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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: 20.6. - 3.7.2007 oz. do prodaje zalog.

Štajerski
kme~ki pršut
postrežno,
Franz Kreiner,
1 kg

Mešano
meso za žar
pakirano,
Meso Kamnik,
1 kg

^ips Kelly’s
rebrasti, slani ali s papriko,
150 g

Voda Dana
z okusom hruške,
Dana, 1.5 l

98,25 SIT
€ 0,41

€ 0,59 / 141,39 SIT
stara cena

€ 0,45 / 107,84 SIT
trajno znižana cena

SEDAJ V AKCIJI

€ 16,10 / 3.858,20 SIT

€ 14,49 / 3.472,38 SIT

2.394,00 SIT
€ 9,99

stara cena

trajno znižana cena

SEDAJ V AKCIJI

€ 6,90 / 1.653,52 SIT

€ 6,19 / 1.483,37 SIT

1.195,80 SIT
€ 4,99

stara cena

trajno znižana cena

SEDAJ V AKCIJI

186,92 SIT
€ 0,78

€ 1,23 / 294,76 SIT

€ 0,98 / 234,85 SIT

stara cena

trajno znižana cena

SEDAJ V AKCIJI

Trgovina SPAR je v ponedeljek, 25.6.2007 zaradi praznika ZAPRTA.
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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:

Veselje in pesem nimata meja
Foto: Matjaž Jambriško

Priprava in tisk: 
Dinocolor 2007

Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov 
in je brezplačno.

Prispevke s fotografijami za 
naslednjo številko Ogledala 
pričakujemo do ponedeljka, 

3. septembra 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 3. septembru, 
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

Poleti se bo dogajalo

Nedavno sem bila navzoča na posvetovanjih, kjer so bili zbrani ljudje 
vseh starosti iz vse Slovenije. Uradna razprava o tem, v kakšnem okolju 
si želijo živeti v prihodnosti, je zelo hitro pripeljala do spoznanja, da si 
vsi želijo več medsebojnega druženja. Tako ljudje iz mest, kakor tudi tisti 
s podeželja, tako mlajši, kot tudi malo starejši, so zelo hitro našli soglasje: 
več druženja, več dela skupaj. Sprva sploh nisem razumela, kaj želijo 
povedati! Šele, ko sem bolj pazljivo prisluhnila, sem doumela, o čem teče 
beseda in zakaj jaz tega ne razumem.
Govorili so o tem, kako bi bilo dobro, da bi skupaj hodili na planinske 
izlete, prirejali različne prireditve, proslave, sejme, prepevali, urejali kraj, 
postavljali spominska obeležja in pripravili kakšno veselico. Jaz pa tega 
seveda nisem razumela, ker se mi je zdelo vse to tako samoumevno! Kajti 
v naši občini se te stvari pač dogajajo. Včasih celo tako »na gosto«, da 
se nikakor ne moreš odločiti, kateri dogodek boš obiskal. Prebivalci, ki 
želijo storiti nekaj za to, da vsi živimo v bolj prijetnem okolju, pri tako 
številnih in aktivnih društvih to možnost zagotovo imajo. Pri nas se o 
tem, kaj aktivno državljanstvo pomeni, ne govori, pri nas se to preprosto 
živi! Lepo je bivati v kraju, kjer ljudem ni vseeno, kaj se okoli njih dogaja, 
poleg tega pa znajo svojo skrb zase, za drugega in za okolje izraziti na 
toliko kreativnih načinov. Napovednik dogodkov v Ogledalu razkriva 
zares pisano paleto možnosti, ki jih prebivalci drug drugemu ponujamo, 
pa to zagotovo še ni vse. Poleti se bo dogajalo, verjamem, da tudi jeseni, 
zime sploh ne omenjam, pomlad je pa »itak« akcijska.  Verjamem, da 
vložena energija, čas in mnogokrat tudi denar, niso izgubljeni, pač pa 
učinkovito porabljeni prav na tak način, o kakršnem se drugi ljudje 
lahko le upajoče pogovarjajo na raznoraznih posvetovanjih. No, kaj 
boste počeli danes? 

Alenka Blazinšek



Spoštovane občanke in občani!

Gledano z očmi občine, se v razmišljanju naših ljudi marsikaj 
spreminja! Včasih je bila najpomembnejša cesta, danes pa 
se ljudje zavedate, da je potreben tudi urejen vodovod (celo 
javni), da je nujno čiščenje odpadnih voda, ki jih »pridela« 
vsako gospodinjstvo, da so potrebni novi poslovni obrati 
zaradi novih zaposlitev, urejene šole, vrtci …

Res je, da paleta občinskih prizadevanj seže na vsa omenjena 
področja, je pa tudi res, da je občina razvejana, ponekod 
redko poseljena in zato komunalna infrastruktura (beri: 
vodovod, cesta, kanalizacija in drugo) zelo draga. Vendar 
urejanje teh zadev prav tako napreduje, le morda z malo 
manjšim tempom, kot bi si nekateri posamezniki želeli. 

LETA IN LETA SMO SI PRIZADEVALI, DA BI V 
VOJNIKU ZAŽIVEL občinski Mladinski kulturni center. 
Temu centru, ki bo oz. je že začel uradno delovati v 
prostorih Squash kluba v Vojniku, sedaj dobro kaže, kljub 
temu, da je še veliko težav s prostori in z drugimi stvarmi. 
Vendar si za delovanje MKC izjemno prizadeva Boštjan 
Sevnik in prav je, da mu mladi pomagate pri organizaciji 
prireditev, izobraževanj in družabnih prireditev. Če se bo 
delovanje Centra pokazalo kot potrebno in dobro, se bomo 
tudi na Občini potrudili še za boljše prostore. OTVORITEV 
CENTRA (MKC) JE BILA V SOBOTO, 9. JUNIJA. 

V OBČINI ODLIČNO DELAJO SKAVTI, KI JIH VODI 
NEUMORNI p. BRANKO CESTNIK, ŽUPNIK NA 
FRANKOLOVEM. Bil sem prisoten na Strnadovem 
travniku nad Socko in videl, koliko veselja in dobre volje 
je bilo pri mladih, ki so bili sprejeti v skavtske vrste. P. 
Branko, hvala za vaša prizadevanja za delo z mladimi iz 
cele občine. 

Redki uporabniki »TITOVEGA« PARKA nas opozarjate, da 
naj sporočimo še drugim, da je v Vojniku čudovit prostor, 

ki ga lahko uporabljate za sprehod ali počitek na klopi. 
Res je, da ga kdaj razmečejo ali pustijo za seboj razmetane 
odpadke večerni obiskovalci, vendar se trudimo, da bi bil 
park redno primerno urejen. 
Zato vam priporočam, da ga večkrat obiščete in posedite v 
miru ob Hudinji, podobno kot to dela Vrtec Mavrica, ki jim 
omenjene površine pridejo še kako prav. 

ASFALT ODHAJA DRUGAM – nam je pred časom 
napisala skrbna občanka in obrazložila, da ob asfaltiranju, 
ki ga izvaja občina, asfaltirajo še drugi na njen račun. To se 
ne more zgoditi, saj vsak posameznik posebej plača asfalt, 
ki ga seveda lahko položijo istočasno kot občinskega. 
Občinske pogodbe so sklenjene pred začetkom del in je v 
njih določena dolžina in debelina posameznih slojev asfalta 
in seveda še drugi pogoji. Tako je bilo tudi v primeru, ki ga 
navajate. 

ZAMREŽENA IGRIŠČA V VOJNIKU
Res je, da so zamrežena, vendar jih lahko samo na tak 
način ohranimo. Veliko travnato igrišče je spet zeleno, 
pred tem pa smo neprestano doživljali kritike Medobčinske 
nogometne zveze, da imamo slabo in neurejeno igrišče. 
Prav tako lahko na igrišču z umetno travo igrajo samo člani 
kluba in pa tisti, ki v dogovoru z vodstvom kluba plačajo 
neko določeno ceno, ki pa je minimalna. Na tem igrišču 
poteka vsak petek tudi liga v organizaciji NK Vojnik. 
Šola lahko vse površine uporablja v času pouka, oz. skupaj 
s telovadnimi učitelji. 
Nekatere površine uporablja tudi vrtec.
Vse površine so v lasti občine in ne gre za nobeno divjo 
privatizacijo določene osebe, kot je nekdo pisno obtožil 
občino. 

JANČARJEVA ULICA
Zavedamo se, da je v slabem stanju, vendar želimo, da 
se najprej dogradijo nekatere hiše, saj kamioni in težja 
mehanizacija uničujejo cestišče. Želimo pa, da bi tudi 
lastnik bivše Kmetelove domačije hišo odstranil in bi tako 
lahko uredili cesto tudi na tem odseku. Verjamem, da 
bomo ob podpori svetnikov to cesto planirali v proračunu 
naslednjega leta in uredili že dotrajan odsek.
 
SOCKA – POPLAVNA OGROŽENOST
Za Socko smo dali izdelati poplavne študije, ki so pokazale, 
da je Socka izjemno poplavno ogrožena. Mišljeno je naselje 
ob desni strani ceste, od mosta v smeri proti Novi Cerkvi. 
Študije so pokazale zaskrbljujoče stanje predvsem na daljše 
časovno obdobje, tako imenovane petdeset- oz. stoletne 
vode. Znano nam je, da velik del Socke pozna te zaključke, 
zato tudi ostale seznanjam, da bomo v prihodnosti pričeli 
z iskanjem projektnih rešitev za preprečevanje morebitnih 
poplav. Za vse tiste, ki vas je zanimal znesek teh študij pa 
podatek, da je bila cena teh podrobnih raziskav in izračunov 
približno 10.000 EUR. 
 
CESTA ARCLIN – LJUBEČNA bo v letošnjem letu 
prekategorizirana v državno cesto (takšna so zagotovila 
Direkcije RS za ceste oz. ministrstva), saj predstavlja 
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priključek na avto cesto. V naslednjem letu jo bomo 
poskušali še sanirati oz. po možnostih začeli urejati 
pločnike.

MALE ČISTILNE NAPRAVE
Spoštovani občani, čeprav se vam zdi še daleč leto 2015, 
pa vas vendar še enkrat opozarjam, da je v tem Ogledalu 
razpis za sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav. Na 
naslov, ki je priložen ob razpisu, se oglasite vsi, ki vsaj malo 
razmišljate o gradnji male čistilne naprave!
 
Berem pismi g. Krajnca in g. Jarha in nisem imel namena 
polemizirati z omenjenima, ker pa me je nekaj občanov 
vprašalo zakaj molčim, sem se vendar odločil, da napišem 
nekaj besed. 
G. Jarh! Ali veste, kolikokrat ste bili pri meni na občini: 
napovedano ali nenapovedano, vedno sem vas sprejel in 
se z vami pogovarjal. Celo kaj koristnega sem izvedel! Vaše 
preganjavice so se začele takrat, ko ste se sporekli s svojimi 
sovaščani: gramoz, osni pritisk na cesti, predrte gume zaradi 
količkov in drugi bolj osebni spori s sosedi! Pač, takšno je 
življenje na podeželju, drugačno od tistega v mestu.
 
Potem je nastal problem zaradi vode, ki bi bil takoj rešen, 
če bi vi imeli normalne odnose s sosedi. Pogosto ste bili pri 
meni in vsakokrat sem zavrtel telefon ali sklical sestanke z 
uporabniki vodovoda oz. njegovimi skrbniki, da vam vendar 
naj omogočijo priključitev na vodovod in vsakokrat sem 
dobil isti odgovor. 
Potem ste naenkrat začutili, da sta župan in morda še direktor 
javnega podjetja VO-KA Celje vaša največja sovražnika. In 
potem mučni razgovori na KS Nova Cerkev. 
Vedno ista slika, ki je vi niste nikoli razumeli in je ne razumete 
tudi danes. V zahvalo, ker sem vam nekaj let poskušal 
pomagati, sedaj uporabljate vsa mogoča »svoja videnja«, 
da bi me očrnili. Sreča, da so ljudje, ki berejo vaše pisarije, 
pametni in so se začeli odkrito zgražati, zakaj zapravljamo 
čas in prostor. 
V zadnjem pismu ste se lotili Ogledala in če pozabim na 
neresnice, ki ste jih v tem pismu zapisali o meni, občinski 
upravi in uredniškem odboru, pa vendar ne morem mimo 
naslednjega vašega stavka: »Vseh mogočih literarnih, 
upokojenskih, liturgičnih in drugih izlivov ali slik je preveč!« 
Pozabljate, da so društva (tudi upokojenci) in njihovo 
brezplačno delo eden od naših največjih ponosov. Zakaj 
ne bi govorili o svojem delu in se pohvalili na vsem viden 
način? Zakaj ne bi objavljali njihovih slik? Delal sem 30 
let v kulturnem društvu Vojnik, brez nadomestila in vem, 
koliko mi je in nam je pomenila zahvala ali objava v katerem 
koli mediju. Ali ste kdaj pomislili, kakšno bi bilo družbeno 
življenje v občini brez teh skoraj 40-tih društev? Utrip 
družbenega življenja se začuti na vsaki prireditvi, na katere 
ste seveda tudi vi kot vsi drugi naši občani vljudno vabljeni. 
Kaj vas moti, če je kakšen verski ali po vaše liturgični zapis? 
Kmalu boste zapisali, da verniki niso občani. Sicer pa tudi 
vaše »izlive« objavljamo. 
Drugo: 
- Vsi »urbanistični akti« so bili navedeni v Ogledalu, v uradnem 
delu, sicer na kratko, a vedno je njih obširno vsebino mogoče 
dobiti in videti na občini v času javnih razgrnitev (v času 
sprejemanja). Prav tako so bili v celoti objavljeni v Uradnem 
listu. Vprašanje je tudi, ali bi slikovna objava Lokacijskih 
načrtov zanimala še koga poleg neposrednih sosedov, ki so v 

sam postopek vključeni v skladu z zakonodajo. 
- Načrt razvojnih programov za obdobje 2008–2011 se bo 
izdelal na podlagi predhodno sprejetega načrta, ki je sestavni 
del vsakoletnega sprejetega proračuna. Načrt se oblikuje na 
podlagi predlogov krajevnih skupnosti, resornih odborov 
ter realnih finančnih možnosti v posameznem proračunu. 
Torej ni pooblaščenih izvajalcev, ki bi jim plačevali dodatne 
usluge. 

Spoštovani g. Krajnc!
Ali mislite, da je res potrebno obveščati 8000 občanov z 
zadevo, kot je postavitev lesene garaže na hribu Device 
Marije? Škoda, da ne slišite mnenj o zadevi. 
Menite, da je sedaj lepše, ko so avtomobili parkirani okoli 
cerkve …? 
Vaši dopisi, neutemeljene obtožbe, žalitve občinske uprave, 
mene in celo mojih domačih niso pozitivno vodilo k 
dobremu. Je časovno oviranje našega dela, saj v vaših pismih 
ni zaslediti predlogov, ki bi konstruktivno prispevali k boljši 
občini. Čeprav ste vi tako vehementno in pomembno objavili 
začetke vašega spora z menoj, bi poudaril, da je to le osebno 
dojemanje ljudi, s katerimi živite in vstopate v dobre ali slabe 
odnose. 

K meni se je oglasil občan in rekel, kako si dovolim, da 
objavimo takšne stvari, kot so v pismih bralcev, »ki večino 
ljudi ne brigajo, in zapravljamo davkoplačevalski denar za 
6000 nepotrebnih strani!« 
LJUDI ZANIMAJO VODOVODI, CESTE, KANALIZACIJE, 
MOŽNOST GRADNJE IN ŽIVLJENJSKI STANDARD, 
NEKATERE CELO OBSTOJ. Po občini imamo veliko 
revežev v pravem pomenu besede (sam jih dobro poznam): 
nekomu bodo na dražbi vzeli hišo, drugje živi mati brez 
prihodkov z dvema otrokoma v šoli, drugje ljudje nimajo 
poštene ceste do hiše, nekateri nimajo vode, spet drugi 
so na cesti, ker so izgubili službo, nekdo si je kupil avto 
in ga ne more odplačati, ker je v tem času izgubil službo, 
premoženje in še ženo; nekdo se hoče obesiti, ker bo izgubil 
družino; mama je ugotovila, da je sin na drogi, druga, da 
sin pije; žena je izgubila mladega moža; … in tako dalje. In 
za vsakim od teh primerov je ime in priimek! In na žalost 
prav vse poznam! O teh ljudeh je potrebno razmišljati in 
iskati rešitve! In vedite: sam jih iščem! 
Dragi občani, če boste imeli dober predlog in koristno 
opozorilo, STE VEDNO DOBRODOŠLI! 
ZA MENE JE POMEMBNO ISKATI REŠITVE 
PROBLEMOV. Za to mi je 72 % občanov, ki so oddali svoj 
glas, zaupalo še en mandat. 

Potrebno bi bilo še veliko odgovorov, mnogi so zajeti v 
letošnjem proračunu in drugih razvojnih projektih. Večino 
informacij seveda dajemo tudi na občini in na krajevnih 
skupnostih!

VSEM ŽELIM PRIJETNE DOPUSTNIŠKE DNEVE, 
NAŠIM ŠOLARJEM ZASLUŽENE POČITNICE 

IN VELIKO VESELJA TER POZITIVNEGA 
RAZMIŠLJANJA!

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik
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SREČKO SENTOČNIK

Srečko Sentočnik je gasilec. 
Nič posebnega, bi kdo rekel, pa 
vendar je Srečko nekaj posebnega. 
Je invalid, ki pa tega nikoli ne 
pokaže. Še več, s svojo voljo do 
življenja in dela navdušuje mlade 
gasilce iz PGD Nova Cerkev. Že 
drugič zapovrstjo so se namreč 
njegovi varovanci uvrstili na 
gasilsko olimpiado.

V gasilskih vrstah PGD Nova 
Cerkev se odlično počutite. Kdaj 
ste postali gasilec in kaj je bil 

razlog za vašo vključitev med gasilce?
Res je, med gasilci se odlično počutim, verjetno zato, ker sem član 
društva, ki je lahko za zgled daleč naokoli. Lahko bi rekel, da je PGD 
Nova Cerkev društvo, ki ima dušo, živi s krajani in dela za kraj. Med 
gasilce sem prišel kot pionir pred 30 leti. Takrat je društvo sestavljalo 
ekipo pionirjev in mentor je prišel iskat kandidate na šolo. Najbolj 
radovedni smo se prijavili in večina nas je v društvu še danes.
Imate družino, ki bi ji lahko rekli kar gasilska družina, saj imate 
okoli sebe same gasilce. Ste jih vi navdušili, da so postali gasilci?
Drži, vsi smo gasilci. Tudi z Martino sva se spoznala pred gasilskim 
domom, sad tega pa sta še dva mlada gasilca – Jure in Nejc.
Vaše življenje ni bilo vedno srečno, saj ste v mladostniških letih 
doživeli nesrečo, ki je pustila hude posledice, zaradi katerih bi 
marsikdo obupal. Vi pa ste kljub temu zelo delovni. Kaj vam daje 
elan za delo?
Takšna je pač pot življenja, enkrat se obrne na bolje, drugič na slabše. 
Vedno moraš iz tega pobrati najboljše. Če imaš ob sebi prave ljudi, 
ki te podpirajo in vzpodbujajo, ter kanček trme, potem zmoreš. 
Opravljati delo, ki ga zmoreš in obvladaš, ni težko, ko pa se čez čas 
ozreš nazaj in vidiš pozitivne rezultate, dobiš zagon za naprej. Glavni 
motiv za moje delo z mladimi je vsekakor misel, da otrok ne smemo 
prepustiti ulici, za njih si moramo vzeti čas, jih zaposliti in voditi 
mimo pasti, ki jih čakajo v življenju – še posebej v tem obdobju, ki 
ga zdaj preživljajo. Zelo koristno pa bo, če bo vsaj nekaj teh otrok 
ostalo v gasilskih vrstah in bodo nadaljevali naše delo.
Ste trener mladinske gasilske ekipe, ki je že pred dvema letoma 
postala predstavnik Slovenije na Gasilski olimpiadi v Varaždinu. 
Takrat sta pri treniranju sodelovala z Bojanom Pekošakom. Kako 
ste doživljali olimpijsko preizkušnjo in olimpijsko vzdušje?
Drži, s to ekipo v nekoliko spremenjeni zasedbi sva bila z Bojanom 
v Varaždinu. Za mene in večji del ekipe se je stvar pričela že mnogo 
prej, saj smo zastopali PGD v kategoriji pionirjev. Fantje so prerasli 
v mladince, jaz pa sem jih kot mentor spremljal naprej. Bojan je bil 
mentor prejšnje ekipe mladincev in je vajo že dobro poznal, nikakor 
pa ne bi prišli do teh rezultatov brez našega poveljnika Ivana 
Jezernika, ki je eden največjih poznavalcev tekmovalnih disciplin 
v Sloveniji. Doživeti olimpiado je lepo, pot do nje pa je trnova 
– posebej za tekmovalce. Ko enkrat prideš na prizorišče, je vzdušje 
nepozabno in te kar stisne pri srcu.
Vse priprave ekipe od olimpiade v Varaždinu naprej so bile 
namenjene osvojitvi naslova državnih prvakov in ponovni 
uvrstitvi na Gasilsko olimpiado, ki bo letos od 15. do 22. julija na 
Švedskem. Ste pričakovali zmago? 

Ne povsem, na tiho pa smo vsi upali in si želeli. Po rezultatih, ki smo 
jih dosegali na treningih, smo vedeli, da smo blizu. Konkurenca je 
bila izjemno huda. Poleg zmage pa je bilo potrebno doseči tudi 
normo, ki jo je določila Gasilska zveza Slovenije.
Prav gotovo so zasluge za uspeh v močni volji ekipe, trenerja 
Kristijana Tomana ter velikega gasilskega strokovnjaka Ivana 
Jezernika. Kako sodelujete z njima?
Se razume, za takšen projekt je potrebno veliko odrekanja s strani 
otrok in staršev. Pri mentorjih je potrebna ekipa, ki se med seboj 
razume, usklajuje, dopolnjuje … Kristijan – Kiki, kot ga kličemo, 
je največ dela opravil v času zimskih priprav v telovadnici, Ivan 
– Vanč pa že celo obdobje išče sekunde in desetinke, ki jih še lahko 
pridobimo. Za uspešen trening smo tako potrebni vsi trije, da lahko 
pokrijemo celotno področje vaje ali štafete. V društvu imamo res 
srečo, da imamo Ivana. Samo njemu se lahko zahvalimo, da so vse 
ekipe PGD v tekmovalnem delu na tako visokem nivoju.
Letos praznuje PGD Nova Cerkev 100-letnico obstoja. Gotovo je 
v pripravah veliko vašega dela. Kakšno je poleg tega še vaše delo 
v društvu?
To bo velik dogodek. Dostojno proslaviti 100-letnico ni kar tako. 
Intenzivne priprave tečejo že od lanskega poletja, nekaj stvari pa 
je bilo potrebno postoriti že prej. Največje breme gotovo nosi naš 
predsednik Slavko Jezernik, meni pa so pred dobrim letom zaupali 
delo tajnika PGD. Pri nekaterih zadevah se še malo lovim, vendar 
ni težav, saj tudi to področje Ivan odlično obvlada.
Ob visokem jubileju društva je uvrstitev mladinske ekipe na 
olimpiado prav gotovo prijeten dogodek. Svoje gasilce boste sicer 
spremljali samo do letališča na Brniku, vendar bodo vaše misli in 
želje prav gotovo neprestano z njimi. Kaj jim želite?
To je nekaj najlepšega, kar se nam je lahko zgodilo. To olimpiado si 
bo najlažje zapomniti. Naše olimpijce bom spremljal do Brnika, a 
tudi na Švedsko grem potem za njimi. Tekmovanje si bom gotovo 
ogledal. Moje želje so samo, da tekmovalni del opravijo tako kot 
znajo in z malce sreče se lahko uvrstijo zelo visoko. Naj Švedsko 
doživijo čim lepše in dostojno zastopajo našo državo, občino, kraj.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem predvsem staršem, ki nam zaupajo 
svoje otroke, in vsem tistim, ki so bolj neopazni, a prispevajo velik 
delež, da lahko nemoteno in uspešno delamo. Iskrena hvala tudi 
vsem sponzorjem.

Z upanjem in željo, da bi bila mladinka gasilska ekipa PGD 
Nova Cerkev na Švedskem uspešna, se vam zahvaljujem za vaše 
požrtvovalno delo. Želim vam veliko zdravja in volje do vzgajanja 
mladih gasilcev, ki bodo tako kot vi gasilci z dušo in s telesom.

Milena Jurgec

 INTERVJU
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VES TEDEN PRIJAZNI 
V OBČINI VOJNIK

Za nami je 2. teden prijaznosti 
in dobrih dejanj v naši občini, 
ki ga je IZVIR, društvo za 
aktivno in zdravo življenje iz 
Nove Cerkve, organiziral v 
maju.
Po uspešnem in medijsko 
precej odmevnem 1. tednu 

prijaznosti v lanskem letu, prav tako v maju, je društvo Izvir 
ponovno zavihalo rokave. Tokrat so teden poimenovali 
ŽENSKE O PRIJAZNOSTI. Marsikdo se bo vprašal, zakaj 
tako. Kot smo lani vključili skoraj vse segmente družbenega 
bivanja, od najmlajših otrok v vrtcu, otrok v osnovnih šolah, 
vse tja do najstarejših občanov v Špesovem domu, tako smo 
tudi letos želeli vključiti določeno populacijo in dogodke in 
se tako približati namenu tega tedna.
Morda kdo ali katera poreče, pa saj nas je ženske že Bog 
ustvaril kot prijazna bitja. Kaj sploh še želimo razpravljati o 
ženski prijaznosti? Pa je poanta prav tukaj. Da, res je, ženske 
smo v vlogah, ki jih imamo, od mame, do žene, podjetnice, 
političarke ali pa delavke za tekočim trakom, vedno v 
osnovni vlogi, ampak z nujnim dodatkom, da smo prijazne, 
nasmejane, uspešne in vedno, res vedno na razpolago, če nas 
kdo potrebuje.
Nihče nas ne vpraša, če lahko, če smo pri volji, če zmoremo, 
temveč je treba izpeljati naročeno nalogo, delo, sprejeti izziv 
in to po možnosti prijazno in ustrežljivo.
Saj s tem ne bi bilo nič narobe in tudi ni, če to naredimo 
po lastni želji in z lastnim hotenjem, z namenom, da smo 
pohvaljene, da smo dobre in pametne. Ampak je to res naše 
bistvo, naša pristnost, naš notranji jaz, ki to želi narediti? Ali 
pa smo si nadele masko, ki izžareva srečno žensko, ki ustreže 
vsem in povsod, v svoji notranjosti pa smo žalostne, jezne 
in čutimo, da je naše poslanstvo čisto nekaj drugega. Teden 
»Ženske o prijaznosti« je bil kot nalašč za to, da pogledamo 
vase, se zamislimo in naredimo nekaj zase. Da dobimo moč 
za spremembo in prisluhnemo klicu ženske v nas.
Pa bo kdo porekel, saj to je čisti feminizem! Ne, ni, daleč 
stran od tega, je le dana možnost za razmišljanje, kako najti v 
sebi moč, ki ti bo omogočila uspešnejše in srečnejše življenje. 
Teden Ženske o prijaznosti se je začel s filmom o življenju 
Matere Tereze. Že ta nam je povedal, da je bila ta ženska, kdo 
je ne pozna, tista, ki je poslušala notranji glas in mu sledila 
celo življenje. Bila je pristna v svojih dejanjih in poštena do 
vseh okrog sebe. Tudi Milena Zupančič nam je v čudovitem 
večeru tako doživeto in odkrito pripovedovala o svojem 
poslanstvu ambasadorke Unicefa, ki skrbi za najrevnejše 
otroke celega sveta. V spominu nam je ostal njen stavek: »Ni 
pomembno, kaj daš otroku, pomembno je, da začuti, da ga 
imaš rad, da si z njim v njegovem siromaštvu, a ga vendar 
spoštuješ kot bitje.« Kako je lahko prijazna vplivna ženska, 
na visokem položaju, kot je prva dama prvega predsednika 
prve slovenske države Štefka Kučan, smo izvedeli v izjemno 
prijetnem večeru v Sorževem mlinu, kjer smo bili gostje 
Otona Samca. 

Štefka Kučan je z nami delila veliko doživetij iz časa, ko je 
bila prva dama naše države, in mnogo pristnih dogodkov iz 
svojega družinskega in družbenega življenja.
Kako je biti drugačna, a kljub temu prijazna, optimistična 
in vesela, nam je povedala Sonja Pungertnik, ki je od rojstva 
slepa, in kot taka je premagala mnoge ovire, ki jih ji je 
postavilo življenje. Doštudirala je, postala žena, mati in sedaj 
opravlja svoj poklic z velikim veseljem in znanjem, morda 
celo bolj uspešno od tistih, ki vidijo.

Piko na i je postavila Zlatka Jambrovič, ko je v prijetnem 
večeru govorila o ženski, prijazni sebi in drugim. Toliko 
paralel z lastnim življenjem smo našle v njeni razlagi o 
prijaznosti, da smo ob koncu večera prav vse sklenile, da 
moramo nekaj spremeniti, da ne bomo vedno na razpolago, 
da se moramo začeti imeti rade, napolniti srca z ljubeznijo 
najprej do sebe in potem to razdajati. 
Ob koncu tedna smo podali oceno na novinarski konferenci 
s predstavniki medijev in ključnimi osebami v naši občini.
Vsi smo bili soglasni, da je teden uspel, saj je z osrednjo temo 
potrkal na srca žensk in sploh vseh, ki so hoteli prisluhniti 
sporočilu o prijaznosti.

Ker je namen tedna tudi humanitaren, smo letos prostovoljne 
prispevke, ki so jih zbrali obiskovalci, namenili za letovanje 
otrok, katerih starši jim tega ne morejo omogočiti. Zbrani 
denar, 400 evrov, bomo nakazali občinskemu Karitasu, 
ki organizira letovanja otrok. Denar sta prispevala tudi 
sponzorja: Ivan Ravnak s. p. in Zottl trade d. o. o. Prisrčno se 
jima zahvaljujemo za njuno prijaznost.

 DOGODKI
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S storitvami in z materiali so nam pomagali uresničiti teden 
naslednji sponzorji: Četisk, Kroflič Artcom, Občina Vojnik, 
Ramo Selimovič, Radio Celje, Štajerski val, Radio Rogla in 
Radio Fantasy, Robi Prevolnik – cvetličarna Rož'ca, Rozmari 
Petek in Alja Tihle. Iskrena hvala tudi njim.
Zahvala tudi vsem obiskovalcem, saj brez vas, naši dragi 
sopotniki, tedna ne bi bilo. Prisrčno vabljeni na 3. teden 
prijaznosti in dobrih dejanj v naslednjem maju.

Milica Hočevar

ZLATA POROKA STANISLAVA IN MATILDE 
MAJCEN

Konec letošnjega februarja sta častitljivo obletnico, petdeset 
let skupnega življenja, praznovala Stanislav in Matilda 
Majcen iz Trnovelj pri Socki. Po slovesni obnovitvi zakonskih 
zaobljub v lepo okrašeni cerkvi Sv. Lenarta v Novi Cerkvi ter 
sveti maši, ki jo je daroval dekan Lojze Vicman, je zakonca 
razveselila Godba na pihala iz Nove Cerkve. Z nagovorom in 
s čestitkami ju je počastil tudi župan Občine Vojnik, Benedikt 
Podergajs. Praznovanje so jima polepšali in pripravili otroci z 
družinami ter ostali sorodniki in znanci. Stanku in Tilčki se 
je v zakonu rodilo kar šest otrok – štirje sinovi in dve hčeri in 
vsak od njih jima je podaril najmanj dva vnuka. Vseh vnukov 
je kar sedemnajst! Živita na domačiji, ki se ji po domače reče 
pri Pirnat. Domač kruh »Pirnatove mame« vsak teden znova 
zadiši iz krušne peči in za vnuke imata ata ali mama vedno 
pripravljeno kaj sladkega. 
V času, ko je komaj še kaj porok, je praznovanje zlate poroke 
dokaz, da je kljub preizkušnjam vredno – kot sta si pred 
oltarjem obljubila – vztrajati skupaj v dvoje v dobrem in v 
slabem. 

V šopku zlatoporočencev je bilo tudi zlato pšenično klasje. 
Lepšega simbola ne bi mogli najti. Zlata poroka je na nek 
način žetev nečesa, kar je bilo zasejano pred petimi desetletji 
in je kljub skromnemu življenju in odrekanju (morda tudi 
prav zato) bogato obrodilo. 

S. M.

V SLOGI JE MOČ

To je pisalo na slavoloku v Črešnjicah, postavljenemu v čast 
odprtju našega novega igrišča, katerega smo po 4 letih, v 
katerih je bilo vloženega veliko truda in prostovoljnega dela, 
vendarle dočakali.
26. maja so prireditve v okviru krajevnega praznika na 
Frankolovem, s svečanim odprtjem novega igrišča, dosegle 
vrhunec, česar se je zavedalo tudi vreme, ki nam je, kljub 

napovedi, prizaneslo s črnimi oblaki, da nas je lahko sonce 
cel dan božalo s svojimi toplimi žarki.
Kot se spodobi za takšno športno pridobitev, se je dan začel 
športno s kolesarskim vzponom v Črešnjice, s startom pri 
Novem Svetu v Ivenci in ciljem na igrišču. Zlato medaljo v 
starejši skupini je odnesel Marko Čretnik, takoj za njim pa 
sta na cilj prišla Janez Kotnik in Žiga Knez, v skupini mlajših 
pa je požel zmagoslavje Andraž Založnik, za katerim je kaj 
kmalu prisopihal še Žan Kotnik. Kolesarji so se po tekmi 
odpočili, nato pa smo jih postregli z že tradicionalnimi 
makaroni. Ob 18. uri smo se zbrali na novoasfaltirani 
dovozni cesti mimo župnišča proti igrišču, kjer se je pričela 
svečanost. Mene je doletela čast, da sem pozdravil prisotne 
in povedal nekaj uvodnih besed, nato pa sem predal besedo 
Dušanu Hudeju. Predsednik krajevne skupnosti, Dušan 
Horvat, je poudaril, da se z odprtjem izpolnjuje skoraj 30-
letna želja naših očetov po prostoru za brcanje okroglega 
koščka usnja; njegove besede je z zahvalami zaokrožil župan 
Občine Vojnik, Beno Podergajs. Pater Branko Cestnik je 
novo pridobitev blagoslovil, da bi čim bolj služila svojemu 
namenu, nato smo vsi skupaj svečano prerezali trak.

Po uradnem delu se je dogajanje preselilo pod šotor na 
igrišču, kjer je potekala revija narodnozabavnih ansamblov, 
na kateri so nastopili Pohorski zvon, TEPATE, iz Ajdovščine 
je prišel ansambel MOS, Vražja dekleta, Vojniški frajerji in 
naši Veseli ventilčki. Ob njihovih zvokih so se hitro zavrteli 
plesni pari, tako da so se izpolnile besede Dušana Horvata, 
ki je lani obljubil, da naslednjič plešemo na asfaltu. 
Za popestritev smo vmes streljali še enajstmetrovke, kjer so 
po neuspelih strelih poskušale žene rešiti čast svojih mož in 
zadeti gol, vendar jim zaradi dobrih obramb našega vratarja, 
Mitje Krofliča, ni uspelo. Veseli smo bili, da se je prireditve 
udeležilo toliko naših sokrajanov, da ste se vabilu odzvali 
vsi, ki ste zaslužni za izgraditev igrišča in bi se vam ob tej 
priložnosti rad še enkrat zahvalil. Posebna zahvala pa gre 
KS Frankolovo in Dušanu Horvatu, ki je vložil res veliko 
truda in časa, Občini Vojnik in županu Benu Podergajsu, 
ki ni nikoli pozabil na nas, za trud in podporo, Dušanu in 
Štefki Hudej za vso prostovoljno delo in pomoč, Ludviku in 
Marjani Zazijal za ves trud in pomoč. Prav tako si zahvalo 
zaslužijo Franc Založnik, Anton Ribič, Srečko Brežnik, Janez 
Pirjevec, Stanko Skaza, Zdenko Skaza, Bernard Zazijal, 
Jože Krameršek, Franci Dajčman, za pomoč pri igrišču, 
Johan Štante, ki nam je poleg pomoči še drugič posodil 
´oder´ in Štefka Pobirk, ki nam je podarila blago za kuliso. 
Zahvaljujem se vsem sponzorjem in vsem, ki ste nam kakor 
koli pomagali.
Nazadnje pa bi se rad zahvalil še svoji ekipi, članom Društva 
KuŠt, ki je svoje delo izvrstno opravila. 

