamo obnavljati tisti del kulturne dediščine, ki se je 
prenašala iz generacije v generacijo preko otrok (otroci – 
otrokom).

Letošnja predstavitev nosi naslov »Igramo se«. Sestavljena 
je iz otroških izštevank, zbadljivk, pesmic in rajalnih iger. 
Prikazuje igro otrok na vasi.
Otroci so na srečanju dobro zastopali naš vrtec, samostojno 
izpeljali nastop in prikazali postavitev. Tudi strokovna 
ocena je bila temu primerna. Trud vseh nas, vključenih v 
to dejavnost, je bil poplačan. Veselimo se novih nastopov, 
zastavljamo si nove cilje in sledimo idejam, ki nas peljejo 
naprej.

Zapisala:
Ana Gregorc

OBISK GASILCEV

Na lep marčevski dan so prišli na obisk v vrtec gasilci PGD 
Vojnik. Pripeljali in razkazali so nam vse gasilske avtomobile 

in predstavili uporabnost gasilske opreme. Najpogumnejše 
so z gasilsko avtolestvijo tudi povzdignili proti nebu.

SANKARIJADA 

Letošnja zima nam je natrosila zelo malo snega, naši malčki 
pa so si želeli iger na snegu. Zato smo se planinci vrtca 
Mavrica 15. marca zbrali v vrtcu v polni sankaški opremi. Z 
avtobusom smo se odpravili na Roglo, kjer smo se sankali, se 
kepali, … skratka, imeli smo se lepo.

MAVRIČNI BRALČEK

Tudi to leto so otroci vrtca Mavrica sodelovali v projektu 
Mavrični bralček. Tako so 4. aprila  priznanja Mavričnega 
bralčka prejeli vsi otroci, ki so skupaj s svojimi starši doma 
prebirali knjige, nato pa jih v vrtcu pripovedovali drugim 
otrokom.

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

ŠOLA V NARAVI NA ROGLI OD 13. 3. 2007 

DO 17. 3. 2007

Že prvi dan, ko smo prispeli na Roglo, nas je pozdravilo 
sonce, ki nas je spremljalo vse dni. Malo nam je že krulilo po 
želodčkih, ker smo dolgo čakali na kosilo, a vse smo pozabili, 
ko je bila hrana zelo dobra in smo prišli smo v res lepe sobe. 
Imeli smo srečo, da je bilo zelo lepo vreme, a to nas je tudi 
nekaj stalo, saj je bil sneg v popoldanskem času spremenjen 
v brozgo.
Popoldne smo opravili testiranje, katerega se nisem 
udeležil, saj nisem znal smučati. Naslednji dan smo pričeli s 
smučanjem. Moje neznanje je počasi izginjalo ob vzpodbudi 
dobrega smučarskega učitelja.
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Popoldne smo plavali v bazenu, kar je bila prava sprostitev. 
Tretji dan smo po odličnem smučanju odšli po nakupih. 
Četrti dan smo se zabavali na Zlodejevem adrenalinskem 
presenečenju, zvečer pa plesali v disku in praznovali zmago 
v tekmovanju sob in še in še ...  
Zadnji dan smo vstali že zelo zgodaj zjutraj in pripravili 
prtljago. Zjutraj je bila smuka najboljša v vseh petih dneh, 
seveda pa smo tudi najbolje smučali. Po kosilu so se zbrali 
starši in takrat se je pričelo tekmovanje. Imel sem štartno 
številko tri in sem smučal tako dobro, da me niso prepoznali. 
Po tekmi smo prejeli lepa priznanja. Bilo je super. Hvaležen 
sem vsem, ki so mi omogočili, da sem se naučil tako dobro 
smučati.

Domen Simonič, 5. a

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
ZGODOVINE

2. februarja 2007 je potekalo osnovnošolsko tekmovanje 
iz znanja zgodovine. Bronasto priznanje so osvojili Petra 
Vivod, Tomaž Tekavc, Jure Črepinšek, Kristina Ledl, Lucija 
Žnidar, Viktorija Majger, Andraž Zagrušovcem in Jaka Majer. 
Mentorica je profesorica Lijana Žerjav Žilavec.

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE ZA 
CANKARJEVO PRIZNANJE

Naslov letošnjega tekmovanja je bil Kratka zgodba 20. 
stoletja. Učenci so prebrali različne predpisane kratke zgodbe 
slovenskih pisateljev, nato pa jih vodeno in samostojno 
interpretirali, primerjali, analizirali in poustvarjali. 
Sodelovalo je 11 učencev. Bronasto priznanje so prejeli: 
Lucija Žnidar, Sara Gobec, Urška Potočnik, Špela Tržan, 
Tjaša Žlavs, Nuša Videnšek, Anja Jezernik, Tjaša Kramar 
in Gregor Oprčkal. Pet najboljših se je uvrstilo na državno 
tekmovanje. Mentorica je Amalija Kožuh.

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE

V šolskem tekmovanju iz kemije je sodelovalo 12 osmošolcev 
in 13 devetošolcev. Bronasto Preglovo priznanje so osvojili: 
Dejan Vozlič, Uroš Jurgec, Jaka Majer, Jure Črepinšek, 
Gregor Oprčkal in Tomaž Tekavc, ki se je uvrstil na državno 
tekmovanje. Tekmovanje je vodil mentor Edi Fidler.

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA 
ANGLEŠKEGA JEZIKA

Učenci OŠ Vojnik, Nuša Videnšek, Lucija Žnidar, Lovro 
Gmajner in Jaka Ribič so se udeležili državnega tekmovanja 
iz znanja angleškega jezika. Vsi so osvojili srebrno priznanje, 
Lovro Gmajner pa še zlato. Mentor je bil profesor Gregor 
Rojc.

TEKMOVANJE ZA BRALNO ZNAČKO V 
NEMŠKEM JEZIKU

Letos je na OŠ Vojnik prvič potekalo tekmovanje za nemško 
bralno značko EPI Lesepreis. Priprave so se pričele že v 
začetku šolskega leta, ko so se učenci seznanili z izborom 
knjig. Prijavilo se je 44 učencev. 14 učencev je osvojilo 
srebrna priznanja, zlata pa kar 22 učencev. Tekmovanje je 
vodila profesorica Simona Šarlah.

PLAVALNI TEČAJ

Vsako leto OŠ Vojnik organizira plavalni tečaj za učence 
tretjih razredov devetletke. Letos se ga je od 12. do 24. 3. 
udeležilo 89 otrok. To je bil 20-urni tečaj, cilj pa je bil osvojiti 
znanje plavanja na 25 metrov za ''zlatega konjička''. Vodja 
tečaja je bila Urša Burja Žnidaršič, profesorica športne vzgoje, 
poleg nje pa sta jih učili Polona Ahtik in Maša Stropnik. Pred 
tem tečajem je 14 starejših neplavalcev skrbelo za ponovno 
izobraževanje (8 jih je osvojilo plavalno znanje in so osvojili 
''bronastega delfinčka'', ostali pa še potrebujejo vaje.)

Milena Jurgec

IZLET V PLANICO

Pod pokroviteljstvom Zavarovalnice Triglav si je v četrtek, 
22. 3. 2007, 37 učencev naše šole (raziskovalci, ekipi ŠKL, 
uspešni učenci na tekmovanjih iz znanj) ogledalo trening 
smučarskih skokov v Planici.
Sončni žarki so vsem nagrajencem že zjutraj obljubljali 
nepozaben športni dogodek. 
Vsi so si pred vstopom na samo prizorišče dogajanja skrbno 
okoli vratu ovili rdeče navijaške šale s podpisi naših skakalcev. 
Le-ti so pomenili prost vstop v prireditveni prostor. 
Vsem je zastajal dih ob pogledu na skakalnico in vsi so se 
strinjali, da je za skok po takšni napravi potrebna zvrhana 
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mera poguma. Čeprav so skakalci opravili skoke samo za 
trening, jih je nekaj uspelo preskočiti 200 metrov in tem so 
vsi zbrani še posebej glasno zaploskali.
Po končanih skokih se je na odru ob skakalnici začel koncert 
skupine 4play in sledile so karaoke. Vsi zbrani so lahko odšli 
še v ''tatoo'' kotiček in se tam malce polepšali. Vrhunec zabave 
je ustvaril koncert raperske skupine Kocka.

Vsi udeleženci nagradnega izleta in njihovi spremljevalci 
smo pod Poncami doživeli pravljično zimsko idilo, za kar se 
zahvaljujemo odgovornim Zavarovalnice Triglav in našemu 
spremljevalcu Andreju Pintariču.

Simona Žnidar

URH KRAJNČAN,  UČENEC OSNOVNE ŠOLE 
VOJNIK, USPEŠEN SKAKALEC

Urh Krajnčan je učenec 5. razreda OŠ Vojnik. Od leta 1999 
trenira smučarske skoke v SSK Velenje. Za ta šport ga je 
navdušil oče, ki je bil  v svojih otroških letih tudi skakalec. 
Kljub svoji mladosti je bil že trikrat državni prvak, dvakrat je 
bil 4. na svetovnem mladinskem tekmovanju. Prvo mesto je 
zasedel v Nemčiji, drugo in tretje na Češkem, na tekmovanjih 
v Sloveniji pa je velikokrat stal na najvišji stopnički. 
Letošnje leto sicer ni bilo tako uspešno, a vseeno je osvojil 
dve zmagi in dvakrat 4. mesto na mladinskem svetovnem 
prvenstvu.
Želi si uspešno nadaljevati svoje treninge in tekmovanja ter 
čim prej nastopiti v Planici. 

Milena Jurgec

RAZISKOVALNA DEJAVNOST V OŠ VOJNIK

Učitelji naše šole že vrsto let vzpodbujamo in spremljamo 
učence pri številnih razširjenih dejavnostih, v katerih si 
lahko le-ti pridobivajo dodatna znanja in veščine.
Zelo dejavni in uspešni smo na področju raziskovalne 
dejavnosti, saj smo mentorji prepričani, da je potrebno 
otrokom ponuditi tudi priložnosti, v katerih se bodo 
opremili z novimi znanji, spretnostmi in izkušnjami na poti 
raziskovalnega dela, ki jih bodo lahko koristno še velikokrat 
uporabili pri nadaljnjem izobraževanju.

Že drugo leto smo se z raziskovalnimi nalogami priključili 
Zvezi za tehnično kulturo Slovenije, regionalni center 
Maribor. V oceno smo poslali 8 raziskovalnih nalog, ki jih 
je pod budnim očesom sedmih mentorjev pripravljalo 21 
učencev.

V tem šolskem letu so nastale naslednje naloge:
1. Ekološke kmetije v občini Vojnik, avtorica: Lucija Žnidar, 

mentorica: Nataša Gorenak
2. Čokolada, ta sladka razvada, avtorice: Janja Belej, 

Lilijana Sorčan, Tjaša Falnoga, mentorica: Polona Bastič
3. Imam preveč ali premalo kilogramov? avtorice: Saša 

Kroflič, Barbara Skaza, Petra Vivod, mentorica: Tatjana 
Hedžet

4. Švinglcegelci, avtorja: Uroš Jurgec, Jaka Majer, mentorica: 
Milena Jurgec

5. Življenje brez drog, avtorji: Sara Gobec, Ana Ravnak, 
Andraž Zagrušovcem, mentorica: Polona Bastič

6. Športna aktivnost na OŠ Vojnik, primerjava med 4. in 9. 
razredom, avtorice: Urška Potočnik, Monika Strenčan, 
Tjaša Žlavs, mentorica: Urša Burja Žnidaršič

7. Gradišče pri Vojniku, avtorice: Barbara Beškovnik, 
Monika Leber, Nuša Videnšek, mentorica: Polona Krajnc

8. Stare vojniške razglednice, avtorice: Martina Zorko, 
Anita Kolaržik, Nina Podgoršek, mentorica: Irena Kalšek

Ocenjevalnim komisijam s štirinajstih področij (biologija, 
geografija, zgodovina, sociologija itd.) se je iz devetnajstih 
šol predstavilo 116 učencev z 52 nalogami.

Zagovor pred strokovno komisijo so vse naloge zelo uspešno 
opravile v soboto, 31. 3. 2007, v Srednji šoli Slovenska 
Bistrica.

Vso konkurenco v svoji skupini  so premagali avtorji treh 
raziskovalnih nalog, in sicer: Stare vojniške razglednice, 
Ekološke kmetije v občini Vojnik in Imam preveč ali 
premalo kilogramov?
Drugo mesto v svoji skupini sta zasedli nalogi: Športna 
aktivnost na OŠ Vojnik in Čokolada, ta sladka razvada.
 
Z uspehi učencev in njihovih mentorjev smo izjemno 
zadovoljni in smo nanje zelo ponosni. Še naprej se bomo 
trudili z raziskovalno dejavnostjo širiti inovativnost, 
ustvarjalno miselnost in raziskovalnega duha med mladimi. 

 Simona Žnidar, koordinatorica raziskovalne dejavnosti v OŠ 
Vojnik
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OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 2006

V okviru projekta Rastem s knjigo 2006, ki ga je razpisalo 
Ministrstvo za kulturo, smo   sedmošolci v februarju obiskali 
knjižnice v Celju. Najprej so nas prisrčno sprejeli v Knjižnici 
pri MIŠKU KNJIŽKU, kjer so nam predstavili delovanje 
knjižnice, knjižne novosti, reševali pa smo tudi knjižno 
uganko in glasovali za najljubšo knjigo. Vsakemu  učencu so 
podarili knjigo.
Nato smo obiskali še Oddelek za odrasle in Oddelek 
za študij, kjer je v kletnih prostorih tudi knjigoveznica. 
Knjigovez nam je pokazal materiale in  priprave, ki jih 
potrebuje, da »nastane« knjiga. Bilo je zanimivo.

Utrinek z obiska knjižnic v Celju, avtor fotografije Branko Dragar  

Po obisku  knjižnic v Celju, sva s Katarino  vprašali sošolce 
in sošolke, kaj jim je bilo  najbolj všeč in kaj menijo o šolski 
knjižnici. Izbrali sva nekaj mnenj:
- najbolj sem se razveselila podarjene knjige o 
 astronomiji (Natja);
- všeč so mi bile predstavitve knjižnih novosti (Klemen);
- rada sem izpolnjevala knjižno uganko (Lucija, 
 Urška, Marisa);
- razveselil sem se podarjene knjige (Marko, Tadej);
- pri knjigovezu je bilo najlepše (Elizabeta);
- glasovanje za naj knjigo je bilo zanimivo (Anja);
- zanimivo je bilo delo z računalniki (Uroš);
- šolska knjižnica je majhna (Sara, Eva);
- v šolski knjižnici je mir (Urša);
- naša knjižnica je lepo urejena (Barbara, Jakob);
- šolska knjižnica je v redu, a v njej je premalo knjig 
 (Janez, Urša);
- zdi se mi moderna (Matic);
- je kar v redu (Marko);
- šolska knjižnica je zelo simpatična (Kristijan).

Iris Vrenko in Katarina Vinter

 APRIL – MESEC, KO PRAZNUJEJO KNJIGE

Aprila praznujejo knjige, saj imamo v tem mesecu svetovni dan 
mladinskih knjig, svetovni dan knjige ter dneve slovenske knjige.

Članice knjižničarskega krožka smo  že v mesecu marcu  
uredile razstavo PA BO POMLAD PRIŠLA. Predstavile smo 
pomladne mesece v pesmih, izbrale vremenske pregovore 
za te mesece in skupaj s knjižničarko predstavile pomladna 
praznovanja, zlasti VELIKI TEDEN. Izdelale smo tudi 
plakat MESEC APRIL, KO KNJIGE PRAZNUJEJO. Naša 
knjižničarka pa je v šolski knjižnici uredila stalno razstavo 
STARE ČITANKE IN DRUGI UČBENIKI.

Utrinek z razstave, avtor Branko Dragar

V mesecu marcu smo tudi zaključili z MEGA KVIZOM – 
ZNAMENITI SLOVENCI IN NJIHOVE SPOMINSKE HIŠE. 
Pri reševanju gesel sta nam pomagali učiteljica slovenščine, 
Leonida Rožanski in knjižničarka, Albina Lešnik. Kviz je 
bil zanimiv, a za nas kar težak. Tudi članice krožka sedaj 
pripravljamo kviz, a »našega« bomo najprej preizkusile kar 
v našem 5. razredu.
V  mesecu aprilu bomo zaključili z bralno sezono. Na 
zaključno prireditev smo povabili umetnika iz Prekmurja, 
ki nam bo predstavil ljudska glasbila in ljudske viže na 
Slovenskem.  
V  knjižničarskem krožku rade sodelujemo, ker se veliko 
družimo in tudi naučimo. Zelo nam je všeč, da lahko 
pomagamo pri izposoji knjig.

Članice krožka: Lara, Jasna P., Ana,
Tjaša, Lucija, Katja, Petra, Jasna S.

in knjižničarka Albina Lešnik
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PRESENEČENJE V 4. RAZREDU 

DEVETLETKE

Teden pred počitnicami nam je učiteljica Greta povedala, 
da nas po zimskih počitnicah čaka presenečenje. Vsi smo 
nestrpno čakali, a to ni dolgo ostala skrivnost. 
V četrtek, 1. 3., smo v učilnico dobili računalnik. Gospod 
Peter Stermecki je v spremstvu učiteljic in gospoda ravnatelja 
v razred prinesel veliko modro škatlo z rdečo pentljo. Vsi 
smo bili zelo veseli. 

Računalnikar naše šole je že naložil programe za 4. razred 
devetletke. Vsi smo se razveselili, potem pa smo ob računalniški 
škatli in računalniku naredili eno fotografijo. Poskusili smo 
še sami, če res deluje. Zdaj pogosto uporabljamo računalnik 
in mislimo, da je bil v našem razredu zelo potreben. Vsi v 
razredu smo veseli, ker smo dobili računalnik. Želimo si še 
več takšnih presenečenj, ki nam bodo pomagala pri učenju. 

Jasmina Kopinšek in Sanja Vrenko, 4. r/9  

Računalnik učencem 4. razreda devetletke

Šolski sklad OŠ Frankolovo že nekaj let pridno zbira sredstva 
in bogati življenje naših učencev. Tako smo jeseni kupili 
zunanja igrala, ki stojijo za šolo. To je bil do sedaj najvišji cilj, 
ki smo si ga zastavili.
Po tem nakupu smo izvedli še srečelov in zopet zbrali nekaj 
sredstev. Naš naslednji cilj je nakup računalnikov za šolo. 
Šola je namreč z njimi slabo opremljena in tako imamo k 
napisu računalniška učilnica dodan pridevnik »muzejska«. 
Kljub temu smo se odločili, da najprej kupimo računalnik za 
razred, saj je danes za ta medij na voljo že veliko didaktičnega 
in učnega materiala. Do konca šolskega leta pa bo novega 
računalnika deležna tudi računalniška učilnica.

Suzana Šafarič

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA

Zelo nam je všeč, ker spoznavamo angleške knjige in se 
včasih tudi igramo. Velikokrat se zabavamo. 
Lani smo prebrali 3 knjige, letos pa 4. Najbolj nam je bila 
všeč knjiga The mad teacher. Ostale knjige so bile Anna 
and the dolphin, In the sky, The little red hen. Veliko je 
bilo srebrnih priznanj in eno zlato. Na koncu leta bomo za 
proslavo zaigrali zgodbico za starše. 
Misliva, da bomo imeli drugo leto tudi tako lepo bralno 
značko. 

Jelka Rozman, Tjaša Kunštek, 4. r/8

Mladenič

V gluhi noči 
je šel skozi črn les, 
videl je beli grad,
poleg njega pa kres.

Na glavi je nosil črn klobuk, 
v roki je držal mošnjo, 
imel je veliko pamet, 
saj je bil poznan pismouk.

Kadar je zlato sonce posijalo, 
je bil veselega srca, 
takrat je videl široki svet, 
ki je velik kakor petunijin cvet.

Barbara Timpran, 9. r

3. TEHNIŠKI DAN
Četrti razred devetletke je imel tretji tehniški dan. Preberite, 
da boste videli, kaj so počeli. 

IZDELOVAL SEM NAMIZNO LUČKO

V petek smo imeli tehniški dan. Ker smo potrebovali različne 
stvari, smo se v sredo pogovorili, kaj bomo prinesli. Komaj 
sem dočakal petek. Na začetku je učiteljica prebrala zgodbo 
o elektriki. Bila je super in poučna. Nato nam je na tablo 
napisala, kako bo potekal ta dan. Začeli smo takoj, ker se 
nam je mudilo, saj smo imeli veliko dela. Kmalu smo končali, 
ker nam je pomagal gospod hišnik. Na koncu nas je slikal, 
potem pa smo napisali svoje vtise. S svojo namizno lučko 
sem bil zelo zadovoljen, ker mi je uspelo.

Matjaž Čretnik, 4./9

IZDELAVA NAMIZNE LUČKE

Zjutraj, ko smo prišli v šolo, smo si najprej naredili načrt, 
kako bomo izdelovali namizne lučke. Pričeli smo tako, da 
smo vzeli material. Najprej smo vzeli deščico in karton, na 
katerega smo obrisali deščico in potem izrezali. Nato smo 
nalepili izrezani karton na deščico ter počakali, da se posuši. 
Nazadnje smo zabili še žebljičke, da je bilo bolj trdno. Potem 
smo na jogurtovih lončkih izrezali trakce in začeli plesti 
rožico ali pa smo trakce zavili. Hišnik nam je očistil žice, ki  
smo jih povezali v lončke. 
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Nato smo zvili karton, v katerega smo skrili baterije. Hišnik 
nas je fotografiral z novo izdelanimi lučmi. Potem smo 
lučke še okrasili z vzorci, kakršne smo hoteli. Nazadnje smo 
preizkusili, če lučke gorijo. Dan je bil zelo lep in zabaven ter 
je prehitro minil.

Hana Žlaus, 4./9

VTISI IZ ŠOLE V NARAVI 5. RAZREDA

Učenci 5. razreda so nam zaupali svoje občutke, vtise in 
doživetja iz šole v naravi, ki so jo preživeli v Jesenicah v 
domu Trilobit.

»Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se s kanuji vozili po jezeru 
in ko smo se smučali.«

(Katja)

»Najbolj všeč so mi bili namizni tenis, plezanje, smučanje, 
veslanje.«

(Mitja)

»Najbolj všeč mi je bilo igrati namizni tenis. Najbolj 
dolgočasno mi pa je bilo hoditi.«

(Borut)

»Najbolj všeč mi je bilo, ko sem imela tekmo v Avstriji – 
(Wajjneber).«

(Saša)

»Všeč mi je bilo: plezanje, veslanje, labirint. Ni mi bilo 
všeč: ko smo dolgo hodili.«

(Gregor Š.)

