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Odprtje nove večnamenske
dvorane POŠ Nova Cerkev

Koroški kruh
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1 kg

redna cena € 2,12

€�1,53
366,65 SIT

27% ceneje!

Kraški zašinek
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1 kg

redna cena € 12,49

€�9,99
2.394,00 SIT

20% ceneje!

Ponudba velja od 12.12. do 31.12.2007 oz. do prodaje zalog.
SPAR SLOVENIJA, d.o.o., Ljubljana, Letali{ka cesta 26 www.spar.si.Prera~uni v SIT so informativni in so izra~unani po te~aju zamenjave 239,640 SIT = 1 EUR.
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BESEDA UREDNICE
Ko se poslavljamo od starega leta, si zaželimo sreče,
zdravja in veselja.
Poleg tega bi vam želela, da srečate ljudi, ki vas bodo
opogumljali, takrat ko boste zaskrbljeni, ko boste
tonili v težavah.
Želim vam, da ne bi spregledali dobrih dejanj ljudi,
ki jih sicer ne cenite najbolj.
Prav tako vam želim, da si boste po napornem delu
lahko privoščili zaslužen miren počitek, kot deklica
na fotografiji.

Glasilo izhaja v nakladi 3.100 izvodov
in je brezplačno.

Prispevke s fotografijami, navedbo
avtorja in tel. številko za naslednjo
številko Ogledala pričakujemo do
ponedeljka,
28. januarja 2008, v tiskani in po
možnosti v elektronski obliki (na
disketi, zgoščenki, USB-ju ali po
e-pošti na naslov:
ogledalo@vojnik.si).

Mojca Skale

Članke, prejete po 28. januarju,
bomo objavili v okviru možnosti.
Uredniški odbor si pridržuje pravico
do krajšanja člankov in izbora
fotografij po lastni presoji.

R.

!

17. december 2007
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BESEDA ŽUPANA
Cenjene občanke, cenjeni občani!

socialnega statusa in podobno. Običajno so povedali tudi
višino sredstev, ki jo v tistem trenutku lahko razdelijo.
ZATO JE OBČINA – KOMISIJA ŽELELA IZENAČITI
(KOLIKOR SE JE LE DALO) PREJEMKE IZ NASLOVA
DONACIJ IN SE SPOMNITI VSEH, KI SO BILI OGROŽENI.
In to je komisija storila iz donacij, prejetih na poseben račun,
in sredstev iz lastnih rezerv.
POUDARITI JE POTREBNO, DA SREDSTVA REZERV
OBČINE ZNAŠAJO 109.000 EUR IN BI JIH PO SKLEPU
KOMISIJE NAJ V VEČINI NAMENILI TUDI ZA
SANACIJO PLAZOV IN INFRASTRUKTURE!
Pri RAZDELJEVANJU so nam zelo pomagali zbrani podatki
in tudi predsedniki vseh treh KS v občini Vojnik, ki so dobro
poznali razmere na svojem terenu. SREDSTVA, ČEPRAV
MANJŠI ZNESKI, ŠE PRIHAJAJO IN JIH BOMO ŠE
RAZDELILI.
Občina pa ni pridobila podatka o tem, komu in koliko so
pomagale firme, v katerih so posamezniki zaposleni, in tudi
ni imela podatka o zavarovanju posameznikov!

Predpraznični dnevi nam dvigajo duha in nas napeljujejo k
pozitivnemu razmišljanju, še posebej po težkih dnevih, ki jih
je pustil za seboj 18. september. Zato nekaj pojasnil:
POPLAVA
Občina Vojnik je za sanacijo po poplavi prejela do sedaj
dvojna sredstva, in sicer najprej v višini 153.000 EUR za
sanacijo plazov in cest po poplavi. Naslednji znesek, ki ga je
občina dobila, je bil v višini 27.000 EUR in je bil namenjen za
sanacijo komunalne infrastrukture.
Prejeli smo dopis vlade, da nam bo namenila še 236.000 EUR
za trajno sanacijo plazov in cest in pričakuje od nas plan
porabe omenjenih sredstev. Plan smo naredili po zahtevanih
kriterijih in pričakujemo sklep ter nato pogodbo o zagotovitvi
sredstev.
POUDARJAMO, DA SO TA SREDSTVA STROGO
NAMENSKA IN PO REALIZACIJI PRILAGAMO FAKTURE,
KI DOKAZUJEJO NJENO NAMENSKO PORABO. Ta sredstva
torej NISO NAMENJENA ZA RAZDELJEVANJE FIZIČNIM
OSEBAM.
OBČINA PA JE PO SKLEPU OBČINSKEGA SVETA
USTANOVILA KOMISIJO, KI JE RAZDELILA DEL
SREDSTEV NJENIH REZERV IN DAROVANIH SREDSTEV
S POSEBNEGA RAČUNA V VIŠINI 34.950 EUR. OSTALA
SREDSTVA REZERV (109.469 EUR) SO BILA PO SKLEPU
KOMISIJE UPORABLJENA ZA SANACIJO PLAZOV IN
KOMUNALNO INFRASTRUKTURO.
Pri tem je upoštevala v prvi vrsti vse tiste, ki do takrat
sredstev niso dobili. Občina je namreč zaprosila Karitas
ali RK ali druge darovalce, da so sporočili imena in zneske,
ki so jih razdelili posameznikom. Občina je večkrat tudi
sama (predvsem takoj po poplavi) predlagala darovalcem
imena najbolj ogroženih. Pri tem so imeli darovalci običajno
posebne pogoje: glede družinskih članov, števila otrok,
OgledalO 12/63
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VSE VLOGE, KI STE JIH POSREDOVALI NA OBČINO
ZA MOREBITNO DODELITEV SREDSTEV IZ DRŽAVNE
POMOČI, SMO OBDELALI IN JIH V ZAHTEVANI OBLIKI
POSLALI NA USTREZEN NASLOV.
O PREJEMU TEH SREDSTEV (DA ALI NE) VAS BOMO
OBVESTILI TAKOJ PO PREJEMU KAKRŠNE KOLI
INFORMACIJE.
Še nekaj kratkih odgovorov na konkretno zastavljena
vprašanja:
Opozorili ste nas, da smo v medijih povedali, da so morali
nekateri, ki jim je plaz ogrožal hišo, zapustiti svoj dom. Res
je! Povedali pa smo tudi, da se je moralo več kot deset družin
ali posameznikov začasno izseliti tudi zaradi poplave. Javni
mediji žal objavljajo po lastnem izboru in v različnih časovnih
terminih.
POUDARJAMO TUDI TO, DA SO SE PO RAZLIČNIH
KRAJIH RAZLIČNA HUMANITARNA DRUŠTVA
ODZIVALA ZELO RAZLIČNO IN VEMO, DA TUDI NA
RAZLIČNE NAČINE IN V RAZLIČNIH ZNESKIH (pri
tem občina ni imela vpliva).
Ker sanacija plazov in druge komunalne infrastrukture traja
počasi in bo trajala še vsaj eno leto, vas prosimo, da kljub
dobrim popisom, ki jih imamo na občini, pridete in nas
opozorite na kakšno sanacijo, ki je po vašem mnenju nujna
in še ni prišla na vrsto. Predvsem pa želimo uskladiti način
in čas izvedbe.
Hvala vsem, ki ste se sanacije lotili sami, uskladili smo samo
finančni del. Bilo nam je v veliko pomoč, saj še vedno ni
dovolj ustreznih izvajalcev, ki bi strokovno sanirali določene
škode.
Veliko dela imamo tudi s čiščenjem brežin vodotokov, kjer
so različni ostanki, ki jih je nanesla voda, predvsem plastike.

Predlagamo, da v prihodnje v okviru možnosti shranjujete
bale krme na ustrezna mesta, ki niso poplavno ogrožena.
VEČNAMENSKA DVORANA V NOVI CERKVI
Konec novembra smo odprli večnamensko dvorano v Novi
Cerkvi, katere so bili izredno veseli krajani KS Nova Cerkev
in tudi mi na občini.
Zahvaljujem se predsedniku KS Slavku Jezerniku za pomoč
pri dogovarjanju in ob odprtju, še posebej pa je moja zahvala
namenjena sosedom Jeram, Poklič in Prekoršek - Gmajner, s
katerimi smo uskladili posege v okolico nove dvorane.
Šoli in kulturnim društvom v kraju želim, da najdejo v njej
vse pogoje za dobro delo.

Mnogi ste že poslali ali izrazili svoje čestitke in želje ob božiču
in novem letu.
Tudi mi na občini – občinska uprava, občinski svet in župan
– vam iskreno želimo veliko optimizma, pozitivne volje in
se veselimo dobrega sodelovanja pri izvajanju občinskih
projektov tudi v naslednjem letu. Ne bo mogoče storiti vsega,
kar potrebujete, spoštovani občani, vendar pa imamo dobro
voljo in še naslednja leta, da to skupaj naredimo.
NAJ VAM PRAZNIKI NAKLONIJO NOTRANJI MIR, KI
GA V TEM HRUPNEM SVETU IN HITREM ŽIVLJENJU
VEDNO BOLJ POTREBUJEMO.
TUDI NOVO LETO 2008 NAJ VAM PRINESE ČIM VEČ
IZPOLNJENIH OSEBNIH ŽELJA, SEVEDA PA PREDVSEM
ZDRAVJA IN SREČE.
Benedikt Podergajs,
župan Občine Vojnik

V NASLEDNJEM OGLEDALU BOM VEČ SPREGOVORIL
O NAČRTIH, saj upam, da bo takrat tudi že sprejet proračun,
ki bo nakazal jasne cilje za prihodnje leto.

OBNOVA CEST V OBČINI VOJNIK

Na pobudo in ob priznanju Občine Vojnik se je končala
obnova regionalne ceste R3 - 693 Nova Cerkev – Vitanje od
km 5+360 do 6+816. Gre za obnovo ceste s položitvijo asfaltne
prevleke v dolžini 1.491 m ter v vrednosti 700.000,00 €.
Vodilni izvajalec gradbenih del je bilo podjetje Krajnc VNG,
soizvajalec podjetje CMCelje d. d., investitor pa Direkcija RS
za ceste.

Posodobljene – asfaltirane, z izvedbo kamnite zložbe
ter ureditvijo odvodnjavanja je bilo približno 1000 m
lokalne ceste Frankolovo – Socka. Cilj investicije je bila
ohranitev in posodobitev obstoječe cestne povezave. Cena
celotne posodobitve ceste znaša 285.511,62 €, s pomočjo
sofinanciranja Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko.
B.Š.