Matej Štante, predsednik ŠKD KuŠt

DOGODKI
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POLETNI SVETNIKI

Sv. Krištof (24. julij) izhaja z ozemlja v današnji južni Turčiji. 
O njegovem življenju je malo znanega, ampak o njem krožijo 
mnoge legende. V njih je Krištof predstavljen kot orjak, ki 
je prenašal potnike čez reko. Nekega dne je pomagal čez 
reko detetu, ki naj bi bil sam Jezus. Sv. Krištofa upodabljajo 
kot orjaka z Jezuščkom in s palico v rokah. Slovenci so 
imeli včasih močno vero v sv. Krištofa. Rečeno je bilo, če 
navsezgodaj zjutraj pogledaš njegovo podobo, tisti dan ne boš 
umrl nenadne smrti. Zato so slikali sv. Krištofa na zunanje 
stene cerkva (cerkev Sv. Petra in Pavla v Vitanju).

Sv. Porcijunkola (»Frcunkula«, 2. avgust) ni svetnica, ampak 
je ime cerkve, kjer je prebival Frančišek Asiški in doživel 
čudež prikazovanja. Ljudje so na porcijunkolo romali h 
kapucinom, k minoritom in frančiškanom. Pri kapucinskem 
samostanu v Celju so blagoslavljali zelišča. Tja so prihajali 
verniki iz mesta in okoliških krajev. Blagoslovljena zelišča 
so uporabili za kajenje pri bolnih otrocih, onemoglih starih 
ljudeh ter ob boleznih živine. 
Na »frcunkolo« so priporočali setev repe.

Po ljudskih izkušnjah konec avgusta in začetek septembra 
napovedujeta vreme jeseni. Vremensko prerokovanje je 
pripadlo pomembnejšim svetnikom tega časa. 
Prvi med njimi je sv. Jernej (24. avgust), apostol. Pregovor 
pravi: »Po sv. Jerneju se jesen nareja«. Veljalo je tudi, da so na 
šentjernejevo zreli lešniki.
Podobno kot jernejevo napovedujeta vreme jeseni tudi sv. 
Tilen (1. september) in mala maša (8. september):
»Tilen mrzel ali meglen, naznanja enako jesen«. 
»Če je na malo mašo lepo, dva meseca suho«.

Tomi Kramaršek

Spominsko obeležje NOB v Arclinu pri Vojniku

Spominsko obeležje je nameščeno na pročelju nekdanje 
Olčjekove gostilne v Arclinu pri Vojniku (Arclin 21). Plošča 
je bila prvotno nameščena na levi strani zgradbe, po obnovi 
pa so jo sedanji lastniki namestili na desno stran. V hiši 
se še vedno vrši gostilničarska dejavnost. Obeležje je bilo 
postavljeno v spomin na ustanovni sestanek Osvobodilne 
fronte (OF) v Vojniku, Škofji vasi in okoliških zaselkih. Na 
tem mestu so na sestanku 22. junija 1941 postavili osnove 
organizacije Osvobodilne fronte na širšem vojniškem in 
škofjevaškem področju.
Besedilo na obeležju se glasi:

V VRTNI UTI OB TEJ HIŠI JE 22. 6. 1941
TOV. PETER STANTE – SKALA,

ČLAN OKROŽNEGA KOMITEJA
KPS CELJE, ČLANOM OF

RAZDELIL NALOGE ZA ODPOR
PROTI OKUPATORJU ZA

TAKRATNI OBČINI
ŠKOFJA VAS IN VOJNIK.

22. 6. 1981

Spominsko ploščo sta postavili organizaciji ZB NOV Vojnik 
in Škofja vas 22. junija 1981, ob praznovanju prvega skupnega 
praznika krajevnih skupnosti.

Njihova dejanja naj nam bodo vedno v ponos!

ZB za vrednote NOB Vojnik – Dobrna

SPREHOD SKOZI ČAS
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POROČILO Z ZIMSKEGA USPOSABLJANJA 
NA VRŠIČU

 
V marcu je bil v sklopu Kinološke zveze Slovenije organiziran 
lavinski tečaj za vse aktivne vodnike reševalnih psov. Med 
te vodnike spadata tudi članici Polona Lupše s psom Jonom 
in Valentina Kasesnik s psom Terom, obe pripadnici Civilne 
zaščite Vojnik. 
 
Tečaj se je pričel v sredo, 7. 3. 2007 in je trajal do nedelje, 11. 
3. 2007. V času tečaja so bili vodniki razdeljeni v skupine, 
ki so jih vodili inštruktorji in njihovi pomočniki. Delo je 
potekalo na deloviščih pod Prisojnikom in na prelazu Vršič. 
Samo delo je potekalo po naslednjem vrstnem redu: prihod 
na delovišče, kopanje lukenj v sneg za skrivanje in potem še 
prehod celotnega delovišča, da je bilo podobno plazu. Nato 
se je marker skril v luknjo, katera se je zadelala s snegom, 
nakar je vodnik pričel iskati s psom. Na začetku je inštruktor 
vsakega posameznika vprašal, kako dela s psom, da je lahko 
prilagodil delo njegovi starosti in izkušnjam. Naši vodnici že 
imata nekaj izkušenj, tako da je bilo delo nekoliko lažje. 
Vsi vodniki so delali uspešno. Naši vodnici sta imeli obenem 
pripravo za lavinski izpit, ki je bil v mesecu aprilu, prav tako 
na Vršiču. 

Na tečaju so vsi vodniki spoznali, kako se obnaša pes na 
snegu ter kakšne so njegove pomanjkljivosti in prednosti. 
Delo je bilo uspešno, Občini Vojnik in civilni zaščiti pa se 
zahvaljujemo, da sta nam omogočili tečaj na Vršiču.
 

Valentina Kasesnik

OBVESTILO

Kot smo že zapisali v enem izmed prejšnjih glasil Ogledalo, 
moramo vse občine od 1. januarja 2007 dalje pri dodeljevanju 
proračunskih sredstev za kmetijstvo upoštevati nova pravila 
Evropske skupnosti. Za obdobje 2007–2013 bomo tako pri 
dodeljevanju proračunskih sredstev za kmetijstvo poleg 
splošnih določil skupne kmetijske politike upoštevali tudi 
nova evropska pravila. 
Pri dodeljevanju občinske pomoči kmetijstvu je za nas najbolj 
pomembna uredba komisije, ki določa tako imenovane 
skupinske izjeme za kmetijstvo, ki je osnova za oblikovanje 
novih občinskih pravilnikov za dodeljevanje pomoči v 
kmetijstvu za obdobje 2007–2013. 
Nova uredba je prinesla kar nekaj sprememb in novosti, ki 
jih mora občina upoštevati pri dodeljevanju proračunskih 
sredstev, med najpomembnejšimi so: pomoč v kmetijstvu se 
lahko izvaja le za področje primarne pridelave kmetijskih 
proizvodov, medtem ko se pomoč v predelavo in trženje 
kmetijskih proizvodov izvaja v okviru pravil za gospodarstvo, 
prejemniki pomoči pa so lahko majhna in srednje velika 
podjetja; za določene ukrepe se pomoč lahko dodeli le v 
obliki subvencioniranih storitev. 
Nekatere novosti nam tako ne dovoljujejo več izvajanja 
nekaterih oblik pomoči, ki so jih bili kmetje do sedaj deležni. 
V prihodnje tako ne bo več mogoče s proračunskimi sredstvi 
občine izvajati določenih ukrepov, med njimi denimo kritja 
stroškov analiz zemlje, krme, kmetijskih izdelkov; kritja 
stroškov testiranja kmetijske mehanizacije in podobno. Po 
drugi strani pa bo imela občina v okviru nove uredbe za 
skupinske izjeme na voljo kar nekaj novih vrst pomoči za 
kmetijstvo. 
 Z novostmi in s spremembami pri dodeljevanju pomoči 
v kmetijstvu, ki jih prinašajo nova pravila EU, se moramo 
spoprijeti tako občina, ki sredstva dodeljuje, kot tudi 
upravičenci pomoči – kmetje. 
Občina Vojnik je zato že pripravila nov občinski pravilnik 
za dodeljevanje proračunskih sredstev za kmetijstvo in ga 
dala v priglasitev na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in Ministrstvo za finance. Javni razpis za 
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik na podlagi 
omenjenega pravilnika bo tako izšel predvidoma v poletnih 
mesecih. Vsa registrirana kmetijska gospodarstva bomo o 
izidu javnega razpisa obvestili preko medijev.

Petra Pehar Žgajner

 CIVILNA ZAŠČITA KMETIJSKE NOVICE
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PRAZNOVANJE V KRAJEVNI SKUPNOSTI 
FRANKOLOVO

Krajani Frankolovega praznujemo krajevni praznik 23. 
maja, in sicer je na ta dan v naših krajih med drugim zopet 
zadonela slovenska pesem partizanov po treh letih okupacije 
in pregonu nemških učiteljev. Pesem, ki je bila v naših krajih 
vedno močno uveljavljena in spoštovana, je bila tudi v središču 
pozornosti na osrednji prireditvi ob počastitvi krajevnega 
praznika, saj je Moški pevski zbor Antona Bezenška imel 
v petek, 25. maja 2007, svoj letni koncert. V gostovanje so 
povabili Mešani pevski zbor Jurija Vodovnika iz Zreč. 

Na prireditvi so bila podeljena tudi priznanja krajanom, ki so 
s svojim prostovoljnim delom pripomogli k boljšemu življenju 
v naši skupnosti. Ob tej priložnosti se jim je v svojem govoru 
zahvalil tudi predsednik Krajevne skupnosti Frankolovo, 
Dušan Horvat. Priznanja Sveta krajevne skupnosti so prejeli: 
Albina Lešnik, Leopold Kuzman in Društvo jadralnih 
padalcev Kajuh Frankolovo, katerega predsednik je Karli 
Blazinšek. 

Na kratko vam jih predstavljamo s povzetkom ob podelitvi:
ALBINA LEŠNIK je prejela priznanje za dolgoletno delo 
v Prosvetnem društvu Antona 
Bezenška Frankolovo in za njen 
prispevek k ohranjanju krajevne 
zgodovine. Delo tajnice društva 
je prevzela v začetku 80-ih. Poleg 
vseh ostalih obveznosti piše tudi 
kroniko. Njena ljubezen do našega 
jezika, kulture in pisane besede nas 
spremlja že iz šolskih dni. Bila je tudi 
pobudnica ustanovitve krajevne 
knjižnice. Vse knjige, ki so v lasti 
prosvetnega društva, so bile takrat 
pod njenim vodstvom evidentirane 
in klasificirane. Njena strokovnost 
je vidna in se nas dotakne ne samo v 
okviru prosvetnega društva, ampak 
v celotnem delovanju kraja.

LEOPOLD KUZMAN je prejel 
priznanje za dolgoletno aktivnost v 

raznih društvih, v zadnjem času predvsem v društvu Talon, 
kjer je nosilec operativnih nalog pri organiziranju prireditev. 
Priprave kramarskih sejmov pred graščino ali iskanje 
izgubljenega prstana grajske gospe na Lindeku so popolni 
le v prisotnosti njegovih rok in iznajdljivosti. Njegova 
pripravljenost in organizacijske sposobnosti ga odlikujejo 
tudi pri pomoči sokrajanom, ko ga prosijo za odpravo težav 
na vodovodnem omrežju in drugih komunalnih sistemih, 
pri prevozih za preskrbo s pitno vodo in alarmiranju v 
primeru naravnih katastrof in požarov. V kraju se udeležuje 
skupinskih akcij in prireditev in tudi čistilnih akcij.

Društvo jadralnih padalcev KAJUH Frankolovo je bilo 
ustanovljeno leta 2002. Njegov glavni namen je promocija 
jadralnega padalstva v kraju in občini. Predsednik društva 
je Karli Blazinšek. V začetku je društvo štelo 7 aktivnih 
padalcev, danes pa leti že 25 članov. Ker letenje spada med 
nevarnejše športe, se morajo nenehno izobraževati. Novinci 
morajo najprej opraviti izpit, da osvojijo osnove letenja, 
šele nato se lahko pridružijo članom. Povezujejo se tudi s 
sosednjimi društvi iz Celja, Šentjurja in od drugod. Vsako leto 
pripravijo dve večji prireditvi, to je blagoslov jadralnih padal 
spomladi in kostanjev piknik jeseni. Njihove prireditve ljudje 
zelo radi obiščejo in celo sami poskusijo letenje v tandemu. 
Moči in finančna sredstva so združili pri gradnji brunarice, 
ki jim služi za zbiranje in druženje. Vse novosti objavljajo na 
svoji spletni strani.

Krajevna skupnost Frankolovo se jim za njihovo delo in 
prispevek k skupnosti še enkrat lepo zahvaljuje in ob tem 
nagovarja krajane, da bi čim bolj složno skrbeli za napredek 
in kvaliteto življenja v kraju.

Urška Dečman

 IZ DELA KRAJEVNIH SKUPNOSTI
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MAURICIUS – OAZA MIRU, IDEALNA ZA 
SPROSTITEV IN NABIRANJE NOVIH MOČI 
TUDI ZA NOVO GENERACIJO SLS VOJNIK

Člani Občinskega odbora Nove generacije SLS Vojnik smo 
tudi popotniki, raziskovalci in sanjači. Naše sanje so bile, da 
bi nekoč obiskali sanjski otok v Indijskem oceanu. Otok, kjer 
rastejo palme, kjer je voda turkizne barve in kjer med prsti 
čutiš bel peščen pesek. In kot pravijo, če si nekaj močno, 
močno želiš, se ti na koncu vendarle uresniči. Tako nas je 
pet članov sredi aprila sedlo na letalo in se odpeljalo novim 
dogodivščinam naproti.

Stanovali smo pri prijetnem 
domačinu, ki nam je rade volje 
razkazal celoten otok. Tako smo 
se srečali z delfini v naravnem 
okolju in najpogumnejša med 
nami, Simon in Alja, sta celo 
zaplavala z njimi. Obiskali smo 
naravni park, kjer smo videli 
veliko različnih vrst živali. Vsi 
pa smo bili najbolj navdušeni 
nad velikanskimi želvami. 
Na tržnici smo se pomešali med 
domačine ter ob tem spoznali 
njihov način življenja in njihovo 
kulturo in ugotovili, da je na 

Mauriciusu popolnoma drug svet. Svet, kjer se čas ustavi. 
V začetku smo imeli, mi, hitrega tempa vajeni Evropejci, 
kar nekaj težav, da smo pozabili na čas in skrbi. Domačini 
so prijazni in veseli turistov, saj se zavedajo, da je turizem, 
poleg predelovanja sladkornega trsta, najpomembnejša 
gospodarska panoga. Z veseljem te sprejmejo medse in mi 
smo to kot člani Nove generacije SLS vsekakor sprejeli. 

Navdušila nas je tudi njihova tradicionalna glasba sega, ki 
nas je velikokrat v močnem ritmu bobnov popeljala v njihov 
za nas popolnoma nov glasbeni svet. In kaj je lepšega kot 
zaplesati ob glasbeni spremljavi domačinov na beli peščeni 
plaži v krogu svojih prijateljev iz Nove generacije SLS? Seveda 
pa nam, kot se za politični podmladek spodobi, vprašanja o 
politični situaciji tako na lokalnem kot na državnem nivoju 
niso bila odveč, saj smo izvedeli marsikaj.
Marsikdo na otoku pa je hvaležno sprejel tudi majico Nove 

generacije SLS, ki jo bo z veseljem predstavljal domačinom in 
turistom, naš gostitelj bo celo od sedaj naprej z njo pričakal 
vse Slovence že ob prihodu na letališče.

Za konec si lahko samo še zapojemo vsem znano pesem: 
»… Palme, banane in kokos … otok cvetoč …« v upanju, da se 
še vrnemo kdaj v naš Raj.

Sanja Zabav,
Nova generacija SLS Vojnik

PREDAVANJE Z NASLOVOM EVROPA PO 
DOMAČE

V petek, 11. maja 2007, je bilo v Kulturnem domu Vojnik 
predavanje z naslovom Evropa po domače, ki ga je organiziral 
ŽO SDS Vojnik.
Predavanje je v počastitev dneva Evrope, to je 9. maja, 
izvedla predsednica ŽO SDS Vojnik, mag. Vlasta Kampoš 
Jerenec. Glavni namen predavanja Evropa po domače je bil 
občankam in občanom občine Vojnik približati Evropsko 
skupnost skupaj z organiziranostjo in delovanjem njenih 
institucij.
Po zaključenem predavanju so se vrstila različna vprašanja 
in mnenja o izkušnjah ter občutkih, ki jih imamo vsi, saj 
smo vendar enakovredni člani velike družine, Evropske 
skupnosti.

Evropa po domače z mag. Vlasto Kampoš Jerenec

 IZ DELA POLITIČNIH STRANK
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OČIŠČENA OKOLICA NAJDEBELEJŠEGA 
KOSTANJA V OBČINI VOJNIK

V soboto, 28. aprila 2007, je podmladek OO SDS Vojnik 
– Slovenska demokratska mladina izvedla čiščenje bližnje 
okolice Ravnakovega kostanja v Lipi pri Frankolovem.
Do Ravnakovega kostanja vodi navkreber vijugasta pot, 
ki s Frankolovega, brez zavijanja levo ali desno, pripelje 
naravnost do Ravnakove domačije. Ob robu gozda stoji 3. 
najdebelejši velikan v Sloveniji, katerega starost je ocenjena 
na okoli 500 let. Spoštovanja vreden kostanj meri v višino 
22 m in njegovo deblo obsega kar 859 cm. Na klopci v senci 
kostanja si lahko sedaj popotnik ob čudovitem razgledu na 
Celjsko kotlino nabere novih moči.
Tega sončnega dne je SDM Vojnik, pod vodstvom predsednika 
Boštjana Krajcarja, izrazil dodatno skrb in vzpodbudo za 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine v naši občini.

Del delovne skupine med čiščenjem s podpredsednico Vanjo 
Škoflek na čelu

Za OO SDS Vojnik:
Jurij Kuzman 

SDM VOJNIK V EVROPSKEM PARLAMENTU

V soboto, 21. aprila 2007, je podmladek SDM Vojnika, 
Dobrne, Šentjurja in Celja skupaj s Slovensko demokratsko 
mladino iz cele Slovenije, 
med 4-dnevnim izletom 
v Strasbourgu obiskal 
Evropski parlament. 
Iz Ljubljane je vodila 
pot preko Avstrije in 
Nemčije proti Franciji. V 
jutranjih urah smo prispeli 
v prestolnico Alzacije – 
Strasbourg. Izlet je zajemal 
ogled »vinske ceste« vzdolž 
Vogezov, mesta Colmar in 
mogočne katedrale, ki je bila 
do 19. st. najvišja tovrstna 
zgradba v krščanskem svetu. 
V predelu LaPetite France 
smo občudovali tipične 
alzaške hiše in se z ladjico 
popeljali po kanalih reke 
III. Kot gostje na večerji 
evropskega poslanca SDS 

dr. Mihaela Brejca in v družbi njegove asistentke Katarine 
Culiberg smo preživeli prijeten večer v tipični alzaški 
restavraciji. Zadnji dan smo si ogledali veličastne zgradbe 
sedeža evropske demokracije, to je Evropskega parlamenta. 
Ob vrnitvi v domovino so nam v mislih zvenele besede dr. 
Mihaela Brejca, ki je dejal, da je država Slovenija lahko 
majhna samo v glavah ljudi, ki ne presegajo velikosti meja.

Za OO SDS Vojnik:
Jurij Kuzman

9. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS V CELJU

V soboto, 26. maja 2007, so v Celju potekale 9. letne športne 
igre Slovenske demokratske stranke. Zbrali so se člani stranke 
in člani Športnega foruma Slovenije iz vse Slovenije. Pomerili 
so se v malem nogometu, košarki, odbojki, namiznem tenisu, 
krosu, tenisu in šahu. Po končanih tekmovanjih smo se vsi 
skupaj zbrali pred halo Golovec na zaključni prireditvi, kjer 
nas je nagovoril predsednik vlade RS in predsednik stranke 
Janez Janša. Najuspešnejšim tekmovalcem sta priznanja 
podelila minister za šolstvo in šport Milan Zver in glavni 
tajnik SDS Dušan Strnad.
Odlično so se odrezali tudi tekmovalci iz OO SDS Vojnik, 
kajti prejeli so 2 pokala, in sicer za 2. mesto v odbojki in 3. 
mesto v malem nogometu. V kategoriji mlajših tekmovalcev 
(do 16 let) sta v krosu medalji prejela Žan Brecl (1. mesto) in 
Primož Ravnak (3. mesto).
Za prijetno vzdušje na zaključni prireditvi je poskrbel 
ansambel Zreška pomlad.
 Za OO SDS VOJNIK:
    Vili Hribernik

Mlade članice in člani SDM pred Evropskim parlamentom

IZ DELA POLITIČNIH STRANK
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PREGLED DELA PGD VOJNIK

V aprilu smo se pripravljali na sveto Florijanovo mašo, ki je 
bila 6. maja 2007 v cerkvi Sv. Florijana, kjer je potekala tudi 
blagoslovitev obnovljene cerkve.
Maše se je udeležilo 82 gasilcev in gasilk našega in sosednjih 
gasilskih društev. Svete maše se je udeležil tudi predsednik 
GZS tovariš Ernest Eory.
Zahvaljujemo se gospodoma Lipovšku in Pergerju, pevskemu 
zboru, godbenikom iz Nove Cerkve za izvedbo svete maše, 
vsem ključarjem, gasilkam in drugim občankam pa za 
pogostitev po maši.

12. maja 2007 smo izvedli tradicionalno tekmovanje za pokal 
sv. Florijana in občine Vojnik. Udeležilo se ga je sedem enot. 
V moški konkurenci je zmagalo PGD Kebelj, v ženski pa 
PGD Nova Cerkev.

2. junija 2007 smo bili organizatorji Drugega pokalnega 
tekmovanja za starejše gasilke in gasilce GZS in prehodni 
pokal KS Vojnik. Ob odprtju je gasilce pozdravil podžupan 
Petre.

Tekmovanja, ki je dobro uspelo, se je udeležilo 24 ekip. Prvo 
mesto pri veterankah so zasedle starejše gasilke iz PGD 
Gaberke, pri veteranih pa PGD Polje. Ekipe smo nagradili s 
pokali – prvih šest mest v obeh konkurencah, za prva tri mesta 
pa so bile podeljene še zlate, srebrne in bronaste kolajne. Vse 
ekipe pa smo obdarili s praktičnimi nagradami. Na zaključni 
slovesnosti je starejše gasilce in gasilke nagovoril župan 
Benedikt Podergajs, predsednik GZ Vojnik – Dobrna.

Tekmovanje sta ocenjevala predstavnik GZS tovariš Kosec in 
predstavnik Sveta GZS za starejše gasilke in gasilce tovariš 
Senica. Pri organizaciji smo se spet zelo potrudili, zato upamo, 
da bo to tekmovanje postalo v Vojniku tradicionalno. 

Za vso pomoč se zahvaljujemo tovarišu Ivanu Jezerniku, 
poveljniku GZ Vojnik – Dobrna.

V mesecih aprilu in maju smo redno dovažali vodo občanom, 
ki jo potrebujejo.

19. maja smo sodelovali pri množičnem kolesarjenju občin 
Vojnik, Celje in Slovenske Konjice, imenovanem Majski 
krog, ki se ga je udeležilo preko 700 kolesarjev. 
Poskrbeli smo za varovanje in pogostitev z bogračem, ki ga 
je skuhal Zdenko Vrenko, ki je letos osvojil na Bogračiadi v 
Murski Soboti bronasto medaljo. 
4. junija smo na izrednem občnem zboru izvolili novega 
predsednika Jožeta Kocmana in poveljnika Adolfa Janca.

PGD Vojnik

 IZ DELA DRUŠTEV
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MOŠKI PEVSKI ZBOR 
KUD FRANCETA PREŠERNA VOJNIK

Za nami je še ena bogata in naporna pevska sezona.
V petek, 13. aprila, smo v domačem kulturnem domu 
pripravili redni letni koncert in s tem želeli ponovno 
predstaviti naše delo. Večer smo poimenovali »LJUBICA, 
LAHKO NOČ«.

11. maja smo nastopili na medobmočni reviji pevskih 
zborov občin Celje, Vojnik, Štore in Dobrna v Narodnem 
domu v Celju.
- 7. junija – spominska svečanost pri obeležju na hiši pri 
Olčjek,

Pred nami so dogodki, na katerih bomo prav tako sodelovali 
s pesmijo v pripravljenih programih:

- 15. julija – pohod po poteh Domnove čete na Komelj na 
avstrijskem Koroškem,
- v avgustu na domačiji Dobrotin – spominska slovesnost.

GOSTOVANJE MOŠKEGA PEVSKEGA ZBORA 
KUD FRANCETA PREŠERNA VOJNIK 

V JIRKOVU NA ČEŠKEM 

Leta 2005 smo pevci moškega zbora v Vojniku gostili v 
izmenjavi naš prijateljski češki ŽENSKI KOMORNI ZBOR 
iz JIRKOVA, na osnovi našega gostovanja pri njih leta 2003.
Povabilo nam je takrat uradno posredovala predsednica 
zbora Hana Kultova. Z veseljem smo ga sprejeli. Dve leti sta 
hitro pretekli in bližal se je datum našega odhoda. Priprave 
so potekale usklajeno in so bile v četrtek, 26. 4. 2007, 
zaključene, saj smo ob 23. uri krenili na pot.
V ozadju je že kar dolga zgodovina sodelovanja med našimi 
in češkimi zborovodji. Spoznali in spoznavali so se na 
mladinskem pevskem festivalu v Celju, kjer je vedno bila 
zbrana množica mladih pevcev iz Evrope. Tam sta se pred 
40 leti spoznala tudi Jaroslav Cyrus iz Jirkova in Jožica 
Soko. Zaradi te dolgoletne »ljubezni« so bile povabljene 
na to gostovanje tudi pevke MALE VOKALNE SKUPINE 
VODOMKE iz Laškega, katere umetniško vodi gospa Soko.

Potovanje je potekalo po naprej določenem načrtu in v prav 
prijetnem razpoloženju vseh udeležencev, kar 48 nas je 
tvorilo skupino.

DELO V DRUŠTVU UPOKOJENCEV

Vsem prav lep in prijeten letni pozdrav. Kako čas beži in 
mi hitimo za njim, da ga dohitimo, pa se ta ne da ne čisto 
dohiteti in še manj ujeti. Zato pustimo času čas in poglejmo, 
kaj smo delali in kaj pripravljamo v našem društvu v teh 
poletnih mesecih. 
V maju smo bili na izletu, in sicer v sosednji Madžarski. Tja 
smo se odpravili z agencijo LEŠNIK d. o. o, ki je poskrbela 
za prevoz in vodenje. Na pot smo se odpravili z nadstropnim 
avtobusom, v katerem nas je bilo 88 potnikov in voznik z 
vodičko. Po malici smo si pred kobilarno ogledali atraktivno 
jezdenje s konjem ter se odpeljali do trajekta na Blatnem 
jezeru in z njim do mesta Balinton. Po hribu smo se povzpeli 
do cerkve, ki smo si jo pogledali, v njej zapeli ter si ogledali 

tudi razstavo v spodnjih delih cerkve. S samega hriba je 
krasen razgled na okolico in celotno Blatno jezero. 
Pozno popoldan smo se vračali proti domu. Najprej v Gornjo 
Dubravo na večerjo in nato nazaj v Slovenijo ter vsak na svoj 
dom. Vožnja je bila sicer dolga, pa vendar smo se imeli lepo 

in splačalo se je malo potrpeti, saj smo prišli domov bogatejši 
za nova spoznanja. 
Tudi v naslednjih mesecih nas čaka še nekaj izletov: piknik 
na Pohorju, piknik na ladji, splav na Dravi, romanji v Marijo 
Bistrico na Hrvaškem in na Brezje ter od kleti do kleti. 
Tudi na naš piknik upokojencev, ki bo v začetku oktobra, 
ne smemo pozabiti. Ta bo zopet v Vojniku pod šotorom. Več 
boste izvedeli v pisarni društva in pri poverjenikih na terenu. 
Ponovno vabim upokojenke in upokojence iz naše občine, ki 
se še niste včlanili, da to storite in se pridružite naši veliki 
družini, da si bomo skupno popestrili jesen življenja. Ne 
odlašajte, letna članarina je samo 5 evrov, informacije dobite 
vsako sredo ali petek med 9. in 12. uro.
Že v eni od prejšnjih številk Ogledala sem omenil, da imamo 
novega gospodarja našega doma DU, in sicer je to Alojz 

BUČEK. Skrbi za naš objekt ter obvestila o smrti naših 
članov in ga lahko pokličete na telefon 041 516-812. Želim 
vam lepo poletje in veliko uživanja v naši družbi, kjer koli 
bomo. Na svidenje!

Ivan ROBAČER,
predsednik DU
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V petek zjutraj smo prispeli v Prago, kjer smo si najprej želeli 
ogledati cerkev Srca Jezusovega – našega arhitekta Jožefa 
Plečnika na Vinohradyh, pa je bila žal zaklenjena. 
Zato smo se glede na naš čas odločili obiskati spodnji del 
mesta, saj bi zmanjkalo časa za obisk grajskega predela – 
Hradčanov. 
Odpravili smo se na MALA STRANO, od koder smo v 
sprehodu prispeli na Karlov most – mojstrovino z eno izmed 
najlepših in edinstvenih mostnih galerij na svetu. Tukaj smo 
tudi zapeli nekaj naših narodnih pesmi in takoj imeli zelo 
hvaležno poslušalstvo. Pa saj je sam most edinstvena priložnost 
za vse vrste umetnikov. Sprehodili smo se po Kraljevi oz. 
Karlovi ulici vse do starega mestnega trga (Starogradske 
namesty), kjer je na enem prostoru neprecenljiva zakladnica 
arhitekturne umetnosti in zgodovinskih objektov. Mestna 
hiša z urnim mehanizmom, ki ima precej zanimivo zgodbo 
oz. legendo o nastanku in o mojstru Hanušu, palače okoli 
trga ter baročna cerkev Sv. Nikolaja, ki je bila prav tako 
zaprta zaradi koncerta. Želeli smo zapeti tudi v enem izmed 
sakralnih objektov. Odpravili smo se do gotske cerkve Marije 
Tynske, ki je bila prav tako zaprta, pa smo zapeli nabožno 
pesem kar v preddverju. Slišal nas je cerkovnik ter nas povabil 
v cerkev, za nami cerkev zopet zaklenil in nam dovolil kratko 
koncertiranje. Presenetil nas je z ljubeznijo do petja, saj je 
prisluhnil našemu petju in nam namenil nekaj lepih misli.

Žeja je bila kar huda, zato smo poiskali zanimivo pivnico v 
bližini trga U ZLATY KOTVICE in se odžejali s priznanim 
češkim pivom. Sprehod smo nadaljevali še do smodnikovih 
vrat, festivalne dvorane, NA PRIKOPE in na Vaclavski trg 
vse do spomenika sv. Vaclavu pri narodnem muzeju, kjer 
smo zopet vstopili na avtobus in nadaljevali potovanje proti 
Jirkovu, kamor smo prispeli v petek zvečer.
Sprejeli so nas vidni predstavniki češkega zbora in po 
namestitvi smo se zbrali v jedilnici, kjer smo izkoristili nekaj 
trenutkov za pozdrave in pogovore ter po večerji zelo utrujeni 
odšli spat.
Po zgodnjem zajtrku smo se odpravili v eno izmed mondenih 
zdravilišč, prav tako arhitekturno zelo bogate Karlovy Vary 
in imeli smo kaj videti. Vse nas je prevzela lepota zgradb, 
velikost mesta in vsemu temu je bilo naklonjeno tudi vreme, 
saj smo ves čas imeli izredno prijazno toplino sonca in 
rahlega vetrca ter tudi tukaj hvaležno poslušalstvo, saj smo 
lahko zapeli na dveh izjemno akustičnih mestih.

Ta dan zvečer smo imeli v programu skupen nastop na 
slavnostnem koncertu v njihovem kulturnem domu. Po 
skupni vaji, ko smo imeli malo prostega časa, pa nas je 
presenetil visok obisk, saj je na povabilo predsednice 

Hane Kultove prišel v Jirkov naš veleposlanik na Češkem, 
Franci But in po koncertu pozdravil navzoče ter poudaril 
pomembnost mednarodnega in medsebojnega Slovensko-
Češkega prijateljstva in sodelovanja na kulturnem področju.

Hvaležni smo bili, da je dodal k pomenu našega poslanstva 
tisti pečat, ko smo začutili, da naše delo ni zaman. 
Razpoloženje vseh nastopajočih je bilo na vrhuncu, ko smo 
na koncu skupaj zapeli pesmi, ki smo se jih ločeno naučili, 
in sicer DOBER VEČER in VA PENSIERO (zbor sužnjev iz 
opere Nabucco) ter s polnostjo zvokov iz naših grl napolnili 
dvorano in srca poslušalcev. 

Še nedelja je bila pred nami, ko smo navsezgodaj odšli v 
Jachymov v zdravilišče, kjer smo ob 10. uri pripravili koncert 
za goste tega zdravilišča.
Veliko število poslušalcev je z zanimanjem prisluhnilo 
našemu petju in presenetljivo je bilo opaziti pri nekaterih 
tudi kakšno solzo, verjetno zaradi vzhičenosti, da smo v 
program vključili in se naučili tudi nekaj iz bogate češke 
zakladnice narodnega blaga.
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Po krajšem zadrževanju v tem zanimivem zdraviliškem kraju 
(znanem po rudniku urana – temu je primerna zdravilna 
voda), smo se vrnili do Visočanov in sledilo je zaključno 
druženje ob hrani in pesmih, ki smo jih prepevali izmenjaje 
z Vodomkami in ženskim komornim zborom – gostiteljicami 
do slovesa. Marsikatero oko je bilo rosno, ko je bilo treba 
reči hvala in kmalu na svidenje. Upamo, da bodo na naše 
povabilo pevke ženskega KOMORNEGA zbora Jirkov vrnile 
obisk že čez dve leti.

Kar prehitro so minili bogati dnevi našega gostovanja 
na Češkem. Ko analiziramo delo in govorimo o našem 
poslanstvu, lahko rečemo, da naše delo ni brez globokega 
sporočila, ampak vrača bogastvo duše vsakemu pevcu našega 
zbora. Tako pa je prav in nujno.

Bilo je naporno in vredno.
Franci Korošec

Če si dovoliš zbuditi pesem iz njenega mirnega 
duha, si srečen in poln ljubezni!

VOKALNA SKUPINA »In spiritu«

Če čutiš, da je pesem, ki jo poješ, notranji duh prebujenja, je 
tvoje življenje dobilo smisel.
Te misli žarčijo in vnašajo v svoje življenje fantje v vokalni 
skupini In spiritu – v duhu torej. Zase pravijo, da je njihova 
glasba, glasba duha in ljubezni, ki jih vedno znova navdihuje 
in osrečuje. Ravno zaradi tega velik del prostega časa z 
veseljem namenijo ljubiteljskemu petju, predvsem pa radi 
ohranjajo slovensko narodno in umetno pesem. 

Da je resnično tako, so dokazali na svojem prvem letnem 
koncertu v soboto, 26. maja 2007, v polni dvorani Kulturnega 
doma v Vojniku. Ob vstopu v dvorano je marsikomu zastal 
dih, saj je scena v povezavi s projekcijo in aranžmaji resnično 
odsevala mladostno zagnanost in ljubezen do petja. Svoje 
petje so dokazali skozi različne sklope, in sicer slovensko 
narodnega, dalmatinskega in modernega in prav pri vseh jim 
je ljubezen do petja žarela iz oči. Da je bil večer še prijetnejši, 
so povabili v goste vokalno skupino Fortuna iz Vinske Gore 
in kvintet Foltej Hartman s Koroške.

Glasbena pot vokalne skupine In spiritu se je torej šele pričela 
mladostno vzpenjati, zato bomo o njih še veliko slišali.
Njihovo srce ve, da je pot brez glasbe zaman! Glasba je tista, 
ki nasiti njihovo hrepenenje po veselju in ljubezni. Kljub 
temu pa vsega tega ne bi mogli uresničiti brez pomoči vseh 
sponzorjev, staršev, starih staršev, sorodnikov, prijateljev 
in vseh tistih posameznikov, ki ste na kakršen koli način 
pripomogli, da je njihova glasba resnično glasba duha in 
ljubezni. Še enkrat vsem – iskrena hvala!