»V šoli v naravi mi je bilo najbolj všeč, ko smo se vozili s kanuji 
po jezeru, ogled rudnika, zadnji večer. Najbolj dolgočasno mi 
je bilo hoditi v hribe.«

(Amadej) 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST NA OŠ 
FRANKOLOVO

Na šoli že vrsto let poteka raziskovalna dejavnost kot način 
učenja in pridobivanja dodatnih znanj naših učencev ob 
mentorstvu učiteljev. Srečevali smo se s številnimi področji 

od zgodovine, okolja, etnologije, sociologije, slovenščine, ipd. 
Pomembno pri raziskovalnem delu je predvsem to, da učitelj 
vodi in usmerja učenca, ta pa prispeva svojo radovednost, 
vedoželjnost, vztrajnost in veselje do odkrivanja nečesa 
novega, neraziskanega. 
Tudi v letošnjem šolskem letu sta na naši šoli nastali dve 
raziskovalni nalogi. Mentorica prve, s področja etnologije, je 
gospa Štefka Iršič z učenci raziskovalci: Maticem Joštom, 
Urško Germ in Janezom Horvatom. Naloga z naslovom 
»KJE SO TISTI ČASI, KO SO FANTJE PREPEVALI NA 
VASI« je zasedla odlično prvo mesto v skupini in bila tudi 
lepo nagrajena z izletom v Verono.
Mentorica druge naloge je gospa Suzana Šafarič, ki je z 
učenkami raziskovalkami Špelo Lozej, Urško Zazijal in 
Sanjo Napotnik izdelala nalogo s področja sociologije z 
naslovom »ENAKOPRAVNOST ŽENSK?«.
Z raziskovalnimi nalogami smo sodelovali na VII. Srečanju 
mladih raziskovalcev OŠ in SŠ Podravja. To je že drugo 
leto zapored. Povemo lahko, da smo z organizacijo in 
izvedbo srečanja zelo zadovoljni. Za učence in mentorje 
je lepo poskrbljeno. Predstavi se šola gostiteljica s svojim 
programom, učenci in mentorji so pogoščeni, prisotni pa so 
tudi predstavniki različnih institucij in državnih organov, 
ki podpirajo delo mladih raziskovalcev. Prednost tega 
vključevanja je tudi v tem, da lahko učenci sodelujejo s svojo 
nalogo na državnem nivoju. 
Pozabiti pa ne smemo tudi prispevka Občine Vojnik, oddelka 
za družbene dejavnosti, ki s svojo finančno pomočjo omogoča 
naše vključevanje v to dejavnost in jo v celoti podpira. 

Suzana Šafarič

ČESTITKE MLADIM RAZISKOVALCEM

Občina Vojnik je na željo mentorjev in koordinatorjev 
raziskovalnih nalog iskala možnosti, da projekte raziskovalnih 
nalog vključi na regijski nivo. Učenci imajo s tem možnost 
tekmovanja na državnem tekmovanju. Če smo pred dvema 
letoma bili malo skeptični ali je to pravo, da se vključimo 
v projekt mladih raziskovalcev osnovnih šol Podravja, smo 
danes prepričani, da smo se odločili pravilno. Mentorji in 
učenci so zadovoljni. Vemo, da so naše raziskovalne naloge 
bile vedno uspešne  in tudi letos je bilo tako. V projekt sta bili 

vključeni obe osnovni šoli. Rezultati 
so predstavljeni v člankih osnovnih 
šol.
Za odlične uvrstitve vsem učencem 
in mentorjem čestitamo in želimo, 
da bi čim več občanov obiskalo 
šolske knjižnice in prebralo naloge. 
Presenečeni boste, ko boste izvedeli 
marsikaj novega o svojem okolju 
in ljudeh ali našli kakšen pameten 
nasvet za življenje.
Skratka, mladi raziskovalci, upam, 
da vam nikoli ne zmanjka idej in da 
boste z našo podporo še naprej tako 
uspešni in dobri. 
Še enkrat iskrene čestitke in hvala za 
vaš trud.

Vesna Poteko



URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK
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VSEBINA:
1. KRONIKA OBČINSKEGA SVETA;
2. PRORAČUN ZA LETO 2007;
3. JAVNI RAZPISI:
- za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih 
dejavnosti,
- za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa,
- za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2007;
4. POZIV - OBNOVA KAPEL;
5. MALE INDIVIDUALNE ALI SKUPINSKE ČISTILNE NAPRAVE;
6. RAZPISI – SEKTOR ZA AKTIVNOSTI UČINKOVITE RABE IN OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE;
7. PROGRAM VAVČERSKEGA SVETOVANJA;
8. DOLŽNOSTI ORGANIZATORJEV PRIREDITEV, NA KATERIH SE UPORABLJA GLASBA;
9. ODDAJA OBRAZCEV ZA DOHODNINO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

KRONIKA

FEBRUAR 2007

5. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

je bila v sredo, 28. 2. 2007, s pričetkom ob 18.00, v sejni sobi Občine Vojnik. Ob prisotnosti 18 svetnikov je Občinski svet: 

- predlagal, da je na naslednji seji posebna točka, ki bo namenjena varnostni oceni ter predlogom za odpravo vandalizma in 
drugih neprimernih dejanj;

- sprejel Odlok o proračunu Občine Vojnik za leto 2007 – prioritete v primeru dodatnih prihodkov v rebalansu proračuna 
so: 
- izgradnja pločnika in kolesarske steze Tuš – pokopališče Vojnik ter Višnja vas in semaforizacija križišča Tuš (študija),
- izgradnja vodovoda Stražica-Zabukovje-Straža (zvišati znesek v proračunu),
- gospodarstvo – povišanje subvencij za 8.345 EUR (2.000.000 SIT),
- ureditev parkirišča pri pokopališču Vojnik,
- igrišče Socka (študija), 
- izgradnja čistilne naprave Frankolovo (sredstva iz kohezije),
- društveni prostor park Frankolovo – graščina, 
- upoštevanje inflacije pri požarni varnosti, 
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- Gasilski dom Nova Cerkev povišanje za 1.670 EUR 
(400.000,00 SIT),

- ureditev igrišča Frankolovo, 
- ureditev poti na pokopališču Vojnik (vsaj ena v letošnjem 

letu),
- ureditev občinske ceste Višnja vas (Vivod-zemljišče 

Kugler),
- telovadnica Vojnik,
- vrtina Lindek,
- vrtec Vojnik in Frankolovo,
- Kulturni dom Vojnik;

- sprejel Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah 
članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih 
občinskih in krajevnih organov ter o povračilih stroškov; 

- potrdil članstvo vsem predstavnikom Občine Vojnik v 
svetih zavodov ter v Nadzornih svetih; 

- sprejel Sklep o financiranju političnih strank v višini 0,4 
EUR (95,86 SIT) mesečno za volilni glas – sklep velja od 1. 4. 
2007; izplačilo se vrši mesečno;

- sprejel sklep o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnega 
podjetja Javne Naprave d. o. o. in Sveta ustanoviteljev 
javnega podjetja Vodovod-kanalizacija d. o. o.;

- sprejel informacijo o delu medobčinskega inšpektorata 
občin Dobrna, Vojnik, Vitanje in Zreče za leto 2006; 

- na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/91) 
in na podlagi 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 98/05) 
ter Statuta občine Vojnik (Ur. list RS št. 59/06 in 67/06) 
sprejel predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda 
Vojnik;

- sprejel sklep o zagotovitvi sredstev v proračunu za investicijo 
za izgradnjo telovadnice – večnamenske dvorane POŠ Nova 
Cerkev za leto 2007 v višini 756.885 EUR (181.379.921 SIT), 
v proračunu za leto 2008 se zagotovijo sredstva v višini 
373.000 EUR (89.385.720 SIT) in v letu 2009 161.000 EUR 
(38.582.040 SIT) sredstev;

- sprejel sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec 
storitve Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu, 
v višini 14,67 € (3.515,52 SIT) na efektivno uro. Ob 
upoštevanju subvencije Republike Slovenije in Občine 
Vojnik znaša prispevek uporabnika za uro opravljene 
storitve pomoči na domu 3,40 € (814,78 SIT). Ta sklep se 
začne uporabljati 1. 4. 2007. 

- sprejel sklep, da predstavnik lastnikov mejnih zemljišč 
v roku 15. dni od prejema tega sklepa posreduje v vednost 
Občini Vojnik skupni predlog vseh lastnikov (Milica in Ivan 
Vrečko, Ana in Branko Vrečko, Matej in Simona Klepej, 
Ivana in Ladislav Koprivnik ter Helena, Anton in Irena 
Špegel) za imenovanje geometra za ponovno odmero ceste 
od Gostišča Koprivnik do Gasilskega doma Socka. Naročniki 
in plačniki te ponovne odmere so lastniki mejnih zemljišč, in 
sicer Milica in Ivan Vrečko, Ana in Branko Vrečko, Matej 

in Simona Klepej, Ivana in Ladislav Koprivnik in Helena, 
Anton in Irena Špegel. Izdelano poročilo geometra mora 
biti posredovano Občini Vojnik v 60 dneh od prejema tega 
sklepa. V primeru, da stranke ne bodo v roku posredovale v 
vednost geometra oziroma poročilo geometra, se na sodišču 
sproži postopek za ugotovitev meje.

Župan Občine Vojnik informira svet, da je bila prva seja 
Nadzornega odbora. Za predsednika je imenovan Albin 
Cocej, za podpredsednico pa Zdenka Habe. Do konca marca 
bodo imeli še  predvidoma dve seji, pripravili bodo tudi 
program nadzora. 

MAREC 2007

6. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE 
VOJNIK

je bila v sredo, 28. 3. 2007, s pričetkom ob 18.00, v sejni sobi 
Občine Vojnik. Ob prisotnosti 15 svetnikov je Občinski svet:

- sprejel Odlok o zaključnem računu proračuna Občine 
Vojnik za leto 2006; 

- sprejel Sklep o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o 
dodeljevanju finančnih sredstev  za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Vojnik; 

- sprejel Sklep o dopolnitvi Pravilnika o sofinanciranju 
programov na področju turizma v Občini Vojnik;

- sprejel sklep o imenovanju Komisije za dodelitev sredstev 
za razvoj malega gospodarstva ter turizma:
• Samo Kunej, predsednik,
• Rudi Špes, član,
• Petra Pehar Žgajner, strokovna sodelavka;

- imenoval Egidija Čretnika, Socka 9, 3203 Nova Cerkev 
v Svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnice 
Vojnik; 

- sprejel Letni program športa Občine Vojnik za leto 2007. 

Povzela: M. Skale 

PRORAČUN ZA LETO 2007
Občinski svet je na 4. seji, dne 31. 1. 2007, sprejel osnutek 
proračuna, na naslednji seji z dne 28. 2. 2007 pa predlog 
proračuna Občine Vojnik za leto 2007. Občina se je v tem 
času financirala po Sklepu o začasnem financiranju. 
Skupna višina prihodkov znaša 6.864.154 EUR, od tega 
je prihodkov iz primerne porabe 4.171.474 EUR, ostali 
prihodki občine pa so načrtovani v višini 2.692.680 EUR. 
Največji delež ostalih prihodkov predstavljajo prihodki 
od prodaje premoženja (1.481.389 EUR), ki se namenijo 
za investicije, in prihodki za sofinanciranje investicij, 
predvsem s strani posameznih ministrstev (401.861 EUR). 
V letu 2006 je bil sprejeti nov Zakon o financiranju občin, 
ki opredeljuje nov izračun financiranja primerne porabe 
občin iz prihodka glavarine in finančne izravnave. Prihodki 
iz naslova primerne porabe  bodo za Občino Vojnik višji za 
11 % v primerjavi s preteklim letom. 
Za ugotovitev primernega obsega sredstev za financiranje 
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nalog občine država oz. ministrstvo upošteva stroške financiranja nalog, ki jih morajo občine opravljati na podlagi svojih 
pristojnosti, določenih z zakoni za posamezna področja, zlasti pa stroške:
1. javnih služb in za izvajanje javnih programov na področju predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, primarnega zdravstvenega 
varstva, socialnega varstva, športa in kulture ter plačil za zdravstveno zavarovanje in drugih plačil v obsegu, ki se v skladu z 
zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
2. lokalnih gospodarskih javnih služb, urejanja občinske prometne infrastrukture, zagotavljanja varnosti prometa na 
občinskih cestah, požarnega varstva in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;
3. urejanja prostora in varstva okolja, za katero je pristojna v skladu z zakonom;
4. plačil stanarin in stanovanjskih stroškov v obsegu, ki se v skladu z zakonom financirajo iz občinskega proračuna;
5. delovanja občinskih organov in opravljanja upravnih, strokovnih, pospeševalnih in razvojnih nalog ter nalog v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb. 

Tekoči odhodki za navedene naloge v proračunu za leto 2007 znašajo 3.720.249 EUR, kar predstavlja 55 % vseh odhodkov. 
Glede na to, da je ta proračun zelo investicijsko naravnan (3.034.007 EUR za investicije oz. 45 % vseh odhodkov), je 
odstotek tekočih odhodkov nizek, sicer pa se skoraj vsa sredstva, pridobljena s strani države – primerna poraba, namenijo 
za opravljanje tekočih nalog. 

Bilanca prihodkov in odhodkov predvideva presežek v višini 109.898 EUR. S povzetkom računa finančnih terjatev in naložb 
v višini 26.707 EUR, računa financiranja, kjer je zajeto odplačila kreditov v skupni višini 135.162 EUR, znaša presežek 1.442 
EUR. 

Struktura proračunskih odhodkov v višini 6.754.259 EUR je razvidna iz priložene tabele. Poudarek v tekočem proračunu in 
proračunih naslednjih let bo na izgradnji šolske in komunalne infrastrukture ter vlaganju v Poslovno-obrtno cono Arclin. 

v EUR
ODHODKI SKUPAJ 6.754.256

I OBČINSKI SVET 107.442
Splošno (nadomestila OS in odborom, občinske nagrade in priznanja, časopis 
Ogledalo, občinski praznik, ...)

89.319

Financiranje političnih strank 16.245
Volitve 1.878

II NADZORNI ODBOR 2.629
Splošno (nadomestila članom odbora) 2.629

III ŽUPAN 70.522
Splošno (plača župana, nadomestilo podžupanu, reprezentanca) 70.522

IV OBČINSKA UPRAVA – SPLOŠNE ZADEVE 447.984
Občinska uprava (plače, pisarniški material, stroški računovodstva in 
revizije, ...)

423.760

Vlaganja v poslovne prostore (vlaganja v občinsko stavbo, računalniška 
oprema)

19.195

Krajevne skupnosti (stroški računovodskega servisa, stroški telefona, ...) 2.817
Upravna enota (materialni stroški poslovanja) 2.212

V FINANCE 33.592
Splošno (provizije, obresti, rezervni sklad, proračunska rezervacija) 33.592

VI DRUŽBENE DEJAVNOSTI 3.105.784
Vzgoja in izobraževanje 461.108
Vzgojno-varstveni zavodi 759.686
Sociala 372.475
Zdravstveno varstvo 78.119
Kultura 129.485
Šport 69.563
Izobraževanje 4.590
Regijsko visokošolsko središče 2.545
Investicije 1.030.213
   - Osnovna šola Vojnik 175.263
   - Osnovna šola Frankolovo 27.124
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   - Osnovna šola Nova Cerkev – večnamenski prostor 756.885
   - ostalo (kultura, šport) 70.941

VII KOMUNALA 1.787.631
Skupna komunalna raba:   475.463
   - upravljanje in tekoče vzdrževanje cest (asfaltnih cest, makadamskih
     cest, zimska služba, ...)

284.677

   - urejanje cestnega prometa (vzdrževanje prom. signalizacije) 15.023
   - javna razsvetljava 41.730
   - odvoz kosovnih odpadkov 63.845
   - ravnanje z odpadno vodo (vzdrževanje kanalizacij, male čistilne naprave) 22.951
   - oskrba z vodo (analiza vode, manjša vzdrževalna dela, nerealizirana 
     razlika v ceni vode)

5.509

   - vzdrževanje pokopališč 4.173
   - urejanje občinskih zemljišč 36.303
   - ostalo (bazen Frankolovo) 1.252

2. Investicijska vlaganja 1.312.168
   - gradnja občinskih cest (asfaltiranje, izgradnja pločnikov, mostovi) 444.417
   - urejanje cestnega prometa (avtobusne postaje Arclin, Vojnik, parkirni 
     prostor nasproti pokopališča Vojnik)

54.247

   - izgradnja javne razsvetljave 4.173
   - zbiranje in ravnanje z odpadki (RCERO) 134.776
   - izgradnja kanalizacije (Nova Cerkev, Vojnik, Arclin, Pot na Dobrotin ...) 371.392
   - izgradnja vodovodov (Male Dole, Vojnik »hrib Devica Marija«, 
     Novake - Razdelj, Hrenova, Stražica, Zabukovje, Straža, Lešje)

294.817

   - ostalo (urejanje krajev) 8.346

VIII UREJANJE PROSTORA 120.180

IX OBČINSKO PREMOŽENJE 258.263
KS Vojnik (vzdrževanja stanovanj in prostorov v lasti občine; nakupi zemljišč 
– poslovno obrtna cona Arclin, pri Zdravstvenem domu Vojnik; ureditev 
mrliške vežice) 

86.964

KS Nova Cerkev (vzdrževanja stanovanj in prostorov v lasti občine, ureditev 
dvorišča pri KS, razširitev pokopališča, nakupi zemljišč)

56.752

KS Frankolovo (vzdrževanja stanovanj in prostorov v lasti občine, širitev 
pokopališča Črešnjice)

69.271

Ostalo (provizija upravljavca stanovanj, cenitve, parcelacije, odplačilo kredita) 45.276

X POŽARNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE, CZ 173.382

XI KMETIJSTVO 94.726

XII GOSPODARSTVO S TURIZMOM 243.117

XIII ELEMENTAR 6.259

XIV SKUPNA OBČINSKA UPRAVA – MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT 82.624

XV REŽIJSKI OBRAT 77.407

XVI KRAJEVNE SKUPNOSTI 142.714
- Vojnik 45.777
- Nova Cerkev 53.747
- Frankolovo 43.190

Občinska uprava
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Vojnik objavlja za 
leto 2007

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje

programov ljubiteljske kulturne dejavnosti,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz 

občinskega proračuna za leto 2007

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov s področja 
ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki zajemajo vse oblike 
ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja 
kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, 
folklorne, gledališke, likovne, lutkovne in literarne 
dejavnosti.

2. Vsebina sofinanciranja
S sredstvi občinskega proračuna se sofinancira naslednja 
vsebina:
• dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih 

sekcij, kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v 
svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost;

• kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in 
srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v 
delu, ki presega vzgojno-izobraževalne programe;

• udeležba na območnih, medobmočnih in državnih 
srečanjih;

• izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti;

• kulturne prireditve in akcije;
• drugi programi, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za vzdrževanje ter 
investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in 
spomeniško varstvene akcije.

3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje:
• da imajo sedež v občini Vojnik;
• da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih najmanj 

eno leto pred objavo razpisa;
• da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske 

in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih 
dejavnosti;

• da imajo evidenco o članstvu;
• da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi;
• da pristojnim občinskim organom redno dostavljajo letna 

poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za 
prihodnje leto;

• da v svojih promocijskih gradivih in na javnih nastopih 
na primeren način predstavljajo občino Vojnik.

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 20.030,05 € (4.800.000 SIT). 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za 
dodelitev sredstev
Osnova za obseg sofinanciranja ljubiteljske kulture so 
merila v obliki točkovnega sistema, ki so priloga Pravilnika 
za vrednotenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini 
Vojnik.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2007. 

7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 18. 5. 2007. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

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

interesenti dobijo na sedežu Občine Vojnik, Keršova ul. 8, 
3212 Vojnik;

• dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem 
razpisu;

• natančen opis programov;
• poročilo porabe sredstev za leto 2006; 
• plan dela za leto 2007 in
• posebna dokazila o delovanju društva na medobčinski, 

regijski, državni oz. meddržavni ravni.
Če v okviru društva deluje več skupin, je potrebno za vsako 
skupino izpolniti poseben obrazec.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS KULTURA 2007«. Na hrbtni 
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem ponudb začel 
v roku osmih dni po zaključku razpisnega roka, v prostorih 
Občine Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila 
prejetih vlog odpiranje ne zaključi v enem dnevu, se nadaljuje 
naslednji dan. 

Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene 
dejavnosti ne bo obravnaval. O izidu javnega razpisa bodo 
predlagatelji obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem 
zbiranju prijav. Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci 
sklenila pogodbo o sofinanciranju kulturnih programov po 
potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje 
informacij v zvezi z razpisom
Občinska uprava priporoča, da se predlagatelji z vprašanji 
glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju obrazcev 
v času uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene 
dejavnosti, Mojco Ograjenšek, tel. 7800-646 in 7800-620, 
elektronski naslov: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.

Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik

Spoštovane občanke in občani Vojnika!
V prejšnji, 59 številki Ogledala, smo objavili ulični zemljevid 
Vojnika, z namenom, da prebivalcem, in predvsem 
obiskovalcem, olajšamo iskanje posameznih naslovov in  
objektov v  Vojniku.
V tokratni številki objavljamo osveženi zemljevid občine 
Vojnik, v katerem so vrisane rekreativne poti in pa označeni 
objekti z izrazitejšim turističnim ali kulturnim pomenom. 
Priznati si moramo, da živimo v občini, ki je precej bogato 
posejana z objekti, ki jih je vredno obiskati. Prav zato upamo, 
da vam bo zemljevid v pomoč pri načrtovanju krajših in 
daljših sprehodov ter kolesarskih izletov po naši občini. Če 
bo tako, potem smo dosegli svoj namen. Trudili, se bomo, da 
vam bomo tudi v prihodnjih številkah Ogledala postregli s 
čim več  uporabnimi podatki o turističnih in gospodarskih 
subjektih in njihovem delovanju.

Samo Kunej, predsednik odbora za gospodarstvo in turizem
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Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje 
programov organizacij in društev na področju socialno-
humanitarnih dejavnosti objavlja za leto 2007

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov organizacij in društev
na področju socialno-humanitarnih dejavnosti,

ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz 
občinskega proračuna za leto 2007

1. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij in 
društev na področju socialno-humanitarne dejavnosti.

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

Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so namenjena za 
sofinanciranje:
- programov, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne 
programe (zakonska ali pogodbena obveznost);
- investicij v prostore društev.

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

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

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

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

Vojnik redno dostavljajo poročila o realizaciji programov 
in plan aktivnosti za prihodnje leto.

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 5.633,45 € (1.350.000 SIT). 

5. Kriteriji in merila za izbor projektov in programov ter za 
dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen 
opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2007 
in število občanov občine Vojnik, vključenih v programe. 
Poleg tega bo komisija pri izboru programov in projektov za 
sofinanciranje upoštevala naslednje kriterije:
• program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali 

zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin 
občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb 
članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa 
pa je v interesu Občine Vojnik;

• program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z 

okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost 
onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in 
enakovredno vključeval v vsakdanje življenje);

• reference izvajalca – program se izvaja že daljše časovno 
obdobje oziroma izvajalec predlaganega programa že več 
let uspešno deluje na območju občine Vojnik;

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

• program je namenjen pomoči družinam in posameznikom 
izven organizacije;

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

• program dopolnjuje dejavnosti javnih zavodov oziroma 
vsebuje elemente javnih služb s področja socialnega 
varstva;

• sodelovanje prostovoljcev v izvajanju programa (možnost 
vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja). Za 
izpolnjevanje posameznega pogoja se dodeli programu do 
10 točk.

Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma 
predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci, ki so občani Občine 
Vojnik.

Posamezni program, katerega izvedba je v posebnem interesu 
občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80 % doseženih 
točk.

6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena proračunska sredstva za programe morajo biti 
porabljena v letu 2007. 

7. Razpisni rok
Rok za oddajo prijav je do vključno 18. 5. 2007. Predlagatelji 
morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati 
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

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

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

• dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v tem 
razpisu;

• natančen opis programov;
• poročilo porabe sredstev za leto 2006 in
• plan dela za leto 2007.

Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »NE 
ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS SOCIALNO-HUMANITARNE 
DEJAVNOSTI 2007«. Na hrbtni strani mora biti naveden 
naslov prijavitelja.

9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v 
roku osmih dni po roku za oddajo prijav, v prostorih Občine 
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Vojnik. Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila prejetih 
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji 
dan. 

Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor za družbene 
dejavnosti ne bo obravnaval.