Na pobudo in prošnje Občine Vojnik se je prav tako končala
obnova regionalne ceste R2 - 430 Frankolovo – Stranice.
Obnovljene ter z asfaltom prevlečene je 1.800 m ceste, v
vrednosti 506.000,00 €. Gradbena dela je izvajalo podjetje
CMCelje d. d., investitor pa je bila Direkcija RS za ceste.
17. december 2007
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DOGODKI

ODPRTJE VEČNAMENSKE DVORANE POŠ NOVA CERKEV
30. november 2007 bo za Novo Cerkev, šolo in občino Vojnik
zapisan z velikimi črkami.
Sanje, ki smo jih sanjali kar dve desetletji, so postale
resnične.
Kulturni program ob slavnostnem odprtju so pod
mentorstvom svojih učiteljic in vzgojiteljic pripravili otroci
šole in vrtca, v sodelovanju s plesalkami in pevci iz matične
šole Vojnik, z moškim pevskim zborom, s pihalno godbo in z
rogisti iz Nove Cerkve.

košarko. (Ana Boršič)
Moj sošolec Klemen se je pri vodenju prireditve zelo dobro
odrezal. Čestitam mu! (Blaž Jakop)
Naša telovadnica je »COOL«!!! (Klemen Kozole)
Bili smo v mavričnih barvah. Zdaj bomo lahko telovadili
tudi, ko bo deževalo. (Mateja Dimec)
Po uradnem delu nas je čakala pojedina. Bila je takšna, da bi
si še angelčki obliznili prste. (Tilen Rauter)
Ko so porušili našo staro »mini telovadnico«, mi je bilo malo
žal. »Sedaj pa nimamo nič,« sem si mislila. Ampak nova je
prava lepotica! (Mateja Legvart)
Imeli smo SUPERRRR pojedino. (Anže Oprešnik)
Zelo mi je bil všeč košarkar Ivo Daneu. (Matic Založnik)
Najlepše je bilo, ko so rezali trak. (Nejc Sentočnik)

Povabilu na slavnostni dogodek so se poleg krajanov odzvali
mnogi gostje, med njimi tudi generalna direktorica direktorata
za vrtce in osnovno šolstvo Mojca Škrinjar, direktor Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti Igor Teršar, predstavnica
Ministrstva za kulturo Lučka Žlender Jukič in legendarni
slovenski košarkar Ivo Daneu.
Skozi prireditev, ki jo je režiral Aleš Kolšek, sta nas simpatično
popeljala nekdanja učenka šole Klavdija Winder Pantner in
petošolec Klemen Kozole.
Večnamensko dvorano je blagoslovil dekan Alojz Vicman,
trak pa so slavnostno prerezali prvošolka POŠ Nova Cerkev
Veronika Preložnik, župan Občine Vojnik Beno Podergajs,
generalna direktorica direktorata za vrtce in osnovno šolstvo
Mojca Škrinjar, predsednik KS Nova Cerkev Slavko Jezernik
ter vodja POŠ Nova Cerkev Ida Grobelnik.
Za prijetno nadaljevanje prireditve so poskrbeli dijaki Srednje
šole za gostinstvo in turizem Celje pod mentorstvom Cecilije
Božnik in Andreja Voha. Nepozabni večer smo zaključili
z ognjemetom, ki ga je pripravila Krajevna skupnost Nova
Cerkev pod vodstvom neumornega predsednika Slavka
Jezernika.
Mavrične barve, v katere smo bili odeti, nas bodo še dolgo
spominjale na zadnji novembrski dan. Sedaj je tu december
– prazničen, za nas tako, kot še nikoli doslej.
Ida Grobelnik,
vodja POŠ Nova Cerkev

UTRINKI UČENCEV
Končno smo dočakali »velik petek, 30. 11.«. Prišlo je veliko
pomembnih gostov. Mi smo peli, plesali in se zabavali.
(Ula Lečnik)

To je moj najboljši šolski dan. Navdušena sem bila nad
ognjemetom.
Še lepše pa je bilo pri prvi uri športne vzgoje. Igrali smo
OgledalO 12/63

6

17. december 2007

Vesela sem bila, ko so starši videli in slišali našo »mavrično
pesmico«. (Sara Dobrotinšek)
Najbolj sta mi ostala v spominu dobra hrana in ognjemet.
(Jure Kovač)

Želim si veliko prevalov. (Gaja Jakop)
Naj bo telovadba vsak dan. (Vid Rauter)
In kaj je bilo všeč prvošolcem?
- Rože na odru. (Luka)
- Ko je gospod Ivo Daneu vrgel na koš. (Klemen)
- Ko smo korakali na oder. (Žan)
- Ko sem prerezala trak, sem dobila eno pikapolonico; odprla
sem ji eno krilo in tam je nekaj pisalo. (Veronika)
- Okrašena vrata na odru, lepo pripravljena hrana in pogled
v telovadnico z galerije. (Jerneja)
- Ko je igrala godba. (Luka)
- Vsi smo imeli nove majice in peli so naši dedki. (Blaž)
- Ples navijačic ŠKL. (Julija)
- Dobra tortica in mavrica na odru. (Špela)

ALI SE PREPOZNAŠ?

DOGODKI

OBČINSKI PRAZNIK IN SPREJEM ZA DRUŠTVA
Občina Vojnik je praznovala v novi
večnamenski dvorani v POŠ Nova Cerkev
Miklavžev večer je bil nekaj posebnega; dočakali smo težko
pričakovano praznovanje Občine Vojnik v novi večnamenski
dvorani v Novi Cerkvi. Miklavž je nosil darila, župan pa
priznanja, bi lahko rekli. Nastopajoči, sami domačini, so
pričarali s svojimi nastopi prelep večer, ki smo ga zaključili
ob kozarčku rujnega vinca in dobrotah izpod rok Izletniške
domačije Pr'Mark.

Pred občinskim praznikom je bila slavnostna seja Občinskega sveta

Smo v času, ko zaključujemo zadnja poglavja, ki smo jih odprli
ob pričetku leta 2007, in ko se oziramo nazaj, kakšno je bilo
to leto, ki počasi obrača zadnje liste meseca decembra.
Zagotovo je naš najbolj popisan list mesec september, saj
narava takrat ni poznala usmiljenja. V Občini Vojnik smo se
zato odločili, da izkoristimo praznovanje občine za novoletno
srečanje tako predsednikov društev, karitativnih organizacij
in naših dragih prijateljev. Večer smo preživeli skupaj v želji,
da nam bosta narava ter leto, ki prihaja, bolj naklonjena.
Letošnji dobitnik zlatega vojniškega grba je Anton Gregorc
s Frankolovega; to priznanje je dobil za dolgoletno aktivno
delo v krajevni skupnosti, različnih društvih ter za ohranjanje
narodne pesmi. Srebrni vojniški grb sta prejeli Lovska družina
Vojnik in Godba na pihala Nova Cerkev ob častitljivih
jubilejih, bronasti vojniški grbi pa so odšli zasluženo v roke
Franca Medveda iz Lemberga, Jožice Korošec iz Vojnika
in Bogdana Lilije s Frankolovega. Vsem dobitnikom grbov
iskreno čestitamo.

Zapisali Barbara Mikuš in Petra Pehar Žgajner

V tem pravljičnem večeru pa so praznovali tudi dobitniki
priznanj župana, in sicer: Marjan Čretnik, Jože Selčan,
Mladinska desetina PGD Nova Cerkev – »Mladinska
olimpiada 2007«, Ivan Tratnik, Slavko Kraljič, Mirko Vinder
in Tomo Gorenšek. Vsem sedmim dobitnikom priznanj
župana prav tako iskreno čestitamo.
Pripravili smo priznanja tudi za naše zlate maturante, ki pa
se, zaradi obveznosti na fakultetah, podelitve niso udeležili.
Vsem štirim zlatim maturantom – Klari Bojanovič, Maruši
Oset, Vesni Jamnišek ter Urbanu Jezerniku – bomo čestitali
ob kulturnem prazniku v mesecu februarju, ob tej priložnosti
pa jim pošiljamo veliko lepih želja in naj jim bodo študijski
dnevi veseli in uspešni.
17. december 2007
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KRAJEVNE SKUPNOSTI
KRAJEVNA SKUPNOST VOJNIK
Spoštovane krajanke in krajani!
Še malo in ponovno bomo na koncu poti, zaokrožene v
leto 2007. Iztekli se bodo še zadnji dnevi leta. Delali bomo
obračune in ugotavljali, kaj smo naredili in česa ne. Veliko
je bilo narejenega, pa vendar vsa pričakovanja niso bila
izpolnjena, saj so večkrat večja od možnosti.
Naj se zato za vse dosežene uspehe zahvalim županu
Benediktu Podergajsu, občinski upravi in svetnikom
Občine Vojnik, članom Sveta KS Vojnik, vsem društvom in
sekcijam, ki delujejo v našem kraju, Osnovni šoli Vojnik,
Vrtcu Mavrica,... z željo, da bi tako tudi ostalo.
Želim vam lepe Božične praznike,
leto, ki prihaja, pa naj bo polno trenutkov,
ki jih bo vredno ohraniti v spominu.
Mirko Krašovec

predsednik Sveta KS Vojnik

KRAJEVNA SKUPNOST NOVA CERKEV
Spoštovane krajanke in krajani!
Leto 2007 se bliža svojemu koncu, s tem pa se bližajo božični
in novoletni prazniki. December je poseben mesec, ki pomeni
čas, ko si izrečemo veliko dobrih želja.
Dovolite mi, da vam ob tej priložnosti predstavim še realizacijo
plana dela komunalnih investicij v KS Nova Cerkev za leto
2007.
Opravili smo naslednje:
- izgradnjo večnamenske dvorane s telovadnico v Novi
Cerkvi,
- asfaltiranje lokalne ceste Socka-Trnovlje-meja KS
Frankolovo,
- izgradnjo novega betonskega mostu v ZLATEČAH,
- izgradnjo vodovoda Novake-Zgornji Razdelj (do Štravsa) s
predajo v upravljanje podjetju VO-KA Celje,
- delno - I. fazo razširitve pokopališča v Novi Cerkvi.
Vse ostale investicije, vključno z asfaltiranjem javnih poti
po planu KS za leto 2007, ki so bile načrtovane v tem letu,
niso bile realizirane, ker so se sredstva porabila za odpravo
posledic neurja in poplave, ki je zajela občino Vojnik 18.
septembra 2007.
Poleg omenjenega so bila v letu 2007 opravljena mnoga
vzdrževalna dela na komunalnih objektih, kot so:
nasipavanje cest z gramozom, čiščenje jarkov, prepustov,
sanacije obstoječih asfaltiranih javnih poti, nekaj asfaltnih
muld, obnova lesenih mostov, urejanje pokopališča in
ekološkega otoka v Novi Cerkvi. V spomladanskem času je
OgledalO 12/63
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bila organizirana čistilna akcija, v katero so se zelo aktivno
vključila gasilska društva Nova Cerkev, Lemberg in Socka,
Turistično društvo Nova Cerkev, Podružnični osnovni šoli
Nova Cerkev in Socka, Smučarsko društvo Vizore, Skavti
s Frankolovega, Športni društvi Nova Cerkev in Socka ter
druga društva in organizacije v kraju.
Za vse dosežene uspehe bi se rad zahvalil županu Benediktu
Podergajsu, občinski upravi in svetnikom Občine Vojnik,
članom Sveta KS, komisijam in režijskim odborom v KS
Nova Cerkev, vsem organizacijam in društvom v KS, skratka
vsem, ki ste delali, skrbeli za srečo drugih, se žrtvovali za
sokrajane, mnogim pripravili srečne trenutke ter jim po
svojih močeh vračali življenjske radosti. Posebna zahvala
velja članom Prostovoljnih gasilskih društev Nova Cerkev,
Socka in Lemberg za sodelovanje in pomoč krajanom ob
poplavi 2007 na območju KS Nova Cerkev.
Plan dela komunalnih investicij v KS Nova Cerkev za leto
2008 bo objavljen v naslednji številki »Ogledala«, predvidoma
v drugi polovici meseca marca.
Ob iztekajočem se letu 2007 in bližajočih se božičnih in
novoletnih praznikih Vam želim v imenu Sveta KS Nova
Cerkev, kakor tudi v svojem imenu obilo zdravja in miru,
medsebojnega razumevanja, osebnih in poslovnih uspehov
ter srečno in zadovoljno novo leto 2008.
Slavko JEZERNIK,
predsednik Sveta KS Nova Cerkev