Tjaša Podergajs

VOJNIŠKA MLADINA IMA SVOJE DRUŠTVO

Končno imajo tudi mladi v naši občini svoj mladinsko-
kulturni center. MKC Vojnik je v zadnjih tednih organiziral 
že kar nekaj prireditev, v začetku junija pa je imel tudi 
uradno odprtje. 
Nepozaben dan se je začel z budnico Godbe na pihala iz 
Nove Cerkve. Godbeniki so še dodatno vzpodbudili kuharje, 
ki so se prijavili na dopoldansko Golažiado, tekmovanje v 
kuhanju golaža. Organizatorji so poskrbeli za čebulo in 
meso, ostale pripomočke, domišljijo in iznajdljivost pa so 
tekmovalci prinesli s sabo. Novega kotla za kuhanje golaža 
se je veselila zmagovalna ekipa Jovan iz Vojnika. 

Pozno popoldne je bilo slavnostno. Kot se spodobil so 
ob odprtju prerezali trak, župan Beno Podergajs pa je z 
navdušenjem pozdravil novo pridobitev za mlade. Večer se je 
nadaljeval z divjo zabavo ob številnih skupinah. Obiskovalce 
so zabavale skupine The Group, Abbey's Road, Žurdov, 
Stranci, Frozenchild in legendarni MI2. Bil je nepozaben 
žur, ki napoveduje še veliko odličnih projektov novega 
vojniškega Mladinsko-kulturnega centra.
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Cilj Društva MKC je vzpodbujanje sodelovanja med mladimi, 
usklajevanje mladinskih aktivnosti, krepitev mladinske 
politike v občini in med drugim tudi nudenje prostora, kjer 
bodo mladi lahko ustvarjali. Namen Mladinsko-kulturnega 
centra je prispevati k oblikovanju okolja, ki mladim omogoča 
razvoj v odraslega človeka, kakršnega družba potrebuje v 
prihodnosti. Želijo si avtonomne, solidarne, odgovorne, 
angažirane mlade ljudi, ki podpirajo ideale kot posamezniki 
in člani družbe.
Društvo MKC Vojnik si želi vzpodbujati in usklajevati 
mladinske aktivnosti v naši občini; svetovati občinskim 
oblastem pri vprašanjih, ki so neposredno povezana z 
mladino; krepiti mladinsko politiko v občini; izvajati 
dejavnosti s področja socialne politike, socialnega varstva 
ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladine; vzpodbujati 
vrednote avtonomnosti, strpnosti in solidarnosti med 
mladimi; omogočati sodelovanje mladine pri odločanju pri 
pomembnih vprašanjih za skupnost; sodelovati s sorodnimi 
društvi doma in v tujini.
Dejavnosti društva so namenjene neformalnemu 
izobraževanju, informiranju in kreativnemu preživljanju 
prostega časa mladih. Zagotoviti želijo dostop do interneta, 
delovanje centra za informiranje in poklicno svetovanje, 
organizirali bodo tečaje, delavnice in predavanja, pripravljali 
klubske večere, razstave, predstavitve knjig in drugih 
publikacij. Želijo si organizirati različne festivale in tabore, 
se vključevati v občinske dejavnosti in postati multimedijski 
center za Vojnik in okolico. 
Projekta so se ustanovitelji lotili z veliko dobre volje, 
pozitivne energije, vneme in pripravljenosti na izzive. Gre za 
veliko naložbo, zato bodo veseli vsakršne pomoči. Omogočiti 
mladim v občini boljši vsakdan je častitljivo poslanstvo!

Alja Tihle

RAZVILI SMO PRAPOR
Združenja za vrednote NOB Vojnik – Dobrna

Združenje za vrednote NOB Vojnik in Dobrna je nastalo v 
relativno kratkem času, saj smo v dveh mesecih letošnjega 
leta od odločitve pa do registracije društva opravili vrsto 
aktivnosti, povezanih s postopki, ki nam jih narekuje 
zakonodaja. Seveda pa smo si želeli, da bi pravočasno prišli 
tudi do svojega prapora. Tudi to nam je uspelo s pomočjo 
sponzorjev in prispevkov, ki so nam jih dali občini Vojnik in 
Dobrna, podjetniki in posamezniki, za kar se jim še enkrat 
posebej zahvaljujemo. 

Prireditev ob praznovanju dneva upora proti okupatorju 
25. 4. 2007 v Kulturnem domu v Vojniku smo izkoristili 

za to svečano dejanje in razvili 
prapor. 

Razvil ga je predsednik 
Združenja za vrednote NOB 
Vojnik – Dobrna, Marijan 
Oprešnik, skupaj s predsedniki 
krajevnih organizacij, Jožetom 
Kadilnikom, Hermanom 
Plankom in Juretom Vovkom.
Po svečani zaobljubi, da ga bosta 
čuvala, je predsednik izročil 
prapor v varstvo praporščaku 
Gregorju Kovaču in njegovemu 
namestniku Francu Novaku.  

Jure Vovk

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO DRUŠTVO
OBČINE VOJNIK

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

VINOGRADNIKI OBČINE VOJNIK ČETRTIČ 
PRINESLI VINA NA OCENITEV

Vinogradniško-vinarsko društvo Vojnik je bilo ustanovljeno 
23. junija 2003 v zidanici Franca in Tanje Bezovšek. V tem 
času si je pridobilo 198 članov. Na predavanjih, vinskih 
pokušnjah, vsakoletnih ocenjevanjih vin, strokovnih izletih 
ter sodelovanjih v domačem kraju in izven je sodelovalo 
preko 1550 ljudi.

Komisija pod vodstvom mag. A. Vodovnika je letos ocenila 
rekordnih 134 vzorcev ter podelila 28 zlatih, 37 srebrnih 
in 9 bronastih priznanj – diplom. 60 vzorcev pa je bilo 
neocenjenih – izločenih. Vsem vinogradnikom čestitamo 
za pogum, da so prinesli vzorce vin. Skupaj se veselimo z 
dobitniki priznanj. 

Skupina vinogradnikov je z veliko truda ocenjevanje vzorno 
organizirala. Sodelovali so: D. Šuc, J. Šabjan, K. Šander, V. 
Mikuš, F. Kuzman, I. Majcen, I. Pušnik, F. Bezovšek, T. Šuc, 
J. Šuc, L. Selčan, M. Sopotnik, P. Leskovar pod vodstvom 
neumornega predsednika društva M. Krašovca. Posebej gre 
zahvala Francu Kuzmanu za njegov prispevek pri pridobitvi 
prostora za ocenjevanje in skrbno delo. Res smo bili veseli 
iskrene pohvale članov komisije, da je bilo ocenjevanje v res 
lepem ambientu brezhibno izvedeno.

Tudi letos so vinogradniki prinesli lepo negovana vina, ki 
jih je komisija, ki je imela visok – strog kriterij, primerno 
nagradila.

Letos je bilo kar lepo število vzorcev neocenjenih – 
izločenih. Glavne težave so bile: 'bekser', etil acetat, težave 
z žveplanjem, slaba lesena posoda, oksidacija 'miševina' … 
Nekaj vzorcev pa je še vedno vsebovalo vino samorodnic 
– hibridov. Ocenjevanja vin so prava učna ura za boljšo 
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kvaliteto. Zahtevno je pridelati dobro grozdje, težko dobro 
vino, a še težje dobro vino ohraniti. To velja posebej še za 
vinogradnike ljubitelje, ki nimamo primernih kleti. Letos pa 
so bile temperature za ta čas že zelo visoke. 

Na ocenjevanju smo bili veseli novih obrazov, zato kakšna 
slaba ocena vinogradnikov ne sme preveč razočarati. To 
naj bo vzpodbuda za boljše delo, da bo njihov vzorec na V. 
ocenjevanju vin boljši. Na napakah se učimo! Tudi našim 
najboljšim vinogradnikom se je primerilo, da so bili njihovi 
vzorci izločeni. Verjamemo, da je v kleteh še veliko dobrega 
vina. Pogumno ga prinesite na ogled, sebi v veselje in ponos 
ter potrditev dobrega dela!

Letos smo ocenjevanje izvedli v lepo obnovljenih prostorih 
starega župnišča v Vojniku. Ta prireditev res ni imela verske 
vsebine. Pa saj je tudi A. M. Slomšek v svojih pesmih in 
vinskih napitnicah podal vinu pravo hvalnico. Domačemu 
župniku A. Pergerju gre največja zasluga, da je Vojničanom 
dogodek tako lepo uspel. Stari ljudje so se navadno tistemu, 
ki je kaj dobrega storil ali poklonil, zahvalili: »Bog lonaj, pa 
še bodi prošen.« S to zahvalo in prošnjo tudi končujemo ta 
skromni zapis in na svidenje na ocenitvi letnika 2007!

Pavle Leskovar,
  tajnik društva

Mirko Krašovec,
predsednik društva

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO DRUŠTVO                                                                                                                              Sonca dosti, znoja in skrbi,

OBČINE VOJNIK                                                                            da trta dobrega rodi
OCENJEVANJE VIN VOJNIK 2006

MEŠANO BELO - ZVRST

Lastnik vzorca Naslov Povpr. 
št. točk

Priznanje in
nagrada

Lastnik vzorca Naslov Povpr. 
št. točk

Priznanje in
nagrada

1 MIRAN KOVAČ Vojnik 18.27 ZLATA 17 KARL ŠANDER Vojnik 17.67 SREBRNA

2 OTO POTOČNIK Nova Cerkev 18.23 ZLATA 18 JURE IN ALENKA 
FELDIN

Šentjur - Vrbno 17.63 SREBRNA

3 VIKI ŠTOKOJNIK Nova Cerkev 18.20 ZLATA 19 MIHA KOK Socka 17.57 SREBRNA

4 ANDREJ HORVAT Frankolovo 18.20 ZLATA 20 LEON GREGORC Frankolovo 17.53 SREBRNA

5 MIRKO KRAŠOVEC Arclin 18.17 ZLATA 21 ROMAN GRAČNER Vojnik 17.47 SREBRNA

6 JOŽE JESENIČNIK Socka 18.13 ZLATA 22 HERMAN FELICIJAN Socka 17.43 SREBRNA

7 LEON GREGORC Frankolovo 18.10 ZLATA 23 JOŽE KOVAČ Šmartno 
- Brezova

17.43 SREBRNA

8 LJUBA EISENHUT Vojnik - Male Dole 18.10 ZLATA 24 DIMITRIJ PETREJ Vojnik - Ilovca 17.43 SREBRNA

9 DUŠAN HORVAT Frankolovo 18.10 ZLATA 25 ZORAN SLATINEK Lemberg 17.40 SREBRNA

10 IVAN MAJCEN Vojnik 18.00 SREBRNA 26 IVAN PUŠNIK Arclin 17.37 SREBRNA

11 BOJAN ZAVERŠNIK Dramlje 17.93 SREBRNA 27 MIRO TERNOVŠEK Nova Cerkev 17.33 SREBRNA

12 JANEZ HLADIN Nova Cerkev 17.93 SREBRNA 28 ERVIN DRGAJNER Celje 17.27 SREBRNA

13 PETER MARTIČ Vojnik 17.83 SREBRNA 29 JOŽE VERK Celje 17.27 SREBRNA

14 TOMISLAV KUNAJ Vojnik 17.80 SREBRNA 30 FRANC KRAMERŠEK Ljubečna 16.90 BRONASTA

15 MARTIN 
DOBROTINŠEK

Vojnik - Male Dole 17.73 SREBRNA 31 JOŽE SUHOLEŽNIK Vojnik 16.83 BRONASTA

16 SEVER, DRUŽINA Celje - Zagrad 17.70 SREBRNA 32 MIRKO ZOREC Zidani Most 16.63 BRONASTA

MEŠANO RDEČE - ZVRST

1 MARJANA IN 
MARJAN BUKOVEC

Škofija 17.13 SREBRNA 3 MIRO TERNOVŠEK Nova Cerkev 16.57 BRONASTA

2 JOŽE JOŠT Vojnik - Male Dole 16.67 BRONASTA 4 DOLČI VIDENŠEK Vojnik - 
Globoče

16.43 BRONASTA

MODRA FRANKINJA

1 BENJAMIN KRAJNC Vojnik 18.20 ZLATA 5 VLADIMIR MIKUŠ Vojnik 17.77 SREBRNA

2 ZORAN SLATINEK Lemberg 18.17 ZLATA 6 JANEZ HLADIN Nova Cerkev 17.53 SREBRNA

3 MILENA KOPRIVNIK Socka 18.10 ZLATA 7 EDI RATEJ Vojnik - Male 
Dole

16.77 BRONASTA

4 MIRKO KRAŠOVEC Arclin 18.10 ZLATA

LAŠKI RIZLING

1 ANDREJ HORVAT Frankolovo 18.27 ZLATA 4 IVAN KRAMERŠEK Vojnik - 
Bezovica

17.87 SREBRNA
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2 FRANC PODKRAJŠEK Ponikva 18.20 ZLATA 5 FRANC BEZOVŠEK Vojnik 17.77 SREBRNA

3 SLAVKO IN BOŽENA 
GOVEDIČ

Haloze 18.17 ZLATA

SAUVIGNON

1 MILENA KOPRIVNIK Socka 18.20 ZLATA

2 PETER MARTIČ Vojnik 17.67 SREBRNA

RUMENI MUŠKAT

1 TOMISLAV KUNAJ Vojnik 18.10 ZLATA 3 ERVIN DRGAJNER Celje 17.57 SREBRNA

2 IVAN TACER Šmarje 17.77 SREBRNA 4 IVAN PUŠNIK Arclin 17.33 SREBRNA

CHARDONNAY

1 DUŠAN HORVAT Frankolovo 18.37 ZLATA 5 MILAN KRAŠOVC Migojnice 17.90 SREBRNA

2 MIRKO KRAŠOVEC Arclin 18.33 ZLATA 6 NORTBERT 
KELENBERGER

Liboje 17.80 SREBRNA

3 JOŽE DOMJAN Liboje 18.10 ZLATA 7 MIHA KOK Socka 17.23 SREBRNA

4 MILENA KOPRIVNIK Socka 18.03 SREBRNA 8 ZORAN SLATINEK Lemberg 16.60 BRONASTA

RENSKI RIZLING

1 DUŠAN HORVAT Frankolovo 18.10 ZLATA 3 FRANC BEZOVŠEK Vojnik 17.63 SREBRNA

2 JOŽE DOMJAN Liboje 17.80 SREBRNA

KERNER

1 MIRAN KOVAČ Vojnik - Globoče 18.30 ZLATA 4 PAVEL LESKOVAR Vojnik 18.13 ZLATA

2 MIRKO KRAŠOVEC 
(l. 2005)

Arclin 18.27 ZLATA 5 IVAN STOJAN Štore 18.13 ZLATA

3 MIRKO KRAŠOVEC Arclin 18.23 ZLATA 6 TEA ŠVAJGER Male Dole 16.73 BRONASTA

MODRI PINOT                                                                                                                          MUŠKAT OTONEL

1 IVAN LIPIČNIK Dobrna 17.30 SREBRNA 1 JURE IN ALENKA 
FELDIN

Šentjur - Vrbno 17.97 SREBRNA

ZELENI SILVANEC

1 MARJAN IN MARJANA 
BUKOVEC

Škofija 18.23 ZLATA

LETNIK 2003 2004 2005 2006

ZLATA DIPLOMA 16 16 25 28

SREBRNA DIPLOMA 36 30 33 37

BRONASTA DIPLOMA 12 20 15 9

PRIZNANJE 1 1 1 0

IZLOČEN 20 26 30 60

SKUPNO ŠTEVILO 
VZORCEV

85 93 104 134

SKUPNA 
POVPREČNA OCENA

17.53 17.38 17.62 17.72

Komisija: 
mag. A. Vodovnik - predsednik
T. Vodovnik Plevnik, univ. dipl. ing.
J. Jesenek, kmet. teh. 
S. Hauptman, univ. dipl. ing.
D. Bovha, univ. dipl. ing.

Vina so bila ocenjevana po pri nas uradno veljavni METODI 20 TOČK. Pri tej metodi lahko vino prejme od 0 do 20 točk. Končna ocena vina je povprečna vrednost 
5 ocen ocenjevalcev - degustatorjev. Najvišja in najnižja ocena nista zajeti v povprečni oceni.
Pij malo, pij dobro!

IZ DELA DRUŠTEV
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I. PRAZNIK VINA

Podelitev priznanj za nagrajena vina z ocenjevanja vin letnika 
2006 so vojniški vinogradniki izkoristili za organiziranje 
kulturne prireditve I. praznik vina. Na izjemno domiselni 
sceni »pred kmečko zidanico« so nastopili: Arclinski fantje, 
vojniški moški pevski zbor, Taščice, Joškova banda, mladi 
harmonikarji, Mešani pevski zbor DU Vojnik, ki je navdušil 
s svojo »napitnico«, ter ga. Kolenko in g. Medved … Vse je 
bilo naravnano na temo o vinu. Izrečeno je bilo veliko lepih 
besed in iskrenih misli ter zapetih lepih pesmi. Vse preprosto, 
a lepo! Vino nas tako ali drugače spremlja od rojstva pa do 
smrti.

Mag. Anton Vodovnik, predsednik komisije za ocenjevanje vin

Obiskovalci so za sceno, ki je bila ideja in plod dela 
predsednika Mirka Krašovca, rekli, da kaj takega v Vojniku 
še niso videli. Prireditelji so jo pripravljali več dni. Največja 
nagrada za njihov trud pa je bila polna dvorana Kulturnega 
doma v Vojniku in lep aplavz celotni prireditvi. Organizatorji 
želijo, da bo ta prireditev, ki je namenjena vsem Vojničanom, 
postala tradicionalna. Lepo bi bilo, da bi ob kakšni okrogli 
obletnici prireditve le-to izvedli v novi dvorani.
Člani vinogradniško-vinarskega društva in obiskovalci 
prireditve so svoj I. PRAZNIK VINA z dobro vojniško 
kapljico in odličnim kruhom Bezovškove mame dostojno 
proslavili.

Pavle Leskovar, tajnik društva

Vinogradniško-vinarsko društvo občine Vojnik je 5. maja 
organiziralo v dvorani Kulturnega doma Vojnik svoj 
prvi »praznik vina«. Prireditev je po mnenju mnogih 
zelo lepo uspela. Zasluge za to imajo seveda pridni člani 
Vinogradniško-vinarskega društva Vojnik, ki so sodelovali 
pri pripravi prireditve in jim velja vsa zahvala. Posebej 
pa bi se rad zahvalil tistim, ki ste se še posebej potrudili: 
Vančiju Pušniku, Vančiju Majcnu in ženi Slavi, Franciju 
Bezovšku, Jožetu Kramaršku, Franciju Dajčmanu, Pavletu 
Leskovarju, Zdravku Stropniku, Franciju Kuzmanu, Vladu 
Mikušu in Miranu Kovaču.
Vsem še enkrat iskrena hvala.  

Mirko Krašovec, predsednik VVD

LETNI KONCERT MOŠKEGA PEVSKEGA 
ZBORA NOVA CERKEV

25. 5. 2007 je bil za naš zbor lep dan. Priredili smo letni koncert 
v dvorani Gasilskega doma v Novi Cerkvi v sodelovanju z 
žensko pevsko skupino VOCALIS iz Metlike.

Koncert je uspel v celoti, kar je bilo razvidno po odzivu 
poslušalcev v dvorani. Z obiskom smo bili kar zadovoljni, 
čeprav je bilo v dvorani še dovolj prostora. Vzrok je bil 
predvsem v tem, ker kljub pravočasni prijavi koncerta le-ta ni 
bil usklajen z drugimi koncerti v občini, tako da so istočasno 
potekali koncerti na Frankolovem, v Vojniku in Novi Cerkvi. 
Za v bodoče bo potrebno več usklajevanja na tem področju.

Zelo smo bili veseli, da sta se našega koncerta udeležila tudi 
župan in pa predsednik KS Slavko Jezernik.

Letni koncert smo izkoristili tudi kot zahvalo našim 
sponzorjem, ki so nam omogočili, da smo lahko nastopali v 
novih oblekah, katere nam je izdelalo MOŠKO IN ŽENSKO 
KROJAŠTVO – ANDREJ ŠMIGOC s. p. s Ptuja.

Ob tej priložnosti bi se rad tudi uradno zahvalil sponzorjem, 
ki so prisluhnili našim potrebam in nam velikodušno 
priskočili na pomoč. To so:

OBČINA VOJNIK
INO CELJE – Drago Goričan
IVAN IN MILENA RAVNAK
KS NOVA CERKEV
KAMENIK TAHOGRAFI
MIZAR CELJE
NAPETOST CELJE
REMONT CELJE
STVARNIK RAUTER VIZORE
KRAMAR ANTON RAZDELJ

Iskrena zahvala tudi IVANKI KOPRIVNIK, ki nas vedno z 
velikim veseljem pogosti ali v gostišču Koprivnik ali pa nam 
postreže, kjer se pač dogovorimo. 

Hvala še enkrat vsem in vsakemu posebej.

Peter Selčan,
predsednik KUD in zborovodja

IZ DELA DRUŠTEV
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ČLANI DRUŠTVA TALON S FRANKOLOVEGA 
SO ZBOROVALI

Člani društva Talon s Frankolovega in povabljeni gostje smo 
se zbrali na rednem letnem občnem zboru, 24. februarja 
2007, v prostorih kmečkega turizma Goršek.
V prvem delu zbora nas je predsednica društva, Greta Jošt, 
v poročilu o opravljenem delu seznanila z uresničitvijo 
posameznih aktivnosti, ki smo si jih zadali v programu za 
leto 2006.
Osrednji prireditvi našega programa, pomladanski in poletni 
kramarski sejem, sta v celoti izpolnili naša pričakovanja. 
Vsako leto ju obišče več obiskovalcev, več je tudi prodajalcev 
in izdelkov in ljudje so lepo sprejeli etnološko-kulturni del 
prireditev. Na pomladanskem sejmu je to regijski izbor 
harmonikarjev za osrednjo prireditev Pohorska cokla, na 
poletnem sejmu pa prikaz starih obrti slovenskih krajev z 
nastopom kulturnih skupin našega kraja.
Tudi izvedbi ostalih prireditev iz našega programa 
(sodelovanje na pustnem karnevalu, iskanje izgubljenega 
prstana grajske gospe, izlet – spoznavajmo Slovenijo, 
miklavževanje, obisk polnočnic v Črešnicah, čistilna akcija 
in “petkovi večeri”) smo posvetili enako pozornost in vse so 
uspele v okviru naših pričakovanj.
V pozdravnih nagovorih gostov je bila izražena pripravljenost 
drugih društev za sodelovanje v skupnih akcijah, za skupno 
reševanje problema prostorov, ki so za delovanje društev 
osnovnega pomena, in iskanje novih oblik sodelovanja v 
interesu prijetnejšega življenja v našem kraju.
Osrednja točka zbora je bila razprava in potrditev programa 
aktivnosti za leto 2007, ki ga je pripravil izvršilni odbor 
društva.
Zbor je potrdil program aktivnosti, v katerem načrtujemo:
• sodelovanje na pustnem karnevalu v Novi Cerkvi skupaj z 
drugimi društvi kraja;
• proslavitev mednarodnega praznika žena in 40 
mučenikov;
• sodelovanje v skupni akciji “očistimo naš kraj”;
• organiziranje pomladanskega (20. maj 2007) in poletnega 
kramarskega sejma (19. avgust 2007);
• organiziranje prireditve “Iskanje izgubljenega prstana 
grajske gospe”;
• obujanje starih običajev – ličkanje na kmetiji;
• organiziranje izleta “spoznavajmo Slovenijo”;
• sodelovanje pri organiziranju prvega letnega srečanja 
članov vseh društev Frankolovega (tretja sobota v septembru 
2007);
• sodelovanje pri organizaciji miklavževanja in organiziranje 
pohoda k polnočnicam v Črešnice;
• sodelovanje pri obnovi prireditvenega objekta v parku na 
Frankolovem in
• organizacijo rednih “petkovih srečanj” članov društva.

Stroški za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti bodo po 
izkušnjah iz preteklih let znašali okroglih 3.900 EUR.

V razpravi o predlogu programa je bila izražena podpora 
takemu programu, dane so bile tudi nekatere pobude za še 
boljšo izvedbo posameznih prireditev.
Posebej “vroča” je bila razprava ob stanju akcije za obnovitev 
prireditvenega objekta v parku. Na lanskoletnem zboru je 
bilo s strani Občine Vojnik obljubljeno, da bo kot lastnik 

objekta poskrbela za izdelavo načrta obnove, pridobitev 
potrebnih soglasij in dovoljenj ter za izdelavo okvirnega 
predračuna stroškov. Na osnovi tega se lahko sploh 
dogovarjamo o potrebnih aktivnostih za izvršitev naloge. Po 
izjavah predstavnika krajevne skupnosti in Občine Vojnik ta 
ni izpolnila svojih obljub. Zato smo se na koncu dogovorili, 
da s pismom županu Občine Vojnik pridobimo informacijo, 
kako je z izpolnjevanjem te obljube.
Zbor smo po tradiciji zaključili z družabnim srečanjem.

Za društvo Talon:
Janez Kozmus

RDEČA, ORANŽNA, RUMENA

Verjetno je že marsikdo v naši občini opazil kopico otok in 
malce starejših mladostnikov, oblečenih v čudne oranžne 
srajce in kavbojke. In nekaj rdeče-oranžno-rumenega so imeli 
za vratom. Ne, to niso redarji v novih uniformah! Opaženi 
osebki so skavtinje in skavti, ki že tretje leto »marširajo« sem 
in tja po vojniškem rajonu. 
Vse se je začelo nekega oktobrskega dne ali malce prej 
(ne vem več, ali je bilo sončno ali deževno), ko je na svet 
pokukala ideja o ustanovitvi skavtske skupine. Zagnani p. 
Branko Cestnik s Frankolovega in dve skavtski voditeljici iz 
Celja (Anja in Barbara) te ideje niso skrili pod odejo, ampak 
so začeli načrtovati, kako bi jo uresničili. Kot delegacija 
so se podali po župnijah novocerkovške dekanije in vabili 
mlade, da se jim pridružijo. Nekaj se jih je celo odzvalo in 
nastal je KLAN (za nepoučene: klan je skavtska veja, ki 
obsega starostno skupino od 16 do 21 let; imenovana tudi 
PP – popotniki in popotnice). Teden za tednom so se vrstila 
zanimiva srečanja, ki so kar vabila, da se ponovno vrneš. 
Razne čistilne akcije, zimovanja na odmaknjenih krajih, kjer 
nisi vedel, ali si sploh še v Sloveniji, zemljevidi z napačno 
vrisanimi potmi (oz. napačno interpretiranimi potmi), 
celodnevni potepi, ognji in najpomembnejše v življenju 
mladega skavta: njegove obljube. 

Prve so se izrekle aprila 2005 v Žički kartuziji in so bile 
nepozabne. Pred novim skavtskim letom (leta se od takrat 
naprej niso več imenovala šolska ali študijska, temveč 
skavtska) so se popotniki in popotnice podali še na tabor, 
zahtevno enotedensko potovanje po dolini Soče. Počitnice 
so minile in vnema je bila še večja. Iz klana je prišlo nekaj 
dodatnih voditeljev, ravno dovolj, da se je klanu pridružilo 
KRDELO (starostna skupina od 7 do 10 let; tudi VV – volčiči 
in volkuljice). Mali volkci so celo leto spoznavali džunglo in 
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njene zakone ob pomoči starih volkov, tako da so ob koncu 
leta prenehali biti mladički. Novo skavtsko leto je prineslo 
svež veter in novo moč. Ustanovila se je še zadnja in zelo 
pomembna veja – ČETA (starostna skupina: 11–15 let; tudi 
IV – izvidniki in vodnice). Preko 30 novih skavtov se je na 
srečanjih trudilo spoznavati skavtske veščine: vozle, vezave in 
orientacijo; prestali so zimovanje, potep in si tako prislužili 
čast, da se lahko zaobljubijo skavtstvu.

Skavtsko leto se je zaključilo (čakajo nas le še poletni tabori) 
26. maja 2007 na prelepih pašnikih ob Hudinji in prav lepo 
je bilo pogledati velikanski delež oranžnosrajčnikov od 
skoraj 90 skavtinj in skavtov, kar jih premore RS1 (ne, to 
ni Republika Slovenija, ampak Rakova steza 1). Da bi se le 
ravnali po načelu: »Enkrat skavt, vedno skavt.«

Lep skavtski pozdrav do naslednjič.
Iz RS1 vam je poročala

Razumna rakovica (Urška Majcen), l. r.

ODPRAVA KOMUNIKACIJSKIH IN 
GRAJENIH OVIR NA JAVNIH PROMETNIH 

POVRŠINAH V VOJNIKU IN NA 
FRANKOLOVEM

Naše zavzemanje za odpravo komunikacijskih in grajenih 
ovir na javnih in prometnih površinah v Vojniku in na 
Frankolovem je naletelo na zelo pozitiven odziv pri županu 
Občine Vojnik Benediktu Podergajsu.
18. 4. 2007 smo bili deležni prijaznega sprejema v prostorih 
Občine Vojnik, kjer smo se predstavniki Društva paraplegikov 
JZ Štajerske (Janez Hudej, Mirko Temnik in Nataša 
Lotrič) sestali z županom in vodjo komunalnih dejavnosti 
Preložnikom.

Predstavili smo lokacije (slikovni prikaz) v Vojniku (35) in 
na Frankolovem (10), kjer bi bilo potrebno prehode preko 
ulic oz. križišča prilagoditi tako, da bi bil omogočen prehod 
tudi invalidom na vozičkih.
Dobili smo obljubo, da se bodo obstoječe ovire postopoma 
odpravljale. Prav tako pa tudi, da se bodo v bodoče pri gradnji 
novih objektov in cestno prometnih površin upoštevale naše 
potrebe.
Opozorili smo tudi na samo izvedbo prehodov – poglobljenih 
robnikov (dovolj široko, brez roba, enakomerno speljana in 
ne več kot 8 % strma klančina).

Podergajs je predlagal, da bi 
na pravilno izvedbo opozorili 
tudi izvajalce del.

Pri reševanju komunikacij-
skih in grajenih ovir na jav-
nih in prometnih površinah 
smo tudi v bodoče priprav-
ljeni sodelovati z Občino 
Vojnik in izvajalci del. Za 
pozitiven odnos do naših 
težav in pripravljenost, da se 
v bližnji prihodnosti prične 
odprava le-teh, se iskreno za-
hvaljujemo.

za Društvo paraplegikov JZ 
Štajerske: 

Nataša Lotrič
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UTRINKI IZ VRTCA MAVRICA VOJNIK
VRTEC MAVRICA VOJNIK JE PRAZNOVAL 

10. OBLETNICO 

V mesecu februarju in marcu 2007 so se odvijale različne 
dejavnosti, ki so bile posvečene praznovanju obletnice 
vrtca. Razveselili smo se praznične torte, na kateri smo 
upihnili 10 svečk in se z njo posladkali.

V okviru praznovanja so potekale različne dejavnosti 
(priprava razstav, svečana seja sveta zavoda, svečana 
prireditev v KD). 
Te dejavnosti so potekale v vseh KS občine Vojnik, kjer 
domujemo z vrtcem. Ob tej priložnosti bi se zahvalila 
vsem, da so nam ponudili svoj prostor, kjer smo oblikovali 
razstave.

VESNA KALČIČ,
Vrtec Mavrica Vojnik

Kdor išče cilj, bo ostal prazen,
ko ga bo dosegel,
kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi.
                                              (Nejc Zaplotnik)

PLANINČKI V VRTCU MAVRICA

Kaj je sploh vrtec? Najbrž bi vsak odgovoril, da je to hiša, v 
kateri so doma igra, smeh in seveda otroci.
Vsak izmed nas opravlja poslanstvo, ki si ga je začrtal v svoji 
osebni viziji. 
Vsak hodi svojo pot in na tej poti srečuje različne prepreke, ki 
jih premaguje vsak po svoje. Na poti sreča veliko prijateljev, 
ki so z njim večji del poti, prijateljev, znancev, ki jih bežno 
pozna, ter mimoidočih, ki so morda slučajno tukaj, ker iščejo 
»svojo pot«.
Tudi planinčki ubiramo mnoga pota v naši ožji in širši okolici 
ter dajemo poudarek:
•  spoznavanju ožje in širše okolice vrtca, urimo se v 
 osnovah orientacije;
• premagovanju večjih telesnih naporov od vsakdanje hoje;
• osvajanju osnovnega znanja (obutev, oblačila, nahrbtnik, 

 tempo hoje, pitje tekočine, termoregulacija);
• spoznavanju geografskih, kulturnih, zgodovinskih in 
 naravoslovnih prvin območja, po katerem poteka izlet;
• občutenju čustvene navezanosti na naravo in razvijanju 
 ter krepitvi naravovarstvene zavesti (vrečka za odpadke, 
 ne-trganje cvetlic, ne-kričanje, ne-plašenje živali, pozitiven 
 odnos do …);
• razvijanju pozitivnih čustev, pomoči, razumevanja drugih, 
 osvajanju vedenja ob srečevanju različnih ljudi;
• užitku ob igrah, ki imajo emocionalni in sprostitveni 
 učinek;
• spoznavanju opreme planinca, markirne poti, 
 premagovanju ovir, spoznavanju planinskih vodnikov 
 ter razvijanju komunikacije in interakcije z vrstniki in 
 odraslimi.
Letos nas je pot zanesla na Sveti Tomaž, Gojko, Roglo, Sveto 
Uršolo, Stolpnik, kjer smo si nabrali cel kup lepih vtisov in 
smo bogatejši za dodatna znanja.

Ob tem gre zahvala tudi našima zvestima vodnikoma Mirku 
Blazinšku in Francu Grumu, ki nas spremljata in delita z nami 
vso strokovno znanje ter poskrbita, da je naš korak varen.
Preselite se v svet človeka, ki nenehno išče nekaj novega, 
poučnega, zanimivega in ki ga smeh otrok, radovednost in 
iskrice otroških oči napolnjujejo z notranjo energijo.

Romana Suholežnik,
Vrtec Mavrica Vojnik

 OD VRTCA DO ŠOLE
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KNJIGA, NAŠA SOPOTNICA

Knjigo lahko z otrokom prelistavamo, si skupaj ogledamo 
ilustracije, preberemo besedilo. Knjiga je lahko izhodišče 
za različne dejavnosti, pri katerih otrok sodeluje. S tem 
mu pomagamo, da se celostno razvija in ostane radoveden 
raziskovalec sveta, ki ga obdaja. 

V naši skupini imamo knjižni kotiček, kjer otroci najdejo 
različne zvrsti knjig in lahko vsak trenutek sežejo po njih. 
Iščejo zanimive ilustracije, se ob njih pogovarjajo, družijo in 
se imajo dobro. Knjižni kotiček dopolnjujemo s knjigami iz 
knjižnice, kjer smo redni gostje celo šolsko leto. 

LIKOVNA KOLONIJA

Vrtec Mozirje je v Mozirskem Gaju že drugič organiziral 
likovno kolonijo z naslovom »S čopičem po gaju«.
Te kolonije smo se udeležili tudi iz našega vrtca. V Mozirskem 
Gaju se je zbralo mnogo otrok, ki so se ob lutkovni igrici Volk 
in sedem kozličkov tudi družili.

Mi pa smo se veselili ob zlatem priznanju, ki ga je prejel Luka 
Žmavc, ob slikanju s tempera barvami – cvetoča greda.

Magda Šrekl,
Vrtec Mavrica Vojnik

MAVRIČNI BRALČEK

Tudi letos smo sodelovali s knjižnico v projektu »Mavrični 
bralček«.
Podelili smo priznanja vsem otrokom, ki so pridno hodili v 
knjižnico in brali. Za sodelovanje se zahvaljujemo Knjižnici 
Vojnik in staršem otrok.

Damijana Čretnik, 
Vrtec Mavrica Vojnik

OBISKALI SO NAS GASILCI

V mesecu marcu so nas obiskali gasilci. Radovedni in polni 
pričakovanj smo jih pričakali kar na igrišču vrtca. Popeljali 
smo se z gasilskim avtomobilom, kdor je želel, pa še z dvižno 
lestvijo, in uživali ob razgledu po Vojniku.
»Jupi, kako lepo smo se imeli!«

Nina Krajnc,

Vrtec Mavrica Vojnik

OD VRTCA DO ŠOLE

PRANA3STIL
Prana�3stil,�d.o.o.,�Ljubljanska�cesta�20a,Celje

Telefon:�0590�77�330

GSM:�051�80�73�90 WWW:�http://www.prana3stil.si

E-pošta:�info@prana3stil.si

Poslovno�in�pravno�svetovanje�za�podjetnike
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CICIBANIADA

Tako kot vsako leto, smo tudi letos sodelovali na Cicibaniadi 
v Celju z dvema skupinama otrok. Izvajali smo vaje na 
spretnostnem poligonu, risali na asfaltno površino in plesali 
ob glasbi. Na koncu smo zmagali vsi, za nagrado pa smo 
dobili medalje. Pri izvajanju spretnosti so nas spodbujali 
starši. Sodelovati, veseliti se in na koncu zmagati, je bil lep 
občutek in prijeten zaključek športnega popoldneva.