O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji obveščeni 
najkasneje v 30 dneh po končanem zbiranju prijav. 
Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo 
o sofinanciranju programov socialno-humanitarnih 
dejavnosti po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene 
dejavnosti.

10. Oseba občinske uprave, pooblaščena za dajanje 
informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v 
zvezi z razpisom v času uradnih ur pri svetovalki za družbene 
dejavnosti Mojci Ograjenšek, tel. 7800-646 in 7800-620, 
elektronski naslov: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

Občina Vojnik na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. 
RS, št. 22/98), 7. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v 
občini Vojnik (Ur. l. RS, št. 51/04) in Letnega programa športa 
občine Vojnik za leto 2007 objavlja

JAVNI RAZPIS
za zbiranje predlogov za sofinanciranje 

programov športa,
ki jih bo Občina Vojnik sofinancirala iz 

občinskega proračuna za leto 2007

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

2. Pogoji za pridobitev sredstev za sofinanciranje športnih 
programov
Nosilci in izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:
- imajo sedež v občini Vojnik ali so registrirane izključno na 
regijskem nivoju in vključujejo tudi občane občine Vojnik;
- imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za 
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti;
- imajo organizirano redno dejavnost in vadbo ter
- so registrirani najmanj eno leto.

3. Upravičenci 
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci športnih 

programov:
- športna društva;
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s 
sedežem na območju občine Vojnik;
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, 
ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za 
opravljanje dejavnosti na področju športa s sedežem na 
območju občine Vojnik;
- zavodi za področja vzgoje in izobraževanja v občini Vojnik.

4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost razpisa je 43.273,24 € (10.370.000 SIT).

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

6. Rok in način prijave na razpis
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s 
priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov: Občina 
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik najkasneje do 18. 5. 2007. 
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji 
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno 
pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.

Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: OBČINA VOJNIK, 
Keršova 8, 3212 VOJNIK, s pripisom: »NE ODPIRAJ: JAVNI 
RAZPIS – ŠPORT 2007«. Na hrbtni strani mora biti naveden 
naslov prijavitelja.

7. Postopek obravnave prijav
Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, ki jo imenuje 
župan. Izbrane programe bomo sofinancirali na podlagi 
kriterijev in meril Pravilnika o sofinanciranju športa v občini 
Vojnik. 

Nepravočasno vloženih vlog komisija ne bo obravnavala. 

Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo v 
10 dneh po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene 
dejavnosti.

8. Informacije
Odbor za družbene dejavnosti priporoča, da se predlagatelji 
z vprašanji glede razpisa oziroma za pomoč pri izpolnjevanju 
obrazcev v času uradnih ur obrnejo na svetovalko za družbene 
dejavnosti, Mojco Ograjenšek, tel. 7800-646 in 7800-620, 
elektronski naslov: druzbene.dejavnosti@vojnik.si.

Benedikt Podergajs, 
župan Občine Vojnik
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ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI PA POZIVA 
TUDI ŠPORTNIKE POSAMEZNIKE, KI SO USMERJENI 
V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT IN IMAJO 
STALNO PREBIVALIŠČE V OBČINI VOJNIK, DA DO 18. 
5. 2007 ODDAJO SVOJE VLOGE.

Na podlagi 2. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
(Uradni list RS, št. 2/04), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju 
programov na področju turizma v občini Vojnik (Uradni list 
RS, št. 17/04 in št. 33/07) in Odloka o proračunu Občine 
Vojnik za leto 2007 (Uradni list RS, št. 20/07) Občina Vojnik 
objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje programov

na področju turizma v letu 2007.

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov na 
področju turizma v občini Vojnik. Upravičenci so društva in 
druge organizacije, katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem 
ni pridobivanje dobička, njihovi programi pa vsebujejo 
naslednje aktivnosti:
- ohranjanje kulturne in naravne dediščine,  
- urejanje in varstvo okolja,     
- organiziranje in usklajevanje prireditev,     
- izvajanje promocijske in informativne dejavnosti,  
- izvajanje ozaveščenosti prebivalstva in mladine za delovanje 
na področju turizma, 
- projekti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in 
drugih društev ter drugih organizacij.    

2. Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Vojnik 
v proračunu za leto 2007 predvideno 10.015,02 EUR 
(2.400.000,00 SIT). Sredstva morajo biti porabljena do 31. 
12. 2007.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva in druge organizacije, 
katerih cilj z ustanovitvijo in delovanjem ni pridobivanje 
dobička in delujejo na področju turizma na območju občine 
Vojnik.
4. Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis posredovati 
naslednje podatke: 
- izpolnjeno vlogo, ki jo lahko dvignete na sedežu Občine 
Vojnik, Keršova ul. 8, v času uradnih ur, dosegljiva pa je tudi 
na internetni strani Občine Vojnik http://www.vojnik.si;
- dokazilo, da imajo sedež na območju Občine Vojnik;
- da so registrirani po Zakonu o društvih oziroma po Zakonu 
o zavodih;
- vsebinsko poročilo o delu in finančno poročilo za leto 
2006;
- vsebinski program dela in finančni načrt za leto 2007, ki ga 
je sprejel pristojni organ;
- dokazilo, da imajo urejeno evidenco o članstvu s seznamom 
oziroma številom članov.
5. Programi bodo sofinancirani po merilih iz Pravilnika o 
sofinanciranju programov na področju turizma v Občini 
Vojnik (Uradni list RS št. 17/04 in št. 33/07)
6. Za pravočasne se bodo štele prijave, ki bodo prispele na 
naslov do vključno 11. 5. 2007 do 12.00.  Prijave morajo 
biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis za 
sofinanciranje programov na področju turizma« na naslov 
Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.
7. O izboru in višini sredstev bodo predlagatelji obveščeni 
v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Z 
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
8. Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi 
tel. 03 78-00-620 ali 051 315-841 (Petra).

Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik 

OBNOVA KAPEL

Pozivamo vse občane, ki v letu 2007 že izvajate ali nameravate 
obnavljati kapele, da vloge za sofinanciranje teh del pošljete 
do 17. 8. 2007. Pisne vloge lahko oddate osebno v tajništvu 
Občine Vojnik v času uradnih ur ali pošljete po pošti na 
naslov: OBČINA VOJNIK, Odbor za družbene dejavnosti, 
Keršova 8, 3212 VOJNIK. V obeh primerih morajo biti 
v zaprti ovojnici s pripisom »NE ODPIRAJ – OBNOVA 
KAPEL«. Vloge se bodo obravnavale na eni izmed sej Odbora 
za družbene dejavnosti v mesecu septembru. Odobrena 
sredstva se bodo vlagateljem nakazala po predložitvi dokazil 
o končanih delih, vendar se morajo koristiti do konca leta 
2007. Vlagatelji, ki so že prejeli sredstva iz proračuna v ta 
namen, zanje ne morejo več kandidirati.

Odbor za družbene dejavnosti

MALE INDIVIDUALNE ALI 
SKUPINSKE ČISTILNE NAPRAVE
Obveščamo vas, da bo v junijski številki Ogledala objavljen 
javni razpis za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup 
in vgradnjo malih individualnih ali skupinskih čistilnih 
naprav za komunalne odpadne vode, ki se bodo financirale 
iz okoljske dajatve. Ker je tudi možna prijava za skupne 
male čistilne naprave (nekaj gospodinjstev), predlagamo, 
da se o navedenem pogovorite z zainteresiranimi sosedi. 
Dodatne informacije na Vodovod – Kanalizacije Celje, 
kontaktna oseba: Esih Darko, telefon: 42-50-300 ali 42-50-
349.

M. S.  

Razpisi – Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in 
obnovljivih virov energije
Aktualni v 2007:
1. (23. 3. 2007) Javni razpis za finančne spodbude 
investicijskim ukrepom za izrabo obnovljivih virov energije 
v gospodinjstvih za leti 2007 in 2008
2. (9. 3. 2007) Javni razpis za finančne spodbude za 
investicije v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih 
večstanovanjskih stavb (oznaka: JR-ST 2007)

1. JAVNI RAZPIS za finančne spodbude investicijskim 
ukrepom za izrabo obnovljivih virov energije v 
gospodinjstvih za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 26/
07, z dne 23. 3. 2007)
Sofinancer za leti 2007 in 2008 z nepovratnimi sredstvi 
spodbuja izvedbo investicijskih ukrepov za izrabo obnovljivih 
virov energije v gospodinjstvih. 
Nepovratna sredstva se dodeljujejo za naslednje ukrepe:
• vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode (ukrep A), 
• vgradnjo toplotnih črpalk za centralno ogrevanje prostorov 
(ukrep B), 
• vgradnjo fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo elektrike 
(ukrep C), 
• vgradnjo specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje 
na lesno biomaso, in sicer za kurilne naprave na polena, 
pelete in sekance (ukrep D).
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
Na razpisu lahko sodelujejo posamezna gospodinjstva na 
območju Republike Slovenije, ki so izvedla enega ali več 
ukrepov, ki so predmet razpisa. Nepovratna sredstva se bodo 
dodeljevala za izvedene ukrepe pod točkami A, B, in C, ki 
so v funkciji delovanja od 1. 5. 2006 naprej, in za izvedene 
ukrepe pod točko D, ki so v funkciji delovanja od 1. 6. 2006 
naprej, in so bili izvedeni do oddaje vloge. Funkcija delovanja 
sistema se dokazuje z datumom računa za vgradnjo oziroma 
montažo posameznega ukrepa. 
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2. JAVNI RAZPIS za finančne spodbude za investicije 
v povečanje energetske učinkovitosti obstoječih 
večstanovanjskih stavb JR-ST 2007
Javni razpis je namenjen gospodinjstvom oz. fizičnim 
osebam, ki so etažni lastniki stanovanj v stavbah z najmanj 9 
stanovanj v Republiki Sloveniji. Razpis se nanaša na stavbo 
kot celoto in ne na posamezno stanovanje. Vlagatelj vloge je 
praviloma upravnik stavbe.
Finančne spodbude se bodo dodeljevale do porabe sredstev 
okvirno 205.000 EUR za izvedbo enega ali več ukrepov iz 
treh vsebinskih sklopov:
• sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto, 
• vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično 
uravnoteženje ogrevalnega sistema 
• toplotna zaščita starejše večstanovanjske stavbe.
Na prvem odpiranju bodo odprte tiste prispele vloge, ki bodo 
oddane na pošti do 3. 5. 2007.
Za oba omenjena razpisa lahko vse podrobne informacije 
pridobite na spletni strani www.aure.si oziroma na naslovu:
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti 
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana
Telefax: (01) 300-69-91 
Elektronska pošta: info.aure@gov.si
Razpisno dokumentacijo naročite s pisnim zahtevkom na 
naslov agencije ali po faksu (01) 300-69-91. 

Program vavčerskega svetovanja
Program vavčerskega svetovanja nudi subvencioniranje 
stroškov podjetniškega svetovanja. Program izvaja Javna 
agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju 
JAPTI) prek izvajalcev programa na lokalni ravni. Območna 
obrtna zbornica Celje je izvajalec programa vavčerskega 
svetovanja na področju občin: Mestne občine Celje, Vojnik, 
Štore, Laško in Dobrna.

A) Potencialni podjetniki: subvencija do 100 % vrednosti 
upravičenih stroškov storitev programa, vendar največ 
do 1.500,00 EUR, vse v skladu s pogodbo o vključitvi v 
program.
Upravičeni stroški so stroški svetovanja:
• s področja poslovnih funkcij podjetja;
• pri pripravi razvojno naravnanih programov, projektov in 
poslovnih načrtov;
• glede primernosti izbrane statusne oblike.
Pogodbe: 
• do datuma (samo)zaposlitve, vendar ne več kot eno leto 
od podpisa pogodbenih strank;
• do 1.500,00 EUR.
B) Delujoča podjetja: subvencija do 50 % vrednosti 
upravičenih stroškov storitev programa, vendar največ 
do 4.000,00 EUR, vse v skladu s pogodbo o vključitvi v 
program.
Upravičeni stroški so stroški svetovanja:
• s področja poslovnih funkcij podjetja;
• pri pripravi razvojno naravnanih programov, projektov in 
poslovnih načrtov;
• glede primernosti izbrane statusne oblike.
Pogodbe: 
• do 31. 12. 2007,
• do 4.000,00 EUR.
Kontakt: 
• samostojna svetovalka – svetovalec organizator: mag. 
Tatjana Štinek: tatjana.stinek@ozs.si, tel: 03 425-22-73,
• sekretarka – Martina Rečnik: martina.recnik@ozs.si, tel: 
03 425-22-72.

Odbor za gospodarstvo in turizem

POMEMBNO! 
Dolžnosti organizatorjev prireditev, na katerih se uporablja 
glasba

V skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. 
l. RS, št. 16/07-UPB3 – v nadaljevanju ZASP), je v 159. 
členu določeno, da so prireditelji kulturno-umetniških 
in zabavnih prireditev ter drugi uporabniki avtorskih 
del v primerih, ko je to potrebno po tem zakonu, dolžni 
predhodno pridobiti pravice za javno priobčitev glasbenih 
avtorskih del, v 15 dneh po priobčitvi pa poslati pristojni 
kolektivni organizaciji sporede vseh uporabljenih del ter 
osnove za obračun avtorskega honorarja.

Dolžnost organizatorja je, da prireditev, na kateri bo 
uporabljena glasba, 8 dni prej prijavi na obrazcu Prijava 
koncerta ali prireditve ( www.sazas.org/ strani za 
uporabnike/obrazci). Na podlagi prijave (v kolikor je 
pravočasna in v kolikor org. nima obveznosti do Združenja 
SAZAS iz preteklosti) dobi pogodbo, poleg pa še obrazca 
SAZAS-1 (Spored izvedenih del) ter SAZAS-3 (Osnove za 
obračun avtorskega honorarja). Oba izvoda pogodbe mora 
podpisati in v najkrajšem času vrniti na Združenje SAZAS, 
ki mu nato en podpisan izvod vrne. Natančno izpolnjena 
obrazca mora posredovati na Združenje SAZAS, najkasneje 
v roku do 15 dni. 
Prireditev se obračuna skladno s Tarifnim pravilnikom 
(www.sazas.org/ strani za uporabnike/Tarifni pravilnik/
Pravilnik o javni priobčitvi glasbenih del – od str. 4. 
naprej) na podlagi obrazca Osnove za obračun avtorskega 
honorarja. 

V kolikor potrebujete še kakšno informacijo, nas lahko 
pokličete na tel. 01/ 423-81-10.

M. S. 

ODDAJA OBRAZCEV ZA 
DOHODNINO

Občina Vojnik obvešča, da lahko krajani 
oddajo izpolnjene napovedi za odmero 
dohodnine za leto 2006 na sedežih krajevnih 
skupnosti  od ponedeljka, 16. aprila 2007 
do vključno ponedeljka, 30. aprila 2007, v 
času URADNIH UR (ponedeljek od 8.00 do 
12.00, sreda od 8.00 do 12.00 ter od 13.00 
do 16.30 in petek od 8.00 do 12.00).   
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  UTRINKI IZ ŠPESOVEGA DOMA
MEDGENERACIJSKE SKUPINE 
ZA SAMOPOMOČ V ŠPESOVEM 

DOMU

Tudi v tokratni številki Ogledala se vam predstavljajo 
pogovorne skupine v našem Domu. Člani skupin pravijo, da 
so njihova srečanja ena sama pesmica: v verzih, hudomušnih 
rimah in vedno z željo po nadaljevanju. Nekaj  utrinkov s svojih 
srečanj so zajeli v verzih, s katerimi se nam predstavljajo. 
Slovenski rek pravi: »Trd kot dren« zaradi trdote lesa tega 
drevesa. Drevo dren zraste visoko do 8 metrov in lahko doseže 
starost do 200 let. Zato so si stanovalci skupine, katero vodita 
HEDVIKA ZIMŠEK in MARTA ŽOHAR izbrali ime DREN. 
Ker jim leta enostavno ne morejo do živega. Vsako srečanje 
začnejo in končajo s pesmijo, s svojo himno. Če se boste kdaj 
oglasili v domu, vam jo bodo z veseljem zapeli tudi vam. 

SKUPINA DREN (z leve proti desni sedijo): Franc Štante, 
Matilda Rebevšek, Adela Testen, Aleksandra Ižanc, Jožefa 
Goleš, Marija Meršnik, Rozalija Vochl, (v vrsti zadaj stojijo): 
Hedvika Zimšek, Danica Višnar in Marta Žohar. Na sliki 
manjkajo Jože Drev, Franc Kamšak in Pavla Samic. 

MI SMO SKUPINA DRENI,
ZDAJ V ŠPESOVEM DOMU SMO, 

SREČNI SMO TU V SKUPINI, 
VSAK TOREK SE SNIDEMO. 

VESELI IN SREČNI DRENI SMO MI,
SAJ SMO PRIJATELJI DOBRI MI VSI,

DA DOLGO ŽIVELI DRENI BI MI
IN SKUPAJ PREPEVALI. 

Člani skupine LEPA JESEN, katero vodita SANJA SERNEL 
in SONJA OCVIRK, zatrjujejo, da je lesen lepa. Jesen kot 
letni čas in kot življenjsko obdobje, zavito v umirjene jesenske 
barve. Zagotovo pa niso prav nič jesenski njihovi pogovori, v 
katerih se skriva cela mavrica razpoloženj. 

Člani skupine LEPA JESEN (z leve proti desni): Ivanka 
Pirnat, Jože Jošt, Marija Bolha, Sanja Sernel, Justina Povše, 
Sonja Ocvirk, Jože Pušnik, Kristina Lovrenčič in Stjepan 
Topličanec. 

SMO POGOVORNA SKUPINA ZA SAMOPOMOČ
LEPA JESEN.

IME SMO SI ZBRALI PO LETNEM ČASU NAŠEGA 
NASTANKA.

PRIČELI SMO SE SREČEVATI LANSKEGA SONČNEGA 
SEPTEMBRA. 

OKOLI NAS JE BILO POLNO LEPIH BARV 
TER OKUSNIH DAROV ZEMLJE, 

DA KAR NISMO MOGLI IZBRATI DRUGAČNEGA 
IMENA.

VSAK ČETRTEK SE ZBEREMO 
TER SI DELIMO SVOJE SPOMINE, MISLI IN IDEJE.

DRUŽIJO NAS ČEDALJE TESNEJŠE VEZI. 
PO TOLIKŠNEM ČASU SI KAR NE MOREMO 

PREDSTAVLJATI 
ČASA PRED NAŠIMI “SESTANKI”.

Od aprila 2006 dalje se srečuje skupina ERIK, ki je tako 
praznovala že prvi rojstni dan. Člani so obujali spomine na 
dni, ko so nazadnje na torti upihnili eno svečko. Skupina, 
katero vodita ANJA PILIH in RENATA ESIH, je dobila ime 
po svoji maskoti, prikupnemu glodavcu ERIKU. 

Člani skupine ERIK (z leve proti desni): Marija Brus, Marija 
Kaler, Viktorija Špiljak, Danica Ribič, Zofija Kveder, Slavko 
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ŽIVLJENJSKE POTI 
(VEZI MED LJUDMI)

Dokler ti ljudje stojijo ob strani
in grda beseda ali slabo dejanje te prehudo ne rani,

je svet zate dovolj lep, da ne obupaš.
Imaš moč, da vase zaupaš.

Kadar pa to ravnovesje začne rušiti se
in ti skoraj nič več prav ne gre,

takrat spoznaš, kdo resnično razume te.
Pravo prijateljstvo ne umre, zmeraj močno je.

Nekdo, ki mu veliko pomeniš in enako do njega čutiš ti,
ni važno kako si razpoložen, v tebi vidi dober namen.
Pomaga ti uresničiti optimističen načrt prihodnosti.

Potrebno je ceniti takšne ljudi in vezi.

Darija Kačičnik

LEPO JE RAD IMETI LJUDI

Lepo je rad imeti ljudi,
z njimi deliti veselje in skrbi,

ko žalostnega človeka razveseliš,
spet novo moč in upanje tudi zase dobiš.

Izreči prijazno besedo je v resnici lahko,
a včasih se komu zdi to težko.

Če nekomu pomagaš, da je srečnejši
in ima boljše mnenje o sebi,

verjemi, da bo s svojim zadovoljstvom
in iskreno hvaležnostjo dal veliko tudi tebi.

Darija Kačičnik

Dobovičnik, Ivana Arčan, Terezija Gajšek, Frančiška Lugarič, 
Anja Pilih, Renata Esih, Pavla Samic in Antonija Antolin. Eriku 
pa je bilo nerodno in se ni želel fotografirati. 

VSAK PONEDELJEK SE SKUPINA ERIK DOBI, 
DA SE MALO POVESELI IN DA ČAS HITREJE MINE, 

KO SKUPAJ OBUJAMO SPOMINE. 

ERIK MASKOTA NAŠA JE, VSAK IZMED NAS GA RAD 
IMA

IN KO PRIDE NA VRSTO, VSAK GA RAD MALO 
»POCARTA«.

KDOR GA V ROKE VZAME, POVE IZKUŠNJE SVOJE,
PA NAJ BODO DOBRE ALI SLABE, 
VSAK LAHKO POVE, KAR SI ŽELI,

OSTALI POSLUŠAMO GA VSI. 

TEME, O KATERIH V SKUPINI GOVORIMO,
SO TAKŠNE AL' DRUGAČNE,

VAŽNO JE LE, DA SO NAM PRIVLAČNE,
DA O NJIH LAHKO VSAKDO GOVORI, 

NIKOGAR V SKUPINI TIHO NE PUSTIMO MI. 

VEČKRAT SPOMINJAMO SE ČASOV, ŠEG,
KI SMO JIH ŽE SKORAJ POZABILI

IN SE NE BODO NIKDAR VEČ NAZAJ VRNILI.

VSAKIČ, KO SE SNIDEMO, SKUPAJ RADI TUDI KAJ 
ZAPOJEMO. 

IMAMO SVOJO KNJIŽICO PESMI, KI RADI JIH 
PREPEVAMO. 

Kot vidite, nam v Špesovem domu ni prav nič dolg čas. Dnevi 
so sestavljeni iz mozaika aktivnosti, ki naredijo življenje v 
Domu lepše in bogatejše. Za to so zaslužni tudi voditelji 
skupin, ki so se vam danes predstavile. Z veseljem pa v Dom 
vabimo vsakogar, ki bi želel postati prostovoljec in del sebe 
ter svojih izkušenj deliti z nami. 

Estera Štante

LITERARNI OPOJ
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PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK

Pregled načrtovanih dejavnosti društva
• Pohodi – mesečni (povprečno dva na mesec).
• Tradicionalni pohodi – nočni zimski in pomladni 
    na Šentjungert.
• Sodelovanje ob krajevnih in občinskem prazniku. 
• Nočni pohod k Sv. Tomažu. 
• Sodelovanje s sosednjimi društvi.
• Izgradnje planinskega doma pri Sv. Tomažu.
• Sodelovanje z najmlajšimi planinci v Vrtcu 
    Mavrica Vojnik.
• Izobraževanje vodnikov, mentorjev in članov.
• Markiranje planinskih poti.
• Negovanje planinskih poti in napisnih tabel.
• Letna srečanja s člani, sponzorji, z donatorji društva – 
    občni zbor PD.
Naše vodilo je predvsem, da omogočimo vsem ljubiteljem 
gora vstop v svet prijateljskega druženja, zanimivih izletov 
in pohodov ter spoznavanja gora. Pa tudi kulturnih in 
naravnih znamenitost ter njihovega vrednotenja, čuvanja in 
negovanja.

