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ČEBELARSKO DRUŠTVO VOJNIK SE 
PREDSTAVI

60 let predstavlja obdobje, ki je za svet neznatno in 
nepomembno, za naše društvo pa čas, ki je zabeležen na 
društvenem praporu ter pomeni velik korak v obstoju in 
delovanju.
     Čeprav je čebelarjenje v Vojniku in okolici bilo prisotno 
že pred tem datumom, vendar v sklopu celjske čebelarske 
družine, je leto 1947 tisti mejnik, ki izkazuje začetek 
delovanja Čebelarskega društva Vojnik. V društvo niso bili 
združeni samo čebelarji, živeči znotraj meja občine Vojnik, 
temveč tudi čebelarji iz širše okolice, ki jih je pritegnila 
zavzetost društva za organizirano in napredno čebelarjenje. 
Še posebej se je to priznanje odražalo v številčnosti društva 
v času, ko je predsedoval že pokojni g. Kolenc. Tudi sedanje 
vodstvo se trudi za iste cilje, morda še bolj zavzeto, vendar ne 
smemo prezreti dejstva, da so pogoji za čebelarjenje mnogo 
slabši kot v preteklosti.   
     Društvo je do sedaj stremelo po združevanju in medsebojni 
pomoči. Organizirali so strokovna predavanja za čebelarje, 
mentorstvo za začetnike in svetovanje pri zdravljenju.
     V prihodnje si društvo zastavlja še smelejše cilje. V dolgoročni 
program dela si kot prednostno nalogo zastavlja ozaveščanje 
prebivalstva, predvsem mladine, o nujnosti ohranjanja  živalskih 
vrst,  predvsem opraševalcev, v tem primeru čmrljev in čebel kot 
glavnih opraševalk, in varovanje narave kot temeljne dobrine 
vsega človeštva. Naša želja je čim aktivnejše vključevanje v 
program naravoslovnih dni v vseh osnovnih šolah občine 
Vojnik, s temo opraševanja, ki je tesno povezana z ekologijo. 
Mladini želimo predstaviti vrednost čebeljih pridelkov kot 
zdrav dodatek k vsakodnevni prehrani. In ne nazadnje želimo 
mlajšo generacijo navduševati za čebelarjenje, kot koristno in 
razvedrilno dejavnost. Cilji so smeli, zasnova pa je dobra, saj 
smo v zadnjih letih ob izdatni podpori Občine Vojnik, še posebej 
župana, uspeli uresničiti dolgoletno željo po lastnem društvenem 
čebelnjaku. V njem imamo svoj prostor, kot tudi prostor za 
nekaj čebeljih družin, ki jih nameravamo uporabiti v programu 
izobraževanja mladine, vendar le ob pripravljenosti vodstva šol 
za sodelovanje pri izvajanju programa. Na voljo bo prikaz točenja 
medu, seveda ob primerni zaščiti proti pikom,  tako otrokom 
vrtca, kot učencem nižjih razredov. Ogled bo poučen in zanimiv, 
saj bodo obiskovalci na koncu skromno nagrajeni. V kolikor bo 
zastavljeni program med mladimi  zadovoljivo sprejet, smo ga 
pripravljeni še obogatiti, seveda le ob pomoči šol. Prepričani 
smo, da so naše usmeritve dobre, še posebej, če upoštevamo 
dejstvo, da je generacija predšolskih in šoloobveznih otrok vse 
manj v neposrednem stiku z naravo. Mladini želimo predočiti 
tesno povezanost človeka z naravo, kot tudi nujnost ohranjanja 
vseh naravnih dobrin, ki so ključnega pomena za njegov obstoj.    
     Nadalje je naša želja aktivno vključevanje v tokove družbenega 
dogajanja v naši občini, saj se polno zavedamo, da kot neprofitna 
organizacija brez podpore s strani občine, kot tudi drugih 
donatorjev, ne bomo mogli dobro delovati. Prepričani smo, da 
bomo s skupnimi močmi uspeli.
     Na koncu želim še enkrat poudariti pomen pomoči s strani 
občine in se v imenu društva zahvaliti svetnikom, še posebej 
županu Benediktu Podergajsu, za finančno pomoč, ki je 
nepogrešljiva za dobro delovanje društva. Tudi v bodoče upamo 
na tesno sodelovanje z vsemi delovnimi telesi, ki delujejo v 
okviru Občine Vojnik. 
    Leto 2007 se izteka, zato ob tej priložnosti izkoriščam 
možnost, da vsem občankam in občanom  v imenu čebelarskega 
društva zaželim obilo družinske sreče ob praznovanju božiča ter 
zadovoljstva in zdravja polno leto 2008.

 Jernej Fijavž,
 član društva

DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK

Kar hitro minejo trije meseci, ko je zopet čas, da se oglasimo v 
občinskem Ogledalu. Dnevi, tedni in meseci minevajo, kot bi jih 
spuščal po strmini. Tudi zato upokojenci večkrat rečemo: »Nimam 
časa«. V tem času smo imeli v društvu kar nekaj aktivnosti. Veselili 
smo se na Arehu in si še prej ogledali vinsko klet v Mariboru. Bili 
na Brezju kot vsako leto. V septembru smo bili »od kleti do kleti«. 
Mesec oktober je bil za upokojence še posebno pomemben, saj 
smo 3. oktobra imeli svoj piknik pod šotorom v Vojniku. Tu smo 
podelili kar trinajst priznanj najzaslužnejšim članom našega 
društva za njihovo delo v preteklosti. Najlepši trenutki pa so bili, 
ko so kar štirje naši člani postali častni člani našega društva. To 
so: Marija KRPAN, ki je bila kar štirinajst let predsednica našega 
društva, Jože GREGORC, Majda LEDNIK in Jože SEVŠEK. Vsi 
so bili dolga leta odborniki našega društva in so žrtvovali veliko 
prostega časa za izboljšanje dela v društvu. Priznanja, plakete za 
častne člane z izkaznico sta podelila predsednik društva Ivan 
ROBAČER in župan Občine Vojnik Beno PODERGAJS. Vsem 
nagrajencem še enkrat iskreno čestitamo. Vedeti pa moramo, da 
je še veliko naših članov, ki si zaslužijo priznanja za delo, ki ga 
opravljajo v našem društvu in nanje nismo pozabili, za to bo v 
prihodnosti še veliko priložnosti.
V sklopu občinskega praznika Občine Vojnik se je dogajalo vse: 
piknik, kakor tudi tekmovanje v ruskem kegljanju, ki je bilo 2. 
oktobra na našem kegljišču, kjer so sodelovale 4 ženske in 4 
moških ekipe iz sosednjih društev upokojencev. Tekmovalci so 
za prva tri mesta dobili pokale. Po zaključku je sledilo družabno 
srečanje ob malici in pijači.
Ostale sekcije: komorni zbor, strelci, gospodinjski krožek in 
kegljači pridno delajo in so glasniki tako našega DU, kot Občine 
Vojnik, saj so njihovi uspehi vidni in odmevni tudi izven njenih 
meja.
Nisem še omenil zaključnega izleta, ki je bil zadnjo soboto v 
oktobru; ta je izredno uspel in so izletniki bili res zadovoljni. 
Tudi martinovanje je bilo uspešno in smo Martina zalili, kot se 
spodobi. In ker je leto potrebo primerno zaključiti, se bomo 12. 
12. 2007 v gostišču »MEDVED« v Škofji vasi poslovili od starega 
ter drug drugemu zaželeli sreče in zdravja v novem letu.
Vsem vam, drage upokojenke in spoštovani upokojenci, želim 
sreče, zdravja in osebnega zadovoljstva v letu, ki prihaja. Advent 
vam naj prinese mir in srečo v vaša srca, božičini in novoletni 
prazniki pa toplino v vaš dom, ki naj vas greje in osrečuje skozi 
vso leto 2008.
Voščilo je namenjamo tudi vsem krajankam in krajanom v občini 
Vojnik ali kjer koli že ste.
 
SREČNO IN ZDRAVJA POLNO NOVO LETO 2008!!

Ivan ROBAČER, 
predsednik DU Vojnik

CONTRACO – ŠPESOV DOM VOJNIK ŽELI VSEM 
OBČANOM, POSLOVNIM PARTNERJEM, DRUŠTVOM 

IN VSEM, KI NAM KAKOR KOLI SKOZI VSE LETO 
STOJITE OB STRANI, VESEL BOŽIČ TER SREČNO IN 

USPEŠNO NOVO LETO 2008.

IZ DELA DRUŠTEV
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X. JUBILEJNA BUČIJADA

Letošnja jesenska poplava v Vojniku je tudi VRTNARSTVU 
KRAŠOVEC v Arclinu naredila ogromno škodo. V celoti jim 
je uničila lepo urejen rastlinjak in ogrozila obstoj uspešnega 
družinskega podjetja.

Zato je več kot občudovanja vredno, da so z izjemno voljo 
organizirali letos že X. BUČIJADO.

V okviru kulturne prireditve I. VINSKA TRGATEV je 
prelepo sceno kot že tolikokrat doslej popestrila razstava 
buč. Razdelili so tudi pokale – priznanja za najtežjo, najdaljšo 
in najlepšo bučo. Najtežja buča je tehtala kar 234 kg. Velik 
poznavalec in ljubitelj okrasnih buč Mirko Krašovec je med 
prvimi v Sloveniji začel z njihovo vzgojo. Njegove okrasitve 
Vojnika z njimi pa so že dolgoletna stalnica pri polepšanju 
kraja. Trdi, da je letošnja najtežja buča dosegla slovenski 
rekord. Želimo, da bi mu vse, kar on prime v roke, še naprej 
tako dobro uspevalo.