Irena Fevžer, Vrtec Mavrica Vojnik

PLAVALNI TEČAJ

Vsako leto sodelujemo in se vključimo v plavalni tečaj, ki 
poteka v bazenu Golovec Celje. V tem času zaključujejo s 
tečajem še zadnje skupine otrok. Da je v vodi zabavno, se 
lahko sami prepričate …

Vesna Kalčič, Vrtec Mavrica Vojnik 

NARIŠI MI FONDKA

Letošnje šolsko leto, ki je bilo razglašeno za »leto kulture«, 
smo z različnimi dejavnostmi obeležili tudi v enoti Vrtca 
Mavrica – v Socki.
Tako smo se med drugim vključili v akcijo zavarovalnice 
Slovenica – NARIŠI MI FONDKA.
Z otroki smo ustvarili zanimive risbice, za katere smo prejeli 
nagrado v obliki lutkovne predstave z naslovom ZMAJČEK 
NA OBISKU Lutkovnega gledališča Ljubljana. Predstava 
je otroke zelo prevzela in navdušila, saj so se lahko sami 

sporazumevali z lutko in izvajalci ter tako celostno doživeli 
vso dogajanje.
Nagrade smo bili zelo veseli, saj je bil s tem enkratnim 
doživetjem poplačan ves trud, ki smo ga vložili v ustvarjanje 
Fondka.

Renata Koštomaj in Lilijana Ločnikar, 
Vrtec Mavrica Vojnik Enota Socka

NAŠI KORAKI ZA PRIDOBITEV 
MEDNARODNEGA 

PRIZNANJA – EKO-ZASTAVE

Strokovni delavci v enoti Vrtca Mavrica Vojnik na 
Frankolovem smo se v tem šolskem letu odločili, da pričnemo 
z izpolnjevanjem zahtev sedmih korakov za pridobitev EKO-
zastave. Za otoke smo pripravili različne dejavnosti, ki so 
prispevale k razvoju okoljske ozaveščenosti. Otroci so imeli 
tekom šolskega leta možnost:
- spoznavati samega sebe; 
- ugotavljati, kaj zmorejo; 
- prepoznavati svoja čustva; 
- se družiti z otroki različne starosti 1-6 let;
- postali so pozorni, strpni drug do drugega, predvsem do 
 mlajših od sebe;
- otroci so imeli možnost pridobiti nova spoznanja o vodi: 
 voda od izvira do potoka, od rezervoarja do vrtca, pomen 
 vode za življenje, spoznali so posledice pomanjkanja 
 vode, varčevanje z vodo, spoznali vodo v različnih 
 pojavnih oblikah, izvajali eksperimente z vodo ...; 
- spoznavali različne materiale: les, papir, plastiko, kovino, 
 steklo;
- se naučili ločevati odpadke po materialih;
- ločevali in zbirali odpadni papir že v igralnici;
- ločeno in v zato namenjene kontejnerje odlagali plastične 
 lončke; 
- spoznali namen zbiranja odpadkov, kot možnost 
 predelave in s tem ohranjanja naravnega okolja tako, da 
 ni preobremenjeno z odpadki različnih vrst;
- otroci so pridobivali izkušnjo, da na urejenih notranjih in 
 zunanjih igralnih površinah bivamo varno;
- v mesecu maju smo pripravili ''športno dopoldne'' kot 
 skupno druženje vseh treh skupin v enoti; 
- v maju smo z našo maskoto ''smeškom'' sodelovali na 
 srečanju EKO-vrtcev Slovenije v Mariboru. 

Prepričana sem, da če bomo sledili zastavljenim ciljem še v 
prihodnjem šolskem letu, se bomo ob letu lahko veselili ob 
prejetju EKO-zastave. 
Posebej še, če bomo znali že najmlajšim približati pomen 
misli:

Sem samo eden.
Pa vendar eden.

Vsega ne zmorem,
pa vendar nekaj zmorem.
In ker ne zmorem vsega,

ne bom odklonil, da storim tisto,
kar zmorem.

(Edward Hale) 

      Koordinatorka Darinka STAJNKO,
Vrtec Mavrica Vojnik

Enota Frankolovo

OD VRTCA DO ŠOLE



2721. junij 2007 OgledalO 06/61

ŠPORTNO DOPOLDNE OTROK VRTCA 
FRANKOLOVO

Gibanje je zelo pomemben dejavnik otrokovega razvoja. 
Na razvoj gibanja vpliva predvsem otrokovo okolje, ki mu 
omogoča izpolnjevanje njegovih potreb in želja po gibanju. 
K temu stremimo tudi v našem vrtcu, saj otrokom omogočamo 
čim več svobodnega in varnega gibanja in poskušamo izrabiti 
vsako priložnost za spodbujanje telesne dejavnosti otrok, od 
različnih igric v igralnici do iger v zahtevnejših dejavnostih 
na igralih, v telovadnici, na igrišču ali v naravi.
Tako smo v mesecu maju izvedli športno dopoldne za otroke 
vseh treh skupin (1. in 2. starostnega obdobja) na dvorišču 
vrtca Frankolovo. Strokovni delavci smo pripravili športne 
dejavnosti z različnimi zahtevnostnimi nalogami. Otroci so 
se najprej ogreli z gimnastičnimi vajami, nato so se razdelili 
na štiri skupine, vključno z vzgojiteljem. Izmenjavali so se 
v že pripravljenih postajah ter se preizkušali v različnih 
gibalnih spretnostih: tek, hoja med stebri z nošenjem 
žoge, plazenje skozi »asco« hišico, skozi tunel, vzpenjanje 
in spust po toboganu, kotaljenje bočno po blazini, hoja in 
preskakovanje čez ovire, ciljanje z napihljivo žogo skozi 
obroč ter s košarkaško žogo na koš.
Otroci so gibalne dejavnosti nenehno ponavljali v določenem 
zaporedju tako, da so bili na koncu že kar utrujeni. Za 
sodelovanje so otroci dobili tudi medalje, katerih so bili še 
posebej veseli. 

Aktivnosti so potekale 
zelo sproščeno in živahno. 
Gibalne naloge so bile 
enostavne, prilagojene 
otrokovi starosti in 
zmožnostim. Starejši 
otroci so se do najmlajših 
(1-2,5 let) odgovorno in 
pokroviteljsko obnašali, 
do njih bili strpni in jim 
pomagali ob določeni 
težavi.
Čeprav otroci v vrtcu 
Frankolovo bivajo v dveh 
hišah, v matični enoti in 
v prostorih stare osnovne 
šole, so na ta dan bili še 
posebej veseli skupnega 

druženja, saj so se zopet srečali s starimi prijatelji ter z bratci 
in s sestricami.

Klaudija Lubej,
VRTEC Mavrica Vojnik

Enota Frankolovo 

OSNOVNA ŠOLA VOJNIK

USPEŠNI DEVETOŠOLCI OSNOVNE ŠOLE 
VOJNIK

Lucija Žnidar
je vseh osem let odlična učenka. Poleg 
šole jo zanima cel kup stvari, zato je 
vseskozi vključena v različne šolske in 
zunajšolske dodatne dejavnosti. Njeno 
življenjsko vodilo je: »Carpe diem!« 
zato zelo dobro izkoristi vsak trenutek 
dneva.
V šoli je vseskozi članica Mladinskega 
pevskega zbora. Ker ima rada knjige, 

uživa pri delu v knjižnici, ker pa je po naravi radovednega 
duha, je uspešna mlada raziskovalka. Z letošnjo raziskovalno 
nalogo Ekološke kmetije v občini Vojnik, ki jo je izdelala pod 
vodstvom gospe Nataše Gorenak, je zmagala na regionalni 
ravni in se z njo 1. 6. 2007 udeležila tudi državnega 
tekmovanja, kjer je osvojila zlato priznanje.
Tako kot vsako šolsko leto, se je tudi letos udeležila številnih 
tekmovanj iz znanj. Osvojila je zlato Cankarjevo priznanje, 
srebrno priznanje iz znanja zgodovine, bronasto državno 
priznanje iz znanja angleškega jezika, srebrno priznanje 
iz Vesele šole, zlato priznanje iz nemške bralne značke in 
bronasta priznanja iz logike, matematike in biologije.
Zaključila je nižjo glasbeno šolo, kjer se je učila igrati na 
klavir, zelo rada pa sede za bobne, kjer se sprosti in si nabere 
novih moči.
Rada ima barve, zanima jo oblikovanje materialov, zato 
obiskuje slikarsko šolo prof. Tomaža Milača. Svoje misli in 
občutke izpove v pesmih in likovnih delih.
Vpisala se je na 1. gimnazijo v Celju, kasneje pa bi rada 
nadaljevala študij prava. Ker je zelo komunikativna in odprta, 
si želi potovati po svetu, spoznavati nove kraje in ljudi. Rada 
ima poštene in prijazne ljudi, ki znajo v človeku poiskati in 
ceniti dobro.

Gregor Oprčkal
je vsestranski fant, ki ves svoj prosti čas 
maksimalno izkoristi. Vseh osem let je 
odličnjak. V šoli je sodeloval v društvu 
Mladi gasilec in večkrat tekmoval na 
državnem tekmovanju, na regijskem 
kvizu je skupaj s sotekmovalcema osvojil 
1. mesto. Bil je član ekipe ŠKL. Je mladi 
raziskovalec in zlati bralni značkar. 
Leta 2005 je bil regijski nagrajenec 

za likovno delo Evropa v šoli. Štiri leta je pel v šolskem in 
cerkvenem otroškem zboru. Je ministrant. Sedem let že 
sodeluje v Slomškovem bralnem priznanju. Sedem let trenira 
košarko in je član ekipe, ki je zmagala na turnirju ''Zvrhan 
koš zabave'' in ekipe, ki je osvojila 1. mesto v II. državni ligi 
starejših pionirjev. Na tekmovanjih je trikrat osvojil bronasto 
in dvakrat srebrno priznanje v Veseli šoli, dvakrat bronasto 
Vegovo priznanje, dvakrat bronasto Stefanovo priznanje, 
enkrat bronasto priznanje iz kemije in enkrat bronasto 
Cankarjevo priznanje. Trenutno največji uspeh pa je gasilski, 
saj se je kot član mladinske ekipe PGD Nova Cerkev že 
drugič uvrstil na gasilsko olimpiado. Prva je bila leta 2005 
v Varaždinu, kjer je prejel srebrno značko, letos pa so spet 
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postali državni prvaki in pot ga bo skupaj z ekipo vodila na 
olimpiado na Švedsko. Vpisal se je na 1. gimnazijo v Celju. V 
obilici dejavnosti njegov poklicni cilj še ni oblikovan.

Tjaša Žlavs
je vseskozi odlična učenka. V letošnjem 
letu je sodelovala kot prostovoljka v 
Špesovem domu starejših občanov. 
Sodelovala je na različnih šolskih 
tekmovanjih in v raziskovalni dejavnosti. 
Vpisala se je na Gimnazijo Celje – 
Center. Zelo rada ima zgodovino, zato 
se bo izobraževala na tem področju.

Ksenija Tepej
je neizstopajoče, a delovno dekle, 
ki je vseh osem razredov zaključila 
z odličnim uspehom. Dve leti je 
sodelovala v pevskem zboru, udeležila 
se je nekaterih tekmovanj. Sodeluje 
v Prostovoljnem gasilskem društvu. 
Vpisala se je na Srednjo šolo za turizem, 
saj želi postati turistična vodnica.

Urška Potočnik
je živahno in prijazno dekle. Kot 
prostovoljka je uspešno sodelovala v 
Špesovem domu starejših občanov in bila 
predlagana za ''naj prostovoljca'' Celjske 
regije. Vseh osem let je odličnjakinja. 
Rada raziskuje, zato je sodelovala v 
raziskovalni nalogi o športni aktivnosti 
na OŠ Vojnik. Sodelovala je na več 
tekmovanjih in osvojila dve bronasti 

Stefanovi priznanji iz fizike, bronasto priznanje v Veseli šoli 
in bronasto Cankarjevo priznanje.
Vpisala se je na Gimnazijo Celje – Center in želi postati 
pedagoginja ali socialna delavka.

Monika Leber
je zelo dobrovoljna devetošolka, saj 
glasba zajema pomemben del njenega 
življenja. Obiskuje glasbeno šolo, kjer 
igra klavirsko in diatonično harmoniko, 
saksofon in mali boben. Zaključenih 
ima pet let glasbene šole. Sodelovala 
je v pevskem zboru in ŠKL. Vseh 
osem let je odlična. Na tekmovanju iz 
znanja slovenščine je prejela bronasto 

Cankarjevo priznanje. Vpisala se je na I. gimnazijo v Celju 
– klasični oddelek. Njeni življenjski cilji so še skriti v njenem 
srcu. Rada ima resnico in morda bo kdaj postala sodnica. 

Martina Zorko
je osem let odlična učenka. Sodelovala 
je v nemški bralni znački in osvojila 
zlato priznanje. Kot raziskovalka je 
prejela na 38. državnem srečanju 
mladih zgodovinarjev raziskovalcev 
v organizaciji ZPM Slovenije zlato 
priznanje za nalogo Stare vojniške 
razglednice. Poje v Otroško-mladinskem 

cerkvenem pevskem zboru v Novi Cerkvi, sodeluje v 
Slomškovem bralnem priznanju in je skavtinja Rakove steze 
I. Opravila je štiri leta glasbene šole za »sintisajzer«. Vpisala 
se je v Gimnazijo Celje – Center. 

Ana Ravnak
že osmo leto končuje razred z odličnim 
uspehom. Je mlada raziskovalka. Letos 
je uspešno sodelovala v zanimivi nalogi z 
naslovom Življenje brez drog. Rada bere, 
zato sodeluje v Slomškovem bralnem 
priznanju. Je članica v skupini skavtov 
Rakova steza I. Prepeva v Otroško-
mladinskem cerkvenem pevskem zboru 
v Novi Cerkvi. Vpisala se je v Poslovno-

komercialno šolo v Celju, saj želi študij nadaljevati v smeri 
podjetništva.

Sara Gobec 
ima rada glasbo. Poje v Mladinskem 
pevskem zboru OŠ Vojnik, v Otroško-
mladinskem pevskem zboru, šest let je v 
Glasbeni šoli igrala klavir in obiskovala 
teorijo ter tako končala nižjo glasbeno 
šolo. Vseh osem let je odlična. Je članica 
ekipe ŠKL. Sodelovala je na različnih 
tekmovanjih in osvojila bronasto 
in srebrno priznanje v Veseli šoli in 

uspešno sodelovala v raziskovalni nalogi Življenje brez drog. 
Kot pridna bralka je sodelovala v Slomškovem bralnem 
priznanju. Je skavtinja Rakove steze I. Rada ima konje, zato 
je trenirala jezdenje in naredila izpit za jahača I.
Vpisala se je na I. gimnazijo v Celju – klasični oddelek. Veseli 
jo novinarsko delo in delo učitelja slovenščine.

Jernej Koželj
je prijazen športnik od nog do glave. 
Sodeloval je v ŠKL, je član Košarkarskega 
kluba Vojnik in skupaj z ekipo si je 
priigral enotedensko sodelovanje v 
Vilfanovem košarkarskem kampu. Je 
vseskozi odličnjak. Sedem let je prepeval 
v pevskem zboru. Je ministrant in rad 
sodeluje kot mladi napovedovalec na 

raznih slovesnostih. Vpisal se je na I. gimnazijo v Celju, 
postal pa bi rad ortoped ali zobozdravnik.

Nuša Videnšek
je učenka, ki jo zanima zelo veliko 
stvari. Je osem let odlična. Sedem let je 
sodelovala v pevskem zboru, dve leti pa 
v ekipi ŠKL. Končala je šest let glasbene 
šole. Rada ima jezike. V tekmovanju 
iz angleškega jezika se je uvrstila na 
državno tekmovanje, v tekmovanju 
iz slovenskega jezika pa je osvojila 
bronasto Cankarjevo priznanje.

Vpisala se je na I. gimnazijo v Celju. Njeni cilji še niso čisto 
izoblikovani, morda bo postala odvetnica.
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Tadej Zabav
je učenec, ki ima najraje šport. Uspešno 
je tekmoval v šolski ekipi ŠKL in 
zastopal šolo na različnih športnih 
tekmovanjih. Z ekipo ŠKL – dečki je 
zmagal na turnirju ZVRHAN KOŠ 
ZABAVE. Ekipa si je s tem prislužila 
enotedensko udeležbo v kampu Petra 
Vilfana. Trenira v Košarkarskem klubu 
Vojnik. S selekcijo Starejši pionirji so 

bili prvi v 2. pionirski ligi KZS. Vpisal se je na Šolski center 
Celje, program tehnik mehatronike. Želi si postati čim bolj 
uspešen športnik. 

Špela Tržan
je vsa leta odličnjakinja. Zelo uspešno 
je sodelovala na različnih tekmovanjih. 
Osvojila je bronasto, srebrno in 
zlato Stefanovo priznanje iz fizike, 
Proteusovo bronasto, srebrno in zlato 
priznanje iz znanja biologije, udeležila 
se je vseslovenskega tekmovanja za 
Cankarjevo priznanje in tekmovanja 
iz matematike. Sodelovala je v PGD. 

Vpisala se je v Gimnazijo Celje – Center. Zelo jo zanima 
medicina, vendar končna odločitev je še daleč.

Andraž Zagrušovcem 
je osem let odličen učenec. Že na 
razredni stopnji je osvojil trikrat zlato 
priznanje Računanje je igra. Na zadnjih 
tekmovanjih je osvojil trikrat bronasto 
Vegovo priznanje, dvakrat bronasto 
Stefanovo priznanje ter bronasto 
priznanje iz znanja zgodovine. Je mladi 
raziskovalec. Izven šole sodeluje v PGD 
Socka. Ima čin Starejši pionir gasilec. 
Na tekmovanjih je z ekipo dosegel 

veliko uspehov, kar dokazujejo pokali. Vpisal se je na Splošno 
gimnazijo Lava in si želi postati splošni zdravnik.

Barbara Beškovnik
je vesela in prijazna članica PGD Socka. 
Vseh osem let je bila odlična. Lani je 
pela v Mladinskem pevskem zboru. Bila 
je članica ekipe ŠKL. Svojo radovednost 
je tešila v raziskovalni dejavnosti. 
Uspešno je tekmovala v znanju 
zgodovine, kemije in logike. V osmem 
razredu je osvojila bronasto priznanje 
za 3. mesto na šolskem tekmovanju 

iz logike in bronasto Vegovo priznanje. Vpisala se je na I. 
gimnazijo v Celju.

Lovro Gmajner
je dober športnik, bil je član ekipe ŠKL, 
trenira košarko in je odličen učenec. 
Na tekmovanju iz angleščine je osvojil 
bronasto, srebrno in zlato priznanje. 
S košarkarsko ekipo je zmagal v 
tekmovanju ''Zvrhan koš zabave'', sedaj 
pa še v tekmi ''Veter v laseh''. Vpisal se je 
na Šolski center Celje – evropski oddelek. 
Rad bi postal simultani prevajalec.

Tadej Steničnik
je odličen osem let. Sodeloval je v 
tekmovanju iz matematike in fizike. 
Vpisal se je na Šolski center Celje, 
smer tehnik – mehatronik. Želi postati 
diplomirani inženir v tej stroki.

Jure Črepinšek
je pravi učenjak. Vseh osem let je 
odličnjak. Sodeloval je na najrazličnejših 
tekmovanjih in to zelo uspešno, kar 
dokazujejo priznanja: dvakrat bronasto 
priznanje iz kemije, dvakrat srebrno 
Proteusovo priznanje iz znanja biologije, 
bronasto priznanje iz angleščine, 
bronasto in srebrno Vegovo priznanje, 
srebrno in zlato priznanje iz zgodovine, 

dvakrat srebrno Stefanovo priznanje iz fizike, bronasto 
priznanje iz logike in srebrno priznanje iz znanja nemščine. 
Je pravi knjižni molj. Vpisal se je na I. gimnazijo v Celju.

Tjaša Kramar
je učenka, ki rada bere in ustvarja. Je 
odličnjakinja. Letos je osvojila zlato 
Cankarjevo priznanje. Končala je dve 
leti glasbene šole za klavir. Vpisala se je 
v I. gimnazijo v Celju. 

Boštjan Vrisk
je poleg tega, da dobro skrbi za svoje 
znanje, saj je vseh osem let odličen, tudi 
zelo dober športnik. Bil je član ekipe ŠKL 
in igra košarko. Obiskoval je glasbeno 
šolo, bil član šolskega pevskega zbora in 
tekmoval v ekipi društva Mladi gasilec 
na državnem tekmovanju. Kljub vsem 
tem obveznostim rad pomaga doma na 
kmetiji. Vpisal se je na I. gimnazijo v 
Celju in želi postati arhitekt.

Tea Fideršek
je odličnjakinja osem let. Štiri leta je 
sodelovala v pevskem zboru. Bila je 
vestna članica knjižničarskega krožka in 
sodelovala je na spominskih slovesnostih. 
Osvojila je bronasto Vegovo priznanje, 
v vseh osmih letih je za pridno branje 
prejela bralno priznanje, letos pa še 
bronasto priznanje iz nemščine. Štiri 
leta je obiskovala glasbeno šolo, kjer je 

igrala »sintisajzer« in z odličnim zaključila letnike. Vpisala se 
je na Splošno gimnazijo Lava. Privlači jo poklic učiteljice.
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Primož Krajnc
je zadržan fant, a je pravi umetnik. 
Vseskozi je odličnjak. Na tekmovanjih 
je osvojil bronasto Vegovo priznanje 
ter bronasto in srebrno Stefanovo 
priznanje. 
Vpisal se je na Gimnazijo Celje – 
Center.

Anja Jezernik
je že deset let članica PGD Nova 
Cerkev in uspešno sodeluje na 
različnih tekmovanjih, saj je skupaj s 
sotekmovalkami dosegala največkrat 
1. ali 2. mesto. Letos je prvo leto med 
skavti Rakove steze I. in se šele uvaja v 
to področje. Je vseh osem let odlična. 
Prva štiri leta je pela v pevskem zboru 
in pet let pridno brala za bralno značko. 

Sodelovala je na različnih šolskih tekmovanjih. Najbolj 
uspešna je bila v slovenščini, kjer se je uvrstila na državno 
tekmovanje in osvojila srebrno priznanje. Vpisala se je na I. 
gimnazijo Celje.

Nina Podgoršek
je do petega razreda prepevala v 
pevskem zboru. Je vseskozi odlična. 
Končala je nižjo glasbeno šolo za klavir. 
Je mlada raziskovalka. Letos je skupaj 
s sošolkama osvojila prvo mesto na 
regijskem tekmovanju, na tekmovanju 
mladih zgodovinarjev v Poreču pa so 
osvojile zlato priznanje. Vseh osem 
let je osvojila bralno značko, letos 
pa še srebrno priznanje za nemško 

bralno značko. Vpisala se je na Gimnazijo Celje – Center 
– predšolska vzgoja. 

Janja Belej
je po duši glasbenica. Končala je nižjo 
glasbeno šolo za klavir in uspešno 
opravila preizkus znanja za glasbeno 
gimnazijo. Prav tako obiskuje glasbeno 
šolo za solopetje in nauk o glasbi. Na 
tekmovanju celjske in koroške regije v 
šolskem letu 2003/04 se je s štiriročnim 
igranjem s sotekmovalko uvrstila na 
državno tekmovanje, kjer je prejela 

zlato priznanje. Osem let je sodelovala v pevskem zboru. 
Vseskozi je odlična. Letos je sodelovala v mednarodnem 
projektu Evropska vas, kjer so predstavili Estonijo. Na 
tekmovanju iz fizike je prejela bronasto Stefanovo priznanje, 
s sotekmovalkama pa je osvojila 2. mesto na regijskem 
tekmovanju mladih raziskovalcev z nalogo Čokolada, ta 
sladka razvada. 

Milena Jurgec
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ZAKLJUČNE EKSKURZIJE

Vsako leto se ob koncu šolskega leta učenci odpravijo na 
zaključne ekskurzije v različne kraje Slovenije. Ogledajo si 
glavno mesto Slovenije, razne znamenite kraje in pokrajine 
od Bele krajine do Gorenjske, Postojnsko jamo in okolico, 
dvetošolci pa se odpravijo v tujino. Kot po navadi, so tudi 
letos potovali na Dunaj. Na takšne ekskurzije ostanejo lepi 
spomini.

Milena Jurgec

REVIJA PEVSKIH ZBOROV OŠ VOJNIK

V četrtek, 10. 5. 2007, so se v prostorih Podružnične osnovne 
šole Socka predstavili pevski zbori POŠ Socka pod vodstvom 
Nataše Čerenak, POŠ Šmartno v Rožni dolini pod vodstvom 
Elizabete Muha, POŠ Nova Cerkev pod vodstvom Sabine 
Penič ter Otroški in Mladinski pevski zbor OŠ Vojnik pod 
vodstvom Emilije Kladnik Sorčan. To je bilo tradicionalno 
srečanje, ki poteka vsako leto v enem izmed krajev, kjer je 
podružnična ali centralna šola. Vzdušje je bilo enkratno, 
prireditev odlično pripravljena, dvorana polna poslušalcev, 
petje otrok pa čudovito. 

Foto: Jelka Kralj
Milena Jurgec

DESETO SREČANJE PEVSKIH ZBOROV V 
VOJNIKU

Od četrtka, 24. 5., do nedelje, 27. 5. 2007, so v Vojniku 
gostovali mladi pevci iz Jirkova in Chomutova. 50 pevcev, ki 
jih vodita zborovodkinji Eva Steinbachová in Liana Jíhová, 
s spremljevalci, z ravnateljem in s pobudnikom srečanj 
Jaroslavom Cyrusom, častnim meščanom mesta Jirkov, je 
obiskalo svojih 50 vrstnikov Mladinskega pevskega zbora iz 

Osnovne šole Vojnik. Nekateri so že stari znanci, saj so se že 
srečali v Vojniku in na Češkem, nekateri pa so stkali nove 
vezi. Otroci so bili gostje družin vojniških pevcev. V petek 
dopoldne so pripravili skupaj zanimiv koncert v Psihiatrični 
bolnici v Vojniku, nato pa so odprli hodnik prijateljstva v 
šoli v Vojniku. Zvečer so imeli jubilejni koncert v Kulturnem 
domu v Vojniku. Čudoviti glasovi so napolnili dvorano. 

Foto: Luka Rojnik

Kdor je prišel na koncert, je lahko užival v lepih čeških 
in slovenskih pesmih. Pevci so si izmenjali tudi darila. Po 
koncertu so imeli ples v OŠ Vojnik. V soboto, 26. 5., so si vsi 
pevci skupaj ogledali mesto Maribor in Akvarij. Popoldne so 
preživeli pri svojih gostiteljih, zvečer pa so izvedli koncert 
v Šmartnem v Rožni dolini, kjer so jih domačini zelo lepo 
sprejeli. Nedelja je bila namenjena oddihu. Mladi Čehi so si 
ogledali Postojnsko jamo in slovensko obalo, zvečer pa so se 
vrnili v Vojnik, kjer so tekle solze slovesa. Pa saj bo kmalu 
leto naokrog, ko bodo gostje na Češkem vojniški pevci. 

Milena Jurgec

OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO

USPEŠNI DEVETOŠOLCI

TADEJ KRAČUN
Tadej se zelo rad ukvarja s 
kolesarjenjem in z igranjem na kitaro. 
Rad bere, saj je osvojil zlato bralno 
značko. V tem šolskem letu je osvojil 
srebrno priznanje iz znanja o sladkorni 
bolezni, bronasta priznanja pa pri 
geografiji, zgodovini in matematiki.

ALEN ZALOŽNIK
Alen dela najraje na računalniku. V 
letošnjem šolskem letu je osvojil zlato 
bralno značko in bronasto priznanje 
pri angleščini.
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ŠPELA LOZEJ
Špela rada igra 
odbojko, zanima 
pa jo tudi branje. 
Osvojila je vsa 
bralna priznanja 
– zlato značko. 
Sodelovala je tudi 
v tekmovanjih iz 

znanja in letos osvojila bronasto pri-
znanje iz biologije in slovenskega je-
zika.

ŽAN
KOVAČEVIĆ
Žan zelo rad igra 
na različne in-
strumente in v 
ansamblu. V tem 
šolskem letu je 
osvojil bronasto 
priznanje iz geo-
grafije.

USPEŠNI UČENCI NA OŠ 
FRANKOLOVO

Uspešnih učencev, ki so nam v ponos, je 
kar nekaj. Med najuspešnejše štejemo 
športnico Sašo Brezovnik, ki je tudi letos 
posegala po prvih mestih na smučarskih 
tekmovanjih, uspešno zastopa šolo na 
drugih športnih tekmovanjih, hkrati 
pa izdeluje peti razred po programu 
osemletke z odliko.
 
V letošnjem šolskem letu zaključuje 
osnovno šolo 20 učencev devetega 
razreda. Med njimi je tudi sedem pridnih 
bralcev, ki so svoje bralne navade 
pokazali v tekmovanju za osvojitev 
bralnih značk in bodo letos prejeli 
zlato bralno značko. Zlati značkarji 
so Nuša Germ, Doris Harinski, Žan 
Kovačević, Tadej Kračun, Špela Lozej, 
Janez Rozman, Alen Založnik in 
Urška Zazijal. Dejavni in uspešni pa 
so bili tudi pri ostalih dejavnostih in 
na tekmovanjih iz znanja, kjer se je še 
posebej izkazal Janez Rozman, ki je 
osvojil srebrno priznanje iz fizike. 

Zlasti pa smo ponosni na naše učence, 
ki so se vpisali v Zlato knjigo šole, 
vse razrede osnovne šole so končali z 
odličnim uspehom.
 
Vsem iskrene čestitke za dosežene 
rezultate.

Peter Žurej, 
ravnatelj

PISMO MOJEMU 
OSEMLETNIKU

Učenci devetega razreda so pri uri 
filozofije strnili svoja razmišljanja o 
svojem dosedanjem šolanju v napotke 
generacijam, ki prihajajo za njimi in 
jim bodo olajšala življenje in delo v šoli. 
Hkrati jim bodo ti napotki, če jih bodo 
upoštevali, prinesli več zadovoljstva, 
dobrega počutja in razumevanja med 
sošolci.

1. Bodi prijazen do učiteljev, jih 
 spoštuj in ubogaj.
2. Piši domače naloge.
3. Pridno se uči.
4. Udeležuj se tekmovanj in si 
 pridobi kakšno medaljo.
5. Bodi prijazen do svoje 
 razredničarke.
6. Ne klepetaj med poukom.
7. Upoštevaj šolska pravila.

Martin Brezlan

Svetujem ti, da se pridno učiš in 
dosežeš cilj, ki si si ga zastavil. Redno 
prebiraj knjige, ker s tem bogatiš svoj 
besedni zaklad. Ves čas boš na isti šoli, 
se srečeval z istimi učitelji, zato bodi 
prijazen. Če se boš vsa leta pridno 
učil in se udeleževal tekmovanj ter si 
prislužil kakšna priznanja, boš imel 
tudi več možnosti za vpis na želeno 
srednjo šolo. Naj te učenje veseli, saj 
boš spoznal veliko novih stvari in si 
jih moral zapomniti, kajti v življenju ti 
bodo prišle še zelo prav (tudi, če sedaj 
ne misliš tako). Vedno povej, kaj misliš, 
izrazi svoje mnenje, vendar na spoštljiv 
način. Nikoli ne dovoli, da te drugi 
silijo v nekaj, česar nočeš ali se ti ne zdi 
prav.
Želim ti veliko prijetnih ur v osnovni 
šoli. Pouk ni tako zelo dolgočasen, 
saj pridejo vmes na vrsto tudi športni, 
naravoslovni, kulturni in še kakšni 
dnevi, ki popestrijo pouk.

Urška Zazijal

Poslušajte učitelje in jih ubogajte. Učite 
se in se čim bolj uspešno udeležujte 
šolskih tekmovanj. Imamo lepo šolo, 
zato jo varujte. Veliko berite in knjige 
redno vračajte v knjižnico. Dežurni 
učenci, redno pospravljajte garderobo. 
Bodite čim bolj zagnani in uspešni pri 
šolskem delu in drugih obveznostih. 
Spoštujte svoje sošolce, bodite prijazni 
do njih in držite skupaj.

Alen Založnik
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V šoli bodi previden, ne počni neumnosti in se lepo vedi do 
učiteljev in sošolcev. Piši domače naloge in se uči sproti, še 
posebej pri angleščini, matematiki in slovenščini. Ubogaj 
učitelje in upoštevaj, kar rečejo. Ne »švinglaj« preveč, ker te 
lahko dobijo in sledi enka. Ne uničuj šolske opreme in ne 
zagovarjaj tistih, ki to počnejo. S šolskimi učbeniki ravnaj, 
kot bi ravnal z lepim cvetom. Uživaj v času osnovne šole, saj 
ni hudo in hitro mine.

   Sanja Ravnak

To je le nekaj napotkov ob slovesu naših devetošolcev, ki 
se jih sami sicer niso vedno držali, vedo pa, da jih je prav 
upoštevati. Ljudje se pač radi učimo na napakah.

Suzana Šafarič

EVROPSKA VAS
V sredo, 9. maja 2007, smo se učenci 7. razreda v spremstvu 
učiteljic Leonide Rožanski in Štefke Iršič s kombiji odpeljali 
proti Celju, saj smo v projektu Evropska vas želeli predstaviti 
Bolgarijo. Že ob pol deveti uri smo prispeli pred Trg Celjskih 
knezov. Kar začudila sem se, koliko učencev in učenk je 
že bilo zbranih. Hitro smo poiskali svojo stojnico in začeli 
pripravljati plakate, bolgarske zastave in druge stvari. Ob 
10.30 se je tržnica odprla. Veliko ljudi je zanimalo marsikaj 
o Bolgariji in Antonu Bezenšku. Mi smo jim seveda postregli 
s svojim znanjem. K naši stojnici je prišla tudi novinarka z 
Radia Celje, nam postavljala vprašanja in nas spraševala, kaj 
nam je bilo všeč. Ob enajstih se je začel program, na katerem 
so učenci z različnimi plesi in inštrumenti predstavili države. 
Mi smo jim predstavili bolgarsko kolo. Ko smo končali, smo 
poželi veliko navdušenja in aplavza. Ob enih smo začeli 
pospravljati stojnico in odpravili smo se proti avtobusu. Vsi 
smo rekli, da želimo drugo leto tudi sodelovati in bili smo 
navdušeni.

Katarina Vinter, 7. r.

Foto: Branko Dragar

V sredo, 9. maja, se je naš razred odpravil v Celje, kjer je 
potekal projekt Evropska vas. V tem projektu je sodelovalo 26 
šol, vsaka šola je imela svojo državo. Mi smo imeli Bolgarijo. 
Naši mentorici sta nam pomagali, da smo se naučili bolgarsko 
kolo ter izdelali plakate, na katere smo prilepili zanimivosti 
o Bolgariji. Vsaka šola je imela svojo predstavitev države na 
odru pred občino. V Celju smo bili od pol devete ure zjutraj 
do trinajste ure. Medtem smo imeli čas za kratke sprehode 

po mestu in bližnji okolici. Tam smo srečali tudi dve Čehinji 
in gospo iz Bolgarije. Zanimive so bile predstavitve drugih 
držav; nekateri so peli, drugi plesali, igrali na inštrumente. 
Ogledali smo si tudi stojnice drugih držav. Ker smo bili letos 
tam prvič, imamo sedaj še več idej za naslednje leto. Upamo, 
da bomo prihodnje leto spet sodelovali v tem projektu.
Še nekaj zanimivosti o Bolgariji:
- z njo nas povezuje Anton Bezenšek;
- pekoča hrana;
- parfumi iz rožnega olja;
- copati, ki so posebne oblike;
- v času Rimskega imperija se je področje današnje Romunije 
in Bolgarije imenovalo Trakija;
- Bolgarija je vključena v Evropsko skupnost od 1. januarja 
2007.

ELIZABETA in MARISA, 7. razred

Foto: Branko Dragar

V sredo, 9. maja, smo se s kombiji odpeljali v Celje na Trg 
Celjskih knezov. Začeli smo postavljati stojnico s spominki 
iz Bolgarije. V šoli smo naredili tudi plakate, ki predstavljajo 
Bolgarijo in njene značilnosti, vsak pa je naredil tudi 
bolgarsko zastavo iz bele, zelene in rdeče barve. Ko smo 
stojnico opremili, smo si lahko ogledali tudi nekatere 
druge stojnice, kjer so bile predstavljene še druge države iz 
Evropske skupnosti. Bilo je 26 šol in en vrtec. Pridružil se 
nam je tudi ravnatelj, gospod Peter Žurej. Ko je bil čas, da 
učenci predstavimo države, smo se po štirih drugih točkah 
še mi odpravili na oder in odplesali kolo. Po končanem plesu 
je bila publika zelo navdušena. Po plesu pa smo odšli še na 
kratek sprehod po Celju. Ob pol enih smo začeli pospravljati 
stojnico, kasneje pa se vrnili na Frankolovo.