KRAJEVNA SKUPNOST FRANKOLOVO
Ponovno smo na izteku koledarskega leta, ki odhaja in pušča
sledi. Radi se bomo spominjali veselih dogodkov in uspehov,
medtem ko naj gredo neuspehi in temni trenutki čim prej v
pozabo.
Vsak po svoje smo se v kraju in občini trudili, da bi naredili
nekaj za izboljšanje kakovosti našega bivanja. Naj se ob tem
zahvalim vsem, ki so k temu kakor koli pripomogli. Zelo

pohvalno je delovanje društev v kraju. Tako je letošnje leto
zaznamovano s precejšnim številom zelo uspelih prireditev.
Vemo, da je pri tem potrebnega veliko prostovoljnega dela
članov društev, zato se ob tej priložnosti vsem zahvaljujem
za njihov trud in čas, ki ga namenijo za popestritev dogajanja
in življenja v kraju.
Prihaja novo leto, z novimi načrti in upanji. Želim, da
povezani v delu in prizadevanjih usmerimo vse sile v nove
pridobitve in uspehe, kajti to, kaj nam bo novo leto prineslo,
je v največji meri odvisno od nas samih.
ŽELIM VAM OBILO TOPLINE IN MIRU V
PRIHAJAJOČIH BOŽIČNIH IN NOVOLETNIH
PRAZNIKIH. LETO 2008 PA PREŽIVITE ZDRAVI,
SREČNI IN ZADOVOLJNI.
Dušan Horvat,
predsednik Sveta KS Frankolovo

INTERVJUJI

POD URŠTOM
Intervju z Antonom Gregorcem – dobitnikom zlatega
grba Občine Vojnik (za dolgoletno aktivno delo v krajevni
skupnosti, različnih društvih ter za ohranjanje narodne
pesmi)
»Pel bom, dokler mi bo služil glas.«
Tonetu nikoli
ni bilo žal posvetiti časa kulturnemu
udejstvovanju. Priznava, da mu je to uspevalo zaradi ljubezni
do petja, pa tudi zaradi podpore in razumevanja žene in otrok.
Da se je zgodilo, da je žena umivala mešalec, ko sta gradila
hišo, Tone pa je že hitel na kakšne pevske vaje. Meni, da je
potrebno delo in tisto, kar te veseli, smiselno uravnotežiti.
Njegovo življenje je zaznamovala pesem; Pod Urštom, ki jo je
Tonetu posvetil Metod Jakop, na Frankolovem pa je že skoraj
ponarodela, je tudi rdeča nit najinega pogovora. Skozi verze
sva korak za korakom odstirala, kdo Anton (Tone) Gregorc
pravzaprav je.
»Pod goro, skalnato, tja med hribovje, …«
Rodil sem se v Bezenškovem Bukovju, še med vojno, leta
1944, kot zadnji izmed šestih otrok takrat že 48-letni materi.
V družini je bilo pet fantov in eno dekle. Živeli smo na majhni
kmetiji, oče je bil mizar, mama pa gospodinja. Cilj vsakega je
bil čim prej doseči poklic. Želel sem si na gimnazijo, ampak
šel sem na trgovsko šolo v Vojnik, kamor sem večinoma
hodil peš. V tistih časih je bilo celo tako, da sva z bratom
izmenično nosila čevlje. On dopoldne, jaz popoldne.

»… tiho zdaj, spet nazaj, v rodno mi vas, …«
Ponosen sem na Bukovje – rojstni kraj Antona Bezenška.
Naša hiša je stala na prelepi lokaciji, sicer najmanjša na vasi,
ampak z največ topline. Starši so mi vcepili vrednote, vedno
sem jim rad pomagal: očetu pri delu, v hlevu, pri nošenju
vode.

»… glej, pomlad, preko trat, sončna prihaja, …«
Pri meni so že zelo zgodaj odkrili, da imam smisel za petje.
Že v prvem razredu sem nastopal na partizanski proslavi.
Prav tako sem v prvem razredu pričel ministrirati, tako
na Frankolovem, kakor tudi v Črešnjicah, kjer je na koru
pomagal peti moj oče. Zelo mlad pa sem začel nastopati v
dramski sekciji – niti meter novozapadlega snega me ni
odvrnil od udeležbe na vajah.
»… vetrič blag nam z gore nežno pihlja.«
Z veseljem se spominjam obdobja od leta 1965 do 1972, ko sem
sodeloval najprej v kvartetu Vasovalci, ki smo ga sestavljali
skupaj z bratoma Noner, Ivom Kužnarjem ter Metodom
Jakopom, nato pa v kvartetu Frankolovčani, ki je deloval
do leta 91. Skupaj smo obredli skoraj celo Jugoslavijo, izdali
tri kasete in dve ‘’long play’’ plošči. Odkar smo prenehali s
Frankolovčani, pa prepevam v Komornem moškem zboru
Celje. Prav tako prepevam v MPZ Antona Bezenška in v
skupini, ki smo jo ustanovili Gregorci. Dom, izobraževanje
in nato služba ter hobiji so napolnjevali moja najboljša leta.

»Pa bo spet beli cvet češnja dobila, …«
Z ženo Dragico sva se spoznala pri igranju v dramski sekciji.
Ona je igrala Nežko, jaz pa Tončka v igri Matiček se ženi.
Potem sva se seveda pogosto srečevala, ona me je spraševala
za različna besedila za pesmi, ki smo jih peli, jaz sem ji pa z
veseljem pomagal.
»… v bukev vso, še mlado, ptička se skrila, …«
Poročila pa sva se po šestih letih najinega poznanstva. Rodili
so se nama trije otroci.

»… spletla bo gnezdece s princem želenim, …«
V Belem Potoku sva si z ženo zgradila hišo. Tudi v času gradnje
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9

OgledalO 12/63

INTERVJU

sem obiskoval vaje in nastopal, ni mi bilo žal nameniti časa
za to, žena pa me je razumela in podpirala.
»… pa bo spet mladi rod v gozdu zapel.«
Najstarejša hči Ksenija je poročena, imam že tudi vnuka,
mlajša Jerneja pa kot sinologinja in geografinja veliko potuje
po svetu. Vesel sem, da gre najmlajši – sin Tadej po mojih
stopinjah. Je študent 4. letnika bibliotekarstva in primerjalne
književnosti. Kolikor mu čas dopušča, skupaj z menoj
prepeva v MPZ Antona Bezenška, pa tudi v zasedbi, ki smo
jo ustanovili Gregorci. Nanjo sem zelo ponosen, bratje smo
jo ustanovili v 90-ih letih in v njej delovali do leta 2004, ko
je umrl brat Rafko. V tem času smo posneli zgoščenko s
pesmimi, ki jih je dejansko prepevala naša mati: Peli so jih
mati moja. Zdaj tradicijo nadaljujemo trije bratje: Ivan, Jože
in jaz, Rafkova sinova Elči in Leon, moj sin in Jožetov vnuk
Luka.
»Za vasjo, v gozdu tam, v Urštu zelenem, …«
Zelo rad nabiram gobe; to najraje počnem sam, saj mi umik v
gozd predstavlja sprostitev, čas za razmislek. Ko zapiha veter,
ki ga imam zelo rad, me kar samo povleče v naravo. Imam
nekaj dobrih prijateljev: skupaj kolesarimo, hodimo v hribe,
na morje, potujemo. Najbolj mi je v spominu ostalo potepanje
po Portugalski, Angliji, pa tudi vožnja z džipom po mivki ob
severnem morju na Danskem. Vsekakor pa spremljam tudi
šport, atletiko, nogomet, rad pa se odpravim navijat tudi na
kakšno rokometno tekmo.
»… preživel mladih let srečne sem dni, …«
vesel sem, da sem imel v osnovni šoli na Frankolovem dobre
glasbene pedagoge, ki so že v rani mladosti prepoznali moj
talent in ga spodbujali. Moje veselje do glasbe in petja pa je
prav tako raslo zaradi družinske vzgoje. Včasih ni bilo radia
in televizije, doma smo ob večerih prepevali, za kar sem
staršem izjemno hvaležen, saj me je to zaznamovalo za vse
življenje.
»… vedno rad bil vesel, pasel ovčice, …«
V 80-ih letih sem se začel družbeno politično udejstvovati v
SZDL. Nekaj časa sem bil podpredsednik Krajevne skupnosti
Frankolovo. Deset let sem bil predsednik Kulturnega društva
Antona Bezenška ter veliko pripomogel k temu, da je na
Frankolovem oživelo kulturno udejstvovanje. Med drugim
smo pripravili polfinale Zlate harmonike Ljubečna. Trenutno
sem član skoraj vseh društev v kraju, pa še tam, kjer nisem
član, rad pomagam, če ne drugače pa kuham golaž. Štiri leta
sem bil član občinskega sveta, zdaj pa sem član komisije za
družbene dejavnosti. Osem let sem pooblaščen za sklepanje
zakonskih zvez za Mestno občino Celje.
»… pod večer tiho v noč s črički zapel.«
Petje mi predstavlja duševno hrano, pa tudi družabnost.
Nikoli ne bom pozabil, kako je bilo, ko so bile poroke še po
domovih in smo šli „oglarit” – prepevati ženinu ali nevesti v
slovo. Če bi bil imel možnost, bi šel študirat glasbo, želel bi si
igrati tudi kakšen inštrument.

»Še enkrat bi spet rad pasel ovčice, …«
Želel bi si, da bi sin nadaljeval tradicijo petja. Jaz bom pel,
dokler mi bo služil glas. Spet sem se vrnil med cerkvene
pevce, na kor. Menim, da se na Frankolovem veliko dogaja, še
vedno pa ostaja vrzel, kar se tiče kulture. Kazalo bi obnoviti
dramsko skupino.