Želimo, da najmlajši v vrtcu s prvimi koraki v hribe pridobijo 
tiste spretnosti in navade, ki delajo planinca – planinca
Med svoje aktivnosti beleži planinsko društvo tudi Občni 
zbor. Drugi organi društva so še:
• Upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče.
V upravnem odboru so predsednik, podpredsednik, 
blagajničarka, tajnica ter predstavniki:
• nadzornega odbora, častnega razsodišča, markacistov 
ter drugih odborov: odbora za izlete, odbora za priznanja, 
odbora za poti.

LETNO POROČILO O DELU PLANINSKEGA DRUŠTVA 
VOJNIK ZA LETO 2006 je na občnem zboru, ki je bil 17. 2. 
2007, podal njegov predsednik Mirko Blazinšek:
• »Planinsko sezono smo začeli takoj po novem letu z nočnim 
pohodom na Kunigundo, ki je bil dobro obiskan in je postal 
že tradicionalen.
• Potem smo pripravljali vsak mesec povprečno do dva 
planinska pohoda. Vsi pohodi so bili dobro obiskani, saj je 
bilo na pohodu povprečno 30 do 40 pohodnikov. Izpadla sta 

samo dva pohoda, in sicer zaradi slabega vremena.
• Kot vsako leto je bil organiziran tudi tradicionalni pohod 
iz Vojnika na Kunigundo. Udeležilo se ga je preko 1000 
pohodnikov iz različnih krajev Slovenije.
• Sodelovali smo tudi na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi, 
pripravili dva zanimiva pohoda ob krajevnem in občinskem 
prazniku občine Vojnik. Ob koncu leta pa smo pripravili 
nočni pohod z baklami na Sveti Tomaž, kjer je bila tudi 
večerna maša, darovana za vse ponesrečene planince v 
gorah.
• Naše mentorice v vrtcu Mavrica so pridno skrbele za naše 
najmlajše planinčke in jih učile prvih planinskih korakov.
• V lanskem letu smo v maju začeli z veliko akcijo PD – z 
izgradnjo planinskega doma na Tomažu. Z vestnim delom 
gradbenega odbora ter naših članov PD Vojnik, naših 
dobrotnikov – sponzorjev, ki so nam materialno pomagali, 
nam je uspelo planinski dom pripeljati tako daleč, da smo 
v njem imeli ob novem letu skromno silvestrovanje. Zato se 
vsem, ki ste pri izgradnji na kakršen koli način prispevali k 
temu, prisrčno zahvaljujem.
Naj sklenem poročilo z željo, da se tudi v tem letu srečamo 
na planinskih poteh dobre volje, zdravi in polni življenjskih 
moči in da še letos s skupnimi močmi poskušamo dokončati 
planinski dom na Tomažu. Na planinskih poteh pa vam želim 
varen korak, lepo doživetje in srečno vrnitev.« (povzetek 
poročila) Svoje delo redno predstavljamo na spletnih 
straneh, v občinskem glasilu Ogledalo ter na oglasnih deskah 
v kraju.
Načrtujemo:
• 21. 4. 2007 – JAVORNIK (Zvonka Grum)
• 29. 4. 2007 – TRADICIONALNI POHOD VOJNIK–
ŠENTJUNGERT
• 12. 5. 2007 – CIPERNIK (Franci Korošec)
• 26. 5. 2007 – P. STORŽIČ (Mirko Blazinšek)
• 10. 6. 2007 – POHOD VOJNIK–URŠULA
• 23. 6.–25. 6. 2007 – MARIBOR–SLOV.GRADEC 
(Pohorje)

Za PD Vojnik zbrala in uredila Zvonka Grum

 PLANINSKI KOTIČEK

Kmetijska zadruga Celje, z.o.o.
vas vabi v svoje poslovalnice:

Kmetijska preskrba Vojnik
Celjska cesta 24 b           Tel. 7804850
Agrocenter Škofja vas
            Tel. 5415 711
Kmetijska trgovina Dobrna
            Tel. 5778 020
Samopostrežna trgovina Dobrna
            Tel. 5778 056

Hkrati pa interesente obveščamo, da je 
v novem Trgovsko poslovnem centru
v Vojniku na Celjski cesti 24 b, še vedno 
možen najem  pisarniški prostorov
v I. nadstropju.

Informacije na tel. 03 4353800
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10. TRADICIONALNI OBČINSKI 
VELESLALOM TUDI TOKRAT 

RAZVESELJEVAL!

V soboto, 3. marca 
2007, s pričetkom ob 
13. uri, je na smučišču 
Jasa potekalo 10. 
tradicionalno občinsko 
prvenstvo v veleslalomu, 
ki sta ga organizirala 
Tenis klub Vojnik in 
Squash club Vojnik. 
Na veleslalomu je 
tekmovalo okrog 50 
udeležencev, ki so vsak 
po svoje dokazovali, 
kakšne smučarske 
veščine obvladujejo. 

Vsi zmagovalci posameznih skupin so prejeli medalje in 
praktične nagrade sponzorjev, absolutni zmagovalec pa je 
tokrat postal Urh Poteko iz Vojnika, ki je prejel tudi prehodni 
pokal. 

Po končani tekmi sta kosilo in podelitev medalj potekala 
v Squash clubu v Vojniku, kjer se je športno vzdušje  še 
nadaljevalo.

Rezultati pa so bili sledeči:

• Deklice do 14 let:   
1. Tija Ocvirk – 45:49
2. Leeloo Obrul – 46: 26
3. Maja Helbel – 51:75

• Dečki do 14 let:
1. Žiga Skaza – 35:47
2. Miha Bojanovič – 41:83
3. Miha Herlah – 44:46

• Ženske nad 14 let:  • Moški od 15 do 35 let:
1. Kaja Poteko – 33:75  1. Urh Poteko – 33:03
2. Natalija Ocvirk – 34:96 2. Gregor Korošec – 34:12
3. Alenka Obrul – 38:98 3. Boštjan Ocvirk – 35:00

• Moški od 36 do 50 let: • Moški nad 50 let:
1. Dejan Žerovnik – 33:38 1. Jože Ratej – 41:98
2. Danilo Bojanovič – 33:89
3. Jure Herlah – 34:96
Vsem zmagovalcem iskrene čestitke in vabilo, da se v 
naslednjem letu zberemo še v večjem številu.

Tjaša Podergajs

ZIMA, ZIMA BELA …

… vrh gora se dela. Približno takole bi lahko opisali letošnjo 
zimsko idilo. Letošnja zima nam ni postregla z želenimi 
nizkimi temperaturami in debelo snežno odejo. Zato v 
Smučarskem društvu Vizore ni bilo mogoče izkoristiti vseh 
razpoložljivih kapacitet. Skakalnice, smučišče in tekaška 
proga so bili večji del zime kopni in kljub novi pridobitvi 
– snežnemu topu, večino časa niso obratovali, saj so bile 
temperature previsoke za izdelavo snega. 
Kljub temu nam je v letošnji zimi uspelo zelo dobro 
izpeljati načrtovano tekmo v smučarskih skokih za pokal 
Cockta v soboto, dne 3. 2. 2007. To je bil edini pravi zimski 
vikend v Vizorah, ko smo ob dovolj nizkih temperaturah 
s snežnim topom uspeli zasnežiti vse štiri skakalnice.

 ŠPORTNI UTRINKI
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Od leve proti desni: župan Benedikt Podergajs, tehnični 
delegat Jože Ograjenšek, vodja skakalnic Franc Kotnik, 
direktor nordijskih reprezentanc Primož Ulaga, predsednik 
SD Vizore Feliks Skutnik, predsednik KS Nova Cerkev 
Slavko Jezernik
 
Na 35-metrski skakalnici je tekmovalo kar 92 tekmovalk in 
tekmovalcev iz 17 različnih klubov iz vse Slovenije. Toliko 
različnih klubov še nikoli ni skakalo v Vizorah. Pomerili so 
se dečki do 12 in 13 let ter deklice do 14 let. Poleg skokov 
v Vizorah so dečki do 13 let, ki so tekmovali v nordijski 
kombinaciji, po tekmovanju na skakalnici odšli še na tek 
na smučeh v Mislinjo. Uspešno so tekmovali tudi fantje iz 
našega društva. 
Tekmovanje si je ogledalo tudi nekaj gledalcev, med njimi 
direktor Nordijskih smučarskih disciplin Primož Ulaga, 
ki je bil navdušen nad skakalnim centrom v Vizorah. Od 
nas je odšel z izredno pozitivnimi občutki. Med množico je 
bilo zaslediti dobitnika ekipne bronaste medalje z Zimskih 
olimpijskih iger v Salt Lake City-ju Damjana Frasa, župana 
Občine Vojnik Benedikta Podergajsa ter predsednika KS 
Nova Cerkev Slavka Jezernika, ki sta pomagala podeliti 
nagrade najboljšim, tekmovanje pa je snemala tudi Televizija 
Celje. 

Skakalec v zraku tik po odrivu
Lahko bi rekli, da je skakalni vikend v Vizorah zelo uspel 
in pustil na nekaterih obiskovalcih, ki so si prvič ogledali 
skakalnice v naši občini, pozitiven 
pečat. O tem priča tudi anekdota, 
ki se mi je pripetila pred dnevi v 
Logarski dolini. Srečal sem Damjana 
Frasa in mu negodoval glede slabe 
zime, le-ta pa mi je, ne vedoč od 
kje prihajam, odvrnil, da naj grem 
pogledat v Vizore, kjer imajo tudi v 
takšni zimi, kot je letošnja, sneg!  
V Novi Cerkvi smo sodelovali tudi 
na pustnem karnevalu, kjer smo 
ob imitaciji faz smučarskega skoka 
smučarja skakalca in promenadi 
snežnega topa predstavljali svoje 
društvo in se spraševali, kam se je 
odselila bela zima ter se spomnili 
na (pre)nizko električno napetost v 
Vizorški dolini.  
Kakor koli, če bi bila zima takšna, kot 
ji pritiče, bi v Vizorah uživali še na 

tradicionalni Meddruštveni tekmi in regijskem prvenstvu 
na skakalnicah pod žarometi ter še mnogo drugih zanimivosti 
bi se zgodilo, a vse to bo moralo počakati na naslednjo zimo. 
V mesecih, ki prihajajo, pa bodo fantje v Vizorah skakali na 
manjših dveh skakalnicah, ki sta odeti v plastično maso. 
Podrobnosti, slike in druge zanimivosti ter aktualne dogodke 
na in ob skakalnicah v Vizorah lahko redno spremljate na 
naši spletni strani: www.geocities.com/sdvizore.

Rezultati tekmovanja v smučarskih skokih za pokal Cockta 
v Vizorah:
Dečki do 12 let:
1. Urh Krajnčan – SSK Velenje
2. Aljaž Vodan – SK Triglav Kranj
3. Urban Dolar – SSK Stol Žirovnica
…

22. Jerner Klarič – SD Vizore
39. Marko Zajc – SD Vizore 

Dečki do 13 let:
1. Urban Sušnik – NSK Tržič-Trifix
2. Jaka Kosec – SSK Sam Ihan
3. Žan Zagomilšek – SSK Mislinja
…

17. David Grm – SD Vizore

Deklice do 14 let: 
1. Špela Rogelj – SSK Ilirija
2. Gabi Robnik – SSK Ljubno BTC
3. Barbara Klinec – SSK Alpina Žiri

Napisal: Klemen Kotnik, SD Vizore

SD Vizore je letos že tretjič tradicionalno popeljal v nedeljo, 
25. 3., z avtobusom svoje člane in ljubitelje smučarskih 
poletov v »Planico«, našo zibelko skokov.

Ob zvokih harmonike, zimski idili ter lepih uspehih naših 
orlov smo se odlično zabavali. 

Felix Skutnik

ŠPORTNI UTRINKI
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ŠPORTNI UTRINKI
ŠPORTNE IGRE SDS NA ROGLI

V soboto, 3. marca 2007, so na Rogli potekale 8. zimske športne 
igre Slovenske demokratske stranke. Zbralo se je več kot 500 
članov stranke in interesnih organizacij, ki so se pomerili v 
teku na smučeh, veleslalomu in deskanju. Več kot 100 pa se 
jih je odpravilo na krajši pohod. Po končanem tekmovanju 
smo se vsi skupaj zbrali v Snežni dvorani, kjer smo se zabavali 
ob živi glasbi ansambla Zreška pomlad. Najuspešnejšim 
tekmovalcem so priznanja podelili minister za zdravje dr. 
Andrej Bručan, glavni tajnik SDS Dušan Strnad, poslanec 
v državnem zboru Rudolf Petan, predsednik OO SDS Zreče 
in podžupan Občine Zreče Drago Šešerko ter župan Občine 
Zreče mag. Boris Podvršnik. Ob tej priložnosti čestitamo 
tudi naši članici Slovenske demokratske mladine Vojnik Ani 
Žvižej za osvojeno 3. mesto v ženskem veleslalomu.

Za OO SDS VOJNIK
Jurij Kuzman

Z leve predsednik OO SDS Vojnik mag. Vili Hribernik, Ana 
Žvižej in občinska svetnika Milan Dečman ter Rudi Špes

Planinci PD Vojnik skrbijo za športno aktivnost, kot je pohod 
na Kurešček – pohod ob valentinovem, s pridihom pustne 
sobote.

Znajo se poveseliti – na občnem zboru so se jim pridružili kurenti

7. MALI KRAŠKI MARATON

V klubu Polet so zapisali, da je bila  rojena zgodba v burji 
in smehu. Res je bilo tako. Kraški maraton je eden izmed 
treh velikih tekaških prireditev v Sloveniji. O tem, kakšni 
so občutki teči v burji, bi nam lahko povedali trije tekači iz 
Vojnika: Dejan  Majhenič, Boštjan Ocvirk in Urh Poteko. 
Teka na 8 in 21 km se je udeležilo kar 2400 tekačev. Vsi trije 
»vojniški« junaki so premagali  21 km. Ne samo, da so progo 
pretekli, zasedli so odlična mesta od skupno 1247 tekačev, ki 
jih je premagalo 21 km: 
Dejan Majhenič je v absolutni konkurenci s časom 1:33:28 
zasedel 220. mesto, v svoji kategoriji pa 94. mesto.
Boštjan Ocvirk je v absolutni konkurenci osvojil 202. mesto 
oz. v svoji kategoriji 87. mesto s časom čas 1:32:41.
Urh Poteko si je pritekel s časom 1:16:29 v absolutni 
konkurenci odlično 7. mesto, v svoji kategoriji pa celo 1. 
mesto.

Iskreno jim čestitamo in želimo še veliko športnih uspehov.

A. Š.

OBČINSKA LIGA  SMS
VOJNIK 2007

POROČILO letne lige v malem nogometu na 
igrišču z umetno travo na odboj
KRAJ TEKMOVANJA: Vojnik, igrišče z umetno travo na 
odboj in razsvetljavo 
IGRALNI DAN: PETEK, od 17.00 do 22.00 

PRIJAVLJENE EKIPE: 
1. Vojnik – Pizzerija LIMBO
2. NATIS Vojnik 
3. MALI PARIS – Nova Cerkev 
4. KM Instalacije – Nova Cerkev 
5. SQUASH Bar – Vojnik 
6. SOČANI – Socka 
7. NK Vojnik 
8. ŠARLOTKE – Frankolovo
9. A@A Blisk – Zadobrova 
10. Fantastičnih 5 – Vojnik 
11. NK Trobentica – Ljubečna 
12. CHOO-CHOO – Vojnik 

V petek, 30. 3. 2007, je bil odigran 1. krog.
Organizator lige SMS je NK Vojnik z nogometnimi privrženci.
Glavni pokrovitelj lige SMS je SMS BAR Arclin 21, Pavli 
Vertačnik s. p.

Organizator lige SMS 
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Balonarski klub Vojnik je 14. in 15. aprila organiziral že 10. balonarski festival. Sodelovalo je okrog 20 balonov z različnih 
koncev Slovenije. Balonarji so opravili 3 polete. V soboto in nedeljo zjutraj so poleteli z letališča v Levcu pri Celju. Ta 
poleta sta bila tekmovalnega značaja. Omenjena tekma se imenuje LOV NA LISICO. Zmagovalec tekme je bil Balonarski 
klub Velenje, ki je za nagrado prejel električni motor. V soboto zvečer pa so poleteli v zrak iz Arclina, razen 6 balonov, ki 
so poleteli z Dobrotina in so v svojih košarah imeli vsak po enega padalca. Na višini 1500 m so pogumni padalci zapustili 
košare, padali in pristali na varnih tleh Arclina, od koder so pred tem že poleteli baloni.
Seveda je bilo poskrbljeno tudi za lačne želodce in druženje. V soboto zvečer so imeli skupno večerjo v Restavraciji Urška v 
Vojniku, v nedeljo okrog 12. ure pa so se zbrali pri gasilskem domu v Novi Cerkvi, kjer so pekli prašička in jagenjčka.
Lepo je, da obstajajo takšni, ki organizirajo tako zanimiv festival in ponesejo Vojnik tudi v zrak. 

A. Š.

10. JUBILEJNI BALONARSKI FESTIVAL
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Urejena, čuvana in čista narava je sestavina kakovosti življenja, 
temeljna prednost in pogoj sodobnega turizma. 
Čisto, zdravo in urejeno okolje, čiste vode in zrak so bogastvo, ki 
nam ga je poklonila narava, sami pa za urejenost in čuvanje okolja 
ne skrbimo dovolj. Vse več prebivalcev Slovenije se organizirano 
vključuje v prizadevanja za urejeno okolje. Tako sta si Turistična 
zveza Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor RS zastavila 
projekt Pomladansko urejanje in vzdrževanje čistega okolja v letu 
2007. Postal naj bi najširše gibanje kot uvod v tekmovalni projekt 
Moja dežela – lepa in gostoljubna. Projekt je povezan s svetovnim 
dnevom voda, ki je 22. marca, z velikonočnimi prazniki, dnevom 
zemlje 22. aprila, s 27. aprilom in prvomajskimi prazniki.
Tudi Občina Vojnik se je vključila v to s svojimi čistilnimi akcijami, 
ki so se odvijale po krajevnih skupnostih, kjer so bili nameščeni 
veliki in mali kontejnerji, v katere naj bi krajani odložili vso navlako. 
31. marca so združili moči posamezna društva, krajani, občani in 
drugi. Prav tako so pri čistilni akciji pomagali učenci in učitelji. 
Nekaj utrinkov tega bo predstavljenih v nadaljevanju.
Občina si veliko obeta tudi od novega zbirnega centra, ki naj bi ga 
uredili v Obrtno-poslovni coni Arclin.
Prav je, da se zavedamo, kako pomembno je čisto okolje in da smo 
prav mi odgovorni za to.

A. Š.

ČISTILNA AKCIJA V KS FRANKOLOVO

Letošnja čistilna akcija v okviru akcije »Očistimo okolje« je bila 
v KS Frankolovo prestavljena zaradi slabega vremena na zadnjo 
soboto v marcu. 
Že pred tem smo na različne lokacije v KS dostavili kontejnerje, 
v katere so krajani lahko odlagali svoje odpadke. Žal se je urnik 
dostave kontejnerjev precej spremenil zaradi slabega vremena.
Člani društev smo se v soboto zjutraj zbrali pred KS si razdelili 
vrečke za smeti ter določili območja, ki smo jih glede na število 
udeležencev bili sposobni očistiti v dogovorjenem času.
Pred tednom dni smo z AVTO-METLO očistili asfaltne površine 
v središču kraja, zato so naši gasilci imeli lažje delo pri pranju že 
omenjenih površin. Drugi so čistili brežine in korita potokov, 
obcestne jarke ter pridno polnili vrečke za smeti, ki smo jih nato 
odpeljali v kontejner.

Po opravljenem delu smo se zbrali v gasilskem domu ob skromni 
malici.
Udeležba na letošnji čistilni akciji je bila zadovoljiva, lahko pa bi 
bila precej večja. Ne morem se strinjati z nekaterimi sokrajani, 
ki trdijo, da si vsak naj počisti pred svojim pragom. Zavedati se 
moramo, da imamo veliko skupnih površin in da smeti in nesnago 
prineseta voda in veter z vseh mogočih strani.
Želim si, da bi na čistilni akciji sodelovali tudi drugi krajani, ki 

niso vključeni v društva, vsaj na koncu izpade, da smo dolžni čistiti 
samo člani društev. Obvestila o čiščenju so namreč prejela vsa 
gospodinjstva v krajevni skupnosti.
Vsem, ki ste si vzeli čas in sodelovali, se lepo zahvaljujem in upam, 
da nas bo naslednje leto precej več.  HVALA!

Dušan HORVAT,
predsednik sveta KS Frankolovo

ČISTILI TUDI MLADI IZ ČREŠNJIC

Ker mladi nočemo živeti in delovati v onesnaženem okolju, smo se 
31. marca zopet udeležili čistilne akcije v okviru KS Frankolovo. 
Razdelili smo se na tri skupine in se iz Črešnjic podali vsak na svojo 
stran. Presenečeni smo bili, kaj vse ljudje pozabijo v naravi in ob 
cestah, ali pa jim pade skozi okno avtomobila. Povem lahko le, da 
smo našli stvari, ki bi pred veliko časa sodile na avto, v delavnico, 
spalnico, na dojenčka ali na raženj. Veseli smo bili vzpodbud, 
prijaznih besed mimoidočih in obljub, da med letom še sami kaj 
poberejo. 

Akcija je trajala skoraj 3 ure, zato upamo, da bo drugo leto dela 
manj in da se nam še kdo pridruži.
Ker nam mladim iz Črešnjic idej in energije ne manjka ter imamo še 
mnogo načrtov, vas vabimo vse, da nas pridete pogledat, saj mogoče 
se boste prav izvrstno  imeli.

Matej Štante

CIVILNA ZAŠČITA V OČIŠČEVALNI AKCIJI 
VOJNIKA

V očiščevalni akciji v zadnjem tednu meseca marca, ki jo je 
organizirala Občina Vojnik, so v soboto, 31. 3. 2007, sodelovali 
tudi pripadniki Civilne zaščite občine Vojnik, ki so se skupaj 
s potapljaškim društvom ERBO – Škofja vas posvetili čiščenju 
Hudinje in njenih brežin na odseku med mostoma čez Hudinjo v 
Vojniku do mostu pri pokopališču.

 SKRB ZA OKOLJE
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Na akcijo čiščenja so se odzvali poleg potapljaškega društva ERBO 
tudi nekateri pripadniki Tehnično reševalne enote CZ Vojnik, ekipe 
za reševanje na vodi CZ Vojnik ter poveljnik Civilne zaščite. 
Dvanajst pripadnikov Civilne zaščite je s prostovoljno akcijo v mrzli 
vodi in na brežinah Hudinje  nabralo za 32 vreč smeti ter drugih 
odpadkov (motorno kolo, vzmetnice, železje, večji kosovni odpadki 
ipd.), za odstranitev katerih je  poskrbela Občina Vojnik. 
Najslabše stanje onesnaženosti je bilo mogoče ugotoviti v bližini 
zasebne stanovanjske in poslovne hiše v neposredni bližini struge 
Hudinje ter v bližini pokopališča.

D. P.

Pri čistilni akciji so bili aktivni tudi člani Vinogradniško-vinarskega 
društva Vojnik. Za spomin pa je nastala fotografija.

SD VIZORE ČISTILO OKOLICO

Člani SD Vizore smo se tudi letos z veseljem udeležili čistilne akcije 
in postorili nekaj pozitivnega in  nujno potrebnega za naravo.

Napolnili smo lepo število vreč s smetmi, ki jih žal zelo neodgovorni 
ljudje odvržejo v naše okolje. 
V društvu se nam zdi zelo pomembno, da vzgajamo našo mladino ne 
le v športnem duhu, temveč jih učimo tudi odgovornosti do čistega 
okolja, v katerem živimo in bodo živele naše naslednje generacije.