Urša Landekar, 7. razred
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GARDALAND

Vožnja v Gardaland je bila dolga. Na začetku je bilo 
manj zanimivo, pozneje pa smo se zabavali. Hodili 
smo v skupinah. Najboljši je bil vlak smrti, tudi 4D je 
bil zanimiv. Pred vožnjo nazaj smo si spočili. Zanimivi 
so bili tudi počasni vlakci z razgledom. Bilo je veliko 
Italijanov.

Tomaž  Jošt

Foto: Branko Dragar

V petek, 27. 4. 2007, smo se v zgodnjih jutranjih urah 
odpravili na izlet v Gardaland. Vozili smo se kar dolgo. 
Peljali smo se mimo Benetk. Ko smo se vozili, smo se 
zabavali, nekateri pa smo tudi malo zaspali. Tja smo 
prispeli okoli desete ure zjutraj, potem pa se razdelili 
po skupinah in se skupaj odšli zabavat na najrazličnejša 
igrala.

Valentina Kopinšek

Foto: Branko Dragar

V petek, 27. 4. 2007, zgodaj zjutraj, smo odšli v Gardaland. 
Med potjo tja in nazaj smo se ustavili tudi v Benetkah, 
peljali pa smo se mimo Milana. Okoli 11. ure smo prispeli. 
Bila sem skoraj vsepovsod, najbolj všeč pa mi je bilo na 
»blue tornadu«, ki prikazuje vožnjo z reaktivnim letalom. 
Tam smo bili do šestih popoldan, potem pa smo se po 
isti poti vrnili nazaj. Ob pol treh zjutraj smo prišli na 
Frankolovo. 

Tamara Ramšak

Ko smo se odpravili v Gardaland, smo se vozili zelo dolgo, 
saj smo že vsi komaj čakali, da bomo lahko šli na igrala. 
Najboljše so bile vodne stvari, saj smo bili čisto mokri, 
ker smo se škropili. 
Bila sem skoraj na vseh igralih, tudi na »blue tornadu«, 
prostem padu, vlaku smrti, centrifugi. Bilo mi je zelo 
»fajn«.

Mia Slemenšek 

PROTIPOŽARNA VARNOST – TEHNIČNI 
DAN

V ponedeljek, 21. 5. 2007, smo se učenci sedmega razreda 
zbrali v učilnici za geografijo, zgodovino in glasbo. Čez 
nekaj minut se je oglasil požarni alarm. Vsi smo stekli 
skozi vrata, po stopnicah navzdol, skozi vhodna vrata 

in za šolo na parkirišče. 
»Glejte, gasilci so prišli!« 
so se drli mali. Mi smo še 
malo počakali, se odšli 
v garderobo preobut in 
znova odšli ven. Sedaj smo 
odšli počasi. 
Zunaj so nas že čakali 
gasilci. Pokazali so nam, 
kakšno obleko ima gasilec. 
Pokazali so nam tudi, 
kako se gasi. Malo so zalili 
travo. Seveda so bili zraven 
policisti. Če si želel, si lahko 
naredil alkotest. Jaz ga 
nisem. Dekleta smo sedle 
v policijski kombi, zaprle 
vrata in se igrale, da so nas 
ulovili. Bilo je zelo smešno. 
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK

ŠT. 12/61, 21. JUNIJ 2007

VSEBINA:
1. JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2007;
2. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA 
    GOSPODARSTVA V OBČINI VOJNIK V LETU 2007;
3. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV SREDSTEV FINANČNIH POMOČI IN VGRADNJO MALIH ČISTILNIH 
    NAPRAV ZA KOMUNALNE VODE;
4. OBVESTILO OBČANOM (POSEBNI PRIMERI PRIDOBITVE UPORABNEGA DOVOLJENJA);
5. ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SLOVENSKO KNJIGO REKORDOV.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Na podlagi 5. člena Statuta Občine Vojnik (Ur. l. RS 59/06 in 67/06) ter 8. in 9. člena Odloka o 
podeljevanju priznanj Občine Vojnik (Ur. list RS, 17/96 in 63/00) Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja občine Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS O PRIZNANJIH OBČINE VOJNIK V LETU 2007 

I.
Priznanja občine zlati vojniški grb, srebrni vojniški grb in bronasti vojniški grb bo podelil Občinski svet 
Občine Vojnik ob občinskem prazniku v začetku oktobra. 

II.
Priznanja občine se lahko podelijo posameznikom, skupinam, organizacijam, podjetjem, društvom, 
zavodom in drugim pravnim osebam. 
Zlati vojniški grb se podeli občanu, katerega večletno delo in aktivnosti predstavljajo izjemen prispevek 
na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo 
Občine Vojnik.
Srebrni vojniški grb se podeli za izredno življenjsko delo, za vrhunske uspehe, ki so pomembni za razvoj 
in ugled Občine Vojnik ali za zelo pomembne enkratne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za 
nadaljnje ustvarjalno delo.
Bronasti vojniški grb se podeli za pomembne enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbuda za 
nadaljnje ustvarjalno delo. 

URADNI DEL
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Podeljuje se tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih 
dogodkih.

III.
Predloge za podelitev priznanj občine lahko podajo fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev 
priznanja ne more predlagati samega sebe.
Predlog za podelitev priznanja mora biti predložen v pisni obliki in mora vsebovati: 
- podatke o predlagatelju,
- podatke o kandidatu,
- naziv predlaganega priznanja (zlati, srebrni ali bronasti vojniški grb),
- utemeljitev pobude in predložitev podrobnejšega opisa uspeha ali dosežka,
- morebitne podatke, ki omogočajo primerjavo z drugimi podobnimi uspehi,
- datum predloga.

IV.
O podelitvi priznanj odloča Občinski svet Občine Vojnik s posebnim sklepom.
Podeli se največ en zlati vojniški grb, dva srebrna vojniška grba in tri bronaste vojniške grbe.
Predloge pošljite na naslov: Občina Vojnik, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
Keršova ul. 8, 3212 Vojnik vključno do petka, 17. 8. 2007.

Janez Karo, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja

Spoštovani!

Spet je leto naokoli in v oktobru bomo praznovali 12. občinski praznik. V preteklih letih smo podelili 
občanom in društvom na območju naše občine že kar nekaj priznanj. 
Želimo, da priznanja pridejo »v prave roke«, zato vas prosimo, spoštovani občani in občanke, da nam 
posredujete vaše predloge. Morda je vaš sorodnik, prijatelj ali sosed »tiho« storil dobra, inovativna ali 
zanimiva dela, dosegel uspehe oziroma dosežke, za katere ve le malo ljudi.
Predlagamo, da izpolnite spodnji obrazec in ga posredujete na Občino Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 
Vojnik. ZADNJI ROK ZA ODDAJO PREDLOGOV je petek, 17. 8. 2007. Lahko predlagate tudi več 
kandidatov, društev ali organizacij ter priložite obrazcu daljšo obrazložitev. 
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___________________________________
(ime in priimek predlagatelja)

___________________________________________
(naslov predlagatelja)

____________________________________
(poštna številka in pošta)

OBČINA VOJNIK
Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja
Keršova 8

3212 VOJNIK

Datum: _________2007
Zadeva: Predlog za podelitev priznanj Občine Vojnik za leto 2007

Na podlagi javnega razpisa o priznanjih občine Vojnik (Ogledalo št. 61) predlagam, da prejme priznanje 
občine Vojnik:
 
1. ______________________________________________________________________________________
(ime in priimek, naslov kandidata)

2. Utemeljitev predloga (opis dela, uspeha ali dosežka) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3. Predlagano priznanje: 1. zlati vojniški grb  
 2. srebrni vojniški grb
 3. bronasti vojniški grb 

 

  (obkrožite številko)

  Podpis predlagatelja

  ________________________
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Vojnik za 
leto 2007 (Uradni list RS, št. 20/07) ter Pravilnika 
o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje 
razvoja malega gospodarstva v občini Vojnik 
(Uradni list RS, št. 61/04 in št. 33/2007) župan 
Občine Vojnik objavlja

JAVNI RAZPIS
ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV 
ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA 

GOSPODARSTVA
V OBČINI VOJNIK V LETU 2007.

I. Predmet javnega razpisa
Finančna sredstva za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva se namenijo kot nepovratna finančna 
pomoč v obliki dotacij kot sofinanciranje izvajanja 
posameznih ukrepov.
Skupna višina finančnih sredstev, ki se dodeljujejo 
na podlagi javnega razpisa za pospeševanje razvoja 
malega gospodarstva v občini Vojnik, znaša 
12.518,80 € (3.000.000,00 SIT).

II. Nameni, ukrepi in pogoji

Finančna sredstva se namenijo za:

1. Sofinanciranje posameznih ukrepov v 
obliki dotacij. Skupna višina finančnih sredstev, 
ki se dodeljujejo v obliki dotacij, je 12.518,80 € 
(3.000.000,00 SIT).

2. Pridobitev ali podaljšanje standarda 
kakovosti, ki je priznan v tujini, so upravičeni 
stroški do 45 % upravičenih stroškov pridobitve 
oz. največ 1.000 € (239.640,00 SIT) od 15. 11. 2006 
dalje.

3. Stroški nakupa in pridobitev 
patentov, licenc izumov, tehničnih izboljšav, 
nepatentiranega tehničnega znanja in blagovnih 
znamk: za mala in srednje velika podjetja se krijejo 
stroški do 50 % oz. do maksimalne višine 1.700 € 
(407.388,00 SIT) od 15. 11. 2006 dalje.

4. Stroški izdelave projektne dokumentacije 
in stroški investicijskih programov: za mala in 
srednje velika podjetja se krijejo stroški do 45 % oz. 
do maksimalne višine 1000 € (239.640,00 SIT) od 
15. 11. 2006 dalje. Prejemnik pomoči mora prispevati 
najmanj 25 % vrednosti investicije. Investicijski 
projekti morajo ostati v občini vsaj 5 let.

5. Prva udeležba na sejmu ali razstavi: krijejo 
se upravičeni stroški najetja, postavitve in delovanja 
stojnice v višini do 50 % upravičenih stroškov oz. 
maksimalno do 1.500 € (359.460,00 SIT) od 15. 11. 
2006 dalje. Upravičen strošek je prva postavitev in 
delovanje stojnice na sejemski prireditvi od 15. 11. 
2006 do 15. 11. 2007. Upravičenci so do sredstev 
upravičeni samo enkrat, to pomeni, da upravičenci 
iz preteklih let ne morejo ponovno pridobiti 
sredstev iz naslova tega ukrepa.

6. Odpiranje novih delovnih mest v obliki 
samozaposlitve: pomoč za samozaposlitev se 
lahko dodeli, če je delovno mesto na območju 
občine Vojnik za zaposlovanje ljudi, ki še niso 
bili zaposleni ali pa so ostali brez zaposlitve. 
Samozaposlena oseba, katera uveljavlja subvencijo, 
mora biti registrirana kot brezposelna oseba 
najmanj en mesec pred dnem zaposlitve oziroma 
mora biti iz priloge razvidno, da se oseba prvič 
zaposluje (ftk. delovne knjižice ali overjena izjava 
vlagatelja). Če delavec ni občan občine Vojnik, se 
sredstva dodelijo v 2/3 višini.

Upravičenci so osebe, ki so se samozaposlili s 15. 
11. 2006 kot samostojni podjetniki.

Upravičeni stroški samozaposlitve so delni stroški 
plačanih prispevkov za eno leto, oziroma:
- ni občan občine Vojnik, njegovo podjetje pa ima 

sedež v občini Vojnik v maksimalni višini 800 € 
(191.712,00 SIT);

- občan občine Vojnik, katerega sedež podjetja 
je v občini Vojnik v maksimalni višini 1.200 € 
(287.568,00 SIT);

- se izključno ukvarja z raziskovalnimi aktivnostmi 
največ 1.500 € (359.460,00 SIT).

Pri samozaposlitvi mora prejemnik pomoči 
prispevati najmanj 25 % sredstev iz lastnih virov, 
ki ne smejo vsebovati pomoči. Nova zaposlitev 
mora biti ohranjena najmanj dve leti. 

III. Upravičenci

Sredstva za razvoj lahko pridobijo fizične in pravne 
osebe, ki:
- imajo sedež ali enoto na območju občine Vojnik 

in
- da poteka investicija na območju Občine Vojnik, 

in sicer:
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• samostojni podjetniki in gospodarske družbe, pri 
čemer se smiselno uporabljajo pravila za majhna 
podjetja, ki ima manj kot 50 zaposlenih, ima letni 
promet, ki je manjši od 7 mio EUR ali bilančno 
vsoto, ki je manjša od 5 mio EUR in je neodvisno 
podjetje ter 

• srednje velika podjetja, ki imajo manj kot 250 
zaposlenih, letni promet je manjši od 40 mio 
EUR ali bilančno vsoto, manjšo od 27 mio EUR 
in je neodvisno podjetje.

Do pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev 
jeklarstva, premogovništva, kmetijstva in ribištva. 
Pomoč tudi ni namenjena spodbujanju izvoza.

Do sredstev za razvoj niso upravičena majhna in 
srednje velika podjetja, ki so v prisilni poravnavi, 
stečaju ali likvidaciji ali pa so kapitalsko neustrezna, 
kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s 
prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega 
kapitala družbe.

IV. Vsebina vloge

1. Vloga Občine Vojnik za posamezen namen, ki 
se dobi v tajništvu občine v času uradnih ur od 
petka, 22. 6. 2007 dalje ali na internetni strani 
http://www.vojnik.si.

2. Odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
gospodarskih dejavnosti.

3. Potrdilo o plačanih davkih.
4. Izjava prosilca o višini lastnih sredstev za 

posamezen namen.
5. Izjava, da podjetje ni v težavah in da predstavlja 

razpisana pomoč spodbudo za izvedbo 
nameravanega projekta.

6. Izjava, da za ta namen še ni dobil državne pomoči 
oziroma kolikšen del je že dobil iz drugih virov.

Za posamezne ukrepe je potrebno predložiti 
tudi:
* za pridobitev in podaljšanje standarda kakovo-

sti:
- dokazilo o plačilu, 
- račun;
* stroški nakupa in pridobitev patentov, licenc iz-

umov, tehničnih izboljšav, nepatentiranega teh-
ničnega znanja in blagovnih znamk:

- dokazilo o plačilu, 
- račun;
* za izdelavo projektne dokumentacije in investi-

cijskih programov:

- dokazilo o plačilu izdelave projektne dokumen-
tacije in investicijskih programov,

- račun;
* za prvo udeležbo na sejmu ali razstavi:
- dokazilo o plačilu za najem, postavitev in delo-

vanje stojnice,
- račun;
* za odpiranje novih delovnih mest v obliki samo-

zaposlitve:
- odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za 

opravljanje:
- A) pridobitne dejavnosti in priglasitveni list za 

s.p.
- Dokazilo o zaposlitvi za nedoločen čas (obrazec 

M1). 
- Dokazilo o povprečni letni plači samozaposlene-

ga na delovnem mestu.
- Potrdilo o stalnem prebivališču samozaposlenega.
- Izjavo, da se samozaposleni ukvarja izključno z 

raziskovalno dejavnostjo.
- Potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje, da je bila 

samozaposlena oseba, katera uveljavlja subven-
cijo, registrirana kot brezposelna oseba najmanj 
en mesec pred dnem zaposlitve ali dokazila, da 
se oseba prvič zaposluje (ftk. delovne knjižice ali 
overjena izjava vlagatelja). 

V. Rok in način prijave razpisa

Rok za prijavo na javni razpis je od 22. 6. 2007 do 
vključno 16. 11. 2007 do 12.00. Vloga z zahtevanimi 
dokazili mora biti poslana priporočeno po pošti ali 
osebno oddana v tajništvu Občine Vojnik, Keršova 
8, 3212 Vojnik najkasneje do roka prijave. Za čas 
prejema se šteje, ko je vloga v tajništvu Občine 
Vojnik. 

Upravni organ Občine Vojnik lahko od prosilca 
zahteva tudi dodatno dokumentacijo. V primeru, 
da vloga ne bo dopolnjena v določenem roku, se s 
sklepom zavrže.
Vse vloge bo obravnavala tričlanska komisija za 
dodelitev sredstev za razvoj malega gospodarstva, 
ki bo sprejela sklepe o dodelitvi sredstev. Z 
upravičenci bodo sklenjene pogodbe v roku 40 dni 
od poteka roka za prijave.
Vse informacije lahko dobite na sedežu Občine 
Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik ali po telefonu (03) 
78-00-620 (Petra) ali po e-pošti obcina@vojnik.si .
 

Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik
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Občina Vojnik na podlagi 14. člena Statuta Občine 
Vojnik (Ur. l. RS. št. 59/06, 67/06) in na podlagi 
Pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna 
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/2006) objavlja:

RAZPIS
ZA DODELITEV SREDSTEV FINANČNIH 

POMOČI IN VGRADNJO MALIH 
(INDIVIDUALNIH ALI 

SKUPINSKIH) ČISTILNIH NAPRAV ZA 
KOMUNALNE VODE

1. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje nabave malih 
čistilnih naprav za komunalne vode do 50 PE.

2. SPLOŠNI POGOJI ZA PRIDOBITEV 
SREDSTEV

a) Predmet javnega razpisa je sofinanciranje malih 
čistih naprav za komunalno odpadne vode na 
območju Občine Vojnik. Sredstva so zagotovljena v 
proračun za leto 2007 v višini do 20.000,00 EUR. 
Sofinanciralo se bo do 50 % vrednosti posamezne 
investicije, oziroma največ do 2000 EUR.

b) Za sofinanciranje po tem razpisu lahko 
zaprosijo:
fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini 
Vojnik.

c) Pogoji
• Čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma 

listino o skladnosti izdelka z zahtevami, glede 
mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih 
naprav (UR. l. RS, št. 103/2002).

• Čistilna naprava mora biti izven agromelioracij, 
znotraj katerih se predvideva izgradnja kanalizacij 
– pisno informacijo si vlagatelj pridobi sam v 
gospodarski družbi Vodovod – kanalizacije d. o. o., 
Lava 2a, Celje.

• Objekt, za katerega se je nabavila čistilna naprava, 
mora biti legalen.

• Ne velja za nove gradnje.
• Velja samo za stanovanjske objekte (ne za 

vikende).

3. VSEBINA VLOGE

Upravičenec mora vložiti vlogo (izpolnjen obrazec 
z zahtevanimi prilogami). Razpisana dokumentacija 
bo na razpolago od dneva objave javnega razpisa 
na vložišču Občine Vojnik, Keršova 8 Vojnik in na 
spletnih straneh Občine Vojnik (www.vojnik.si) 
rubrika občina – javna naročila in razpisi.

4. ROK IN NAČIN PRIJAVE

Kandidati se lahko prijavijo na razpis od dneva 
objave v občinskem glasilu Ogledalo.
Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno 
ali po pošti na naslov: Občina Vojnik, Referat za 
komunalo, Keršova 8, 3212 Vojnik do 27. 10. 2007. 
Prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo v 
zaprti ovojnici s prepisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS 
MALE ČISTILNE NAPRAVE«. Upoštevale se bodo 
vloge, ki bodo pravočasno oddane.

5. POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Vloge bo komisija obravnavala do 10. 11. 2007. 
Če vloga ne bo popolna, bo prijavitelj pozvan v 
roku osmih dni od odpiranja vlog, da jo dopolni. 
Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili 
v roku osmih dni, bodo zavržene. Popolne vloge 
bodo ocenjene na podlagi meril za izbor. Prednost 
bodo imele vloge z višjim številom točk. 

O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v 
roku petnajstih dni od dne, ko bo komisija pripravila 
predlog prejemnikov sredstev. Dodeljena sredstva 
morajo biti porabljena do 30. 11. 2007.

6. NADZOR IN SANKCIJE 

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

Občina Vojnik
Odbor za okolje in prostor ter komunalo
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Merila za ocenjevanje vlog

 DA NE 
1. Nepremičnina stoji na vodovarstvenem 50 0
območju. 

2. Vlagatelj rešuje čiščenje dveh ali več  30 0 
    stanovanjskih objektov. 
 
3. Objekt, za katerega se gradi MČN, je 30 0
    trajno poseljen. 

Informacije v času uradnih ur
Občina Vojnik 
Keršova 8
3212 Vojnik
Telefon: 78 00 620 / Tone Preložnik
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VLOGA
za dodelitev finančne pomoči za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali 

skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode

1. Osebni podatki občana/-ke:

Priimek in ime………………………………………………………………………

Rojen/-a……………………………………………………………………………...

Stalno prebivališče (ulica in kraj)……………..........................................................................

…………………………………………………………………………………………………

Telefonska številka…………………………………………………………………

2. Podatki o objektu/-tih:
Naslov:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………....

3. Število oseb s stalnim prebivališčem na naslovu…………………………………………

4.  Obvezne priloge
• Dokazilo o lastništvu objekta – izpisek iz zemljiške knjige.
• Račun, izdelan skladno z razpisnimi pogoji, s popisom del in materiala ter odgovorno osebo za 
izvedbo del.
• Izjavo lastnika nepremičnine o zaključku izvedenih del (št. 2). 
• Izjavo izvajalca oziroma dobavitelja, da je opravil poseg skladno z veljavnimi predpisi (št. 1).
• Kopijo sklepa o registraciji izvajalca, iz katere je razvidno, da izvajalec izpolnjuje pogoje za 
opravljanje ustrezne dejavnosti.
• Certifikat oziroma listina o skladnosti izdelka z zahtevami glede mejnih vrednosti parametrov 
odpadnih vod.
• Kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo ČN.

Znesek investicije (zbir računov):…………………………………EUR

Podpis:………………………                           Datum:………………………         
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IZJAVA LASTNIKA NEPREMIČNINE (št. 2)

Priimek in ime:………………………………………………………………………………

Rojen – datum in kraj:……………………………………………………………………….

Stalno bivališče (ulica in kraj)……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Telefonska številka…………………………………………………………………………..

Kot lastnik nepremičnine na naslovu ……………………………………. na parceli št. 

K.O…………………………… ,

vpisani v zemljiški knjigi ali E-knjigi sodišča v …………………………………………

pod vložno številko……………………………………………………………………………

skladno z določili javnega razpisa občine Vojnik za dodelitev sredstev finančne pomoči za nakup in 

vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, izjavljam, da 

so bila na zgoraj navedeni nepremičnini izvedena vsa dela, skladna z nameni iz razpisa občine Vojnik.

Kraj in datum …………………     Podpis lastnika nepremičnine oziroma opravičenca

                                 

 ……………………………………………………………………………….
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IZJAVA DOBAVITELJA/IZVAJALCA (št. 1)

Naziv:………………………………………………………………………………………..

Sedež:………………………………………………………………………………………..

Investitor:……………………………………………………………………………………

Naslov investitorja oziroma upravičenca………………………………………………………

Odgovorna/kontaktna oseba izvajalca – telefon ……  ………………………………………..

Izjavljamo, da je priloženi predračun oziroma račun za dobavo in montažo male čistilne naprave 
izdelan skladno s predpisi in z javnim razpisom Občine Vojnik za dodelitev sredstev finančne pomoči 
za nakup in vgradnjo malih (individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalno vodo ter da 
so vse dobave opreme in dela potekala skladno z veljavno zakonodajo. Račun zajema vse potrebno za 
normalno obratovanje opreme. Občina Vojnik ima pred izplačilom sredstev pravico preveriti namensko 
porabo sredstev.

  
Datum:……………………. Žig:
Podpis:…………………
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IZJAVA O ZAKLJUČKU NALOŽBE

Podpisana………………………………....kot investitor in …………………………………………

Kot dobavitelj/izvajalec del pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavlja, da so bila dne………… 
zaključena vsa dela in dobavljena vsa oprema po pogodbi št. ……. z dne ……………..in po računu 
št……………….,

ki je bil podlaga za dodelitev finančne pomoči za nakup in gradnjo male čistilne naprave. 
………………………………………………

Kot dokazilo o zaključku del in porabljenih sredstvih dela in materiala so priložene kopije računov za 
dobavljeno opremo in opravljena dela.

Datum:  Datum in žig:
Investitor: Izvajalec:

REPUBLIKA SLOVENIJA
UPRAVNA ENOTA CELJE

OBVESTILO OBČANOM
(posebni primeri pridobitve uporabnega dovoljenja)

Z željo, da približamo upravne storitve, ki so v pristojnosti Upravne enote Celje, vas obveščamo, da 
veljaven Zakon o graditvi objektov omogoča, da si na relativno hiter in enostaven način ter z nizkimi 
stroški pridobite potrdila o uporabnem dovoljenju za določene objekte, zlasti za enodružinske 
stanovanjske hiše.

Zakon tako določa posebne primere pridobitve uporabnega dovoljenja, med drugim za vse stavbe, ki so 
bile zgrajene pred 31. 12. 1967 in poslovne prostore v njih, ki so bile z dnem uveljavitve tega zakona, to 
je na dan 1. 1. 2003 v uporabi ter se jim namembnost po navedenem datumu ni bistveno spremenila, v 
zemljiškem katastru pa so na predpisan način evidentirane ter za vse enostanovanjske stavbe, ki so bile 
zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja in so bile z dnem uveljavitve tega zakona, to je na dan 1. 1. 
2003 v uporabi ter so v zemljiškem katastru na predpisan način evidentirane.

Ker so že v pripravi spremembe in dopolnitve navedenega zakona, vam svetujemo, da si navedeno 
upravno dovoljenje pridobite še pred spremembo zakona.

URADNI DEL
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Zahtevo za izdajo potrdila lahko vložite na Upravni enoti Celje, Ljubljanska c. 1, 3000 Celje. Obrazec 
vloge za izdajo potrdila z upravno takso dobite na vložišču organa ali na krajevnem uradu Vojnik.

Svetujemo vam, da se pred vložitvijo zahteve za podrobnejše informacije in napotila obrnete na kontaktne 
uradne osebe, ki so dosegljive v času uradnih ur na telefonsko številko 
03 426-53-66 ali pa se pri organu osebno zglasite.

Damjan Vrečko,
načelnik

NA NAŠO OBČINO SE JE OBRNILO PODJETJE, KI PRIPRAVLJA GRADIVO ZA 
IZDAJO KNJIGE Z NASLOVOM SLOVENSKA KNJIGA REKORDOV. VERJETNO 
JE TUDI V VAŠEM KRAJU KAKŠNA ARHITEKTURNA POSEBNOST. ALI PRI 
VAS RASTE NAJVEČJE DREVO V SLOVENIJI? STE PRIPRAVILI KAKŠEN 
REKORDNI DOGODEK? STE POSTAVILI NAJVEČJEGA SNEŽAKA? STE 
LASTNIK NAJVEČJE ZBIRKE PALČKOV V SLOVENIJI? …
 
PROSIMO VAS, DA NAM VAŠ PREDLOG POŠLJETE NA NASLOV: OBČINA 
VOJNIK, KERŠOVA 8, 3212 VOJNIK OZIROMA NA ELEKTRONSKI NASLOV: 
obcina@vojnik.si NAJKASNEJE DO PETKA, 6. JULIJA 2007 – S PRIPISOM »ZA 
REKORD«. 
VAŠ PREDLOG BOMO POSREDOVALI NAPREJ. 
KAJ PA VESTE, MOGOČE BOSTE RAVNO VI DEL SLOVENSKE KNJIGE 
REKORDOV?

URADNI DEL
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Ko smo pomalicali, smo si ogledali film o pink panterju. 
Bil je »O.K.« DAN, čeprav bi nas lahko gasilci malo 
»pošpricali«.

Sara Rožanski, 7. r.
 

Foto: Branko Dragar

Bilo je konec odmora, ko smo se zbrali v razredu in nekaj 
minut še počakali na požarno sireno. Sirena je glasno tulila, 
mi pa smo se hitro spravili iz šole.
Zunaj so nam gasilci nekaj povedali o svojem delu, potem 
pa so besedo predali policistom. Ti so nam predstavili 
svojo opremo in naredili smo alkotest. Sedeli smo lahko v 
policijskem kombiju in postavili nekaj vprašanj. Čez nekaj 
časa smo odšli v računalniško učilnico in si z učiteljico 
ogledali film.
Bilo je zelo zanimivo, zlasti ker ni bilo pouka.

Iris Vrenko, 7. r.

V ponedeljek, 21. 5. 2007, smo učenci naše šole imeli vajo, 
kako ravnati v primeru požara. Ko smo zaslišali sireno, smo 
vsi oddrveli iz razredov na parkirišče. Kmalu zatem so že 
prispeli gasilci in policisti. Razkazali so nam svoje avtomobile, 

policijske obleke in policijsko opremo. 
Najprej so učenci 1. razreda preizkusili policijski avto in 
lahko so pihali na alkotest, potem so bili na vrsti še vsi ostali 
razredi. Eden od učencev je lahko tudi oblekel policijsko 
obleko, ogledali smo si pištolo, vsi učenci smo lahko lepo po 
vrsti tudi vstopili v policijski avto. Videli smo tudi policijske 
lisice. Potem so tudi gasilci pokazali, kako bi bilo v primeru, 
da bi zares gorelo in prikazali gašenje. Vodo so spustili na 
bližnji travnik. Kmalu zatem smo odšli vsi učenci v svoje 
razrede na malico in potem domov.

Natja Jajčevič, 7. razred

Foto: Branko Dragar

ATLETSKA TEKMOVANJA

Kljub majhnemu številu učencev in da naši učenci nimajo 
enakih pogojev za trening, vsako leto sodelujemo na 
občinskem atletskem tekmovanju v Celju. Sodelovali smo s 23 
atleti. Več učencev nas je prijetno presenetilo, saj so dosegali 
zelo lepe rezultate: Andreja Oprešnik je zasedla v skoku v 
daljino 1. mesto, Saša Brezovnik se je v svoji disciplini, tek na 
300 m, uvrstila na 3. mesto, v nadaljnje tekmovanje pa sta se 
uvrstila še Katja Šoštar (suvanje krogle) in Tomaž Oprešnik 
(tek na 300 m). Dosegli pa smo še kar nekaj uvrstitev od 7. 

do 12. mesta. 
Menim, da so dosežki naših učencev 
zelo dobri in jim iskreno čestitam.

Ivan Špeglič,
 športni pedagog

OD VRTCA DO ŠOLE
nadaljevanje s strani 34
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Bili smo … 

JAVORNIK
… na Javorniku. Ta dan so nanj imeli s kolesi vzpon tudi 
Primorci. Na cilju smo uživali v prelepi slovenski pesmi 
Oj, Triglav, moj dom.

ZAČETEK POHODA VOJNIK-ŠENTJUNGERT IZPRED MOSTU V 
VOJNIKU

ZA VZOR MLADIM

FOTO: MILAN TOČAJ

SKUPINA POHODNIKOV NA VRHU ŠENTJUNGERTA

Na Šentjungertu se je zbrala množica pohodnikov 
ne samo s celjskega, pač pa tudi iz drugih društev 
Slovenije. Veselo razpoloženje, pesem in godba na 
pihala so bili spremljevalci pohodnikov, ki so se podali 
na tradicionalno pot iz Vojnika na Šentjungert. Mimo 
prijaznih ljudi, ozelenelih gozdov in cvetočih travnikov 
so druženje, klepet in smeh dodali času tisto, kar 
ostane.
Na cilju so stiski rok ob ponovnem snidenju potrdili 
že ugotovljeno, da vsakoletno srečanje na Gori neguje 
prijateljstva in vezi, ki jo stkejo ta druženja.
Sveta maša na Šentjungertu je bila v spomin na vse tiste 
planince, ki so bili nekoč z nami. 
Letos smo beležili rekordno število pohodnikov. Ob 
vračanju v dolino smo si zaželeli: »Varen korak na poteh 
planin in ponovno srečanje, ko bo leto okrog!«

Na Ciperniku:

POT IZ KRANJSKE GORE PROTI CIPERNIKU

 PLANINSKI KOTIČEK
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Na Pristovškem Storžiču:

V prihodnje načrtujemo: 

• 10. 6. 2007 – Vojnik – Uršula nad Dramljami,
• 23.-25. 6. 2007 – Maribor – Slovenj Gradec 
(Pohorje),
• 21. 7. 2007 – Mangart,
• 11. 8. 2007 – Avstrijska golica.

Lepo vabljeni!

Naš dom dobiva podobo, ne le na zunaj, pač pa tudi 
znotraj. Veselimo se vsakih pridnih rok, ki nam 
priskočijo na pomoč, pa tudi vsake druge pomoči, ki 
nam jo izkazujete – HVALA VAM! Res nastaja dom, 
ki bo »naš«, dom, ki odraža sodelovanje, dobro voljo, 
solidarnost, strpnost, prijateljstvo, pripravljenost dati, 
pomagati … 
Naj vam misel: »Čas v sebi nosi spomine na včeraj in 
obljubo jutrišnjega dne« doda modrost tega dne za 
jutri.

Za PD uredila Zvonka Grum
Fotografije dodal Rajko Sentočnik, ml.

LITERARNI OPOJ
PRIJATELJSTVO

Rada sem v tvoji družbi, ker si res prijeten človek.
Kadar imam težave in skrbi, znaš mi prisluhniti.
Skupaj najdeva rešitev in svet se lepši zdi.
Res je lepo, ko si pomagajo prijatelji.

V nekem trenutku življenja se srečamo
in stkejo se vezi, ki trajajo.
Razumeš se z nekom, četudi imata različno mnenje.
Ker v vsakem je radost in hrepenenje.

Tebi lahko povem vse, zaupam želje in skrivnosti.
Všeč mi je, kako se vedeš do ljudi.
Prijatelja kot si ti, si z veseljem vsak želi.
Pogrešam te, ko te z mano ni.

Darija Kačičnik 
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NA TEJ LOKACIJI BO ZGRAJEN NOV PLANINSKI DOM

PRIČELA SO SE DELA – UREJANJE CESTE

PREDSEDNIK PD MIRKO BLAZINŠEK PRITRJUJE TABLO 
PD VOJNIK

PREDEN SMO PRIČELI Z GRADNJO DOMA, SMO 
POSTAVILI LESENO BARAKO

PLANINSKI DOM V GRADNJI

PLANINSKI DOM NA SV. TOMAŽU
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SAŠA BREZOVNIK zopet v samem vrhu 
belega cirkusa

Saša BREZOVNIK, simpatična dolgolaska, prihaja s 
Frankolovega. Nasmejana, preprosta petošolka pa ni 
navadno dekle, ampak je prava smučarska zasvojenka. 
Tako kot so njene vrstnice zasvojene z modo in 
gledanjem nanizank, je Saša zasvojena z odličnimi 
rezultati v smučanju.

Saša trenira smučanje v SD UNIOR CELJE pod 
vodstvom trenerja Grega MARGUČA. Da je punca 
iz pravega testa, že vemo kar nekaj sezon, saj njeni 
rezultati segajo v sam državni in meddržavni vrh. Od 
aktivne in najboljše cicibanke je sezono 2006/2007 
pričela v kategoriji mlajših deklic. Čeprav je smučanje 
vsako leto bolj zahtevno in se zahtevnost in količina 
treningov stopnjujeta, je ostala kljub naporom ena 
najbolj vzornih in uspešnih tekmovalk. 
Resno in marljivo delo je Sašo, kljub temu, da je v svoji 
kategoriji najmlajša, pripeljalo do zavidljivih rezultatov 
na mnogih tekmah. Med drugimi je osvojila:
1. mesto – slalom (državna tekma – državna 
prvakinja),
1. mesto – kombinacija (državna tekma – državna 
prvakinja),
3. mesto – veleslalom (državna tekma – državno 
prvenstvo),
2. mesto – slalom (regijska tekma).

Skupno je Saša v sezoni 2006/2007dosegla:

4. mesto – regijski pokal,
4. mesto – državni pokal.

Visoka mesta v slovenskem pokalu so jo uvrstila v 
slovensko ekipo za meddržavne tekme, kjer je dosegla:

8. mesto – slalom (Škofja Loka – pokal Loka),
8. mesto – slalom (Francija – La Scara).

Pokal Loka in meddržavne tekme so sanje vsakega 
mladega tekmovalca in Saša si je te sanje prismučala. 
Seveda pa ne smemo pozabiti povedati, da je Saša tudi to 
leto prepričljivo na 1. mestu v svojem letniku, vsi našteti 
rezultati pa so bili za Smučarko zvezo Slovenije povod, 
da so Sašo kot najmlajšo smučarko za naslednjo sezono 
uvrstili v reprezentanco oz. v otroško medregijsko 
ekipo, v kateri so najboljši smučarji Slovenije.