Pavle Leskovar,
tajnik društva

STROKOVNO PREDAVANJE
PRIPRAVA NA TRGATEV LETNIKA 2007

V lepo zasedeni dvorani Kulturnega doma v Vojniku je 
predavateljica Tadeja Vodovnik-Plevnik, univ. dipl. inž. agr., 
na slikovit, poljuden način opisala vsa potrebna opravila za 
letošnjo trgatev.
Posebej je opozorila, da se trgatev letošnjega res kakovostnega 

pridelka začne šele, ko je grozdje tehnološko zrelo. Dobro 
vino se odraža v dobri kvaliteti grozdja. Opisala je pravilne 
postopke: trgatve, stiskanja, kletarjenja, pravilne uporabe 
enoloških sredstev itd. Brez doslednega dela in strokovnega 
znanja ne bo dobrega vina. Vse je povabila na delovno 
pokušnjo – »KLETARSKI VEČER«.

Predstavnika Jurane in Metroba pa sta predstavila svoja 
enološka sredstva, s poudarkom na novostih. Da je bilo 
predavanje v organizaciji KGZ-a Celje in Vinogradniško-
vinarskega društva Vojnik res potrebno, je potrdil gromek 
aplavz navzočih vinogradnikov.
Naj še zapišemo, da lahko vinogradniki v Kmetijski zadrugi, 
enota Vojnik dajo svojemu vino izmeriti: sladkor, kisline in 
žveplo. Tu vpisujejo nove člane in pobirajo članarino.

Pavle Leskovar,
tajnik društva

I. VINSKA TRGATEV VOJNIŠKIH 
VINOGRADNIKOV

Vojniško vinogradniško-vinarsko društvo, ki je v komaj 
štiriletnem delovanju pridobilo 202 člana, je organiziralo 
svojo prvo vinsko trgatev. Kljub izredno slabemu vremenu 
so slovesno potrgali prve grozde svoje TRTE, potomke 400 
let stare trte z Lenta v Mariboru. Trgatev so opravili: vojniški 
viničar F. Bezovšek, predsednik društva M. Krašovec, župan 
B. Podergajs ter slovenska vinska kraljica M. Benčina.

V sklopu lepe kulturne prireditve, kjer so sodelovale 
domače ljubiteljske skupine, pa so prikazali načine stiskanja 
– prešanja grozdja. Prikazali so najbolj preprost prvi način 
s tlačenjem z nogami (vinska kraljica), nato pa z vodno in 
pnevmatsko prešo.
Kot zanimivost pa so povabili svoje člane vinogradnike, da za 
to prireditev prispevajo določeno količino grozdja. In res je 
presenetljivo kar 52 vinogradnikov prineslo 550 kilogramov 
grozdja, od 5 do 25 kg. Najvišja stopnja izmerjenega sladkorja 
je bila 100 OE sorte laški rizling (grozdje je bilo na dan 
prireditve 6. 10. 2007 še na trti). Povprečna stopnja za vso 
prineseno grozdje pa je bila 84 OE. Vso grozdje so nato skrbno 
zmleli – stisnili ter oddali društvenemu »kletarju« I. Pušniku 
v donegovanje. To naj bi bilo društveno vino VOJNIČAN. 
Poznavalci trdijo, da je ta izvirni način zbiranja grozdja in 
nato kletarjenja prvi v Sloveniji. Nov način izobraževanja!?

 VINOGRADNIKI
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Res je presenetljivo, da lahko v vojniški občini, ki ni ravno 
znana po ugodnih vinogradniških legah, uspevajo tudi 
vrhunska vina. Vino chardonnay in kerner vinogradnika M. 
Krašovca sta na prerezih vinskega letnika Podravje dosegla 
najvišje ocene. Vinogradnik S. Marič pa je v vinogradu 
v Malih Dolah pridelal vino chardonnay, ki je letos na 
državnem ocenjevanju vin v Gornji Radgoni dosegel naziv 
šampion. Vinogradniški okoliš Male Dole pa je bil letos, dne 
4. 6. 2007, vpisan v seznam geografskih označb vin in trsnih 
izborov.
Skrbno delo vinogradnika – vinarja je obrodilo sadove. K 
temu so nedvomno pripomogli strokovnjaki KGZ Maribor: 
mag. A. Vodovnik, T. Vodovnik - Plevnik, R. Štabuc, I. 
Škerbot in mnogo drugi. Njihova strokovna predavanja so 
vedno zanimiva in zelo dobro obiskana. Magistru Antonu 
Vodovniku je Vinogradniško-vinarsko društvo občine Vojnik 
za njegov prispevek pri uspehu društva v znak skromne 
pozornosti podelilo častno člansko izkaznico. V pokoju mu 
želijo trdnega zdravja.

Pij malo, pij dobro!
Pavle Leskovar,

tajnik društva

II. KRST MOŠTA – MARTINOVANJE

Letos so vojniški vinogradniki, člani VVD-a izvedli kulturno 
prireditev pred nakupnim centrom Kmetijske zadruge v 
Vojniku. V lepo uspelem programu so sodelovali: Joškova 
banda, Taščice, Harmonikarji S. Mikole, Rogisti …
Jože Žlavs (»sv. Martin«) in soproga (»Moštek«) pa sta 
duhovito, uspešno, z mnogo pietete izvedla krst mošta 
letnika 2007.
Lepa množica obiskovalcev pa je lahko prvič pokusila 
mošt – mlado vino VOJNIČAN. To je rezultat zbranega in 
nato sprešanega grozdja na I. VINSKI TRGATVI. Vojniški 
vinogradniki so veseli, da je to vino res dobro ter da je 
praznovanje zavetnika vinogradnikov in vinarjev sv. Martina 
tako lepo uspelo. Seveda so za to zaslužne tudi neumorne 
članice kmečkih žena META.
Organizatorji – amaterji številnih društev občine Vojnik 
vlagajo v organizacijo prireditev veliko truda, prostega časa 
in stroškov (vsi delajo brezplačno). Na svoje prireditve vabijo 
vse krajane. Zato je njihova polnoštevilna udeležba za njih 
največja vzpodbuda in plačilo.

Zapisal tajnik društva:
Pavle Leskovar

NOVA GENERACIJA VOJNIK RASTE 

Najprej sem imela namen napisati kratek članek o dobrodelni 
akciji, sedaj pa sem skozi potepanje po svojih mislih našla 
nekaj drugega, nekaj kar je prav, da povem, četudi nisem več 
tako zelo aktivna članica. 
Mladost je čas, ko na življenje gledaš zelo enostavno. Poleg 
učenja in kakšnega počitniškega dela nimaš večjih skrbi. 
Seveda pa se ne smeš nesrečno zaljubiti, pridelati popravnega 
izpita ali priti domov prepozno, takrat je življenje eno samo 
trpljenje in krivica. No, saj ni tako hudo, pa vendar. Ko si 
mlad, gledaš stvari iz druge perspektive.
Zavedamo se sicer okolice in mogoče celo njihovih težav, 
a dokler to niso naše težave, se z njimi ne ukvarjamo – se 
jim izognemo. Ko si mlad, je sedanjost edini spremljevalec, 
včerajšnji dan je s svojimi napakami, zločini, izgubljenimi 
priložnostmi in polomijami za zmeraj izgubljen. Jutri nas še 
ne zanima, je le obljuba, ki se bo morda izpolnila. 
Mogoče se sliši izrabljeno, a včasih je dobro vedeti tudi ko si 
mlad, kaj se dogaja okoli tebe, dobro je vedeti, kaj ti prinaša 
prihodnost, ki jo ustvarjajo drugi, dobro je biti aktiven pri 
njenem oblikovanju, prav je, da sprejmeš odločitve, četudi 
politične narave. Vedno poudarjamo, da en glas ni veliko, 
je pa moj – tvoj ali vaš, pomembno je, da si ga dal za to, v 
kar verjameš. Nova generacija Vojnik odrašča, soustvarjamo 
prihodnost, naši člani so bili na Kongresu SLS izvoljeni v 
pomembne organe, prav tako imamo občinsko svetnico in 
predstavnike v odborih in kar je najpomembneje, vselej 
zastopamo glas mladih, glas Nove generacije. Naš cilj je bil, 
da smo prepoznavni in vsi vedo, kdo so tisti mladi v rumenih 
majčkah dobre volje in vedno tukaj. S tem, ko sprejmeš 
odločitev in se politično pobarvaš, ne postaneš pokvarjen, 
postaneš nekdo, ki verjame v nek program in ga zagovarja. 
Predvsem pa postaneš nekdo, ki  mu ni vseeno, kakšne 
odločitve se sprejemajo v državi in kdo jo vodi. 
Kot članica OO Nove generacije Vojnik sem z »rumeno« 
barvo pridobila veliko, bogatejša sem za izkušnje, poznanstva, 
videnja in nenazadnje tisto najvažnejše – prijateljstvo. V tem 
času smo preživeli skupaj veliko lepih trenutkov, tudi z vami. 
Še zdaj se z veseljem spominjamo jesenskega žura, ki ga niti 
dež ni mogel pokvariti. V družbi Mambo Kingsov,  vas in pa 
naših starejših članov OO SLS Vojnik smo naredili nekaj 
dobrega. 

 IZ DELA STRANK
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Zbirali smo prostovoljne prispevke, nekaj dodali še sami ter z 
njimi polepšali mrzlo nedeljsko dopoldne Nataši Bezgovšek 
in Jožefi Bratovčak. Obe sta v jesenski poplavi utrpeli veliko 
škodo. Ko vidiš razsežnosti jeze narave, se zaveš, kako zelo 
majhni smo. Takrat je pomembno, da stopimo skupaj in 
pomagamo drug drugemu. 

Bliža se konec leta in navada je, da si zaželimo vse dobro. 
Naše življenje je slikano iz mnogih drobnih, v mozaik 
sestavljenih stvari, ki dajejo bivanju svoj čar. Želimo vam, 
da bi v času, ki prihaja, znali poiskati trenutek za srečo. 
Blagoslovljene božične praznike in srečno novo leto vam 
želimo člani in članice OO Nova  generacija Vojnik.