Felix Skutnik

ČETA IN KLAN RAKOVE STEZE 1 STA 
OPRAVILA SVOJ DAN ZEMLJE SOČASNO S 

ČISTILNO AKCIJO V OBČINI VOJNIK

31. marca se je pred gasilskim domom v Novi Cerkvi zbralo okoli 
40 skavtinj in skavtov  iz čete in klana. Najprej smo pogledovali v 
nebo, ki nam ni hotelo razkriti, kakšno bo vreme. A ker skavt ne 
pozna slabega vremena, le dobro in slabo opremo, smo se odločili, 
da gremo v akcijo. Razdelili smo se v dve skupini. Tako je večji del 

čete čistil jarke ob cesti Socka – Nova Cerkev. Klanovci pa so očistili 
reko Hudinjo in njeno nabrežje od Razdelja pa do Socke (odcep za 
Homec). 
Najbolj pogumni so se v reko podali z gasilskimi škornji in očistili 
tudi njeno strugo.

In kaj vse se najde na takih čistilnih akcijah? Ob cesti smo našli 
največ cigaretnih škatlic in pločevink ter druge embalaže pijače (saj 
ne, da je že vsem dobro poznani rek: Ne pij in vozi). Bolj pestro pa 
je bilo v reki, saj so se v njej našli tricikel, radiator, sod, bojler in 
pa tudi kaj za v kuhinjo, kot na primer prt, zavese ter veliko število 
polivinilastih vrečk.

Tik pred koncem smo se okrepčali še z malico in odšli k bližnji 
skavtinji na čaj. Več o naših dogodivščinah pa si lahko ogledate na 
naši spletni strani www.kjesi.net/raki.

Katja Kroflič, Vestna rakovica

Takole je nekega lepega popoldneva izgledal Ekološki otok 
Vojnik

SKRB ZA OKOLJE
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Spoštovani! Prosimo vas, da članki za rubriko Pisma bralcev 
niso daljši od ene A 4-strani, pisave Times New Roman, 
velikost 12, robovi levo, desno, zgoraj in spodaj 2,5 cm, sicer 
člankov v prihodnje ne bomo objavili.
Hvala za razumevanje!

Uredniški odbor

ZAHVALA
 
Nikoli nisem pomislila, da bom posvetila delček svojega 
prostega časa tovrstnemu pisanju. Spadam med tistih 60 % 
občinske populacije, ki ne sodeluje v političnem življenju 
Občine, saj sem po prepričanju popolnoma apolitičen tip. Ko 
sem prebirala nekatere članke na račun naše »lokalne vlade« 
v medijih, so se mi začela porajati najrazličnejša vprašanja, ki 
pa so bila pozabljena v trenutku, ko sem zaprla brani časopis. 
Dokler se ni zgodilo tudi meni, moji družini in mojim sosedom. 
Dotaknili so se nas visoko leteči cilji, odločitve, ki presegajo 
naše skromne intelektualne zmožnosti. Sredi stanovanjske 
soseske, med same stanovanjske hiše in bolnišnico, bo 
postavljena obrtno-poslovna cona (v nadaljevanju OPC) v 
imenu napredka in razvoja Občine ter predvsem dobrobiti 
občanov. Občinski predstavniki so v preteklem letu v medijih 
zagotavljali, da gre za mirne dejavnosti, ki ne bodo poslabšale 
kvalitete življenja na tem območju. Ko sem se v lanskem letu, 
poleti, osebno zglasila na Občini pri g. Bojanu Trkaju in si 
ogledala lokacijski načrt, mi je bilo predočeno, da gre za mirne 
dejavnosti. Neposredno za mojo hišo in hišo mojih sosedov 
naj bi bil zeleni pas, za njim pa parkirišče za osebna vozila. 
Veliki objekti naj bi bili locirani na sredini travnika in naj ne 
bi bili moteči za sosednje nepremičnine. Dogovorili smo se 
tudi za možnost, da zamenjam oziroma  odkupim zemljišče 
za mojo hišo. Zame je bila zadeva s tem končana. Ampak to je 
bilo PRED volitvami! Prišel pa je čas PO volitvah … Parkirišče 
za osebna vozila za zaposlene v OPC se je spremenilo v 
parkirišče za 50 tovornih vozil neposredno za stanovanjskimi 
hišami, mirne dejavnosti so postale hrupnejše dejavnosti, 
nastalo je zbirališče kosovnih odpadkov za celotno OPC in 
da ne naštevam dalje, ker imam za to premalo prostora. G. 
Trkaju sem v januarju v zelo razburjenem tonu povedala, da 
je nesprejemljivo, da se takšno parkirišče locira neposredno 
za našimi hišami. Argumenti, kot so emisije hrupa, plinov in 
vibracij, so nerelavantni. Vpliva na sosednje nepremičnine 
ni. V ciničnem in posmehljivem tonu mi je bilo nadalje 
rečeno, da je bil načrt objavljen v skladu z zakonom in da 
smo imeli možnost za naše pritožbe. Nato pa sem slišala 
stavek, ki ga nikoli ne bom pozabila: »Pa prodajte, če vam 
kaj ne paše!« Dragi moji sokrajani, to so naši predstavniki, 
katerim ste naklonili zaupanje, da nas bodo peljali v lepši 
jutri. Cinični in brezkompromisni. Če ne ustrezate njihovim 
namenom, se pač odstranite. Če morate zato prodati vaše 
domove, v katerih živite celo življenje, je to vaš problem. 
Če niste v poslovni sferi, od vas ni ustreznega prihodka v 
proračun. Torej ste nepotrebni! Kaj se je v zgodovini dogajalo 
ob takem načinu razmišljanja, pa vsi vemo. Marsikdo bo 
rekel, tako hudo pa le ni. Morda res ne. Pravno-formalno je 
vse brezhibno. Vse je izpeljano v skladu z zakonom. Vendar 
pa se moramo na koncu vprašati le eno: kaj se je zgodilo z 
moralno platjo zgodbe? Toda to je le ena zgodba. Moja, moje 

družine in mojih sosedov. Verjetno je takšnih še veliko. Ne 
mislim se spuščati v ekološko spornost projekta OPC, brez 
predhodno izvedenih monitoringov glede vplivov na okolje, 
v poslabšanje kvalitete življenja, okrnitev ustavne pravice 
do zdravega življenjskega okolja, do zavajanj zainteresiranih 
in do zmanjšanja tržne vrednosti nepremičnin. Zanimivo 
bi bilo pridobiti mnenje neodvisnih sodnih izvedencev 
prometne stroke glede vpliva OPC na pretok prometa 
po celjsko-mariborski cesti. Kaj bodo pomenili zbiralniki 
odpadnih oz. meteornih voda sredi lokacije, je že novo 
vprašanje. Nerazumljivo je, da se tako moteča dejavnost 
združuje skupaj s stanovanjskimi območji, čeprav je v ozadju 
Vojnika na hektarje praznih površin, v okolici katerih 
ni nobenih stanovanjskih hiš. Urbanizem se na Občini 
Vojnik pač drugače interpretira kot drugje, kar je razvidno 
že iz tega, da se za tampon cono med OPC in obstoječimi 
zgradbami predvideva 18 enodružinskih  stanovanjskih 
hiš. Vse, kar imamo, je sodno varstvo. Materialna škoda, ki 
nam bo ob tem nastala, je določljiva. Zmanjšanje vrednosti 
nepremičnin zaradi vplivov emisij je izračunljivo. Vendar 
je tu še afekcijska vrednost nepremičnine, ki jo imenujemo 
»Dom«. Ta pa je neprecenljiva. Nobeno sodišče je ne more 
odmeriti v njeni pravični vrednosti. Cenjeni g. župan, hvala 
Bogu, da moja pokojna mami, s katero sta skupaj odraščala 
in tudi delala, ni dočakala, da moram sedaj naš dom prodati 
in to zaradi vas in vaših visoko usposobljenih svetovalcev. 
Žal otroci ne bodo razumeli, da ponoči ne morejo spati, ker 
morajo tovornjaki na vožnjo. Glavno je, da se Občina razvija 
in da je vse v našo korist.

Tea Koštomaj-Modrijančič, univ. dipl. prav.

OKOLJSKA DAJATEV – ponovno!

V zadnji, 59. št. Ogledala (znanega predvsem po skrivnostni 
AGATI), je bilo pod gornjim naslovom objavljeno sporočilo 
občinske uprave in javnega podjetja VO-KA Celje. Ker ni bilo 
objavljenih avtorjev imen, naslavljam svoje pomisleke na 
direktorja VO-KA in župana občine Vojnik.
V prispevku piše: »Odbor za okolje in prostor ter komunalo se 
je zato odločil, da se okoljska dajatev pobira tudi v prihodnje 
in …« (!) Sprašujem, ali ni v občinski upravi nikogar, ki bi 
poučil ta odbor (in župana), da ne more odločati o tem, 
ali se pobira okoljska dajatev ali ne in kako dolgo. To je v 
pristojnosti ministrstva, ki je to uredilo s svojim odlokom 
in ga ne more spreminjati nobena občina. Okoljsko dajatev 
mora plačevati vsak, ki je porabnik uslug javnega podjetja. 
Na žalost se okoljska dajatev v občini Vojnik ne pobira v 
skladu z republiškim odlokom, ker se zaračunava tudi tistim 
občanom, ki dejansko niso porabniki uslug javnega podjetja. 
O tem, kdo je porabnik (plačnik), lahko razpravlja tudi odbor 
za komunalo, ko mu bodo pojasnjene njegove pristojnosti.
Nadalje v prispevku župan in direktor napovedujeta, da 
mora občinski svet določiti, kdo bo najprimernejši dobavitelj 
individualnih (hišnih) čistilnih naprav! Kaj takšnega si še 
minister ni upal predpisati v svojem odloku. Zato si tudi 
občinska samouprava takšnih monopolističnih zahtevkov 
ne sme privoščiti in napovedati, da bo individualna čistilna 
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naprava stala vsaj 4000 EUR in da jo bo smel izvesti samo 
tisti, ki ga bo potrdil občinski svet. Še enkrat poudarjam, da 
česa podobnega v republiškem odloku ni! Sporočilo župana 
in direktorja je nevarno znamenje za prevlado privatnega 
interesa nad lokalno samoupravo. To je prikrit poizkus, da bi 
občinski svet potrdil privatne interese kot javne.
V Sloveniji obratuje čedalje več bioloških čistilnih naprav. 
V občini Vojnik ima večina gospodinjstev, ki tudi do leta 
2015 ne bodo priključena na javno kanalizacijo, dovolj 
velika lastna zemljišča za gradnjo bioloških čistilnih naprav. 
Te se lahko zgradijo za manj kot 4000 EUR in so na pogled 
podobne zaraščenim ribnikom. Predvsem jih ni potrebno 
kupiti že izdelane pri »najprimernejšem« dobavitelju. Občina 
bi lahko pripravila ogled takšne naprave in morala ponuditi 
svojim občanom načrt individualne biološke čistilne 
naprave. Dobavo tovarniško izdelane pa naj prepusti tržnim 
zakonitostim.
Že več kot leto dni se v občini razpravlja o območjih, ki do 
leta 2015 ne bodo imela kanalizacijskega omrežja. Julija 2006 
je bila občina z republiškim odlokom zadolžena, da določi 
tudi hišne številke teh območij. Doslej še nismo slišali, da bi 
bilo kar koli storjenega. Upamo, da bo to nalogo občinska 
uprava sama, hitro in z lahkoto opravila.

Vsem lep pozdrav.
Albert Jarh

Odmevi iz »doline pod Florjanom«

Naj takoj povem, da me tako župan, kot tudi Agata s Kobleka, 
še naprej ignorirata: prvi mi še vedno ni odgovoril na nobeno 
pismo, druga pa ne sprejme povabila na kavo. Vendar, upanje 
umre zadnje, sporočam obema!
Čeprav sem prejšnjič napovedal, da bom tokrat spregovoril o 
konkretnih kritikah, ki sem jih v sodelovanju z drugimi izrekel 
na račun župana v volilni kampanji, mislim, da je smotrneje 
prej pojasniti, zakaj in kako sem sploh postal županov 
kritik. Naj se ve, da nisem edini! Pozorni bralci Ogledala se 
bodo spomnili, kako nas je župan doslej poimenoval, začenši 
od prvega mandata naprej: sovražniki, nergači, klevetači, 
egoisti, … Vsak ima svojo zgodbo, zakaj si je prislužil takšno 
ali drugačno oznako. Ena je grša od druge, moja pa je takale: 
V maniri »domovinske vzgoje« iz svinčenih časov, da je treba 
z državo živeti in delati v sožitju, da je treba za državo tudi 
kaj dobrega storiti, ne pa samo čakati, kaj bo ona storila 
zate, mi je pred dobrim letom padlo v oči razkopavanje po 
»dvorišču« Device Marije. Tako čez palec sem videl, da je okoli 
35 m3 zemlje nekdo izkopal in jo razmetal po okolici. S tem 
prav gotovo ne soglašajo na spomeniškem zavodu, na občini 
pa tudi najbrž nič ne vedo, sem razmišljal in takoj telefoniral 
na občino o vsem, kar sem videl. Na drugi strani telefona je 
bil glas mlad in ženski, ki mi je povedal, da gospoda za okolje 
trenutno ni doma, ko pa se bo vrnil, me bo poklical in mi 
povedal, ali je pri Devici Mariji vse v redu. Minil je dan, minili 
so dnevi, mene pa ni nihče poklical in na vse sem pozabil. V 
vmesnem času pa je na mestu izkopa zrasla lesena garaža 
– bolj skrpucalo kot garaža, zgrajena skrajno neestetsko iz 
ostankov okroglega lesa. Minil je mesec, ko me je grozeče 
ustavil njen avtor in mi sporočil »lekcijo« na temo: kaj mi je 
dolžan, da sem ga ovadil na občini. Ups, pa res, kaj mi je bilo 
treba tega, sem pomislil najprej in ugotovil, da mi je srce padlo 
v hlače. In na podlagi česa lahko trdi, da sem ovaduh, sem 
vrtal? Človek je bil na občini, kjer je videl neko moje pisanje, 

mi je povedal. Seveda ni res, da sem kaj napisal, saj sem zgolj 
telefoniral. Ampak, zakaj je bil na občini, kjer so ga soočili 
z mojo prijavo? In kdo ga je poklical, me je zanimalo. Ni 
povedal, ker je spoznal, da (zanj) to ne bi bilo dobro. V meni 
pa se je naselilo razočaranje nad občinsko oblastjo, ki se je 
tako nesramno poigrala z mojo dobronamerno informacijo. 
Minister »Gregor« je ravno malo pred tem napovedal, da si 
bo prizadeval preobraziti javno upravo, da bo bolj prijazna 
ljudem in sem pomislil, koliko trdega dela ga še čaka, če je 
v njej še veliko takšnih posameznikov, ki so stali v ozadju 
»skrunitve« Device Marije. Jezen sem bil nanje, čeprav jim 
nisem poznal niti obraza, niti imena. Moja teorija, da je treba 
»družbeno samozaščito« negovati in jo prakticirati, se je 
izkazala v tem času in tem kraju za povsem napačno. Poglejte, 
ta država mi je v »lekciji«, ki sem jo dobil od »garažista« z 
Device Marije, sporočila, da jo je moje ravnanje razhudilo 
in da ne želi mojega »sodelovanja«, skratka, brigam naj se 
zase. Od trenutka, ko sem opazil razkopavanje na »dvorišču« 
Device Marije, sem si domišljal, da vem kdo je »cefizelj« v 
tej zgodbi, država pa je sedaj ocenila drugače in »cefizlja« 
prilepila na moj obraz, črnograditelja pa obvestila, da živi v 
Vojniku nek zavržen in nevaren ovaduh, in verjetno, da naj 
se ga tudi izogiba. Tako sem razmišljal in se počutil skrajno 
bedno. Po glavi pa mi je rojil »poduk«, da bi o vsem, kar sem 
videl, moral molčati!
In zakaj nisem molčal? Preprosto, Devico Marijo imam 
rad! Nanjo me vežejo časi iz otroštva, ko sem v njej pred več 
kot 50 leti ministriral, danes pod njo prebivam in ljubim 
sprehode po njenem zavetju. In bolj ko se zavedam svojega 
minevanja, bolj se tudi zavedam pomembnosti ohranjanja 
kulturne dediščine. Poglejte, Devico Marijo že stoletja krasi 
šest kapelic. Ob njih se že stoletja prirejajo procesije. To je 
tako rekoč posvečena zemlja. Naši predniki so to svetost 
spoštovali in jo ohranili neokrnjeno do današnjih dni. Leta 
2005 pa se najde nekdo, ki ta stoletni red prične spreminjati 
po svoji podobi, za svoje egoistične in pritlehne privatne 
interese, ljuba Marija, »sedem žalosti«! Že, ko izgovarjamo: 
»kapelica, garaža, kapelica, kapelica«, je čutiti nevzdržno 
sosedstvo teh objektov, kaj šele, ko to vidimo in gledamo. 
Gospod župnik, zakaj niste protestirali? Ali bi molčali tudi, 
če bi si kdo nasilno prisvojil zemljo in postavil podobno 
skrpucalo ob Sv. Jerneja in pred bivši »farovž«? In zakaj 
ne protestirate v primeru LN »Vojniška gmajna«, ki se tudi 
zajeda v spomeniško zavarovano območje cerkve? Od kod 
taka mlačnost?! Ali pa se preprosto solidarizirate z nasilniško 
urbanizacijo, ki jo nedomišljeno vsiljuje občinska oblast? Je 
zadaj kakšna trgovina? Zelo rad bi slišal Vaš odgovor.
Za konec naj povem, da do trenutka, ko mi je »garažist« 
razkril, s kakšnimi metodami deluje v Vojniku javna uprava, 
se zanjo enajst let nisem zanimal. Sicer ni bila po moji 
podobi, vendar se mi je z distance zdela korektna. Sedaj pa, 
ko so me ponižali in užalili, sem jo hotel pobližje spoznati. 
In sem se odpravil v vojniški »rotovž«. Ustavil sem se pri 
prvem uslužbencu, ki mu je na vratih pisalo, da je zadolžen 
za okolje. Takoj mi je povedal, da črne gradnje ne spadajo v 
njegov resor in ga tudi ne zanimajo. O tem, kdo je obvestil 
črnograditelja o moji prijavi, tudi ni hotel nič govoriti in mi 
je z rokami v žepu in s stopicanjem po pisarni dal vedeti, da 
se je čas za pogovor zelo hitro iztekel. Odšel sem še na druga 
vrata, za katerimi bi jih tudi moralo zanimati okolje, mene pa 
je bolj zanimalo, kako bodo komentirali zlorabo informacije, 
ki sem jo pred mesecem dni posredoval po telefonu. In 
odgovor: kako si drznem trditi, da jo je zlorabil kdo iz 
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njihovega sestava! Ja, logično, kdo pa drug, saj so edino na 
občini razpolagali z njo! Niso popustili, saj tudi niso smeli, v 
zraku pa je »smrdelo po žveplu«. In tako sem postal še eden 
več v vrsti županovih kritikov in njegova »nočna mora«, kar 
se bo slej ko prej pokazalo šele v prihodnosti. Seveda pa se 
zavedam tudi možnosti, da bom prej umrl.
Gospa Agata, duh Vam je ušel iz steklenice! O tem pa 
prihodnjič – če bom še živ, seveda.

Edvard Krajnc, Vojnik

Ali Vojničani potrebujemo vizijo?

Večkrat razmišljam o svojem okolju, kjer živim, sem dolgo 
ustvarjal in kjer bodo živeli, upam, tudi naši zanamci, otroci, 
vnuki ....
Človek skozi svoje življenjsko obdobje preživlja razne 
dogodke: strese, veselja, žalosti in še kaj, vendar se vedno 
vrača domov. In če je ta dom še prijazen, je vračanje v takšno 
okolje  prijetnejše.

Nedavno je bila prvič v obstoju Občine Vojnik organizirana 
»Delavnica o razvoju občine Vojnik«, za kar smo krajani, 
predvsem tisti, ki smo se je udeležili, hvaležni, škoda le, da se 
kaj podobnega ni zgodilo že prej!
Verjetno smo si vsi edini, da bi želeli imeti v svojem kraju in 
občini čim boljše pogoje za varno, čisto, urejeno in mirno 
življenje. Vendar nam morda ni vsem čisto jasno, da je 
potrebno za to marsikaj storiti, se marsičemu odpovedati. 
Vedno izpostavljamo v ospredje svoje interese, ki jih težko  
podredimo interesom širše skupnosti, posebno, če se moramo 
na račun tega nečemu odreči ali skleniti kompromis.

Ko smo bili občani Vojnika pred dobrim desetletjem 
postavljeni  pred dejstvo, da bomo »svoja občina«, da nam ne 
bo več rezala kruha »mama občina Celje«, smo bili kot mali 
otroci negotovi, kako bomo preživeli brez mame, ki nam je 
dolga leta krojila usodo, nas vodila za »roko« in večkrat tudi 
»za nos«, saj se praktično desetletja v Vojniku in okolici ni 
dogajalo skoraj ničesar. 
Nekateri, ki ste nas izbrali vi, dragi občani, kot prvo izvoljene 
»svetniki« v prvi Občinski svet, smo morali hitro pričeti 
razmišljati z lastno glavo ter se postaviti na »svoje noge«, 
saj razvoj dogodkov ni dopuščal veliko časa za učenje nove 
krajevne samouprave. Hitro smo si izračunali, kaj bomo 
lahko postorili z denarjem, ki nam ga odmerja »mačeha 
država« in tudi hitro ugotovili, da praktično nič več kot to, da 
bodo preživljali svojo poslanstvo šole, vrtci, pa je proračun 
že bil prazen. Dojeli smo, da kot vedno brez denarja, ki si ga 
bomo znali »najti« sami, ne bo šlo! 
Seveda ta proces ni bil tako hiter, kot se sliši, saj so nekateri 
sokrajani, izvoljeni v občinski svet in še kam, predvsem tisti, 
ki so imeli pred in za sabo močno politično ozadje, bili proti 
hitrim in učinkovitm ukrepom. Vendar menim, da je vedno 
le prevladal skupni interes pred političnimi smernicami, tako 
da lahko danes, kljub vsestranskim kritikam tako župana, 
občinske uprave kot svetnikov ugotavljam, da je vojniška 
občina kot celota v tem dobrem desetletju veliko naredila. 
Vendar se pojavlja zopet vprašanje, ali je to, kar se je dogodilo 
do sedaj, po godu večine občanov, ali je bilo storjenega dovolj 
glede na vložek, potrebe in možnosti?

Edini smo si, da bi želeli imeti verjetno vsi občani v naši 
občini čisto okolje, mir, varnost, urejenost in možnost za 

delo ter zaslužek čim bližje svojemu domu!
Tisti, ki pa so odgovorni za funkcioniranje Občine kot pravne 
enote, pa bi želeli imeti za doseganje želja nas, občanov 
čim več sredstev. Na žalost pa moramo tako kot v osebnem 
življenju za zagotovitev teh sredstev marsikaj narediti mimo 
svojih želja in predstav. To pomeni, da moramo v tej občini 
zagotoviti čim več izvirnih prihodkov, ki pa kot vemo ležijo 
samo v naši zemlji, na katero lahko postavimo na eni strani 
lepe hiške, ki bodo prinesle manjše prihodke, na drugi strani 
pa poslovne objekte, ki bodo zagotavljali delo, zaslužek tako 
lastnikom, zaposlenim in posredno tudi delček občini, v 
kateri so locirani. 
Zato smo se v preteklosti odločili, da bomo pripravili pogoje 
za poslovno cono, ki bi v našo občino prineslo nekaj novih 
investitorjev, ki bi zagotovili kar nekaj sto delovnih mest, ki 
pa so pogoj za prej omenjeno. Osebno sem zelo vesel, da se je 
to začelo dogajati in verjamem, da bomo čez leto ali dve vsi 
skupaj bolj prijazno gledali na ta »tujek« v našem »spalnem 
naselju«, kot so Vojnik poimenovali nekateri veljaki iz 
»socialističnih časov«. Verjamem, da je Vojnik predolgo spal 
in da je skrajni čas, da se prebudi v vseh vidikih svojega 
razvoja.