Smučarska sezona se nekako konča v mesecu aprilu 
in potem sledi počitek. Da, a samo snežni. Saša nima 
počitka. Kljub temu, da je v šoli pridna učenka, jo čaka 
še veliko šolskih obveznosti. Simpatična petošolka 
bo naslednje leto postala sedmošolka devetletke in 
prepričana sem, da bo naslednjo smučarsko sezono 
okronala s samimi najvišjimi mesti. Ogromno Sašine 
volje, starši, njeni najbližji, ki ji stojijo ob strani, 
učiteljski zbor Osnovne šole Frankolovo ter vsi, ki jo 
spremljajo in vzpodbujajo na njeni smučarski poti, vse 
to je celota, ki pelje do uspeha.
Prepričana sem, da je pot prava, saj ko sem jo vprašala, 
če se veseli dopusta in morja, je rekla: »Da«. Takoj za 
tem pa dodala: »A veste, da pa že pogrešam sneg!« Ob 
tem se ji oči zaiskrijo in vem, da je to iskrica prave 
tekmovalke. SREČNO, SAŠA!

Milena Jurgec

MATIC HORVAT – umetnostni drsalec 
znova razveseljuje!

Vsakdo, ki se ukvarja s 
športom, počne to iz določenih 
razlogov. Umetnostni drsalci 
skušajo čim bolj estetsko 
podajati športne gibe v skladu 
s spremljajočo glasbo. In to iz 
dneva v dan na vseh treningih, 
tekmovanjih in še kje najraje 
počne Matic. Pri vseh športnih 
tekmovanjih se nobeno drugo 
izkustvo ne more primerjati s 
slastjo zmage, ki jo želi doseči 

 ŠPORT
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vsak tekmovalec. Drsanje je hkrati igra in dejavnost, 
pri kateri so nujno potrebne telesne sposobnosti in 
spretnosti. Vendar pa kot pri vseh tekmovalnih športih, 
tudi pri umetnostnem drsanju poznajo trdna pravila in 
so organizirani tako, da imajo vsi enake možnosti za 
uspeh.

Matic vedno znova dokazuje, kako potrebni sta 
vztrajnost in potrpežljivost, da se dosegajo izjemni 
rezultati. 1. mesto je dosegel na pregledni tekmi v 
Celju, na evropskem kriteriju v Celju, na državnem 
prvenstvu Slovenije A, na mednarodni tekmi v 
Ljubljani, na mednarodni tekmi v Sarajevu, na pokalu 
Slovenije na Bledu in na evropskem kriteriju v Italiji. 
2. mesto je zasedel na mednarodni tekmi v Zagrebu, 
na evropskem kriteriju na Dunaju in na evropskem 
kriteriju v Budimpešti, 3. mesto pa je zasedel na 
svetovni in mednarodni tekmi Triglav Trophy. Vsak 
odličen rezultat je skupek mnogih naporov, treningov 
in volje, ki so pri izvrstnem Maticu na prvem mestu in 
upamo, da bo tako tudi v prihodnje.

Vsekakor so ti rezultati dokaz trdega dela in 
odpovedovanja marsičemu, vendar, če čutiš v sebi 
takšno ljubezen do drsanja, kot jo goji Matic, je to 
vsekakor garancija za uspeh.
Matic, le tako naprej!

Tjaša Podergajs

Urh Poteko je postal državni mladinski prvak!
27. MARATON TREH SRC V RADENCIH

Da je v Občini Vojnik 
mnogo dobrih športnikov, 
se vsi zavedamo. Da imamo 
v naši Občini še posebej 
dobre tekače, pa so tudi 
letos dokazali z izjemnimi 
uvrstitvami, ko so se 19. 
maja v Radencih udeležili 
27. maratona treh src. 

Tek je kot rekreacija gotovo 
najmanj zahtevna in časovno 
neodvisna panoga. 
Ta oblika športa je popolnoma 

prilagodljiva vsem urnikom; tečemo lahko zjutraj, 
čez dan ali zvečer. Zanjo potrebujemo le nekaj kosov 
športnih oblačil in tekaške copate – to je vse. Tečemo 
lahko praktično povsod, ne le po tekaških stezah; v 
gozdu, po parku ali v klubu za fitnes, vendar se slednje 
ne more primerjati s tekom v naravi. Tek nas prisili k 
enakomernemu in globljemu dihanju ter naše možgane 
oskrbi z izdatno količino kisika. To pa je najhujši 
sovražnik stresa. Tek torej pomirja in napolni z novo 
energijo. Morda je to slišati kot paradoks, ker večina 
meni, da tek predvsem utrudi.

Vsak začetek je težak in tega se vsekakor zavedajo 
mnogi, še posebej pa Cvetka in Urška Koželj, Urh in 
Kaja Poteko, Andreja in Ervin Trupej, Boštjan in Tija 
Ocvirk ter Dejan Majhenič, ki so se tudi letos udeležili 
Maratona treh src v Radencih. Vsi se zavedajo, da je 
človekovo telo narejeno za gibanje in za tek tudi ne 
potrebuješ nobenega posebnega znanja ali talenta, le 
močno voljo in ogromno energije.

Letos pa je v Radencih še posebej zažarelo ime 
Občine Vojnik, saj je Urh Poteko, dijak I. gimnazije 
v Celju dosegel izjemen rezultat, postal je državni 
mladinski prvak v polmaratonu na 21 kilometrov. Na 
300 m dolgi progi je zablestelo tudi ime Tije Ocvirk, 
ki je v kategoriji deklice, letnik 2000 dosegla izjemno 
2. mesto.

ŠPORT
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Vsem udeležencem iz Občine Vojnik, še posebej pa 
Urhu Poteku in Tiji Ocvirk, iskrene čestitke!

Proga polmaratona je ravninska in poteka po levem in 
desnem bregu reke Mure. Start je na 198 m nadmorske 
višine, največja višinska razlika je vsega 5 m. Proga je v 
celoti asfaltirana in poteka po cestah med polji, gozdovi 
in naselji ob reki Muri.
 
V Vojniku se je v zadnjih letih na področju športnega 
udejstvovanja storilo mnogo, pa vendar bi bilo morda v 
prihodnosti potrebno začeti razmišljati, da naj Občina 
zgradi atletsko stezo, ki bo služila mnogim tekačem. Prav 
je, da imajo svoj športni prostor tenisači, nogometaši, 
košarkarji, odbojkarji, rokometaši, prav pa je tudi, da 
se morda končno poskrbi tudi za vse tiste atlete, še 
predvsem tekače in se zgradi prijetna atletska steza, ki 
bo k tej športni panogi pritegnila še koga. Hkrati bo to 
vzpodbuda vsem tistim, ki so se šele pričeli ukvarjati 
z atletiko, in pa vsem tistim, ki velikokrat na mnogih 
tekomovanjih poneso ime Občine Vojnik v svet.

Upajmo, da bodo Urh, Tija in vsi ostali nekega dne le 
trenirali na t.i. »vojniški atletski stezi«!

Tjaša Podergajs

PAINTBALL – ŠPORTNO DRUŠTVO 
EKSTREM VOJNIK

Športno društvo Ekstrem 
Vojnik je dne 14. 4. 2007 
organiziralo mednarodni 
2LAND paintball turnir na 
Pragerskem. Naši igralci, 
ki so letos združili moči z 
ekipo iz Maribora, so izmed 
dvanajstih ekip zasedli 2. 
mesto. V mesecu maju sta 
potekala še dva turnirja 
2LAND lige, in sicer v Pulju 
in ponovno na Pragerskem. 
Na obeh turnirjih je naša 
ekipa dosegla 1. mesto. 

Ta relativno neznan šport pridobiva vedno več 
oboževalcev. Za večjo prepoznavnost se trudijo tudi 
člani našega društva. Predstavili so igro paintballa na 
Televiziji Slovenija, na našem poligonu ob Šmartinskem 
jezeru pa potekajo prijateljska srečanja rekreativnih 
igralcev, katerim nudimo izposojo celotne paintball 
opreme. 

Vse, ki vas ta adrenalinski šport zanima in bi radi 
zvedeli več o tej igri, vabimo na našo spletno stran: 
www.paintball-ekstrem.si ali da pokličete na 
GSM 040 636-556. Se vidimo na igrišču!

Mitja Florjanič, 
predsednik društva

ŠPORT
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Spoštovani! Prosimo vas, da članki za rubriko Pisma bralcev 
niso daljši od ene A4-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

Odmevi iz »doline pod Florjanom«

Spoštovana gospa Agata Ostanek! Najin pogovor bo tokrat 
krajši – le A4 z 2,5 TNR in pika, so ukazali na uredništvu. 
Kaj hočeva, nič ne moreva! Kje sva že ostala zadnjič? Aha, 
pri »duhu«, seveda, in z njim nadaljujva, O.K.? Vi ste v 
Ogledalu svoj čas trdili, da smo županu posamezniki pred 
volitvami podtikali – menda laži. In kje je resnica? Poglejte, 
gospa Agata, razširjanje laži je obrekovanje, kaznivo dejanje 
torej. In »cefizelj«, ki to počenja, na sodišču pogori »v petih 
minutah«. Le zakaj, vraga, še nihče od nas ni bil poklican 
na sodišče, kaj pravite? In kaj pravite na to, da sem županu 
napisal prvo pismo že 18. 7. 2006, kasneje pa še druga, vendar 
o njegovih odgovorih ni doslej »ne duha ne sluha«, kar pa 
kaže na nenavadno stanje – njegovega duha. Kaj se Vam zdi, 
ali nima časa ali me načrtno ignorira? Toda pomislite, zakaj 
je našel čas (pred volitvami) in tekal za mano po Vojniku 
v (pre)kratkih hlačah in mi posledično več kot uro tako 
strastno »predaval« na trški brvi, da jaz sploh nisem prišel do 
besede. Danes zagotovo vem, da ne posluša, ne vem pa, ali 
zato, ker ne zna, ali zato, ker noče. V vsakem primeru je to 
slabo, še posebej, če vemo, da se je na lanske volitve podal s 
sloganoma »župan za vse generacije« in »župan s posluhom 
za ljudi«. To pomeni, da govori eno, dela pa drugo, in sicer 
na zelo neciviliziran način. Vem, gospa Agata, huda obtožba 
je to, vendar mi povejte, kako se lahko temu reče drugače, če 
župan dveh pisem s pripombami o prostorski problematiki, ki 
sem ju priporočeno naslovil Odboru za okolje, le-teh ni nikoli 
vročil tedanjemu predsedniku? Ja, nezaslišano! Pobaral sem 
ga celo, kako bi se počutil on, če mu npr. žena ne bi vročila 
kakšnega pisma, pa še vedno ne razume in še vedno molči. 
Kar naj molči, vendar s tem mnogoterim odgovarja, da najbrž 
nima argumentov zoper moje očitke. Naj Vas vprašam, gospa 
Agata, ste prebrali proračun za 2007 v zadnjem Ogledalu? 
Ste opazili, da v njem ni postavke za izplačila študentskim 
servisom? Da pa je na občini vedno veliko dijakov in 
študentov, ste pa najbrž kdaj opazili? Veste, pa tudi akta, ki bi 
določal, kdaj in koliko le-teh na leto lahko sprejmejo, nimajo, 
in koliko honorarjev jim lahko izplačajo in kaj lahko delajo, 
če sploh znajo kaj delati, nimajo. In koliko jih je bilo lani, kaj 
pravite? Ne boste verjeli, 40, med njimi tudi oba županova 
otroka in dva njegova nečaka! Ob tem pa jih je bilo na občini 
l. 2005 zaposlenih vsega 17! Nekateri so imeli to »srečo«, da 
so lahko delali kar po več mesecev skupaj – tudi do osem. In 
koliko je to stalo lanski proračun? 5,688.976 SIT! In če greva 
še bolj v zgodovino: 2005 – 3,884.500 SIT, 2004 – 6,692.743 
SIT in 2003 – 4,617.111 SIT, za dlje nazaj pa podatkov 
nimam. V štirih letih skupaj torej skoraj 21 milijonov SIT! 
Se Vam ne zdi, gospa Agata, da tukaj nekdo močno pretirava 
in ne upošteva načela sorazmernosti? Po vojniški logiki in 
njenem proporcu bi morali na celjski občini letno zaposliti 
kar 550 »serviserjev«, v Cinkarni pa kar več tisoč. In kdo o 
vsem tem odloča? Ja, župan, seveda! No, bolj arbitrira kot 

odloča, saj pri tem predvsem pazi, da so med »serviserji« 
najprej njegovi, potem »naši« (klientelizem in nepotizem (!)), 
posebej pa najbrž pazi, da med njimi ni nikogar, ki bi lahko 
opletal s kakšnim »levim« ali Bog ne daj, »rdečim« jezikom, 
kot to počenjam jaz v tem najinem pogovoru, gospa Agata. 
In porabljeni denar? Ali ni to vreča brez dna? Meni smrdi 
kar po nekakšnem »črnem fondu«, saj ni transparentno, 
koliko je bilo teh sredstev planiranih, predvsem pa, za katere 
»projekte« so bila porabljena. Halo, gospodje v nadzornem 
odboru, bo kdo pogledal županu pod prste!? Na drugi strani 
pa moramo, žal, ugotoviti, da zelo slabo skrbi »za narodov 
blagor«, kamor nedvomno v današnjem času sodi vodovod, 
ki ga pa l. 2007 še vedno nima približno 160 občanov, 
oddaljenih od županovega »prestola« manj kot kilometer, 
on pa vlada že trinajsto leto. Naj se sramuje! In če bi tisti 
denar, ki ga je razdelil med »serviserje«, vložil v vodovod, bi 
ga bilo kar nekaj kilometrov. No, prihodnjič pa o tem, kako 
so »z roko v roki«, »naše sreče kovači« gradili TUŠ in vse, 
kar je še okrog njega – seveda, če ne bom prej že na »rajskih 
njivah«. P.S.: Gospa Agata, pridite že vendar na kavo, saj 
bi Vam lahko ob tej priložnosti pokazal še več materialnih 
dokazov, ki govorijo, da nismo nikoli ničesar podtikali. Tako, 
moja merica svobode izražanja se je napolnila, zato samo še 
– adijo!           

Edvard Krajnc

»AD HOC URBANIZEM« V VOJNIKU

Pridružujem se peščici drugače mislečih v Vojniku in 
postavljam vprašanja, na katera ne dobim odgovorov. 
Ignoranca je običajen način komunikacije občinskih veljakov. 
Res pa je, da sem dobila seveda zavrnilni odgovor na podani 
odškodninski zahtevek, v katerem je tudi navedeno, da jim 
je žal, da ne razumemo, da občina dela vse, da nam izboljša 
življenjske pogoje. G. župan, a je potrebno, da si poleg vsega 
delate še norca iz nas? Mogoče vam dosti ljudi še verjame, a 
verjetno nas je že precej, ki menimo, da delate iz našega kraja 
katastrofo z dosedanjim »ad hoc urbanizmom«. Katastrofo, 
ki nas bo šele čez leta udarila nazaj. V vseh medijih ste v času 
sprejemanja Lokacijskega načrta – LN večkrat poudarjali, 
da bo obrtna cona nemoteča za okolico, da se predvidevajo 
dejavnosti, ki ne bodo vplivale na sosednje nepremičnine in da 
bodo na lokaciji locirani objekti za mirnejšo obrt. Neverjetno 
je, kako je mirna obrt prešla v industrijo. Emisij, ki bodo pri 
tovrstnih dejavnostih nastale, niste niti poskušali oceniti, 
zgolj pavšalna trditev, da ne bo prekomernega onesnaževanja 
in vpliva na obstoječe okolje, je malodane smešna. Kako si 
predstavljate, da ne bo prišlo do motenj nočnega miru, ko se 
bo vsaj eno tovorno vozilo (ne pa 30 ali več) pripravljalo in 
odpravljalo na vožnjo sredi noči? Ali ste sploh upoštevali pri 
tem, kakšne bodo emisije plinov, vibracij in hrupa? Verjetno 
ne. Dajte, povejte že enkrat ljudem, kakšne dejavnosti 
se bodo dejansko izvajale v Arclinu (npr. proizvodnja: 
kovinskih konstrukcij, kovinskih rezervoarjev, cistern, 
kontejnerjev, radiatorjev, kotlov za centralno ogrevanje, 
peči, gorilnikov, dvigalnih in transportnih naprav, hladilnih 
in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva, ročnih 
prenosnih obdelovalnih strojev, drugih strojev za obdelavo 
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kovin, drugih obdelovalnih strojev, električne opreme za 
stroje in vozila, druge električne opreme, žaganje, skobljanje 
lesa, impregniranje lesa, furnirja, vezanega in slojastega lesa, 
ivernih, vlaknenih in drugih plošč, izdelkov iz plastičnih 
mas, kovinskih konstrukcij in njihovih delov, kovinskega 
stavbnega pohištva in splošna mehanična dela, stavbno 
mizarstvo ...). Navedene dejavnosti povzročajo največ emisij 
prahu, žveplovih oksidov, ogljikovega monoksida, dušikovih 
oksidov, emisij težkih kovin in organskih spojin. S sprejetjem 
LN ste posegli v okolje s posledično povzročitvijo negativnih 
vplivov v bistveno večjem obsegu za širšo okolico v primerjavi 
s stanjem pred posegom. Negativni vplivi pa se bodo nesporno 
kazali v bistvenem povečanju smoga zaradi bencinskih hlapov; 
povečanju hrupa; motenju nočnega miru; prometni varnosti 
zaradi povečanje frekvence vozil; nastanku vibracij, ki bodo 
povzročile poškodbe na objektih in še bi lahko naštevali. 
Glede na splošno znano dejstvo, ki je prisotno v vseh medijih 
in javnosti, da je prisotnost karcinogenih obolenj na območju 
Celjskega najvišja v Sloveniji, lahko samo zaključimo, da bo 
predvidena industrija to številko samo še povečala. Ali vam 
je za zdravje občanov vseeno, ne vem, važno seveda je, da 
se s takšnimi nepomembnimi podrobnostmi ne sme zavirati 
razvoja. Hkrati pa je nerazumljivo in bi želela odgovor, kako je 
mogoče neposredno ob bolnišnici locirati industrijsko cono? 
Ali so ti bolniki drugače obravnavani in niso upravičeni do 
miru in nemotenega zdravljenja? In zakaj na tej lokaciji, 
glede na to, da obstaja za Vojnikom na hektarje praznih 
površin, uničenih od škropiv, kjer ni nobenih stanovanjskih 
objektov. Ali pa ste interesentom za to lokacijo ponudili 20 
€/m2, tako kot ponujate individualnim posameznikom za 
nezazidana stavbna zemljišča? Potem je njihov interes vsaj 
razumljiv. Zanima me, ali lahko, v kolikor bi se pojavil pravi 
interesent, v nadaljnjih letih pričakujemo še kakšno kemično 
tovarno, težko metalurško industrijo ali morda celo odpad 
radioaktivnih snovi? Kot ekonomist verjetno soglašate, da 
je na trgu vse odvisno od ponudbe in povpraševanja. Čiste 
osnove ekonomije. Človeški faktor je pri tem pač zanemarljiva 
postavka. In ta človeški faktor je volil za vas …

Tea Koštomaj Modrijančič

Komu ali čemu je namenjeno glasilo 
“OGLEDALO” Občine Vojnik?

Pred štirimi meseci je bil v Ogledalu objavljen moj odgovor na 
pisanje tajinstvene Agate iz Kobleka. V njem sem predlagal, 
da spremenite vsebino glasila. Ponudil sem najnujnejše 
vsebinske spremembe. Na to pobudo doslej nisem zasledil 
nobenega odziva. Še vedno ne vemo, kdo se skriva za 
skrivnostno oboževalko Agato. Skrbi me, da uredništvo ni 
razumelo mojega sporočila. Zato se bom potrudil razumljivo 
povedati, kaj mislim o vsebini občinskega glasila.

Najprej moram poudariti dobre strani. To je vsebina 
uradnega dela glasila (povzetki sej občinskega sveta, odborov, 
razpisi, …). Priobčenih je kar nekaj kvalitetnih slik, včasih 
tudi kakšna pomembna kulturno-zgodovinska informacija. 
V zadnjih številkah so bila objavljena celo kritična pisma 
bralcev. Vendar je večina vsebine na žalost le spretna, prikrita 
in uspešna propaganda za nadaljevanje istega županovanja. 
Z objavami pohvalnih sporočil in slik o izbranih osebah 
in dogodkih, se pridobiva njihova naklonjenost (volilni 

glasovi). To je uspešna politična propaganda na račun 
davkoplačevalcev.
Uredniški odbor pozablja, da Ogledalo ni last župana ali 
njegove stranke, tudi ni last občinske uprave, uredniškega 
odbora ali občinskih svetnikov. Je last vseh občanov občine 
Vojnik, tudi tistih 60 %, ki niso izvolili župana. Za to večino 
občanov je najpomembnejša tista vsebina, ki se sedaj objavlja 
v uradnem delu Ogledala. Prav teh obvestil ni dovolj. Te 
informacije predstavljajo morda le tretjino vsebine, ker je 
preveč takšnih sporočil, ki bi najbolj zanimala in razveselila 
bralce šolskih in verskih časopisov (Ciciban, Ognjišče in 
podobno).
Vseh mogočih literarnih, upokojenskih, liturgičnih in drugih 
izlivov ali slik je preveč.
Premalo je pomembnejših sporočil. Slike urbanističnih 
aktov, ki sedaj vznemirjajo in jezijo občane, niso bile nikoli 
objavljene v občinskem glasilu. V vsaki številki občinskega 
glasila se že vsa leta objavlja več slik župana. Zakaj je 
uredniški odbor določil tako, lahko ugibamo in primerjamo 
z reklamo. Predpostavljam, da je po 12 letih podoba župana 
že dovolj znana vsakemu občanu Vojnika.
V zadnjih dveh številkah sta bila natisnjena (»turistična«) 
zemljevida Vojnika in celotne občine, ki občanom nista 
povedala nič važnega ali novega. Veliko zanimivejše 
predvsem pa pomembnejše bi bile slike urbanističnih načrtov, 
zazidalnih načrtov, območij nameravane gradnje, vrste 
gradnje, rezervacije in podobno. Sedaj se je pričelo govoriti 
in pisati o viziji Vojnika. To bi zanimalo večino bralcev 
Ogledala! Kakšno vsebino bo imel razvojni program Vojnika, 
ali bo izdelan na osnovi predhodno sprejete »vizije«? O tem 
je župan v svoji besedi zapisal le, da: »Se zahvaljujem vsem, ki 
ste konstruktivno razpravljali in … pomagali razmišljati …«! 
Kdo in po kakšnih vrednotah pripravlja vizijo razvoja občine 
Vojnik? Kdaj bo izdelana in koliko bo stala? Kako, kdaj in 
kdo bo o tem odločal, nam župan še ni zaupal!
Ali je krog pooblaščenih izvajalcev (posvečencev) 
zaključen?
Ali nam bodo za sedanje prilaščanje in razvrednotenje 
prostora hvaležni naši vnuki??

Če sem s svojimi pripombami užalil in razjezil uredniški odbor, 
vam zagotavljam, da nisem imel tega namena. Resnično sem 
želel samo omiliti propagando dosedanje vsebine občinskega 
glasila na sprejemljivo mero. Moji predlogi so namenjeni 
uredniškemu odboru.
Vprašanja pa naslavljam na župana.

Vsem lep pozdrav
Albert Jarh

Prejeli smo odgovor Agate Ostanek iz Kobleka na članek 
Povabilo na kavo, ki ga je napisal gospod Edvard Krajnc 
v prejšnji številki Ogledala. Ker smo ugotovili, da Agata 
Ostanek ne obstaja, odgovora ne objavljamo, saj se objavijo 
samo članki, podpisani z resničnim imenom in priimkom.

Uredniški odbor
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APRIL

DOGODKI

12. 4. 2007 – KRVODAJALSKA AKCIJA V VOJNIKU

V četrtek je bila v prostorih Zdravstvenega doma v Vojniku 
krvodajalska akcija, ki se je je udeležilo precejšnje število 
krvodajalcev. S to darovano krvjo bodo v bolnišnici lahko 
pomagali marsikateremu pacientu.

Milena Jurgec

14. 4. 2007 – OBISK PRI JANEZU STANOVNIKU, 
PREDSEDNIKU ZZB ZA VREDNOTE NOB SLOVENIJE

Na povabilo predsednika Janeza Stanovnika in predsednika 
Glavnega odbora ZZB za vrednote NOB Jožeta Božiča sem bil 
14. 4. 2007 vabljen na delovni obisk v Ljubljano. Povedal sem 
jima za ustanovitev novega Združenja Vojnik – Dobrna, jima 
predstavil naš statut, program dela, notranjo organizacijo in 
število članstva.
Nad predstavitvijo sta bila navdušena, posebej sta se 
razveselila, da ima naše Združenje toliko mlajših članov. Po 
številu članov smo na osmem mestu v Sloveniji.

Predal sem jima tudi celotno dokumentacijo o registraciji 
Združenja, za katerega sta rekla, da ga bosta kot vzorno z 
veseljem pokazala ostalim članom Glavnega odbora ZZB 

Slovenije. Od jeseni naprej bom naše Združenje tudi zastopal 
v Glavnem odboru ZZB Slovenije.

Marijan Oprešnik, 
predsednik ZB za vrednote NOB Vojnik–Dobrna

15. 4. 2007 – DAN ZASTAVE

S strani društva Heraldica Slovenica je občina Vojnik dobila 
povabilo, da se udeleži slovesnosti nošenja občinskih zastav 
in tako predstavi občino. Zbor zastavonoš občinskih zastav 
je bil ob 13. uri, sama prireditev Dan zastave pa se je pričela 
ob 14. uri v zemljepisnem središču RS v GEOSS-u v Spodnji 
Slivni pri Vačah. Občina Vojnik je društvu poslala svojo 
zastavo, ki jo je v njenem imenu nosil najeti zastavonoša.

A. Š.

26. 4. 2007 – POLOŽITEV TEMELJNEGA KAMNA V 
NOVI CERKVI

Ob 12. uri se je pri Podružnični osnovni šoli v Novi 
Cerkvi pričela slavnostna položitev temeljnega kamna za 
večnamensko dvorano s telovadnico.

Program so popestrili učenci POŠ Nova Cerkev in OŠ Vojnik, 
Moški pevski zbor KUD Nova Cerkev, Godba na pihala Nova 
Cerkev in Štajerski rogisti. Simbolično položitev so izvedli 
župan Občine Vojnik, predsednik KS Nova Cerkev Slavko 
Jezernik, ravnateljica OŠ Vojnik Majda Rojc in učenec POŠ 
Nova Cerkev. 

A. Š.
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KULTURA

9. 4. 2007 – VELIKONOČNI KONCERT

V cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku se je ob 10.30 pričel 
velikonočni koncert, ki ga je pripravilo Društvo ljubiteljev 
umetnosti Celje. Nastopili so Valerija Šoster Farasin, sopran, 
Barbara Sorč, mezzosopran, Aljaš Farasin, tenor, Boštjan 
Korošec, bariton, Zinovia Maria Zafeiriadou, klavir in Tomaž 
Marčič, akordeon. Njihov program so sestavljali odlomki 
Male slavnostne maše avtorja Gioachina Rossinija.

A. Š.

20. 4. 2007 – II. DOBRODELNI KONCERT DRUŠTVA 
REJNIC NA FRANKOLOVEM

Društvo rejnic Celjske regije je 20. 4. 2007 organiziralo 
v telovadnici OŠ Frankolovo II. dobrodelni koncert. V 
zanimivem programu je sodelovalo štirinajst ansamblov in 
plesnih skupin.

Zbrana sredstva so namenjena rejniškim otrokom za 
letovanje v Izoli od 11. 7. do 18. 7. 2007, saj si ti otroci prav 
gotovo zaslužijo prijetne počitnice. Predsednica društva 
Terezija Hladin in vse rejniške družine, še posebej pa rejenci 
so nadvse hvaležni vsem, ki so sodelovali v programu ali so 
kakor koli pomagali pri izvedbi koncerta.

Milena Jurgec

22. 4. 2007 – SREČANJE PEVSKIH ZBOROV DEKANIJE 
NOVA CERKEV

V nedeljo je potekalo v cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku 
srečanje cerkvenih pevskih zborov dekanije Nova Cerkev 

pod naslovom Zapojte gospodu novo pesem. Sodelovali so 
zbori z Ljubečne, iz Šmartnega v Rožni dolini, Nove Cerkve, s 
Paškega Kozjaka, Frankolovega, iz Vitanja in Vojnika. Pevce 
in prisotne je pozdravil celjski škof dr. Anton Stres.

Vezno besedilo, ki je bilo vezano na besedilo iz Svetega pisma, 
so prebirali mladi animatorji iz Vojnika. Ob zaključku so vsi 
zbori zapeli skupno pesem. Po prepevanju so ob dobrotah 
domačinov pevci poklepetali in izmenjali izkušnje. 

Milena Jurgec

25. 4. 2007 – DAN UPORA IN SREČANJE PEVSKIH 
SKUPIN

V počastitev dneva upora so se srečale pevske skupine 
Občine Vojnik in Občine Dobrna. V dvorani Kulturnega 
doma v Vojniku je tako v sredo, 25. aprila, ob 19.30 zazvenela 
slovenska pesen pod taktirko pevovodij in skupin, ki so 
pričarale čudovit večer. Predstavili so se: Moški pevski zbor 
KUD Franceta Prešerna Vojnik, Ljudske pevke Taščice, 
Moški pevski zbor Dobrna, Vokalna skupina IN SPIRITU, 
Komorni mešani pevski zbor Društva upokojencev Vojnik, 
Moški pevski zbor KUD Nova Cerkev, Moški pevski zbor 
PD Antona Bezenška Frankolovo in Ženski pevski zbor 
Dobrna. 

V čast dneva upora je obiskovalce in nastopajoče nagovoril 
Jurij Vovk, podpredsednik združenja in predsednik KO 
za vrednote NOB Frankolovo. Ob zaključku prireditve pa 
so predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Vojnik 
– Dobrna, Marijan Oprešnik, in podpredsedniki Jože 
Kadilnik, Herman Planko in Jure Vovk razvili novi PRAPOR 

združenja, katerega so predsedniki združenja 
slavnostno predali praporščaku Gregorju 
Kovaču in namestniku Francu Novaku.

P. P. Ž.

ŠPORT

14. 4. 2007 – NAMIZNOTENIŠKI TURNIR 
ZA POKAL OBČINE VOJNIK

V soboto, dne 14. aprila, je potekal 
namiznoteniški turnir za pokal Občine 
Vojnik v telovadnici OŠ Frankolovo 
pod pokroviteljstvom Športnega društva 
Frankolovo.
Na Frankolovem že več kot 30 let uspešno 
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deluje namiznoteniška sekcija. Ljubitelji bele žogice redno 
treniramo vsaj enkrat tedensko. Sedaj smo še posebno 
zadovoljni, ker imamo prenovljeno telovadnico. S ponosom 
jo lahko pokažemo drugim rekreativcem in jih tudi kdaj 
povabimo na prijateljska srečanja.
Pozimi pa se je sprožila ideja, da bi na Frankolovem 
organizirali turnir za občinski pokal. Začeli smo s 
pripravami in po ustnih poizvedovanjih je bilo mnogo 
občanov pripravljenih sodelovati. Veseli smo bili, da nam je 
podjetje Maček tisk iz Celja brezplačno izdelalo plakate, ki 
smo jih razobesili po vseh naših KS. Občina Vojnik nam je 
priskrbela lepe pokale, GD Frankolovo pa nam je posodilo 
dve igralni mizi. V gostišču Bojana je dobil vsak tekmovalec 
po končanem turnirju pico po precej znižani ceni.
Tekmovanje je potekalo v treh kategorijah. Pričakovali smo 
dobro udeležbo, vendar je bilo vreme ravno to soboto izredno 
lepo in se je prijavilo manj kot dvajset udeležencev. Na žalost 
ni bilo nobenega predstavnika iz KS Vojnik ne iz KS Nova 
Cerkev.

Rezultati tekmovanja po skupinah: vsak prvi iz skupine 
je prejel pokal Občine Vojnik v trajno last, prvi trije pa 
medalje.

Člani do 50 let:  
 1. PRIMOŽ PINTER, Frankolovo
 2. EDI RAVNAK, Slovenske Konjice
 3. BORIS PODJAVORŠEK, Lipa pri Frankolovem

Člani nad 50 let: 1. MARJAN ČRETNIK, Črešnjice
   2. IVAN KODRIČ, Zreče
   3. ANTON DREV, Dobrna

Ženske:  1. LEA KARO, Lindek
   2. KLAVDIJA HORVAT, Dol pod Gojko
   

Vsi tekmovalci so bili z organizacijo turnirja nadvse 
zadovoljni. Za pomoč pri izvedbi celotnega tekmovanja se 
iskreno zahvaljujem Ivu Špegliču in Mariji Čretnik.

Marjan Čretnik, 
vodja sekcije

15. 4. 2007 – ČEBELICE SO ZOPET VZLETALE

V športni dvorani v Zrečah so se zbrale mlade nadobudne 
odbojkarice odbojkarske šole Čebelica Zreče, saj je potekal 
veliki turnir z naslovom 2. velikonočno srečanje Čebelic 
2007. Izvajanje programa je zaupano vaditeljicam, izkušenim 
odbojkaricam. Srečanje je bilo namenjeno osnovnošolkam od 
1. do 9. razreda osnovne šole, ki vadijo odbojko v odbojkarski 
šoli Čebelica na osnovnih šolah v Zrečah, Vitanju, Poljčanah, 
Stranicah, Oplotnici, na Frankolovem in v Ločah. K tem 
šolam se pridružujejo tudi otroci podružničnih šol. V dvorani 
je otroke spodbujalo veliko staršev in drugih gledalcev, ki 
spremljajo ta šport. Na samo tekmovanje je prišlo preko 120 

malih »Čebelic«.
Rezultati so naslednji:

1.-2. razred:

1. Srčice – Loče
2. Oplotnica 1
3. Oplotnica 2
4. Čebelice – Zreče
5. Jajčke – Poljčane
6. Zverinice – Frankolovo

3.-4. razred:

1. 007 – Poljčane
2. Divje mačke – Oplotnica
3. Stars – Poljčane
4. Red Bull – Zreče
5. Pume – Stranice
6. Pume – Zreče
7. Kače – Oplotnica
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8. FBI – Poljčane
9. Vitanje 1
10. Girls – Loče

5.-9. razred:

1. Črne – Poljčane
2. Mafija – Poljčane
3. Dream girls – Poljčane
4. Flower power – Poljčane
5. Kr-ene – Zreče
6. Vitanje 2
7. Oplotničanke
8. Frankolovo 1
9. Frankolovo 2
10. Rdeče – Oplotnica
11. Buldogi – Zreče
12. Afne – Loče
13. Vitanje 1
14. Meduze – Loče

Povzela: A. Š.

STRELSKO DRUŠTVO BRATOV DOBROTINŠEK 

Z novim letom se pričnejo tekmovanja za LIGO 2007, katera 
potekajo vse do meseca maja. Strelsko društvo je priredilo 
tekmovanje v petih krogih po dvajset strelov. Točke se 
seštevajo od prvega do zadnjega kroga tako, da imajo vsi 
možnost v nadaljnjih tekmovanjih izboljšati svojo uvrstitev. 
Najboljši strelci so bili:
1. mesto   Giovanni Scropetta  734 krogi
2. mesto   Tone Petek                702 krogi
3. mesto   Rafko Gorenšek       676 krogi 

Vsi tekmovalci so dosegli zelo dobre rezultate, prvi trije 
so dobili lepe pokale. Junija bomo strelci priredili strelsko 
tekmovanje z MK puško, ki bo potekalo na Lovskem domu 
v Vojniku. Tekmovanje se bo izvajalo v dveh kategorijah, do 
55 in nad 55 let. Na tekmovanje so povabljeni vsi ljubitelji 
športnega streljanja.
Mladi interesenti tega športa ste vabljeni, da se nam 
pridružite vsako sredo, od 16. do 18. ure, v zadnjih prostorih 
upokojenskega doma v Vojniku.