Za OO NG Vojnik:

Petra Pehar Žgajner 

DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV 
SLOVENIJE (DESUS) 

OB IZTEKU LETA
Bliža se konec leta, ko vsi delamo obračune svojega dela 
in si postavljamo naloge za naprej. Tudi v Demokratični 
stranki upokojencev Slovenije, ki jo skrajšano imenujemo 
DeSUS in  je najmanjša stranka v parlamentu ter tudi med 
manjšimi v občinskem nivoju. Vendar se to pri aktivnostih 
na državnem nivoju in v parlamentu ne pozna. Vseskozi 
si prizadevamo, da bi s svojim aktivnim delovanjem v 
parlamentu in političnem življenju ščitila interese in pravice 
pretežnega dela svojih članov – upokojencev in pravice 
socialno šibkega sloja prebivalstva. To nam v veliki meri 
tudi uspeva, lahko cenimo pokončno držo stranke pri vrsti 
odločitev v parlamentu, kjer naši poslanci pogosto opozarjajo 
na ustreznost in neustreznost predlaganih rešitev. Ker smo 
ena od koalicijskih strank, naše obveze izhajajo iz koalicijske 
pogodbe, ki je temelj našega delovanja v parlamentu in izven 
njega. Pri drugih odločitvah pa se naši poslanci velikokrat 
odločajo skladno s strankarsko opredelitvijo in po svoji vesti. 
Zavedamo se pomembnosti sodelovanja v koaliciji, ker nam 
to daje možnost večjega vpliva na odločitve, ki so pomembne 
za naše članstvo, ki ga v pretežni meri sestavljajo upokojenci 
in šibkejši sloji prebivalstva. 

To se je pokazalo tudi pri zadnjih dogodkih v parlamentu, 
ko se je odločalo o obstoju sedanje vlade. Zavedali smo 
se pomembnosti trenutka, ko s 1. 1. 2008 prevzemamo 
predsedovanje v Evropski zvezi in začenjamo z uresničevanjem 
najpomembnejšega projekta Slovenije po osamosvojitvi. 
Podprli smo sedanjo vlado ter s tem še enkrat potrdili našo 
zavezo in odgovoren odnos do izpeljave tega projekta.

Ocenjujemo, da je bila v iztekajočem se letu uspešnost 
poslancev v parlamentu, ki zastopajo in uveljavljajo 
programske cilje naše stranke, zagotovo zelo uspešna. Še 
naprej opozarjamo, da določene reforme in spremembe 
zakonodaje ne smejo iti v breme in na račun šibkih slojev 
državljanov, predvsem pa upokojencev. Največje breme 
pri teh odločitvah vedno pade na širše vodstvo stranke, 
predvsem pa na poslansko skupino, ki je zelo aktivna pri 
delu parlamenta.

Tudi na občinskem nivoju smo v iztekajočem se letu lahko 
zelo zadovoljni. Naša prisotnost v organih se vidi, želimo 

IZ DELA STRANK
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delovati konstruktivno, v dobro vseh občanov in občank, 
mladih in starejših, predvsem pa v dobro šibkejših. Zadovoljni 
smo, čeprav bi se dalo narediti še več.

Naša moč in vpliv se lahko kažeta tudi in samo z vašo 
podporo. Če se nam želite pridružiti in tudi sami prispevati k 
še večji uspešnosti dela, pri delu v naših organih in kot naši 
predstavniki v različnih oblikah dela v občini ter v krajevnih 
skupnostih, vas vabimo, da svojo namero sporočite na 
naslov DESUS Vojnik, Kašova 10a. Takoj se bomo odzvali 
vaši želji in vas vključili v naše delo. Naše prednostne naloge 
bodo tudi v bodoče ostale zagotavljanje pogojev za še boljše 
bivalne pogoje in samo bivanje upokojencev ter povečana 
skrb družbe za socialno šibke občanke in občane.

Ob zaključku leta želim vsem občankam in občanom, 
predvsem pa starejšim, prijetne božične in novoletne praznike 
ter sreče in zdravja ob novem letu in v letu 2008.

V imenu stranke in občinskega odbora: Albin Cocej

POMOČ OB POPLAVAH 

Naravne nesreče nas zaradi mačehovskega ravnanja človeka 
z naravo vse pogosteje presenečajo, ogrožajo naša življenja in 
nam povzročajo predvsem veliko materialno škodo.
V oktobru 2007 je IO SDS Vojnik po letošnji poplavi, ki je 
prizadela Vojnik, sklenil prizadetim družinam pomagati 
z nakupom ozimnice. Pomoč v višini 300 EUR v obliki 
najnujnejših živil, kot so: krompir, zelje, vložena zelenjava, 
čebula, korenček idr., smo razdelili trem pomoči potrebnim 
družinam iz Vojnika.

Ob tako težkih trenutkih je pomembno, da zgradimo še 
trdnejše medsebojne mostove in prizadetim pomagamo po 
svojih zmožnostih.

Za OO SDS Vojnik,
Jurij Kuzman

������������
��������������������

����������������������
�����������������������������������������

�����������������������������������
���������������������������������

���������������������������������������

��������������������������

������������

�������������������
�����������������������
����������������������

IZ DELA STRANK

VOŠČILO

So dnevi in trenutki, polni sreče in miline,
ko radostni oči zapremo in si tiho zaželimo: 
da ne mine. 

Vesel božič in srečno novo leto 2008 vam želi OO SDS 
Vojnik. 

Za OO SDS Vojnik,
 Jurij Kuzman

SLS občinski odbor Vojnik

Iskrena prizadevanja in pozitivna naravnanost občine 
sta dva odločilna nosilca razvoja, ki se vidita na vsakem 
koraku naše občine. Ta razvoj gradimo z vsemi političnimi 
strankami in zavedamo se, da tudi z vsemi občani. 
Ob božiču pa želimo, da za trenutek pozabite materialne 
dobrine in rezervirate čas zase, za svoje drage in svojo 
notranjost.
In toplina dogodkov te svete noči naj odseva tudi celotno 
prihajajoče leto 2008!

Želi 
OBČINSKI ODBOR SLS VOJNIK 

MARJAN KOVAČ 

DRAGE OBČANKE IN OBČANI, OB PRIHAJAJOČIH
BOŽIČNIH PRAZNIKIH IN NOVEM LETU 2008

VEM ŽELIMO
SOCIALNI DEMOKRATI OBČINE VOJNIK

VSE NAJLEPŠE, PREDVSEM PA ZDRAVJA IN
OSEBNE SREČE.
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GRADNJA MALE ČISTILNE NAPRAVE S 
POMOČJO JAVNEGA RAZPISA OBČINE 
VOJNIK, KI JE SOFINANCIRAN IZ TAKS za 
okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 
odpadnih voda

Slika male čistilne naprave na domačiji Čretoš. Jurij Sitar iz 
Gabrovca, ki je v  letošnjem letu zgradil malo individualno 
čistilno napravo, je eden od občanov Občine Vojnik, ki je 
oddal vlogo na razpis in prejel del sredstev pri razpisu za 
dodelitev sredstev finančne pomoči pri vgradnji malih 
(individualnih ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne 
vode v Občini Vojnik. Ostali, ki so oddali vlogo na razpis 
in jim je bilo odobreno sofinanciranje, so: Melhior Kok iz 
Socke, Janko Košec in Damijana Paj iz Gradišča pri Vojniku, 
Bernard Vršnik iz Vojnika, Valentin Mirnik iz Pristave in 
Hedvika – Milan Kovač iz Globoč.
Sredstva iz tega naslova so bila dodeljena tudi PD Vojnik za 
izgradnjo male čistilne naprave.

B. Š.

 GRADNJA MALE ČISTILNE NAPRAVE

PONUDBA:
 - kebap (piščančji, telečji, mešani)
 - jufkat
 - hamburger
 - cheeseburger 
 - hamburger z jajcem in sirom
 - hamburger kebap
 - horseburger
 - hotdog
 - hotdog kebap
 - družinski hamurger
 - osvežilne pijače

Vesel Božič in srečno Novo leto

Nermi ŠABANI s.p.
Vintarjeva ulica

3212 Vojnik
Tel.: 040 937 735
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Božični zvonovi lepo naj zvonijo,
v imenu naj mojem Vam srečo želijo,
da v letu bi novem le zdravje užili,

prijateljstvo pravo v srcih nosili.

SREČNO 2008

Veseli december je tu...
Zabavajmo se skupaj! 

Vesele praznike in srečno 2008!

TERRA CAFF������������������������������������
�����������

��������������������������������������������������������������������

Upanje,je kakor nočno nebo.
Nikdar ni tako temno,da ne bi 

Odrili kakšne zvezde!

Zahvaljujemo se vsem občanom in občankam,
ki so nam kakorkoli pomagali pri sanaciji poslovno 

trgovskega centra. Združili smo moči 
In skupaj nam je uspelo!

VABIMO VAS V NAŠE PRODAJALNE,KJER SE BOMO 
TRUDILI, DA VAM BOMO USTREGLI.

VESEL BOŽIČ IN VSE DOBRO
V PRIHAJAJOČEM LETU!

KOLEKTIV KMETIJSKE ZADRUGE CELJE
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V Vrtcu Mavrica – enota Socka se družimo otroci, stari 1-5 
let. Imamo se  lepo.
Veliko se igramo …

… telovadimo in plešemo…

… pojemo pesmice, poslušamo pravljice in ustvarjamo z 
likovnim in naravnim materialom.

NAŠA SREČANJA

Tudi v tem šolskem letu sodelujemo s Špesovim domom, 
kjer slavljence ob njihovem rojstnem dnevu presenetimo 
s kratkim kulturnim programom in s pozornostmi, ki jih 
izdelamo sami. Razvijamo in negujemo vrednote, ki pripadajo 
nam, današnjemu času in jih bomo kot take tudi prenašali na 
naše potomce. Postajajo del tradicije in našega vključevanja 
v okolje.