»… spet v Bukovju poslušal rad bi ptice, …«
Vsak prosti čas izkoristim, da grem domov, v Bukovje, kjer
živita moj brat Jože in nečak Leon z družino. Tako ohranjam
stik s preteklostjo in obenem bogatim sedanjost. Razmišljam
pa tudi o tem, da bi svojo življenjsko pot zbral in popisal v
spominih, tako z besedo, kakor tudi s fotografijo.
»… tja skoz’ gozd, tja pod Uršt, v rodne gorice, …«
Včasih so vsi moški, mladi fantje znali večglasno peti. Danes
to izumira in menim, da bi morali ne le starši, pač pa tudi
šola poskrbeti, da bi v rodnih goricah ohranjali stare navade
in ne bi pozabili, od kod izviramo. Sam imam rad tudi druge
zvrsti glasbe: opero, zabavno glasbo, pop, rock, toda trudim
se ohranjati tisto, kar je izvorno naše.
»… popeljal bi domov svoje dekle.«
Menim, da v življenju štejeta poštenost in delavnost. Svoje
otroke sem skušal naučiti, da od tega pridejo rezultati, to pa
pripomore k sreči doma.
Pogovarjala sem se: Alenka Blazinšek

POD URŠTOM
Pod goro, skalnato, tja med hribovje,
tiho zdaj, spet nazaj, v rodno mi vas,
glej, pomlad, preko trat, sončna prihaja,
vetrič blag nam z gore nežno pihlja.
Pa bo spet beli cvet češnja dobila,
v bukev vso, še mlado, ptička se skrila,
spletla bo gnezdece s princem želenim,
pa bo spet mladi rod v gozdu zapel.
Za vasjo, v gozdu tam, v Urštu zelenem,
preživel mladih let srečne sem dni,
vedno rad bil vesel, pasel ovčice,
pod večer tiho v noč s črički zapel.
Še enkrat bi spet rad pasel ovčice,
spet v Bukovju poslušal rad bi ptice,
tja skoz’ gozd, tja pod Uršt, v rodne gorice,
popeljal bi domov svoje dekle.

Besedilo: Metod Jakop
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ZLATKO BLAŽIČ – FANT, KI JE
NAŠEL POT
Na Osnovni šoli Vojnik je
organizirana Šola za starše.
Vsak mesec pride gost, ki
pomaga premagovati staršem
težave, ki se pojavljajo v
obdobjih
vzgoje
njihovih
otrok. V mesecu novembru je
prišel v goste čudovit človek,
Zlatko Blažič, ki je v svojem
kratkem življenju prehodil že
pravo Kalvarijo. Sedaj vam ga
predstavljam v želji, da boste
v primeru, da bi kakor koli
potrebovali njegovo pomoč, našli pot do njega.
Vaše življenjske izkušnje so lepe in trpke. Kaj vam je ostalo
najbolj v spominu?
Od hudega občutek, da sem prestopil mejo, da zame več ni poti
nazaj. Občutek globoke grešnosti, sramote in nevrednosti,
ko sem se iz oči v oči srečeval s posledicami svojega bega
pred življenjem. Občutek preklete, neskončne, brezobzirno
osamljene izgubljenosti v večnosti. Občutek, da je vse, česar
se želim oprijeti – iluzija … Ali pa zlo!
Od lepega? Odlaganje destruktivne percepcije, ki sem jo
pravkar opisoval. Prebujanje zavesti, da v večnost nisem
samotno priklenjen, ampak svoboden … Da moje bivanje
ni sramotno, ampak človeško. Da zmorem ljubiti, dajati in
se povezovati. Da si zmorem naložiti odgovornost za vso
ljubezen in svobodo in za ves spektakel bivanja, v katerega
se želim izliti. Občutek in zavedanje, da več ni potrebe, da
bi kar koli minilo, da je tako neopisljivo dobro biti tu in zdaj
in s tem nepopolnim in krhkim človeškim srcem v prsih.
Kako lepo se je raziskovati in spoznavati, ko se objema moje
življenje z življenji človeških bratov in sester … Z zaupanjem
v lastno notranjo moč, dovolj miren v sebi stopati vse više in
vse globlje …
Prvi del, moj beg, označuje iskanje odrešitve v učinkih drog
in pripadajoče posledice, drugi del je osvobajanje – ne telesne
zasvojenosti z drogami, ampak uničujoče percepcije, zaradi
katere sem sploh posegel po njih. To drugo ni nikoli nehalo
biti cilj, zato je postalo pot.
Življenje vsakega posameznika je postavljeno v okolje, kjer
se mora razvijati, prilagajati in se vzgaja. Tudi vaše se je.
Ali ste imeli prijetne pogoje za svoje življenje?
Zelo ugodne. Ničesar bistvenega mi ni manjkalo in že v rani
mladosti sem bil deležen dragocenega življenjskega kapitala.
Bil sem deležen ljubezni in dobre vzgoje, imel sem prijatelje,
bil sem odličnjak, športnik, ogromno sem bral … Socialne
in druge življenjske okoliščine mi niso nikoli storile hudega.
Ampak, v kritičnih trenutkih razvoja, ko sem se zavedel, kako
zelo sem sam odgovoren za to, kar sem, kar in kako želim
biti, za svoje umeščanje v bivanje, v katerem vsaka resnična
izbira pomeni, da več ni poti nazaj, sem odrinil to težo in se
predal iluzijam – da zmorem tudi drugače, mimo realnosti,
mimo tveganja, mimo bolečine zadovoljiti svoja življenjska
hrepenenja – in spletel zgodbo svoje odvisnosti.
Kako poteka življenje v skupnosti?
To je vprašanje, na katerega se da dosledno odgovoriti le zelo

obširno in tukaj ni prostora za to. Tistim, ki želijo spoznati
življenje v skupnosti, priporočam, da preberejo knjigo,
v kateri sem to življenje opisal v obliki avtobiografskega
romana Zgodovina moje heroinske odvisnosti. Tukaj bom
pa rekel le to, da je življenje v komuni zelo disciplinirano in
prepredeno z mnogimi pravili, ki pa imajo svoj globok smisel
in jih je tja, kjer so, postavila štiridesetletna izkušnja tisočev,
ki so živeli v skupnosti. Sicer pa so disciplina, dosledna
organizacija in sistem pravil kvečjemu ogrodje, ali bolje –
kanal, po katerem se kanalizira tisto, kar je bistvena vsebina
izkušnje v skupnosti: srečevanje s seboj in z drugimi brez
mask, kompromisov, v resničnih odnosih, ki niso prirejeni za
izogibanje zahtevnim resnicam, ampak služijo pogumnemu
srečevanju z njimi. Kar pomaga postopoma bivanjsko stisko
preleviti v svoje nasprotje – v užitek bivanja, ne glede na
napor, ki ga to predpostavlja.
Ali se vam zdi, da so mladi v današnjem času preveč
izpostavljeni negativnim vplivom na življenje?
Hja, tudi to je zahtevno vprašanje, ki doslednemu pregledu
in premisleku ne omogoča enoznačnega odgovora. Tako
bom rekel: po moji zaznavi je socialno telo zasičeno z
nekonstruktivnimi nasprotji, ki ne tvorijo napetosti, ki bi
lahko bile tudi energetski naboj zdravega napredka, ampak
producirajo kumuluse nesmisla in praznine. Kje je šele
nesebično, razvoju človeškosti posvečeno sodelovanje.
Zraven spada tudi dokaj zmeden vrednotni sistem, površnost
v odnosih, pehanje za cilji, ki so vedno znova za naslednjim
vogalom … Duhovnost, na primer, je bolj kot ne konzervirana
za prodajo na potrošniškem trgu in ne na trgu življenja. In tako
dalje. Ampak veliko je mladih, ki vseeno ne zaznavajo tako,
ki zmorejo sočloveka, svet, bivanje … videti ne kot podaljšek
nekega ozkega socialnega in kulturnega momenta, ampak
kot resničnost, prelepo, skrivnostno in čudovito, četudi kdaj
grozečo, ki se ne razgali na plačilo kot prostitutka in se ne da
zapakirati v instant vrečke in konzerve. Za njih je življenje
globok čudež in zaznavajo negativne vplive kot nekaj zelo
relativnega. Mislim, da svet še dolgo ne bo spremenil svoje
ponudbe razmerij med resnico in iluzijami, zato se mi zdi
pomembno ne samo na mlade, ampak na nas ljudi nasloviti
vprašanje: je vpliv nekaj, čemur so naše izbire podrejene, kar
nas pogojuje, ali je smer določenega vpliva vendarle posledica
naše svobodne izbire? Imamo notranji glas, signal, zaradi
katerega vedno čutimo odgovornost do sebe in svojih izbir ali
smo zmnožek determinant, na katere nimamo vpliva? Sam
poslušam svoj notranji glas, sprejemam odgovornost za svoje
izbire in njihove posledice in uživam v svobodi, ki je temu
temelj. In tudi mlade vidim tako, sposobne takega ravnanja.
In se z njimi o tem z užitkom pogovarjam, saj se intenzivno
odzivajo. Točno vemo, o čem se pogovarjamo …
Kaj bi svetovali tistim, ki jih njihova notranjost nezadržno
vleče k drogam?
»Nezadržno vleče« predpostavlja nemoč za drugačno
odločanje. Če pa predpostavimo, da se vsak lahko odloči tudi
drugače in ni žrtev fatalne privlačnosti določene izkušnje,
ampak ji sam, iz svojega specifičnega notranjega sveta podeli
tak pomen, ne morem tako na splošno, brez konkretnega
človeka, ki se odloča za droge, reči nič posebnega. Razen
oguljene fraze, v katero pa vseeno globoko verjamem: »Ne
počni tega! Le tako boš lahko nekoč razumel, zakaj je to
tako pomembno! Ker če bi bil pripravljen razumeti že zdaj,
se sploh ne bi spogledoval s tako skušnjavo …«
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Kdo najlaže pomaga takšnim mladostnikom?
Sami sebi, ob ljudeh, ki upajo nositi odgovornost za svoje
bivanje na lastnih ramenih. Slednji tudi vedo, kaj je resnična
ljubezen. Taki želijo svobodo in srečo bližnjemu takšnemu,
kot je in ga ne želijo oblikovati po svojih predstavah, da bi tako
zdravili lasten občutek negotovosti ob lastnemu bivanju. Ob
takem človeku tudi mlad človek upa črpati zdravo življenjsko
vsebino iz lastnega srca in življenja, pogumno, z zaupanjem
vase in v življenje. Ideja, da lahko odločilno vplivamo na
mlade (z različnimi vzgojnimi postopki in recepturami), je
zrelega človeka nevredna iluzija. Lahko ponudimo kvečjemu
odnos in v njem resničnega, ranljivega sebe, sprejemajoč
negotovost takega odnosa. V tem odnosu bo tako ali tako (in
ne kot prisilni material, ampak kot to, kar smo) na razpolago
mlademu človeku vse, v kar resnično verjamemo. Pomaga
lahko tisti, ki mu mlad človek to dovoli.
Kako se naj starši obnašajo, če sumijo ali ugotovijo, da
je otrok začel kaditi travo in jemati različne nedovoljene
substance?
Pomembno je, da ne letajo brezglavo za simptomi, saj
bodo med tem izgubili odnos z otrokom. Odnos je edini in
najpomembnejši kanal, po katerem se da kar koli resnično
urejati. Zato naj pazijo nanj (na odnos), ga popravijo po svoji
moči ali vzpostavijo, če si zmorejo priznati, da je slab ali da
ga ni. In naj predvsem ne iščejo tistega, kar lahko otrok stori
za boljši odnos, ampak kar lahko storijo sami. To je namreč
edino, nad čemer imajo resničen vpliv. Sicer pa priporočam,
da poiščejo dobrega svetovalca, ki jim bo pomagal napraviti
pregled nad situacijo in se osredotočiti na smiselno.
Kje lahko najdejo tisti, ki želijo pomoč in nasvete za
reševanje pred drogami in zasvojenostjo, nasvete in
pomoč?
Organizacij je kar nekaj kot tudi informacijskih točk (centri
za socialno delo, zdravstveni domovi, druge organizacije in
društva). Lahko se obrnejo tudi na nas (Društvo Srečanje,
Levstikova 15, 3310 Žalec, tel.: 031 651-663, elektronski
naslov: zlatko.blazic@uni-mb.si, srecanje1@emai.si, kjer
bodo deležni, če bodo želeli, svetovalne pomoči v obliki
individualne obravnave in skupin za samopomoč za svojce
zasvojenih ali pomoči ob odločanju za vstop in ob vključevanju
v terapevtsko skupnost (komuno) oz. informacij, kam še se
lahko obrnejo.
Kakšna se vam zdita vaš svet in vaše življenje danes?
Neskončna. Zabavna. Zahtevna. Upognjena pod težo ljubezni
in svobode. Kar koli že za vas to lahko pomeni.
Najlepša hvala za vašo prijaznost. Želim vam, da vam
ljubezen in svoboda dasta krila za dvig v neskončnost
ŽIVLJENJA.
Milena Jurgec