Peter PIHLER

DENIS SREBOT MED SVETOVNIMA ZVEZDAMA

Denisa Srebota, smučarja tekmovalca že dobro poznamo, saj 
nas razveseljuje s svojimi smučarskimi dosežki že skoraj 15 
let. Denis ja sezono 2006/2007 zaključil uspešno, saj je v svoji 
kategoriji popravil fiss točke v vseh disciplinah. Bil je tudi 8. 
med mladinci v SG. Kljub temu, da si je nemalokrat želel v 
sam vrh, mu sreča ni bila naklonjena, saj je mala napaka v 
drugem teku porušila njegove želje.
Ob koncu sezone pa se mu je izpolnila želja in dosegel je 
rezultat, na katerega je zelo ponosen. SD Unior Celje je v 
sodelovanju s SD Snežak organiziral smučarski dvoboj Celje 
– Zagreb. Po beli strmini so se spustili rekreativci, rangirani 
tekmovalci ter tekmovalci svetovnega slovesa. Denis je 
tekmoval med člani, kjer sta bila glavna favorita Ivica Kostelič 
in Bernard Vajdič.
Prvi mesti sta bili tako rezervirani za tekmovalca svetovnega 
pokala. Denis se je s čudovito vožnjo v slalomu vrinil med 
njiju in za Ivico Kosteličem zaostal borih 0,40 stotink in bil 
pred Berijem 0,78 stotink. 

Tak rezultat daje elan in vzpodbudo za naslednjo sezono in 
je pokazatelj, da je Denis kljub rahli smoli v pretekli sezoni 
na dobri poti, ki pelje v sam smučarski vrh.

D. S.

TURIZEM

TALON V ČRNI GORI

V človeku je vedno prisotna želja po odkrivanju in raziskovanju 
neznanega in prav ta skupni interes je ob začetku letošnje 
pomladi ustvaril prijetno skupino popotnikov. Sestavljali so jo 
večinoma Frankolovčani, nekaj Celjanov in štiri Gorenjke. 
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Pridružil se nam je še par iz Vrzdenca, rojstnega kraja 
Cankarjeve mame.

Na pot smo se odpravili, da bi obiskali republiko naše bivše 
skupne domovine - Črno goro. Kotor, Skadrsko jezero, 
Njegoši, Cetinje, Budva, Tivat in seveda Sveti Štefan so nas 
prepričali, da imajo Črnogorci ogromno naravnih lepot in 
kulturno-zgodovinskih znamenitosti, torej imajo kaj pokazati 
turistom. Z obžalovanjem smo opazovali le velike kupe 
smeti za vsakim ovinkom zanimive gorske ceste, s katere 
smo sicer občudovali prekrasno panoramo. Skupaj smo 
preživeli štiri nepozabne dni. Zasluga za to gre prizadevni 
predsednici in članom društva TALON, ki so se vztrajno 
trudili, da bi udeleženci izleta kar najbolj uživali. Razšli smo 
se kot prijatelji in si zagotovili, da bomo še realizirali kakšen 
skupen projekt. Pridružite se, ne bo vam žal! 

Dragica Gregorc

29. 4. 2007 – CVETLIČNI SEJEM NA FRANKOLOVEM
 
Konec aprila je Turistično društvo Frankolovo zopet 
pripravilo Cvetlični sejem. Želeli smo, da sejem postane res 
sejem, zato smo poleg delitve cvetja vsakemu gospodinjstvu 
pripravili tudi prodajo rož. Ljudje tega še niso tako navajeni, 
zato so letos bolj opazovali kot kupovali, pa vendar smo 
prodali nekaj platojev sadik. Do rož so bili letos upravičeni 
tudi vsi člani našega društva. Izmed članov, ki so že plačali 
članarino, smo izžrebali članico Miro Jakop in ji predali cel 
plato rož. Naj ji lepo cvetijo. S tem jih želimo nagraditi in 
jih vzpodbuditi, da še naprej plačujejo članarino in s temi 
finančnimi sredstvi podprejo društvo pri njegovem delu.

Na stojnicah so svoje dobrote ponujale kmečke gospodinje. 
Vikica Pinter je prav za sejemski srečelov pripravila pečeno 
svinjsko glavo, jo lepo okrasila in zavila, kot so to delali 

včasih. Srečko zanjo so nad parkom odvrgli padalci DJP 
Frankolovo. Hilda Goršek je pripravljala vroče »štraube«, 
katere so obiskovalci z veseljem pojedli. Manjkali niso niti 
dišeč in okusen domač kruh Lojzke Operčkal, izbrano pecivo 
Romane Štrljič, lepe kvačkane rože društva Talon, prekrasni 
prti Darinke Dobrotinšek, pisane papirnate rože in drugi 
izdelki varovancev Špesovega doma, niti sladke dobrote 
Rozike Kline. Obiskovalci so srečo preiskušali s srečkami, 
v katerih se je skrivalo marsikaj, tudi polet z balonom, 
katerega je ob 10-letnici obstoja Balonarskega društva Vojnik 
»častil« Dušan Bojanovič. Srečko je kupil Milan Operčkal iz 
Lindeka, ki je šele doma z ženino pomočjo opazil, da je zadel 
glavno nagrado. Ti ti, ženske radovedne, ki pa so se tokrat 
pokazale kot zelo koristne. Za zabavni del so poskrbela 
»Vražja dekleta«, ki že dobro obvladajo svoj posel. Posebno 
moški del obiskovalcev si je odpočil oči, vsi pa napolnili ušesa 
s prijetnimi zvoki njihovih inštrumentov in ubranih glasov.

I. B.

MAJ

DOGODKI

SVETA BIRMA V VOJNIKU IN NA FRANKOLOVEM

Sveta birma je bila letos v Vojniku 1. maja in na Frankolovem 
6. maja. V Vojniku je bil birmovalec celjski opat Marjan 
Jezernik, ob sodelovanju mariborskih kanonikov dr. Stanka 
Lipovška in Janeza Lesnike, na Frankolovem pa celjski škof 
dr. Anton Stres. Na obeh so sodelovali domači duhovniki.

Milena Jurgec
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5. 5. 2007 – PONIKVA 2007 – zaključek sedmega bralnega 
leta za Slomškovo bralno priznanje

Letos se je 5. maja na Ponikvi srečalo okrog sedemsto 
otrok, pridnih oz. zvestih bralcev iz vse Slovenije, ki berejo 
knjige za dosego Slomškovega bralnega priznanja. V Novi 
Cerkvi se nas je zbralo za en avtobus.

V naši župniji je pravzaprav tako, da radi beremo in pojemo. 
Zato se odpravimo skupaj bralci in pevci. Po navadi je tako, 
da so eni in isti otroci aktivni na več področjih. Pri nas 
so vključeni v Slomškovo bralno priznanje in k pevskemu 
zboru.

Na začetku je bila v župnijski cerkvi otroška maša, med 
katero smo prejeli priznanje za župnijo in darilo celjske 
Mohorjeve družbe, dve knjigi za župnijsko knjižnico. Nato 
smo se odpravili proti Osnovni šoli Ponikva, kjer nam 
je dramski krožek predstavil igro Kdo je Vidku napravil 
srajčico, ki je bila pravi »musical«.
Vsako leto pa je doživetje pešpot do Slomškove domačije. 
Tokrat smo med potjo izpolnjevali različne naloge, katerih 
reševanje je med seboj povezalo celo skupino. Ves čas 
pa smo spremljali težke oblake na nebu, ki so na našem 
cilju, torej ob pravem času, končno poživili naravo. Pred 
rojstno hišo Antona Martina Slomška nam je spregovorila 
še gostja, bivša urednica Mavrice Mira Dobravec, ki piše 
za otroke. Podeljeni so bili tudi kipci pastirčka Antona 
Martina Slomška za najbolj zveste bralce. 

Kar hitro smo bili zopet na avtobusu, zadovoljni otroci in 
mi spremljevalci, njihovi animatorji, saj so bili otroci res 
pridni in ves čas navdušeni. In na koncu še obljuba drug 
drugemu, da bomo še naprej radi brali dobre knjige in se 
zopet odpravili na Ponikvo v maju 2008. 
Za konec še himna iz otroških grl z naslovom In zato mi 
beremo: 

Pravljice, zgodbe, romani, povesti,
to je bogastvo, ki čaka na nas.
Nova spoznanja, modrost in veselje,
knjige ti dajo, če rad jih imaš. 

O. Š.

6. 5. 2007 – GASILSKA MAŠA V ČAST SVETEMU 
FLORJANU

V nedeljo so se gasilci Gasilske zveze Vojnik – Dobrna in 
njihovi gostje udeležili svete maše v cerkvi Svetega Florjana v 
Vojniku. To je najstarejša vojniška cerkev, ki so jo v nekaj letih 
s prostovoljnim delom in prijaznimi prispevki popolnoma 
obnovili. Verniki so že težko pričakovali maše v obnovljeni 
cerkvi. Slovesnost je vodil mariborski kanonik in vojniški 
rojak dr. Stanko Lipovšek ob somaševanju kanonika Janeza 
Lesnike, duhovnika v Špesovem domu starejših Franca 
Brecla in domačega župnika Antona Pergerja.

Sodelovalo je 81 gasilcev in gasilk v paradnih uniformah. 
Prisotne so pozdravili predsednik Gasilske zveze Slovenije 
Ernest Eöry, predsednik Občinske gasilske zveze Vojnik – 
Dobrna in župan Beno Podergajs ter predsednik PGD Vojnik 
Adolf Janc. Slovesno mašo je povzdignilo petje domačega 
cerkvenega zbora in Godba na pihala iz Nove Cerkve.
Po maši so gasilci in ključarji pripravili dobrote, ki so 
pomagale zdržati do kosila.

Milena Jurgec

V soboto, 12. maja, je Ferdinand ČRETNIK iz Lipe 
praznoval svoj visoki jubilej, 90. rojstni dan. Na njegovem 
domu so ga obiskali predstavniki Krajevne skupnosti 
Frankolovo, Komisije za socialna vprašanja in predstavnica 
Župnijske Karitas Frankolovo. Zaželeli so mu veliko zdravja 
in dobrega počutja. 
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I. N.

V nedeljo, 13. maja, je Karolina JOŠT iz Verpet praznovala 
svoj visoki jubilej, 80. rojstni dan. 

Na njenem domu so jo obiskali predstavniki Krajevne 
skupnosti Frankolovo, Komisije za socialna vprašanja in 
predstavnica Župnijske Karitas Frankolovo. Zaželeli so ji 
predvsem zdravja in dobrega počutja, gospa Karolina pa je 
bila poleg čestitk vesela že samega obiska in jih je povabila, 
da se ji še kdaj oglasijo.

I. N.

15. 5. 2007 – SREČANJE PODJETNIKOV OBČINE 
VOJNIK

Srečanje podjetnikov občine Vojnik je potekalo v torek, 15. 
maja 2007, s pričetkom ob 19.00, v večnamenskem prostoru 
OŠ Frankolovo.
Samo Kunej, predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem 
Občine Vojnik, je v uvodnem delu najprej predstavili 
naloge in načrte dela samega odbora, v nadaljevanju pa so 
sledile predstavitve možnosti črpanja finančnih sredstev 
in predstavitev dela Območne obrtne zbornice Celje, 
predstavitev aktivnosti Zavoda za zaposlovanje OE Celje 
s področja aktivne politike zaposlovanja, predstavitev 
Regionalne razvojne agencije Celje in projekta Obrtno-
poslovne cone Arclin ter predstavitev dela GZS Območne 
zbornice Celje. 

Večer so s kratkim kulturnim programom popestrili učenci 
Osnovne šole Frankolovo pod mentorstvom ga. Kočevar. Ob 
tej priložnosti bi se želeli zahvaliti OŠ Frankolovo, ki so nam 
s svojo pomočjo omogočili izvedbo tega srečanja. 

P. P. Ž.

20. 5. 2007 – POMLADANSKI KRAMARSKI SEJEM S 
PREDIZBOROM HARMONIKARJEV ZA POHORSKO 
COKLO

Društvo TALON je tudi letos 
organiziralo 6. kramarski sejem. 
V nedeljo, na lep sončen dan se 
je zbralo veliko obiskovalcev 
in ljubiteljev domače glasbe. 
Prijetni zvoki harmonike in 
različna interpretacija naših 
mladih upov so znova v nas 
predramili dobro počutje za 
ušesa in dušo.
Skozi ves dopoldan je 
obiskovalce omamljal prijeten 
vonj odojka, ki se je pekel na 
samem prizorišču prireditve. 

Goste in nastopajoče smo pogostili z bogračem, pa tudi 
odojek je hitro pošel. Tako je bilo za jedačo in pijačo dobro 
poskrbljeno. Imeli smo tudi srečelov in je dopoldan res hitro 
minil.

Zahvaljujemo se članom društva kakor tudi vsem ostalim za 
pomoč pri izpeljavi sejma, vsem sponzorjem, ki jih ni bilo 
malo, Domnu za dobro izpeljano tekmovanje harmonikarjev, 
članom komisije in voditeljici Greti. Med obiskovalci sta 
se nam pridružila župan in predsednik KS in vse prisotne 
počastila s kratkim nagovorom. Omenila sta prizadevanje 
društva TALON in da si želita še v bodoče takšnih 
prireditev.
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Na stojnicah ste lahko občudovali izdelke kvačkaric našega 
društva, manjkalo pa ni različnih izdelkov, ki se jih je dalo 
kupili.

Hvala še enkrat vsem za obisk te prireditve. Priporočamo se, 
da nas obiščete na poletnem kramarskem sejmu, kjer bomo 
prikazali eno izmed naših starejših obrti – to je žganjekuho.
Se vidimo in na snidenje avgusta.

                           Dragica Mlinar

26. 5. 2007 – DAN MLADOSTI – RADOSTI

V soboto je Združenje borcev za vrednote NOB Vojnik 
– Dobrna organiziralo izlet na proslavo Dneva mladosti 
– radosti v Kumrovec. 
Izlet je organiziral odbor za izlete pri našem Združenju pod 
vodstvom Jožeta Kadilnika in članov Jureta, Maksa, Amalije 
in Franca, katerim se zahvaljujem za lepo izvedbo izleta 
in nato našega druženja ob kosilu na kmečkem turizmu v 
okolici Podčetrtka.

Sama prireditev v Kumrovcu je bila zame in za vse člane 
nepozabna. 
Udeležencev je bilo preko deset tisoč, iz vseh republik bivše 
Jugoslavije. Slišalo se je petje in glasba vseh narodov in za 
vse udeležence je bil to dan Radosti.
V spomin se mi je vtisnila borka, na sebi je nosila veliko 
odlikovanj. Prisluhnil sem intervjuju, ki ga je dajala za 
televizijo.

Povedala je: »Vi nikoli ne bi stali tukaj, kjer stojite, nikoli ne 
bi bilo držav, ki so nastale z razpadom Jugoslavije. Nikoli ne 
bi bilo toliko političnih strank, toliko demokracije, če je ne 
bi s težkimi boji izborili partizani s Titom na čelu.«

Marijan Oprešnik,
predsednik ZB za vrednote

 NOB Vojnik – Dobrna

ZAKRAMENT PRVEGA SVETEGA OBHAJILA V NAŠI 
OBČINI

V Marijinem mesecu maju so potekale slovesnosti prvega 
svetega obhajila otrok v Vojniku, Novi Cerkvi, Črešnjicah in 
na Frankolovem. 

Obhajilo v Vojniku, foto: Janez Rojnik

Obhajilo na Frankolovem
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Obhajilo v Črešnjicah

Obhajilo v Novi Cerkvi

Milena Jurgec
ZELENA DELA V VINOGRADU

VINOGRADNIŠKO-VINARSKO DRUŠTVO
OBČINE VOJNIK

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

Kot že večkrat so se vojniški vinogradniki v velikem številu 
udeležili strokovnega prikaza zelenih del v vinogradu in 
preživeli lepo popoldne.
Tokrat so bili gostje vinogradniške družine Marzidovšek iz 
Verpet pri Frankolovem. Imajo lepo urejen vinograd, posajen 
s 3000 trsi sort zeleni silvanec in laški rizling. Kvalitetna vina 
pa hranijo v res lepi kleti.
Predavatelj Roman Štabuc, univ. dipl. ing., je v svojem 
značilnem neposrednem šaljivem slogu nanizal kar veliko 
novosti pri delu v vinogradu, potrebnem za ta čas. Svetoval 
je tudi pravilno škropljenje.

Prizadevne gostitelje ter soseda Marija Železnik so prisotne 
lepo postregli. Tudi dobre kapljice ni manjkalo. Hvala za 
vse!

In kaj počne vojniški ponos, »TRTA« (potomka 400 let stare 
trte z Lenta), posajena pri občinski stavbi v Vojniku? Stara 
je tri leta. Zimsko rez je opravil strokovnjak Roman Štabuc. 
Trta že ponosno nosi prvih 15 lepih grozdičev. Že sedaj vse 
Vojničane vabi na I. VINSKO TRGATEV.

Z veseljem zapišemo, da je član VVD-a Jože Železnik s 
pomočjo vinogradnikov izdelal in namestil »TRTI« primerno 
oporo – »štajersko brajdo«. Jožetu velika HVALA.

Pavle Leskovar,
tajnik društva

30. 5. 2007 – DRUŽENJE INVALIDOV

Medobčinsko društvo delovnih invalidov Celje je pripravilo 
druženje invalidov, ki so težko pokretni oziroma težji invalidi. 
Druženje je potekalo na Lovskem domu v Vojniku. Takšna 
srečanja jim veliko pomenijo, saj se tako skupaj poveselijo in 
za kratek čas pozabijo na tegobe tega sveta.

A. Š.
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KULTURA

1. 5. 2007 – »MOSTOVI MIRU BREZ MEJ« SLOVENIJA 
– AVSTRIJA

V Tinjah na Avstrijskem Koroškem je potekalo čudovito 
prvomajsko druženje »Mostovi miru brez mej« SLOVENIJA 
– AVSTRIJA. Vojniške Taščice, ki so se tega srečanja tudi 
udeležile, so navdušile in prejele mednarodno priznanje 
Univerzalne mirovne federacije in OZN »Ambasadorke za 
mir«. 

Skozi ves dan so bili vključeni v proces izobraževanja, vendar 
je bila med njimi vseskozi vedrina.
Slovensko žensko društvo za mir v svetu, Kristina Bačovnik, 
se Občini Vojnik iskreno zahvaljuje za prispevke pri udeležbi 
Taščič, pevkam posebej pa za nepozabne sledi, ki so jih s 
svojo podobo in pesmijo pustile v srcih vseh navzočih. 

Povzela: A. Š.

22. 5. 2007 – ŽUPANČIČEVA FRULICA 2007

Zavod za izobraževa-
nje in kulturo iz Črno-
mlja je pripravil letos 
že četrto tekmovanje 
mladih recitatorjev in 
pesnikov iz cele Slo-
venije. Recitatorji so 
lahko zbirali med tre-
mi pesmimi Anje Šte-
fan, ki jih je izdala v 
zbirki Iščemo hišico.
Tekmovanja recita-
torjev se je udeležil 
Uroš Jurgec pod men-
torstvom Amalije Ko-
žuh.

Predtekmovanje je 
bilo 22. 5. 2007, na 
Ptuju, v komisiji pa 

je bila tudi znana igralka Violeta Tomič. Uroš se je uvrstil v 
finale med pet najboljših recitatorjev, ki je bilo 9. 6. 2007 v 
Vinici.

Milena Jurgec

24. 5. 2007 – SLIKARSKA RAZSTAVA VERICE RIHTAR

V četrtek, 24. maja 2007, je v okviru krajevnega praznovanja 
KS Vojnik potekala samostojna slikarska razstava Verice 
Rihtar. Avtorica se je predstavila s tehniko slikanja olja na 
platnu. Mentor Stanislav Petrovič – Čonč je avtorico in njena 
dela opisal kot dragocen kamen, ki je po obdelavi zasijal v 
polnem sijaju.

Razstava je na ogled do 30. 6. 2007 v prostorih Knjižnice 
Vojnik.

P. P. Ž.

ŠPORT

4. 5. 2007 – OBČNI ZBOR SMUČARSKEGA DRUŠTVA 
VIZORE

V dvorani Gasilskega društva Nova Cerkev so imeli člani 
Smučarskega društva Vizore svoj občni zbor. Na njihovem 
dnevnem redu je bil pozdrav predsednika, izvolitev delovnih 
teles, poročilo o sezoni 2006/2007, razprava po poročilih, 
pregled analize sezone, sprejem programa dela za sezono 
2007/2008 in drugo. Po končanem občnem zboru so 
nadaljevali z druženjem.

A. Š.

20. 5. 2007 – BLAGOSLOVITEV JADRALNIH PADAL

Društvo jadralnih padalcev Kajuh s Frankolovega je 20. maja 
že petič organiziralo Blagoslovitev jadralnih padal. Kljub 
vremenu, ki najprej ni omogočalo letenja, se je na prireditvi 
zbralo veliko padalcev in še več ostalih, predvsem krajanov 
Frankolovega, česar smo še posebej veseli, saj to pomeni, 
da so ljudje končno le pričeli sprejemati tudi padalstvo kot 
način življenja tistih, ki se s tem ukvarjamo. 
S programom smo pričeli ob 16. uri. Najprej nam je 
napovedovalka Janja povedala nekaj zanimivost o razvoju 
in stanju jadralnega padalstva pri nas, nato pa so nam 
zaigrala Vražja dekleta. Vmes je nastopil mlad fant iz Celja 
in nam predstavil nov šport, imenovan foot back. Spretnost 
z majhno žogico, ki se vedno vrača na njegovo nogo. Sledilo 
je tekmovanje v dvigu padala za tiste, ki tega še nikoli niso 
poskusili. Bilo je nekaj smeha in nekaj resnih poizkusov.
Tako smo se približali 17. uri, ko je sledila osrednja prireditev, 
blagoslov padal. Slovesnost so pričeli pevci cerkvenega 
pevskega zbora s Frankolovega. Predsednik društva Karli 
Blazinšek je nato pozdravil vse navzoče ter na kratko podal 
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svoje občutke. Povedal je, da se zaveda, da je v očeh nekaterih 
tisti, ki je moža ali pa sina ali očeta zvabil nekam, kjer se 
izpostavlja nevarnosti, kjer zapravlja svoj čas in svoj denar. 

V Društvu jadralnih padalcev Kajuh nikogar posebej ne 
vabimo, naj se nam pridruži, vsakemu, ki ga ta dejavnost 
zanima, pa znamo svetovati, ga napotiti na pot izobraževanja 
in pridobivanja začetnih izkušenj, šele nato ga sprejmemo 
v svoje vrste. Nekaj besed je namenil tudi tistim, ki živijo v 
nekakih zlatih kletkah, čeprav jih letenje privlači. Stvarnik 
človeku ni namenil življenja v njej. Dal mu je razum in dal 
mu je svobodno voljo, zato za svoje preživetje potrebuje nekaj 
več. In ta nekaj več je za padalca prav gotovo letenje. Tisti, 
ki vztrajamo, bomo leteli še naprej. Trdne temelje za to smo 
postavili. Naša Konjiška gora nam bo ostala zvesta in ostal 
bo tisti stari padalski rek »Kdor je enkrat okusil slast letenja, 
hodi po svetu z očmi, obrnjenimi v nebo.«
Nekaj besed nam je nato namenil predstavnik Občine Janez 
Karo, spet so nam zapeli naši pevci, obred blagoslovitve pa 
je opravil naš župnik, pater Branko Cestnik. Kljub številnim 
obveznostim vsako leto najde čas in pride k nam. Veseli smo, 
da je rad z nami.  
V veselem razpoloženju, ob hrani in pijači smo se nato zadržali 
še nekaj časa. Kljub vremenski napovedi, ki ni dopuščala 
letenja, se je vreme postavilo na stran padalcev. (Sedaj so bila 
padala pač blagoslovljena.) Videli smo nekaj lepih poletov in 
pristankov tik ob bazenu, pa tudi dva motorna padalca sta 
prikazala zanimiv program. Upam, da se prihodnje leto spet 
srečamo. 

Karli Blazinšek

18. 5. 2007 – VETER V LASEH

V soboto, 18. maja, je na športnih igriščih v športnem 
parku v košarki, odbojki in nogometu prijetno dopoldne 
preživljalo več kot 95 mladih. V igrah z žogo so se med seboj 
tako pomerile mešane ekipe fantov in deklet, kar je dalo 
tekmovanju še poseben čar. 
Ob tem je potrebno omeniti, da je vseslovenski organizator 
akcije Športna unija Slovenije, v Vojniku pa so se v 
organizacijo zelo prizadevno vključili še Nogometni klub 
Vojnik, Košarkarski klub Vojnik, Mladinski kulturni center 
Vojnik, odbojkarji pod vodstvom Darka Ovtarja in Občina 
Vojnik. Vsi so prispevali izjemen delež k odlični organizaciji 
letošnje akcije. 
Čeprav rezultati niso v ospredju, pa vse eno poglejmo 

najboljše:
ODBOJKA: Zmagovalec v tej kategoriji je bila ekipa 
ROŽICE.
V kategoriji je nastopilo skupaj 5 ekip. 
KOŠARKA: Zmagovalci te skupine so bili člani ekipe Nova 
generacija. V tej kategoriji je nastopilo 6 ekip.
NOGOMET: V nogometu je nastopilo 6 ekip. Zmagovalci te 
skupine so bili Kikerji.

Na svidenje na prihodnji akciji Veter v laseh – s športom 
proti drogi! Ali pa še bolje kar takoj na svidenje na športnih 
igriščih in ob drugih dejavnostih že kar med letom. Šport, 
kultura, glasba, pa še kakšne dejavnosti, so najboljša droga!

Petra Pehar Žgajner

20. 5. 2007 – 2. MAJSKI KROG 2007

Uspel je že drugi majski krog. Udeležilo se ga je kar 752 
navdušencev, najstarejši med njimi je štel 74, najmlajši 
pa 5 let. Kolesarji so se podali na pot iz Vojnika, Celja in 
Slovenskih Konjic. Kolesarilo je tudi veliko število družin, ki 
so se podale na eno izmed treh tras in tako skupaj preživele 
lepo majsko popoldne. Malo čez deseto uro zjutraj se je iz 
Vojnika, ob zvokih Godbe na pihala iz Nove Cerkve, podalo 
na pot lepo število kolesarjev.

Vsi kolesarji pa so se po veliko prevoženih kilometrih zbrali 
na igrišču v Vojniku, kjer so se okrepčali in dobili priznanja.
Smisel te prireditve je druženje na kolesih, v naravi, z družino 
in s prijatelji. Le tako naprej!
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Povzela: A. Š.

POROČILO LETNE LIGE SMS VOJNIK 2007

V petek, 25. 5. 2007, je bilo odigrano že 9. kolo v letni ligi 
SMS na igrišču z umetno travo na odboj v Vojniku.
Trenutni vrstni red: Squash Bar 27, Mali Paris 24, KM 
Instalacije 19, NK Vojnik 18, Vojnik – Pizzeria Limbo 16, NK 
Trobentica 14, A@A Blisk 13, Sočani 12, Šarlotke Frankolovo 
6, Natis 6, Choo-Choo 2 in Fantastičnih 5 0 točk.
V tekmovanju za NAJ strelca lige SMS vodi igralec B. Verbič 
(NK Vojnik) s 23 zadetki, sledi pa mu soigralec Preložnik z 
19 zadetki.
V posebnem točkovanju za nagrado FAIR PLAY pa sta v 
vodstvu ekipi Natis in Vojnik – Pizzeria Limbo.
Zaključek spomladanskega dela letne lige SMS bo v petek, 
22. 6. 2007, z družabnim srečanjem za vse ekipe.
Vljudno vabljeni na ogled tekem vsak petek od 17. do 22. 
ure.

Organizator

26. 5. 2007 – SODELOVANJE NAŠIH NAJMLAJŠIH 
OTROK NA FESTIVALU MALE KOŠARKE V SLIVNICI

V soboto je v Slivnici potekal že 26. festival male košarke. 
Košarkarski kljub Vojnik je nastopil z ekipo deklic letnik 
96 in mlajše ter z ekipo dečkov letnik 96 in mlajši. Tekme 
so potekale na petih zunanjih igriščih s prilagojeno višino 
obročev. Na turnirju je nastopilo triindvajset ekip iz cele 
Slovenije, ena ekipa pa celo iz Beograda. Namen festivala je 
bil, da igralke in igralci pokažejo svoje znanje, pridobljeno 
skozi leto ali več treninga. V naših dveh ekipah so bili 
otroci, ki trenirajo prvo leto in prav tekme so pokazale, da 
so se ogromno naučili. Obe ekipi sta zabeležili dve zmagi 
in poraz, kar pa na tem festivalu ni bilo tako pomembno. 
S sodelovanjem na festivalu je vsak udeleženec prejel 
spominsko majico. 
Naj ob tej priložnosti povabim vse otroke (dečke in deklice), 
ki imajo željo do igre košarke, da se vključijo v vadbene 
skupine začetnikov (kont. telefon 031 564-115 – Marjan 
Oprčkal)

Robert Suholežnik

JUNIJ

DOGODKI

2. 6. 2007 – 4. TRADICIONALNI PIKNIK ŠKOFLEKOVE 
ULICE

Vsako leto prvo soboto v juniju se zberemo sosedje Škoflekove 
ulice. Letos je bilo to že četrtič. Kot je že v navadi, najprej 
obesimo zastavo, pripravimo prostor za druženje in pričnemo 
piknik z ulično himno. Ker je letos potekel mandat uličnim 
redarjem, smo izvolili nova redarja oziroma izvoljeni sta bili 
redarki Nataša in Mojca.

REDARKI NATAŠA IN MOJCA

Svojo funkcijo sta prevzeli takoj, 
tako da je bilo za red in disciplino 
poskrbljeno in je piknik minil 
brez večjih izgredov. 
Na pikniku smo podelili zlati 
grb Škoflekove ulice. Lanski 
dobitnik grba Janko ga je tokrat 
podelil najstarejši sosedi Minki. 
Najstarejšo sosedo je doletela 
čast, da sosede posladka s 
tradicionalno torto. 

NAJSTAREJŠA SOSEDA MINKA

Ulični ansambel nas je zabaval 
še dolgo v noč. Kljub temu, da 
letošnja udeležba ni bila popolna, 
smo najbolj vztrajni prepričani,  
da bodo naša druženja ostala 
tradicionalna, kjer lahko sosedi 
med sabo poklepetamo, se 
bolje spoznamo in tako lažje 
razumemo drug drugega v tem 
hitrem tempu življenja.

Stanovalci
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3. 6. 2007 – POHOD OB KRAJEVNEM PRAZNIKU NA 
SVETI TOMAŽ

Socialni Demokrati Vojnik želijo popestriti družbeno življenje 
in vzpodbuditi dogajanja v naši občini, zato so organizirali 
pohod ob krajevnem prazniku občine Vojnik na Sveti Tomaž. 
Zbrali so se pred gasilskim domom v Vojniku. Na cilju je bilo 
tudi poskrbljeno za hrano in pijačo.

A. Š.

3. 6. 2007 – MAŠA ZA ZAKONCE – JUBILANTE
 
V nedeljo je bila ob 10.30 v cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku 
sveta maša za zakonske jubilante od 50 let poroke navzdol. 
Sveto mašo je opravil gospod Anton Perger, ki je na koncu 
blagoslovil vse pare in jim izročil spominsko darilo. Med 
mašo so poleg domačega zbora peli bivši ministranti Danilo, 
Milan, Beno, Peter in Miran. 

Milena Jurgec

6. 6. 2007 – POTOPISNO PREDAVANJE

Socialni Demokrati Vojnik so organizirali tudi potopisno 
predavanje z naslovom »Potovati – in če, … kako«. Predavanje 
je potekalo v knjižnici v Vojniku, s pričetkom ob 19. uri. Na 
predavanju je Branko Verdev predstavil različne možnosti 
potovanja in jih podkrepil z lastnimi izkušnjami, ki jih je 
doživel, ko je šel z družino z avtomobilom na Škotsko in to 
izkušnjo primerjal s sanjskim potovanjem v Egipt.

A. Š.

6. 6. 2007 IN 7. 6. 2007 – PODEŽELJE V MESTU

Programski odbor Razvojnega programa podeželja Občin 
Celje, Laško, Štore, Vojnik in Zavod Celeia Celje sta 
organizirala že tradicionalno prireditev Podeželje v mestu. 
Potekala je na Glavnem trgu v Celju. Predstavilo se je lepo 
število društev in tudi obiskovalcev. Namen prireditve je 
prispevati k večji prepoznavnosti podeželja, predstavitvi 
delovanja društev ter pridelkov, izdelkov in storitev, ki jih 
nudijo kmetije.

A. Š.

7. 6. 2007 – KONCERT ZBORA ORFEJ V VOJNIKU

V četrtek je v cerkvi Svetega Jerneja v Vojniku sodeloval 
pri večerni maši Komorni zbor Orfej pod vodstvom prof. 
Tomaža Marčiča. Po maši so izvedli še čudovit krajši koncert 
ob pomoči prijateljev iz godalnega orkestra. 

Milena Jurgec

9. 6. 2007 – BLAGOSLOVITEV KAPELE EDINOSTI 
KRISTJANOV

V soboto je bilo na Platah pri Bojanovičevih zelo živahno. 
Blagoslovili so Kapelico edinosti kristjanov. 
Za postavitev kapelice se je odločil Danilo Bojanovič, in 
sicer v spomin na starša Jurija in Marijo, ki sta v življenju 
neprestano pomagala ljudem ter bila lep zgled edinosti in v 
ponos otrokom. Ata Jurij je rad poudaril, da je Bog povsod 
isti.
Kapelica je okrogle oblike, kar pomeni neskončnost in 
vsemogočnost. V njeni sredini je križ, ki kapelico razdeli v 
štiri kvarte. Vsak izmed njih je posvečen svetniku, ki družini 
zelo veliko pomeni. 
I. kvart je posvečen Lurški Mariji, h kateri se je mama Marija 
najraje zatekala. Pri njej je našla tolažbo, pomoč, zatočišče. 
Skupaj z bolniki je velikokrat poromala v Lurd, da jo je tam 
počastila in se ji zahvalila za vsa uslišanja. Na malem oltarčku, 
kjer je postavljen kip, je prtiček z izvezenimi številkami 
17854. To so številke, s katerimi je bila mama zaznamovana v 
zloglasnem taborišču Auschwich, kjer je preživela, oziroma 
pretrpela velik del II. svetovne vojne. A Marija jo je varovala 
in ostala je živa. 
II. kvart je posvečen svetemu Juriju in svetemu Đorđu. 
Verjetno ni treba posebej razlagati, da je bilo tako ime očetu, 
ki je ta mali hrib dodobra preoblikoval ter iz poraslega z 
grmičevjem in s starim vinogradom naredil lep nov vinograd, 
postavil zidanico, posadil drevje, premetal in prevozil 
ogromno zemlje, poskrbel za asfaltno cesto, vodovod in še 
marsikaj.  

V III. kvart je postavljen sveti Štefan oz. sveti Stefan, kakor ga 
imenujejo v očetovi rodni Bosni. Ta svetnik je hišni zavetnik 
v Jurijevi rojstni hiši in se na poseben način slavi v začetku 
januarja, dan po pravoslavnem božiču.
IV. kvart je razdeljen tako, da ga je del namenjen Bogorodici, 
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oziroma Mariji z Jezusom, katero vsi radi počastimo. Drugi 
del tega kvarta pa je posvečen svetemu Tomažu v spomin na 
pokojnega Tómaža, ki se ga radi spominjajo, tega malega, 
vedno nasmejanega, pridnega moža, ki jim je prodal ta kos 
zemlje, ki je postal del njih. 
Poslikavo sta naredila Irena Nemeček in Aleksander 
Ćereković, kip pa je oblikoval Jože Potočnik.
Blagoslov je bil najprej krščanski, ki so ga opravili stolni 
kanonik Slavko Lipovšek, domači župnik Anton Perger in 
sodelujoči duhovniki, nato pa še pravoslavni z lomljenjem 
kruha, ki ga je opravil pravoslavni duhovnik – pop Radomir 
Maletić, ki je v ta namen prišel iz Bosne. Pri tem obredu je 
sodeloval Danilo Bojanovič.

Milena Jurgec 

ŠPORT

1. 6. 2007 – ODPRTJE NOGOMETNEGA IGRIŠČA Z 
UMETNO TRAVO

Občina Vojnik in KS Vojnik sta v petek, 1. junija 2007, ob 
20. uri, pod šotorom na igrišču za mali nogomet v Vojniku 
uradno predali namenu nogometno igrišče z umetno travo. 
Odprtje je potekalo med ligo za mali nogomet v Vojniku. 
Nogometaši so se lahko okrepčali z odličnim bogračem. 

P. P. Ž.

3. 6. 2007 – IZPELJAN ŽE 15. TRADICIONALNI TURNIR 
TROJK V VOJNIKU

Člani Košarkarskega kluba 
Vojnik smo v nedeljo popoldne 
zelo uspešno speljali že 15. 
tradicionalni turnir trojk.
Z učinkovitim oglaševanjem 
so prišle na turnir zelo močne 
ekipe, tudi iz slovenske 1. lige, 
z nekaterimi zdajšnjimi in 
bivšimi reprezentanti raznih 
državnih selekcij.
V napetem tekmovanju, kjer 
so se merile med sabo tudi 
“profesionalne“ in “amaterske“
ekipe, niso zmagale vedno prve. 