Damijana in Tea, strokovni delavki

MEDENI ZAJTRK

V našem vrtcu je v petek, 16. 11. 2007,  potekala dobrodelna 
in izobraževalna akcija v okviru Čebelarske zveze Slovenije z 
geslom “en dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev”. 
Predstavnik čebelarskega društva je v prvem tednu v 
novembru prinesel v vrtec med in izobraževalno gradivo o  
koristnosti medu in čebel. Čebelarska zveza Slovenije pa je 
vrtce povabila, da naj 16. 11. 2007 za zajtrk ponudijo med. 
Ker pa je naša skupina vključena v projekt “Od čebelnjaka do 
medenjaka”, smo v skupino povabili župana B. Podergajsa, 
čebelarja I. Bindasa, novinarko R. Petek, ravnateljico Zvonko 
in pomočnico ravnateljice Mileno.
Cilj akcije je bil ozavestiti otroke o pomenu čebel za okolje 
in koristi čebeljih pridelkov ter ohranitvi našega okolja in 
narave.

Akcija je bila tudi medijsko podprta in otroci so uživali ob tem, 
ko so govorili v mikrofon. Akcija je za nami, z dejavnostmi 
pa bomo nadaljevali ob pomoči čebelarja v pomladanskih 
mesecih.

MAGDA IN OLGA, 
strokovni delavki

 OD VRTCA DO ŠOLE

IN ŠE PROŠNJA IZ VRTCA

Vse lastnike psov prosimo, da naj svoje štirinožne prijatelje 
pripnejo na verigo. Vemo, da se bi prikupni kosmatinci 
radi igrali, vendar se jih z otroki vedno prestrašimo.

Nina Krajnc in Lilijana Ločnikar
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POŠ SOCKA 

Na podružnični šoli v Socki smo bili dejavni tudi med 
počitnicami. 18. avgusta smo  nastopali na DOBROTINU, 
na srečanju borcev. Pripravili smo recital.

Prvi šolski dan je bil posebno doživetje za naše najmlajše, 
prvošolčke. Učenci naše šole so jim pripravili kratek kulturni 
program. Ob pomoči pomočnice naše šole Olge Kovač, jih je  
učenka Maša Felicijan sprejela v šolsko  skupnost. Podarili 
smo jim skromna darilca: čepico, tortico in Švigazajčka, ki 
jih bo spremljal skozi vse šolsko leto in jim pomagal, ko ga 
bodo potrebovali. 

V septembru  so učenci naše šole sodelovali s kulturnim 
programom na Spominski slovesnosti na Veliki Ravni v 
počastitev padlim XIV. divizije ter na tradicionalni prireditvi 
»Nedeljsko popoldne na gradu Lemberg«. Naši učenci so 
bili kralji, kraljice, kraljične, kraljeviči. S plesom, pesmijo in 
kratko igrico so popestrili njihovo prireditev.

Organizirali smo tudi športni dan. Učenci so tekmovali v 
krosu, metu žogice ter skoku v daljino z mesta. Najboljši so 
si prislužili pohvale.

V oktobru smo sodelovali na 
razstavi v Vojniku. Pripravili smo 
»Potep po Socki«. Učenci naše 
šole so s svojimi likovnimi izdelki 
obiskovalcem predstavili naš kraj 
Socko z vsemi njenimi zanimivostmi. 
Upamo, da smo s predstavitvijo 
našega kraja privabili k nam tudi 
nove obiskovalce, ki imajo radi lepo 
naravo, svež zrak, igranje tenisa, 
jahanje konjev ter jih zanima ogled 
graščine in stare kmečke hiše. 
V tednu otroka smo imeli na šoli 
jesenske delavnice. Učenci so iz 
listja, mahu, jesenskih pridelkov 
izdelovali dekoracije, slike iz semen 
in listja, strašila iz buč … 
Po končanih delavnicah pa smo 
se odpravili na teniško igrišče 
Koprivnik, kjer nam je gospod Boris 
pokazal osnove tenisa, poprijeli pa 
smo tudi za lopar in odbijali žogico 
ter poskusili odigrati igro dvojic. 

2008

OD VRTCA DO ŠOLE
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URADNO GLASILO
OBČINE VOJNIK

ŠT. 14/63, 14. DECEMBER 2007

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRONIKA
10. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE VOJNIK

je bila v sredo, 17. 10. 2007, s pričetkom ob 17. uri, v sejni sobi Občine Vojnik. Ob prisotnosti vseh 18 svetnic in svetnikov je 
Občinski svet:  

- potrdil pravilnost oblikovanja sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Vojnik;

- sprejel sklep, da se odpovedujejo sejnini za 10. sejo Občinskega sveta Občine Vojnik, ki se nameni za sanacijo po poplavi;

- sprejel informacijo o posledicah neurja z dne 18. 9. 2007;

- sprejel sklep, da se za odpravo posledic elementarnih nesreč zagotovijo sredstva za oblikovanje proračunske rezerve v višini 
1,5 % prihodkov v proračunu za leto 2007 
– oblikovana rezerva se vključi v predvideni rebalans proračuna za leto 2007;

- sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in namenskih sredstev – iz rezerv se namenijo sredstva v višini 
1,5 % prihodkov v proračunu za leto 2007;

- določil komisijo za razdelitev sredstev rezerv in donacij na posebnem računu Občine Vojnik v sestavi: 
- predsednik Odbora za finance in občinsko premoženje Branko Petre – predsednik komisije,
- predsedniki KS: Dušan Horvat, Slavko Jezernik in Mirko Krašovec – člani, 
- predsednik Odbora za okolje in prostor ter komunalo Peter Oprčkal – član,
- župan Benedikt Podergajs – član. 

Komisija razdeli vsa sredstva, zbrana na posebnem računu, glede na namene darovalcev (fizičnim ali pravnim osebam 
oziroma za sanacijo komunalne infrastrukture). V kolikor bomo morali rezerve zagotoviti za iste namene kot sredstva, 
pridobljena iz državnega proračuna (komunalna infrastruktura, plazovi), se sredstva rezerv v celoti porabijo za zahtevane 
namene. O razdelitvi sredstev komisija seznani Občinski svet;

- sprejel sklep o imenovanju komisije, ki bo vodila tajno glasovanje za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve 
članov Državnega sveta ter določitev kandidata za člana Državnega sveta. To so: Benedikt Podergajs (predsedujoči), Vili 
Hribernik in Jože Korošec;

- izvolil Marka Zidanška za kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije;

- izvolil elektorja za volitve za člana Državnega sveta Republike Slovenije, to sta: Peter Oprčkal in Marjan Kovač;

- sprejel predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Celjske lekarne; 

- sprejel predlog Odloka o ustanovitvi skupnega organa občin za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu 
Celjske lekarne;

- sprejel sklep, da Komisija za zadevo »Povšetov hrib« deluje do konca mandata, obravnava pa vse zadeve, namenjene 
Občinskemu svetu, s tem da sama presodi, ali bo določeno pismo obravnavala ali ne;

URADNI DEL
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- sprejel usklajene Obrazce 3 – Načrt razvojnih programov za projekt Poslovno-obrtna cona Arclin. Spremembe se 
vključijo v predvideni rebalans proračuna za leto 2007 ter v osnutek proračuna za leto 2008;

- sprejel odločitev, da bodo seje sveta odslej ob četrtkih,

- sprejel sklep, da se gostom, prisotnim na seji Občinskega sveta, omogoči beseda. 
Povzela: Barbara Mikuš

URADNI DEL

OPRAVIČILO

V prejšnji številki Ogledala je prišlo do neljube napake. Pri članku na strani 45, PGD Lemberg – Daleč najboljše 
v Socki, je prišlo do pomote pri sliki, zato se iskreno opravičujemo in objavljamo pravo.
Prav tako se opravičujemo za zamenjavo slike pri članku Izlet veteranov Gasilske zveze Vojnik – Dobrna na strani 
22 in objavljamo pravo.

Veterani Gasilske zveze Vojnik – Dobrna.

Zmagovalna ekipa članic PGD Lemberg prejema pokal iz rok 
organizatorjev (foto: B. Beškovnik)
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ŽALNA SLOVESNOST NA VELIKI RAVNI 

V petek, 26. oktobra, smo se odpravili na pohod proti Veliki 
Ravni. Tam smo ob spomeniku padlim borcem nastopili 
s programom, položili ikebano, ki smo jo sami izdelali, in 
prižgali svečke.

 Maja Kovačič

ŠPORTNI DAN
 
Prvi teden v mesecu oktobru je teden otroka. Tak teden 
smo na naši šoli imeli že lani, letos pa so se nas učitelji spet 
usmilili (šala mora biti). V torek, 2. oktobra, smo se učenci 
8. in 9. razreda odpravili na pohod. Šli smo na igrišče v 
Črešnjice. Ob 8. uri smo se odpravili izpred osnovne šole. Šli 
smo mimo trgovine, ob Tesnici in po Kuretnici navzgor. Prvi 
postanek je bil ravno na vrhu Kuretnice. Po 15-minutnem 
postanku smo šli naprej; skozi Bezenškovo Bukovje, šli 
smo tudi skozi Podgorje, nato pa na križišču za Črešnjice, 
Rove in Sojek zavili v smeri proti Črešnjicam. V zadnjih 
izdihljajih smo »prilezli« mimo cerkve in župnišča, nato pa 
veselje. Prispeli smo! Po (izmerjeno!) 1.45 minutah smo si 
le odpočili, se najedli, napili in naigrali. Igrali smo se igre z 
žogo – v ospredju je bil predvsem nogomet. Ob 11. uri pa smo 
se počasi vrnili na Frankolovo. Edine besede, ki smo jih bili 
zmožni govoriti med vračanjem, so bile: »Au, moje noge!, Joj, 
kako to boli!, Nikoli več ne grem na noben pohod!, Jutri me 
sploh ne bo v šolo!« in podobno. Ampak vendar, prišli smo 
nazaj na začetek (Super! Od začetka na cilj in s cilja nazaj na 
začetek!) – do Osnovne šole Frankolovo in naslednji dan v 
šolo. Pohod je bil kar zanimiv, ampak vseeno – preveč hoje!