Vsekakor pa istočasno zagovarjam, da se moramo o svojem 
razvoju predvsem pogovarjati vsi občani, ne samo politične 
stranke, ki pač imajo po svoji naravi »krajše življenjske dobe« 
in zato morajo na vsak način za časa svojega življenja storiti 
največ, ne glede na žrtve in posledice.
To razmišljanje me je pripeljalo do spoznanja, da moramo 
v Vojniku napraviti Vizijo razvoja Občine Vojnik, ki naj 
postavi temelje in pravila z upravljanjem našega okolja tako, 
da bodo tudi naši zanamci dobili možnost, da v tem okolju 
vidijo svojo prihodnost.
V naši občini je kar nekaj razumnih, razgledanih in častnih 
občanov, ki bi ob organizirani povezanosti lahko pripravili 
takšno strategijo, ki pa naj ne bi bila pod pritiskom politike, 
kakšnih drugih interesov skupnosti, ampak naj bi nevezano 
pripravila temelje na osnovi sedanjega stanja in možnosti. 
Na žalost nimamo takšne strategije niti na državnem nivoju, 
kar pa ni ovira, da ne bi na lokalnem nivoju imeli takšne 
strategije za naslednjih 20 let! 
Pozivam vse občane, da premislijo o tem predlogu, da 
sporočijo svoja videnja morda kar uredništvu Ogledala, 
saj bomo samo tako lahko vedeli, ali si tega sploh želimo. 
Verjetno pa predvsem mlajše generacije naših občanov 
morajo razmišljati o svoji bodočnosti, ne pa, da se izgovarjajo 
na »stare«, ki so tako vse zavozili in nimajo nobenega vpliva 
niti možnosti. 
Nikoli ne bom pozabil dejstva, da je več kot polovica moje 
generacije morala »s trebuhom za kruhom« v širni svet, samo 
zato, ker smo bili »spalno naselje«, kjer smo lahko vsi samo 
spali, da bi si zagotovili osnovno življenjsko potrebo – ''delo« 
pa ni bilo pogojev, saj so o tem odločali »stvarniki«, ki so bili 
nad nami!

Dragi občani, sprejmite moj izziv kot dobronamerno 
opozorilo, da se je čim prej potrebno dogovoriti, kaj in kako 
bomo postavili osnove za bodoči razvoj našega okolja, ne 
pa da bomo gledali samo svoje ozke interese, da bomo imeli 
lepo travico okoli svoje hiške, kako bodo izgledale naše ceste, 
kanalizacije, kje bomo lahko dobili delo in kje bomo lahko 
preživeli svoj prosti čas, pa nas ne zanima.

Žarko Samec
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REZULTATI RAZISKAVE REVIJE MANAGER

Revija Manager je objavila rezultate raziskave, kako so se 
odrezale manjše občine v zadnjem mandatu. Gre za prvo 
tovrstno lestvico te revije, s katero so želeli predstaviti župane 
oziroma občine, ki so dosegle največji gospodarski napredek. 
Raziskavo so izvedli Gospodarska zbornica Slovenije, 
Statistični urad RS, Fakulteta za upravo in Ministrstvo za 
finance RS.
Postavili so več kazalcev, in sicer število prebivalcev konec 
leta 2005, sprememba indeksa stopnje delovne aktivnosti 
prebivalstva 2002–2006, rast števila podjetij 2002–2005, 
povprečje deleža naložbenih izdatkov v proračunu 2003–
2005, delež izdatkov za javno upravo v proračunu 2003–2005, 
sprememba indeksa dohodnine in davka od nepremičnin 
na prebivalca 2002–2005 in povprečen delež odhodkov za 
subvencije v proračunu 2003–2005.
V raziskavo so vključili 138 občin do 10000 prebivalcev. 
Rezultati so pokazali, da se je Občina Vojnik uvrstila na peto 
mesto. Pred njo so se uvrstile Občina Komenda, Škofljica, 
Kidričevo in Vodice.
Iz tega lahko sklepamo, da je gospodarski napredek na 
območju občine Vojnik velik, kar nas zavezuje, da tudi v 
prihodnje delamo v tej smeri.

A. Š.

7. 2. 2007 – LETOS ŽE DEVETO SREČANJE 
KVARTOPIRCEV V SOCKI

Prostovoljno gasilsko društvo Socka je letos že devetič 
zapored organiziralo kvartopirski turnir v igranju »šnopsa«. 
V nič kaj zimskem predprazničnem popoldnevu se je 7. 
februarja v gasilskem domu v Socki zbralo 27 mojstrov, ki 
obvladajo veščine kart. 

Skupna gasilska slika zmagovalcev (foto B. Gorečan)

Borba je bila vseskozi napeta in huda, na koncu pa se je 
le izkristaliziralo, kdo je najboljši. Zopet so prevladali 
domačini, saj je v finalu zmagal Marjan Štravs, drugi je bil 

Franc Čerenak, tretji Vlado Koprivnik in četrti Štefan Lovrič. 
Vsi so prejeli pokale in praktične nagrade. 
Med tistimi, ki so izpadli v prvem krogu, pa je bil najboljši 
Branko Črep, drugi je bil Janko Majcen in tretji Herman 
Pogladič.

Egidij Čretnik

25. 2. 2007 – OBČNI ZBOR KD SOCKA

V prostorih gostilne Koprivnik v Socki so imeli redni letni 
občni zbor člani Kulturnega društva Socka. Izvolili so 
delovno predsedstvo, predstavili poročila o delu predsednika, 
blagajnika in predstavnikov sekcij v letu 2006, sledila je 
razprava po poročilih in določitev plana dela za leto 2007.

A. Š.

19. 2. 2007 – NASTOP TAŠČIČ NA RTV MARIBOR 
(Ljudske pevke Taščice nabiramo nove izkušnje)

V mesecu februarju 2007 je RTV Maribor  objavila razpis 
za tekmovanje ljudskih pevcev in godcev v okviru njihove 
oddaje Fonoteka. Na ta razpis smo se prijavile tudi Taščice 
in bile uvrščene  dne 19. 2. 2007 v prvi krog tekmovanja. Na 
naše veselje smo v prvem krogu gladko premagale ostali dve 
skupini in se tako uvrstile v naslednji krog. 

Nismo pričakovale tako gladke zmage in to nam vliva 
poguma, da se za naslednji krog še bolje pripravimo, seveda 
z novimi pesmimi. Ob samem nastopu smo dobile določene 
izkušnje in stkale nova prijateljstva z ostalima skupinama, ki 
se nista uvrstili naprej. 
Vsi tisti, ki radi poslušate naše ljudsko petje, držite pesti za 
naš nastop v drugem krogu!

Jelka Žlaus

 KRONIKA
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27. 2. in 1. 3. 2007 – DELAVNICA – USPOSABLJANJE ZA 
PRIPRAVO PROJEKTOV

Programski odbor Razvojnega programa podeželja je za 
potencialne pripravljavce projektov, ki se bodo izvajali v 
okviru skupne lokalne strategije, na Ranču Kaja in Grom v 
Razgorju pri Vojniku organiziral dvodnevno delavnico, katere 
sta se udeležili tudi Mojca Skale in Petra Pehar Žgajner. 

Cilji, ki so si jih zadali, so bili osvojiti osnove priprave 
projektne ideje z uporabo logičnega okvira projekta, spoznati 
osnove in priporočila za uspešno pripravo prijav projektov na 
razpisih EU, vaditi se v timskem delu in zasnovi konkretnih 
projektih idej. Tako so slušatelji pridobili osnovna znanja, ki 
jih bodo potrebovali pri pripravljanju kvalitetnih projektov. 
Poudarek je bil predvsem na ustanovitvi projektih skupin, 
ki bodo pripravile idejne projekte, na podlagi katerih bo 
možno kandidirati na razpisih za pridobivanje sredstev iz 
mednarodnih skladov. 

Povzela: A. Š.

OBČNI ZBORI V MARCU

2. marca 2007 je imelo Kulturno umetniško društvo 
Franceta Prešerna Vojnik redni letni občni zbor v gostišču 
Koprivnik v Socki. Istega dne je imela občni zbor tudi 
Krajevna organizacija ZZB NOV Vojnik v prostorih jedilnice 
OŠ Vojnik, 4. marca 2007 Krajevna organizacija ZB in 
udeležencev NOB Nova Cerkev pri Klincu v Novi Cerkvi 
in 15. marca 2007 KUD »Godba na pihala« Nova Cerkev 
v dvorani Gasilskega doma Nova Cerkev. Na njihovem 
dnevnem redu so bili kulturni program, poročila odborov, 
sekcij, pregled dela, sprejem novih članov, razprava o planu 
dela in potrditev plana za leto 2007.

A. Š.

UREDITEV 400 LET STARE LIPE PRI SLEMENŠKOVIH 

Pomlad je čas za urejanje okolice in za obrezovanje drevja. Na 
turistični kmetiji pri Slemenškovih v Razgorju raste lipa, ki je 
stara približno 400 let. Njen obseg znaša približno 5 metrov, 
visoka pa je dobrih 25 metrov. Vanjo je že dvakrat udarila 
strela, kar ji je pustilo posledice. Vrhovi so zvezani, deblo in 
nekaj vej pa ima votline. V njej najdejo zavetje mnoge živali, 
med njimi tudi sova, ki gnezdi v deblu.
Letošnjo pomlad so se domači odločili, da polepšajo izgled 
lipe in poskrbijo za varnost v njeni bližini, zato so jo s 
pomočjo gasilcev PGD Vojnik in gasilske lestve obžagali.
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Slemenškovi se gasilcem, ki so pomagali, še posebej pa 
gospodu Stanetu Vanovšku za strokovno uporabo gasilske 
lestve najlepše zahvaljujemo.

Tjaša Slemenšek

5. 3. 2007 – ODPRTJE BLAGAJNIŠKEGA MESTA DBS D. 
D. 

Predsednik uprave Deželne banke Slovenije d. d. dr. Draško 
Veselinovič in župan Občine Vojnik Benedikt Podergajs sta 
slovesno odprla blagajniško mesto v novem centru Kmetijske 
zadruge Celje na Celjski cesti 24 b v Vojniku. Za to so se 
odločili, ker želijo biti svojim komitentom vedno blizu in jim 
omogočiti kar najudobnejše opravljanje storitev na bančnih 
okencih. Na otvoritvi so sodelovali tudi Štajerski rogisti. 
Blagajniško mesto je odprto od ponedeljka do petka od 8. do 
12. ure in od 13. do 16. ure.

A. Š.

KRIŽEV POT V NARAVI

»O Jezus, hvali naj ves svet te vekomaj ...« pravi ljudska pesem, 
ki se poje ob molitvi križevega pota. Tudi Frankolovčani se 
v postu pridružujemo premišljevanju Jezusovega odrešilnega 
trpljenja in smrti. Letos smo to na cvetno nedeljo že tretjič 
naredili v naravi. 
Z župnikom p. Brankom Cestnikom smo se zbrali pri 
Mauharjevem križu v Verpetah, nato pa šli od postaje do 
postaje in pri vnaprej postavljenih križih premišljevali 
in molili. Tokrat smo molitev namenili misijonarjem in 
oznanjevanju evangelija.

V slabih dveh urah hoje do Pristovškovega križa v Lipi smo 
imeli priložnost nositi križ ter razmisliti ne le o misijonih 
v poganskem svetu, ampak predvsem o sebi: o svoji hoji za 
Jezusom, svoji mlačnosti ali velikodušnosti, o tem, koliko 
dovolimo Jezusu, da v naše srce vtisne svoje obličje ... 
Bil je bogat čas, podarjen nam samim, sadovi naše skupne 
molitve pa naj bodo v hvalo Odrešeniku sveta.

Irena Pinter

22. 3. 2007 – DELAVNICA RAZVOJNI PROGRAM 
OBČINE VOJNIK

V dvorani kulturnega doma v Vojniku je potekala delavnica 
na temo razvojni program občine Vojnik. Prisotni so bili 
župan, predsedniki odborov, predsedniki KS, medobčinska 
inšpektorica, predstavnik RRA Celje Lorbek, občinska 
uprava, mediji ter občani občine Vojnik.
Namen delavnice je bil, da bi se je udeležilo čim več občanov 
in po uvodni predstavitvi sodelovalo s predlogi, z mnenji. 
Župan in predsedniki odborov so na kratko predstavili 
delovanje občine in odborov.

Po tem se je v razpravo vključilo kar nekaj občanov, ki so 
predlagali, da je potrebno postaviti vizijo občine, prenesti 
večje pristojnosti na krajevne skupnosti, ohraniti javno 
šolstvo in zdravstvo, nameniti pozornost ekologiji, zaradi 
pomena zdravja človeka, ljudi bolj obveščati o investicijah in 
drugih zadevah, ki se nanašajo na občane, tudi v občinskem 
glasilu. Nekateri so izrazili željo po bolj nadzorovani 
umestitvi objektov v prostor, drugi so dali pozitivne predloge 
v zvezi z delovanjem občine, nekateri so imeli vprašanja in 
predloge v povezavi s Poslovno-obrtno cono Arclin in drugo. 
Predlagano je bilo, da se takšne delavnice še organizirajo tudi 
po krajevnih skupnostih in da se s tem da ljudem možnost 
vključitve v razprave o razvoju občine, o prostorskem planu, 
ipd.
Izkazalo se je, da so bili občani zadovoljni z delavnico in da 
želijo aktivnejše sodelovanje občine in občanov.

A. Š. 
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V petek, 23. marca, je Leopoldina SLEMENŠEK iz Brdc 
praznovala svoj visoki jubilej, 92. rojstni dan. Na njenem 
domu so jo obiskali predstavniki Krajevne skupnosti 
Frankolovo, Komisije za socialna vprašanja in predstavnica 
Župnijske Karitas Frankolovo.

Zaželeli so ji zdravja in dobrega počutja, gospa Leopoldina pa 
je bila poleg čestitk vesela že samega obiska in jih je povabila, 
da se ji še kdaj oglasijo.

I. N.

23. 3. 2007 – POLOŽITEV TEMELJNEGA KAMNA 
PODJETJA MIK CELJE
V petek je celjsko podjetje Mik Celje v obrtni coni Arclin 
položilo temeljni kamen za novo poslovno in proizvodno 
stavbo, kjer bo zaposlitev našlo dosti ljudi. Podjetje Mik je 
kar nekaj časa iskalo primerno lokacijo in jo je naposled 
našlo v Arclinu. Proizvodnja naj bi se že z junijem letos selila 
v nove, večje prostore. V septembru bi naj odprli še drugi 
del stavbe, medtem ko naj bi nov poslovni del, v katerem 
bo največji salon oken, galerija in ostalo, začeli uporabljati 
spomladi naslednjega leta.

Povzela: A. Š.

GRADITELJI STOPNIŠČA PRI SV. JERNEJU SPET 
AKTIVNI

V lepem zgodnjem marčevskem jutru so se stari dobri znanci 
graditelji stopnišča in parkirišča pri farni cerkvi Sv. Jerneja 
spet zbrali na delovni akciji. Pod vodstvom neumornega 
organizatorja Mirka Krašovca so posadili lepo število 
okrasnih češenj sorte CANZAN iz Sadjarstva Mirosan. To bo 
kar pravi drevored. Polepšale bodo lepo urejeno stopnišče 
in zdaj kar dve parkirišči. Sadike češenj je strokovno posadil 
vrtnar Tine Rebevšek, ki lepo skrbi za nasade. Simbolični 
ključ, ki ga je prejel za to skrb, je prišel v prave roke. 
Naši predniki so pred davnimi leti uredili drevored iz 
mogočnih hruškovih dreves. Dajal je senco, plodovi pa suho 
sadje in pijačo »hruškovec – tepkovec«. Drevored je tudi 
kazal pot na pokopališče – božjo njivo. V našem času pa so 
merila seveda drugačna in ta pot je tudi drugače urejena. 
Ta sobotni dan je potekala tudi občinska akcija: »Očistimo 
svoje okolje«. Graditelji veselo zapišejo, da so na precej 
velikem kompleksu parkirišča, stopnišča in zelenih površin 
našli samo eno prazno plastenko. Še bolj jih veseli, da je vse 
zgrajeno od otvoritve na »Jernejevo nedeljo« nepoškodovano. 
Naj bo vedno tako! Ta lepo urejeni kompleks naj bo vedno 
vojniški ponos! Čuvajmo ga!

Graditelji

KULTURA

PRAZNOVANJE 8. MARCA IN 40 MUČENCEV

Tudi letos se je društvo TALON spomnilo svojih žena ob 
njihovem mednarodnem prazniku, 8. marcu.

Počastili smo jih s skromnim darilcem, ki so se ga razveselile 
vse žene in dekleta našega društva, saj menimo, da velikost 
in cena darila nista pomembni. Ob prijetnem druženju  tudi 
žene nismo pozabile na naše trpeče može in fante. Tako smo 
tudi njim podarile darilce, katero jim bo prišlo prav, saj se po 
vsakem težkem delu prileže kozarček »rujnega«. Obujali smo 
spomine na naše preteklo leto in ugotovili, da smo naredili 
kar dosti koristnega za društvo, predvsem pa za veselje in 
v užitek krajanov ter drugih obiskovalcev naših sejmov. Ni 
manjkalo tople besede in sproščenega smeha. Ves čas nas 
je spremljala dobra volja, za katero so poskrbeli muzikantje 
TE PA TE, prav tako pa nismo pozabili zapeti kakšne stare 
slovenske pesmi.

Na koncu druženja smo se spomnili še na dve neodpeti 
pesmi, tako se moramo drugo leto ponovno srečati in morda 
se nam boste pridružili tudi vi. Veselimo se vašega snidenja v 
bodoče na vseh prireditvah letošnjega leta, želimo pa si tudi 
novih članov, katerim so naša vrata vedno odprta. Zatorej, 
dobrodošli  in se vidimo!

Za društvo TALON
Dragica Mlinar
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24. 3. 2007 – PRAZNOVANJE MATERINSKEGA DNE

V soboto, 24. marca 2007, je OO SDS Vojnik v Gostišču 
Bojana priredil praznovanje materinskega dne. Pripravili 
smo enourni kulturni program, ki je bil namenjen našim 
materam. Kulturni program je letos izvedel SDM Vojnik pod 
vodstvom predsednika Boštjana Krajcarja. Praznovanja se 
je udeležilo preko osemdeset članic in članov stranke SDS 
Vojnik. Za hrano in pijačo je poskrbel kolektiv Gostišča 
Bojana, za prijetno vzdušje in rajanje do jutranjih ur pa 
ansambel Vižarji.  

Nastop pevskega zbora SDM pod vodstvom Matjaža ŠVABA

TURIZEM

31. 3. 2007 – VELIKONOČNA DELAVNICA TD 
FRANKOLOVO

Turistično društvo Frankolovo je v soboto, 31. marca 2007, 
pripravilo velikonočno delavnico, v okviru katere smo letos 
pod vodstvom Alenke Šnabl izdelovali butare. 
Kot veleva tradicija, je potrebno zbrati  sedem vrst enoletnega 
lesa, ga povezati v butare in te butare okrasiti. Seveda, mi 
nismo delali butar velikank, ampak smo jih  prilagodili 
današnjemu času. 

Del udeležencev delavnice
Pod pridnimi rokami ustvarjalcev vseh starosti so nastali 
zanimivi izdelki, nekateri čisto majhni, podobni šopkom za v 
vazo, drugi nekoliko večji, vsi pa izvirni in lepi so drug dan na 
»cvetno nedeljo« dopolnili mozaik predprazničnega vzdušja. 

I. B.
Kroniko pripravila: Anja Šopar

Velikonočna tradicija na Frankolovem

Spoštovani občani!

V občinski upravi Občine Vojnik imamo določene uradne 
ure, in sicer: 
- ponedeljek od 8.00 do 12.00,
- sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 16.30,
- petek od 8.00 do 12.00 ure. 

Vljudno prosimo, da upoštevate uradne ure, saj je to potrebno 
zaradi nemotenega strokovnega dela sodelavcev občinske 
uprave. Ker ob četrtkih ni odprt krajevni urad Vojnik 
Upravne enote Celje, so vhodna vrata občinske stavbe ob 
četrtkih zaklenjena. 
Prosimo, da navedeno sprejmete z razumevanjem. 

Včasih želite občani osebno govoriti z županom in je le-ta 
odsoten ali pa ima druge obveznosti, zato vas naprošamo, 
da se predhodno najavite v tajništvu občine na telefonsko 
številko (03) 78-00-620. Župan bo v dogovorjenem času na 
razpolago, praviloma pa naročeni stranki tudi ni potrebno 
čakati.

Hkrati vas obveščamo, da je na internetni strani Občine 
Vojnik, www.vojnik.si, odprt forum za vaša mnenja in 
predloge.

PRANA3STIL
Prana�3stil,�d.o.o.,�Arclin�39,�3211 Škofja�Vas

IP�telefon:�05�993�67�82
GSM:�041�983�308
Faks:�03�781�26�57

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

RAÈUNALNIŠKO�PODJETJE�V�VAŠEM�KRAJU
internet�strani,�gostovanje,�servis�in�prodaja,�vzdr�evanje
informatike�v�podjetju,�programiranje,�obnova�tonerjev....