VOJNIŠKI ZLATI MATURANTJE
KLARA BOJANOVIČ
Klara Bojanovič je osnovno šolo obiskovala v Vojniku in jo
tudi zelo uspešno zaključila. Poleg rednega šolskega dela je
vedno rada plesala in sodelovala na različnih tekmovanjih,
prireditvah in drugih izvenšolskih dejavnostih.
OgledalO 12/63
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Vpisala se je na I. gimnazijo v Celju, ki jo je letos nadvse
uspešno zaključila, saj je postala zlata maturantka. O tem
pravi takole:
»Na I. gimnaziji v Celju sem imela odlične profesorje, ki so
nas že vsa štiri leta dobro
pripravljali na maturo,
zato na zaključku ni bilo
potrebno
zelo
veliko
delati. Med pripravami
na maturo sem bila
popolnoma
sproščena,
saj sem vedela, da nimam
omejitve. Zato sem se tudi
zelo malo učila, saj se mi ni
zdelo potrebno zapravljati
časa in posegati po visokih
rezultatih. To ni bil moj
namen. Glede na to, koliko
učenja in priprav sem
vložila v maturo, sem bila
nad rezultatom zelo presenečena, in ga jasno, zelo vesela.
Mislim, da se rezultat mature ne vidi v tem, koliko si se
učil zadnje tri tedne, ampak v tem, koliko si delal vsa leta,
predvsem pa sproti v 4. letniku.«
Klara se je vpisala na študij mikrobiologije na Biotehniški
fakulteti v Ljubljani, kjer je zelo zadovoljna. Študirati in
delati je treba sproti, saj je že uveden bolonjski program. V
prostem času še vedno obožuje ples, glasbo, filme in spanje.
V prihodnosti se vidi kot znanstveno raziskovalko. Njen
moto je: »What won’t kill me, will only make me stronger«
(Kar me ne uniči, me samo utrdi; prevod T. Š. B).

URBAN JEZERNIK
»Zavedam se, da sem po mnogih normativih te družbe
abnormalen. Sovražim vroča poletja, dokler trajajo in
nezmožnost pitja čaja. Všeč so mi bele miške z rdečimi očmi.
Sem nadvse strahopeten. Rad bi znal živeti za danes, pa ne
znam. Sem optimist, dokler gre. Všeč so mi sistemi, še posebej
matematični. Najlažje delujem, ko je vzpostavljen red, a sam
za to ne skrbim kaj dosti. Sem zadržan in raje kot govorim,
prisluhnem. Rad razmišljam, čeprav vem, da ciljev največkrat
ne bom našel. Verjamem, da je bistven namen. Rad imam
tudi uganke vseh vrst,
toda izzivom v življenju
se povečini izogibam.
Česar ne poznam, tega
ne pogrešam. Všeč mi je
zelena barva in rad imam
umirjena, počasna stanja.
Če se znajdem v brezdelju,
najraje pogledam dobro
dramo ali berem. Sprosti
me lepa ali zanimiva
melodija, obožujem tarok,
ljubiteljsko rad igram tudi
šah. Všeč mi je ležanje
na
travi,
vdihovanje
svežega zraka in gledanje
neskončnosti skozi zaprte oči.«
Tako se je Urban opisal za šolski Letopis. Sicer pa je potrebno
povedati, da se je že v drugem letniku I. gimnazije v Celju

uspešno udeležil matematične olimpiade, nato pa še v tretjem
in četrtem letniku, ko je v Hanoju v Vietnamu osvojil bronasto
medaljo. Večina tekmovalcev od 526 letos sodelujočih je od
možnih 42 točk osvojila manj kot 13 točk. Štiri leta je bil
odličen dijak, zdaj pa še zlati maturant, ki je osvojil vseh 34
točk. Največ svojega dela je posvetil matematiki, pred maturo
pa slovenščini.
Za svojo generacijo dodaja: »Učimo se iz potrebe po znanju,
da bi potem ne le lažje živeli v materialnem smislu, ampak
tudi zato, da bi v sebi dosegli neko mirno stanje, z vero, da
bomo s pridobljenim razumom znali ukrotiti vesolje in nas v
njem. Pomemben ni cilj, ker ne obstaja, pomembna je pot in
občutki, ki jih ljudje doživimo na tej poti. Pot pa izberemo
sami. Tudi občutke izberemo sami. Vsak pač išče srečo po
svoje. Ne obsojam ljudi, ki jo iščejo na za družbo napačnih
koncih, samo pomilujem jih, da jim vsakodnevni sončni
žarki niso dovolj svetli smerokazi. Vseeno pa večina slej kot
prej izbere za družbo pravilno pot. Adaptacija skupnosti pač
zahteva odpoved vsej energiji kozmosa. In v dolgem roku se
mi tako zdi, da smo vsi dobri predstavniki svoje generacije.«
Razmišljal je o študiju fizike in ta želja ostaja, kljub temu
pa je sedaj najpomembnejši študij matematike. Morda bo
nekoč študiral v tujini, saj pravi, da se bo čez pet let vpisal na
doktorski študij matematike in izdal svojo pesniško zbirko.
Ali pa bo morda pilot – še ne ve!

VESNA JAMNIŠEK
Vesna
je
obiskovala
osnovno šolo v Vojniku.
Vedno je bila skromna,
a dobre volje, pa tudi
njeno znanje je bilo
vedno takšno, da je lahko
bila dobre volje. Rada je
sodelovala v različnih
dejavnostih.
Rada je
sodelovala v različnih
interesnih
dejavnostih
in pomagala sošolcem in
sošolkam, ki so imeli težave
pri učenju in že takrat je
bila odločena, da hoče
študirati medicino. Po končani osnovni šoli je nadaljevala
šolanje na I gimnaziji v Celju. Brez težav je bila vsa štiri leta
odlična, ob koncu pa se je vpisala med zlate maturante z
doseženimi 32 točkami. Vpisala se je na študij medicine, ki ji
je kljub obsežnosti smeri zelo všeč in že uspešno nabira prve
izkušnje. V prostem času je aktivna gasilka PGD Vojnik, za
drugo pa ji ostane bolj malo časa.

MARUŠA OSET

INTERVJU

Maruša Oset je zelo
uspešno končala osnovno
šolo v Vojniku. Vpisala
se
je
na
Poslovnokomercialno šolo v Celju,
ki jo je zaključila kot zlata
maturantka. Na maturo
se je pridno pripravljala,
vsak trenutek je dobro
izkoristila, čeprav je takrat
vedno premalo časa. Kljub
temu je bila nad rezultatom
presenečena in se ga je
zelo razveselila. »Ko so me
seznanili z rezultati, so me
preplavili občutki veselja, nekega notranjega zadovoljstva in
dejstva, da trud ‘’sredi’’ poletja res ni bil zaman. V posebnem
spominu mi bo ostal sprejem pri ministru, ki mi je dal samo
pikico na i. Srednja šola mi bo s temi občutki in tem rezultatom
ostala še v lepšem spominu,« je vesela povedala Maruša.
Izbrala si je študij managementa na Ekonomski fakulteti
v Ljubljani, kjer sedaj tudi živi in se spoznava ter sooča s
študentskim življenjem. »Upam, da bom z izkušnjami, ki jih
bom pridobila v nadaljnjem šolanju, življenjsko dozorela in
našla tisto pot, na kateri bom uspela. Cilj je sicer res še daleč,
a če ne bi verjela vanj, bi najbrž tudi startala slabo. Želim
doštudirati kar se da hitro in najti primerno službo, ki me bo
izpopolnjevala in mi omogočala mirno življenje ...« Prostega
časa ima Maruša bolj malo, za sprostitev pa dvakrat tedensko
obiskuje ure aerobike.
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IZ SVETA
POLKA PUNCE NA KITAJSKEM
Polka punce smo bile na desetdnevnem potovanju po
Kitajski, kamor smo bile povabljene na enega največjih
festivalov na svetu, Nanning International Folk Song Arts
Festival. Pot smo pričele na letališču v Münchnu, od koder
smo poletele v glavno mesto Kitajske – Peking. Najprej smo
si ogledale Trg nebeškega miru, na katerem so se v tem času
že odvijale priprave na bližajoče se olimpijske igre leta 2008,
zamudile pa nismo tudi ogleda kitajskega zidu, največje
kitajske turistične in arhitekturne znamenitosti, dolge več
kot 6000 km. Poleg vseh ogledov v Pekingu pa smo obiskale
tudi slovensko ambasado, kjer smo spoznale ambasadorjevo
družino in zaigrale nekaj slovenskih skladb. Pozdravili
so nas uslužbenci in nekateri študentje, ki študirajo v
Pekingu. Ker pa je z nami potovala tudi avstrijska plesna
skupina, smo se udeležile proslave ob dnevu državnosti na
avstrijski ambasadi. Po dveh čudovitih dnevih v Pekingu
smo z letalom odletele v Nanning, glavno mesto province
Guanxi.
To je večmilijonsko mesto, ki leži na jugu Kitajske in ga
imenujejo tudi zeleno mesto Kitajske, saj je povsod ogromno
cvetja in zelenja, temperature pa so se povzpele tudi do 35
stopinj. V mestu smo si posebej ogledale etnološki muzej
in čudovit park, nekaj časa pa je bilo tudi za nakupe. Še
isti večer smo Polka punce odšle na odprtje mednarodnega
festivala, kjer se je zbralo več kot 50.000 ljudi, ki so pripravili
nepozabno vzdušje.

doživele bučen odziv, ko smo odpele njihovo nacionalno
pesem Mo Li Hua in našo lastno skladbo Frčafela.