Tamara Ramšak, 9. razred 

 NARAVOSLOVNI DAN

V četrtek, 4. oktobra, smo si v okviru eko šole ogledali 
železarno Štore Steel in deponijo odpadkov v Bukovžlaku. 
Najprej smo si ogledali železarno, kjer so nam pokazali, 
kako talijo železo, da ga potem oblikujejo v palice. Talijo ga 

na izjemno visokih temperaturah, zato je tam zelo vroče. 
Preden se železo popolnoma strdi, je oblikovano kot kakšna 
kača, saj je v res dolgih tankih palicah. Mislim, da je delo 
tam zelo težko. Nato smo odšli v železarski muzej, kjer smo 
si na slikah ogledali zgodovino železarne. Za tem smo se 
odpeljali v Bukovžlak na deponijo odpadkov. Ogledali smo 
si ločevanje odpadkov, povzpeli smo se tudi na del, kamor 
vozijo smeti. Veliki valjar, težak 40 ton, zmečka smeti. Ko jih 
je veliko, jih prekrijejo z zemljo. Normalno je, da tam zelo 
smrdi, zato delo ni lahko. Na smetišču si zelo prizadevajo, da 
ne bi preveč onesnaževali okolja, zato imajo odpadno vodo 
speljano v kanalizacijo in v čistilno napravo. 
Moramo se potruditi, da odpadke ločujemo in jih recikliramo 
ter da jih gre čim manj na smetišče. 

Andreja Oprešnik, 9. razred

ORIENTACIJSKI DAN

V tednu otroka smo imeli različne dejavnosti: športni dan, eko 
dan in orientacijski dan. Najbolj mi je bil všeč orientacijski 
dan. 
Najprej smo se razdelili v skupine in učiteljica nam je 
razdelila delovne liste. Z menoj v skupini so bili: Filip, 
Andraž in Matic. Odšli smo na parkirišče za šolo. Tam smo 
dobili kompase. Po navodilih na listih in po straneh neba 

na kompasu smo nadaljevali pot. Šli 
smo čez pokopališče, mimo vrtca do 
graščinskega parka in se povzpeli po 
pobočju do rezervoarja vode. Tu smo 
risali vetrovne rože in vanje vpisovali 
imena krajev in vzpetin. Pot smo 
nadaljevali proti Gojki in opazovali 
mah na drevju. Ugotovili smo, da 
mah raste proti severni strani. Pri 
cerkvi smo počivali in reševali 
uganke. Odšli smo nazaj v šolo. 
Dan je bil lep in poučen. Naučil sem 
se, kako se orientirati v naravi. 

Primož R., 4. razred

OD VRTCA DO ŠOLE
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Počasi se izteka leto in program zastavljenih pohodov, izletov 
in akcij PD Vojnik bo sklenil krog. In kaj lahko rečemo ob vsem 
realiziranem?
1. Stalni obiskovalci gora, ki so vajeni hoje v gore, so na splošno dobro 
pripravljeni; posamezniki, ki jih sprejmemo medse, pa se trudijo, da 
upoštevajo pravila, da prisluhnejo svojemu telesu, da spopolnjujejo 
znanje, pridobivajo na spretnostih in sposobnostih itd., da opremo 
dopolnjujejo z ustreznejšo, glede na razmere v gorah in težavnostjo 
ture.
2. Vedno znova pa je potrebno dodati ali obnoviti napotke: 
- s hojo začnemo počasi, da se telo ogreje;
- hodimo z enakomernim tempom, vsak posameznik v sebi prepozna 

in odkrije lasten tempo;
- za varno hojo si vzamemo čas;
- prisluhnemo naravi;
- hoji dodamo tudi počitek – vsako uro nekajminutni počitek;
- če so z nami otroci, je pozornost namenjena njim;
- gore ne dopuščajo raztresenosti ali površnosti;
- dobro označene poti so pogoji in možnosti za dosego ciljev;
- poznati moramo nekaj osnov orientacije;
- če smo v skupini, ne uhajamo vstran, naprej, pa tudi ne 

zaostajamo;
- ob priključitvi organizirani turi, pohodu ali izletu, sprejmemo 

pravila hoje v skupini in navodila vodnika.
3. Ob spustu s ture ali prihodu domov vsak vodnik ovrednoti 
prehojeno pot, sodelovanje pohodnikov ter poda planirane aktivnosti. 
Tako z zadovoljstvom ugotavljamo, da smo v zadnjih treh mesecih 
uspeli osvojiti Triglav, obiskati Višarje in izpeljati pohod ob prazniku 
občine Vojnik s kostanjevim piknikom. Seveda pa sta Olga in Erna 
dodali še palačinke. Kako smo jih bili veseli – otroci in odrasli!
Radovedni smo se podali na izlet v neznano. Vodnica Irena nas je 
presenetila z ogledom idrijskega rudnika. Povzpeli pa smo se še na 
Hleviško planino. Snežinke, ki so nas najprej nežno pozdravljale, so 
nas kasneje priganjale v dolino.

4. In kaj še načrtujemo?
- Stolpnik – pohod na štefanovo – 26. 12. 2007 
- nočni pohod k Sv. Tomažu – 27. 12. 2007
5. Pa še o našem domu: 
- vedno nekaj novega;
- rezultati pridnih rok presenetijo vsak teden;
- HVALA vsem, ki pomagate ob nakupu, nabavi in opremljanju za 
naš dom, za katerega rada rečem, da bo – ne samo dom planincev, 
pač pa Vojničanov! IN PRAV JE TAKO!
6. Ali obiščete spletno stran PD Vojnik? Hvala g. Sentočniku za 
urejanje!
IN ŠE:
    BLIŽA SE ČAS, KO SI BOMO PODALI ROKE, SI ZAŽELELI VSE 
LEPO … NAJ BO STISK ROK ISKREN, BESEDE PREPROSTE, A IZ 
SRCA, NAJ NAS SPREMLJAJO MEDSEBOJNO SPOŠTOVANJE, 
STRPNOST IN PRIJAZNOST. LEPŠE NAM BO!

Za PD Vojnik uredila Zvonka Grum

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. Pridržujemo 
si pravico do krajšanja člankov po lastni presoji. Hvala za 
razumevanje!

                                                                   Uredniški odbor

RAVNANJE Z OKOLJEM V OBČINI VOJNIK

Najprej lep pozdrav vsem občankam in občanom naše občine 
Vojnik!

Na žalost bo tudi moj prispevek bolj kritične kot pohvalne 
narave zaradi negativnih izkušenj v tem letu. Te izkušnje 
se navezujejo predvsem na izrabo našega življenjskega 
prostora (umeščanjem novih objektov) in odnos občinskih 
in krajevnih struktur v zvezi s tem. Nikakor naj to ne izzveni 
kot kritika za ostala področja dela, kjer so bilo doseženi 
določeni napredki.

Na eni izmed sej občinskega sveta je bil podan predlog 
za izdelavo strateškega načrta, ki bi dolgoročno izboljšal 
blaginjo prebivalstva. Zelo pohvalen predlog. 
Osebno mislim, da je temelj ravno kakovost bivanja in je 
temu potrebno posvetiti posebno pozornost. Vsaka izgradnja 
v prostoru ima dobre in slabe učinke. Sem sicer mnenja, da 
je za dobro izrabo prostora že podana osnova v veljavni 
republiški zakonodaji »Zakon o urejanju prostora« (vsaka 
občina mora imeti po veljavni zakonodaji urbanista od 1. 1. 
2005). Vključitev strokovnjaka – urbanista v skupno delo 
z občinskim referentom za varstvo in urejanje okolja ter 
delujočim odborom za komunalna vprašanja bi zagotovo 
morala podati neko vizijo dobre izrabe prostora in pravilno 
načrtovanje gradenj. Prepričan sem, da dobro za občane in 
zanimivo za posamezne investitorje, upoštevajoč geografski 
položaj naše občine. Moram reči, da imam sedaj občutek, da 
nihče iz občine tega področja ne obvladuje dovolj celovito 
– kompleksno.
Gradnja novih bodočih objektov mora biti koncipirana in 
rešena projektno. Vplivi se morajo definirani in zato tudi 
predvideti potrebne projektne rešitve izgradnje objekta 
za dobro njega samega in njegovih vplivov na ožje in širše 
okolje. 
Zavedati se moramo, da običajno kapital zareže sebi v korist 
in drugim v škodo tako globoko, kolikor je to največ možno 
v danih razmerah in v nekaterih drznih primerih neskladno 
z veljavno zakonodajo. Sprejemanje dodatnih sklepov ali 
odlokov na že sprejete akte je prvi signal za zaskrbljenost 
nad nadaljnim dogajanjem. Besedičenje »zavirate napredek, 
ste proti vsemu, …« je v tem skrajno kapitalsko profitno 
usmerjem svetu resnično smešno in v določenih primerih 
agitatorsko za lastno koristoljublje.
Krajevne in občinsko legalno izvoljene strukture morajo 
nastopiti kot dober gospodar in hkrati zakoniti regulator med 
interesi občanov in kapitalom (investitorji) v enakopravno 
dobro vseh in v skladu z veljavno republiško zakonodajo.
Občinski svetniki imate vsa pooblastila in dolžnosti kot 
zakonito izvoljeni, da s svojim delom aktivno odločate o 
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še boljšem gospodarjenjenju s prostorom in kvalitetnem 
sobivanju vseh v občini. Vaše odločitve zelo pomembno 
vplivajo na boljši jutri, zato vas pozivam, da naj bodo 
strokovne in podprte z mnenji občank in občanov, ki so vam 
zaupali to odgovorno nalogo.
Samoiniciativno organiziranje krajanov – občanov za 
doseganje svojih legalnih pravic nikakor ne more biti odraz 
dobrega partnerstva v občini. Problemi, ki bi se reševali 
s sklicem zbora krajanov ali celo iniciativa po uveljavitvi 
neposredne oblike odločanja občanov (STATUT Občine 
Vojnik, 58. člen), bi zatorej pomenili zelo resno opozorilo 
slabega dela. 
Kakovostno bivalno okolje je temeljna človeška vrednota, 
katere ob izgubi ne more nikoli več popraviti nikakršna 
politična medstrankarska koordinirana uskladitev mnenj.