5519. april 2007 OgledalO 04/60

TONE ZORKO

Tone Zorko je bil zanimiv 
človek. Rodil se je 18. septembra 
1911 v Kamniku mami Franji in 
očetu Antonu ter se pridružil 
dvema sestrama. Živeli so pod 
čudovitimi Kamniškimi Alpami, 
ki so pustile odsev tudi v Tonetovi 
duši. 
Njegova mati je bila v mladosti 

igralka v Trstu. Kasneje se je posvetila družini, a sposobnosti 
igranja so prešle na malega Toneta. Pa niso bile le igralske 
sposobnosti.
Pridno je obiskoval šolo in končal Višjo pedagoško šolo – 
likovna smer – v Zagrebu. 
Leta 1933 je prišel v Vojnik. Poučeval je, postal član Sokola, 
telovadil, režiral in slikal. 
6. aprila 1941 so ga ujeli Nemci in ga odpeljali v taborišče 
Offlag VI-B Dossel v Westfaliji. Tam je imel čas za opazovanje 
ljudi, s katerimi je skupaj živel. Priključil se je pevskemu 
zboru vojnih ujetnikov in si na ta način krajšal čas. 
Takrat je spoznal, kaj pomeni beseda kruh. Za cel dan so 
dobili tanko rezinico kruha in obrok kuhane svinjske repe. 
Močno so pogrešali tobak in so se zanj odpovedali celó kruhu. 
Jeseni istega leta so Slovence izpustili iz taborišča. Odšel je 
v Zagreb, kjer je dobil hrvaško državljanstvo. Maja 1942 
je pobegnil v Paračun v Srbijo, kjer so kot izseljenci živeli 
njegovi starši. Zaposlil se je kot brusilec in konstruktor v 
tovarni stekla. Ker ni mogel sprejeti diktatorskega režima, se 
je oktobra 1944 vključil v I. Krajinsko brigado. Postal je član 
kulturniške skupine kot režiser, igralec, pevovodja, prevajalec 
in novinar. Izdajali so Zidne novice in propagandne letake. 
Takoj po ustanovitvi jugoslovanske armade je postal kapetan. 
Po vojni je kot učitelj prišel v Šoštanj. Ko so nemški vojaki 
zapuščali slovensko ozemlje, so iz svojih nahrbtnikov metali 
odvečne stvari, ki so jih ovirale. Tone je med njimi našel 
čudovito ikono črne Matere  božje, ki jo je hranil z veliko 
spoštljivostjo in željo, da jo ohrani za prihodnje rodove.
Leta 1946 je prišel v Celje, kjer se je priključil celjskim 
gledališčnikom. Delali so v sedanjih prostorih kina Metropol, 
nato pa v kinu Dom. Pripomogel je k ustanovitvi ljudskega 
gledališča Delavski oder, ki se je kasneje preimenovalo v 
Amatersko gledališče Železar Celje – Štore. 
Leta 1950 je bilo ustanovljeno Mestno gledališče v Celju. 
Tone si je nabiral prakso v Ljubljani, v tem letu pa je postavil 
na oder celjskega gledališča delo Mire Pucove Operacija. 
Pomembni režiji sta še Jakob Ruda in Siromakovo jagnje.
Leta 1952 se je odločil, da ostane učitelj. Ni poučeval 
izključno svojega predmeta, je pa spretno izkoristil svoje 
znanje in spretnosti, ko je izdeloval različna učila.
Pred vojno je v Vojniku režiral šest iger, po vojni pa enajst, in 
sicer: Sluga dveh gospodov, Raztrganci, Vozel, Snaha, Skupno 
stanovanje, Naši trije angeli, Zakonski vrtiljak, Sem ter tja, 

Robinzoni, Krčmarica Mirandolina, po prometni nesreči in 
10-letnem premoru pa še Dvanajst porotnikov, kar je bilo leta 
1998 njegovo zadnje, a zelo uspešno režisersko delo. V svoji 
karieri je režiral preko trideset iger. Pri delu je zahteval red, 
ki je bil pogoj za uspešno delo. Igralci so ga zelo spoštovali in 
so radi igrali pod njegovim strokovnim vodstvom.
Tone Zorko je za svoje delo prejel državna priznanja: orden 
republike, orden za hrabrost, za zasluge za narod in za delo. 
Na kulturniškem področju je prejel dvakrat Linhartovo 
plaketo in Linhartov obesek s ploščicami za 50 let dela.
Za svoje življenjsko delo je leta 1998 prejel bronasti grb 
Občine Vojnik, na katerega je bil še posebej ponosen.
Tonetu življenje ni prizanašalo, vendar je vztrajal in z veseljem 
ter veliko ljubeznijo ustvarjal. Njegovo življenje sta popestrila 
sinova Anton in Lucijan. Tone Zorko bo vsem nam ostal v 
spominu kot lik velikega človeka, režiserja in vsestranskega 
ustvarjalca. Poslovil se je 20. marca 2007. 

Milena Jurgec

V SPOMIN

Je lep sončen dan in ptički 
žvrgolijo,
ko pride teman oblak, sonce 
zakrije,
zatemni se nebo, ptica utihne,
vse tiho in mirno postane,
nemir in žalost se preselita v 
naša srca.

Ravno to se je zgodilo 4. aprila 
2006, ko nas je,  po kratki in hudi 

bolezni, v 76. letu starosti za vedno zapustil naš član Stane 
TILINGER. Stane se je včlanil v naše društvo 1987. leta, ko 
je kot šofer avtobusa odšel v zaslužen pokoj. Kar kmalu je 
postal nepogrešljiv člen v verigi odbornikov društva. Postal 
je gospodar našega društva vse do svoje prezgodnje smrti. Ne 
spominjamo se ga le kot dobrega gospodarja, bil je kegljač 
ruskega kegljanja, s svojo harmoniko nas je zabaval na raznih 
prireditvah in bil je nepogrešljiv prijatelj.
V društvu smo izgubili prijatelja in veseljaka, Silva 
življenjskega sopotnika, sinovi in hči dragega očeta, vnuki 
ljubečega dedija.
Vsi, ki smo ga poznali, ga ohranjamo v lepem spominu. Naj 
mu bo lahka ta slovenska zemlja, ki jo je nadvse ljubil.

Ivan Robačer,
predsednik DU

 V SPOMIN



56OgledalO 04/60 19. april 2007

V SPOMIN

Tine Polajžar (1932–2007)

Za teboj, dragi Tine, je ostala 
velika praznina in tiha grenka 
bolečina.
Več kot tisoč spominov bi lahko 
zapisala, a grenka solza je zarisala 
tvoje slovo.
Ko zjutraj si se prebudil, si vedno 

sveti križ na čelu naredil, preden si se pokril, v upanju, da on 
te varoval bo in enkrat sprejel v sveto te nebo.
Svoje bolezenske težave si voljno prenašal, a nikdar se nisi 
vprašal, zakaj jaz nosim ta težki križ. 
Vedno bil si dobre volje in vedno upal na najbolje. 
Vse ljudi okrog sebe si vedno rad imel, zato tudi ob slovesu 
si požel mnogo katere darovane svete maše, ki so pri bogu za 
plačilo in tvoje življenjsko sporočilo.
Še ko na mrtvaškem odru si ležal, si kot vedno prijazno se 
smehljal.
Ljubi bog ti milost daj, da gledal boš ta sveti raj. V upanju, da 
se v nebesih snidemo in narazen nikdar več ne gremo.

S spoštovanjem in ljubeznijo tvoja žena Anica in vsi tvoji.

FRANČKU ŠPESU V  
SPOMIN

28. marca 2007 je minilo leto, 
odkar se je ustavilo Frančkovo 
srce. V grob k očetu smo ga položili  
prvi dan aprila – na dan, ko je bil 
pokopan tudi njegov oče.
Morda tudi ta datum  simbolizira  
razkorak med prividom in 

resničnostjo. Franček je odšel, a ostaja z nami. Zapustil nam 
je DOM in spomin na dobrega moža, vrednega spoštovanja 
in posnemanja. 
Naj počiva v miru!

Špesov dom Vojnik

V SPOMIN
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V prejšnji številki Ogledala je bil objavljen članek »20. 
JUBILEJNI PUSTNI KARNEVAL V NOVI CERKVI«, ki ga 
dopolnjujemo z zahvalo za sodelovanje BALONARSKEMU 
KLUBU VOJNIK. Za neljubo napako se opravičujemo!

Slavko Jezernik,
vodja karnevala

RANČ KAJA IN GROM
V SVETOVNEM ZDRUŽENJU ANIMAL AMBASADORS

PRVI PROJEKT –

KAJIN KONCERT
V SOBOTO, 21. APRILA 2007, OB 19. URI

V Celjskem domu v Celju

Ranč Kaja in Grom na leto obišče preko 2000 otrok. 
Programi Ranča izobražujejo ljubitelje konj že 18 let in to 
je doba, ko človek lahko reče:  »Delo je že obrodilo sadove. 
Ranč Kaja in Grom ima že veliko otrok, ki njegovo filozofijo 
peljejo naprej.« In res je. V Sloveniji že vemo, da je konj živo 
bitje, ki čuti, misli in govori. Tudi že marsikdo ve, da pošten 
partnerski odnos s konjem pripelje do dobrega razumevanja, 
medsebojne sloge in s tem do večjih uspehov. Vsi pa se 
nesporno strinjamo, da nam konj prinaša zadovoljstvo, in 
marsikomu srečo. Veliko nas je, ki si želimo postati lastnik 
konja. Nekateri se zavedamo, da nimamo teh možnosti, 
nekateri vztrajamo in gremo ravno proti cilju in nekateri 
prosimo starše, da nam ga kupijo. So pa tudi taki, ki bi želeli 
zavrteti čas nazaj in nakup preprečiti, saj so ugotovili, da so 
se prenaglili. 
Na Ranču Kaja in Grom se vsak teden srečujejo s ponudbo 
konj, ki bi jih ljudje radi oddali. Konjev je veliko, saj se vse 
več ljudi odloča za nakup. 
Dolgo so razmišljali, kaj narediti, kako pomagati tako 
konjem kot ljudem. In rešitev je prišla sama od sebe, tako 
med pogovorom. 

BOTRSTVO:
• za vse tiste, ki bi radi imeli konja, pa še ne veste, ali imate 
pogoje zanj; 
• za vse, ki imate proseče otroke, pa otroška dušica še ne ve, 
kaj pomeni imeti konja; 
• in za tiste, ki veste, da konja ne morete imeti, ker imate 
življenje ali naravo dela tako, da imate zanj premalo časa. 

Za simbolično ceno, za dobo enega leta, imate sedaj 
možnost postati boter enemu od osmih konjev na Ranču 
Kaja in Grom. 
Tako lahko v letu dni spoznate, kaj pomeni imeti svojega  
konja. V kolikor ugotovite, da je to nekaj, kar vam prinaša 
srečo, da boste svojemu štirinožnemu prijatelju postali pravi 
življenjski sopotnik in da imate vse pogoje za njegovo prijetno 
življenje, vam bodo na Ranču Kaja in Grom pomagali pri 
pravilnem nakupu in namestitvi. Seveda, če bodo tudi oni 
ocenili, da ste se res prav odločili. V nasprotnem primeru, če 
ugotovite, da to pač ni najboljša ideja, pa situacija ne postane 
stresna ne za konja in ne za človeka. 
Kajin koncert pomeni začetek nove dobe v odnosu človek 
– konj. Na Ranču so prepričani, da se bodo za botrstvo 

odločili tudi drugi klubi, centri, … in s tem pomagali ljudem 
pri odločitvi za resen nakup ter tako preprečili preprodajo 
konj, ki zanje pomeni hude strese in težke posledice.
Ob tem pa je že slišati, da se bo kmalu odprlo zatočišče 
za stare konje. Torej bomo imeli  vsi, ki imamo radi svoje 
štirinožne prijatelje, možnost zanje poskrbeti tudi na stara 
leta, če zaradi kakršnega koli razloga z našim prijateljem ne 
bomo mogli dočakati skupnega življenja na stare konjske 
dni. 

Jasna

VABILO NA FINANČNI DAN

Spoštovani,
vabimo vas, da se nam pridružite na 

FINANČNEM DNEVU 
Deželne banke Slovenije d. d. in KD Investments d. o. o.

v torek, 24. aprila 2007, med 9. in 16. uro, v enoti banke
v novem centru Kmetijske zadruge Celje na Celjski cesti 

24b v Vojniku. 
Na srečanju se boste lahko podrobno seznanili z vsemi 

oblikami bančnega in finančnega poslovanja, ki jih Deželna 
banka Slovenije d. d. ponuja podjetjem in fizičnim osebam, 

ter se srečali s predstavniki vodstva banke.

Za celovito predstavitev možnosti poslovanja z banko se 
lahko 

tudi po finančnem dnevu  dogovorite 
z direktorico PE Celje gospo Barbaro Cerovšek Zupančič 

(tel.: 03/425 3361).

Vljudno vabljeni!
Deželna banka Slovenije d. d. 

Ljubljanska 4/I, 2000 Maribor Športno društvo

Uprava
- naslov: Ljubljanska 4/I, 2000 Maribor, Slovenija

Letališče
- naslov: Letališka 30 (Skoke), 2204 Miklavž, Slovenija
- telefon: 386 (0)2 629 62 06 - mobitel: 386 (0)41 757 331
- fax:       386 (0)2 629 62 07 - E mail: lcmaribor@siol.net

TRK: 04515-0000118169        Davčna štev.: 58711481

OBRAMBA PROTI TOČI

Letalski center Maribor že vrsto let izvaja projekt obrambe 
proti toči na področju severovzhodne Slovenije, med drugim 
tudi v vaši občini. Ker se iz te dejavnosti velikokrat postavljajo 
določena vprašanja, bi vam želeli preko vašega glasila na 
kratko predstaviti naše aktivnosti ter sam potek obrambe 

 OBVESTILA
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proti toči. Naš namen je, da se pojasnijo morebitna vprašanja 
in da se seznanite s stanjem in težavami, ki so prisotne ob 
našem delu. 
Projekt temelji na znanstvenih osnovah svetovne 
meteorologije in tovrstno obrambo izvajajo v skoraj vseh 
razvitih državah Evrope in sveta. Pri nas je obrambo proti 
toči pričel pred več kot 25 leti razvijati Letalski center 
Maribor, ki je imel vsa potrebna sredstva, kadre in si je 
v tujini pridobil ustrezna znanja in izkušnje. Vse znanje 
je temeljilo na izsledkih največjih strokovnjakov s tega 
področja. Sami smo razvijali sistem še naprej in ga sproti 
prilagajali našemu področju in razmeram. V preteklosti 
smo si poiskali partnerja v sosednjih državah, s katerim zelo 
dobro sodelujemo in izmenjujemo svoje znanje in izkušnje. 
Skupaj sodelujemo na mednarodnem projektu Interreg III A 
z akronimom LOPTREG, ki je eden redkih zrcalnih projektov 
pri nas. Osnovni namen tega projekta in ostale podatke 
lahko najdete na spletni strani www.loptreg.si . Za izvajanje 
tovrstnih aktivnosti smo edini usposobljeni ponudnik v 
RS z mednarodnimi referencami in dovoljenji za izvajanje 
dejavnosti, vezanih na veljavno zakonodajo v RS.

Za lažje razumevanje našega dela bi vam na kratko pojasnili, 
kako in zakaj nastane oblak, ki pozneje preraste v točonosno, 
pogosto uničujočo gmoto, usodno predvsem za materialna 
sredstva na zemlji. Sonce segreva zemeljsko površino, ki 
neposredno nad seboj segreje zrak. Segreti zrak se prične 
dvigati do neke višine, kjer pride do nastanka oblaka. 
Prvotno je to oblak, imenovan kumulus, ki ga vidimo v obliki 
manjših ali večjih kopastih gmot. Takšen oblak pogosto s 
prenehanjem dotoka toplega zraka razpade. Lahko pa raste 
še naprej in pride do tvorbe velikega oblaka, ki se imenuje 
kumulonimbus in ga opazimo kot grozečo kompaktno 
gmoto, podobno kot da bi opazovali veliko skalno gorovje. 
Takšen oblak dobi sčasoma na vrhu obliko nakovala in 
sega tudi prek 10 km visoko. V njem se prične poleg dežja 
in sproščanja velikih naravnih sil oblikovati toča. Najprej je 
toča v obliki kapljic, ki se dvigujejo v velike višine in zato 
zmrznejo. Ta zmrzal dejansko pade na zemljo kot toča. Ker 
veter oblak nosi s seboj, pada toča na področju, čez katerega 
se oblak premika. Zato je poglavitnega pomena, da se stanje 
v oblaku vzdržuje skozi njegovo življenjsko dobo, saj bi v 
nasprotnem primeru lahko sprožili negativni efekt, ki bi 
pomenil še več toče. To se je pokazalo v letih, ko obramba 
v Sloveniji ni delovala. Sosedje iz Avstrije so namreč nehali 
posipavati oblake na meji v fazi razvoja in na naši strani smo 
v obmejnih pasovih imeli katastrofalne škode.
Na Letalskem centru Maribor imamo v času od podpisa 
pogodbe z državo pa do konca septembra organizirano 
stalno visoko strokovno službo, ki preko avstrijskega 
radarskega sistema spremlja razvoj oblačnosti in odkriva 
potencialne nevarnosti oblakov že v zgodnji fazi. Ko oblak 
preseže določeno mejo, se aktivira letalska posadka, ki s 
posebej opremljenim letalom odleti na kritično področje. 
Včasih je to celo v Avstriji, da se prepreči prihod oblaka v 
Slovenijo. Posadke so posebej izurjene in dobro poznajo 
svoje delo. Bistvo razlike od raket je, da z letalom dejansko 
poiščejo področja dvigajočega se zraka in oblak zaradi 
posipavanja z določenimi substancami razpade. Seveda 
pa se pri tem pojavljajo tudi težave, ki velikokrat ostanejo 
v ozadju. Vsako leto beležimo prepozen podpis pogodbe s 
strani države, ko nevarnost toče že obstaja, vsa dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti pa so vezana na veljavnost pogodbe, 
tako da smo zaradi birokratskih ovir lahko pripravljeni deset 
dni po fizičnem prevzemu pogodbe. Zato pozivamo vse 
lokalne skupnosti, da preko svojih strokovnih služb javno 
pozovejo resorno ministrstvo in vlado, da končno pripravimo 
dokumentacijo v pravem času. V kritičnih dneh nastane 

lahko hkrati več točonosnih oblakov, ki jih eno letalo ne 
more zaradi različne lokacije hkrati obdelati. Za dodatno 
letalo pa se ne namenijo sredstva, ki bi  pomenila boljšo 
in kvalitetnejšo obrambo. Seveda bi to pomenilo dodatne 
posadke, kar pa  je v primerjavi z nastalo škodo zanemarljiv 
strošek. Veliko je tudi nerazumevanja pri zavarovalnicah, 
ki so z vašo in našo pomočjo prišle do subvencioniranega 
zavarovanja, ter v isti sapi pozabile na preventivni vložek v 
naš skupen projekt, ki ga je vsaj Mariborska hiša do sedaj 
vedno podpirala. 
Letalska obramba pred točo tudi ni stoodstotno učinkovita, 
vendar statistike in arhivski podatki, ki jih shranjujemo 
zadnje dve leti, kažejo, da smo preprečili nekaj potencialno 
velikih ujm in s tem vsekakor upravičili naša prizadevanja. 
Vsekakor se bomo v Letalskem centru Maribor še naprej 
trudili z vsemi močmi, da bo obramba proti toči čim bolj 
učinkovita na celotnem področju. V ta namen bomo še 
dodatno po svojih finančnih zmožnostih pridobivali nove 
kadre, izboljševali sredstva in sam sistem obrambe proti toči. 
Naše povezave s tujimi strokovnjaki bomo še okrepili, ker bi 
želeli postati pomemben element obrambe v širšem smislu in 
jo širiti v Sloveniji tudi na druge občine. 
Izkoristili bi še priložnost in vas seznanili z našo širšo 
dejavnostjo, kot je izvajanje panoramskih in akrobatskih 
poletov ter tandemskih padalskih skokov. V zadnjem času so 
to zelo prijetna in dobra darila za vse, ki ne vedo kaj kupiti 
nekomu za rojstni dan, obletnico poroke, … Prepričani smo, 
da je takšno darilo nepozabno in ga bo vsakdo zelo vesel. 
Poleg tega se ukvarjamo še s šolanji motornih in jadralnih 
pilotov, pilotov ULN ter padalcev. Šolanja izvajamo skladno 
z državnimi predpisi, na osnovi katerih si pridobite ustrezno 
licenco, ki je mednarodne veljave. Veliko jih kasneje najde 
v letalski dejavnosti svoj poklic. Vsako leto pričnemo s 
šolanji v mesecu marcu in tako bo tudi letos. Morda ste tudi 
vi med tistimi, ki bi radi pričeli leteti ali skakati. Vsi smo 
nekoč sanjali o tem, da bomo nekoč piloti letal in padalci. 
V dneh 3.–4. marca 2007 bomo imeli informativne dneve, 
s teoretičnimi izobraževanji pa bomo pričeli 5. 3. 2007 
naprej. Če vas zanima, se oglasite pri nas na letališču v času 
informativnih dni ali pa nas pokličite po telefonih: 02/629-
62-06 ali 041/757-331 – upravnik Danilo Kovač. Radi vam 
bomo pokazali tehniko in vam odgovorili na vaša vprašanja. 
Morda boste prav vi tisti, ki bo nekega dne lahko sedel na 
pilotskem sedežu in letel v obrambi proti toči; nekateri morda 
za krmilom velikega potniškega letala, nekateri morda kot 
vojaški piloti, …

 Danilo Kovač, upravnik Letalskega centra Maribor

UPRAVNE IN OSTALE NALOGE KRAJEVNEGA 
URADA VOJNIK UPRAVNE ENOTE CELJE V 
OBČINI VOJNIK so naslednje:

- sprejem vlog in izdaja osebnih izkaznic ter vodenje 
  postopkov v zvezi z izdajo dvojnika osebne izkaznice;
- sprejem vlog in izdaja biometričnih potnih listov ter 
  vodenje postopkov v zvezi z izdajo dvojnika potnega lista;
- sprejem vloge za vpis spremembe naslova v potnem listu;
- dovoljenja, da lahko otrok potuje v tujino v spremstvu 
  tretje osebe;
- podpisi nepokretnih oseb na domu in ostalih ustanovah, 
  kjer stranka zaradi zdravstvenih razlogov ni zmožna priti 
  na sedež krajevnega urada;
- prijava stalnega in začasnega prebivališča (podaljšanje 
  začasnega prebivališča);
- sprejem prijave potovanj v tujino nad tri mesece in vrnitev 
  iz tujine;
- izdaja potrdil iz uradne evidence o stalnem prebivališču 

OBVESTILA

http://www.loptreg.si/
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  in potrdil o družinski skupnosti;
- sprejem vlog za spremembo osebnega imena;
- sprejem vlog za izbiro priimka za pravni promet;
- potrjevanje tujih obrazcev o živetju in izdaja potrdil 
  o živetju;
- sprejem ponudbe za prodajo kmetijskega zemljišča ter 
  izjave o nakupu zemljiča;
- vpis spremembe izobrazbe v delovno knjigo;
- izdaja izpiskov iz rojstne in potrdil iz matičnih knjig; 
- izdaja potrdila o državljanstvu; 
- evidentiranje podpisov pri referendumih in podporah;
- izdaja upravne takse;
- sprejem vlog za javno prireditev;
- potrjevanje obrazcev za štipendijo;
- sprejem vloge za pobiranje prostovoljnih prispevkov;
- izdaja priglasnice za vozniško dovoljenje;
- sprejem vlog za invalidski znak;
- plačilo upravne takse za vozniško dovoljenje;
- posredovanje splošnih informacij s področja del in nalog 
  upravne enote Celje.

NOVOST:

- upravna overitev podpisov in kopij;
- izdaja zemljiškoknjižnih izpiskov;
- izdaja potrdil iz zbirk geodetskih podatkov (mapna kopija, 
  posestni list, ...).

PRIROČNIK ZA SREČNE UPOKOJENCE

Založba Maks Viktor d. o. o. je nasploh prvič v Sloveniji 
izdala priročnik za upokojensko populacijo z naslovom 
˝PRAKTIČNI VODNIK ZA UPOKOJENCE˝, ki na prijazen 
in poljuden način obravnava vse vidike upokojenskega 
življenja: upokojensko politiko, statistične preglede, 
pokojnine, bolezni, zdravstveno varnost upokojencev, 
socialno varstvo, izobraževanje v tretjem življenjskem 
obdobju, turizem, konjičke, rekreacijo … 

V 64 poglavjih na 350 straneh vam 38 strokovnjakov podaja 
strokovne in koristne informacije za upokojensko populacijo, 
del priročnika pa je zasnovan kot pregled turističnih destinacij 
širom Slovenije. Skoraj sto ustanov in podjetij je omogočilo, 
da je priročnik kljub profesionalni zasnovi, oblikovanju in 
obsegu cenovno dosegljiv vsakomur. 

Cena priročnika v redni prodaji brez popustov je 19 EUR. 
Naročila sprejemamo na brezplačnem telefonu: 080-15-17.