Za kitajsko televizijo smo posnele videospot, bile pa smo
tudi na snemanju televizijske oddaje, ki so se je udeležili
nastopajoči iz Kambodže, Malezije, z Nove Zelandije,
s Filipinov, iz Indonezije, Singapurja, Avstralije, Indije,
s Tajske, iz Laosa, Južne Afrike, Avstrije, Nemčije in
Bolgarije. Ob tej priložnosti je bilo tudi največ časa, da
smo se glasbene skupine med seboj spoznale in moramo
priznati, da marsikdo ni vedel, kje je Slovenija. Zadnji večer
v Nanningu smo bile vse glasbene skupine povabljene na
posebno zabavo s plesom, kjer smo se zabavali dolgo v
noč in plesali različne vrste plesov. Pred odhodom smo
se Polka punce srečale še z ministrico za kulturo mesta
Nanning, ki se nam je še posebej zahvalila za obisk in nas
povabila na skupno kosilo, po kosilu pa je sledil odhod na
letališče in polet v Peking, od tam pa nazaj v München.
Potovanje je bilo zelo naporno in ob enem nepozabno,
deželo s popolnoma drugačnim načinom življenja, čudovito
pokrajino in izredno prijaznimi ljudmi bomo ohranile v
lepem spominu in upanju, da se še kdaj vrnemo.
Polka punce

ROJAKI PO SVETU
PRI VOJNIČANIH V KANADI

V naslednjih dneh smo imele več nastopov skupaj z drugimi
tujimi glasbenimi izvajalci in povsod so nas sprejeli z
ogromnim navdušenjem. Posebej bi izpostavile nastop v
kraju Ylin, kjer smo igrale na popolnoma novem stadionu
in bile na večernem koncertu poleg domačih nastopajočih
edine gostje iz tujine. Nastopile smo pred 40.000 gledalci in
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Vsako leto se odpraviva na kakšen konček sveta. Letošnje
poletje sva se odločila spoznati Severno Ameriko, Kanado
in Aljasko. To pa je bila priložnost, da na poti, ki sva si jo
sama začrtala, obiščeva stara prijatelja Vojničana, ki živita v
Kanadi že nekaj desetletij.
Čez Atlantik sva priletela najprej v Toronto, si ga ogledala
in nadaljevala pot proti Niagarskim slapovom, si ogledala
kanadsko in še ameriško stran ter iz Amerike poletela v
Calgary. V letališki stavbi, kjer je dobrodošlico igral ansambel
s ‘’country’’ glasbo, naju je pričakal stari prijatelj Adi. »Zdaj
gremo pa k meni domov,« je rekel in jaz sem mislila, da bi
si ogledali še mesto. Potem, ko smo se kar štiri ure vozili
do njegovega doma, sem šele razumela razsežnost Kanade.
Pokrajina je ravna nepregledna planota z ogromnimi polji
z žitom, rumeno oljno ogrščico, s travniki, kamor pogled
seže, ravne ceste, kot bi jih narisal. Vsepovsod imajo velike

sisteme za zalivanje. K sreči je vode, ki pride s Skalnatega
gorovja, dovolj, da so reke in potoki speljani med polji. Če
bi si ogledovali mesto Calgary, bi k njim prišli pozno ponoči,
tako pa smo prišli ravno na večerjo, ki jo je pripravila žena
Ida.

Vojniški prijatelji Ivan Stropnik – Anza, Adi Rečnik in Tomo
Gorenšek
Adi in Ida živita v mestecu Lehtbridge v lepi hiši na robu
kanjona s pogledom na valovite previse, tako imenovane
‘’kulije’’. Po dolini teče reka, ob njej pa je veliko golf
igrišče, katerega nenehno zalivajo. Tu je dva meseca zelo
toplo, pravzaprav ekstremno, tako da bi sicer vse požgalo.
Zelo pogosti so vetrovi, ki so včasih precej hudi. Je pa ena
neprijetna reč, na tem področju je veliko dihurjev. Posebno
slab vonj prinese veter, kadar se dihur v bližini pomoči. Adi
pravi, da če to dobiš na kožo ali obleko, lahko spereš le s
paradižnikovo mezgo, zato jo imajo vsi doma na zalogi.

IZ SVETA

V Lehtbridgeu imajo veličastno železniško konstrukcijo
starega železniškega mostu (High Level Bridge), ki povezuje
oba bregova širokega rečnega korita, kjer so se v preteklosti
dogajale zgodovinske indijanske bitke. Ogledali smo si utrdbi
kanadske policijske postaje (Fort Macleod`s Historic Fort
Museum) iz leta 1873, ko so spremljali takratne poštne kočije
v mestecu Ford Macleod. Prišli smo prav tedaj, ko se je začel
program. Mladci so s konji v tedanjih oblačilih prikazali
paradno postavitev in demonstrirali ježo. V mestecu smo
obiskali tudi ulico, ki ima še ohranjene stare stavbe iz tistih
časov.
V nadaljevanju smo obiskali Indijanski center (Head –
Smaskeh – In Buffalo Jump Interpretive Centre), kjer je bil
prikaz, kako so nekdaj živeli Indijanci v šotorih in v sožitju
z naravo. Zanimivo je bilo videti previse v naravi, kamor so
gnali bizone, da so padli preko, se ubili in lova je bilo konec.
Menda je bizonje meso zelo dobro in v Ameriki spet prihaja v
modo, zato imajo že kar nekaj velikih farm z bizoni.
Po nekaj urah, kot sem omenila, so razdalje tam zelo velike,
smo prispeli do Waterton lakes glacier – nacionalnega parka,
kjer smo si ogledali slikoviti mondeni hotel Prince of Wales,
od koder je bil prelep razgled na jezero in bližnje gore,
nekatere tudi večno zasnežene.

Pogled na valovite previse, imenovane ‘’kuliji’’
Pokrajina je za naše razmere nenavadna, sama žitna polja,
proti Skalnatemu gorovju pa še veliki nepregledni pašniki,
na katerih so pogosto tudi veternice, ravne ceste, tu pa tam
kakšno naselje lesenih hiš.

Ena od ulic v Lehtbridgeu
Naslednje jutro sva se srečala še s prijateljem Anzo, ki si
je vzel čas in nama razkazal mesto, Adi in Ida pa sta šla v
službo. Anza je že srečni upokojenec, ki se lahko posveča
svojim konjičkom, eden izmed teh je golf. Tam vsi igrajo
golf (samo v Lehtbridgu imajo preko 15 igrišč), včasih je bil
igralec, potem pa trener v nogometu. Imeli so ligo Alberte.
Hodi v fitnes, Adi ga ima kar doma. Večinoma dopoldneve
porabi za rekreacijo. Na svojem dvorišču pa ima kot zavedni
Slovenec svojo brajdo. Pri tem naj povem, da koder po svetu
sva obiskala naše rojake, vsi imajo ob hiši zasajen vsaj en trs
vinske trte in povsod dobro uspeva.

Zvečer smo se na večerji dobili vsi skupaj. Tako sva spoznala
tudi Anzovo ženo Štefko, ki je doma iz Celja. Naslednji dan
smo z Adijem in Ido pakirali za odhod na njihov vikend,
imenovan kabina, tri ure daleč ob Lake Rose. Spotoma sva
z Ido odšli v trgovino, kjer me je presenetila velika ponudba

PRANA3STIL
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E-pošta:�info@prana3stil.si
Telefon:�0590�77�330
WWW:�http://www.prana3stil.si
GSM:�051�80�73�90

17. december 2007

15

OgledalO 12/63

različnih oreščkov, ki jih kupiš na vago. Kupili sva mešanico
oreščkov s posušenimi brusnicami in neko novo vrsto orehov,
ki sem jih videla prvič. Zelo dobro.
Lake Rose je jezero, obdano s počitniškimi hišami. Tu je
pokrajina popolnoma drugačna, hribovita. Jezero je pretočno
in leži blizu mesta Jafery. Peljali smo se s čolnom (gliserjem)
po jezeru, se kopali v topli sladki vodi (27 0C). Nato smo
se peljali z motorji na štiri kolesa na lepo razgledno točko
v hribih na višini 1.800 m in gledali navzdol na to jezero.
Povem naj, da je Adi s seboj vzel celo pravo pištolo za primer,
če bi srečali medveda, saj jih je tam dosti.
Vsa ta pokrajina močno spominja na slovensko Kranjsko
goro, Bohinj, Logarsko dolino, le tam so razsežnosti teh lepot
ogromne. Smreke so tako lepe, da bi jih odnesel za božično
drevo. So ozke in visoke z lepo rastjo, lepo razporejene po
površini. Videli smo požgane gozdove velikih razsežnosti,
samo ožgana stebla štrlijo v zrak. Visoki vrhovi pa so
zasneženi.
Peljali smo se na izlet v prijetno bavarsko mestece, kjer je vse
spominjalo na Bavarsko. Je lepo ocvetličeno mestece, kjer
stoji ura, ki vsake pol ure sprosti zvok jodlanja. Bili smo tudi
v mestu Banff. Ogledali smo si Trail Rider – jahanje na konju
in javno kopališče s termalno vodo v bližini. Ker mesto leži
ob planinah, je pomembno smučarsko središče.
Na poti v Golden smo se ustavili v Lake Luiseu, ki je bil
včasih na bankovcih za 20 kanadskih dolarjev. Znan je po
velikem ledeniku, kjer je debelina ledu do 80 metrov. Nahaja
se v okolici turkizno modrega morenskega jezera pod več
kot tritisočakom planine Mount Victoria in je znan po
tekmovanjih svetovnega pokala v smučanju. Fotografirala
sem veverico, te so praktično povsod, ožgana drevesa, saj so
tu požari velikih razsežnosti, in cvetlico z imenom indijanski
čopič (Scarlet Paintbrush).
Nato sva iz Goldna nadaljevala pot z avtobusom proti
Vancouru in potem proti Aljaski, ki pa je čisto drug svet.
Mira GORENŠEK
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SPREHOD SKOZI ČAS
VINCENCIJEVO (22. JANUAR)
Sv. Vincencij je zavetnik vinogradnikov. Kar je malo
nenavadno, saj koledarsko svetnik goduje sredi najhujše
zime, ko vinska trta počiva. Hkrati pa vino ni imelo
posebne vloge v svetnikovem življenju. K zavetništvu
so največ pripomogle začetnice svetnikovega imena, ki
spominjajo na vino in so si jih ljudje po svoje razlagali.
Njegovo ime namreč izhaja iz latinskega izraza vincentis,
kar pomeni zmagujoč.
Sv. Vincencij sodi med najbolj znane španske svetnike.
Deloval je v 3. in 4. stoletju. Sv. Vincencija upodabljajo
z rešetko ali s krokarjem.
Na Dobrni so na vincencijevo šli k maši in se priporočali
za dobro vinsko letino. Po maši so odšli v vinograd in
obrezali prvo vinsko trto.
Na sv. Vincenca so priporočali pretakanje vina.
Lepo vreme današnjega dne je po ljudskih izkušnjah
dobro za vinsko letino: »Če sv. Vincenca sonce peče,
sladko vince v sode teče«.
Tomi Kramaršek