Vsem, ki boste prebrali moj članek, nikakor nočem vsiljevati 
svojega osebnega mnenja. Upam, da z vsebino nisem nikogar 
užalil in želim le, da ga pazljivo preberete in o vsebini 
razmislite. Lep pozdrav!

Jure Ferlež, univ. dipl. inž. str.
 

ODMEVI IZ DOLINE POD FLORJANOM

Spoštovana gospa Agata Ostanek! Ali ni prijetna ugotovitev, 
da se že celo leto v Ogledalu pogovarjava o kočljivih temah, 
ki se dotikajo življenja v naši občini. Ne bodite začudeni, če 
Vam zaupam, da čutim, kako se je zavoljo tega med nama 
po tolikem času spletlo kar nekakšno »pajdaštvo«, oziroma 
lahko tudi rečem, da Vas končno po vsem tem tudi bolje 
razumem. Zato mi dovolite, da Vam kot »dobri znanki« tokrat 
zaupam tole osebno izkušnjo: Pred mnogimi leti sva z ženo 
pred najinim domom zasadila živo mejo. Priznam, nekaj 
centimetrov je raste še danes tudi na »županovi« zemlji (sic!). 
Vsa najina pozornost je bila tedaj usmerjena v cilj, da bi živa 
meja čim prej dosegla načrtovano velikost. Zato sva jo skrbno 
zalivala in gnojila, zanemarila pa sva nasvete poznavalcev, 
da jo je treba že v zgodnji rasti tudi obrezovati in jo na ta 
način oblikovati za prihodnost. Posledica te najine nečimrne 
neposlušnosti je danes živa meja, ki nama je ušla izpod 
nadzora in se je razbohotila do te mere, da je z nobeno ‚rezjo‘ 
ni več moč prisiliti nazaj v neko normalno in kontrolirano 
rast. Vse tako kaže, da jo bova morala kaj kmalu le še 
posekati?! Nauk te zgodbe je očiten: ne omalovažuj nasvetov 
ljudi, ki ti želijo nekaj povedati oziroma pomagati! In druga 
izkušnja, ki pa je hkrati, spoštovana gospa Agata, tudi Vaša 
izkušnja: Prav tako pred mnogimi leti smo v Vojniku dobili 
prvo demokratično oblast, s katero pa tisti hip niti volivci, 
niti oblastniki nismo prav vedeli, kako z njo ravnati in kaj 
z njo početi. Volivci smo mislili, da je dovolj, da smo (ali pa 
nismo) šli na svobodne volitve, oblastniki pa so kaj hitro 
spoznali, da jim je demokracija dala v roke oblast (moč in 
pravico vladati), vendar pa še do danes niso dojeli, da spada 
v lekcijo o demokraciji tudi način sobivanja v družbi različno 
mislečih ljudi. Za tako stanje pa smo krivi – mi volivci! V 
prvih letih mlade demokracije smo jih pustili, da so vladali, 
ne da bi jim postavljali vprašanja, ali od njih iskali pojasnila za 
njihova ravnanja in odločitve. V takih razmerah so se navadili 
udobja in postali so oholi (sindrom žive meje!). Ker smo to 
oblast samo »zalivali in gnojili«, nihče pa je ni »obrezoval«, 
se je razbohotila. Posledica tega je dejstvo, da danes ta oblast 
ne odgovarja na vprašanja, noče slišati pripomb, noče slišati 

drugačnih mnenj in ji je malo mar, o čem in kako razmišlja in 
sobiva celotno volilno telo. Ne samo, da ti ne da odgovorov, 
celo pove ti, da je užaljena, ker jo sprašuješ. Ona ima mandat 
in bo samo vladala, ti pa, če imaš kaj povedati, pa pojdi na 
prihodnje volitve in se pomeri z njimi! Tako enostavno je to?! 
Prepričan sem, da ne! No, gospa Agata, midva pa si poglejva, 
kako si aktualna vojniška oblast predstavlja demokracijo 
v luči sobivanja z različno mislečimi pri urednikovanju 
Ogledala. Dejstvo je, da si ta hip lasti Ogledalo, čeprav 
se financira iz davkoplačevalskega denarja in ne dovoli 
polemiziranja o vsebini in načinu njenega vladanja. Zato ji je 
pogovor, kakršnega midva vodiva, skrajno nadležen. In v tej 
smeri je tudi ukrepala: najprej je iz igre izločila Vas, češ, da 
anonimk ne bo več objavljala. Nato pa se je spravila še nad 
»pisma bralcev« in jih skrajšala (cenzurirala!) tako, da je iz 
njih izločila motečo vsebino in jo preusmerila v e-Ogledalo. 
Tisto, kar je od pisem ostalo, pa je poimenovala s »povzetki« 
– to pa je unikum na področju medijev. In sedaj si odgovoriva, 
gospa Agata, kdo sploh bere e-Ogledalo? Najprej, veliko ljudi 
računalnika sploh nima, veliko je tudi ljudi, ki računalnik 
imajo, nimajo pa interneta in veliko je tudi ljudi, ki oboje 
imajo, pa (z mano vred) interneta ne znajo uporabljati. In 
tako je cilj dosežen: prekinjen in omejen je pretok nadležnih 
informacij predvsem do ruralnih področij, kar se jim je 
zdelo za najbolj pomembno. In kakšna je argumentacija za 
to početje? Ob dejstvu, da je bila proračunska postavka, 
iz katere se financira tudi Ogledalo, na dan 25. 7. 2007, 
realizirana le 48,8 %, je napovedovanje »rdečih številk« in 
posledično potrebno »varčevanje« milo rečeno – pretiravanje. 
In koliko so »privarčevali«? Veliko, če imava v mislih učinek, 
ki ga je povzročila cenzura, in skoraj nič, če imava v mislih 
tistih nekaj »fičnikov«, ki so obremenjevali pisma bralcev. 
Dejstvo pa je, da bi lahko več privarčevali kje drugje, vendar 
o tem nočejo ničesar slišati, še manj pa govoriti. Pa zdravi mi 
ostanite, gospa Agata, in lepo pozdravljeni!

Edvard Krajnc

OPOMBA NA GORNJI ČLANEK: 

Na dan 25.07.2007 je bilo porabljenih 74 % zagotovljenih 
denarnih sredstev v proračunu 2007 za časopis Ogledalo, na 
dan 30.07.2007 pa 98,90 % sredstev. Navedeno je razvidno 
tudi iz kartice proračunske postavke 1000121- časopis 
Ogledalo, ki jo je avtor gornjega teksta prejel 16. novembra 
2007, torej preden je posredoval članek (26.11.2007).

M. Skale

PISMO BRALCA

Sprejeli smo tudi pismo Cirila Ofentavška iz Celja, ker pa je v 
določenih delih žaljivo, smo ga objavili samo v E-Ogledalu.

Uredniški odbor

PISMA BRALCEV
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SOLATA

Pokojnina povzroča ji skrbi, 
ker si ne more privoščiti, 

vsega kar si zaželi, 
za tolažbo nabira regrat si. 

Komur pa mošnjiček dopusti,
se drugim lahko smeji.  

Privošči si potrato
in kupit si gre solato. 

F. Z.

BOŽIČNA NOČ

Najbolj svetla noč prihaja,
veselje vsem nam prinaša,
ko domove bomo okrasili

in drevesca v njih namestili.

Pod drevesi jaslice bodo stale,
v nje slamico mehko namestili,

za dete Božje, novorojeno,
v jaslice to noč položeno.

Jožef in Marija, detetova mati,
Angelci Krilati so peli mu slavo,

ovčke in jagenjčki okoli 
skakljali,

vsi skupaj so se radovali.

V cerkvah, božjih tam hramih,
se verniki bodo spet zbrali,
zapeli odrešeniku v slavo,

saj rojen je, da odreši Zemljane.

Verniki bodo spet zbrani,
v hramu božjem pomolili,
se noči presvetle veselili,

objeli in vse dobro si zaželeli.

 Rogac Draški

PESNITEV O VODI 
PLEMENITI

V katastrofah, ledenih dobah,
le tisti so ostali,

ki v vodi so preživeti znali
in na svetlobo sonca so čakali.

V rosnih kapljicah se rojevaš,
z ledenikov se odcejaš,

z dežjem, s snegom večja rasteš,
z nalivi zrasteš v orkane
in podiraš vse pred sabo.

V ledenikih širnih bivaš,
v morjih, rekah in oceanih,

sladka si in slana,
s soncem krožiš v naravi.

Sneg, dež, sodra, toča,
sren, vse moje so oblike,

za isto se sestava tiha,
voda, H20 in pika.

Ljudje me v struge so zaprli,
omejili mi življenjski slog,
da zalijem se svobodna,

po širjavi in poljih naokrog.

Jezove so podrli mi,
kamne so iz rek pobrali,

mi tako hitrost odprli
in rušilno moč mi dali.

Tako tolmunčke mi zasuli,
kjer ribic mrgolelo je,

in vodo bistro zameglili,
kjer sonce se bleščalo je.

Prostora so mi premalo dali,
presek pretoka mi okrnili,

tako mi hitrost navili,
ki rušilno moč je razvila.

Čez slapove skače v globeli,
se spušča in ponikne,

izgine, pa spet drugje sine,
da lepša v naravo 

pride.

Voda je bivala pred 
človekom,

iz nje je zlezel kar 
na plano,

zasužnjil  jo je 
krotko, zalo.
za življenje 

prepotrebno pravo.

Kmetje gradili so na 
hribih,

domove varne pred 
vodo,

ker gnoj vozili so v 

dole,
in pridelek spet domov tja gor.