»Ženskam bi rada sporočila, naj se pravi čas obrnejo po 
pomoč. Prenehajo naj si lagati in prikrivati nasilje z izjavami, 
kot na primer, da so padle po stopnicah ali se udarile v drog na 
avtobusu. Vem, da je težko povedati, kaj se v resnici dogaja za 
štirimi stenami, a je vseeno vredno. Druge izbire pravzaprav 
ni. Vzgojena sem bila v krščanskem duhu in sem mislila, da 
moram potrpeti, da bodo otroci imeli očeta. Zdaj vidim, da 
tudi otroci ne bi šli skozi vse te muke, če bi prej poskrbela 
zase.« (Ana, 56 let)

Na poti iz nasilja
Prakse dela proti nasilju nad ženskami

Knjiga »Na poti iz nasilja, Prakse dela proti nasilju nad 
ženskami«, ki jo je Društvo SOS telefon izdalo 8. marca 
2007, prinaša izkušnje osmih žensk, žrtev nasilja, in njihovo 
pot iz odnosa s povzročiteljem nasilja. Ženske pripovedujejo 
o izkušnjah, ki so jih imele, ko so se obrnile na različne 
organizacije: na nevladne organizacije, centre za socialno 

delo, policijo, tožilstva, sodišča in druge. 

Knjiga na podlagi subjektivnih izkušenj žensk usmerja 
pozornost strokovne in drugih javnosti na primere dobrih 
praks, ki bi jih v Sloveniji bilo mogoče izvajati in uporabljati, 
če bi bila strokovna javnost senzibilnejša, bolje informirana 
in bolje seznanjena s problematiko nasilja nad ženskami v 
družini. 

Prav primere dobrih praks so v drugem delu knjige osvetlile 
strokovnjakinje in strokovnjaki s posameznih vladnih in 
nevladnih organizacij. Na ta način knjiga strokovnjakinje in 
strokovnjake spodbuja, da navedene primere dobrih praks 
uporabljajo in tako sodelujejo pri spremembi obstoječega 
sistema v žrtvam prijaznejši sistem, ki bo odgovarjal njihovim 
potrebam.

V tretjem delu pa knjiga predstavlja primere dobrih praks na 
področju t. i. policy dokumentov, ki jih je pri vzpostavljanju 
sistema za preprečevanje nasilja nad ženskami in odpravljanja 
njegovih posledic mogoče s pridom uporabljati. 

Avtorice in avtor: Klavdija Aničić, Olga Bezenšek Lalić, Irena 
Špela Cvetežar, Dejan Čulk, Teodora Glušič Terbovc, Mateja 
Hočevar, Irena Papež, Maja Rus Makovec, Jelka Velički, Lili 
Vučenović, Blanka Žgajnar
Urednica: Špela Veselič

Cena knjige je 19,53 €. Cena vključuje 8,5 % DDV. Stroški 
pošiljanja so zajeti v ceno. Nevladnim organizacijam 
priznamo 20 % popust.

Za naročilo knjige pokličite na 01/544-35-13, 01/544-35-14 ali 
pišite na drustvo-sos@drustvo-sos.si ali pa izpolnite priloženo 
naročilnico in nam jo pošljite na Društvo SOS telefon, p. p. 
2726, 1001 Ljubljana ali po faxu 01/524-19-93.

Za Društvo SOS telefon
Špela Veselič

Program PUM (projektno učenje za mlade) 
vabi na tradicionalni »medpumovski turnir«, 
ki se bo odvijal v četrtek, 10. maja 2007, od 

10. ure dalje na 
Don Boskovem trgu 1 v Celju.

Javni program PUM nudi brezposelnim 
mladim od 15. do 25. leta spodbudo in 
pomoč pri učenju in iskanju zaposlitve. 

Mladim omogoča uresničevati cilje v 
skladu z njihovimi željami, interesi in 

sposobnostmi ter omogoča pridobivanje 
pozitivne izobraževalne izkušnje, izboljšanje 

samopodobe in učenje odgovornosti. 

Izobraževalno središče Miklošič Ljubljana in Terme 
Zreče organizirata sedemnajsto poletno jezikovno šolo 
»ANGLEŠČINA/NEMŠČINA V NARAVI«, namenjeno 
osnovnošolcem in srednješolcem. Če bi želeli več 
informacij, pokličite 
na telefonsko številko 01/230-76-02.
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OBVESTILA
VETER V LASEH
s športom proti drogi

Sobota, 19. maj 2007 ob 11.00 – športni park 
Vojnik

Prijavnica
(Obkroži)
Discipline

❏ Nogomet (umetno travnato igrišče)
❏ Odbojka (igrišče za odbojko)
❏ Košarka (igrišče za košarko)

Podatki

Ime in priimek______________________________
Letnik______
Naslov_____________________Telefon__________

Obvestilo!
Prijave bodo potekale na dan prireditve na igrišču za rokomet pod 
šotorom ob 10.00. Prijavnico si lahko natisnete tudi na spletni strani 
Občine Vojnik (w.w.w.vojnik.si) ali jih dvignete v tajništvu Občine v 
Vojnik v času uradnih ur.
V primeru slabega vremena bo prireditev prestavljena na soboto, 26. maja 
2007, ob 11.00.

MAJSKI KROG
2. KOLESARSKO DRUŽENJE

Bodite z nami na 2. kolesarskem druženju!

Začela se je pomlad in z njo topli, sončni dnevi, ki so kot 
nalašč za kolesarsko druženje. Bodite z nami konec maja, 
ko bomo drugič zakolesarili po zapeljivih, stranskih poteh 
treh občin. Lani smo prekolesarili Celje in Vojnik, letos pa 
bomo na cilju pozdravili še kolesarje iz Slovenskih Konjic.

Lani je 675 kolesarjev po 15-ih letih znova obudilo veliko 
množično kolesarjenje, ki smo ga poimenovali Majski 
krog. Naredimo ga letos še večjega in bolj množičnega. Na 
kolesih naj se nam pridružijo celotne družine in ljubitelji 
kolesarjenja, skratka vsi, ki bi sončno majsko nedeljo radi 
preživeli na drugem kolesarskem druženju.

2.kolesarsko druženje je namenjeno vsem, ki želijo 
del svojega prostega časa preživeti v gibanju in v dobri 
družbi. Pedala koles bomo vrteli 20. maja, v nedeljo, brez 
tekmovalnega duha, v ospredju bo predvsem družinsko 
kolesarjenje. Skupaj bomo odkrivali lepote stranskih poti 
treh občin. Kolesarili bomo po poteh s čim manj prometa, ki 
peljejo mimo starih zaselkov in vasi. 

Štarti bodo trije, in sicer v Celju, Vojniku in Slovenskih 
Konjicah, po koncu kolesarjenja pa se bomo tradicionalno 
srečali v Vojniku, kjer bomo napolnili želodčke in podelili 
nagrade v malo drugačnih, netekmovalnih kategorijah. 
Nagradili bomo najštevilčnejšo  družino, najmlajšega in 
najstarejšega kolesarja in se družili do poznih popoldanskih 
ur.
Bodite z nami, ker KOLO JE ZAKON!
Več informacij na: www.celje.si in www.vojnik.si ali na 
info@studiotrg.si 

VABILO

V OKVIRU PRAZNIKA KRAJEVNE SKUPNOSTI 
VOJNIK VAS VLJUDNO VABIMO NA JUBILEJNI 
KONCERT ANSAMBLA MIKOLA, KI PRAZNUJE 20 LET 
DELOVANJA. PRAZNOVANJE BO DNE 8. JUNIJA 2007, 
OB 19.30, NA IGRIŠČU POD ŠOTOROM V VOJNIKU.

NASTOPILI BODO:
- voditelj VINKO ŠIMEK – ŠRAUFCIGER,
- humorist MARTIN SAGNER – DUDEK,
- ansambel ŠTIRJE KOVAČI,
- ansambel BOBRI,
- etno romska skupina LANGA,
- vokalna skupina IN SPIRITU,
- harmonikarski orkester KUD VOJNIK,
- pihalni orkester ŠENTJUR,
- ansambel MIKOLA.

OD 16 URE NAPREJ STOJNICE, KJER SE BODO 
PREDSTAVILA DRUŠTVA S SVOJIMI IZDELKI IN 
POKUŠNJAMI LE-TEH:
- društvo KMETIC META,
- VINOGRADNIŠKO-VINARSKO društvo,
- Turistično društvo VOJNIK,
- ČEBELARSKO društvo.

PREDPRODAJA VSTOPNIC:
- gostilna AHAC STOPČE,
- gostilna URŠKA VOJNIK,
- trgovina MUSICMAX.

ZA PIJAČO IN JEDAČO BO POSKRBLJENO.
PO KONČANEM KONCERTU ZABAVA Z ANSAMBLOM 
BOBRI.

PRIDITE, NE BO VAM ŽAL!

✁ ✁
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ORGANIZATOR MESEC PRIREDITEV

APRIL

DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE
PETEK,
20. APRIL 2007 OB 19.00

II. DOBRODELNI KONCERT V TELOVADNICI OSNOVNE ŠOLE 
FRANKOLOVO

ŽUPNIJA SVETEGA JERNEJA VOJNIK
NEDELJA,
22. APRIL 2007 OB 15.00

KONCERT CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV DEKANIJE NOVA 
CERKEV V CERKVI SVETEGA JERNEJA V VOJNIKU

OBČINA VOJNIK
SREDA,
25. APRIL 2007 OB 18.30

SREČANJE PEVSKIH ZBOROV OBČIN VOJNIK IN DOBRNA V 
POČASTITEV DNEVA UPORA  V KULTURNEM DOMU VOJNIK  
(PETRA P. Ž., 780-06-40)

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK
NEDELJA,
29. APRIL 2007 OB 8.00

TRADICIONALNI POHOD NA KUNIGUNDO – PRI MOSTU ČEZ 
HUDINJO V VOJNIKU (MIRKO B., 041 685-635)

TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO
NEDELJA,
29. APRIL 2007 OB 14.00

CVETLIČNI SEJEM S SREČOLOVOM V PARKU PRI GRAŠČINI NA 
FRANKOLOVEM (IRMA B., 031 384-399)
OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS FRANKOLOVO

MAJ
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
VOJNIK

PETEK,
4. MAJ 2007 OB 18.00

MAŠA PRI CERKVI SVETEGA FLORIJANA V VOJNIKU

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
VOJNIK

SOBOTA,
5. MAJ 2007  POPOLDAN

TEKMOVANJE ZA POKAL SV. FLORIJANA – NA IGRIŠČU ZA 
NOGOMET

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO 
DRUŠTVO VOJNIK

SOBOTA,
5. MAJ 2007 OB 19.00

PRAZNIK VINA V KULTURNEM DOMU VOJNIK, PODELITEV 
PRIZNANJ, OCENJEVANJE VIN LETNIKA 2006, KULTURNI 
PROGRAM (MIRKO K., 041 745-605)

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
ČETRTEK,
10. MAJ 2007

SKUPNI KONCERT ZBOROV OSNOVNE ŠOLE VOJNIK IN ZBOROV 
PODRUŽNIČNIH OSNOVNIH ŠOL IZ SOCKE, NOVE CERKVE IN 
ŠMARTNEGA V ROŽNI DOLINI V PODRUŽNICI OSNOVNE ŠOLE 
ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI (OŠ VOJNIK, 78-00-550)

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK
SOBOTA,
12. MAJ 2007

POHOD NA CIPERNIK (MIRKO B., 041 685-635)

OBČINA VOJNIK
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN 
TURIZEM

TOREK,
15. MAJ 2007 OB 19.00 

SREČANJE PODJETNIKOV OBČINE VOJNIK – VEČNAMENSKI 
PROSTOR OŠ FRANKOLOVO (PETRA P. Ž., 780-06-40)

OBČINA VOJNIK
MLADINSKI KLUB VOJNIK
KOŠARKARSKI KLUB VOJNIK

SOBOTA,
19. MAJ 2007 OB 11.00

ŠPORTNA PRIREDITEV VETER V LASEH – ŠPORTNI PARK VOJNIK
PRIJAVE NA DAN PRIREDITVE OB 10.00 NA IGRIŠČU ZA ROKOMET 
V VOJNIKU (BOŠTJAN S., 031 683-862, PETRA P. Ž., 78-00-640)

ŠPORTNO DRUŠTVO FRANKOLOVO
SOBOTA,
19. MAJ OB 16.00  

ČLANSKI NOGOMETNI TURNIR ZA PREHODNI POKAL    
FRANKOLOVEGA NA IGRIŠČU V PARKU (MARKO K., 041 440-203)

DRUŠTVO TALON
NEDELJA,
20. MAJ 2007 OB 8.00 

SPOMLADANSKI KRAMARSKI SEJEM NA FRANKOLOVEM
TRADICIONALNA PRODAJNO KULTURNA PRIREDITEV 
– PREDIZBOR MLADIH HARMONIKARJEV ZA FINALNO 
PRIREDITEV POHORSKA COKLA. PRIREDITEV SE BO 
ODVIJALA PRED PRIREDITVENIM PROSTOROM PRI GRAŠČINI 
FRANKOLOVO. OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS FRANKOLOVO

OBČINA VOJNIK
ŠPORTNO DRUŠTVO FRANKOLOVO

NEDELJA,
20. MAJ 2007 OB 11.00

ŠPORTNA PRIREDITEV VETER V LASEH – NOGOMETNI TURNIR 
ZA OSNOVNOŠOLCE NA IGRIŠČU V PARKU, KI GA ORGANIZIRA 
NOGOMETNA SEKCIJA ŠD FRANKOLOVO (M. KODELA, 041 440-203) 
OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS FRANKOLOVO

DRUŠTVO JADRALNIH PADALCEV 
»KAJUH«

NEDELJA,
20. MAJ 2007 OB 14.00

BLAGOSLOV PADAL DRUŠTVA JADRALNIH PADALCEV »KAJUH« 
FRANKOLOVO PRI BAZENU FRANKOLOVO
OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS FRANKOLOVO

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK 
MLADINSKI IN OTROŠKI PEVSKI ZBOR

PETEK, 
25. MAJ 2007 OB 18.00

OB 10-LETNICI SODELOVANJA VABIMO NA KONCERT 
MLADINSKEGA IN OTROŠKEGA PEVSKEGA ZBORA OŠ VOJNIK 
TER MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV IZ JIRKOVA IN CHOMUTOVA 
S ČEŠKE, ČEŠKI PEVCI BODO NA OBISKU OD 24. DO 27. MAJA. 
NA KONCERTU BODO PRISOTNI VIDNI ČEŠKI IN SLOVENSKI 
PREDSTAVNIKI. ČE IMATE RADI LEPO PETJE, JE TO PRIMEREN 
TRENUTEK, DA V NJEM UŽIVATE

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO PETEK, 
25. MAJ 2007 OB 19.00

SLAVNOSTNA SEJA SVETA KS V OSNOVNI ŠOLI FRANKOLOVO
OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS FRANKOLOVO

KUD NOVA CERKEV
MOŠKI PEVSKI ZBOR NOVA CERKEV

PETEK,
25. MAJ OB 19.30

LETNI KONCERT Z GOSTI

PRIREDITVE
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PROSVETNO DRUŠTVO ANTONA 
BEZENŠKA FRANKOLOVO

PETEK, 
25. MAJ 2007 OB 20.00

LETNI KONCERT V OKVIRU KRAJEVNEGA PRAZNIKA 
V VEČNAMENSKI DVORANI OŠ FRANKOLOVO PODELITEV 
KRAJEVNIH PRIZNANJ – ORGANIZIRA P.D. ANTON BEZENŠEK

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO 
KUŠT ČREŠNJICE

SOBOTA,
26. MAJ 2007 
S PRIČETKOM OB 9.00

ODPRTJE IGRIŠČA IN DOVOZNE POTI V ČREŠNJICAH Z 
DRUŽABNIM SREČANJEM (INES N., 781-40-56)
OB 9.00 KOLESARSKI VZPON V ČREŠNJICE, 14.00 NOGOMETNI 
TURNIR NA IGRIŠČU, 17.00 SLOVESNA RAZGLASITEV 
REZULTATOV, URADNO ODPRTJE IGRIŠČA, KULTURNO ZABAVNI 
PROGRAM IN NASTOPI GLASBENIH SKUPIN  
OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS FRANKOLOVO

IN SPIRITU
SOBOTA,
26. MAJ 2007 OB 19.30

LETNI KONCERT VOKALNE SKUPINE IN SPIRITU Z GOSTI 
DVORANA KULTURNEGA DOMA VOJNIK (TILEN P., 031 722-825)

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK
SOBOTA,
26. MAJ 2007

POHOD NA PRISTOVŠKI STORŽIČ (MIRKO B., 041 685-635)

JUNIJ

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
VOJNIK

SOBOTA 
2. JUNIJ 2007 OB 15.00

POKALNO TEKMOVANJE GZS IN TEKMOVANJE ZA PREHODNI 
POKAL KRAJEVNE SKUPNOSTI VOJNIK  ZA STAREJŠE GASILKE IN 
GASILCE, ŠPORTNI PARK VOJNIK. PO ZAKLJUČKU SLEDI ZABAVA.

ZVEZA BORCEV NOV VOJNIK
NEDELJA,
3. JUNIJ 2007 OB 15.00

PIKNIK ZB NOV VOJNIK – POD ŠOTOROM NA IGRIŠČU ZA 
ROKOMET 
V OKVIRU KRAJEVNEGA PRAZNOVANJA KS VOJNIK

DUET BISER 
NEDELJA,
3. JUNIJ 2007 OB 20.00

SAMOSTOJNI KONCERT V NOVI CERKVI (JOŽICA Ž., 031 827-143)
PRIREDITEV BO POVEZOVALA ALJA TIHLE, PETER NAPRET - 
CITRE

KOŠARKARSKI KLUB VOJNIK
NEDELJA,
3. JUNIJ 2007

15. TRADICIONALNI TURNIR TROJK
KATEGORIJE, ČLANI – NEOMEJENO NAD 15 LET, VETERANI NAD 
35 LET, MLADINCI DO LETNIKA 86 IN MLAJŠI, TELOVADNICA ALI 
ZUNANJE IGRIŠČE – ODVISNO OD VREMENA 
(MARJAN O., 031 564-115)
V OKVIRU KRAJEVNEGA PRAZNOVANJA KS VOJNIK

ZVEZA BORCEV NOV VOJNIK
ČETRTEK,
7. JUNIJ 2007 OB 11.00

ŽALNA SLOVESNOST PRI OLČJEK V ARCLINU 
V OKVIRU KRAJEVNEGA PRAZNOVANJA KS VOJNIK

VRTEC MAVRICA
ČETRTEK,
7. JUNIJ 2007 OB 15.00

POZDRAV POLETJU POD ŠOTOROM NA IGRIŠČU ZA MALI 
NOGOMET, ROKOMET  
V OKVIRU KRAJEVNEGA PRAZNOVANJA KS VOJNIK

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO 
DRUŠTVO VOJNIK

DRUŠTVO KMETIC META

TURISTIČNO DRUŠTVO VOJNIK

ČEBELARSKO DRUŠTVO VOJNIK

PETEK,

8. JUNIJ 2007 OB 16.00

STOJNICE S POKUŠNJAMI PECIVA IN VINA PRI IGRIŠČU ZA MALI 
NOGOM., ROKOMET V VOJNIKU (MIRKO K., 041 745-605)

V OKVIRU KRAJEVNEGA PRAZNOVANJA KS VOJNIK

ANSAMBEL MIKOLA
PETEK,
8. JUNIJ 2007 OB 19.30

20. OBLETNICA ANSAMBLA MIKOLA Z GOSTI 
(STANKO M., 041 753-760)
POD ŠOTOROM NA IGRIŠČU ZA ROKOMET, MALI NOGOMET 
V OKVIRU KRAJEVNEGA PRAZNOVANJA KS VOJNIK

MLADINSKO-KULTURNI CENTER 
VOJNIK

SOBOTA, 
9. JUNIJ 2007 OB 20.00

ODPRTJE MKC VOJNIK - MEGA ŽUR (BOŠTJAN S., 031 683-862)
POD ŠOTOROM NA IGRIŠČU ZA MALI NOGOMET, ROKOMET 
V OKVIRU KRAJEVNEGA PRAZNOVANJA KS VOJNIK

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK
NEDELJA,
10. JUNIJ 2007 OB 15.00

SREČANJE UPOKOJENCEV  POD ŠOTOROM NA IGRIŠČU ZA 
ROKOMET, MALI NOGOMET 
(INFORMACIJE DU VOJNIK V ČASU URADNIH UR)
V OKVIRU KRAJEVNEGA PRAZNOVANJA KS VOJNIK

PLANINSKO DRUŠTVO VOJNIK
NEDELJA,
10. JUNIJ 2007

POHOD NA URŠLO GORO (MIRKO B., 041 685-635)
V OKVIRU KRAJEVNEGA PRAZNOVANJA KS VOJNIK

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO 
FRANKOLOVO

SOBOTA,
16. JUNIJ 2007

TEKMOVANJE IN VESELICA Z ANSAMBLOM ZREŠKA POMLAD NA 
FRANKOLOVEM PRI GRAŠČINI (DRAGO B., 041 763-411)
OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS FRANKOLOVO

LOVSKA DRUŽINA VOJNIK
NEDELJA,
17. JUNIJ 2007 DOPOLDAN

60. OBLETNICA LOVSKE DRUŽINE PRI CERKVI SV. JERNEJA V 
VOJNIKU
V OKVIRU KRAJEVNEGA PRAZNOVANJA KS VOJNIK

PLANINSKO DRUŠTVO
SOBOTA–PONEDELJEK
23. JUNIJ–25. JUNIJ 2007

TRODNEVNI POHOD OD MARIBORA DO SLOVENJ GRADCA
(MIRKO B., 041 685-635)

MLADINSKO DRUŠTVO FRANKOLOVO
SOBOTA,
23. JUNIJ 2007

ROCK ŽUR PRI GRAŠČINI NA FRANKOLOVEM
(JASMINA P., 041 888-124)
OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS FRANKOLOVO

ŽUPNIJSKI URAD VOJNIK
TOREK, 26. JUNIJ– PETEK, 
29. JUNIJ 2007 

ORATORIJ V VOJNIKU Z NASLOVOM »KDO JE PREKLOPIL SANJE 
NA DEJANJE?« OSNOVNA TEMA LETOŠNJEGA LETA SO JALNOVI 
BOBRI. PRIJAVE SPREJEMAJO DO 15. JUNIJA 2007 V ŽUPNIJSKEM 
URADU VOJNIK ALI ANIMATORJI

TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO JUNIJ 2007
3. SREČANJE DVOJČKOV IN PRAZNIK ČEŠENJ V ČREŠNJICAH
(IRMA B., 031 384-399)
OB KRAJEVNEM PRAZNIKU KS FRANKOLOVO

PRIREDITVE



Ansambel Mikola 

Vražja dekleta

Veseli prijat’li

Gašperji

Polka punce

Ansambel Nagelj izpod Kamniških planin

 Vagabundi – »labodji spev

Vitezi celjski

Množica obiskovalcev

 Ansambel Francija Zemeta

 UTRINKI S PRIREDITVE OSTANIMO PRIJATELJI – FRANKOLOVO, 25. 3. 2007 



UTRINKI IZ ŽIVLJENJA OBČINE

Namesto avtomobilov so po cesti »vozili« frankolovski fantje z 
butaro velikanko

Udeleženci delavnice RPP – usposabljanje za pripravo projektov 
na Ranču Kaja in Grom v Razgorju

»Satelitski« posnetek Vojnika – marec 2007 
Foto: Dušan Bojanovič

Odprtje Deželne banke Slovenije v Vojniku, 5. 3. 2007

Polaganje temeljnega kamna podjetja 
Mik Celje v Poslovno-obrtni coni Arclin

Obiskovalci delavnice Razvojni program Občine Vojnik so z 
zanimanjem prisluhnili Jožetu Lorbeku iz Regionalne razvojne 
agencije Celje