Čestitati je potrebno ekipi KK Vojnik “FLOKI“, ki je visoko 
premagala in že v predtekmovanju izločila enega izmed 
favoritov, ekipo Polzele, ki bo letos igrala v 1. državni ligi. 
Prav tako je potrebno čestitati ekipi mlajših Vojničanov, ki 
so se srčno borili v neenakovredni konkurenci.

Na koncu je zmagala ekipa “DUO MI TRIJE“, v postavi z 
dvema domačinoma, Zdovcem in Remusom, ter svojima 
soigralcema v klubih Petrovičem in Močenikom. V finalu je 
premagala ekipo Slov. Bistrice, kjer sta igrala brata Grum, 
eden tudi že državni reprezentant, ter Aver in Jurič. Tretja 
je bila ekipa Podčetrtka, ki je v malem finalu premagala eno 
izmed ekip KK Vojnik.
Turnir je potekal v zelo »fer« in športnem vzdušju ter, kot po 
navadi, na visokem organizacijskem nivoju.

Marjan Oprčkal

Kroniko pripravila: Anja Šopar
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 ZAHVALA

ZAHVALA

Terezija Baniček
1924-2007

Bog je za vsako bolezen ustvaril rožo, le 
za smrt rože ni. Življenje je nepopisana 

knjiga, ki nam jo je dal Bog, da jo popišemo z dobrimi 
deli: za vsak dan ena stran. Če bi lahko prešteli, mama, 
tvoje knjige, bi bila številka velika. Molitev je bila način, 
kako si živela, pričakovala, se razdajala, si ničesar nisi 
lastila, ampak prosila. Tvoja molitev je pomenila prositi 
za ljudi, za vse, kar je preprosto in vsakdanje: molila si 
za zdravje, za varno pot, za prijeten dom. Luč je izginila 
v temi in z njo je ugasnilo življenje. Hvala ti, Gospod, 
za mamo, prosimo te, naj se nič od njenega življenja ne 
izgubi. Nobena beseda nas ne more več združiti, le misel, 
da je bilo z njo nekoč lepo, naj pomaga tolažiti. Hvala 
gospe Ivanki za molitev in sosedom, ki ste molili z nami. 
Hvala tudi gospodu župniku Antonu Pergerju. Hvala 
sodelavcem Oddelka žilne kirurgije in osebju Oddelka 
za intenzivno interno medicino Splošne bolnišnice Celje. 
Ti, Bog, nas vse poznaš po imenu, mnogo ti pomenimo, 
zapisane nas imaš v svojem srcu: prosimo, pazi na našo 
mamo. 

 Njeni.
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Spoštovani!

Samo še malo, pa bo leto naokrog, odkar smo dokončali dela 
pri farni cerkvi, parkirni prostor, stopnice in parkovni del. 
Celotna ureditev je dosegla svoj namen iz praktičnega vidika, 
kot je tudi polepšala in naredila prijaznejši naš kraj. Rože 
veselo rastejo na gredicah, trava je pokošena, ljudje se radi 
zbirajo in posedajo po klopcah.
Radi bi vas ponovno spomnili, da je vrednost del znašala 
skoraj 7l.000,00 EUR (17 milijonov SIT) ter je bilo opravljenih 
3000 delovnih ur. Številni obrtniki so opravili dela zastonj, 
mnogi so tudi darovali material. Kljub taki prostovoljnosti in 
radodarnosti ves gradbeni material še vedno ni plačan. Na 
posebnem računu se je zbralo 6.677,00 EUR (1.600.000,00 
SIT), tako da še vedno ostaja dolg 21.282,00 EUR (5.100.000,00 
SIT)
Spoštovani, ker ste (razen nekaj izjem) spregledali, da smo 
vas v prejšnji številki Ogledala vljudno prosili za denarno 
pomoč, mi dovolite, da vas na to še enkrat spomnim. Tistim 
pa, ki ste že kaj prispevali, iskrena hvala.

Prispevke lahko nakažete na poseben račun, ki smo ga zato 
odprli pri Banki Celje, in sicer z nazivom 
Župnija Vojnik, št. TRR 06000-1922023289, s pripisom »dar 
za stopnice«.
Evidenco o vseh prispevkih bo vodil tudi gradbeni odbor. 
Lahko pa sredstva prinesete tudi osebno kateremu od 
navedenih članov odbora (Mirko Krašovec, Danilo Bojanovič, 
Jože Krameršek, Jože Grilec in Pavle Leskovar).
Že vnaprej hvala za vsak vaš prispevek.

Za gradbeni odbor: Mirko Krašovec

Občina Vojnik za odgovorno ravnanje z odpadki

Občina Vojnik spada med 23 občin v širši Savinjski regiji, 
ki so pristopile k skupnemu reševanju problematike 
odpadkov z namenom ohranjanja in varovanja okolja. Do 
leta 2009 bo v Bukovžlaku pri Celju, na območju sedanjega 
odlagališča, zgrajen sodoben Regionalni center za ravnanje 
z odpadki (RCERO) Celje. Z izgradnjo centra bo rešeno 
vprašanje odlaganja odpadkov za naslednjih trideset let. 
A uresničevanje ciljev o zmanjševanju količin končno 
odloženih odpadkov je odvisno predvsem od odgovornega 
ravnanja z odpadki vsakega posameznika – začne se v 
naših domovih!

Regionalni center za ravnanje z odpadki (RCERO) Celje bo 
sodoben center za ravnanje s komunalnimi odpadki, ki so del 
našega vsakdanjega življenja. Sestavljal ga bo sklop objektov 
in naprav, v katerih bodo odpadke sortirali, obdelovali in 
kompostirali, odlagali pa bodo le neuporaben preostanek 
odpadkov. Odpadki namreč predstavljajo vir surovin za 
ponovno predelavo.

Ločujmo odpadke doma!
V našem vsakdanjem življenju proizvedemo vedno večje koli-
čine odpadkov, ki jih običajno brezbrižno mečemo v en koš. 
Premalokrat pa pomislimo, da lahko ti odpadki predstavlja-
jo veliko koristnih surovin, ki jih v sodobnih centrih za rav-
nanje z odpadki reciklirajo in predajo v ponovno uporabo. 
V naši občini je postavljenih precej ekoloških otokov, ki so 
namenjeni zbiranju posamezne vrste odpadkov: papirju in 
kartonu, steklu, plastiki in kovinam. O tem, katero vrsto od-
padkov lahko odložimo v posamezen zabojnik, nas opozarja-
jo barve zabojnikov in napisi na zabojnikih, zato bodimo po-
zorni, kako odlagamo odpadke. Ločeno zbiranje odpadkov 
na ekoloških otokih omogoča ponovno predelavo, obenem 
pa tudi zmanjševanje neuporabnih preostankov odpadkov, 
odloženih na odlagališču. 

Več o ločevanju odpadkov, ekoloških otokih, zbirnih centrih 
in RCERO Celje najdete na: www.javne-naprave.si .

Kateri odpadki v občini Vojnik spadajo v določeno vrsto 
zabojnika na ekološkem otoku in kateri ne?

DA NE
Odpadni 
papir in 
karton:

časopisi, revije, 
zvezki, knjige, 
reklamna sporočila, 
papirna in manjša 
kartonska ovojna 
embalaža ter drugi 
papirni izdelki

plastificiran ovojni 
papir, tapete, tetrapak 
embalaža
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Odpadno 
steklo:

steklenice in vsa 
druga steklena 
embalaža, npr. 
kozarci za 
konzerviranje, 
male stekleničke 
za parfume in 
kozmetiko, druge 
votle steklene 
posode

avtomobilsko steklo, 
okensko steklo, 
porcelan, kovinski 
pokrovi steklene 
embalaže, ogledala, 
zamaški, pokrovi, 
žarnice

Plastika in 
kovina:

plastenke in ostala 
odpadna plastika, 
npr. embalaža iz 
plastičnih mas 
(PE, PET, PVC), 
plastenke, plastični 
kozarci, plastične 
vreče, lončki od 
jogurta, prazna 
embalaža margarine 
itd.;
pločevinke, 
konzerve, 
pločevinke pijač, 
pločevinasta posoda 
(ponve, lonci), 
pločevinaste igrače, 
alu folija, vsi drugi 
majhni kovinski 
odpadki (baker, 
cink, aluminij, bela 
pločevina itd.), 
kovinski zamaški

papir, karton, kovine, 
steklo in ostala plastika, 
ki ni namenjena 
embalaži (otroške stvari, 
talne obloge itd.);
večje gospodinjske 
naprave, pohištvo, 
smuči, veliki odpadki, 
ki jih zaradi njihove 
velikosti ali teže ni 
mogoče odložiti v 
običajne zabojnike

Ste zadovoljni s svojo knjižnico?

Za vsako storitveno dejavnost je pomembno, da ve, kaj si o 
njej mislijo tisti, zaradi katerih obstaja. Zato smo v aprilu 
med odraslimi obiskovalci Knjižnice Vojnik izvedli anketo, 
v kateri smo jih zaprosili, da ocenijo ponudbo knjižnice in 
pripišejo morebitna mnenja in predloge.

Med obiskovalce smo razdelili 220 anketnih vprašalnikov. 
Za sodelovanje smo prosili vse odrasle uporabnike po vrsti, 
kot so na določen dan prihajali v knjižnico. 

Anketiranci so ocenjevali naslednje vidike delovanja 
knjižnice:
• ponudba knjižničnih gradiv (izbor knjig, časopisov in revij, 
kaset in DVD-jev);
• urejenost knjižničnih gradiv (ali so gradiva razporejena 
in organizirana tako, da uporabniki zlahka najdejo, kar 
potrebujejo);
• prijaznost, ustrežljivost in usposobljenost knjižničnega 
kadra;
• ustreznost delovnega časa knjižnice;
• urejenost prostora, opremljenost in vzdušje v knjižnici.

Za vrednotenje so imeli anketiranci na voljo petstopenjsko 
ocenjevalno lestvico: zelo dobro (5), dobro (4), primerno (3), 
zadovoljivo (2) in nezadovoljivo (1).

V vzorec je bilo zajetih 47 moških in 164 žensk, glede na 
ciljne skupine pa 29 dijakov, 24 študentov, 17 upokojencev in 
133 zaposlenih, posamezno pa so zastopani še nezaposleni, 
podjetniki in gospodinje.

V anketni vzorec je bilo zajetih zelo veliko zaposlenih – 
bistveno več, kot pa je delež zaposlenih v strukturi članov 
knjižnice, kar izhaja iz dejstva, da za otroke, ki ne živijo v 
bližini knjižnice, poslovanje s knjižnico urejajo starši.

Rezultati ankete so nas pozitivno presenetili, saj kažejo 
na visoko stopnjo zadovoljstva v vsemi vidiki delovanja 
Knjižnice Vojnik, razen z delovnim časom, ki je bil ocenjen 
bistveno slabše od povprečja in mu je kar 76 anketirancev 
prisodilo oceno zadovoljivo ali celo nezadovoljivo. Ostali 
vidiki ponudbe so bili večinoma ovrednoteni z ocenama 
dobro (4) in zelo dobro (5). Posebej izstopa zelo visoko 
ovrednoteno delo zaposlenih. 

Vrednotenje po spolu
Spol Ponudba Preglednost 

postavitve
Prijaznost, 

usposobljenost 
kadra

Delovni čas Urejenost 
knjižnice

Povprečje

Moški 4,33 4,65 4,98 2,52 4,65 4,23

Ženske 4,43 4,73 4,96 3,14 4,65 4,38

Vsi 4,41 4,72 4,97 3,01 4,65 4,35

Vrednotenje po skupinah
Status Ponudba Preglednost 

postavitve
Prijaznost, 

usposobljenost 
kadra

Delovni 
čas

Urejenost 
knjižnice

Povprečje

Dijaki 4,53 4,80 5,00 2,93 4,83 4,42

Drugi 4,80 4,80 5,00 4,40 4,80 4,76

Študenti 4,44 4,68 4,96 2,68 4,72 4,30

Upokojenci 4,59 4,82 5,00 3,41 4,82 4,53

Zaposleni 4,34 4,69 4,96 2,99 4,57 4,31

Moški so bili pri vrednotenju nekoliko bolj kritični od žensk, 
študenti in zaposleni pa bolj od drugih skupin anketirancev.
Mnenja in predlogi anketirancev
Kar 90 anketirancev se je odločilo, da s krajšim ali z daljšim 
zapisom v rubriki Vaša mnenja in predlogi izrazi svoja 
stališča in nam tako posredovalo koristne napotke za naše 
nadaljnje delo. 
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Največ mnenj in predlogov se nanaša na delovni čas 
knjižnice. Prevladujejo zahteve po podaljšanju delovnega 
časa. Knjižnica naj bi bila večkrat odprta v popoldanskem 
času, po možnosti do 19. ure.
Drugi večji sklop zapisov se nanaša na delo knjižničark. 
Anketiranci cenijo njihovo prijaznost in ustrežljivost, pa 
tudi njihovo usposobljenost (poznavanje gradiv, dobro 
svetovanje). 

Ostali predlogi se nanašajo na zbirko in program knjižnice. V 
povezavi z zbirko anketiranci pogrešajo več filmov na DVD-
jih, želijo si več knjig s področja psihologije in vzgoje ter 
opozarjajo na dotrajanost nekaterih videokaset. V dodatnem 
programu bi želeli več pravljičnih ur in lutkovnih igric za 
otroke oziroma več dogodkov za otroke in mladino nasploh 
ter bralni klub za odrasle z možnostjo srečevanja in izmenjave 
mnenj o knjigah.
In kako naprej?
Ker je v pripravi srednjeročni načrt razvoja Knjižnice Vojnik, 
bomo skušali mnenja in predloge v čim večji meri upoštevati. 
Tista, ki ne zahtevajo večjih finančnih vložkov, takoj, ostala 
pa upamo, da kmalu.
Tako vam z veseljem sporočamo, da bomo okrepili nakup 
filmov na DVD mediju in da smo zbirko že obogatili z začasno 
izposojo iz drugih oddelkov Osrednje knjižnice Celje. 
Za mlade obiskovalce knjižnice pa pripravljamo zanimiv 
počitniški program.

Vsem, ki ste si vzeli čas za našo anketo, še enkrat lepa hvala.

Prijetne počitnice in se vidimo v knjižnici!
Martina Salobir

Počitniški program v knjižnici Vojnik

 S knjigo (in knjižničarko) v naravo

Dejavnost je primerna za otroke od sedmega leta dalje. Na 
sprehodih se bodo igrali, ustvarjali in odkrivali zanimivosti 
v naravi:

28. 6. 2007 od 14. do 18. ure
Gozd – srečanje s prebivalci zelenega doma

5. 7. 2007 od 14. do 18. ure
Obisk kmetije

12. 7. 2007 od 14. do 18. ure
Tudi jaz varujem naravo (ekološka delavnica)

19. 7. 2007 od 14. do 18. ure
Ribnik in njegovi prebivalci

Za sprehode (vsak datum posebej) otroke lahko prijavite v 
knjižnici. V posamezno skupino bomo vključili do petnajst 
otrok. Spremljala jih bo knjižničarka Betka.

 Delavnica digitalne fotografije v e-točki 

od 2. do 6. julija 2007 
Dejavnost je primerna za otroke, starejše od 10 let. Program 
bo trajal tri šolske ure na dan. Prijavijo se lahko tudi mladi, 
ki za fotografiranje uporabljajo mobilni telefon.

Delovni čas Knjižnice Vojnik v juliju in avgustu

Ponedeljek od 12. do 19. ure.

Torek, četrtek in petek od 9. do 14. ure

E-točka tudi ob sredah od 11. do 19. ure

ORDINACIJSKI ČAS ZDRAVSTVENE POSTAJE 

VOJNIK – DOBRNA

Telefon ZP Vojnik: 780-05-00

Telefon ZP Dobrna: 780-05-40

V mesecih: junij, julij in avgust je ordinacijski čas ZP 

Vojnik - Dobrna, samo

V DOPOLDANSKEM ČASU: 7.30–14.30

Naročanje na obisk pri zdravniku in informacije: 

13.00–14.00

Prim. Jana Govc-Eržen, dr. med.

Predstojnica ZP Vojnik – Dobrna

DEŽURNA SLUŽBA V ZD CELJE

Gregorčičeva 5, CELJE

DEŽURNA ZDRAVNIŠKA SLUŽBA 5434-000

NUJNA MEDICINSKA POMOČ 5434-211

REŠEVALNA POSTAJA  112

 

OB DELAVNIKIH OD 17. DO 7. URE ZJUTRAJ

OB SOBOTAH OD 12. URE DO PONEDELJKA

IN OB PRAZNIKIH 24 UR

ORDINACIJSKI ČAS ZASEBNE AMBULANTE – IGOR 

PRAZNIK, dr. med. specialist medicine, Keršova 2, Vojnik, 

telefon: 57-73-504, je naslednji:

 

Ponedeljek, torek, četrtek: 7.30–13.00

Sreda: 13.00–18.00

Petek: 7.30–12.30 
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ORDINACIJSKI ČAS ZASEBNE ZOBNE AMBULANTE
mag. sci. Željko Vrankič, dr. dent. med.
Keršova 1, VOJNIK, tel.: 03/5773-595
Ponedeljek, sreda, petek:          7.00–14.00
Torek, četrtek:   12.00–19.00

Vesna Vrankič, dr. dent. med.
Keršova 1, VOJNIK, tel.: 03/781-26-02
Ponedeljek, sreda:   12.00–19.00
Torek, četrtek, petek:    7.00–14.00

LEKARNA VOJNIK, Keršova 1, telefon 78-00-080

Delovni čas 
Ponedeljek–petek: 8.00–18.00
Sobota:   8.00–12.00

V nočnem času je dežurstvo v Lekarni center Celje, Stanetova 
ulica 13.

GINEKOLOŠKA AMBULANTA NA DOBRNI

V oktobru je v Termah Dobrna pričela z delom ginekološka 
ambulanta. Vodi jo ginekologinja dr. Marija Ocvirk. 
Ambulanta je opremljena tudi z najsodobnejšim ultrazvočnim 
aparatom. Odprta je ob ponedeljkih, sredah, četrtkih in 
petkih od 7.30 do 11.00, ob torkih pa od 15.00 do 18.30.

POGREBNA SLUŽBA RAJ
Arclin 21 a, 3212 Vojnik
Telefon: 78-12-800
Fax: 78-12-801
Delovni čas:
Ponedeljek–petek: 7.00–14.00
Dežurna služba 
031 648-106 /24 ur na dan

KNJIŽNICA VOJNIK, 
Prušnikova 5, telefon 426-17-76
Delovni čas 
Ponedeljek in petek: 12.00–18.00 
Torek in četrtek:    9.00–14.00

E-TOČKA V KNJIŽNICI je odprta tudi ob sredah, od 11. do 
19. ure (vhod zadaj).
Podaljševanje izposojenih rokov in rezervacije prek interneta: 
http://www.ce.sik.si/cobiss.htm
Podaljševanje izposojenih rokov prek telefonskega odzivnika: 
01 563-49-09 in 031 90-90-09

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK, Celjska cesta 17, 
VOJNIK
Tel.: 5772-616
Uradne ure: vsako sredo in petek, 9.00–12.00

POŠTA VOJNIK, 
Celjska cesta 24 b, telefon 780-41-21
Delovni čas
Ponedeljek–petek: 8.00–18.00 
(malica 9.30–10.00)
Sobota: 8.00–12.00

POŠTA NOVA CERKEV, 
Nova Cerkev 22, telefon 780-41-30
Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek, petek: 8.00–14.00 (malica 9.30–
10.00)
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.00
Sobota: 8.00–11.00

POŠTA FRANKOLOVO, 
Frankolovo 8, telefon 780-16-30
Delovni čas
Ponedeljek, torek, četrtek in petek: 8.00–14.00 
(malica 9.30–10.00)
Sreda: 8.00–11.00 in 14.00–16.00
Sobota: 8.00–11.00

POŠTA ŠKOFJA VAS, 
Telefon: 423-60-10, fax: 423-60-14
Delovni čas
Od ponedeljka do petka: 8.00–17.00 
(malica 9.30–10.00)
Sobota: 8.00–12.00

DOM STAREJŠIH OBČANOV, ŠPESOV DOM
Cesta v Tomaž 6/a, Vojnik
Telefon: 780-42-00
e-pošta: spesovdom.vojnik@contraco.si
Vse informacije lahko dobite vsak delovni dan v sprejemni 
pisarni osebno ali po telefonu.

PGD VOJNIK,
Celjska cesta 21 a, 3212 Vojnik
Tel.: 041 795-502 (predsednik društva Adolf Janc)
Tel.: 041 763-371 (poveljnik društva Silvo Kuder)

PGD FRANKOLOVO,
Stražica 2, 3213 Frankolovo
Tel.: 5774-589 in 041 763-411 (predsednik društva Drago 
Brecl)
Tel.: 5774-812 in 041 763-412 (poveljnik društva Franc 
Rihter)

PGD NOVA CERKEV,
Nova Cerkev 21 d, 3203 Nova Cerkev
Tel.: 781-21-00
Tel.: 041 763-394 (predsednik društva Slavko Jezernik)
Tel.: 041 763-391 (poveljnik društva Ivan Jezernik)

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

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

BANKA CELJE ENOTA VOJNIK, Celjska cesta 29
Telefon: 780-45-00 
Delovni čas
Ponedeljek–petek: 8.30–11.30 in 14.00–17.00
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KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO
Tel.: 781-40-56, fax: 781-40-57

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV 
Tel.: 781-20-50, fax: 5772-230

KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Tel.: 780-06-35, fax: 780-06-37

TURISTIČNE INFORMACIJE:
ZAVOD CELEIA CELJE, 
Krekov trg 3, Celje 
Telefon: 42-87-930
Ponedeljek–petek: 8.00–16.00
TIC CELJE, Krekov trg 3, Celje
Tel.: 42-87-936 
Ponedeljek–petek: 9.00–17.00 
Sobota: 9.00–13.00 
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik
Telefon: 78-00-622 /Mojca/

SPREJEMNO-INFORMACIJSKA PISARNA VOJNIK
UPRAVNE ENOTE CELJE
Keršova 8, 3212 VOJNIK
Telefon: 78-00-631, fax: 78-00-632
Uradne ure
Ponedeljek in torek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00 
Sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00
Petek: 8.00–13.00

MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT OBČIN DOBRNA, 
VITANJE, VOJNIK IN ZREČE
Keršova 8, 3212 Vojnik, tel.: 7800-638, vsak ponedeljek od 
8.00 do 10.00

POVERJENIŠTVO DELOVNIH INVALIDOV V VOJNIKU, 
Keršova 8, Vojnik
Uradne ure vsako sredo od 9.00 do 10.00 – v prostorih 
Občine Vojnik

ŽUPNIJSKI URAD VOJNIK, Murnova 4, Vojnik
Tel.: 577-23-14

ŽUPNIJSKI URAD NOVA CERKEV, Nova Cerkev 19, Nova 
Cerkev 
Tel.: 5772-303

ŽUPNIJSKI URAD FRANKOLOVO, Frankolovo 5, 
FRANKOLOVO,
Tel.: 5774-743

ŽUPNIJSKA KARITAS VOJNIK
Po 17.00 na tel. št.: 546-13-92 – Darinka PRELOŽNIK

ŽUPNIJSKA KARITAS FRANKOLOVO
Po 17.00 na tel. št.: 781-41-71 – Štefka OCVIRK

ŽUPNIJSKA KARITAS NOVA CERKEV
Po 17.00 na tel. št.: 577-87-46 – Katica PEŠAK

OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA CELJE
Nova lokacija: Kidričeva 3 (stara tehnična šola, nasproti 
vojašnice na Mariborski c.),
 3000 CELJE; e-pošta: celje.ozrk@rks.si
Telefonske številke: tajništvo 03/42-52-562, 42-52-563, fax: 
42-52-561
URADNE URE:
Ponedeljek, torek, četrtek: 7.00–15.00
Sreda: 7.00–17.00
Petek: 7.00–13.00
Vloge za prehrano se urejajo ob sredah od 8.00 do 12.00

POLICIJSKA POSTAJA CELJE
PISARNA VOJNIK, Keršova 12,
Tel.: 5772-022
URADNE URE 
Torek: 9.00–13.00 
Četrtek: 15.00–18.00
V primeru odsotnosti policista pokličite Policijsko postajo 
Celje, tel. 5482-110, v nujnih primerih pa 113.

ELEKTRO VOJNIK – DEŽURNA SLUŽBA 
Uradne ure vsak delovnik: 7.00–8.00
Tel.: 041-387-028 ali tel./fax: 5772-030

OKROŽNO SODIŠČE V CELJU
Naslov: Prešernova 22, Celje
Telefon: 03/4275-100
Fax: 03/4275-173 

URADNE URE
za nevabljene stranke: 
- ponedeljek: 9.00–12.00
- sreda: 9.00–12.00 in 14.00–16.30
- petek: 9.00–12.00
v sodnem registru: 
- ponedeljek–petek: 9.00–12.00
- ponedeljek in sreda tudi: 14.00–16.30 
strokovna služba brezplačne pravne pomoči (Prešernova 
20): 
- ponedeljek: 9.00–12.00
- sreda: 9.00–12.00 in 14.00–16.30
- petek: 9.00–12.00

KRIZNI CENTER ZA MLADE: 
telefon 493-05-30 /24 ur na dan

ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE, 
Kosova 7, Celje, kontaktna oseba vodja zavetišča Zdenka 
Zrinski, mbt: 041 563-165
040 786-794, 492-95-38

DRUŠTVO REGIONALNA VARNA HIŠA: 
telefon 492-63-57 
- svetovalni telefon: 
 ponedeljek–petek: 9.00–11.00 in 15.00–17.00 

OBVESTILA



76OgledalO 06/61 21. junij 2007

CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE: 
telefon 425-63-00 in 425-63-18
Ponedeljek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00 
Sreda: 8.00–12.00 in 13.00–17.00 
Petek: 8.00–13.00 

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

JAVNI ZAVOD SOCIO, Stanetova 4, Celje
Telefon: 492-40-42
Uradne ure: od ponedeljka do petka: 9.00–11.00
MATERINSKI DOM
Informacije na telefon: 492-10-14 

DRUŠTVO OZARA CELJE: 
pomoč ljudem s težavami v duševnem zdravju: 
Krekov trg 3, Celje, telefon: 492-57-50
- uradne ure v ponedeljek, sredo, petek: 13.00–15.00
- delovni čas: ponedeljek–petek: 8.00–16.00 

Iščemo pomoč v računovodstvu.
Pogoj: absolvent ekonomije - univerzitetni študij, smer 
računovodstvo, finance ali revizija. 
Zdenka Habe, s.p.  GSM: 041 626-118

Geslo križanke pošljite na naslov: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, do 31. 8. 2007. Med pravilnimi rešitvami 
bomo izžrebali nagrado: darilni bon v vrednosti 17, 00 EUR sponzorja SQUASH BAR VOJNIK, Prušnikova 12, 3212 Vojnik. 
Med pravilnimi rešitvami križanke iz 60. številke Ogledala smo izžrebali nagrado, darilni bon sponzorja STEKLARSTVO 
DOBOVIČNIK, Kašova 14, 3212 Vojnik. Prejme jo Alenka Brezovšek, Keršova 3, 3212 Vojnik.

OBVESTILA
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KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV
PRIREDITVE OB KRAJEVNEM PRAZNIKU 

  

sobota, 23. junij
ob 16.00 TURNIR V MALEM NOGOMETU za pokal KS 
na igrišču v Novi Cerkvi; organizira Športno društvo
Nova Cerkev, prijave sprejema Dani Kraljič na GSM
041 675-638

nedelja, 24. junij
ob 15.00 MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE V SMU-
ČARSKIH SKOKIH V VIZORAH za pokal KS na ska-
kalnici KA-13; organizira: Smučarsko društvo Vizore

sobota, 30. junij
ob 9.00 SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV z MAŠO 
in s KULTURNIM PROGRAMOM pri Gasilskem domu
Nova Cerkev; organizirata: Župnijska Karitas in KS, so-
delujejo: Moški pevski zbor iz Nove Cerkve, učenci POŠ 
Nova Cerkev in Socka ter drugi

nedelja, 1. julij
ob 15.00 NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE na GRA-
DU LEMBERG s kulturnim programom in prikazom 
domače obrti; prireja Turistično društvo Nova Cerkev 

sobota, 7. julij
ob 9.30 PROSLAVA V SPOMIN NA PADLE BORCE pri 
spominskem obeležju v Novi Cerkvi; prirejata: KO za  
VREDNOTE NOB Nova Cerkev in KS, sodelujejo: Moški 
pevski zbor in Godba na pihala iz Nove Cerkve, učenci 
POŠ Nova Cerkev in Socka;
ob 10.00 PRIČETEK GASILSKE PRIREDITVE V NOVI 
CERKVI s »TRADICIONALNO PEKO TELICE NA 
ŽARU«;
od 10.30 dalje  Počastitev 100. obletnice Prostovoljne-
ga gasilskega društva z REVIJO ANSAMBLOV: Okrogli 
muzikantje, Vesele Štajerke, Šentjurski muzikantje, Vi-
tezi polk in valčkov, Harmonija, Iskrice, Etno glasbena 
skupina Vrajeva peč iz Socke in Kvartet Veseli Novocer-
kolani.;
ob 16.00 GASILSKA PARADA ob 100-letnici društva;
ob 17.00 SVEČANI PREVZEM NOVEGA GASILSKEGA 
VOZILA »MERCEDES ATEGO 4X4 GVC 16/25«;
od 17.30 do 18.00 NASTOP GODBE NA PIHALA IZ 
NOVE CERKVE, od 18.00 dalje GASILSKA NOČ z an-
samblom »MODRIJANI« in gostjo večera »Sašo LEN-
DERO«

nedelja, 8. julij
ob 9.00 TURNIR V TENISU za pokal KS v telovadnici 
POŠ Socka; organizira: Športno društvo Socka, prijave na 
dan tekmovanja od 8.30 dalje ali predhodno na GSM 031 
200-435 sprejema Uroš Gorečan

sobota, 14. julij
ob 17.00 OTVORITEV NOVEGA BETONSKEGA MO-
STU v ZLATEČAH; organizirajo krajani Zlateč in KS, so-
delujejo: Moški pevski zbor in Godba na pihala iz Nove 
Cerkve 

petek, 20. julij
ob 17.00 OTVORITEV ASFALTIRANE CESTE v VIZO-
RAH; organizirajo krajani Vizor in KS, sodelujejo: Moški 
pevski zbor in Godba na pihala iz Nove Cerkve 

sobota, 21. julij
GASILSKA PRIREDITEV v LEMBERGU; prireja: Pros-
tovoljno gasilsko društvo Lemberg
ob 17.00 HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE; 
ob 20.00 GASILSKA VESELICA z ansamblom GAMSI

sreda, 15. avgust
ob 8.30 9. TRADICIONALNI POHOD PO OBRONKIH 
KS; start pri Gasilskem domu Nova Cerkev;
ob 10.00 KOLESARSKI VZPON na STRNADOV TRAV-
NIK v SELCAH (zborno mesto pri trgovini v Socki); 
organizira: Športno društvo Socka, prijave na dan vzpona 
od 9.30 dalje ali predhodno na GSM 041 453-432 (Blaž 
Beškovnik) in GSM 041 794-329 (Janez Kotnik) ob 12.00 
zaključek pohoda z družabnimi igrami na Strnadovem 
travniku v Selcah, organizirata: KS Nova Cerkev in Pros-
tovoljno gasilsko društvo Socka

sobota, 25. avgust
ob 17.00 HITROSTNO GASILSKO TEKMOVANJE v 
SOCKI; organizira: Prostovoljno gasilsko društvo Socka 

Športno društvo Socka organizira še v mesecu:

septembru OTROŠKE ŠPORTNE IGRE v parku v 
Socki

oktobru HOKEJSKI TURNIR na igrišču Kamenik v 
Socki

OB PRAZNIKU KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVA CER-
KEV ČESTITAM VSEM KRAJANKAM IN KRAJANOM 
IN VAS VABIM, DA SE UDELEŽITE PRIREDITEV, 
KI SO ORGANIZIRANE V ČASU PRAZNOVANJA 
KRAJEVNEGA PRAZNIKA.

Slavko JEZERNIK,
predsednik Sveta KS

 PRIREDITVE
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JUNIJ

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
OB 19.00

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

TURISTIČNO DRUŠTVO FRANKOLOVO
NEDELJA
24. JUNIJ 2007 OB 15.00

SREČANJE DVOJČKOV IN PRAZNIK ČEŠENJ - 
ZIDANICA ČREŠNJICE (IRMA B., 031 384-399)

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

KO ZA VREDNOTE ZB VOJNIK
SOBOTA
30. JUNIJ 2007

POHOD NA SVETINO (M. OPREŠNIK, 031 566-984)

JULIJ

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV 
NEDELJA
1. JULIJ 2007

NEDELJSKO GRAJSKO POPOLDNE NA GRADU 
LEMBERG 
(ZVEZDANA GAL, 03 5772-202)

OBČINA VOJNIK
ZB ZA VREDNOTE NOB VOJNIK – DOBRNA

NEDELJA 
15. JULIJ 2007

TRADICIONALNI POHOD NA KOMELJ 
(PETRA, 051 315-841)

PLANINSKO DRUŠTVO
SOBOTA 
21. JULIJ 2007 

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

PGD LEMBERG
SOBOTA 
21. JULIJ 2007 

GASILSKA VESELICA (F. MEDVED, 041 763-441)

AVGUST

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV
SOBOTA
11. AVGUST 2007

HOLCERIJA V VITANJU (sodelovanje s TD Vitanje) 
(ZVEZDANA GAL, 03 5772-202)

PLANINSKO DRUŠTVO
SOBOTA
11. AVGUST 2007

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

OBČINA VOJNIK
ZB ZA VREDNOTE NOB VOJNIK – DOBRNA

SOBOTA
18. AVGUST 2007
OB 15.00

SPOMINSKA SLOVESNOST NA DOBROTINU

DRUŠTVO TALON FRANKOLOVO
NEDELJA
19. AVGUSTA 2007 
OB 8.00

POLETNI KRAMARSKI SEJEM S PRIKAZOM STARIH 
OBRTI. NA TREDICIONALNI PRODAJNO-KULTURNI 
PRIREDITVI BODO ORGANIZIRALI PRODAJO 
IZDELKOV IN PROIZVODOV NAŠIH OBČANOV. 
HKRATI BODO PRIKAZALI KUHANJE ŽGANJA IN VSE 
SKUPAJ POPESTRILI Z NASTOPI ZABAVNIH SKUPIN 
NAŠEGA KRAJA. VABLJENI!

SEPTEMBER

PLANINSKO DRUŠTVO
NEDELJA, 8. SEPTEMBER IN
SOBOTA, 9. SEPTEMBER 2007

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

ZB ZA VREDNOTE NOB VOJNIK – DOBRNA
NEDELJA
9. SEPTEMBER 

SPOMINSKA SLOVESNOST PRI SPOMINSKEM 
OBELEŽJU NA VELIKI RAVNI
TRADICIONALNI POHOD PO POTI XIV. DIVIZIJE
(OBČINA VOJNIK, 03 78-00-620)

KOŠARKARSKI KLUB VOJNIK
PETEK
28. SEPTEMBER 2007

TRADICIONALNI TURNIR TROJK ZA OSNOVNOŠOLCE 
V TELOVADNICI OŠ VOJNIK ALI NA IGRIŠČU ZA 
KOŠARKO V VOJNIKU 
(MARJAN OPRČKAL, 031 564-115)

TURISTIČNO DRUŠTVO NOVA CERKEV SEPTEMBER
LETNA RAZSTAVA DEDIŠČINA NAŠEGA DOMA: STARI 
STROJI V NAŠIH GOSPODINJSTVIH 
(ZVEZDANA GAL, 03 5772-202)

PRIREDITVE
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UTRINKI S PRIREDITEV OB I. PRAZNIKU VINA - 5. 5. 
2007- IN 20-LETNICI ANSAMBLA MIKOLA - 8. 6. 2007

Stanko Mikola v elementu Vokalna skupina In spiritu in ansambel Mikola

Legendarni DUDEK Ansambel Štirje kovači
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UTRINKI Z ODPRTJA IGRIŠČA V ČREŠNJICAH - 26. 5. 2007 IN 
GOSTOVANJA ČEŠKIH OTROŠKIH PEVSKIH ZBOROV OD 

24. 5. 2007 DO 27. 5. 2007 V VOJNIKU