Gradijo že na bivanjskem 
pragu,

ko narastem in preplavljam,
se hudujejo nad menoj,

čeprav kršili so bivanjski prag.

V parnih kotlih paro daješ,
poganjaš turbogeneratorje,
tako ljudem svetlobo daješ,

in energijo zlatih rok.

V hladilnih stolpih se pretakaš,
da paro vročo jo ohladiš,
in v vodo jo spremeniš,

da voda spet postaneš ti.

Voda v sožitju s toploto svetlo,
daje življenju smisel pravi,
zaliva bujno zemljo žejno

in vzdržuje življenje v naravi.

Zato pustimo vodi pravo,
presek, hitrost, volumen pravi,
tako nastal bo prostor varni,
in poplav ne bo več v naravi.

Če varujemo se z nasipi,
pregradami, mostovi vred,

dajmo vodi pot tapravo
in varni bomo z vodo vred.

Ko majhen deček igral sem se
ob vodi, grabnih in studencih,
še sanjal nisem sanj sanjavih,
da pel bom vodi slavo zdaj.

Ko je vode v izobilju,
se jeze, da je nevarna,

ko je manjka, ko je suša,
se spet jeze, ker nima posluha.

In končno še nasvet ta pravi,
shranite vodo, ko mrgoli v 

naravi,
tako voda ne bo več kriva, 
ne poplav ne suše v naravi.

Rogac Draški

NOVO LETO

Novo leto že prihaja,
z njim na tisoče želja,

da bili bi srečni, zdravi,
zadovoljna srca vsa!

Kaučič Gabrijela

 LITERARNI OPOJ
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SEPTEMBER
DOGODKI

LETNI TABOR REŠEVALNIH PSOV 
SLOVENIJE 2007

Varpolje, 29. 8. do 3. 9. 2007, Tabor reševalnih psov. Tabora 
sva se udeležili Polona Lupše in Valentina Kasesnik, vodnici 
reševalnih psov in pripadnici Civilne zaščite Vojnik. Vseh 
udeležencev na taboru je bilo 120 vodnikov in reševalnih 
psov, in sicer iz Avstrije, s Slovaške, iz Nemčije, s Hrvaške 
in iz Slovenije.

Začetek tabora se je pričel s pozivom na resnično  iskalno 
akcijo na območju Podvolovljeka v Zgornji Savinjski dolini. 
Iskana oseba ženskega spola, ki naj bi odšla nabirat gobe, se 
ni vrnila domov in po določenem času so domači prijavili, 
da pogrešajo člana družine. Akcija je stekla in je trajala do 
poznega popoldneva. Ob prihodu v tabor smo postavili 
šotore, sledila je večerja. Po njej so nadrejeni določili skupine 
in inštruktorje s pomočniki. 
Delovni dan se je pričenjal ob 6. uri zjutraj, uro kasneje sta 
po zajtrku sledila priprava opreme in  zbiranje skupin. 
Delovišča so nam Zgornjesavinjčani  pripravili v okolici, in 
sicer v gozdovih, na ruševini in na Glinu. Na delovišča smo 
se vozili s kombijema enote reševalnih psov ter civilne zaščite 
oziroma odšli peš. 

Na deloviščih se je prezentirala simulacija pogrešanih oseb. 
Marker se je skril in vodnik je psa poslal iskati. Ko je pes 
‘pogrešanega’ našel, ga je nakazoval z laježem, dokler ni 
prišel vodnik do psa, izvedel svojo proceduro za motivacijo 
in pohvalo psa, oskrbel ‘pogrešanega’ in pozitivno zaključil 
iskanje. Nagrajevanja so lahko različna, in sicer je to odvisno 

 KRONIKA
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od starosti psa in navade dela, z igračo, s hrano ali zgolj 
pohvalo in pozitivnim pristopom. 
Popoldanski čas je minil na iskalni akciji, katera žal ni bila 
uspešna. Gospa je bila tisti čas še vedno pogrešana. Aktualno 
iskalno področje je bilo izredno razgibano in površinsko 
obsežno.
Delo, vaje in učenje je potekalo vsakodnevno od srede do 
sobote po ustaljenih navadah in idejah inštruktorjev in vodij. 
V petek večer so nam Primorci pripravili primorski večer z 
vsemi njihovimi dobrotami. V nedeljo je bil zadnji dan dela 
in smo naredili kratke motivacijske tretmaje, ki se po pravilu 
zaključujejo pozitivno. 
Vsi vemo, da smo velika in homogena skupina, ki nas druži 
ljubezen do ‘canidae’ (psov), in vemo, da gremo, vemo, da se 
še srečamo in vemo, da bomo srečanja veseli.

Valentina Kasesnik

PETI SLOMŠKOVI KULTURNI DNEVI

Za ohranjanje spoštljivega spomina na škofa A. M. Slomška, 
smo ob 180. obletnici prihoda v Novo Cerkev že peto leto 
pripravili Slomškove kulturne dneve, ki so potekali od 23. 
do 25. septembra.
PRVI DAN: Gostoljubje je zopet ponudila Mlinarjeva hiša 
na Sorževi kmetiji, kjer smo prisluhnili pivskim nasvetom 
predavatelja, publicista, vinskega viteza Draga Medveda, z 
naslovom VEDETI PITI.
Vsekakor se osnovno sporočilo o kulturi pitja skriva tudi v 
verzu iz pesmi Zdravica Slovencev, ki jo je spesnil škof A. M. 
Slomšek:

Kdor vince prav zauživa, 
veselje v srce vliva;
če srce dobro ni,
ga vince le skazi.
 
Ob zaključku, ki je bil kar pomemben del večera, smo se po 
posredovanih navodilih poživili ob žlahtni kapljici, zapeti 
zdravici in ob dobrotah Sorževe mame.

DRUGI DAN: Za otroke je bil organiziran pohod po delu 
Slomškove poti, od Nove Cerkve do Črešnjic. Malo je bilo 
skrbi zaradi obilnega deževja tisti teden,  pa je bila skrb odveč. 
Vseh nas je bilo petinštirideset. Prav gotovo je bilo zanimivo 
predstavljati si, kako je tukaj pred stoletjem in pol hodil A. 
M. Slomšek. Pot je bila dinamična tako zaradi razgibanega 
poteka poti, kot tudi po doživljajski plati. Najprej je bila v 
prebujajočem se dnevu sveta maša na travniku. Potem pa 
se je pot nadaljevala do Frankolovega, kjer sta nas čakala 
okrepčilo in podelitev  priponk za udeležbo na tem pohodu. 
Pot smo nadaljevali še proti Črešnjicam, kjer je bila doma 
Slomškova mati.
Na cilju nam je pater Branko Cestnik predstavil tamkajšnjo 
cerkev Roženvenske matere božje. Podelili smo Slomškova 
bralna priznanja tistim, ki so se udeležili pohoda. Sicer je 
bilo zadnje šolsko leto vključeno v to bralno gibanje 80 
veroučencev.
Tudi letos smo pisali pisateljici Berti Golob, pobudnici 
Slomškovega bralnega priznanaja, ki pri 75 letih še vedno 
skrbi za lepoto materne besede in njen razcvet. Pošta ni 
ostala neopažena, saj nam je podarila svojo zadnjo knjigo Kje 
je sreča doma? Uvrstili smo jo kar na bralni seznam.

TRETJI DAN: Namenjen je bil slovesni sveti maši ob 
godovnem dnevu blaženega A. M. Slomška. Že pred mašo 
in med njo je potekal kulturni program, ki se je navezoval na 
pomen nedelje in zakrament evharistije, kot ga je doživljal 
oz. oznanjeval škof A. M. Slomšek. Tudi mešani cerkveni 
zbor je kot rdečo nit prepeval Slomškove pesmi, ki so zaklad 
duhovne in kulturne dediščine. In obveza, da to z ljubeznijo 
ohranjamo za naslednje generacije.  

Š. O.
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V EVROPSKEM PARLAMENTU

V sredo, 26. septembra 2007, se je OO SDS Vojnik udeležil 
letos že 2. izleta v Evropski parlament v Strasbourgu.
 
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 
evropske poslanke dr. Romane Jordan Cizelj smo preživeli 
prijeten večer v tipični alzaški restavraciji. Zadnji dan smo si 
ogledali veličastne zgradbe sedeža evropske demokracije, to 
je Evropskega parlamenta. 

Polni lepih spominov smo se vrnili domov, kamor se na 
koncu koncev vsi radi vračamo.

Pred Evropskim parlamentom

Za OO SDS Vojnik, Jurij Kuzman

LUMPARIJE 

»Lumparije 2007« so potekale v petek, 28. 9. 2007, v Vojniku 
pod šotorom na igrišču za mali nogomet. S prireditvijo smo 
obeležili svetovni dan turizma konec meseca septembra. 
Predstavili so se glasbena skupina Joškova banda z novo 
zgoščenko ter Trio »kanape«, Ljudski godci iz Mozirja, 
Taščice, »Pušeljc« in »Gmajnarji«.

Predstavljen je bil Razvojni program podeželja občin Celje, 
Laško, Štore in Vojnik. Prireditev so popestrili in obarvali 
otroci Osnovnih šol Vojnik in Frankolovo ter vrtca Mavrica, 
ki so pripravili čudovito razstavo na temo turizma v Občini 
Vojnik. Glede na to, da je bila prireditev medijsko zelo 
odmevna, v njo pa vloženo veliko truda tako vaših otrok kot 
nas, bi si želeli večjega obiska. 

Petra Pehar Žgajner

KOŠČEK DELA V DRUŠTVU  KMETIC 
POSTAVLJEN NA OGLED

V  lepem ambientu  obnovljenega starega župnišča smo 
članice  Društva kmetic Meta v okviru prireditev ob 
občinskem prazniku pripravile razstavo kulinarike in ročnih 
del.                     
Odprta je bila od 28. septembra do 1. oktobra.