ZB za vrednote NOB
OB DNEVU MRTVIH
Prvi november je dan, ko se živi poklonimo spominu mrtvih,
svojcev in prijateljev, znanih pa tudi neznanih ljudi.
To je dan, ko se zazremo v preteklost, da bi se iz nje učili
sedanjosti in ustvarjali prihodnost, ko se ob grobovih padlih
borcev, pobitih talcev in mnogih nedolžnih žrtev druge
svetovne vojne vsakokrat znova in znova zavemo, kako
nesmiselno je z nasiljem urejati medsebojne odnose.
Vest in razum nas opozarjata, da padlih ne smemo pozabiti
in da ne smemo dovoliti, da se vojne grozote ponovijo.
Zaradi vsega tega pa se moramo tudi zavedati, da je potrebno
preprečevati prevlado skrajnih čustev.
Zato je prav, da še naprej bedimo nad pridobljeno svobodo
ter da pod nobenim pogojem ne dovolimo, da se krvavi
dogodki druge svetovne vojne še kdaj ponovijo.
Ob spominu, prižganih svečkah, ki plapolajo ob cvetju, pred
grobom in spomenikom umrlih za domovino, združimo naše
pomnjenje in zavest z izročilom, da nič, kar je bilo s krvjo
začeto in s krvjo zmagoslavno dokončano, ni niti za hip
presahnilo, da koraki na tej težki poti še vedno odmevajo.

Proslava pri spomeniku NOB v Vojniku
Najlepša oddolžitev mrtvim je nadaljevanje njihovega dela in
njihovih misli, uresničitev vizije hrabrih in plemenitih ljudi,
ki so v najtežjih časih naše zgodovine znali najti pravo pot in
se odločiti za največji prispevek svoji ogroženi domovini.
Zato se od nas in od našega duha zahteva nenehno zavzemanje
za dobrobit človeka in boj za razumevanje in sodelovanje
za ustvarjanje demokratičnih pogojev medsebojnega in
mednarodnega sožitja ter za takšne družbene odnose, v
katerih bomo ljudje svobodno in brez nasilja prehodili svojo
naravno življenjsko pot.
Grobovi na območju občin Vojnik in Dobrna ter imena ljudi
na spominskih obeležjih nas opominjajo k čuvanju svobode in
miru. Tudi letos smo se spomnili nanje na žalnih svečanostih
v dneh 25., 26. in na zaključni proslavi na Stranicah 31.
oktobra, jim spregovorili, položili cvetje in prižgali svečke.
Povsod so sodelovali v programu otroci osnovnih šol, učitelji
in ravnatelji, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.
Združenje borcev za vrednote NOB
Vojnik – Dobrna

PO SLEDEH BORBE NA PLATAH – MALE
DOLE, DNE 11. 6. 1944
Na deževno novembrsko nedeljo smo se s tovarišem Jurijem
Korošcem podali po poti borbe, ki se je odvijala na Platah,
dne 11. 6. 1944. Podatke v tem članku posredujemo tako, kot
se jih spominja Jurij Korošec, ki je zadnji še živeči borec, ki
je sodeloval v tej borbi proti nemškim orožnikom iz Vojnika.
Tako se spominja, da so se tega dne zadrževali pri Rokačevi
kleti na Platah v Malih Dolah, kjer so se hoteli malo odpočiti
in okrepčati. Bilo je sedem borcev, in sicer:
JURIJ KOROŠEC – GREGA iz Dramelj (danes stanujoč v
Ivenci), kurir in poznavalec terena;
JERNEJ ZDOLŠEK – JANKO iz Marija Dobja pri Dramljah,
terenski aktivist;
MIRKO GORENŠEK – MARKO iz Lipe pri Frankolovem,
terenski aktivist;
ALFRED KLOS – IVAN iz Tolmina (da je bil doma iz Tolmina,
se spominja Elizabeta Vidali iz Gabrovca pri Dramljah),
terenski aktivist;
MILICA GABROVEC – ALENKA, doma z Dolenjske (kraj
nam ni poznan), terenska aktivistka;
ANTON BRCE iz Špitaliča pri Slovenskih Konjicah, terenski
aktivist;
ALFONZ KEBLIČ iz Podgorja pod Čerinom, terenski
aktivist.
Razlog, da so bili na tem mestu, je bil ta, da so pripravljali
vse potrebno za prihod brigade Mirka Bračiča na Slemena.
Pri kmetu Andreju Špesu iz Malih Dol so se dogovorili za
vola, ki naj bi ga zaklali za potrebe brigade (brigada je na
te položaje res prišla kakšnih 14 dni kasneje). Oboroženi so
bili z avstro-ogrskimi puškami karabinkami ter italijanskimi
‘’paradajzericami’’ in angleškimi bombami. Tovariš Jurček je
imel tudi avstro-ogrsko pištolo tipa STEYR M-1911. Nekaj tega
orožja so zaplenili skupaj s Tomšičevim drugim bataljonom
pri napadu na postojanko vermanšafta v Šentjurju pri Celju,
ki se je zgodil kakšen teden prej (po spominu tov. Jurčka).
Ker pa je tovarišica Gabrovec, ki je bila okrožna sekretarka,
slutila, da nekaj ni v redu, so v patrolo poslali tovariša Brceta
v smeri nad kletjo, kjer so se zadrževali, tov. Klos in Keblič pa
sta odšla v patrolo v smeri Lačne vasi. Malo zatem je prišel
tovariš Brce iz patrole nazaj ter povedal, da so v ‘’Pušni’’
kleti na Platah Nemci, da prepevajo in pijejo. Po posvetu
so se borci odločili, da jih bodo napadli. Nemških orožnikov
je bilo 9, bili so iz vojniške orožniške postojanke. Borci so
zasedli položaje malo pod vrhom hriba, na mestu, kjer je
danes vinograd in Bojanovičeva zidanica. Nemce so imeli na
dlani. Bilo je okoli poldneva, ko so ‘’vžgali’’ po njih. Nemce,
ki so bili dobro oboroženi, saj so imeli vsi brzostrelke, so
presenetili. Odgovorili so s streli in se začeli hitro umikati
v smeri Lačne vasi. Borci so jih s Plat pregnali z jurišem.
Umikajoči Nemci so v Lačni vasi naleteli na tovariša Klosa in
Kebliča, ki sta bila predhodno poslana tja v patrolo, in tukaj
je tov. Klos v borbi prejel cel rafal iz nemške brzostrelke v
levo roko, katero mu je močno razcefralo, saj je bil zadet s t.i.
‘’dum dum’’ kroglami. Nemci pa so se nato naprej umikali v
smeri proti kraju Jankova. Na nemški strani je bil en orožnik
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mrtev in dva ranjena. Ranjeni nemški orožnik se je zavlekel
v žito, ki je bilo posejano na njivi, kjer je umrl. Nemci so
mrtvega odpeljali naslednji dan.
Ranjenega tovariša Klosa so soborci morali spraviti na varno.
Iz Lačne vasi so ga proti večeru prenesli v klet neke zidanice
v kraju Sojek (ime zidanice nam ni poznano), kjer so se
zadrževali nekaj dni. Zaradi resnosti poškodbe so sklenili,
da bodo odšli po zdravniško pomoč. Za zahtevno in težko
nalogo so določili tovarišico Gabrovec, ki se je iz vojaške
uniforme preoblekla v civilna oblačila in šla v Šentjur k dr.
Svetini. Ta ji je obljubil pomoč in je prišel naslednji dan sredi
belega dne z avtomobilom do Marija Dobja pri Dramljah,
nato pa peš do Jesenekovega gozda prav tako v Marija Dobju
pri Dramljah, saj so se dogovorili, da bodo tja prinesli težko
ranjenega soborca. Vse je potekalo v strogi tajnosti. Zdravnik
je ranjencu nudil zdravniško pomoč, razkužil mu je rano
in roko povezal. V hišo Kolarjevih, po domače Sajkovih v
Gabrovcu pri Dramljah, so ga na nosilih prinesli v poznih
večernih urah. Doma so bili Kožuhovi: gospodar Martin,
žena Elizabeta, sin Jožef ter hčeri Elizabeta (Lizika) in Nežika.
Sprejeli so jih odprtih rok. Ker je ponoči močno deževalo,
so bili vsi premočeni. Tako so si na krušni peči vsi posušili
oblačila. Ranjenega tovariša pa so skrili na podstrešje, kjer
je ostal skupaj z bolničarko Slavico Čater iz Zadobrove, ki
je zanj skrbela v naslednjih dneh. Bolničarko je za to nalogo
določila tov. Gabrovec. Ker pa se mu je v dneh, ki so sledili
zdravstveno stanje iz dneva v dan slabšalo, je zaradi posledic
zastrupitve rane 6. julija 1944 umrl. Za svobodo je bilo tako
žrtvovano še eno mlado življenje. Tistega dne, ko je umrl, se je
pri Sajkovih nahajal tudi terenec Franc Kovačič – MATIJA, ki
je s svojim daljnogledom opazil, da se na Grilčevem posestvu
v Gabrovcu nahajajo Nemci. Sklenili so, da morajo mrtvega
borca skriti, da ne ogrozijo domačih. Tako ga je zavitega v
odejo na rami odnesel v Čretovški gozd, kjer so ga začasno
pokopali; zraven so v grob položili steklenico z njegovimi
podatki. Po vojni so ga skupaj z nekaterimi drugimi padlimi
pokopali na vojniškem pokopališču.
Tako se tega spominja naš član Jurij Korošec iz Ivence, ki so
se mu dogodki tistega dne za vedno vtisnili v spomin. Izguba
soborca in prijatelja pa je vedno žalostna.
Alfred Klos je bil primorski Slovenec. Pred mobilizacijo
v italijansko vojsko je zbežal v Slovenijo (Jugoslavijo).
Zaposlen je bil v Cinkarni Celje. V mesecu maju 1944 je
bil postavljen za področnega sekretarja KPS Celje-okolica.
Na kraju, kjer je bil v borbi smrtno ranjen, v Lačni vasi –
Male Dole, stoji ob cesti spominsko obeležje NOB, nasproti
domačije Kruharjevih (po domače).

Napis na obeležju se glasi:
TUKAJ JE BIL 11. 6. 1944
V BORBI Z OKUPATORJEM SMRTNO RANJEN
KLOS ALFRED – IVAN
OKRAJNI SEKRETAR K. P. S.
ZB VOJNIK

Spominsko obeležje NOB v Lačni vasi – Male Dole
Za spomenik vestno skrbi naša članica Marija Maršnjak iz
Malih Dol, ki se ji za trud in dolgoletno skrb za spominsko
obeležje iskreno zahvaljujemo. Gospa Marija se tega
dogodka prav tako dobro spominja, saj je bila takrat stara
9 let. Boj se je odvijal tudi v bližini njihove hiše. V hiši na
naslovu Male dole 24, po domače pri Kruharjevih, je bila
med vojno partizanska javka. Oče Franc in mati Ana Kolar
sta zbirala hrano za partizane. Živež zanje so z živino vozili
kmetu Štefanu Blazinšku z ženo Danico iz Čreškove, kjer je
bila prav tako partizanska javka. Partizani in terenci pa so se
večkrat zglasili kar pri njih na domu. Vsekakor občudovanja
in spoštovanja vredna družina.
V kraju Gabrovec pri Dramljah, točneje na starejši kmečki
hiši na naslovu Gabrovec pri Dramljah 8, kjer je svoje zadnje
dni preživel tovariš KLOS, je na pročelju hiše spominsko
obeležje NOB.
Napis na obeležju se glasi:
DNE 6. 7. 1944 JE V TEJ HIŠI IZKRVAVEL
KLOS FREDI IVAN
RAJONSKI SEKRETAR KP III. RAJONA
CELJE OKOLICA
TOV. IVAN JE DAROVAL ŽIVLJENJE
ZA SVOBODO
VEČNA MU SLAVA!
ORG. ZB VOJNIK

Spominsko obeležje NOB v Gabrovcu pri Dramljah
OgledalO 12/63

18

17. december 2007

Moramo povedati tudi to, da je bila Sajkova domačija
pomemben element v boju proti okupatorju, saj so v tej hiši
med vojno za potrebe NOB v dveh dobro skritih zakloniščih,
ki sta bila v hiši, in enem, ki se je nahajal v bližnjem gozdu,
hranili živež, sanitetni in propagandni material in nenazadnje
tudi orožje, kar so prinašali in seveda tudi odnašali kurirji
in terenci. Propagandni material proti okupatorju pa so
uporabljali v trosilnih akcijah na širšem celjskem področju.
Pogumna dejanja ter obeležji, ki smo ju predstavili v tem
članku, pričajo o junaštvu borcev proti okupatorju ter o
dobroti preprostih zavednih slovenskih ljudi, ki so kljub
težkim časom nudili našim borcem za svobodo svoj dom,
hrano in nesebično pomoč, ki so jo v težkih časih potrebovali.
Pomoč in opora družine Sajkovih pa je občudovanja in
spoštovanja vredna.
Kdor je pomagal enemu, je pomagal vsem!
Smrt fašizmu – Svoboda narodu!
ZB za vrednote NOB Vojnik Dobrna

Opomba:
‘’Dum dum krogla’’ je zloglasna krogla, polnjena z
eksplozivom, imenuje se tudi korekcijska krogla. Korekcijska
se imenuje zato, ker služi za korekcijo ognja. Tisti, ki strelja,
vidi, v katero smer krogle letijo, saj na mestu, kjer krogle
zadenejo cilj, eksplodirajo in tako zaradi eksplozije nastane
bel oblaček dima, nanašajoč se na to pa lahko popraviš smer
streljanja. Takšne krogle povzročijo v telesu hude poškodbe,
saj je v njih nekakšna utež, ki zaradi negativnega pojemka
aktivira eksploziv. Posledica eksplozije v telesu pa so zelo
hude poškodbe, ki so največkrat tudi usodne. Takšno strelivo
je bilo po Ženevski konvenciji prepovedano, vendar pa so
jo nemški vojaki zaradi vsega zgoraj navedenega množično
uporabljali.
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Mnogi med vami se sprašujete: »Kakšni borci so pa sedaj ti
mlajši in za kaj se borijo?«
Objasniti vam moram, da ne gre več za veteransko
organizacijo borcev in drugih udeležencev NOB, marveč za
organizacijo, ki naj poveže vse borce za vrednote, torej vse, ki
imajo pozitiven odnos do NOB in so pripravljeni sodelovati
pri ohranjanju in uresničevanju vrednot tega boja. Pri tem
gre za vrednote, ki so splošnega izvora in so bile med NOB
najbolj cenjene: domoljubje, svobodoljubnost, tovarištvo,
solidarnost, enakopravnost, socialna pravičnost itd.
Člani združenja si prizadevamo, da se vrednote, ki so bile
dosežene med NOB in po vojni, nikoli ne bi pozabile ali
zbledele. Nekateri jih hočejo izničiti s svojimi videnji in
prirejanjem zgodovinskih dejstev. Poveličujejo tiste, ki
so se borili na strani okupatorja. Res so se v mislih borili za
domovino, z dejanji pa so prikazali drugačen boj!
Če ste podobnih misli, se nam priključite in včlanite v čim
večjem številu po krajevnih organizacijah Združenja borcev
za vrednote NOB Vojnik – Dobrna. Veseli bomo vsakega,
posebno še mlajših članov. Skupaj se bomo trudili, da ne
bo nikoli pozabljeno trpljenje in odrekanje za svobodo, ki jo
uživamo danes.
Ob koncu leta pa vsem želim vesele božične praznike ter v
prihajajočem letu 2008 obilo zdravja in sreče.
Marijan Oprešnik,
predsednik Združenja borcev za
vrednote NOB Vojnik – Dobrna

SPOŠTOVANI!
Približuje se konec leta in rad bi se zahvalil vsem, ki ste
sodelovali in pripomogli k ustanovitvi organizacije Združenja
borcev za vrednote NOB Vojnik – Dobrna.
Še posebno se zahvaljujem naslednjim:
• vsem članicam in članom združenja;
• županu Občine Vojnik Benediktu Podergajsu in
uslužbenkam občine: Petri, Barbari in Irmi;
• MPZ Društva upokojencev Vojnik in zborovodkinji Vidi
Bukovac;
• Moškemu pevskemu zboru Franceta Prešerna iz Vojnika
in zborovodkinji Emiliji Kladnik-Sorčan;
• vokalni skupini IN SPIRITU;
• vsem, ki ste finančno pripomogli k nakupu novega
prapora in vsem udeležencem naših prireditev, žalnih
slovesnosti, pohodov in proslav.
Posebej se moram zahvaliti učencem OŠ Vojnik in
podružničnima šolama Nova Cerkev, Socka, njihovim
pedagogom in ravnateljici Majdi Rojc. Vedno nam priredite
bogate programe in vaših nastopov smo še posebej veseli.
V letošnje letu smo ustanovili samostojno Združenje borcev
za vrednote NOB Vojnik – Dobrna, ki šteje preko tristo
članov in članic. Zadali smo si veliko nalog, ki smo jih tudi
uspešno izpeljali.
17. december 2007
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IZ DELA DRUŠTEV

IZJEMNO LETO ZA PGD NOVA CERKEV
Izteka se leto 2007, s tem pa prihaja tudi čas, ko se ozremo
nazaj in opravimo analizo uspešnosti. Za gasilce PGD Nova
Cerkev je bilo to leto predvsem delovno, slavnostno in pa
polno uspehov. Ko smo si v začetku leta na občnem zboru
zadali cilje, si je marsikdo mislil, da pretiravamo, sedaj, ko
pogledamo rezultate, pa ugotavljamo, da smo dosegli več, kot
smo sami pričakovali.
Že v začetku leta smo pričeli s pripravami na praznovanje
100-letnice PGD. Izdali smo Bilten, izdelali plan poteka
svečane seje, gasilske parade in prevzema vozil, poiskali
smo donatorje in botre, pridobili in opremili gasilska vozila,
naš gasilski dom pa je dobil tudi novo zunanjo podobo. Ker
ničesar nismo prepustili naključju, je bila dne 6. 7. svečana
seja res slavnostna in vredna take obletnice. V soboto, 7. 7., se
je naše gasilske parade udeležilo čez 700 gasilcev, po paradi
pa smo prevzeli kar tri gasilska vozila. Novo orodno vozilo
GVC 16/25 Mercedes Atego 4x4, rabljeno in obnovljeno
gasilsko cisterno MAN AC 16/80 (zamenjava za vozilo,
ki smo ga izgubili v nesreči pri intervenciji na Krasu) in
rabljeno terensko vozilo JEEP CHEROKEE PV-1 (zamenjava
za VW golf). Prireditev smo zaključili z gasilsko nočjo, skozi
katero so nas popeljali ansambel Modrijani in gostja večera
Saša Lendero. Za uspešno izpeljavo prireditev se moramo
zahvaliti predvsem našim članom, ki so žrtvovali ogromno
svojega prostega časa, skupaj je delalo več kot 120 ljudi.
V mesecu aprilu je ekipa naših mladincev zmagala na
izbornem tekmovanju v Kočevju in se že drugič zapored
uvrstila na gasilsko olimpiado mladih, ki je bila letos
na Švedskem. Trdo delo in treningi čez celo zimo so se
obrestovali, pričelo pa se je obdobje še bolj intenzivnega dela
pod budnim očesom trenerjev Gasilske zveze Slovenije. Vse
do odhoda na Švedsko so naši mladinci pridno trenirali vsaj
petkrat na teden. V mesecu juliju so se z letalom odpravili na
olimpiado, velik vtis pa je pustila tudi ekipa navijačev, ki se
je z avtobusom podala za njimi in res izjemno podprla naše
tekmovalce.
V septembru se je za dva avtobusa naših članov odpravilo
na strokovno ekskurzijo v Koper. Obiskali smo Poklicno
gasilsko brigado in gasilce v Luki Koper.
Konec septembra so naši mladinci Uroš Jurgec, Gregor Stolec
in Jure Sentočnik z mentorico Mileno Jurgec dosegli odlično
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tretje mesto na državnem tekmovanju Društva mladi gasilec.
V začetku novembra so tekmovali še na regijskem kvizu,
zasedli 2. mesto in se tako uvrstili na državno tekmovanje,
ki je bilo 24. 11. v Črnomlju. Po temeljitih pripravah so se
neverjetno izkazali, dosegli so drugo mesto in tako v kategoriji
starejših pionirjev postali državni podprvaki.
V oktobru se je tekmovanja GZ Vojnik – Dobrna udeležilo
12 naših desetin, bili smo kar 11 krat na stopničkah. Na
regijskem tekmovanju v Slovenskih Konjicah smo nastopili
s petimi ekipami mladine in šestimi ekipami v članski
konkurenci. Tudi tam smo se izkazali, saj se je na državno
tekmovanje, ki bo naslednje leto, uvrstilo šest naših ekip.
Naše članice so se udeležile strokovne ekskurzije v Idrijo, ki
jo je organizirala GZ Vojnik – Dobrna.
V začetku novembra smo s pionirkami in pionirji sodelovali
na tekmovanju GZ Vojnik – Dobrna v vaji s hidrantom. Obe
ekipi sta zmagali.
To je kratek prelet skozi dogajanje v letu 2007. Pozimi ne
bomo počivali in spali na lovorikah. Naše vaje in kondicijske
priprave bodo aktivno potekale v novi športni dvorani in pa
dvorani gasilskega doma. Več o delovanju PGD Nova Cerkev
najdete na spletnih straneh PGD: www.pgdnovacerkev.si.
Srečko Sentočnik,
tajnik PGD Nova Cerkev