Med kulinaričnimi izdelki so bile razne vrste kruhov 
(vsakdanji mešani, sadni, daritveni, grofovski …), slano 
pecivo in figurice iz slanega testa, drobno pecivo, potice, 
kolači, figurice  živalic (ovčka, zajec, ježkova družina), 
žemljice, makovke, grozd iz slanega testa in suho sadje. 
Med ročnimi deli so bili razstavljeni čudoviti izdelki, katere 
pletejo, kvačkajo, šivajo, vezejo ali izdelujejo rože iz krep 
papirja naše članice. Ročno izdelanega prta, gobelina, jopice, 
nogavice ali izvezene Božičkove vreče se nihče ne naveliča, 
kajti v njih je vpleteno mnogo dela, domišljije in  vsak izdelek 
je unikat. Obiskovalci so bili nad  našim delom navdušeni. 
Ogledovali so si ga tudi otroci iz vrtca in šole. Mnogi  so v 
našo knjigo  zapisali  precej pohval in  vzpodbudnih besed.
  

M. Ž.

NA PIKNIKU SREČANJE ČLANOV 
VSEH DRUŠTEV NA FRANKOLOVEM

Kot vsako leto je Društvo TALON Frankolovo tudi letos 
pripravilo pester program svojih aktivnosti.  Za dodatno 
popestritev letnega programa smo med svoje akcije v  
letošnjem letu uvrstili tudi srečanje članov vseh društev, ki 
delujejo na Frankolovem, na pikniku.

Prireditev je potekala v nedeljo, dne 30. septembra 2007, 
od 10. ure dalje na skupnem prireditvenem prostoru ob 
prireditvenem objektu v parku. 
Že v okviru priprav na prireditev smo na pripravljalni 
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sestanek povabili predstavnike vseh osmih društev, ki s 
svojimi člani delujejo na Frankolovem. Predlagali smo jim, 
da se čim bolj množično udeležijo srečanja na pikniku. 

Glavni namen prireditve je namreč navezovanje čim bolj 
pristnih odnosov med vsemi društvi, aktiviranje članstva 
društev za udeležbo na bodočih skupnih akcijah, prireditvah 
in zabavah.

Društvo TALON  je  imelo prireditev prijavljeno v okviru 
letnega programa dejavnosti, zato smo tudi v celoti 
sponzorirali tako hrano kot pijačo vsem udeležencem. 

Udeležba na srečanju je bila po naših ocenah zelo dobra, saj 
se je prireditve udeležilo po več predstavnikov vseh društev, 
pogrešali pa smo večjo udeležbo mladine, ki jim je bila 
prireditev še posebej namenjena. Skupno število udeležencev 
prireditve je bilo preko 60.  
Splošna ocena vseh udeležencev pa je bila, da je takšna 
prireditev v kraju vsaj enkrat letno potrebna in prvi korak k 
realizaciji skupnih projektov in programov, ki jih bomo morali 
v okviru društvene dejavnosti v kraju čim prej realizirati. 

Glede na zelo pozitiven odziv bo Društvo TALON  tudi v 
naslednjem letu organiziralo piknik za člane vseh društev,  
samo ali pa ob sodelovanju drugih zainteresiranih društev. 

Aleksander Bukanovsky

DRŽAVNO SREČANJE DRUŠTEV 
MLADI GASILEC V BLANCI

V petek, 28. 9. in soboto, 29. 9. 2007, je v Blanci potekalo 
državno srečanje DMG, na katerem je sodelovala tudi ekipa 
Osnovne šole Vojnik. Gregor Kramar, Jure Sentočnik in Uroš 
Jurgec, ki so člani olimpijske tekmovalne enote iz PGD Nova 
Cerkev, so tekmovali v teoretičnem znanju iz prve pomoči, 
gasilske preventive in znamenitosti kraja ter v praktični vaji 
z vedrovko, vezanju vozlov in prikazu prve pomoči. Uvrstili 
so se na odlično 3. mesto v državi in prejeli pokal. Za prikaz 
spretnosti in znanja si zaslužijo iskrene čestitke. DMG OŠ 
Vojnik je edino društvo v celjski regiji, ki deluje že 27 let.

Milena Jurgec
Foto: Srečko Sentočnik

OKTOBER
 DOGODKI

IZJEMEN DOGODEK ZA MEŠANI 
CERKVENI PEVSKI ZBOR NOVA 

CERKEV

Tam, kjer si petje dom izvoli,
tam življenje jasno sije.

»To se pa še ni nikoli zgodilo pri pevskem zboru!« je pomenljivo 
dejala pevka Milica Tezlak, ko je skupaj z dvema pevkama, z 
bodočo snaho Vesno Petre in njeno mamo Brigito, pripravila 
pogostitev za pevce. Njihova pevska družina se je namreč 
povečala za enega člana, za sinka Erazma. 
»Kaj se torej še ni zgodilo pri našem pevskem zboru (Mešani 
cerkveni pevski zbor Nova Cerkev)«? Da bi pevke treh 
generacij, poleg tega vse tri solistke, pele pri istem pevskem 
zboru! Milica kot  najstarejša, ki poje že več kot častitljivih 
petdeset let, je še posebej ponosna. In to je bilo potrebno 
proslaviti.
Tisti večer je bil praznik ljubezni do petja in veselja do novega 
življenja. Upamo, da bo tudi on pevec, morda tudi solist, 
prav gotovo mu je narava za to podarila danosti, njegovo 
odraščanje pa bo  spremljala pesem treh generacij, zapeta iz 
posebej obdarjenih grl. 

Š. O.
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SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV KS 
FRANKOLOVO

Letos smo naše starejše krajane gostili na srečanju v četrtek, 
4. oktobra, ki smo ga, kot vsako leto, organizirali skupaj 
s Komisijo za socialna vprašanja in Župnijsko Karitas 
Frankolovo. Za starejše krajane je bila najprej maša ob 17. 
uri v cerkvi na Frankolovem. Ob 18. uri pa smo se zbrali v 
Gostišču Bojana, kjer so s prisrčnim programom nastopili 
učenci Osnovne šole Frankolovo. Nato sta prisotne 
pozdravila predsednik krajevne skupnosti Dušan Horvat 
ter župan občine Beno Podergajs. Nastopajočim učencem in 
učiteljema, Mariji in Marjanu Čretniku, se toplo zahvaljujemo 
za nastop. Lepa hvala vsem članicam Župnijske Karitas, ki 
so prispevale pecivo za pogostitev.

Na srečanje smo povabili 156 krajanov, starih nad 70 let. 
Udeležilo se jih je 51. Posebno pozornost pa smo posvetili 
prisotnima najstarejši krajanki in krajanu. To sta bila Ivana 
Medved, ki je letos dopolnila 95, in Franc Štante, ki je 
dopolnil 85 let.

Preko celega leta se z drobno pozornostjo spomnimo tudi 
vseh naših krajanov, starih 90 in več let. Ob rojstnem dnevu 
jih obiščemo, da se jim zahvalimo za vse lepo in dobro, kar 
so prispevali naši skupnosti ter jim zaželimo zdravja in 
prijetnega počutja. 
Obiskali smo: 
- 6. novembra ~ Marijo Vrzdovnik, Bez. Bukovje 21, ob 
dopolnjenem 97 letu.

Vsem starejšim krajanom želimo, da vas življenje še naprej 
nežno drži v svoji dlani, v zdravju in miru.

 Tajnica KS Frankolovo Ines Novak in 
 predsednik Sveta KS Dušan Horvat

    IZOBRAŽEVANJE NA 
AKADEMIJI DR. JOŽETA PUČNIKA 

V petek, 5. oktobra 2007, je diplomirala že 14. generacija 
Akademije dr. Jožeta Pučnika, katere izobraževanje 
organizira Slovenska demokratska stranka. Slavnostne 
podelitve diplom sta se udeležila tudi diplomanta in 
člana IO SDS Vojnik, mag. Egidij Čretnik iz Socke in Jurij 
Kuzman s Frankolovega. 

Diplomante je nagovoril podpredsednik SDS dr. Milan Zver, 
ki je poudaril, da v Evropi obstaja kar nekaj tovrstnih šol. 
Akademija dr. Jožeta Pučnika nosi ime po človeku – ene 
največjih zvezd, ki je zasijala na slovenskem nebu. 
Diplome sta podeljevala podpredsednika SDS dr. Romana 
Jordan Cizelj in dr. Milan Zver. Slovesnosti pa so se udeležili 
še glavni tajnik SDS Dušan Strnad, mnogi predavatelji ter 
ostali gosti. S svojo prisotnostjo nas je počastila tudi nečakinja 
dr. Jožeta Pučnika, Majda Pučnik Rudl. 

Z leve Jurij Kuzman, dr. Romana Jordan Cizelj, mag. Egidij 
Čretnik

Za OO Vojnik,
Jurij Kuzman

PEGAZOVE MUZE

V nedeljo, 7. oktobra 2007, ob 17. uri, je v Kulturnem centru 
Rogaška Slatina potekal za našo občino prav poseben 
koncert. Dobrodelni koncert Pegazove muze, s Slovenskim 
oktetom, kjer se je zbiral denar za dve družini iz Vojnika, 
ki sta v torek, 18. septembra 2007, tako kot mnoge druge v 
Sloveniji, ostali brez osnovnih sredstev za življenje.

B. M.

ISKANJE ZLATEGA PRSTANA 
GRAJSKE GOSPE

Društvo TALON FRANKOLOVO že nekaj let tradicionalno 
prireja ISKANJE ZLATEGA PRSTANA GRAJSKE GOSPE 
in tako je bilo tudi letos. V nedeljo popoldne, 8. 10. 2007, 
smo se zbrali ob 14. uri pred Graščino na Frankolovem. Na 
kraju samem so vsi, ki so prišli, dobili navodila za potek 
pohoda z vsemi štirimi postajami, na katerih so morali dobiti 
štampiljko ter navodila za iskanje pod gradom. Imeli smo 
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